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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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Òîòàëåí ñðèâ
Добричка област пшеницата вече е
прибрана в над 1 080 500 декара,
или 89 на сто от всички площи, като
средният добив достига 167 кило-
грама, съобщават от областната ди-
рекция "Земеделие". Поради небла-
гоприятните климатични условия  са
пропаднали 32 794 декара с хлебна-
та култура. Във всички общини в ре-
гиона все още има неприбрано зър-
но, само в землището на Добрич жът-
вата е приключила, посочват от об-
ластната дирекция. През миналото
лято земеделските стопани в регио-
на добиха около 719 400 тона зърно
при среден добив 553 килограма.

До 372 кг/дка падна средният до-
бив от пшеницата при 39% рекол-
тирани площи, съобщиха от агрос-

È
зплашени и вцепе-
нени от нарастващо-
то недоволство в ця-
лата страна, преми-
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ЦСКА се разделя с двама футболисти
- вратаря Витаутас Черниаускас и
халфа Рубен Пинто, съобщи БЛИЦ.
Стражът се превърна в твърда резерва
от месеци насам, след като титулярно-
то място беше заето от Густаво Буса-
то. Той се е споразумял с ръководст-
вото на "червените" за напускането
си. Същото е сторил и португалският
полузащитник. Очаква се тези дни
ЦСКА да представи и нови полеви фут-
болисти - Жул Кейта и Нето Борхес. ç
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на добивите от жито
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Унгария въвежда нови рестрикции
за трансграничните пътувания от
сряда. Унгарците, връщащи се от
рискови страни, класифицирани като
"жълта" и "червена" категория, ще
трябва да преминат медицинска
проверка на границата и да се
подложат на 14-дневна карантина.
Същото важи за чужденци, идващи
от "жълти" страни, сред които е и
България. ç
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ерът Борисов и представи-
телите на управляващото
мнозинство направиха не-
допустими внушения.

Първо, десетките хиля-
ди протестиращи българи на
различни възраст, с раз-
лични политически убежде-
ния, с различни професии
не са платени провокато-
ри. Те са почтени хора, ко-
ито искат справедливост.

Второ, Борисов управ-
лява 10 години със страх
и репресии. Внуши, че ще
бъде запален Партийният
дом. Че БСП ще счупи дър-
жавата. И жестоко бяха би-
ти беззащитни хора. Няма
да търпим това повече.

Държавата е счупена от
ГЕРБ и присъдружните им
партии за 10-годишното уп-
равление. Многократно по-
газиха Конституцията и за-
коните на страната. Управ-
ляваха като мафиотско-
олигархичен кръг. Доведо-
ха ни до първо място по
бедност и корупция и до
последно по свобода.

Случилото се в Прези-
дентството е груб акт на
погазване на Конституция-
та и върховенството на за-
кона. Заявихме го още
преди 4 години не само на
думи - показвахме го с при-
мери. На този модел на уп-
равление трябва да се сло-
жи край.

Поздравявам всички,
които преодоляха страха и
излязоха да кажат - "Стоп".
Призовавам нашите члено-
ве и симпатизанти да про-
дължават да организират,
да подкрепят и да се
включват в протестите в
цялата страна.

Скъпи българи, този мо-
дел на управление може да
бъде сменен по два начи-
на - под натиска на про-
тестите или с вот на недо-
верие. Ще успеем заедно
и ще бъдем по-силни, ако
ги съчетаем в едно. В сря-
да внасяме вот на недове-
рие срещу правителството
на ГЕРБ и Обединени пат-
риоти. Призовавам всички
- без оглед на партийни
симпатии, в деня, в който
този вот се дебатира, да
ни подкрепят пред сграда-
та на Народното събрание.
Мирно, спокойно, без про-
вокации и ексцесии.

ГЕРБ счупиха държава-
та. Всеки ден оставане на
власт е пагубен за Бълга-
рия. Единственият начин
това да спре е оставка на
правителството. И градеж,
отново, от умни, знаещи,
можещи и честни хора.

21-годишният сту-
дент Евгени Марчев,
пострадал при протес-
тите на 10 юли, вече не
е пациент на "Пиро-
гов", съобщиха от ле-
чебното заведение вче-
ра и допълниха, че то-
ва той е направил по
свое желание и е без
опасност за живота.
Случаят с полицейско-
то насилие над младия
мъж стана публичен от
клипове, разпростране-
ни в социалните мрежи
след протеста срещу
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татистиката на Министерството на
земеделието, храните и горите. Спря-
мо година по-рано добивът от еди-
ница площ е с почти 30 на сто по-
нисък.

При почти всички есенници ста-
тистиката отчита намалени средни

добиви. Те са най-големи числа при
тритикалето (минус 35,2%), рапицата
(минус 16,3%), ечемика, вкл. проле-
тен (минус 13,5%). Единственото из-
ключение е при ръжта, която е със
среден добив от 250 кг и е плюс
9,2% спрямо година по-рано.

Ãðàæäàíñêîòî îáùåñòâî ñå âäèãíà
ñðåùó ìîäåëà íà óïðàâëåíèå íà ÃÅÐÁ

властта в петък. Допъл-
нителни шокиращи кад-
ри бяха разпростране-
ни от журналиста Са-
шо Диков, който интер-
вюира бащата на пост-
радалия, който твърди,
че младежът е държан
в тежко състояние цяла
нощ в Трето РПУ, без
да получи медицинска
помощ, и с три припа-
дъка. Едва сутринта е
отведен в "Пирогов",
където е държан под по-
лицейска охрана и с от-
нет телефон. ç
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Главният здравен
инспектор доц. Ангел
Кунчев отхвърли настоя-
ването на премиера
Бойко Борисов от преди
дни за организиране на
медицински публичен
дебат за коронавируса.
Имам отрицателно мне-
ние за един такъв дебат,
защото ние няма да се
съберем да си говорим, а
да си викаме, каза Кун-
чев пред БНР. Заместник-
председателят на Нацио-
налния оперативен щаб
(НОЩ) за справяне с
коронавирусната инфек-
ция опроверга и казаното
от премиера преди ме-
сец, че мерките се разх-
лабват, защото специа-
листите му били обясни-
ли, че вирусът е отслаб-
нал, припомня Медияпул.
Експертът предупреди, че
има доказателства, че
вирусът се разпространя-
ва по-лесно, но не и че
се прекарва по-лесно от
хората. Така и не стана
ясно кои специалисти са
обяснили това на премие-
ра, който пусна дори
публиката на стадионите
по искане на фенклубове-

те. Повече ме притеснява
броят на приетите в
болница, защото за тези
хора е въпрос на живот и
смърт, заяви още пред
БНР доц. Ангел Кунчев.
Целите на щаба са да се
осигури болнично лече-
ние на всеки, който има
нужда от него, за да има
по-малко смъртни случаи,
обясни той. Доц. Кунчев
уточни, че в момента
здравните заведения са
много по-подготвени за
борбата с коронавируса,
в сравнение с началото
на пандемията, но "много
важно е кой ще работи
над тези болнични легла".
Най-видимата част е
лечението и какво ще

ÂËÀÑÒÒÀ

Ãúðöèÿ çàòâîðè ãðàíèöàòà ñ Áúëãàðèÿ äî 14 þëè

тъпен на официалния сайт на ми-
нистерството, както и на сайто-
вете на посолството ни в Атина
и на Генералното консулство в
Солун на следните линкове -
https://mfa.bg/bg/situationcenter/
25986
https://www.mfa.bg/embassies/
greecegk/news/25984
https://www.mfa.bg/embassies/
greece/news/25983. ççççç

Êóí÷åâ àïåëèðà äà íå ñå
ïîëèòèçèðà åïèäåìèÿòà

Над 1 млн. лв. е
платила държавата за
PCR тестове по време
на извънредното
положение
Над 1 млн. лв. е платила
държавата за PCR тестове по
време на извънредното
положение, изчисли Топнови-
ни.бг. Данните са до 27 май,
когато БТВ е поискала справка
от Министерството на здравео-
пазването по Закона за достъп
до обществена информация.
България е купила и доставила
30 000 комплекта PCR тестове,
които са внесени от Корея.
Цената на един комплект е 16
долара. Страната ни е платила
близо 1,3 млн. лв. за тестове
по методиката PCR до края на
май. Парите са осигурени по
проект "Борба с COVID-19" от
Оперативна програма "Региони
в растеж 2014-2020". От
справката става ясно, че
България не е купувала от така
наречените бързи тестове.

Нови 211 случая на
COVID-19 у нас
211 са новодиагностицираните
с COVID-19 лица през измина-
лите 24 часа. 2806 PCR теста
са направени през последното
денонощие, сочат данните в
Националната информационна
система. Към момента в
България са доказани 7175
случая на новия коронавирус.
3597 от тях са активни.
Излекуваните лица са 3311, от
които 3 са регистрирани през
последните 24 часа. 532-ма са
пациентите с потвърден COVID-

19, които са настанени в
лечебни заведения за болнична
помощ. В интензивни отделе-
ния и клиники се намират 33-
ма от тях. Националната
информационна система
показва, че у нас коронавирус-
на инфекция е констатирана
при 506 лица - медицински
служители. Два са новите
случаи, регистрирани през
изминалото денонощие. 267 са
починалите лица, при които е
бил доказан новият коронави-
рус. През последните 24 часа
не са регистрирани нови
смъртни случаи.

Лекар: Няма данни
заразен с коронавирус
у нас да се е разболял
отново
Откакто познаваме инфекцията,
се установиха много неща. В
началото смятахме, че всеки
инфектиран с коронавирус, се
разболява. Сега знаем, че
повече от 50 % от инфектира-
ните прекарват заболяването
безсимптомно, каза в доц. д-р
Любомира Николаева-Гломб в
ефира на "Нова телевизия".
По думите й до този момент
няма данни инфектиран да се е
заразил повторно у нас с
коронавирус. Според нея до
година и половина ще има
ваксина. "Моята надежда, е, че
ще намерим антивирусно
лекарство", заключи Николаева.

та-Промахон, по несъществени
причини, са задължени да пред-
ставят негативен ПСР тест за ко-
ронавирус, извършен не по-ра-
но от 72 часа преди влизане в
Гърция.

Само пътници, които имат
сертификат за негативен ПСР
тест, ще бъдат допускани да вля-
зат в Гърция. Гръцкото посолст-
во уточнява, че сертификатът за
отрицателен резултат от проба
за коронавирус трябва да бъде
издаден на английски език и да
съдържа трите имена и номера
на паспорта или на личната кар-
та на пътника.

Тестовете за коронавирус ще
бъдат признавани, ако са напра-
вени в  национални референтни
лаборатории, национални здрав-
ни лаборатории или частни ла-
боратории, които са акредитира-
ни от съответните национални ор-
гани по акредитация, не непре-
менно специално за COVID-19,
уточнява порталът.

Сертификати, които не отго-
варят на тези критерии, няма да
бъдат приемани.

Фалшифицирането на серти-
фикат се наказва от гръцкото за-
конодателство.

За улеснение на българските
граждани МВнР публикува спи-
сък с лицензираните лаборато-
рии у нас за извършване на тес-
тове за коронавирус, който е дос-

получат хората по време
на това лечение, но има
една невидима част -
работата на РЗИ, които
се грижат на всички -
вече над 200 хиляди
души, поставени под
карантина - да бъдат
намерени и да им се
смъкне епидемиологична
анамнеза, да им се
намерят контактите, да се
организира изследването,
да се контролира каран-
тината. Това го правят
колегите от РЗИ, които са
на ръба на изтощението,
поясни той. По отноше-
ние на увеличаване на
случаите със заразени с
COVID-19 у нас, доц.
Кунчев заяви, че едната

причина е, че хората са
приели проблема с епи-
демията за решен и
маловажен. Другата
причина била политизира-
нето на проблема. Спо-
ред него намесата на
политиката в епидемична-
та опасност няма да
доведе до дори резулта-
ти. Всеки си гледа проб-
лема според своите
интереси и в резултат на
това няма да се прави
това, което трябва, а
това, което е удобно за
някого, смята Кунчев. Той
се обърна с апел към
политическите лидери да
не се занимават с меди-
цинската страна на епи-
демичната криза.  Оста-
вете ни да работим, ако
не се справим, сменяте
щаба и правете каквото
искате, заяви той.ççççç

Посолството на Гърция е ин-
формирало МВнР, че заради
предстоящите промени на пра-
вилата за влизане в страната
през ГКПП Кулата-Промахон, за-
дължителният за попълване елек-
тронен формуляр, генериращ  QR
код, няма да бъде наличен за пъ-
туване през ГКПП Кулата-Прома-
хон до 14 юли 2020 г., вторник,
00:01 часа, съобщи Единния ин-
формационен портал.

Пътуващите, които вече са из-
дали своите формуляри, все още
ще могат да преминат граничния
пункт, но граждани без форму-
ляр няма да бъдат допуснати да
влязат и ще трябва да отложат
пътуването си за 15 юли.

Гръцкото посолство информи-
ра също, че новите правила вли-
зат в сила на 15 юли 2020 г. в 6
часа сутринта, а не както бе съ-
общавано досега -  от 14 юли.
Припомняме, че според новите
правила всички граждани, които
влизат в Гърция през ГКПП Кула-

:
Íàêðàòêî

Äà ñè ñïîìíèì çà Åëêà Äîáðåâà
IN MEMORIAM

Днес се навършват пет го-
дини от кончината на Елка
Добрева. Родена на 9 декем-
ври 1948 г. в Гоце Делчев,
дългогодишен учител и пре-
подавател, заместник-дирек-
тор на техникум "Попов" в Со-
фия, експерт и директор на
дирекция в Министерство на
образованието и науката, съ-
ветник в Комисията по обра-

зование в българския парла-
мент. Тя бе съпруга на минис-
търа на вътрешните работи и
заместник-председател на БСП
Николай Добрев, майка на за-
местник-председателя на БСП
Кирил Добрев и на Марияна
Добрева - бивш отговорен сът-
рудник в президентската адми-

нистрация.
В спомените на всички, кои-

то я познаваха и работеха с нея,
ще остане като прекрасен и все-
отдаен човек, като изключите-
лен професионалист и патриот.

Поклон
пред светлата й памет!

ЗЕМЯ

Çàì.-ïðåäñåäàòåëÿò
íà ÍÎÙ îòõâúðëè
èñêàíåòî íà ïðåìèåðà
çà COVID äåáàò
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"Протестите са спра-
ведливи и очаквани.
Израз са на отдавна
тлеещо напрежение в
обществото по много
важни въпроси. Исканията
са най-различни - за
работа, чиста природа,
справедливо правосъдие...
Това са все проблеми,
които години наред се
трупаха в България, и е
съвсем естествено те да
придобият такъв вид.
Надявам се протестите да
продължат", каза предсе-
дателяката на БСП Корне-
лия Нинова пред "Евро-
ком".

Според нея всичко
това са теми, които обе-
диняват и са надпартийни.
"Това, което се случи в
Президентството, е недо-
пустимо - грубото нахлува-
не на въоръжени лица в
президентската институ-
ция, погазването на
върховенството на закона,
пренебрежение към
Конституцията. Въпросите
за демокрацията, за
спазването на законност-
та, за действията на

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

Íèíîâà êúì ÷ëåíîâåòå íà ÁÑÏ: Íå äîïóñêàéòå ïîðî÷íèÿ
ìîäåë íà óïðàâëåíèå äà ïðåâçåìå ïàðòèÿòà

"На основание чл. 32, ал. 8 от
Устава на БСП  72-ма членове на
НС, между които Сергей Стани-
шев, Димитър Дъбов, Георги Гер-
гов, Кирил Добрев, Красимир Ян-
ков, Калоян Паргов, Весела Лече-
ва, Атанас Мерджанов, Михаил
Миков, Георги Пирински, Драго-
мир Стойнев, Валери Жаблянов,
свикаха пленум на "Позитано" 20
с първоначален дневен ред:

1. Приемане на Годишен фи-
нансов отчет на БСП за 2019 г.
Структура, щат и бюджет на НС
на БСП.

2. Политическа декларация "За
единство и идейна същност на
БСП, за необходимостта от реал-

За заседанието се регистри-
раха  72-ма души от 185. Не е
събран необходимият кворум от
93-ма души и заседанието е не-
лигетимно.  Потърсена от журна-
листи за коментар ще участва ли
в заседанието, Корнелия Нинова
заяви: "Намирам се в кабинета
си на "Позитано". Чакам другари-
те да съберат кворум, за да се
включа в заседанието. Такъв не
се събра, но използвам случая
да заявя:

Държавата е в институционал-
на криза. Хората са по улиците
на страната в желание за промя-
на. Да се занимаваме с вътреш-
нопартийни въпроси днес е бе-

зотговорно към народа и държа-
вата.

Само преди месец предложих
на същите другари всенародна
подписка за вот на недоверие и
организиране на протести. Те от-
хвърлиха това предложение и нап-
равиха друго - да се състои наци-
онална кръгла маса с ГЕРБ.

Днес свикват пленум на На-
ционалния съвет, без  да имат не-
обходимия кворум. Днес пленум
няма. Има сбирка по интереси.
Тази сбирка е нелегитимна и не
може да взима решение. Показа-
телно е, че на нея е допусната да
излъчва проправителствената
агенция ПИК.

Ñîöèàëèñòèòå ïðåìåñòâàò ñúáîðà íà
Áóçëóäæà ïðåä Ìèíèñòåðñêèÿ ñúâåò
Ïàðòèÿòà å åäèííà è íå ñúùåñòâóâà
ðàçäåëåíèåòî, êîåòî ñå âíóøàâà ïóáëè÷íî

институциите, уважението
към Конституцията са
важни теми за всеки
българин и е съвсем
нормално това да обеди-
нява", коментира Нинова.
Тя определи протестите
не само като подкрепа за
президента Радев, но и
като битка за България и
битка за справедливост.

По повод на забраната
на властта за провежда-
нето на партийния събор
на Бузлуджа Нинова
заяви: "Преместваме
събора от Бузлуджа пред
Министерския съвет".

По темата за вота на
недоверие Корнелия
Нинова каза: "Нашият вот
на недоверие към прави-
телството е за корупция.
Примери могат да се
дават безкрайно за
последните години, но по-
важен е принципът на
вота. ГЕРБ и Обединените
патриоти вече залагат
корупция в законите и по
този начин тя вече става
ненаказуема. Корупцията
е заложена и институцио-
нално. Третото, което

прави впечатление -
чувството за безнаказа-
ност. Нагледен пример за
това е случаят с Алепу". Тя
допълни, че  такъв пример
може да се даде и с
вноса на боклуците, и
заключи: "Всичко това
олицетворява модела на
управление - олигархия,
мафия, бизнес интереси и
управление, което го
допуска и съучаства - без
никаква грижа за хората."

"Вътре в парламента -
този вот на недоверие ще
се гледа чисто институци-
онално, но истинският вот
е вече навън - правителст-
вото получава вот на
недоверие от хората. Така
ние вътре няма да се
чувстваме сами - на наша

страна ще са хилядите
протестиращи хора, които
искат промяна в модела,
справедливост и грижа за
тях", каза още Корнелия
Нинова.

"Единствената гаранция
за развитие на България и
за просперитет и грижа
за хората е оставката на
правителството на Бори-
сов. Но не просто за да
се смени партията, която
управлява - трябват общи
усилия за смяна на моде-
ла на управление. Няма
да е никак лесно - той се
е окопал твърде дълбоко
в системите и институции-
те на държавата. Затова
ни трябват обединени
усилия", категорична е тя.

Корнелия Нинова

на управленска алтернатива на
ГЕРБ! (тезиси)

3. Промени в състава на Цен-
тралната комисия по избор на
председател.

4. Обсъждане на начина на
формулиране на решенията на НС
на БСП от 13.06.2020 г. и изпъл-
нението им, както и подготовка-
та на "вот на недоверие" към пра-
вителството.

5. Утвърждаване на списък с
председатели и Общински орга-
низации на БСП с численост под
150, имащи право на повече от
два мандата според Устава на
партията.

6. Разни.

"Мутризацията на управление-
то е видима", заяви пред БНР проф.
Александър Маринов - председа-
тел на Стратегическия съвет при
президента. Той уточни, че става
дума за манталитет на упражня-
ване на властта, а не толкова био-
графична характеристика, макар че
според него и такива хора има във
властта.

"Множество факти, свидетел-
ства и материали, които го доказ-
ват. След като държавата може да
се управлява с такива способи и
народът може да се ограбва по
такъв начин, значи преходът не е

Ïîëèòîëîã: Ìóòðèçàöèÿòà íà âëàñòòà å âèäèìà
приключен. Всичко това според
мен гражданите искат да приклю-
чи. Това означава изразът "Мутри
вън", обясни проф. Маринов и до-
бави, че мутрите са лица, а ма-
фията е начин на организация на
властта - срастване на престъп-
ността с властта.

В предаването "Неделя 150"
той заяви, че обединението на
нацията трябва да е около цен-
ности и основни правила на съв-
местното ни съществуване, кои-
то са записани в Конституцията:

"Именно погазването на вър-
ховенството на правото, на от-

говорностите и правомощията на
институциите предизвика гнева
на гражданите. Гражданите не
излязоха, за да защитават лич-
ността Румен Радев. Те видяха в
"нашествието на варварите"
смъртна заплаха срещу консти-
туционния ред и демокрацията
в България". Според него проку-
рорска акция в сградата на Пре-
зидентството е демонстрация на
груба сила, "израз на убеденост-
та на главния прокурор, че над
него е само Бог".

По думите на председателя
на Стратегическия съвет при

президента независимостта на
съдебната власт се разбира "от
някои хора" като възможност за
безконтролно нарушаване на
Конституцията и законите на
страната:

"Не може да има власт с та-
кава независимост, която да я
поставя над Конституцията и за-
коните на страната".

Проф. Маринов заяви, че лип-
сата на достатъчно доказателст-
ва е причина президентът Радев
да не поиска оставките на съ-
ветниците му, които са разслед-
вани от прокуратурата.ç

Обръщам се към членовете на
партията: недопустимо е в такава
криза в държавата да се предиз-
виква криза в партията с подмя-
на на легитимните колективни ор-
гани на БСП.

Целта е ясна.
Не допускайте лични, корпора-

тивни, обслужващи модела на уп-
равление интереси да превземат
партията. Днес сме призвани да
спасяваме България от този модел
на управление. Знам, че сте почте-
ни хора, отдадени на каузата.

Бъдете здрави, силни и мъд-
ри, бъдете сред хората, бъдете
техният глас", заяви лидерката на
партията.ç

коментира и вътрешнопар-
тийните избори: "За съжа-
ление пандемията беше
спряла отчетно-изборната
кампания на БСП, но сега
отново започнахме -  в
момента провеждаме
конференциите. Впечатле-
нието ми от тях е, че
членовете ни са единни и
няма такова разделение,
което се внушава публич-
но.  В началото на август
всички конференции
трябва да са приключили,
а на 12 септември е
прекият избор за предсе-
дател". По нейните думи
залогът на този вот е
България и обясни: "Не
става въпрос само кой ще
е председател, а в каква
посока ще върви и движи
своята политика БСП, а
оттам - какво ще се случи
с управлението на Бълга-
рия".

"Членовете на партията
искат прекия избор на
председател. Те разбират,
че това е революционна
промяна - дава се въз-
можност на народа да
избира, а не няколко
души на Конгреса да се
разберат кого да сложат
начело", каза още Корне-
лия Нинова.ç

Проф. Александър Маринов
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Íàøàòà äúðæàâà å â
íàñèïíî ñúñòîÿíèå, ñìÿòà
êîíñòèòóöèîííèÿò ñúäèÿ

Ïðîô. Àòàíàñ Ñåìîâ: Ðàçóìíèòå õîðà
ïðîòåñòèðàò ñðåùó âëàñòòà, êàçàõà

"Òàêà íå ñå ïðàâè!"

"Имунитетът на прези-
дента не покрива всички
негови секретари, съветни-
ци и сътрудници, но сми-
сълът на държавността е в
това, когато една държав-
на институция осъществява
своите правомощия, тя да
знае не само какво не
може да прави, но и как
не бива да се правят
някои неща, които иначе
законът позволява да се
правят", заяви пред БНР
конституционният съдия
проф. Атанас Семов.

"Огромната част от
разумните хора в България
показаха много ясно
своето разбиране, че така
не се прави", коментира
той прокурорска акция в
сградата на Президентст-
вото и уточни, че не само
Конституцията не позволя-
ва това, но и защото
смисълът на демократич-
ния процес е да има мяра
в представата за редно и
нередно.

"Това, което се случва в
последните години в
България, е пример за
загубената мяра за редно
и нередно."

По думите му, когато
правосъдието се осъщест-
вява чрез медийни публи-
кации, интервюта и оцен-
ки, има проблем, отиващ
отвъд конституционната
мяра:

"Това е проблем на
нормалността на предста-
вата за държавата като
система от правила. Наша-
та държава е в насипно
състояние поради очевид-
ния отказ да се осмисли
кое е позволено и кое не
е позволено, кое е равна

мяра на справедливото и
обективното и кое е
злоупотреба с власт".

В предаването "Неделя
150" конституционният
съдия заяви, че в Консти-
туцията няма понятие
"обединител на нацията":

"Президентът не е
неполитическа фигура. Не
знам кой и кога измисли
тази пълна глупост, наре-
чена обединител на нация-
та. Подобно понятие в
Конституцията няма и в
практиката на Конституци-

:

Събития
” 1793 г. - Ръководителят
на Френската революция
Жан-Пол Марат е убит във
ваната на собствената си
баня от френската благород-
ничка и член на противнико-
ва политическа формация
Шарлот Корде.
” 1878 г. - Подписан е
Берлинският договор, който
урежда отношенията на
Балканите след Руско-
турската война (1877 -
1878). Сърбия, Черна гора и
Румъния получават пълна
независимост от Османската
империя.
” 1930 г. - В Уругвай е
открито първото световно
първенство по футбол.
” 1985 г. - Състои се
благотворителният концерт
Live Aid, организиран за
борба с гладуването в
Етиопия.
” 1994 г. - На полуфинала
на Световното първенство
по футбол в САЩ национал-
ният отбор на България
загубва от националния
отбор на Италия с 2:1.
Родени
” 100 пр.н.е. Юлий Цезар
” 1821 г. - Натан Бедфорд
Форест, основател на
Ку-клукс-Клан
” 1894 г. - Исак Бабел,
съветски новелист и драма-
тург
” 1919 г. - Гриша Филипов,
министър-председател на
България за периода 1981-
1986 г.
” 1922 г. - Вълкана Стояно-
ва, българска народна
певица
” 1928 г. - Томазо Бушета,
италиански мафиот
” 1934 г. - Уоле Шоинка,
нигерийски писател, Нобело-
ва награда за литература
” 1940 г. - Атанас Яранов,
български художник
” 1942 г. - Харисън Форд,
американски актьор
” 1944 г. - Ерньо Рубик,
унгарски изобретател,
скулптор и архитект
” 1977 г. - Калоян Паргов,
български политик, пред-
седател на БСП-София и
общински съветник
Починали
” 1895 г. - Петко Славей-
ков, български писател и
публицист
” 1954 г. - Фрида Кало,
мексиканска художничка
” 2005 г. - Асен Кисимов,
български актьор
” 2014 г. - Надин Гордимър,
южноафриканска писателка,
Нобелов лауреат

Íà òîçè äåí

Почина Гергина Тончева, първият директор на
Националната гимназия за древни езици и култури
"Константин-Кирил Философ" (НГДЕК). За кончи-
ната на Гергина Тончева съобщава дъщеря й в со-
циалната мрежа, предаде БГНЕС.

Гергина Тончева е родена на 25 декември 1932
г. в с. Садовец, Плевенско. Завършва гимназия в гр.
Сандански, а след това българска филология в Со-
фийския университет "Св. Климент Охридски". През
1960 г. Гергина Тончева постъпва в новооткритата
91-ва гимназия с преподаване на немски език като
преподавател по български език и литература до
1977 г., когато е поканена да заеме длъжността
директор на новосъздадената класическа гимназия
(НГДЕК "Константин-Кирил Философ").

Носителка на орден "Стара планина" I степен
за изключителния й принос към българската култу-
ра и образование. По случай 30 години НГДЕК е

Ïî÷èíà íàðîäíàòà áóäèòåëêà Ãåðãèíà Òîí÷åâà
наградена с отличие на СУ "Св. Климент Охридс-
ки".

Държавният глава Румен Радев изказва събо-
лезнования на семейството, колегите и близките
на Гергина Тончева - педагог, интелектуалец, буди-
тел и първи директор на Националната гимназия
за древни езици и култури "Константин-Кирил Фи-
лософ" по повод нейната кончина.

"Гергина Тончева беше учител мисионер, който
изграждаше личности, високообразовани българи
и смели граждани, притежаващи достойнство, по-
зиция и човечност", се казва в съболезнователно-
то писмо на президента Румен Радев. Държавният
глава подчертава, че духовната епоха Гергина Тон-
чева ще продължава, защото хиляди са нейните
възпитаници, а  класическата култура и нравстве-
ността, за които тя е ратувала, са непреходни.

Поклон пред светлата й памет!

онния съд никога не е
говорено и анализирано
дали президентът е обеди-

нител на нацията. Консти-
туцията казва, че прези-
дентът - като институция -
олицетворява единството
на нацията. Той не е и не
може да бъде обединител,
извън правомощията, в
които заради ролята си на
балансьор, той може да
внася мъдрост и отговор-
ност".

Във връзка с протес-
тите с искане за оставки-
те на правителството и
на главния прокурор
проф. Семов заяви, че
обществото очаква съ-
ществена промяна в
държавата, каквато се
случи след 10 ноември
1989 година.ç

Снимки
Пресфото БТА
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Çàùî ÅÑ ïîäêðåïÿ
ðîäíàòà îëèãàðõèÿ?
Не, Брюксел няма да хукне да разбива корупцията и мафията
у нас. Само ние, българите, можем да го направим

Симеон МИЛАНОВ*

България се тресе от
скандали и би било трудно
да се изброи всичко, кое-
то правителството успя да
сътвори в последните 6-7
месеца. Изглежда, посло-
вичното търпение на бъл-
гарите свърши, защото в
последните дни се редуват
протест след протест сре-
щу управляващия режим на
ГЕРБ и т. нар. патриоти.
Разбира се, поводът беше
случаят "Росенец", където
се оказа, че НСО охраня-
ва Ахмед Доган и възпре-
пятства достъпа на граж-
даните до мястото. При то-
ва, както се разбра, всич-
ко се случва с позволени-
ето на премиера.

Естествено, че Борисов
веднага си изми ръцете с
началника на НСО ген.
Станчев, но е повече от яс-
но, че въпросният не би мо-
гъл да взима самостоятел-
ни решения, без да се кон-
султира с изпълнителната
власт, от която зависят те-
зи неща. Впрочем напра-
ви впечатление и изказва-
нето на депутата Тома Би-
ков от ГЕРБ, който заяви
следното:

"Ние от ГЕРБ не искаме
да имаме такъв президент
и ще направим всичко въз-
можно да го премахнем."

Интересно изказване,
защото думата "премахнем"
звучи по един особен на-
чин, когато си припомним
бурното последно десетиле-

* Авторът е специализирал
история на Евразия, Русия и
Източна Европа в СУ "Св. Кли-
мент Охридски". Работил е в
някои от най-големите българ-
ски медии. Интересува се от
история, геополитика и меж-
дународни отношения.

тие на ХХ век. Дали г-н Би-
ков осъзнава, че

иска да „премахне“
президент, който е
избран от 60% от
българите

и дори по най-песимистич-
ните социологически проуч-
вания има близо 50% подк-
репа? Демократично ли е
хора, които имат 35-36%
подкрепа в най-добрия слу-
чай, да "премахват" човека
институция, който се подк-
репя от половината или по-
вече от половината народ?

Вместо от ГЕРБ да дадат
най-сетне разумно обясне-
ние (и извинение) за всич-
ките скандали, които сътво-
риха, както и да поемат по-
литическа отговорност за
социално-икономическата
катастрофа, която цари в
страната, те нападат една от
малкото функциониращи,
уважавани и подкрепяни ин-
ституции у нас.

И докато българите, не-
зависимо от политически-
те си пристрастия вляво,
вдясно, център, национали-
зъм, консерватизъм, кому-
низъм, социализъм и т. н.,
се обединяват зад каузата
да бъде прогонена мафиот-
ската структура, която се е
сляла с държавата, от
Брюксел дойде една изне-
надваща (или по-скоро не)
новина.

Манфред Вебер заяви,
че премиерът Борисов има
пълната и безусловна под-
крепа на Европейската на-
родна партия. Да, този

Брюксел и управлява-
щата го ЕНП, и същите
тези еврочиновници,

които непрекъснато говорят
за демокрация, прозрач-
ност, правов ред и власт на
закона, си затварят очите
пред потресаващите скан-
дали, които се разпростра-
ниха из цял свят, за да под-
крепят българското прави-
телство!

Разбираемо е, че всяко
политическо семейство в
Европа подкрепя национал-
ните партии, които са част
от него, но в случая би би-
ло по-прозрачно, демокра-
тично и политически адек-

ватно, ако европейската
десница беше изчакала по-
не малко, за да се изясни
ситуацията в страната ни.
Чрез тази си категорична
подкрепа Вебер рискува да
покаже истинската същност
на някои фактори сред ев-
ропейското чиновничество.
Защото истината е, че ра-
но или късно ГЕРБ ще си
отидат, при това с много
скандали. Все повече лъс-
ват далаверите и престъп-
ленията на хора, свързани
с управляващия режим, и
точно в този момент под-
крепата за въпросния би
навредила политически и
имиджово на Европейска-
та народна партия.

Тогава защо Вебер по-
бърза да заяви тежката си
дума? По една проста, оче-
видна и за съжаление тъж-
на причина - ЕС и особено
европейската десница не се
интересуват от корупцията
у нас, върховенството на
закона или нещо подобно.
Западните елити винаги са
били наясно, че що се от-
нася до българските им ко-
леги, става въпрос за "сдел-
ка с дявола". Да, в Герма-
ния, Франция и Холандия
доста от представителите
на управляващите в Бълга-
рия биха влезли в затвора,
но докато разните безобра-
зия се случват в България,
проблем няма. Защото и
членството в НАТО, и член-
ството в ЕС са продукт на
геополитическата необходи-
мост, а не на високите ев-
ропейски идеали и големи-
те успехи на мъдрия бъл-
гарски елит.

Навремето известният
американски държавен сек-
ретар Кордел Хъл казва за
диктатора на Доминикан-
ската република Рафаел Ле-
онидас Трухильо следното:
"Да, той е кучи син, но е
нашият кучи син".

И това изказване харак-
теризира перфектно отно-
шението на Запада към са-
мозвани диктаторчета и тех-
ните корумпирани режими.
Стига да не са свързани с
основните геополитически
противници, по онова вре-
ме СССР, а днес Русия и
Китай, подобни диктаторче-
та са "нашите кучи синове".

Каквото и да става, та

ако ще премиерът да бъде
сниман с влакова компози-
ция със злато и незаконна
ПВО установка, Европейс-
ката народна партия, която
в най-висша степен изра-
зява интересите на Герма-
ния, Меркел и северноев-
ропейските елити, ще про-
дължи да подкрепя Бори-
сов. Между другото, за

наивните хора, които
вярват, че Брюксел
просто не знае какво
се случва у нас,

но иначе гори от справед-
лив евро-атлантически плам
и рано или късно ще ни по-
могне да преборим коруп-
цията, искам да припомня
няколко момента. Първо,
европейците са наясно с
кого си имат работа и това
е перфектно отразено в ев-
ропейските доклади, които
почти винаги посочват, че
България е най-корумпира-
ната страна в ЕС, българс-
ките медии са най-зависи-
ми, а бизнесът най-мачкан.
Информацията е публична
и всеки може да се запоз-
нае. Второ, представители
на европейския елит подк-
репят не само ГЕРБ, те под-
крепят и други партии, око-
ло които витаят редица съм-
нения - например ДПС, ко-
ято се ползва с изключи-
телно топли отношения с
партията на европейските
либерали АЛДЕ.

Но това няма значение,
защото днешният българс-
ки елит, който се е сраснал
с държавата, има няколко
прости задачи:
1. Да действа като южен

фронт на евро-атлантиче-
ското пространство срещу
Русия и да пречи на всич-
ки руски проекти, които би-
ха могли да свържат Моск-
ва със Западна Европа.
2. Да осигурява евтина,

но квалифицирана работна
ръка за все по-застарява-
щите западноевропейски
общества, които се нужда-
ят от хора, които да им пла-
щат пенсиите (управлява-
щите се справиха особено
ефективно с това през пос-
ледните 10 години, прогон-
вайки над 1 милион бълга-
ри на Запад).
3. Да дава абсолютна

политическа подкрепа на
управляващата в ЕС партия
ЕНП, спомагайки за доми-
нацията й в ЕП.
4. Да обезпечи интере-

сите на Запада на важния
балкански кръстопът, къде-
то се пресичат редица ин-
тереси, а също така и ми-
нава огромен транзит на хо-
ра, стоки и капитали.
5. Да гарантира за за-

падноевропейските произ-
водители българския пазар,
без да позволява същест-
вуването на местна конку-
ренция.

И нашите управляващи
наистина се справят блес-
тящо с поставените опера-
тивни задачи! България е
сведена до състоянието на
колония! И за да не сме го-
лословни, нека да уточним
какви са основните харак-
теристики на една колония.
Първо, колонията е полити-
чески обвързана с метропо-
лията и следва изцяло вън-
шнополитическата й линия.
Тук едва ли има съмнение,
че българското правителст-
во е неспособно да казва
"Не" на Брюксел, Берлин и
Вашингтон. Второ, колония-
та захранва метрополията с
определени ресурси и се за-
дължава да купува индуст-
риалните и всякакви други
изделия, произведени в "им-
перията майка". България
изнася основно продукти с
ниска добавена стойност, су-
ровини или човешки ресурс
за Запада, докато внася
всичко. Трето, колонията ня-
ма независими въоръжени
сили, а отбраната й е изця-
ло интегрирана с тази на
метрополията. Тук комента-
рът също е излишен.

Тъй че нека не се лъжем,
че някой друг ще ни "спа-
си". Не, Брюксел няма да
хукне да разбива корупци-
ята и мафията у нас. Само
ние, българите, можем да
го направим. В ЕС има и
малки страни, които запаз-
ват сравнителен суверени-
тет и преследват национал-
ните си интереси - Гърция,
Румъния, Унгария, Полша,
Чехия, Австрия и т. н. Бъл-
гария също може да е от
тях, но първо трябва да си
го извоюва. Свободата, как-
то ни е научил Васил Левс-
ки, не идва даром!

рез последната седмица в страната всекидневно се организират протести срещу
модела на управление на правителствената коалиция и някои действия на държав-
ното обвинение. Дали и доколко те имат основание, е въпрос, по който се дават
диаметрално противоречащи си отговори. Но е факт, че гражданското общество
изразява своето неодобрение на висок глас. Към това неодобрение се присъедини и
президентът, който се обърна към Европейския съюз да даде подкрепа на протести-
те, а не на управляващите. Дали това е възможно? По-долу публикуваме едно
експертно мнение. Готови сме да предложим на читателите и други гледни точки!

П

Бойко Борисов и Манфред Вебер

www.pogled.info
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Íàä òðè ïúòè ñðèâ íà ñðåäíèÿ
äîáèâ îò æèòî â Äîáðè÷êî
Äî 372 êã îò
äêà ïàäíà
ñðåäíèÿò äîáèâ
ïðè ïøåíèöàòà
â ñòðàíàòà

В Добричка област
пшеницата вече е приб-
рана в над 1 080 500
декара, или 89 на сто от
всички площи, като
средният добив достига
167 килограма, съобща-
ват от областната дирек-
ция "Земеделие". Поради
неблагоприятните клима-
тични условия през тази
стопанска година са
пропаднали 32 794 дека-
ра с хлебната култура.
Във всички общини в
региона все още има
неприбрано зърно, само
в землището на Добрич
жътвата е приключила,
посочват от областната
дирекция. През миналото
лято земеделските стопа-
ни в региона, които
традиционно произвеж-

дат най-много пшеница в
страната, добиха около
719 400 тона зърно при
среден добив 553 килог-
рама.

 До 372 кг/дка падна
средният добив от пше-
ницата при 39% реколти-
рани площи, съобщиха от
агростатистиката на
Министерството на земе-
делието, храните и гори-
те. Спрямо година по-
рано добивът от единица

площ е с почти 30 на сто
по-нисък. За разлика от
предишни години, опера-
тивният анализ не показ-
ва добивите по области,
за да се види в кои
райони пролетната суша
се е отразила най-пагуб-
но и кои е пощадила.

При почти всички
есенници статистиката
отчита намалени средни
добиви. Те са най-големи
числа при тритикалето

Свещенодействие - това бе-
ше жътвата за добруджанци
доскоро. Пристъпваха към нея с
надежди, очаквания за заслужен
берекет, но и с преклонение пред
силата на природата. Защото
плодородният чернозем даваше
с благодарност за грижите. Жът-
вата беше моментът, в който до-
ри прословутият добруджански
вятър утихваше и оставаше са-
мо жуженето на жътварките,
свистенето на комбайните и треп-
тенето на маранята над златните
ниви. Беше… Тази жътва сега е
черна - и в буквален, и в прено-
сен смисъл. Изгорелите от сушата
и слънцето жита посивяха и по-
черняха. Комбайните влязоха 10-
14 дни по-рано, за да спасят как-
вото може. И жестоката истина
излезе наяве - добиви от 50 до
150 кг/дка в най-плодородната
земя у нас!

Това не беше за вярване и
все още не е. При първите жът-

×åðíà å æúòâàòà â Äîáðóäæà, ïðåäñòîÿò
òåæêè ðàçïëàùàíèÿ è âåðîÿòíî ôàëèòè

ви в крайморската община Шаб-
ла, в която пораженията от су-
шата обхващат 80-85 % от пше-
ничните посеви, земеделски сто-
пани съобщиха за драстично нис-
ки добиви от порядъка на мак-
симум 100 кг/дка.

И тъй като не е за вярване,
веднага беше разпоредена и из-
пратена проверка от МЗХГ, сиг-
нализираха производителите.
Проверяващите бяха качени в
комбайните да жънат заедно с
механизаторите. Видяха, че ня-
ма скрито-покрито и се отчитат
цифром и словом 96 кг/дка.

На фона на черната картина
в Добруджа се прокраднаха оп-
тимистични информации за доб-
ри реколти в други части на стра-
ната. Това е много добре, но ма-
щабите на производството в Доб-
ричка област са огромни, пло-
щите със зърнено-житни култури
заемат около 40 % от 3 млн. и
500 хил. дка обработваема зе-

ведат един декар пшеница. До
момента те не могат да покрият
и половината от тези вложени
суми.

Второ, предстоят тежки раз-
плащания към доставчици - на
семена, препарати, торове. И
трето, идват плащанията на прос-
ловутите добруджански ренти, ко-
ито през последното десетиле-
тие държат рекорд и са от поря-
дъка на 80-120 лв./дка.

От своя страна, банките бър-
зо се усетиха и вече не са толе-
рантни към земеделските стопа-
ни, коментират производителите.
Предстоят тежки фалити, започ-
наха да предупреждават браншо-
вите организации, особено на
фона на икономическата стагна-
ция, породена от COVID-19.

"Ден година храни", казват
старите хора. А фермерите до-
пълват: "Ден година проваля!", пи-
ше в свой коментар Галина НЕД-
КОВА от АГРИ.БГ.ç

мя. При провалената реколта в
Добруджа добрите резултати на
друго място едва ли са утеха.

Постепенно оптимистичните
прогнози за едни 5 млн. тона зър-
но от пшеница започнаха да се
коригират и бяха намалени на 4
млн. тона. Само дето изчислени-
ята показват, че за да се стигнат
тези числа, резултатите в Доб-
ричка област трябва да са 4 пъти
по-високи. Министър Танева ве-
че призна, че добивите в Добру-
джа са със 71 % по-ниски в срав-
нение с миналата година. Добра-
та новина е, че ще има зърно за
хляба на българите.

Черно е пред очите на земе-
делските стопани. Черно не само
заради провалената реколта, нап-
разните усилия и натрупаните до
момента разходи. Черно е, защото
тепърва ще "изскочат" последст-
вията от лошата реколта.

Първо, фермерите са вложи-
ли от 80 до 110 лв., за да произ-

Новозеландският фер-
мер Ерик Уотсън от град
Ашбъртън подобри собст-
вения си световен рекорд
за добив на пшеница, пос-
тигайки 17,398 тона от хек-
тар, съобщи електронното
издание FarmingUK. Пре-
дишното му най-добро пос-
тижение бе от 2017 г. -
16,791 тона от хектар.
Средният добив от пшени-
цата, отглеждана на напо-
явана земя в Нова Зелан-
дия, се движи около 12 то-
на от хектар.

Уотсън, естествено, за-
яви, че е "много горд" с
постигнатия резултат. "Све-
товният рекорд на "Гинес"
е чудесно признание за
тежката ни работа и изпол-
званите иновации. Макар
да бяхме силно развълну-
вани от рекордния резул-
тат през 2017 г., съзряхме
начини да направим подоб-
рения и да получим още по-
висок добив. С изпробва-
нето на нови сортове пше-
ница, преминаването на те-
чен азот и редовното наб-
людение на състоянието на
растенията успяхме да пос-
тигнем още един невероя-
тен резултат", споделя той.

Рекордьорът добави, че
заради високите добиви,
получавани във фермата,
работещите там са довол-
ни да постигат увеличение
от 100-200 килограма на
хектар годишно, така че
подобряването на старото
постижение с над 600 ки-
лограма е надминало и
най-смелите му мечти.

Засаденият през април
2019 г. и ожънат на 17
февруари тази година сорт
пшеница е "Кърън", селек-
тиран от KWS и доставен
от Carrfields Grain & Seed.
Очаква се пшеницата да
бъде използвана за фураж
за крави, отглеждани за
месо или мляко.ç

Íîâîçåëàíäñêè
ôåðìåð ñ÷óïè
ñâåòîâíèÿ
ðåêîðä çà
äîáèâ íà
ïøåíèöà

С много добри добиви - около 600 килограма от декар - приключват жътвата на пшеницата стопаните от
земеделска кооперация "Агро-Тида" от Исперих. На снимката - Жънат се последните масиви с пшеница на

кооперацията край село Голям Извор.

В Исперих заработи
нова четирипоточна
електронна линия
"Унитек" за сортиране
на череши с капацитет
2 тона на час. Черешите
се сортират и опаковат
според нуждите на
клиентите, продукцията
е главно за пазари във
Великобритания, част от
нея и за вътрешния
пазар. Модерни
хладилни помещения и
камери с капацитет 800
тона удължават срока
на съхранение.

(минус 35,2%), пшеницата
(минус 29,7%), рапицата
(минус 16,3%), ечемика,
вкл. пролетен (минус
13,5%). Единственото
изключение е при ръжта,
която е със среден добив
от 250 кг и е плюс 9,2%
спрямо година по-рано.
При маслодайната рапи-
ца средният добив е 216
кг/дка при 21 на сто
реколтирани площи
към 2 юли.ç

Снимки Пресфото БТА
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Светлана МИХОВА

Интересен ден бе тази
година 4 юли. Случайно
съвпаднаха три важни
събития. Първото няма
нищо общо с човешката
воля и дейност и може
би затова не привлича
особено нашето внима-
ние. Вселенското при-
родно явление Големият
парад на планетите, при
който 6-те небесни тела
от Слънчевата система
се нареждат по права
линия. С две думи - божа
работа.

Не е така с другите
две явления, които са
изцяло земни и затова са
ни интересни. Тези две
събития също са подреде-
ни по права линия на
разстояние около 250
години едно от друго.
Първото е националният
празник на САЩ - денят,
на който през 1776 годи-
на е приета Декларация-
та на независимостта и
сложено началото на
нова държава, превърна-
ла се впоследствие в
суперсила. Второто
събитие е датата, на
която преди седмица
влезе в сила обновената
конституция на Русия и
беляза де юре неопро-
вержимия факт - възраж-

дането на другата супер-
сила.

Искаме, или - не,
историята така е предоп-
ределила, че двете сили
са вкопчени във вечна
борба и съдбата на
човечеството до голяма
степен зависи от тяхно-
то равновесие, или от
надмощието на една от
тях. Воюват за военно
превъзходство, за преи-
мущество в икономиката
и технологиите и не на
последно място за

сфери на влияние, за
въздействие над мирог-
леда на милиони. Днес в
своя разгар е информа-
ционната война. А тя се
води безпощадно и без
правила.

Стана така, че докато
вървеше гласуването за
поправките в руската
конституция, в САЩ се
разгоряха безпрецедент-
ни по своя обхват и
ожесточение расови и
социални бунтове. Влас-
тите в тази могъща стра-

на се оказаха безпомощ-
ни да ги овладеят, а
някои вече заговориха за
"неизбежната революция".
Гланцовата картинка на
държавата-еталон на
свободата и демокрация-
та се омаза, което твърде
много отне от предимст-
вото й на информацион-
ния фронт. И тук във
Вашингтон разлистиха
старите рецепти, предпи-
сани по техния основен и
изпитан принцип - парите
решават всичко. Те ги
имат, защото ги печатат
колкото и когато искат.
За дискредитиране на
допитването за конститу-
ционните поправки в
Русия бяха хвърлени
около 300 млн. долара.

Чуждестранни "добро-
желатели" положиха не
малко усилия да осуетят
гласуването на конститу-
ционните поправки в
Русия. Западни уж непра-
вителствени организации,
фондации и медии разп-
ространяваха инструкции
как да се извършват
провокации, как да се
организират протести,
размножаваха се шабло-
ни за карикатури на
Путин. По данни на
Обществената палата
само през последните
три седмици до гласува-

нето са били регистрира-
ни над 9000 провокации и
лъжливи информации в
социалните сфери.

Не случайно острието
бе насочено срещу Вла-
димир Путин. От общо
210 поправки, засягащи
всички сфери на руското
общество и държавно
строителство, във Вашин-
гтон и Брюксел си избра-
ха само една - тази,
която дава право на
Путин да се кандидатира
за президентския пост и
през 2024 година. Избо-
рът им е понятен. Първо,
в цялата елитна компания
от западни лидери няма
нито един, който би
могъл да му противостои
по компетентност, влия-
ние и доверие на гражда-
ните. Второ, там не могат
да му простят, че под
неговото ръководство
огромната страна, дове-
дена през

90-те години до про-
сешка тояга, възкръсна и
най-неочаквано за тях
отново се появи на
геополитическата сцена в
качеството си на супер-
сила, която заявява
правото си на собствени
национални интереси и
влияние. При това отчет-
ливо заяви, че няма

7
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намерение да участва в
схеми и игри по правила,
в чието определяне не е
участвала. Провъзгласи
възстановения си сувере-
нитет и идентичност.
Точно това е записано и
"закотвено" в обновената
конституция. Тя утвържда-
ва и циментира два
непоклатими стълба на
съвременната руска
държава - тя става не
само на думи, но и на
дело социална, с нена-
кърним суверенитет.
Определението още през
първите си два мандата
го даде Путин. Държавни-
те институции, обществе-
ният живот и проявите на
страната се изграждат
върху конструкцията на
суверенната демокрация.

Разбираемо е, че
всичко това няма как да
се хареса на Запад. През
90-те години, когато Русия
бе слаба, разтърсвана от
социални протести, кога-
то я разяждаха спонсори-
рани отвън терористични
банди, всички много я
обичаха и хвалеха про-
дажните й лидери на
различни нива. Какъв
възторг произведе само
примерът на първия след
разпадането на СССР
външен министър на РФ
Андрей Козирев, когато
във Вашингтон попита
какви според САЩ трябва
да бъдат националните
интереси на Русия. Това в
Русия никога няма да
забравят и няма да се
върнат "ценностите" на
онези времена. Не забра-
вят и на Запад. Тогава
очакваха, че след СССР
и Русия ще се разпадне.
Бяха започнали да пишат
"задълбочени" анализи
как ще се случи всичко,
колко нови държавици ще
се образуват и как те ще
бъдат разпределени и
поделени на зони на
влияние между атланти-
ческите съюзници. Появи
се обаче, както пишеха
тогава, "от нищото" Путин
и плановете се провали-
ха. Няма никога да му
простят.

Но дори единствената
поправка, която живо
интересува господата от
русофобската коалиция,
не заслужи разяснение
от тяхна страна. От
ефира, в интернет, по
страниците на печата се
носи писъкът на заглавия
от типа: "Путин президент
до 2036 година", "Прези-
дентът натрапи тоталитар-
на конституция", "Укрепва
авторитарната власт на
Путин" и прочее във все
този дух. Напразна сума-
тоха и преднамерена
заблуда. Поправката дава
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От стр. 7 право на Путин да се
кандидатира наред с
всички останали претен-
денти за поста, а дали
той ще го направи и дали
избирателите ще го
изберат е въпрос.

Така става ясно, че
във въпросната поправка
няма нищо недемократич-
но. Още повече, че еди-
ници са демократичните
страни с ограничен брой
на мандатите на лидерите
в изпълнителната власт.
Да припомним, че и в
САЩ ограничението е
прието едва в средата на
миналия век след 4-те
мандата на Франклин

"старши" европейски
съюзници. Обновената
руска конституция пре-
дупреждава: Москва няма
намерение да преотстъп-
ва или да споделя суве-
ренитета си с никого.

Поправките налагат
приемането или допълва-
нето на стотина закона.
В сряда в Думата започ-
на тяхното обсъждане.
Символично е, че депу-
татите пристъпиха първо
към поправката, защита-
ваща териториалната
цялост на страната.
Съответният закон ще
бъде вписан в Наказа-
телния кодекс и за

кош, който не зависи
само от материалното
благополучие, а преди
всичко от способността
да запазим своята иден-
тичност", заяви Елена
Ямполска - шеф на
парламентарната Коми-
сия по културата. Поп-
равките са конкретни
затова и отговорите на
гражданите бяха катего-
рични - защита на инсти-
туцията на брака, забра-
на на пропагандата на
хомосексуализма пред
непълнолетни, държавата
поема грижа за опазване
на националните тради-
ции и култура, за недо-

на държавата нейния дял
от задължения.

Дали на Запад се
харесва или - не, обнове-
ната руска конституция
няма никакво значение.
Колкото по-бързо във
Вашингтон и Брюксел
осъзнаят този факт,
толкова по-добре за тях.
Затова се изисква само
политическа воля и
реализъм. Гласуването на
поправките доказа: Русия
не е просто държава, а
самодостатъчна цивили-
зация - суверенна, демок-
ратична, единна. Готова
на сътрудничество с
всеки друг субект на
международното общува-
не, който уважава нейно-
то право на защита на
национални интереси и
развитие.

С обновената си
конституция Русия казва
на света: уважаваме
традициите и суверените-
та на всички страни, но
когато подреждаме собст-
вения си дом, нямаме
нужда от чужди съвети и
няма да допуснем външна
намеса. Няма да приемем
чужди несвойствени на
руския дух и култура
ценности, нито чужди
тълкувания на демокраци-
ята. Най-малкото, защото
събитията от последните
години и месеци показа-
ха, че евроатлантическият
елит е загубил моралното
право да поучава. Напро-
тив, сам би могъл да се
поучи.

Това препоръчаха и
чуждестранните наблюда-
тели в дните на допитва-
нето. Отбеляза го и
единственият наблюдател
от България Любомира
Ганчева, зам.-председател
на партия АБВ. "На рефе-
рендума в Русия видях
това, което е като златен
стандарт за организация
и провеждане на избори,
особено по времето на
пандемия. Това за мен бе
урок по демократичност и
организираност", заяви тя
пред програма "Хоризонт"
на БНР.

И за да няма спекула-
ции и съмнения в демок-
ратичността на руския
вот, Владимир Путин
заяви, че поправките в
конституцията "без вся-
какво преувеличение са
приети по волята на
народа". "Взехме това
важно решение заедно -
цялата страна. То засяга
онези ценности и базови
принципи, които лежат в
основите на по-нататъш-
ното развитие на Русия,
сплотяват ни като народ,
като единно цяло", обоб-
щи руският президент.

Рузвелт. Страхът на
опонентите на Путин идва
от друго: те не виждат
сред опозицията канди-
дат, който да може ус-
пешно да му противостои
и който в достатъчна
степен да разполага с
доверието на гражданите.
Става дума главно за
онази част от опозиция-
та, която се подхранва от
чуждестранни спонсори.
Тъкмо на нейните предс-
тавители се разчита
Русия да бъде върната в
зависимостта, в която бе
изпаднала преди 20
години.

Засега гаранция, че
това няма да се случи, е
Путин, а в бъдеще това
ще са приетите конститу-
ционни поправки. Затова
напълно обяснимо е, че
голямо "безпокойство",
както обичат да се изра-
зяват на Запад, будят
онези от тях, които пряко
и конкретно се отнасят
към суверенитета на
страната. Те се възприе-
мат особено болезнено,
защото през последните
30 години суверенитетът
се превърна едва ли не в
несъвместима с демокра-
цията прищявка. Тя е
позволена единствено на
САЩ. От време на време
Вашингтон припомня това
правило дори на своите

престъпление ща бъдат
смятани дори призивите
за отстъпване на терито-
рии. Така любителите да
дискутират на тема
Крим, Курилски острови
и Калининград ще тряб-
ва да укротят фантазии-
те си.

Различни европейски
институции, раздаващи
право и свикнали да се
вземат твърде на сериоз-
но, също ще се наложи
да свият сферата на
своята юрисдикция. През
последните години, когато
се разглежда казус,
свързан с Русия, въпрос-
ните институции работят
не като правни органи, а
като печатници за поли-
тически поръчки. Оттук
нататък техните решения
ще имат сила в Русия
само в случай, че не
противоречат на консти-
туцията. Слага се край на
предимството на между-
народното право над
националното, а не -
обратно, както беше
досега. Москва изпрати
послание: в нашия дом
ще живеем по нашите
закони.

Пак до суверенитета
опират и поправките,
свързани с националните
ценности, традиции,
култура и история. "Това
е висша степен на раз-

пустимост на фалшифика-
ция на историята.

"Ние отговорихме
много ясно на въпросите
кои сме, къде сме, накъ-
де вървим, от какво в
никакъв случай няма да
се откажем, с какво се
гордеем, какво ще взе-
мем от своето минало,
какво ще променим, за
да посрещнем достойно
бъдещето си", допълни
Ямполска. За достойнст-
вото на гражданите ще
работи и пакетът от
поправки, насочен към
повишената отговорност
на държавата по изпъл-
нение на социалните и
икономически задачи.
Правителствата вече
няма да имат възмож-
ност да заобикалят
конституционното изиск-
ване: недопустимо е да
има бедни работещи,
неиндексирани пенсии,
неизплатени в срок
заплати. Събитията през
последните години пока-
заха, че държавата
трябва да излезе от
дрямката, в която я
вкараха знаменосците на
либералните догми,
защото стихията на
пазара се оказа неспо-
собна да решава пробле-
ми в момент на кризи.
Запазвайки пазарните
отношения, Русия връща

От в. „Русия днес -
Россия сегодня“
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9 Китай

Позволявам си да използвам това заг-
лавие на памфлет на великия български
поет, публицист и революционер Христо
Ботев, защото смятам, че то точно при-
ляга на обстановкатар създавана изкуст-
вено и целенасочено от САЩ и някои други
западни държави във връзка с приемане-
то от китайския парламент на Закона за
сигурността на Хонконг.
Приемането на този документ, който спо-

ред формулировка на Външното министер-
ство на КНР е "чисто вътрешна работа на
Китай", предизвика истински вой сред про-
пагандните централи на Белия дом и на ня-
кои послушни негови следовници от Запа-
да. Нещо повече - преди още да бъде офи-
циално приет и публикуван въпросният За-
кон, Щатите го "контрираха" с приет от Кон-
греса "Закон за автономията на Хонконг"?!
Това несъмнено е истински държавни-

чески и юридически парадокс. Една стра-
на, разположена на хиляди километри от
другата, публикува законов, повтарям, ЗА-
КОНОВ документ по отношение на тази
друга, суверенна държава. Това е нагла,
безпрецедентна и открита намеса във вът-
решните работи на Китай и грубо нару-
шение на базисни принципи на междуна-
родното право. Китайските медии, извес-
тни със своята източна сдържаност, на-
рекоха въпросния американски документ
"политически фарс" - най-меката форму-
лировка, която би могла да се приложи
към въпросното международно юридичес-
ко хулиганство.
Но най-жалкото в цялата тази срамна

история е поведението на държавни и об-

Ñìåøåí ïëà÷

Драги читатели, наскоро
Китайският парламент
(ОСНП) прие Закон за си-
гурността на Хонконг. Този
държавнически акт бе пос-
рещнат с одобрение от над
50 държави - членки на
ООН. Същевременно гласо-
ве от Белия дом и техни
подгласници от Запада за-
почнаха клеветническа,
пропагандна кампания сре-
щу този чисто вътрешен
парламентарен акт на су-
веренен Китай. В този брой
помесваме информации, ре-
портажи и коментари във
връзка с тези събития.

Хонконг се нуждае от законо-
дателство за националната
сигурност, за да се справи с
външната намеса в продължа-
ващите повече от година про-
тести, да прекрати насилието и
преодолее трудностите пред
развитието на района, заяви
главният управител Кари Лам
по време на видеозаседание на
Съвета на ООН по правата на
човека.
По думите й Законът за наци-

оналната сигурност на Хонконг
има за цел да предотврати и се
противопостави на всякакви
актове на сепаратизъм, подри-
ване на държавната власт,

Õîíêîíã - íåäåëèìà
÷àñò îò ñóâåðåíåí
Êèòàé

ществени институции от САЩ и Запада по
организирането на истински хор от пла-
тени оплаквачки, подобни на тези от ан-
тичните гръцки драми. То не бяха плачове
за човешките права и свободи в Хонконг,
за изчезващата автономия(?!) на регио-
на, за нарушаване на принципа "една дър-
жава - две системи", приложен при зав-
ръщането преди 23 г. на мегаполиса към
старата родина - Китай. Завръщане откъ-
де? Естествено, от колониално 150-годиш-
но робство на Велика Британия.
Само преди три четвърти век малката

островна държава Велика Британия (200
хил. кв. км) владееше почти половината
земно кълбо и в това необятно владение
Хонконг беше една от "перлите на бри-
танската корона". Перла, намерена къде,
в морето? Не, колониалното владение Хон-
конг падна в ръцете на Лондон след вто-
рата т. нар. опиумна война, когато плава-
щите батареи (т. нар. канонерки) на Н. В.
кралицата разстрелваха от няколко кило-
метра разстояние десетки и десетки по -
малки и по-големи градове по китайското
крайбрежие, избиваха стотици хиляди не-
винни мъже, жени и деца, докато прину-
дят императорски Пекин да отстъпи и да
подпише унизителния документ за преда-
ване на Хонконг за 150 години на Лондон
и да позволи английските търгаши да про-
дължават необезпокоявани зловещата
опиумна спекула.
Жестоко, нали? В историята на Велика

Британия има и други "поучителни приме-
ри" в това отношение - например разст-
релите на индуски въстаници срещу ко-

лониалния гнет - поставяли са вързани
по няколко души пред дулата на късост-
волови полеви оръдия и са възпламеня-
вали снаряда… Зрелищно, нали?
В наши дни, оголяла без своята коло-

ниална мантия, обедняла без робския труд
на милиони, Велика Британия може да
прави само едно - да слуша и хленчи под
свирката на САЩ. И това прави и сега -
във връзка с Хонконг. Дори нещо повече
- Лондон декларира, че е готов да даде
три милиона британски паспорта на жи-
тели на Хонконг. Хуманно, няма що. А на
британския Форин офис му трябват дори
само десетина такива случая, за да почне
да плаче за защита на правата на граж-
даните на Велика Британия в Хонконг…
По стъпките на Лондон поема и далеч-

на 23-милионна Австралия. И тя оплаква,
и тя ще спасява нещастните жители на
Хонконг. И това е напълно естествено. Едва
през януари 1901-ва шестте британски
колонни в страната континент създават
Австралийски федеративен съюз(опит за
поне привидна независимост). Днес,120
г. по-късно, Австралия е федерална пар-
ламентарна конституционна монархия под
короната на… Елизабет II. И макар че са-
мо преди няколко години премиер-минис-
търът на Австралия облекчено възкликна,
че страната е преодоляла финансовите
трудности с помощта на вълната щедри
китайски туристи днес и там властите ху-
лят КНР заради Хонконг и са готови и те
да раздават паспорти. Та как иначе - мо-
гат ли да обидят властващата кралица от
Лондон?
Наистина, този плач е смешен. Не са-

мо смешен, но и жалък. Защото Хонконг
е бил, е и ще бъде винаги територия от
суверенен Китай. И това е присъдата на
историята.

Относно приетия от Камарата
на представителите на САЩ
"Закона за автономията на
Хонконг", говорителят на китайс-
кото Външното министерство
Джао Лидзиен заяви на днешна-
та си пресконференция, че
Китай категорично се противо-
поставя и изразява силно недо-
волство от действията на Ва-
шингтон.
Джао Лидзиен подчерта, че

Законът за националната сигур-
ност на Хонконг е чисто вътреш-
на работа на Китай и никоя
чужда държава няма право да
се намесва. Опитите на амери-
канската страна да възпрепятст-
ват прилагането на съответния
закон от Китай са обречени на
провал.

"Призоваваме САЩ да разбе-
рат ясно ситуацията, да се
придържат към основните прин-
ципи на международното право
и международните отношения и
да спрат да се намесват по
какъвто и да било начин в
делата на Хонконг. В противен
случай Китай решително ще се
противопостави и те трябва да
понесат последствията", предуп-
реди Джао Лидзиен.
Джао Лидзиен заяви още, че

Законът за националната сигур-
ност на Хонконг предоставя
здрава система и правни гаран-
ции за защитата на национал-
ния суверенитет, сигурност,
интереси на развитието и ста-
билността на принципа "една
държава, две системи", който е
в подкрепа от всички китайци,
включително сънародниците в
Хонконг.

От вестник "Китай днес"

Êèòàé èçðàçÿâà
ñèëíî íåäîâîëñòâî
îò äåéñòâèÿòà
íà Âàøèíãòîí

Ìåæäóíàðîäíàòà îáùíîñò äà çà÷èòà ïðàâîòî íà Êèòàé
äà áðàíè íàöèîíàëíàòà ñè ñèãóðíîñò

тероризъм, съглашателство с
чужди сили представляващо
заплаха за националната сигур-
ност, както и да защити живота,

собствеността, основните права
и свободи на гражданите.

"Само ако се придържаме към
политиката "една държава, две
системи" и прилагаме закони,
които защитават националната
сигурност, Хонконг ще успее да
премине през политическата
буря, обхванала района от юни
миналата година, ще възстанови
мира и стабилността", заяви
Кари Лам, добавяйки, че Хон-
конг ще използва предимствата
си, няма да пропусне възмож-
ностите за развитие, предоста-
вени от централното правителст-
во, и ще създаде по-добър
живот за своите граждани.

Петър ГЕРАСИМОВ

Джао Лидзиен

Кари Лам
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Ñîôèÿ" ùå îñòàíàò íåäîêîñíàòè

Говорителят на турския
президент Ибрахим Калин
обеща всички посетители
да имат достъп до религи-
озното и историческо
наследство на "Света
София" - не само до
иконите, но и до уникал-
ната мозайка и стенописи.

Иконите в катедралата
"Света София" в Истанбул
ще бъдат запазени, съоб-
щи говорителят в специал-
но изявление, цитирано от
Епицентър. Той отхвърли и
твърденията, че превръща-
нето на катедралата в
джамия ще навреди на
световното историческо
наследство.

Религиозната иконогра-
фия в катедралата е
правена през 6-и век. На
въпрос какво ще стане с
иконите, Калин съобщи,
че "ще останат "недокос-
нати" за гледане на хора
от всички вероизповеда-
ния".

"Света София" от VI век е паметник от световното наследство на
ЮНЕСКО, която изрази силно съжаление от решението на турските

власти за промяна на статута на храма в Истанбул. Според
генералния директор на организацията Одре Азуле решението е

взето без предварителен диалог.

Ëîíäîí ùå èíâåñòèðà íàä 700 ìëí.
ëèðè â ãðàíè÷íà èíôðàñòðóêòóðà

Великобритания ще из-
разходва 705 млн. лири (поч-
ти 890 млн. долара) за по-
добряване на граничната си
инфраструктура в контекс-
та на наближаващия Брек-
зит. Това се казва в разп-
ространено вчера съобще-
ние на британското прави-
телство, предаде ТАСС.

На 1 януари 2021 г. пре-
ходният период с ЕС прик-
лючва и Великобритания ще
напусне единния пазар и
митническия съюз, незави-
симо какво споразумение
ще постигне с ЕС за тър-
говските отношения в бъде-
ще, се казва в комюнике-
то. Правителството уточня-
ва, че 470 млн. лири от та-
зи сума (593,3 млн. долара)

Пакистанки крият лицата си от коронавируса и от проливния дъжд  с
найлонови торбички по време на обилните валежи в Пешавар.  През
последните няколко дни броят на новите заразени в Пакистан с COVID-

19 е под 3000 души, но здравни експерти предупреждават, че това
може да се дължи на намаляване на тестовете.

Лидерите
на Сърбия и Косово
подновиха вчера разгово-
рите, целящи нормализира-
не на обтегнатите отноше-
ния между Белград и
Прищина. Сръбският
президент Александър Вучич
и косовският премиер
Авдулах Хоти проведоха
видеоконференция с
посредничеството на
върховния представител на
ЕС по външната политика и
сигурността Жозеп Борел с
цел организиране на пряка
среща на двамата лидери,
евентуално в четвъртък в
Брюксел. Диалогът между
Белград и Прищина е
блокиран от ноември 2018 г.

Разпространението
на коронавируса в Чехия се
забавя. През последното
денонощие в страната са
регистрирани 53 нови
случая при 143 в петък,
съобщи здравното минис-
терство. Експерти виждат
причината в намаления брой
тестове за новия патоген
през почивните дни. Общият
броя на инфектираните в
Чехия към момента е 13
115. Активните случаи са
4536, починалите пациенти
- 352, оздравелите - 8227.
Според здравните власти
част от новозаразените са
инфектирани по време на
отпуски, прекарани в
Хърватия и други страни по
Адриатическото крайбрежие.
От понеделник всички,
които се връщат от Сърбия
и Черна гора, са задължени
да се тестват за коронави-
руса и да останат две
седмици в самоизолация.

При инцидент
с разхерметизиран тръбоп-
ровод на компанията
"Норилсктрансгаз" в руския
Красноярски край (Сибир)
от тръбата за минути са
изтекли близо 40 т авиаци-
онно гориво, съобщи
компанията на своя сайт.
По-рано източник на ТАСС
от службите за спешна
помощ съобщи за разлято
на земята гориво при
прехвърлянето му от танкер
в резервоар на брега на р.
Болшая Хета. Според
фирмата на местопроизшес-
твието своевременно са
били изпратени аварийни
екипи и няма опасност за
живота и здравето на хора.
Прехвърлянето на горивото
е спряно, вземат се всички
мерки за ускорено събиране
на разлятото количество.

Двама полицаи
загинаха при престрелка в
американския град МакАлън,
в щата Тексас. Неизвестен
нападател стрелял в събота
по полицаите, които
пристигнали в отговор на
сигнал за нарушаване на
реда. Те били транспортира-
ни до болница, където по-
късно починали. Прострелян
е и заподозрян участник в
престрелката. Засега няма
данни за неговото състоя-
ние. Според телевизия Ей
Би Си нападателят се е
самоубил преди пристигане-
то на друг полицейски
патрул.

ще отидат за изграждане на
нови обекти от граничната
инфраструктура в британс-
ките пристанища, а 235 млн.
лири (296,6 млн. долара) -
за инвестиции в разработ-
ката на нов софтуер, под-
готовка и осигуряване на
работни места за 500 нови
граничари. "Сънди таймс"
пише, че тези разходи се
предвиждат с оглед въз-
можността да не се стигне
до сделка с ЕС. Така от 1
януари ще трябва да се про-
веждат митнически и гра-
нични проверки на грани-
цата между Великобритания
и ЕС, каквито не бяха не-
обходими през 47-те годи-
ни, докато кралството чле-
нуваше в общността. ç

Снимки Пресфото БТА

Папа Франциск благословя
вярващите по време на тради-
ционната неделна литургия на

пл."Свети Петър" пред базилика-
та "Свети Петър" във Ватикана.

Папата каза, че е "дълбоко
натъжен" от решението на
Турция да превърне "Света
София" в джамия. В петък

върховният административен
съд на Турция, Държавният

съвет, отмени постановление на
правителството от 1934 г. за

превръщането на "Света София"
в музей, което означава, че

вече може да се използва като
джамия. Турският президент
Реджеп Ердоган незабавно

подписа указ.

В интервю Калин
подчерта, че превръщане-
то на "Света София",
която 86 години работи
като музей, в джамия,
"има подкрепата на всич-
ки партии в Турция".

В опит да отхвърли
твърденията, че световно-
то историческо наследст-
во на ЮНЕСКО ще бъде
"засенчено или унищоже-
но". Калин съобщи, че по
линия на религиозната
толерантност и съвместно-
то съжителство на различ-
ните религии в Турция
днес съществуват над 400
църкви и синагоги.

По-рано турският
административен съд
отмени решение от 1934 г.,
по силата на което бази-
ликата бе превърната в
музей. Ердоган подписа
указ, който позволява на
мюсюлманите да се молят
в "Света София". Първата
мюсюлманска молитва в

катедралата ще е на 24
юли.

В постановлението се
посочва, че е взето
решение да се отвори
джамията "Света София "
за поклонение. Това
стана, след като по-рано
Държавният съвет (вис-
шият Административен
съд) разчисти пътя към
превръщането на ембле-
матичната базилика от

музей в джамия.
Припомняме, че пред-

ложението на президента
Реджеп Ердоган предизви-
ка реакции на загриже-
ност сред администрация-
та в САЩ, Русия и Гърция,
както и сред християнски-
те църковни ръководите-
ли. Вселенският патриарх
Вартоломей също осъди
превръщането на "Света
София" в джамия. ç

Íàêðàòêî

:
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Ïîëÿöèòå ãëàñóâàõà íà âòîðè
òóð çà èçáîð íà ïðåçèäåíò

Президентът на САЩ  Доналд Тръмп се появи за първи път с маска
при посещението си в националната военна болница "Уолтър Рийд"

в събота, но беше с  открито лице на слизане от хеликоптера

Поляците гласуваха
вчера на втория тур на
изборите за президент.
Двамата съперници са
досегашният президент
Анджей Дуда, подкрепян от
управляващата консерва-
тивна партия "Право и
справедливост", и кметът
на Варшава Рафал Тшас-
ковски от центристката
опозиционна партия "Граж-
данска платформа".

Вотът ще има отчетливи
политически последици за
страната, която е дълбоко
разделена политически.
Това ще бъде четвъртият
път, в който на президентс-
ки избори участват канди-
дати на "Право и справед-
ливост" и "Гражданска
платформа". Конфликтът
между двете партии доми-
нира в полската политика
от 2005 г., пише ДПА.

Дуда и Тшасковски, и
двамата 48-годишни, елими-
нираха девет други канди-
дати на първия тур на 28

Досегашният президент на Полша Анджей Дуда и кметът на Варшава Рафал Тшасковски се явиха на
втория тур на президентските избори с изравнена подкрепа

2/3 îò èòàëèàíöèòå íå æåëàÿò àìåðèêàíñêè òóðèñòè òîâà ëÿòî
Две трети от италиански-

те жители не искат да прие-
мат туристи от САЩ това ля-
то, сочат резултатите от про-
учване сред хотелиерите и
собствениците на къщи за
гости в страната, цитирани
от БГНЕС. Причината е
страх от нова вълна от раз-
пространение на коронави-
русната инфекция, която при
първата си вълна удари теж-
ко страната.

Повече от 61 процента от
анкетираните заявяват, че
не биха приели американс-
ки туристи в дома или хоте-
ла си. 57% от запитаните не
биха настанили туристи от
Китай, а 44 процента от

Президентът на САЩ До-
налд Тръмп сложи маска по
време на посещение във во-
енна болница в събота, ко-
ето е първият случай, кога-
то американският държавен
глава се появява с маска
на публично място.

Тръмп пристигна с хели-
коптер в националната во-
енна болница "Уолтър Рийд",
за да се срещне с ранени
военнослужещи и медици,
грижещи се за пациенти с
COVID-19. На излизане от
Белия дом той заяви пред
медиите, че "особено кога-
то сте в болница, мисля, че
се очаква да носите маска".

Над 3,2 млн. американ-
ци се заразиха с корона-
вируса, довел до най-мал-

Òðúìï ñå ïîÿâè ñ ìàñêà íà ïóáëè÷íî ìÿñòî
çà ïúðâè ïúò îò íà÷àëîòî íà ïàíäåìèÿòà

ко 134 000 смъртни случая.
Тръмп отказва да носи мас-
ка на пресконференции,
срещи на работната група
за коронавируса и други об-
ществени прояви. Той оба-
че е признавал, че маските
са приемливи, ако се но-
сят в закрити пространст-
ва, където хората са близ-
ко един до друг.

Същевременно прези-
дентът на САЩ Доналд
Тръмп и бившият вицепре-
зидент Джо Байдън спече-
лиха отлаганите на два пъ-
ти заради коронавируса
първични избори в амери-
канския щат Луизиана.
Тръмп няма реален конку-
рент за номинацията на Ре-
публиканската партия, но

четирима други републикан-
ци се изправиха срещу не-
го на първичните избори за
номинацията. Победата на
Байдън беше оспорвана от
13 други политици от Демок-
ратическата партия, макар
че той вече е спечелил дос-
татъчно гласове, за да си
осигури кандидатпрезиден-
тската номинация.

Първичните избори в
щата Луизиана бяха едни от
последните в страната. Пър-
воначално предвидени за 4
април, те бяха отлагани на
два пъти заради коронави-
руса и се състояха толкова
късно, че на практика не
повлияха на определянето
на кандидатите на двете
партии. ç

участвалите в анкетата ня-
ма да са гостоприемни към
туристи от Великобритания.
Подобни анкети са напра-
вени и сред част от хотели-
ерите във Франция, Испа-
ния, Германия, Дания, Нор-
вегия и Финландия. Настро-
енията там са същите - меж-
ду 61 и 79 процента от за-
питаните предпочитат турис-
тите от САЩ да не посеща-
ват страната им, а средно
57% не искат китайски ту-
ристи в страната си.

Според други анкети, про-
ведени в САЩ, едва 17% аме-
рикански туристи са реши-
ли да почиват в Италия това
лято, приблизително по тол-

Японци се опитват да преминат по наводнените улици в Куруме,
префектура Фукуока, Южна Япония. Проливните дъждове предизвикаха

наводнения и свлачища  в южните японски градове.

Снимки Пресфото БТА и интернет

кова са заявили и пътуване
за лятна ваканция до Фран-
ция, Испания или Германия.
Същевременно само 9% от
италианците планират почив-
ка в САЩ, 6% биха посетили
Китай като туристи тази го-
дина. Най-предпочитани мес-
та за почивка на италианци-
те остават Испания (23%),
Финландия (22%) и Норве-
гия (20%). Анкетата сочи, че
повечето италианци обаче
няма да почиват никъде то-
ва лято. Данните се потвър-
ждават и от по-ранни проуч-
вания, според които над 90
% от италианците заявяват,
че ще останат в страната си
през 2020 г. ç

юни. Дуда получи 43,5
процента , а Тшасковски -
30,5%, но се очаква да
привлече много от гласове-
те, които бяха дадени за
други кандидати на първия
тур. Социологически изс-
ледвания показват лек
превес за опозиционния
кандидат при последните
допитвания преди вота.

Либералният кандидат
Тшасковски може да побе-
ди със съвсем малка
преднина пред настоящия
държавен глава, консерва-
тора Дуда, показват две
огласени в петък социологи-
чески изследвания. Според
трети сондаж обаче Дуда
може да получи 53 на сто
от гласовете срещу 47 на
сто за Тшасковски. Част от
анализаторите смятат, че е
трудно да се правят прогно-
зи, тъй като ключов фактор
ще е активността на изби-
рателите.

Подкрепен от основната
опозиционна партия "Граж-

данска платформа", Тшас-
ковски печели подкрепа
сред избирателите, които
се опасяват, че победа на
съперника му ще даде на
управляващата партия
"Право и справедливост"
възможност да продължи
спорните си реформи, най-
вече в областта на право-
съдието, които ЕС критику-
ва. Привържениците на
действащия президент
смятат, че той е по-серио-
зен гарант за запазване на
редица социални придобив-

ки. Дуда е смятан за
ключов съюзник на амери-
канския президент Доналд
Тръмп, докато европейски-
те партньори на Варшава
критикуват реформите му,
твърдейки, че те подкопа-
ват демокрацията.

Изборите първоначално
бяха насрочени за 10 май,
но бяха отложени заради
пандемията от коронавиру-
са. Сега поляците имат
право да гласуват лично в
секциите или по пощата.

Според анкета на

независимия институт
"Кантар" Тшасковски ще
получи 46,4 %от гласовете,
а опонентът му - 45,9 %.
Сондаж на института
ИБРИС от 8 юли с 1100
участници показва, че
варшавският кмет би
получил 45,3 % от вота,
президентът Дуда - 44,4 %.
Трето проучване обаче - на
Ипсос от 7 и 8 юли, с 1014
участници - прогнозира
победа за Дуда с 53 % от
гласовете при 47 % за
съперника му. ç
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Вратарят на Левски
Николай Михайлов даде
интервю  за "Канал 3", в
което говори за отношени-
ята си с бившия треньор
на тима Петър Хубчев и
защо той не го е искал в
състава си. Освен това
стражът говори откровено
за моментната ситуация в
клуба.

"Имам доста неща,
които мога да разкрия, но
не е сега моментът, докато
съм футболист на Левски.
Не е коректно. Мога да
кажа само, че след като си
изиграл шест прилични
месеца за Левски, след
като си вратар на нацио-
налния тим, след като
потенциално си капитан на
този отбор след оттегляне-
то на Ивелин Попов, след
като дълги години си играл
в чужбина, в един момент
идват едни хора, които
казват, че не те желаят. Не
сме стигали до обяснение.
За мен нещата са ясни. В
момента не мога да ги
кажа. Не мога да говоря за
хора, които вече ги няма, а
аз съм футболист на
любимия клуб. Мисля, че
думите са излишни. След
като оставяш отбора в
такова пагубно състояние -
без ляв и десен бек,
централни защитници и
халфове, а имаш петима
вратари, всичко е ясно",
сподели Ники Михайлов
пред "Канал 3".

"Естествено, че отноше-
нието на Хубчев към мен
бе заради баща ми. Пое-
мам своята вина, но начи-

Вратарят на Левски Николай Михайлов смята, че в най-скоро
време ще си върне титулярното място

Отношението на бившия треньор на Левски към мен бе заради баща ми,
твърди вратарят на "сините"

Ðîíàëäî ñïàñè Þâåíòóñ ñðåùó
òðåòèÿ â Èòàëèÿ

Лидерът Ювентус завър-
ши зрелищно 2:2 у дома с
четвъртфиналиста в Шампи-
онската лига Аталанта в мач
от 32-рия кръг на италианс-
ката Серия "А". Дуван Сапа-
та (16) изведе б.р. бергамас-
китеб.р.  напред в резулта-
та, а Кристиано Роналдо (55
- дузпа) изравни. Руслан Ма-
линовский (80) пак даде
аванс на гостите, но Крис-
тиано Роналдо (90-дузпа)
спаси "бианконерите" в края.

След равенството Ювен-
тус е на върха със 76 точ-
ки и на 8 пред втория Ла-
цио. Аталанта остава на

третата позиция с 67 точки
и на една зад "орлите", а
до края на сезона остават
6 кръга.

Лацио допусна обрат и из-
ненадващо загуби у дома от
Сасуоло с 1:2 в друг мач от
кръга. Луис Алберто (33) из-
веде "орлите" напред в ре-
зултата, но след почивката
Джакомо Распадори (52)
изравни, а асистиралият му
Франческо Капуто (90+1)
шокира домакините в доба-
веното време след пас на
Джанмарко Ферари.

Бреша  загуби от Рома  с
0:3 в друга среща от кръга. ç

Íèêîëàé Ìèõàéëîâ: Õóá÷åâ èçõâúðëè
Âàëåðè Áîæèíîâ êàòî ìðúñíî êó÷å

В самия
край на

мача
Кристиано
Роналдо
изпълни

точно дузпа
и спаси

Ювентус от
загуба

Снимки
Пресфото

БТА

нът, по който се случиха
нещата, беше безобразен.
Носих си последствия, без
да съм направил нещо.
Помните какво се случи с
Валери Божинов. Изгониха
го като мръсно куче на
улицата. Да не споменавам
легенда на Левски, която
преди седмица се отказа
от футбола (Живко Мила-
нов - б. р.). Той също не
беше желан в клуба. Бях
разочарован, нормално е
да бъда демотивиран.
Работя много здраво да се
върна там, където ми е
мястото. Всичко, което в
момента се вижда в Левс-
ки, е следствие на работа-
та, която беше свършена в
последните 8-9 месеца",
продължи вратарят.

"На дневен ред не стои
напускането ми на стадион
"Георги Аспарухов". Има си
хора, които определят кой
остава и кой не. Аз съм на
две-три крачки от това да
съм в оптимална форма. В
килограми не мога да
говоря с точност. За мен е
важно вече да бъда в
групата, да бъда в отбора.
Ще видим как ще се
развият нещата с предстоя-
щия плейоф за Лига Евро-
па. Моята идея е от новото
първенство да си върна
титулярното място. Конку-
ренция трябва да има.
Задължително трябва да
има двама вратари на
високо ниво. Който е по-
добър, той ще пази. Знам
какво мога и какъв вратар
съм. Наско и Тити ми
казаха да влизам час по-

скоро във форма", разкри
още Михайлов.

"Обстановката повлиява
най-вече на чужденците.
Не всички обичат Левски и
са израснали на "Герена".
За тях това е бизнес, те са
дошли да взимат пари.
Юношите трябва да се
утвърдят в състава. Най-
важното е до края на юли
Сираков и Тити да стабили-
зират финансите. Още
когато дойдох, казах, че ще
се опитаме да спечелим
нещо, възможно най-скоро.
Славия с българи виждате
какви трансфери прави,
каква е политиката им.
Визията на Левски трябва
да е такава. Ако Сираков
не успее да спаси клуба,
не виждам кой друг може",
смята вратарят.

"Абсолютно маловажно е
Левски да играе в Европа.
С големите пари на "Гере-
на", със стикован отбор
бихме първия мач. Изля-
зохме срещу един отбор на
АЕК (Ларнака), който е
прилично ниво за Кипър, и
той те пребива в два мача.
Левски трябва да си стъпи
на краката, да се оправи с
футболистите, защото те
могат да си тръгнат. Трябва
да комплектуваме един
състав и да сме с по-малко
очаквания за следващия
сезон. Без гръмки трансфе-
ри пак ще сме в борбата
за титлата. Треньорът
Георги Тодоров е истински
левскар, чест и уважения
за него. Който иска и може
да помогне, да заповяда. С
Гошо Тодоров излизаме във

всеки мач за победа и
това е. Аз съм казал на
чужденците, че по един или
друг начин до края на
месеца всичко ще се
стабилизира. Който иска,
да остане, никой няма да
бъде каран насила", про-
дължи Михайлов.

"Каквото и да кажа за
Живко Миланов, е малко.
Скоро записвахме видео
за него, останах без думи.
Израснали сме заедно.
Като разбрах за здравос-
ловния му проблем, бях
шокиран. Истински мъжкар
и боец е, трябваше да
предприеме това действие.
Сега трябва да се наслаж-
дава на живота. Пожела-
вам му да бъде здрав.
Искам да му кажа, че
всички левскари го обича-
ме, подкрепяме и от какво-
то има нужда, ние сме на
негова страна. Много ще
ни липсва, няма смисъл да

го коментираме. Надявам
се скоро да е треньор в
Левски, а след това под
някаква форма да има
ръководен пост в клуба,
той ще е от полза", каза
вратарят.

"Баща ми Борислав
Михайлов се е отдал на
почивка. За момента си
гледа здравето и не
мисли да се връща. Той
вече не е на 30 години да
чака нови предизвикател-
ства, има някои идеи, ще
видим как ще се развият
нещата. Няма как да е
очарован от начина, по
който си тръгна от БФС
след всичко направено.
Горчилка му е, че не
успяхме да се класираме
на голям форум. Сега
имаме уникален шанс
след тези баражи, иначе
занапред не знам кога ще
можем", завърши Ники
Михайлов. ç

Ìàí÷åñòúð Ñèòè îòíîâî ñå ðàçâèõðè
Манчестър Сити спечели  убедително с

5:0 при визитата си срещу Брайтън в мач от
35-ия кръг на английската Висша лига. "Граж-
даните" се развихриха във втори пореден
двубой след 5:0 у дома срещу Нюкасъл през
седмицата.

Рахийм Стърлинг (21) даде начало на го-
ловата фиеста срещу Брайтън, а асистира-
лият му Габриел Жезус (44) удвои предни-
ната на Сити. След почивката Стърлинг (53,
81) вкара още два гола и оформи хеттрика
си, а между тях се разписа и Бернардо Сил-
ва (56) след нов голов пас на Габриел Же-
зус. "Чайките" така и не намериха сили да

стигнат поне до почетно попадение.
В същото време Шефилд Юнайтед раз-

маза у дома Челси с класиката 3:0 в мач от
кръга. Дейвид МакГолдрик (18) вкара пър-
вия гол, а Оливър Макбърни (33) удвои аван-
са на домакините още преди почивката след
асистенция на Енда Стивънс.

През втората част футболистите на Франк
Лампард така и не успяха да отвърнат на
удара, а инкасираха още едно попадение,
дело на МакГолдрик (77) за крайното 3:0.

Други резултати: Норич - Уест Хям 0:4,
Уотфорд - Нюкасъл 2:1 и Ливърпул - Бърн-
ли 1:1. ç

Футболистите на Манчестър Сити постигнаха втора убедителна победа с 5:0
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Ботев (Пд) победи
минимално с 1:0 при
гостуването си на Черно
море и се класира на
бараж за Лига Европа.
Антонио Вутов (54) вкара
много красив победен гол
за "канарчетата" на стади-
он "Тича" във Варна, а
двубоят бе финал за
седмото място в крайното
класиране на efbet Лига,
което дава право на
участие в мач срещу
третия в първата шестица
за определяне на послед-
ния български участник в
евротурнирите.

И двата отбора не бяха
водени от своите настав-
ници. Илиан Илиев е
болен, а Ферарио Спасов
е наказан и няма да седи
на резервната скамейка.
Домакините играха с доста
юноши, след като заради
заразата от коронавирус
не могат да използват
повечето от титулярите си.
Положението в Черно
море стана още по-тежко,
след като Исмаил Иса и
Хантакиас също дадоха
положителни проби.

След почивката по-
опитните футболисти на
"канарчетата" успяха да
поведат с гол на Антонио

24-годишният Антонио Вутов смята, че неговият отбор може да извоюва виза за Лига Европа

Антонио Вутов донесе победата за "канарчетата" срещу
тима на Черно море, който бе с голяма част от юноши

Äèìèòúð Ïåíåâ íà 75: Â ïîñëåäíèòå 20 ãîäèíè ñè èãðàåì
âúâ ôóòáîëà íà ïðåñêî÷è ìàãàðå

Легендарният футбо-
лист и треньор Димитър
Пенев навърши  вчера 75 го-
дини. Стратега даде ин-
тервю за "Тема спорт", в ко-
ето говори за своя празник
и за ЦСКА.

- Г-н Пенев, как се чув-
ствате на 75?

- Годините нямат значе-
ние. Нека в началото да
поздравим и младите, и ста-
рите фенове. Иначе съм ми-
нал през много неща - и ка-
то играч, и като треньор, и
като човек, със семейство-
то също сме преживели
много. Играл съм на три
световни първенства, а ка-
то селекционер спечелих
бронз в САЩ. Следовател-
но в гънките е останал дос-
та материал за спомени. Аз
обаче мисля напред.

- Не е ли обаче нормал-
но цесекарският двор да е
неспокоен, защото е свик-
нал ЦСКА да е първи?

- Има ги и тези неща. На
всеки, който ми се обади
да ми честити, първата му
работа е да ме пита: "Как-
во става с ЦСКА?" Ами как-
во да става - има си ги те-

Една от легендите на българския футбол - Димитър Пенев,
навърши вчера 75 години

Георги Сеганов е
дал положителна
проба за COVID-19
и това е довело до изолирането
на целия национален отбор.
Волейболистите са на близо
двумесечен лагер в София, като
след тренировките за физическа
подготовка на базата на НСА
започнаха занимания с топка в
"Арена Армеец". Това означава,
че всички от тима са били
контактни лица с плеймейкъра,
който през новия сезон ще
играе в италианския Чистерна.
Играчите са поставени под
карантина в столичния хотел
"Витоша". Организираните по
спешност тестове на останалите
играчи и на треньорите са дали
отрицателен резултат. "Няма
нищо притеснително, всички
направени проби са отрицател-
но. Георги Сеганов се чувства
добре. Единственият симптом, по
който разбрахме, че нещо не е
наред, бе загубата на обоняние",
заяви мениджърът на тима
Стефан Чолаков.

Барселона не се
отказва да преследва
лидера Реал (Мадрид) и спечели
минимално с 1:0 при визитата
си на Валядолид в мач от 36-ия
кръг на испанската Ла Лига. В
15-ата минута Меси изведе
чудесно Артуро Видал с прехвър-
лящ пас, а чилийският халф
реализира красиво попадение с
диагонален удар. Топката се отби
в страничната греда и попадна в
мрежата за 0:1. Това бе 20-а
асистенция за Меси този сезон.
Аржентинецът стана вторият
футболист с поне 20 гола и 20
асистенции в рамките на един
сезон след превърналия се в
легенда французин Тиери Анри,
който направи това с екипа на
Барса в шампионата през 2002/
2003. След този успех каталун-
ците отново са на точка зад
"кралете", които днес ще
изиграят мача си от кръга -
гостуване на Гранада.

:
Íàêðàòêî

зи етапи. Напред-назад.
Дъждовете спряха, време-
то утихна, няма наводнения,
значи ще се оправим. Ня-
ма страшно. Не е свършил
футболът, че не сме първи.
Важното е да си подкрепя-
ме отбора, когато е на на-
горнището. Нали знаете
приказката за Настрадин
Ходжа, който на слизане не
седял на гърба на магаре-
то, но се качвал отгоре му
на изкачването… Това е, да
пожелаем успех на състе-
зателите и треньорите. Мал-
ко късмет им трябва също,
за да вкарат и да победят,
но ще се получат нещата.
На треньора работата му е
да ги нареди и да ги ръчка
както трябва. Пък и колко-
то анализи да се правят,
важното е на терена как си
вършат работата. Въпросът
е всички диригенти да се
обединят. А не единият да
свири на валдхорна, други-
ят на тромпет, третият с
акордеон и да се чудим как
да стигнем до пеналта…

- Сигурно една от голе-
мите ви гордости е, че
имате всеобщото уваже-

ние - на "червени", на "си-
ни", без значение от клуб-
ната принадлежности?

- Това е така, защото съм
минал през всички етапи на
играта и защото съм се изя-
вявал на световни първенс-
тва и като футболист, и като
треньор. И в чужбина бях на
трудни места като Саудитс-
ка Арабия и Китай, в Кувейт
пък ни караха да ходим с
мустаци… Ясно си спомням
първите стъпки като треньор.
Мен ме отказаха още на 31
години. Якимов още не бе-
ше навършил 30… Така беше
тогава, но имах щастието да
стана треньор на Димитров-
град в "Б" група. А по този
начин видях първите стъпки
на Христо Стоичков в Хар-
манли. Играхме един мач с
тях, той ни вкара и ме впе-
чатли. Веднага казах за не-
го на Манол Манолов - Си-
молията и Стоян Йорданов
и скоро след това го взеха в
ЦСКА. Това ми е един от доб-
рите спомени, защото Ицо
стана световноизвестен  фут-
болист.

- Кои са най-щастливи-
те ви моменти?

- Най-щастливите са, ко-
гато се оженихме за близ-
начките с Борето Гаганелов,
Бог да го прости. Аз бях на
21, а той на 25. Баджанакът
наскоро си замина, светла
му памет. Разбира се, ог-
ромна радост беше и чет-
въртото място на световно-
то. Това малко ли е? В пос-
ледните 20-ина години във
футбол само си играем на
прескочи магаре, повече не
сме се класирали. Но това
е положението, времената
са тежки, по-различни. Пре-
ди парите бяха малко, но

пък много скъпи. А сега се
взимат много, но и много
бързо се харчат. Вземеш
един апартамент и край. Ако
не си човек на някоя фигу-
ра да взимаш по-добри па-
ри, в общи линии само съ-
ществуваш. Трудно е в Бъл-
гария. Определено и с та-
зи пандемия също е изнер-
вено положението, създава
се малко паника за здра-
вето. Всеки втори се при-
теснява. Гледаме напред и
това е. Важно е всеки да
остави някаква диря след
себе си.

Вутов, който в 54-тата
минута шутира с всичка
сила от ъгъла на наказа-
телното поле и не остави
никакви шансове на
Митрович. "Моряците"
можеха да изравнят в 79-
ата минута, когато Денис-
лав Ангелов изведе Ку-
рьор, който преодоля
вратаря Георгиев, но
Филипов изби топката на
голлинията. Секудни след
това Янко Георгиев спаси
удар на Курьор от непос-
редствена близост.

Героят за Ботев (Пд)
Антонио Вутов призна
след срещата, че младите

момчета на "моряците" са
играли добре в отсъствие-
то на много титуляри
заради положителни
проби за COVID-19. "Полу-
чи се един тежък мач.
Видяхте младите момчета
на Черно море се бяха
прибрали. Трудно успяхме
да победим, но за наше
щастие успяхме. Винаги
има какво да се подобря-
вам. Щастлив към, че с
моите голове продължава-
ме да побеждаваме.
Първите месеци имах
проблеми с контузии.
Сега с течение на време-
то сме 12-13 професиона-

листи, другите момчета са
юноши. Влизаме във
форма", сподели Вутов.

"Нашето ръководство е
взело всички мерки, но
всичко може да се случи.
Искам да адмирирам
отбора на Черно море,
защото с тези млади
момчета играха и се
представиха добре в
мача. Нямам предпочита-
ния за следващия съпер-
ник. Важното е да се
възстановим. Който и да
е, трябва да се справим.
Всички отбори след
Лудогорец сме от една
черга", завърши Вутов. ç
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05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 Лято с БНТ
11.00 10 000 крачки
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 Небесно око - док. поредица
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на Илайс - анимаци-

онен филм
15.00 Търсачи на реликви - тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас - регионални новини
16.15 Бързо, лесно, вкусно
16.45 Пристанищата на света
17.00 Тайните на войната - документална

поредица
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Раят на дамите - тв филм /11 епизод/
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20.45 Спортни новини
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06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-

мация, сериал, с. 4, еп. 15
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с. 2,

еп. 42
15.30 "Търговски център" - сериал, с. 14,

еп. 87 - 89
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с.,14, еп. 5
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 3,

еп. 17
21.00 Премиера: "Ирония на съдбата" -

сериал, еп. 11
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Стрелата" - сериал, с. 3, еп. 4
01.00 "Гранд" - сериал, еп. 4
01.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3, еп.

21
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Завинаги" - сериал, еп. 34

bTV Action

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс
Прайм" - сериал, еп. 18 - 21

08.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,
еп. 22

09.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 10
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 6, еп. 9
11.00 "Неизвестният" - сериал, еп. 17
12.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,

еп. 13
13.00 "Мъжът от U.N.C.L.E." - екшън, коме-

дия, приключенски (САЩ, Великоб-
ритания, 2015), режисьор Гай Ричи, в
ролите: Хенри Кавил, Хю Грант, Али-
сия Викандер, Арми Хамър, Джаред
Харис, Елизабет Дебики, Даниел Уес-
тууд и др.

15.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 3,
еп. 1

16.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 11
17.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,

еп. 14
18.00 "Неизвестният" - сериал, еп. 18
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, с. 6, еп. 10
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Стоте" -

сериал, с. 6, еп. 12
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Внезапна смърт"

- екшън, криминален, трилър (САЩ,
1995), режисьор Питър Хайъмс, в
ролите: Жан-Клод Ван Дам, Пауърс
Бут, Реймънд Бари, Дориан Хеърууд

00.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 12
01.00 "Неизвестният" - сериал, еп. 18
02.00 "Стрелата" - сериал, с. 6, еп. 10
03.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,

еп. 14
04.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 11

bTV COMEDY

05.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
06.00 "Кое е това момиче" - сериал, с. 7, еп.

2, 3
07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "По средата" /п./ - сериал
08.30 "Гранд" /п./ - сериал
09.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
10.00 "Чужденецът" - комедия, романтичен

(България, 2012), режисьор Ники Или-
ев, в ролите: Георги Кадурин, Любо-
мир Ковачев, Саня Борисова, Ники
Илиев, Катрин Готие, Елен Колева,
Валентин Гошев, Асен Блатечки, Крис-
тоф Ламбер и др.

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" -

вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 7, еп. 15, 16
19.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 33

20.00 "По средата" - сериал, с. 9, еп. 9
20.30 "Модерно семейство" - сериал, с. 9,

еп. 1, 2
21.30 Премиера: "Шитс Крийк" - сериал,

еп. 12
22.00 "Гранд" - сериал, с. 2, еп. 2, 3
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал, с.

10, еп. 6, 7
00.00 "Чужденецът" /п./ - комедия, роман-

тичен (България, 2012)
02.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп.
17, 18

08.00 "Историята на един делфин 2" - семе-
ен, драма (САЩ, 2014), в ролите:
Морган Фрийман, Ашли Джъд, Крис
Кристоферсън, Джулиана Харкави

10.30 "Ривърдейл" - сериал, с.3 еп.19, 20
12.45 "Път с предимство" - комедия (САЩ,

2010), в ролите: Робърт Дауни мл.,
Зак Галифанакис, Мишел Монахън,
Джейми Фокс, Джулиет Люис, Дани
Макбрайд, Мат Уолш, Тод Филипс

14.45 "Батман за един ден" - док. филм
16.30 "Поп звезда на всяка цена" - комедия,

музикален (САЩ, 2016), режисьори
Акива Шафър и Йорма Такони, в
ролите: Анди Самбърг, Имъджен Путс,
Сара Силвърман, Йорма Такони,
Джеймс Бъкли, Сандра Роско, Тим
Медоус, Акива Шафър и др.

18.30 "Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк" -
комедия, семеен (САЩ, 1992), режи-
сьор Крис Кълъмбъс, в ролите: Мако-
ли Кълкин, Джо Пеши, Даниел Стърн,
Катрин О`Хара, Джон Хърд, Киърън
Кълкин, Тим Къри, Бренда Фрикър,
Роб Шнайдър и др.

21.00 Премиера: "Нейното ухание" - драма,
музикален (САЩ, Гърция, 2018), ре-
жисьор Алекс Рос Пери, в ролите:
Елизабет Мос, Кара Делавин, Дан
Стивънс, Вирджиния Мадсън, Ерик
Столц, Амбър Хърд и др. [14+]

23.45 "Да бъдеш Флин" - драма (САЩ,
2012), режисьор Пол Уайц, в ролите:
Пол Дейно, Робърт Де Ниро, Джулиан
Мур, Оливия Търлби, Лили Тейлър,
Уес Стъди и др. [14+]

01.45 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп.
19, 20

03.45 "Както горе, така и долу" - трилър,
хорър (САЩ, 2014), режисьор Джон
Ерик Доудъл, в ролите: Пардита Уийкс,
Бен Фелдман, Едуин Ходж, Франсоа
Сивил, Марион Ламбер, Козми Каст-
ро и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

06.00 "Скорпион" - сериен филм, сезон 3
 /п/

06.55 "Здравей, България" - сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"

- сериен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериен

филм
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериен

филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) - сериен

филм
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна еми-

сия
20.00 "Черешката на тортата" - предаване

на NOVA, избрано
21.00 "Магнум" (премиера) - сериен филм,

сезон 2
22.00 Новините на NOVA
22.30 "ФБР" (премиера) - сериен филм,

сезон 2
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериен филм,

сезон 17
00.30 "Скорпион" - сериен филм, сезон 3
01.30 "Женени с деца" - сериен филм,

сезон 2
02.30 "Завинаги свързани" - сериен филм
03.30 "Остани с мен" - сериен филм /п/

Êèíî Íîâà

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 "Изпитание за любовта" - драма с уч.
на Логан Бартоломео, Майкъл Бар-
тел, Клиф де Янг, Катрин Хейгъл и др.

11.00 "Отново по същото време" - роман-
тична комедия с уч. на Стефани
Бенет, Джим Каларко, Глинис Давис,
Кейт Дион-Ричард, Джанет Гласфорд
и др. /п/

12.45 "Дерби" - драма с уч. на Джон Шнай-
дър, Дилън Маклафлин, Джейсън Брукс
и др.

14.40 "Цялото кралско войнство" - драма с
уч. на Шон Пен, Джъд Лоу, Кейт
Уинслет, Антъни Хопкинс, Марк Ръ-
фало, Патриша Кларксън, Джеймс
Гандолфини и др.

17.15 "Ловец на лисици" - биографична
драма с уч. на Стив Карел, Чанинг
Тейтъм, Марк Ръфало, Сиена Милър,
Ванеса Редгрейв, Антъни Майкъл Хол
и др. /п/

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

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

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

00.45 "Спасяването на редник Раян" - дра-
ма с уч. на Том Ханкс, Том Сайзмор,
Едуард Бърнс, Бари Пепър, Вин Ди-
зел, Джовани Рибизи, Мат Деймън,
Тед Дансън и др. /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - понеделник, 13 юли 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.

ТТТТТопло
Днес облачността ще е променлива. До обед на места в

Централна Северна и Североизточна България ще превали. Ще
духа предимно умерен вятър от северозапад, в източните райони
от север-североизток. Дневните температури още ще се понижат
и максималните ще бъдат между 23 и 28 градуса.

По Черноморието преди обед облачността ще е значителна
и на отделни места по северното крайбрежие ще превали. Мак-
сималните температури ще са между 24 и 26 градуса. Темпера-
турата на морската вода е 25-26 градуса. Над планините облач-
ността ще е променлива, но само на отделни места ще прева-
ли. Ще духа умерен, временно силен вятър от север-североиз-
ток, по високите и открити части от запад-северозапад. Макси-
малната температура на височина 1200 м ще е около 16 граду-
са, на 2000 м - около 10 градуса.

Във вторник и сряда вятърът навсякъде ще отслабне. Ще е
предимно слънчево, с купеста облачност в следобедните часове,
вероятността за валежи е малка. Температурите отново ще надх-
върлят 30 градуса.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Нейното ухание" - драма, музикален,
в ролите: Елизабет Мос, Кара Делавин, Дан Стивънс,
Вирджиния Мадсън, Ерик Столц, Амбър Хърд и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 129

ВОДОРАВНО: "Розата на морето". ЛАТАМ. Тинол. Пирен.
Маб ("Кралица Маб"). Нада. Мон (Хенрих). Салам. Тор. Рад.
Маринов (Никола). Ре. Тишина. Асаки (Георге). Гон. Нике-
лин. РА. Рак. Налин. Рат. Литак. Сет. Кода. Амар. Негован.
"Да". Аналитика. Ринолог. Динас. Сатин. Кон. Лило. БАН.
Корен. Кав. Кеб. Комаров (Владимир). Ма. Либидо. Осили.
Фар. Сателит. "Не". Рис. Кирия. Нут. Ратин. Вон. "Вото".

ОТВЕСНО: Колиматори. "Арабелара". "За родината". Ита-
бирит. "Матен". Каманин (Николай). Си. Тан (Карой). Мин.
Канон. КИС. Лам. "Санин". Рал (Фьодор). КОДАК. Маракас.
Локомотив. "Надали". "Елен и гора".. Еро ("Еро от оня свят").
Баналитет. Неролин. Бот. Мосин (Сергей). Гид. Носия. Рин.
Ван. Кокил. Вит. Сенат. Рованик. Но. "Тодор и Рада". "Алами-
нут". "Воларе". Атанасова (Флора). Ето.
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"Âðàòèòå íà ñúíÿ" äàäå ñòàðò
íà Opera Open 2020

Íà 12 ñåïòåìâðè

÷ëåíîâåòå íà ÁÑÏ

çà ïúðâè ïúò â èñòîðèÿòà ñè

ïðÿêî ùå èçáåðàò

ñâîÿ ïðåäñåäàòåë

Пространството ражда
идеи, акустики, преживя-
вания, спомени и проро-
чества. Пространството
има своите сънища.
Тяхното тълкувание със
средствата на музиката,
на танца, на визуалните
изкуства, чрез специфич-
ни разположения и
овладявания на Античния
театър, направи премиер-
ният мултимедиен спекта-
къл. Той бе с произведе-
ния от Бах, Вивалди,
Муре, Глук, Моцарт,
Бетовен, Верди, Белини,
Чилеа, Месиан, Орф,
Арнаудов. Мултимедийни-
ят спектакъл "Вратите на
съня" откри фестивала 10
юли в Античния театър на
Пловдив. Режисьор на
спектакъла е Нина Наде-

Ìåæäóíàðîäíà
èçëîæáà "Â òúðñåíå
íà èçãóáåíîòî
âðåìå"

Започва от 14 юли в Ху-
дожествената галерия на
Балчик. Изложбата се орга-
низира от "Труйка Арт Евентс
Бранд" в лицето на румънс-
кия независим куратор и ху-
дожник Дан Тудор Труйка. Тя
е 17-а поредна и обединява
27 известни художници от
Румъния, България, Гърция,
Италия, Унгария и Испания.
Част от тях са участници в
пленери, проведени в Бълга-
рия от 2009 до 2019 г. Кар-
тините представляват пейза-
жи от Българското Черномо-
рие - градовете Варна, Ка-
варна и Шабла, забележител-
ности от Тюленово, Калиак-
ра, Бялата лагуна, Ботаничес-
ката градина в Балчик, Ала-
джа манастир и др. Експо-
зицията ще остане в залите
на Художествената галерия
до 18 юли.ç

На церемония в Народ-
ния театър за първи бе връ-
чен новоучреденият приз за
духовен принос. Дългого-
дишният директор на Наци-
оналната гимназия за древ-
ни езици и култура Гергина
Тончева и акад. Антон Дон-
чев са първите лауреати на
новоучредената награда за
духовен принос, която връч-
ва Народният театър "Иван
Вазов".

Тържествената церемо-
ния се състоя на 9 юли на
Голяма сцена в театъра, а
имената на носителите на

Àíòîí Äîí÷åâ è Ãåðãèíà Òîí÷åâà - ïîñìúðòíî, ñà ïúðâèòå íîñèòåëè íà
íàãðàäàòà íà èìåòî íà Èâàí Âàçîâ

” 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!

Пресиана Леонидова е
победител в конкурса за
северняшка и
добруджанска песен
"Пендара"
Пресиана Леонидова е
победител в онлайн конкурса
са северняшка и добруджанс-
ка песен "Пендара" в Попово.
Изпълнителката е на 12
години, от Варна и свири на
гъдулка. Девойката е награде-
на с голямата награда - 22-
каратова златна пендара с
нумизматична стойност,
датирана от 1846 г. Леонидо-
ва е изпълнила песента
"Барем се ерген, мамо,
находих", на народната
певица Калинка Вълчева.
"Мистерията на
българските гласове"
пуска нов миниалбум
Седемте изпълнения в "Шан-
дай Я / Станка" са продълже-
ние на "БууЧииМиш". Миниал-
бумът се състои от 7 записа и
ще е на компактдиск, така и
на винилови грамофонни
плочи в два варианта -
класическо черно и в лимити-
рана версия в зелен цвят, от
която са произведени само
300 бройки за цял свят.

:
Íàêðàòêî

Античният град Хераклея
Синтика е открит при спася-
ване на епиграфски памет-
ник от иманяри. Това разка-
за директорът на музея в
Петрич д-р Сотир Иванов.

Повече от 150 години на-
уката не е знаела точното
местонахождение на древ-
ния обект. Откриването му
става случайно в края на яну-
ари 2002 г.

Изпълнявайки задължени-
ята си на директор, Сотир
Иванов обикалял местности
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и обекти с културно-истори-
ческо значение. При първо-
то си посещение в местност-
та Кожух край Петрич забе-
лязал мъже, които работят
наблизо. Първоначално не
се усъмнил, че дейността им
е в разрез със закона. "Тези
шестима мъже, които рабо-
теха на хълма Червените ска-
ли, обаче бяха много агре-
сивни, което ме накара да
се свържа с районното уп-
равление в града", разказа
Сотир Иванов.

След пристигане на поли-
цията мъжете се разбягват.
Остава само един, който е
дошъл с техника - малък ба-
гер и ремарке. Именно в ре-
маркето е била натоварена
мраморна плоча. Това е и
първата експертиза за мла-
дия историк. Плочата е епиг-
рафски паметник, на която
са изписани 24 реда на ла-
тински език, което се е ока-
зало императорски надпис.
"Те са изключително редки,
надписът е на император Га-

престижния приз, който ще
се връчва всяка година, обя-
ви от сцената председате-
лят на Фондация "Основа"-
та акад. Дамян Дамянов.

Церемонията бе фина-
лът на грандиозните чест-
вания на 9 юли, с които
Народният театър "Иван
Вазов" отбеляза 170-годиш-
нината от рождението на
Патриарха на българската
литература. Гергина Тонче-
ва си отиде от този свят,
наградата от нейно име
прие проф. Анастас Гер-
джиков. Легендарната Гер-

нова. "Интересно предс-
тавление ще бъде "Поети-
те и музиката" на 17 и 18
юли като шест големи
артисти идват по този
повод. Те ще изкажат

през себе си българската
любовна лирика, съчета-
на с изключително кра-
сиви музикални произве-
дения, също от български
автори. Очакваме да се

получи един синтетичен
жанр, който е поезия и
музика в едно простран-
ство, което е осмислено
също с концепция, за
която предполага такъв
тип драматургия".

Залага се на идеята да
бъдат поканени най-
големите български
артисти: Камен Чанев,
Кирил Манолов, Мариана
Пенчева, Соня Йончева -
фокус на цялата програ-
ма, която се връща след
дълги години на родната
си пловдивска сцена.
Райна Кабаиванска,
която се очаква да пред-
стави една от знаменити-
те си ученички. Фестива-
лът Opera Open 2020
продължава до 12 сеп-
тември.ç

гина Тончева на 17 май
2003 г. е наградена с ор-
ден "Стара планина" за из-
ключителния й принос към
българската култура и об-

лерий от 308 г. и той проме-
ни схващането за историчес-
ката география въобще на
Хераклея Синтика на тери-
торията на Югозападна Бъл-
гария", разказа д-р Сотир
Иванов.

Плочата, благодарение на
която се установява место-
положението на древния
град, се съхранява в Исто-
рически музей - Петрич. Тя
е с внушителните размери
от 168 на 88 сантиметра и
тежи около половин тон.ç

разование. По случай 30
години НГДЕК е награде-
на с отличие на СУ "Св.
Климент Охридски" на 10
октомври 2007 г.ç


