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зехме решение да продъл-
жим епидемичната обста-
новка с две седмици, до
края на юли. Засилва се
масовият контрол по спаз-
ване на противоепидемич-
ните мерки. Препоръчва-
ме на областните щабове
да засилят контрола и при
необходимост да въвеждат
нови мерки, съобразявай-
ки се с обстановката в съ-
ответния регион. Препо-
ръчваме на базата на кри-
тичен анализ на ситуаци-
ята да намалят до мини-
мум масовите мероприя-
тия, съобщи министърът
на здравеопазването Ки-
рил Ананиев вчера.

Български екип е мно-
го близо до откриване на
лекарство срещу COVID-
19, уточни Ананиев.

Áúëãàðñêè åêèï å áëèçî äî îòêðèâàíå íà ëåêàðñòâî ñðåùó COVID-19
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ъстоянието на най-
богатия човек в
света - изпълнител-

Теофан
ГЕРМАНОВ

ния директор на "Амазон"
Джеф Безос, скочи до
нов исторически рекорд
от 171,6 милиарда
долара, предаде агенция
"Блумбърг". Новият рекорд
е станал възможен
благодарение на скока на
стойността на акциите на
"Амазон" -те са нарасна-
ли с 4,4%, до рекордните
2878,7 долара за брой.

През първата полови-
на на годината състояни-
ето на Безос се е
увеличило с 56,7 милиар-
да долара, а в предишна-
та година - със 112
милиона. И всичко това,
докато в САЩ пандемията
отне работното място на
40 милиона американци.

Ето и данни на
международната организа-
ция "Оксфам" отпреди
COVID-19 и свързания с
нея социален срив и
задълбочаващи се
неравенства. Общо
състоянието на най-
богатия 1 процент през
предишната 2019 година
се е увеличило с 900
млрд. долара, или с 2,5
млрд. долара на ден, а
състоянието на половина-
та най-бедно население
на планетата се е свило
с 11 на сто. Броят на
милиардерите се е удвоил
от финансовата криза
през 2008 г., което също
е диагноза. Според
"Оксфам" цели 7,6
трилиона долара са
"спестени" чрез данъчни
вратички.

Увисва тезата, че
капитализмът в този му
вид е най-справедливата
и успешна обществена
система, че пазарът е
най-добрият регулатор, а
държавата е лош стопа-
нин. Издиганата като
идеал, глобализацията
всъщност работи за най-
богатите, за големите
корпорации и банки,
които отдавна са олигар-
хични структури, комбини-
ращи икономическа власт
със задкулисно полити-
ческо влияние - с тези
пари могат да се купят
медии, избори, парламен-
ти и правителства,
международни организа-
ции. Начело в класацията
на най-богатите са не
икономически гении, а
алчни олигарси. Затова
богатите стават още по-
богати, докато световните
проблеми като здраве,
прехрана, бедност,
екология се задълбочават.
Капитализмът в днешния
му вид се срутва под
собствената му тежест.

 Ìåñè îñòàâà
â Áàðñà

Лионел Меси ще завърши кариерата
си в Барселона, сигурен е президентът
на каталунския клуб Хосеп Мария
Бартомеу. "Меси каза, че ще приключи
футболната си кариера в Барса. Няма
да влизам в детайли, защото сме
фокусирани върху първенството, а и
преговаряме с много играчи, но Меси
ни каза, че иска да остане, така че
ще му се наслаждаваме още дълго
време", коментира Бартомеу пред
испанските медии.  ç
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до края на юли

Ãúðöèÿ îòïóñêà
20 ìèëèîíà åâðî

çà ìåäèèòå

Гръцкото правителство отпуска 20
милиона евро за национално отговор-
ните медии, които по време на панде-
мията от коронавирус призоваваха
гражданите да спазват ограничителните
мерки. Най-много пари ще получи
телевизия "Скай" - малко над 1 милион
евро, следвана от други две големи
телевизии - "Стар" и "Антена", с малко
под 1 милион евро. Средства ще
получат и вестници като "Прото тема",
"Катимерини", "Та Неа", "То Вима".  ç
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Добричка област
продължава да държи
първенство по размера
на рентите у нас. Сред-
ната цена през 2019 г. е
била 87 лв./дка, показ-
ва изследване на Ста-
тистическия институт.
Главоломното наддава- < 5

ÏÎÇÈÖÈß < 8, 9

Здравният министър Кирил
Ананиев обясни, че се нала-
га удължаване на извънред-
ната епидемична обстановка
заради ръста в броя на за-
разените

Снимка
Пресфото
БТА

не през последните го-
дини доведе до ренти без
икономическа логика,
като собствениците на
земя получаваха от 80
до 120 лв./дка, заяви Ра-
достина Жекова, пред-
седател на Добруджанс-
кия съюз на зърнопро-

изводителите. В момен-
та комбайните прибират
зърното от 1 млн. и 245
хил. дка с пшеница. До-
бивите обаче са от 0 до
300 кг/дка, казва Жеко-
ва. На фона на почти
пропадналата реколта в
района очакванията на

собствениците на земя
за високи ренти обаче
не се променят, а това
може да взриви социал-
ния мир в Добруджа,
ако се стигне до рязък
спад на рентите поради
липса на печалба от
пшеницата.

< 2

Ëèäåð ñ êàóçà
ÞÁÈËÅÉ < 11, 12

Първият президент на Казахстан и
лидер на нацията Нурсултан Назарбаев
навърши 80 години
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Взето е решение да се
продължи извънредната
епидемична обстановка
до края на юли, стана
ясно от изявление на
здравния министър Кирил
Ананиев на извънреден
брифинг на Националния
оперативен щаб и минис-
терството след среща с
министър-председателя
Бойко Борисов, финансо-
вия министър Владислав
Горанов и вицепремиера
Томислав Дончев, съобщи
"Дарик радио". Целта, по
думите на Ананиев, е
запазване на възможност-
та на министъра, в зави-
симост от развитието на
обстановката, да има
условия за намаляване на
нивото за разпростране-
ние на вируса. Решихме и
да се засили контролът

Óäúëæèõà èçâúíðåäíàòà åïèäåìè÷íà
îáñòàíîâêà äî êðàÿ íà þëè

за спазване на противое-
пидемичните мерки и ще
препоръчаме на областни-
те щабове да засилят
контрола, както и ако е
необходимо, да въвеждат
нови мерки в съответния
регион. Ще им препоръча-
ме да намалят до мини-
мум масовите мероприя-
тия, добави още Ананиев.

Ще се продължи с
изготвянето на анализи за
лицата, носители на
вируса, на заразените,
които са в болници,
настанените в интензивни
структури, лицата под
домашна карантина,
разпространението на
коронавируса и др., каза
още той. Предстои изда-
ването на заповед за
подробно изясняване на
носенето на защитни

Áúëãàðñêè åêèï å áëèçî äî
îòêðèâàíå íà ëåêàðñòâî
ñðåùó COVID-19

маски, каза главният
държавен здравен инспек-
тор Ангел Кунчев. Когато
става дума за професио-
нална изява, събитие, на
което човек презентира,
говорител е, дава прес-
конференция, говорител в
телевизия, по това време,
докато изпълнява задъл-
женията си, може да е
без маска, обясни той.
Предстои в кратък срок
да бъде издадена и запо-
вед за гражданите, които
ще могат да влизат в
България, както и за тези,

:
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от ръцете на друг служител на
охранителната фирма. Счупил те-
лефона, след което отправил реп-
лики към охраната: "Знаете ли
кой съм аз, бе? Ще видите как-
во ще ви се случи! Аз съм проку-
рор!" По разпореждане на глав-
ния прокурор Иван Гешев в нощта
на 4 срещу 5 юли на място в
Плевен са изпратени прокурори

Борисов отива на
разпит заради
комуникацията с
Бобоков
Заради комуникацията си с
бизнесмена Пламен Бобоков
премиерът Бойко Борисов е
призован от прокуратурата на
разпит в качеството му на
свидетел, съобщи БНР. Също
за утре на разпит е призован
и самият Бобоков. За
комуникация Борисов -
Бобоков медиите научиха от
интервю на собственика на
"Приста ойл" по БТВ, а не от
прокуратурата, както за
чатовете с президентския
секретар Пламен Узунов и
самия държавен глава.
Двамата си разменили
съобщения на миналия март
заради казуса с либийския
танкер "Бадр", а обръщението
на Бобоков  към Борисов -
се видя на екрана, е било:
"Добро утро, бос!".  Двамата
си уговорили и среща. Ден
по-късно министър-председа-
телят потвърди и за SMS-те,
и за срещата, заявявайки, че
не вижда в това нищо
укоримо, коментира общест-
веното радио.

Расте броят на
заразените с
коронавирус след бала
във Велико Търново
Скок на случаите на корона-
вирус в София, Варна и
Велико Търново, където
положителните проби след
абитуриентския бал на 27
юни вече са над 30. Увелича-
ва се процентът на младите
сред заразените, предупреж-
дава БНТ. Огнище на корона-
вирус има в частната гимна-
зия "Аркус" във Велико
Търново, обявиха от Регио-
налната здравна инспекция.
Положителни проби са дали
25 зрелостници, учители и
придружители, които са
присъствали на абитуриентс-
кия бал на училището на 27
юни.

Пациентски
организации искат
оставката на директора
на Спешна помощ -

София
Пациентски организации
поискаха оставката на
директора на Центъра за
спешна медицинска помощ в
София д-р Георги Гелев,
съобщи "Нова телевизия".
Причините - отказът за
предоставяне на линейка за
д-р Юлиян Стамов и неосигу-
ряването на специални лични
предпазни средства за
спешните медици, съобщават
от "Заедно с теб". Вечерта,
преди да поиска линейката,
той каза, че много го е
страх. И тук искам да
уточня, че д-р Юлиян Стамов
не иска линейка, защото е в
тежко състояние, а за да
бъде хоспитализиран и да
му бъде направена снимка
на белите дробове, заяви в
студиото на БТВ говорителят
на Спешна помощ в София
Катя Сунгарска.

които ще бъдат под 14-
дневна карантина. Българ-
ски екип е близо до
откриване на лекарство
срещу коронавируса,
съобщи още министър
Ананиев. През май стар-
тира клинично изпитване
с Ивермектин. До момен-
та за него са набрани 30
пациенти. Изпитването се
провежда в 9 болници в
България, уточни изпълни-
телният директор на
Изпълнителна агенция по
лекарствата магистър-
фармацефтът. Богдан
Кирилов. Той посочи, че
България е била първата
държава в ЕС, която
стартира такова изследва-
не. Той допълни, че жела-
нието на медицинските
специалисти е да бъдат
добавени нови болници и
още пациенти. Повече
информация за медика-
мента ще бъде представе-
на в края на юли или
началото на август, комен-
тира "Нова телевизия". ççççç

Разтревожени сме от неприс-
тойните действия на прокурор
Георги Асенов, който на 4 юли
се е държал грубо със служите-
лите на фирма, осъществяваща
охрана на УМБАЛ "Георги Стран-
ски" в Плевен. Подобно поведе-
ние е не само недопустимо, но
и грубо погазва обществения ред
и демонстрира явно неуважение
към обществото. Още повече че
това е дело на магистрат, който
е призван да защитава закона,
а не да го нарушава, се казва в
позицията на Българския лекар-
ски съюз по повод агресивното
поведение на прокурор от ВКП в
плевенската болница, съобщи
Здраве.нет. Прокурорът се е дър-
жал грубо с охранителите на бол-
ницата, отказал е да изпълни раз-

порежданията им за спазване
правилата за достъп на външни
лица до сградата на УМБАЛ "Ге-
орги Странски", разпоредил им
да напуснат и ударил със слу-
жебната си карта в лицето един
от охранителите. Независимо от
отправените предупреждения за
спазване на реда прокурорът из-
тръгнал личен мобилен телефон

8 ã. çàòâîð çà áèâøàòà êìåòèöà íà "Ìëàäîñò" Äåñèñëàâà Èâàí÷åâà
Апелативният специализиран

наказателен съд призна Десис-
лава Иванчева, Биляна Петрова
и Петко Дюлгеров за виновни,
че първо са поискали, а след то-
ва и получили подкуп от строи-
телния предприемач Александър
Ваклин. По този начин втората
инстанция измени първата при-
съда, с която те бяха оправдани
за получаването на подкупа, съ-
общи БНТ. Съдът сега отсъди -
осъжда Десислава Иванчева на
8 години затвор, Биляна Петро-
ва на 7 години затвор и 12 хил.
лв. глоба, а Петко Дюлгеров на
6 години затвор и 10 хил. лв.
глоба. Магистратите обявиха, че
няма основания за изменение на
мерките им за неотклонение. Та-
ка тримата остават под домашен
арест. След присъдата си Иван-
чева я определи като беззако-

Присъдата може да бъде об-
жалвана пред Върховния каса-
ционен съд в 15-дневен срок.

ние и заяви, че ще обжалва, ко-
ментира Българската национална
телевизия.

Припомняме ви, че на първа ин-
станция Иванчева бе осъдена на
20 години затвор.

Тя и заместничката й бяха
признати за виновни, че са поис-
кали подкуп от 187 500 евро. То-
гава втората подсъдима - Биляна
Петрова, получи 15 години лиша-
ване от свобода, а посредникът в
схемата Петко Дюлгеров - 12 го-
дини. В петък обаче прокуратура-
та поиска по-тежки наказания за
тримата. Защитата пък призова те
да бъдат оправдани, защото в слу-
чая ставало дума за провокация
към подкуп. БНТ припомня, че
Иванчева и Петрова бяха зрелищ-
но арестувани на 17 април 2018
г. пред Спортната палата в София
и държани часове наред на тро-
тоара, докато разследващите бро-
яха банкнотите от намерените в
колата им 56 хил. евро.ççççç

и следователи от СГП, начело с
административния ръководител
на Софийската градска прокура-
тура Илияна Кирилова. Магист-
ратът от ВКП е задържан за 24
часа. Предстои, след анализ на
събраните материали по делото
от наблюдаващия прокурор, да
бъде извършена преценка по оп-
ределяне на мярката за неотк-
лонение по отношение на обви-
няемия. БЛС адмирира бързите
действия на прокуратурата още
в нощта на инцидента. Задържа-
нето на хулигана магистрат, как-
то и заявената позиция за санк-
циониране и недопускане на по-
добни прояви дава знак на ця-
лото общество, че няма недосе-
гаеми, се казва още в позицията
на Лекарския съюз. ççççç
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Депутатът от БСП проф.
Румен Гечев изрази възму-
щението си от факта, че
ГЕРБ в лицето на парла-
ментарната председателка
Цвета Караянчева крие
премиера Бойко Борисов
от парламентарен контрол.
Във Фейсбук той написа:
"С писмо до мен 054-06-699
председателят на НС г-жа
Караянчева ме уведомява,
че отклонява въпроса ми
за парламентарен контрол
към министър-председателя
г-н Борисов. Практически г-
жа Караянчева спира и
отхвърля над 99% от въп-
росите към него под един
или друг предлог, по тради-
ция противоречащ на
здравата логика.

Въпросът ми беше дали
представителят на ДАНС в
Държавната комисия по
хазарта за последните пет
години е докладвал устно
или писмено на председа-
теля на ДАНС за проблеми
в хазартния сектор. И
съответно дали председа-
телят на ДАНС е информи-
рал г-н Борисов на тази

Áîéêî Áîðèñîâ ñå êðèå îò
ïàðëàìåíòàðåí êîíòðîë

тема, кога, под каква
форма, какви мерки са
взети.

Защото излиза, че с
прякото участие на ДАНС,
под техния "поглед" 700
милиона лева държавна
пара е отишла в джобовете
на частни лица - хазартни
играчи и очевидно прикри-
ващи ги властимащи.

Явно някои хора много

Втори мандат начело на БСП
в Шумен от раз спечели Весе-
лин Пенчев на отчетно-изборна-
та конференция, проведена в не-
делния ден. Досегашният лидер
на социалистите в Шуменско ос-
тави след себе си отхвърления
претендент Иван Йонков, на ко-
гото заложи червеният хардлай-
нер Димитър Дъбов. Той бе бла-
миран от конференцията и няма
да е делегат на конгреса на ле-
вицата, решиха Шуменските со-
циалисти.

Така структурата на БСП там
категорично отхвърли опитите на
Дъбов да си върне чрез Йонков
влиянието върху организацията в
родния си град и пресече окон-
чателно въздействието на Дъбов
върху вътрешнопартийните про-
цеси в БСП, както казват местни
червени.

 При таен вот Веселин Пен-
чев събра 74 гласа. 40 от деле-
гатите на конференцията гласу-
ваха за Иван Йонков, а за Нико-
лай Калев петима дадоха своя
глас. На форума бяха избрани
още членове на общинската ор-
ганизация, на Контролната реви-
зионна комисия, която бе огла-
вена от Стоян Попов при явен
вот и 11 делегати за конгреса.

На конференцията присъства-
ха председателят на БСП Корне-
лия Нинова, заместник-председа-
телят Кирил Добрев и народният
представител Красимир Янков. И

Åðàòà "Äúáîâ" â ÁÑÏ ïðèêëþ÷è

тримата, заедно с Калоян Пар-
гов са сред номинациите от шу-
менските ППО за лидер на пар-
тията. Вътрешният вот за пред-
седател на БСП ще бъде на 12
септември.

На форума вчера Веселин
Пенчев представи отчет за 4-го-
дишния мандат на организация-
та, изготвен на база анализи през
периода.

127 делегати от общо 150
присъстваха на отчетно-изборна-
та конференция днес. Членовете
на шуменската общинска орга-
низация към днешна дата набро-
яват 1126.

Форумът на социалистите се
проведе в залата на общината
при строго спазване на проти-
воепидемични мерки и бе зак-

рит за медиите.
Редови социалисти от райо-

на коментират, че изборът на Ве-
селин Пенчева е удар по вътреш-
ната опозиция, подкрепяна имен-
но от Дъбов, известен като върл
опонент на председателя на БСП
Корнелия Нинова. Вече нескри-
то сред шуменските червени се
говори как надеждите на опози-
ционерите, че Дъбов ще реди
следващия конгрес на БСП окон-
чателно бяха парирани.

Дъбов прекара четвърт век по
върховете на столетницата в ро-
лята на "тихата стъпка" на "По-
зитано" 20. Говори се, че негови
са някои стратегии, които обез-
силиха БСП в полза на други пар-
тии. Четирите мандата като де-
путат дадоха някои определени
възможности на родения в Шу-
мен Димитър Дъбов. В родния му
град се мълви от две десетиле-
тия, че там не може да се под-
пише договор, да се сключи сдел-
ка или друго бизнес начинание,
ако Дъбов не го одобри.

Преди две години бившият
главен секретар на БСП Димитър
Дъбов искаше да замине посла-
ник за казахстанската столица Ас-
тана, но Радев категорично от-
каза номинацията му. Шуменци
не го искаха за депутат през вре-
мето, затова Дъбов бе пратен да
се кандидатира от Пловдив-об-
ласт, където силно рамо му даде
милионерът Георги Гергов, въп-
реки че тамошните социалисти
остро възразиха срещу парашу-
тиста Дъбов.

Социалистите в Габровско съ-
що изразиха недоволството си
при опита Дъбов да бъде нало-
жен и там. Ерата "Дъбов" в БСП

е белязана от задкулисни обход-
ни техники в полза на опреде-
лен партиен кръг - статукво, рев-
ниво пазено 25 години. Още през
2014 година бившият лидер на
БСП Георги Първанов заяви: "В
Шумен всичко се върти около
името на Димитър Дъбов и на
това трябва да бъде сложен
край!"

"Когато говорим за задкули-
сието, вие най-добре в Шумен
може да разберете. Няма да
спестя персонификацията - тук в
Шумен всичко се върти около
името на Димитър Дъбов. Неза-
висимо дали става дума за про-
екти, независимо дали става ду-
ма за назначения, това е името,
което заедно с коалиционната
партия, не крие доминиращата си
роля в региона. Това са хората,
които определят механизмите за
формирането не само на поли-
тиките, но и на кадровите назна-
чения. На това трябва да се сло-
жи край", каза тогава  Георги Пър-
ванов  като водач на АБВ.

Относно Дъбов експрезиден-
тът каза още, че близостта до
властта, до икономическите лос-
тове и ресурси променят хора-
та. "Аз никога няма да избягам
от своята отговорност - от това,
че съм номинирал и съм дал ра-
мо на Димитър Дъбов в онези
години, когато бях председател
на партията. Той го е забравил и
сигурно няма да си го признае,
но аз си го признавам", каза още
Първанов.

Е, шест години по-късно то-
ва вече е факт - на задкулисие-
то на БСП в Шумен е сложен
край.

От www.epicenter.bg

Събития
” 175 г. - Комод е обявен
за император на Римската
империя.
” 1456 г. - При повторно
разглеждане Жана д'Арк е
оправдана от обвинението
в ерес 25 години след
екзекуцията й.
” 1877 г. - Руско-турска
война (1877-1878): пред-
ният отряд от руската
армия, начело с генерал
Гурко влиза в Търново.
” 1974 г. - Националният
отбор по футбол на ФРГ
печели като домакин
Световното първенство.
” 1983 г. - Студената
война: американската
ученичка Саманта Смит
лети до Съветския съюз по
покана на генералния
секретар на ЦК на КПСС
Юрий Андропов.
” 1985 г. - 17-годишният
немски тенисист Борис
Бекер става най-младият
шампион за цялата история
на турнира "Уимбълдън".
Родени
” 1752 г. - Жозеф Мари
Жакард, френски механик,
създател на тъкачния стан
” 1835 г. - Бачо Киро,
български просветител и
революционер
” 1860 г. - Густав Малер,
австрийски композитор и
диригент
” 1887 г. - Марк Шагал,
френски художник
” 1901 г. - Виторио де
Сика, италиански режисьор
” 1903 г. - Стивън Рънси-
ман, британски историк
” 1940 г. - Ринго Стар,
английски рок музикант
” 1947 г. - Антон Радичев,
български актьор
Починали
” 1345 г. - Момчил
войвода, независим
феодален владетел в
Родопите и Беломорието
” 1882 г. - Михаил
Скобелев, руски генерал
” 1928 г. - Александър
Протогеров, български
военен и политик
” 1930 г. - Артър Конан
Дойл, британски писател
” 1996 г. - Вера Недкова,
българска художничка
” 2014 г. - Алфредо ди
Стефано, аржентински
футболист
” 2014 г. - Едуард Шевар-
днадзе, съветски и грузинс-
ки политик, първи секретар
на ЦК на Компартията на
Грузия, външен министър
на СССР, президент на
Грузия

Íà òîçè äåí

:

се страхуват да бъде
разискван този въпрос
публично, пред НС и пред
българските граждани.
Но.... въпросите остават и
на тях ще трябва да се
отговаря не само пред
НС, но и пред други
институции, и то скоро.
Чекмеджетата вече прого-
вориха", пише проф.
Румен Гечев.ç

Âúïðîñèòå êúì ïðåìèåðà
ñà îòêëîíÿâàíè áåç ëîãèêà
îò Öâåòà Êàðàÿí÷åâà,
çàÿâè ïðîô. Ðóìåí Ãå÷åâ

Øóìåíñêèòå ñîöèàëèñòè íå
èçáðàõà Äèìèòúð Äúáîâ çà
äåëåãàò íà êîíãðåñà
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Íàñëåäÿâàíåòî íà èìîòè
è äîãîâîðèòå çà àðåíäà ñà
ñðåä íàé-÷åñòèòå êàçóñè

Îíëàéí ïëàòôîðìà äàâà
áåçïëàòíè ñúâåòè çà íèâè

Да управляваш земята
си, понякога е трудно,
особено когато е далеч, а
собствеността е разхвър-
ляна между десетки нас-
ледници. Един точен
правен съвет обаче може
да промени нещата и от
имота да започне да тече
печалба.

От тази седмица висо-
коквалифициран екип от
юристи на лидера в управ-
лението на земеделски
земи "Агрион" дава безп-
латни правни консултации
за всички собственици и
ползватели на земя.

Добрата новина е, че
това ще става дигитално,
от всяка точка на България
и света, където и да живе-
ят собственици на българс-
ка земя.

Консултациите се про-
веждат през сайта на
компанията, където има
изградена нарочна секция
https://www.agrion.bg/bg/
legal/. От предложението
могат да се възползват
собственици на земи и
наследници на ниви, както
и всички, които искат да
разберат как могат ефек-
тивно да стопанисват
земята си или да закупят
такава. За първи път тази
услуга е достъпна и за
българи, които притежават
имоти, но живеят зад
граница.

Освен през секцията в
сайта, клиентите могат да
се свързват с юристите на
"Агрион" и през безплатния
национален номер
08001166, както и през
системата за чат на живо
на сайта. Експертите на
"Агрион" са на разположе-

ние за обстойна консулта-
ция за всички аспекти на
сделката.

От компанията могат
да се възползват собстве-
ници на земи, наследници
на ниви, както и всички,
които искат просто да
разберат колко струват
техните терени, за да
сключат изгодна сделка.

Съветите са изключи-
телно полезни и за хора,
които живеят зад граница,
но притежават земя. Те
могат да се консултират
безплатно за начините,
без да се налага да
пътуват до България.

Един от проблемите, на
които може да се намери
бързо и ефективно реше-
ние, е продажбата на
земя - бързо, ефективно и
без излишна бюрокрация.
За тези собственици,
освен с правни консулта-
ции, "Агрион" е готова да
съдейства с проверка на
собствеността на парцели-
те, както и да направи
безплатна оценка на
имота.

"През последните
години инвестицията в
земеделска земя носи
устойчиви доходи на
тези, които са решили да
инвестират в нея или да
управляват активно
своята собственост. Често
обаче те са объркани от
сложната законодателна
уредба и последващите
казуси.  С безплатните
консултации искаме да
помогнем за разрешава-
нето на тези проблеми,
за да могат собственици-
те да печелят от земедел-
ските си земи, без да се

от досегашните си конт-
ракти, могат да получат
съвет как да прекратят
неизгодния си договор за
аренда, за да получат по-
добри условия.

Последните години
арендаторите също имат
сериозен интерес към
юридическите услуги на
"Агрион". Най-честите
проблеми са свързани с
правата и задълженията
по договорите, с деклари-
рането им и дублирането
на договори за едни и
същи имоти.

"Агрион" е първата
българска компания, която
надгради професионалните
стандарти за управление
на земеделска земя с най-
модерните технологии.

През годините компани-
ята разви екип от високо-
квалифицирани специалис-
ти в сделките със земедел-
ска земя, които могат да
намерят решение на всеки
един казус - независимо
дали е свързан с покупко-
продажба, отдаване под
наем или аренда на ниви.

налага да плащат за
скъпи правни съвети",
заявиха от "Агрион".

Компанията гарантира
коректна цена за всеки
терен, тъй като, за разлика
от други, не използва
осреднени оценки, а рабо-
ти по специално създаден
алгоритъм, с различни
показатели, който гаранти-
ра прецизна оценка.

Най-честите казуси,
които разрешават юристи-
те на "Агрион", са наследс-
твените. Често земята е
разпокъсана между десет-
ки собственици, някои от
които дори не живеят в
България.  Експертите на
"Агрион" са доказали, че
могат да намират решения
на такива случаи, дори с
по 30 собственици.

Тежък проблем са
договорите за наем и
аренда. Стопаните често
не са наясно с процедури-
те и правата си и търсят
юридическа помощ, за да
получат адекватно запла-
щане за собствеността си.
Тези, които не са доволни

Единствената номинация за
нов председател на Комисията
за енергийно и водно регулира-
не (КЕВР) се оттегля по искане
на самия Пламен Младеновски,
който бе предложение на ГЕРБ и
се считаше за сигурен за поста.
Това заяви председателят на пар-
ламентарната енергийна комисия
Валентин Николов пред БНР в
понеделник. Младеновски в мо-
мента е директор на дирекция
"Електро и топлоенергетика" в
КЕВР и дори за да може да бъде
предложен за поста бяха про-
менени изискванията за профе-
сионален стаж за поста и той да
е пет вместо седем години. "Той
е експерт и иска да почувства
по-широка подкрепа, защото е
важно регулаторът да се чувст-
ва независим! След като всич-
ки, особено кръгът "Манолова",
започнаха злостно да оспорват
не неговата експертиза, а това,
че едва ли не законът е бил про-
менен заради него и че едва ли
не ще бъде послушко, в крайна
сметка явно са го демотивира-
ли", обясни Николов. Реално Ма-
нолова още при промяната на
изискванията за регулаторния
шеф, заяви, че тя се прави за
човек с инициали П.М.

Младеновски обаче е счи-
тан за професионалист и дори
при гласуването на въпросната
корекция всички депутати се обе-
диниха около мнението, че регу-
латорът има нужда от млади спе-
циалисти с модерно мислене и
пет години стаж са напълно дос-
татъчни. Самият Младеновски
още не е обявил публично мо-
тивите си за оттеглянето от над-
преварата. Така наново започва
процедурата за номинации за из-
бор на председател на КЕВР. До-
тогава на поста остава Иван Ива-
нов, чийто мандат изтече през
април.

Процедурата за подмяната на
четирима от членовете на коми-
сията - двама енергийни и по
един воден и икономически ко-
мисари продължава с изслуш-
ване на предложените кандида-
тури. Сред тях са трима досе-
гашни членове - Димитър Коч-
ков като единствено и поради
тази причина сигурно назначе-
ние за воден комисар, Евгения
Харитонова - номинация на ГЕРБ,
Владко Владимиров, който е из-
дигнат от депутата и председа-
тел на НФСБ Валери Симеонов.

ГЕРБ има още две номина-
ция за енергиен комисар - на
настоящия член на ръководство-
то на общинското дружество
"Топлофикация-София" Валентин
Терзийски, който е бивш шеф
на топлофикации на бизнесме-
на Христо Ковачки. Другият пред-
ложен за енергиен комисар от
управляващата партия е работе-
щият в "Български енергиен хол-
динг" Георги Добрев, който ще
се бори и за икономически ко-
мисар. Кандидат за поста, но
предложен от "Воля", е и Кре-
мен Георгиев, който бе шеф на
столичната топлофикация и съ-
що се свързва с бизнеса на Ко-
вачки.

Номинацията на ГЕРБ за ико-
номически комисар е на бившия
кмет на софийския район "Лозе-
нец" Любомир Дреков. Третото
предложение за този пост е на
БСП и е на един от предишните
директори на "Булгаргаз" Любо-
мир Денчев.

За сряда е насрочено изс-
лушването на кандидатите в пар-
ламентарната енергийна коми-
сия.ç

×îâåêúò íà ÃÅÐÁ
çà øåô íà ÊÅÂÐ
ñå îòêàçâà

Индексът на промишленото
производство, оборотът в търго-
вията на дребно и размерът на
износа бележат сериозен спад
през април тази година в срав-
нение със същия месец на мина-
лата година, показват ключовите
за промишлеността данни, разп-
ространени вчера от Национал-
ния статистически институт.

Това не е изненадващо пред-
вид факта, че април стана първи-
ят цял месец, минал под знака
на въведеното извънредно поло-
жение заради пандемията от ко-
ронавирус.

През април 2020 г. оборотът
в търговията на дребно намалява
с 19.9% в сравнение със същия
месец на предходната година.
Най-сериозен е спадът на оборо-
та при търговията на дребно с

Ïðîèçâîäñòâîòî, îáîðîòúò â òúðãîâèÿòà
è èçíîñúò ñå ñâèâàò äðàñòè÷íî ïðåç àïðèë

автомобилни горива и смазочни
материали (с 40.3%), което се
обяснява с ограниченията в пъ-
туванията заради пандемията от
коронавирус.

При индекса на промишлено-
то производство е регистриран
спад от 15.7% спрямо април
2019 година. При строителната
продукция спадът е 15 на сто.

През април 2020 г. общият
показател на доверие на потре-
бителите се понижава със 17.4
пункта спрямо равнището отпре-
ди три месеца.

Мненията на потребителите за
развитието на общата икономи-
ческа ситуация в страната през
последните дванадесет месеца,
както и прогнозите им за след-
ващите дванадесет месеца са по-
песимистични спрямо предходно-
то наблюдение, в резултат на ко-
ето балансовите показатели на-
маляват съответно с 23.9 и 18.7
пункта.

Търговското салдо за април

2020 г. е положително в размер
на 120.2 млн. евро при дефицит
от 222.1 млн. евро за април 2019
година. За януари - април 2020
г. търговското салдо е отрица-
телно в размер на 95.1 млн. ев-
ро (0.1% от БВП) при дефицит от
569.3 млн. евро (0.9% от БВП)?
за същия период на 2019 годи-
на. Износът намалява с 18%, а
вносът с почти 30 на сто.

 През май 2020 г. хармони-
зираният индекс на потребител-
ските цени се увеличава с 1% в
сравнение със същия месец на
2019 година. Най-голямо увели-
чение на цените е регистрирано
в група "Хранителни продукти и
безалкохолни напитки" - с 6%.
Най-голямо намаление на цени-
те е регистрирано в групата
"Транспорт" - с 8.6%.ç
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Добричка област про-
дължава да държи първен-
ство по размера на ренти-
те у нас. Средната цена
през 2019 г. е била 87 лв./
дка, показва изследване
на Статистическия инсти-
тут. Най-високи са показа-
телите в община Балчик, в
която собствениците на
земя са получили средно
по  95 лв./дка. Главолом-
ното наддаване през
последните години доведе
до ренти без икономичес-
ка логика, заяви Радостина
Жекова, председател на
Добруджанския съюз на
зърнопроизводителите.
Собствениците на земя
получаваха от 80 до 120
лв./дка.

През настоящата година
проблемите в поземлените
отношения ще станат още
по-изострени и кристално-
ясни, категорични са и
земеделските стопани.
Защото според тях разхо-
дите за ренти у нас са
най-малко три пъти по-
високи в сравнение с тези
в страните от ЕС. А когато
говорим за Добруджа, там
картината става още по-

Íà ôîíà íà ïî÷òè ïðîïàäíàëàòà
ðåêîëòà â ðàéîíà î÷àêâàíèÿòà íà
ñîáñòâåíèöèòå íà çåìÿ çà âèñîêè
ðåíòè íå ñå ïðîìåíÿò

Ðåíòàòà ìîæå äà âçðèâè
ñîöèàëíèÿ ìèð â Äîáðóäæà

Ечемикът е най-силно пос-
къпващото зърно сред житните
и маслодайните култури. Спря-
мо година по-рано цената му е
с 16% отгоре, като увеличение-
то е от 263 на 305 лева за тон
без ДДС, показват временните
статистически пазарни данни на
Аграрното министерство. В края
на юни 2019 г. ечемикът се е
търгувал с близо 5% под цената
на царевицата, докато тази го-
дина неговата средна изкупна
цена е с 4 на сто над тази на
царевицата.

Най-слабо повишение има
при цената на хлебната пшеница

Öåíèòå íà õëåáíàòà è ôóðàæíàòà ïøåíèöà
îïàñíî è íåñïðàâåäëèâî ñå ñáëèæèõà

- с 1,5 на сто. Според оператив-
ния анализ зърното се изкупува
към края на юни средно за 338
лв./тон, докато година по-рано
сделките са ставали при 333 ле-
ва/тон. В същото време фураж-
ната пшеница се търгува на 320
лева, което е с 6,3% над мина-
логодишната цена.

Пазарът нелогично сближа-
ва цените на хлебната и фураж-
ната пшеница, като разликата
между тях е едва 18 лв./тон. В
края на юни 2019 г. ценовото
отстояние между двата типа пше-
ница е било 32 лева. Дори и
тогава обаче производителите на

хлебни сортове пшеница смята-
ха, че оценката не е справедли-
ва, тъй като грижите и разходите
им са по-големи, а реколтата е
по-малка спрямо отглеждането на
фуражни сортове. Именно пазар-
ното поведение на купувачите на
пшеница демотивира производи-

телите на пшеници с добри хле-
бопекарни качества да продъл-
жат производството им, което не
бива да се допуска. Някои зър-
нопроизводители предлагат дър-
жавата да се намеси чрез аген-
цията "Държавен резерв и воен-
новременни запаси", като обяви
нормални и по-високи цени на
хлебната пшеница, за да може
както да повлияе на пазара, та-
ка и да запази високо качество-
то на българския хляб.

Повишение на годишна база
с 9,7% е отчетено и при слън-
чогледа,чиято цена се е увели-
чила от 588 лв. на 645 лв./тон.ç

Ñåëåêöèîíåðè ñúçäàäîõà ïúðâèÿ ðîäåí
äîìàò, óñòîé÷èâ íà áðîíçîâîñò

елекционерската фирма
„Геосемселект” предста-
ви в демонстрационната
оранжерия на Аграрния
университет в Пловдив

налата реколта в района
очакванията на собствени-
ците на земя за високи
ренти не се променят.

На практика се доказ-
ва твърдението на повече-
то земеделски производи-
тели, че при формиране
на рентата не се спазват
икономическите правила и
не се разпределя правил-
но рискът, който през
тази стопанска година се
стовари върху раменете
на стопаните.

От 50 до 80 % са по-
ниски добивите от пшени-
ца в различните общини
на Добричка област,
уточни още Жекова. Това
обаче по никакъв начин
не води до намаляване на
рентата за декар, която
по принцип е функция от
добивите, респективно от
печалбата.

Статистиката показва,
че през последните шест

години размерът на суми-
те, давани на арендодате-
лите, почти не се проме-
нят и варират средно от
80 до 91 лв./дка през
годините. Ясно е, че една
рязка промяна в тези
цифри би довела до
сериозно напрежение.
Ясно е и още нещо - че
печалба през настоящата
година от пшеница няма
да има.

Едва след края на
жътвата към ОД "Земеде-
лие" ще бъдат подадени
получените резултати и
тогава ще проличи какви
са пораженията от опусто-
шителното засушаване и
какви са загубите, уточни
още Радостина Жекова.
Как обаче и двете страни в
казуса "рента" ще стигнат
до споразумение, ще стане
ясно в края на стопанската
година, пише Галина Недко-
ва от Агри.БГ.ç

раст все още не е автор на нов
сорт.

Досега нашата дейност не е
била особено съсредоточена вър-

Към края на месец юни
ябълките се търгуват над два
пъти по-скъпо, отколкото по
същото време на 2019 г., со-
чат последните оперативни
данни на Министерството на
земеделието. Годишно поскъп-
ване, макар и по-слабо, има
и при оранжерийните краста-
вици, доматите (оранжерийни
и вносни) и зелето - с между
24,3% и 56,9%.

При цената на черешите
също е налице повишение, но
едва с 2,6%. Единствено це-
ната на пресните картофи е
под миналогодишната - с
16,3%.

Като цяло обаче през из-
миналата седмица се отчита
понижение на цените на едро
на основните плодове и зе-
ленчуци, предлагани на тър-
жищата в страната.

Поевтиняването е по-сла-
бо при черешите и червения
пипер - респективно с 1,3% и
5,1%, и по-чувствително при
доматите (оранжерийни и
вносни), пресните картофи,
зелето и оранжерийните крас-
тавици - между 12,3% и 26%.

По отношение на площите
с трайни насаждения послед-
ните оперативни данни сочат
увеличение на продукцията от
череши и вишни съответно с
22,1% и 81,8% на годишна ба-
за. Това е свързано с по-го-
лемия размер на реколтира-
ните площи, обясняват екс-
пертите.

По-бавно тази година се
реколтират площите с мали-
ни, праскови, сливи и кайсии,
затова и производството им
изостава спрямо година по-
рано. Най-драстичен спад има
при сливи (-95,7%), праскови
(-76,5%) и кайсии (-77,2%).

Към края на юни произ-
водството на ранни картофи
надхвърля с 85% отчетеното
по същото време на 2019 г.
Фактор тук е по-големият раз-
мер реколтирани площи до
момента, уточняват от Агроми-
нистерството.

От друга страна обаче,
продукцията от ягоди се сви-
ва с около 29% на годишна
база заради по-малкото заса-
дени и реколтирани площи.

В начален етап е приби-
рането на реколтата от полс-
ки домати и пипер от открити
площи, дини и пъпеши. Засе-
га то се движи с по-бавни тем-
пове спрямо година по-рано.

Към 25 юни са произве-
дени 9354 тона оранжерийни
домати и 15 372 тона оран-
жерийни краставици. До мо-
мента са прибрани 260 тона
краставици от открити площи
(включително корнишони) и
2851 тона зеле, показва ста-
тистиката на ресорното ми-
нистерство.ç

ßáúëêèòå
ïîñêúïâàò
äâîéíî çà ãîäèíà

Продължава прибирането на тазгодишната реколта от пшеница в Разград-
ска област, досега са ожънати близо 70 на сто от масивите

Ñ
първия току-що създаден българ-
ски домат, който притежава ус-
тойчивост на вирусното заболя-
ване бронзовост. Негов създател
е именитият селекционер проф.
Христо Георгиев. „Бих казал, че
това е нашето най-голямо пос-
тижение досега”, обясни внукът
на проф. Георгиев - Николай Ге-
оргиев, който управлява фирма-
та. Самият той е възпитаник на
Аграрния университет и взема ак-
тивно участие в селекционната
дейност. Поради младата си въз-

ху устойчивостта на растенията
спрямо важни болести. Бронзо-
востта е вирусно заболяване, ко-
ето се пренася от трипс. Напос-
ледък заради меките зимите по-
пулацията им оцелява и разпрос-
транението на болестта се уве-
личава. Три години комбинираме
хибриди, за да открием устой-
чив сорт. Извършваме анализи за
устойчивостта на бронзовост в
лаборатории в САЩ, които до-
казват това силно качество на
сорта. Искаме, когато пуснем се-

мената на пазара с характерис-
тиката, че не боледува от брон-
зовост, да сме абсолютно сигур-
ни, че не подвеждаме произво-
дителите. Вече сме спокойни, че
целта е постигната и е създаден
първият български сорт с устой-
чивост срещу бронзовост, раз-
каза Николай Георгиев.

Новият хибрид все още няма
име, засега го наричат №16. До-
година ще бъдат предложени в
ограничено количество първите
семена от този сорт.ç

драматична:
Първо - средната рента

в Добричка област е със
77,6 % по-висока спрямо
тази в останалите райони
на страната, където се
изплаща по 49 лв./дка,
показват данните на
Териториалното статисти-
ческо бюро. И второ -
съсипаната от суша
реколта, последствията от
която са неизброими и от
която трябва да се изведе
печалба. Големият въпрос
е как.

В момента комбайните
прибират зърното от 1
млн. и 245 хил. дка с
пшеница. Добивите обаче
са от 0 до 300 кг/дка,
обяви Радостина Жекова.
На фона на почти пропад-

Снимка
Пресфото БТА
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7 Китай

Един призрак броди в
Съединените щати -
призракът на "Китайския
свят". Изразявайки
загрижеността си от
това, президентът Тръмп
обеща да "запази вели-
чието на Америка". Ня-
кои от европейските
съюзници споделят тази
негова загриженост, а
други си мълчат. Но от
какво точно са притесне-
ни тези западни лидери?
След разпада на Съ-

ветския съюз, чийто
военен паритет Вашинг-
тон по принуда съблюда-
ваше, през последните
три десетилетия САЩ се
наложиха със статут на
световна суперсила.
През 90-те години пост-
съветска Русия водеше
политика на подчиненост
на Запада. С идването
на Путин на власт през
2000 г. Руската федера-
ция започна да води
независима международ-
на политика, но се
изправи пред сериозни
вътрешноикономически
проблеми. В това време
Китай се оформи като
по-голям играч, полити-
чески по-рационално
организиран, технологич-
но напреднал и с мощна
индустрия. Оттук произ-
лизат и декларираните
опасения за китайската
"експанзия". Но истината
е, че Китай не заплашва
либералната демокрация
и "света, основан на
либералните правила".
За разлика от западните
страни и тяхната дълга
история на военна ин-
тервенция и политическа
намеса по целия свят,
Китай не се интересува
как се управляват други-
те държави и не желае
да променя политичес-
кия режим в тях. Наред
с това, Поднебесната
империя бързо се научи
да извлича изгода от
свободната търговия и
глобализацията, изграде-
на от САЩ и западния
свят. Китайският проект
"Един пояс, един път"
използва тези правила,
като укрепва междуреги-
оналните си връзки и
създава по-ефективна
логистика.
Коронавирусната

пандемия разкри сериоз-
ната уязвимост на уп-
равлението в Съединени-
те щати. Но американци-
те се опасяваха, че
Китай ще излезе победи-
тел от икономическата
надпревара далеч преди
провала на тяхната

Ïúòÿò íà Êèòàé êúì ïî-
áàëàíñèðàí è ìèðåí ñâÿò

обществена здравна
система. И за да проти-
водейства на индустри-
алния и технологичния
подем на КНР, правител-
ството на САЩ прибегна
до различни политически
мерки, като в същото
време активно разширя-
ваше военното си при-
съствие около китайски-
те граници.
Китай явно няма да

реагира симетрично и
няма да създава военни
бази в Канада и Мекси-
ко като отговор на
присъствието на амери-
кански войски в Япония
и Южна Корея. По-скоро
той ще се стреми да
създаде надеждна систе-
ма за сдържане, в т. ч.
чрез Шанхайската орга-
низация за сътрудничест-
во, която включва седем
пълноправни държави
членки, четири от които
са ядрени сили (Китай,
Индия, Пакистан и Ру-
сия), и вече играе сери-

озна регионална роля.
Засега призракът на

"китайския свят", както в
миналото "червената
заплаха" и "войната с
тероризма", успешно се
използва като пропаган-
ден параван за увелича-
ването на американските
военни разходи. Но
историята ни учи, че
империите, когато са в
упадък, са склонни към
насилие. Действията на
Великобритания в Източ-
на Африка и Франция в
Алжир през 50-те години
на ХХ в. потвърждават
тази истина. Ето защо
перспективата за военен
конфликт с Китай, която
се струва доста привле-
кателна за част от аме-
риканския елит (Втората
световна война изведе
САЩ от Великата депре-
сия), най-вероятно ще
остане в сферата неосъ-
ществените "мечти" и
поради наличието на
ядрени оръжия.

През февруари т. г. на
Мюнхенската конферен-
ция за сигурност беше
формулирана концепция-
та за "незападност" като
отговор на нарастващата
неспособност на Запада
да диктува новия свето-
вен ред на базата на
собствените си ценности.
Това се случи заради
започналия разпад на
колективния Запад и
разграничаването на
значителна част от него
от идеите на неолибера-
лизма. И резултатът е
налице - Западът посте-
пенно напуска глобална-
та политическа сцена.
Това, разбира се, не
означава, че Изтокът
желае да заеме неговото
място на хегемон. Успеш-
но състезавайки се в
мирни условия, Китай
няма нито рационални
причини, нито цивилиза-
ционни нагласи да имити-
ра империалистическия
опит на западните сили.

За да гарантира запазва-
нето на правилата, които
му донесоха много пре-
димства, логично би било
Китай да използва всич-
ки свои правомощия за
укрепването на междуна-
родните организации и
най-вече ООН по посока
на изграждането на
многополюсния свят.
Някои анализатори биха
могли да разглеждат
подобна политика като
заплаха, но тя е заплаха
само и единствено за
стремежа на САЩ да
доминира, често грешно
приеман като "американ-
ско лидерство". Днешна-
та антикитайска истерия
във Вашингтон допълни-
телно подкопава автори-
тета на САЩ и насърчава
европейските политици и
инвеститори да насочат
погледа си към Китай
като към по-надежден и
прогнозируем партньор.

Източник: www.Inosmi.info
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Едно от най-популярните
разделения в политика е то-
ва между левица и десница.
Толкова сме свикнали с не-
го, че го приемаме като не-
що, което е съществувало ед-
ва ли не от зараждането на
политиката. Което не е вяр-
но, разбира се. Разделение-
то между левица и десница е
сравнително ново, възниква
преди няма и 250 години. А
това, съгласете се, е твърде
кратък срок за мащабите на
човешката история. След из-
бухването на Френската бур-
жоазна революция през 1789
г. и свикването на тогаваш-
ния парламент, по-радикал-
но настроените депутати за-
ели лявата половина на за-
лата, докато защитниците на
стария ред се разположили в
дясната част. И оттук започ-
нало всичко. През следващи-
те години, десетилетия и сто-
летия всички, които искали
повече права за повечето хо-
ра и за по-сериозното им
участие в управлението, се
причислявали към левицата,
докато останалите, тези, ко-
ито настоявали да не се бър-
за с демократизирането, по-
пълвали редовете на десни-
цата. През периода на Френ-
ската буржоазна революция
най-известните и влиятелни
левичари са якобинците. Те
започват с искане за повече
власт на народа и стигат до
настояване за рязане на гла-
ви. И не само настояват, ами
и задействат с всичка сила
този процес. Като пускат в
ход механично-рационалис-
тичния уред, чието създава-
не погрешно се приписва на
д-р Гилотен. Така падат гла-
вите на краля и кралицата,
после на представителите на
десницата, после и на други
хора, които искали да бъдат
по-леви от самите якобинци.
Краят на терора дошъл, ко-
гато главите на най-важни-
те якобинци Робеспиер, Сен
Жуст и приятелите им също
били отрязани. Наименова-
нията левица и десница, как-
то и разделението между тях

Днес много работници губят добрия си социален статус. Само че традиционните партии
вече не се интересуват от проблемите им. Защото са заети да решават истинските или
по-често мнимите тегоби на ЛГБТ общността. Така левицата губи своята автентичност
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обаче останали.
Естествено, с течение на

времето към двата термина
се добавили и много други
значения. Едно от най-важ-
ните разделения по линията
ляво-дясно минава през те-
мата за личната отговорност
за собствената съдба и за ро-
лята на държавата. Десните
смятат, че Faber est suae
quisque fortunae, т. е. че все-
ки е ковач на съдбата си, как-
то са твърдели още древните
римляни. Този възглед озна-
чава, че за личните успехи
и провали си си виновен
единствено ти самият. Ако
нещо не ти се е получило,
не бива да кориш държавата
или, не дай боже!, да тър-
сиш подкрепа от нея. Нужно
е просто да си силен, да се
изправиш и да продължиш
напред. За левите обаче то-
ва е изключително елемен-
тарно, да не кажем по-силна
дума, виждане. Хората са
създали държавата, казват те,
не само за да ги пази от
крадци. Хората доброволно
са се отказали от част от сво-
ята свобода в полза на дър-
жавата, за да могат, ако се
наложи, да получат подкре-
па от нея. Едно общество не
бива да възприема себе си
като сбор от атомизирани
индивиди, които са във веч-
на борба помежду си.

Хората в това об-
щество трябва да си
помагат,

защото, и тук отново ще се
върнем към древните римля-
ни, не бива да смятаме, че
homo homini lupus est, т. е. че
човек за човека е вълк.

През двайсети век терми-
ните ляво и дясно претърпя-
ват значителни трансформа-
ции, като особено са видими
те при левицата. Още в на-
чалото на века тя се разделя
на две основни фракции. То-
ва разделение също си има
рождена дата. През 1903 г.
се провежда Вторият конгрес
на Руската социалдемократи-
ческа партия. На него окон-
чателен бой си дават привър-
жениците на Ленин и тези
на Мартов. При изборите за
централни органи на парти-
ята първите имат болшинст-
во и от тук насетне почват
да се наричат болшевики.
Вторите се оказват в малцин-
ство и вече са известни като
меншевики. Болшевиките ис-
кат  сплотена партия, спо-
собна да извърши социалис-
тическа революция. Обратно,
меншевиките се страхуват от
силно централизирана орга-
низация и настояват за по-
голям демократизъм при

вземането на решенията. В
крайна сметка руските соци-
алдемократи се разцепват,
болшевиките успяват да ор-
ганизират победоносната Ок-
томврийска революция и да
сложат началото на светов-
ното радикално ляво кому-
нистическо движение. Мен-
шевиките стават част от

международната
социалдемокрация,
която не иска рево-
люции

и смята, че положението на
работниците може да бъде ге-
нерално подобрено с помощ-
та на парламентарните сред-
ства. В годините след 1917 г.
сблъсъците между умерените
левичари социалдемократи и
крайните левичари комунис-
ти са не по-малко кървави,
отколкото тези между десни
и леви. През 1919 г. герман-
ското правителство на соци-
алдемократа Фридрих Еберт
(името му днес носи една
много позната и в България
фондация) удавя в кръв въс-
танието на комунистите.
Най-известните негови жер-
тви са Карл Либкнехт и Ро-
за Люксембург. Разбира се,
комунистите също не се це-
ремонят със своите леви, уж,
"съидейници". В държавите
от т. нар Източен блок съд-
бата на онези социалдемок-
рати, които отказват да се
присъединят към управлява-
щите комунистически пар-
тии, е доста драматична. Та-
ка например Кръстьо Пасту-
хов, лидер на опозиционна-
та социалдемократическа пар-
тия, умира в затвора през
1949 г., а редица негови съ-
партийци изкарват дълги го-
дини в лагери.

В западните държави про-

тивопоставянето между кому-
нистически и социалдемокра-
тически партии също е ост-
ро, макар, за щастие, да ня-
ма подобни трагични изме-
рения. Именно благодарение
на управлението на умерени-
те леви партии

в периода от края
на Втората световна
война докъм края
на 70-те години се
ражда и развива
социалната държава.

Говорим за държава, при
която огромен брой хора на
наемния труд започват да во-
дят живот, немислим за тех-
ните предци. Обаче именно
тази победа изиграва лоша
шега на традиционните ле-
ви партии. Колкото повече
се замогват техните гласопо-
даватели от средите на ра-
ботническата класа, толкова
повече те не желаят повече
промени и се превръщат в
опора на капиталистическо-
то статукво. Съответно левите
философи и политици поч-
ват да търсят нови "агенти
на промяната". Намират ги
или смятат, че са ги наме-
рили, в редиците на различ-
ните малцинства - етничес-
ки, поколенчески, сексуални.
Младите, студентите, хомосек-
суалистите, феминистките -
ето това са новите револю-
ционери, твърдят философи
като Херберт Маркузе и при-
зовават левицата да насочи
усилията си именно към спе-
челването на тези хора. Ле-
вицата толкова усърдно за-
почва да прави това, че в
един момент забравя за ос-
новното си предназначение.
А именно, да защитава хо-
рата на наемния труд. Все

пак не всички от тях са ста-
нали средна класа, а и като
следствие на нормалните за
капитализма икономически
рецесии, много работници гу-
бят добрия си социален ста-
тус. Само че традиционните
партии вече не се интересу-
ват от проблемите им. Защо-
то са заети да решават ис-
тинските или по-често мни-
мите тегоби на ЛГБТ общ-
ността. Така левицата губи
своята автентичност и се
превръща в хлабава либерал-
на конструкция, която губи
все повече избиратели. През
последните трийсетина годи-
ни класическите леви партии
стават част от либералния
мейнстрийм. А той напосле-
дък е влязъл в сериозна
схватка със своя консервати-
вен опонент.

Ето че стигнахме до едно
сравнително ново политичес-
ко разделение, което до го-
ляма степен измести ляво-
десните баталии. Разбира се,

противопоставянето
между либерали и
консерватори е с
вековна давност

и се проявява в най-различ-
ни сфери. Тук обаче говорим
за едно модерно политичес-
ко измерение, което включ-
ва най-различни партии и от-
делните им членове. Голямо
е изкушението да кажем, че
противопоставянето либера-
ли-консерватори всъщност
копира разделението леви-
десни. Такова твърдение не
би било съвсем невярно. И
в САЩ например тези, кои-
то наричат себе си либера-
ли, са именно левите, а кон-
серваторите са десните. Са-
мо че на много други места,
включително и в Европа, то-
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ва изобщо не е така. Днеш-
ното разделение между либе-
рално и консервативно е дос-
та по-различно от същото
разделение в миналото.

През 18-и в. например
либералите са били носите-
ли на съпротивата срещу
старото, срещу консерватив-
ното статукво. Искали са да
освободят индивида от тего-
бите на многовековните ре-
лигиозни и властови догми.
Държали са преди всичко на
свободата на личността да
бъде себе си, да изразява
собствените си идеи, а не да
затъва в осветените от тра-
дициите клишета. Консерва-
торите от своя страна са пра-
вели всичко възможно, за да
съхранят стария ред. Те с
ужас са гледали на свободо-
мислещите. Възприемали са
ги като  заплаха, която е в
състояние да унищожи све-
та. Най-простичко казано,
либералите са искали да ос-
вободят човечеството от
всичко старо, а консервато-
рите са се стремели да не до-
пуснат нищо ново. В крайна
сметка побеждават либерали-
те. Толкова категорична е по-
бедата им, че днешните тех-
ни наследници сами се прев-
ръщат в статукво.

Накъдето и да отп-
равите поглед днес,
навсякъде ще се
натъкнете на либе-
ралния мейнстрийм.

В икономиката след нача-
лото на 80-те години на ми-
налия век бе установено аб-
солютното господство на ли-
бералните пазарни принци-
пи. Нищо не биваше да пре-
чи на свободното развитие
на "свещения" пазар. Този,
нетърпящ никакви възраже-
ния, либерален възглед до-
веде до приказно обогатява-
не на отделни граждани и до
масово обедняване на огром-
на част от населението на
света.

В областта на идеи-
те либералните дог-
мати доведоха до
не по-малки вреди,
отколкото в иконо-
мическия живот.

На бял свят се появиха и
бяха наложени явления като
"позитивна дискриминация"
и "политическа коректност".
Целта на създаването им бе-
ше благородна. Или поне та-
ка твърдяха адептите им. Те
трябваше да поправят несп-
раведливостите срещу дълго
време дискриминирани мал-
цинствени групи - били те
расови, етнически или сек-
суални. Това означаваше в
университетите, а по-късно и
навсякъде другаде с преиму-
щество да бъдат назначавани

представители тъкмо на та-
кива групи. Някак неусетно
се наложи неписаното пра-
вило, че не е толкова важно
какви качества има съответ-
ният кандидат. Достатъчно
беше да е представител на
някоя дискриминирана пре-
ди време група, за да получи
престижната позиция. А то-
ва е изключително вредна
практика. Защото тя унищо-
жава  основния принцип,
върху който се гради всяко
успешно общество. Мериток-
ратичния. Според този прин-
цип хората се издигат само

когато имат нужните качест-
ва. А не когато имат богати
родители. Или когато пре-
тендират, че са част от гру-
па, подложена някога на дис-
криминация. Що се отнася
до политическата коректност,
тя беше превърната в истин-
ска цензура в услуга на ли-
бералната полиция на ми-
сълта. Модерните или може
би е правилно да кажем пос-
тмодерните цензори следяха,
а и все още продължават
много внимателно да следят
да не би някой да каже нещо
неподходящо. Примерно, че
не бива да се промотират хо-
ра само защото са черноко-
жи. Или само защото са хо-
мосексуалисти.

Политически корект-
ните охранители
зорко следят да не
би някой да се
изкаже "непочтител-
но"

за такива хора, да каже, че
не са достатъчно квалифици-
рани и че цветът на кожата
или нетрадиционата сексуал-
на ориентация не могат да
компенсират липсата на ка-
чества. Ако човек се одързос-
ти и сподели нещо от този

сорт, той моментално бива
обруган от политически ко-
ректните цербери.

Ето така през последните
няколко десетилетия от сим-
вол на свободата либерализ-
мът се превърна в символ на
статуквото и на потискане на
свободното изразяване. И
тук, може би неочаквано, а
може би и съвсем закономер-
но, като него основен про-
тивник се появи консерватиз-
мът. Така беше възродено
добре познатото ни още от
18-и в. разделение. Само че
днес ролите са абсолютно

променени. Либералите са
пазителите на статуквото, а
консерваторите са революци-
онерите. Да, това звучи па-
радоксално, но какво да се
прави, фактите са упорито
нещо. Колкото и да се опит-
ваш да не им обръщаш вни-
мание, те продължават да се
изпречват пред теб. Факт е,
че днес именно тези, които
наричат себе си консервато-
ри, а не тези, които се опре-
делят като леви, са основни-
те опоненти на господства-
щия либерален дискурс. И
още една любопитна подроб-
ност има тук. Ние сме свик-
нали да възприемаме консер-
ваторите като хора възраст-
ни и мърморещи срещу всич-
ко и всички. Не че няма та-
кива и днес. Само че

голяма част от
днешните консерва-
тори са млади хора,
някои дори не са
навършили и 30
години.

Това означава, че днеш-
ната революционност, днеш-
ният бунт срещу догмите и
клишетата върви под знаме-
то на консерватизма. А всич-
ко, което някога е било свър-
звано със защитата на тра-

дициите, меко казано, или
по-директно казано, с опита
да се съхрани старото, днес
има бунтовен смисъл. Пре-
ценете сами. В епохата на
либералното статукво да за-
щитаваш семейството, състо-
ящо се от мъж и жена, да си
критично настроен към екс-
цесиите на ЛГБТ общността
или на всевъзможни други
малцинствени групи, да по-
читаш историята на народа
си, да защитаваш държава-
та - всичко това представля-
ва радикален бунт срещу ста-
туквото. Споменавайки дър-

жавата, стигаме и до още ед-
но много важно разделение
в днешния свят. Разделение-
то между тези, които държат
на силната национална дър-
жава, и другите, които смя-
тат, че тя принадлежи на ми-
налото и трябва да отстъпи
място на наднационалните
институции. Войната срещу
държавата е обявена през
1989 г., когато е изготвен ка-
техизисът, наречен Вашинг-
тонски консенсус. Според не-
го тя трябва да бъде лишена
от всичките си основни фун-
кции, а собствеността й тряб-
ва да бъде приватизирана час
по-скоро. През следващите
трийсетина години омаломо-
щаването на държавата вър-
ви с пълна сила. Пред до-
верчивата публика този про-
цес е представян като осигу-
ряване на "свобода" на "ино-
вативните предприемачи",
които, освободени от държав-
ните регулации, щели не
просто да забогатеят, но да
направят по-богат живота и
на всички останали. Истин-
ската цел на демонтирането
на държавните структури оба-
че няма нищо общо с подоб-
на загриженост. Изтласква-
нето на държавата всъщност
осигурява огромно богатст-
во на мултинационалните

корпорации, които вече са
свободни да експлоатират ра-
ботниците по цялото земно
кълбо. След като няма зак-
репени от държавата меха-
низми, които да пазят хора-
та на наемния труд, мегакор-
порациите вече могат безп-
роблемно да намаляват зап-
лати и да уволняват който и
когато си поискат. Когато
опоскат човешките и природ-
ните ресурси на дадена дър-
жава, без никакви проблеми
се преместват в следващата.
Никой не им търси сметка,
защото според катехизиса ня-
ма нищо по-хубаво от "сво-
бодното движение". Само де-
то практиката показва, че на-
пук на повтаряните до втръс-
ване мантри, това "свободно
движение" се отнася до ка-
питалите, но не и до хората.
Да, на теория всеки може да
отиде да почива или да ра-
боти, където поиска. Обаче
за да го направи, трябва да
разполага с финансов ресурс.
И тъй като повечето обик-
новени хора не разполагат с
такъв, те нямат никаква въз-
можност да се придвижват
свободно по земното кълбо.
Оказват се застопорени на
едно място. За разлика от ка-
питалите, които наистина си
се движат безпроблемно нав-
сякъде според интересите на
собствениците. Толкова прех-
валената глобализация е в
изгода преди всичко на кор-
поративния елит, на интер-
националната олигархия.
Другият прехвален, особено
в страните от бившия Изто-
чен блок, конструкт, наречен
"отворено общество", също е
в изгода на елита - бил той
политически, финансов, ин-
телектуален или медиен. Тък-
мо това са и хората, които
особено силно ненавиждат
националната държава. За-
щото тя слага спирачка пред
алчността им, пред ненасит-
ния им стремеж за повече бо-
гатство и власт.

Срещу тази глобалистка
каста застават онези, които
смятат, че националната дър-
жава е нещо ценно, от което
в никакъв случай не бива да
се отказваме. Държавата е
важна не само заради мина-
лото историческо величие. Тя
е особено важна за днешния
ден. Защото единствено дър-
жавните структури могат да
осигурят адекватна защита
срещу експлоатацията, прак-
тикувани от транснационал-
ните корпорации. Някога за-
щитниците на държавата, без
никакво съмнение, бяха в ла-
гера на защитниците на ста-
туквото. Днес обаче нещата
стоят по съвършено разли-
чен начин. И тъкмо хората,
които защитават държавата,
са революционерите и руши-
телите на либералните дог-
ми.

От www.infacto.bg
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55-ãîäèøíèÿò Æàí Êàñòåêñ, âèñø áþðîêðàò è ïðîâèíöèàëåí êìåò, å íàïúëíî
íåïîçíàò çà øèðîêàòà îáùåñòâåíîñò

Íîâèÿò ôðåíñêè ïðåìèåð ùå òúðñè
ðåøåíèÿ çà êðèçàòà â èêîíîìèêàòà

Хърватският премиер Андрей Пленкович, поздравява своите привърже-
ници от управляващата партия  Хърватска демократична общност с
победата на парламентарните избори. Дясната партия получава 66

места в парламента, а социалдемократите - 51. Общо 192 политичес-
ки формации участваха в изборите. Парламентът се избира за срок от

четири години и се състои от 151 депутати.

Новият министър-
председател на Франция
Жан Кастекс се очаква
да представи едно ново
правителство, чиято
задача е да помогне на
икономиката да се спра-
ви с най-тежката криза в
страната след Втората
световна война, пише
Епицентър.

Икономиката на Фран-
ция е потънала в истори-
ческа рецесия след
коронавирусната криза,
докато партията на
Макрон се опитва да се
измъкне от загубата на
местните избори в края
на миналия месец.

55-годишният Кастекс
бе назначен от Еманюел
Макрон на мястото на
Едуар Филип, след като
президентът търси нов
старт на последните две
години от мандата си
преди президентските
избори през 2022 г.
Кастекс - висш бюрократ
и провинциален кмет,
почти напълно непознат

Новият френски премиер Жан Кастекс ще се стреми да напредне
бързо и решително, за да убеди скептиците, че е правилният избор

за поста, смятат експерти

Áëèçî 40 äóøè çàãèíàõà ïðè
íàâîäíåíèÿ â ßïîíèÿ

Близо 40 души се смя-
та, че са загинали заради
проливните дъждове в Япо-
ния. Те предизвикаха на-
воднения и свлачища през
уикенда и до момента от-
неха живота на 21 души.
Още 18 не дават признаци
на живот и се смята, че са
мъртви, но смъртта им още
не е потвърдена официал-
но, а 13 души са в неиз-
вестност, каза на прескон-
ференция главният секре-
тар на японското правител-
ство Йошихиде Суга, цити-
ран от Ройтерс.

Суга каза, че около

До 50 души ще се допус-
кат в синагоги, барове и за-
ли за събития в Израел.
Мярката се налага заради
скок на новите случаи на
коронавирус, предаде ДПА.

Оперативният щаб за
борба с коронавируса под
председателството на пре-
миера Бенямин Нетаняху
предвижда и още по-строги
мерки за забавяне на разп-
ространението на "втората
вълна" на вируса, която
връхлита Израел, след като
през май бе отменена на-

Èçðàåë çàòÿãà ìåðêèòå çà áîðáà ñ êîðîíàâèðóñà
ложената през март каран-
тина.  Очаква се министри-
те и здравните експерти да
не пристъпят към ново пъл-
но затваряне на страната

Смята се, че причината
за нарастването на новите
случаи е пренебрегването от
страна на обществото на
препоръките на властите за
социална дистанция и хиги-
ена, включително заповедта
за носене на маски. Същев-
ременно специалистите от-
дават увеличението на  мно-
го по-масовото тестване в

Израел в сравнение с други
страни. При  9 млн. души на-
селение страната е напра-
вила над 1,1 млн. теста, вкл.
19 000 в неделя, заяви здрав-
ното министерство. В четвър-
тък бяха установени над 1100
нови случая, което е рекорд
за денонощие от началото
на пандемията. В неделя но-
вите случаи бяха 816. Общо
над 30 000 души са дали по-
ложителни проби за корона-
вирус в Израел, близо 12 000
са активните случаи, а по-
чиналите са 332.ç

40 000 военни са се вклю-
чили в спасителните мисии,
а в евакуационните цент-
рове се взимат всички мер-
ки за предотвратяване на
зараза с коронавирус.

Рекордно количество
дъжд падна в събота сут-
ринта в префектурата Кума-
мото на о. Кюшу, заради ко-
ето преляха реки и бяха на-
воднени зони с малка над-
морска височина. Това е
най-тежкото природно бед-
ствие в Япония от тайфуна
Хагибис през октомври ми-
налата година, отнел живо-
та на около 90 души.ç

Японски полицаи евакуират обитателите на дом зa възрастни хора в Кумамото, Южна Япония, след пролив-
ните дъждове на главния о. Кюшу

Снимки Пресфото БТА

за французите преди
назначаването му в
петък, ще се стреми да
напредне бързо и реши-
телно, за да убеди скеп-
тиците, че е правилният
избор за поста.

Макрон написа в
Туитър, че е необходим
"нов път", като посочи
приоритетите на новото
правителство: "съживява-
не на икономиката,
продължаване на проме-
ните в системата на
нашата социална защита
и околната среда, възс-
тановяване на справед-
лив републикански ред и
защита на европейския
суверенитет". Анализато-
ри твърдят, че като
назначава фигура с по-
ниска популярност от
тази на Филип - чиято
популярност надхвърля
тази на Макрон, прези-
дентът цели да хване
здраво юздите на власт-
та и да укрепи позициите
на управлението си
преди 2022 г.

Да смениш министър-
председателя, никога не
е незначителна опера-
ция, пише в редакционна
статия в. "Монд". Прези-
дентът на републиката
може да реши да го
направи по някоя от
следните причини: първо-
началният му избор е
бил лош; отношенията му
с премиера са се влоши-
ли; между президента и
премиера е възникнала
конкуренция; политичес-
ката линия трябва да се
промени и е необходим
подходящ човек, който да
стане символ на промя-
ната. Нито една от тези
причини не може да бъде
основателно посочена
във връзка с оставката
на 3 юли на премиера
Едуар Филип и последва-
щото назначаване на
премиерския пост на
Жан Кастекс, който
ръководеше разхлабване-
то на карантинните
мерки срещу коронавиру-
са и който е непознат на

широката общественост,
посочва изданието.
Едуар Филип със своята
предпазливост и дидакти-
чен подход по време на
здравната криза опреде-

лено стана по-популярен
от президента, на когото
служеше, като след
време това можеше да
се превърне в проблем,
пише "Монд".ç
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Казахстан - "евразииското
чудо", е една от най-динамично
развиващите се страни в днеш-
ния свят, чийто народ и ръко-
водство са си поставили висо-
ки цели. Основен фактор за
постигането им е

Нурсултан Назaрбаев,

който ръководи Казахстан от
деня на обявяването му за
независима и суверенна дър-
жава. Макар първоначално
светът да обръща внимание на
средноазиатската република
главно заради мощния ядрен
арсенал, който тя наследява от
СССР, то съвсем скоро други
обстоятелства започват да
представляват интерес. Огром-
ната държава има територия,
която се простира от Тян шан
до Каспийско море, и 15-мили-
онно население, 30 % от което
са етнически руснаци.

Като част от своя народ и
ръководител с опит от съветс-
ките времена - бил е министър-
председател и партиен, ръково-
дител след 1986 г. Нурсултан
Назарбаев пръв вижда откри-
ващите се перспективи след
разпадането на съветската

Ëèäåð ñ êàóçà
империя. Но и като прагматик
добре разбира, че често прави-
ят път не е най-краткият. Ико-
номиката на Казахстан е силно
обвързана със съветския пазар
и рязкото откъсване от него би
довело до банкрут на и без
това намиращото се в криза
национално стопанство.

На 21 декември 1991 г. в
столицата на Казахстан 11
бивши съветски републики
подписват Алматийската декла-
рация, огласявайки разпадане-
то на СССР и създаването на
Организацията на независими-
те държави. Но главната преч-
ка в новото развитие се явява
мощната инерция на тоталитар-
ното минало наред с ценност-
ната система. Характеризирай-
ки периода, Назарбаев казва:
"Без да драматизирам ситуаци-
ята, ще кажа, че през 1990 г.
ние бяхме на ръба на пропаст-
та". Главният път на строителст-
вото на младата държава
тръгва по вододела "старо-
ново", "минало-бъдеще". Като
старото се олицетворява от
Върховния съвет на Казахстан,
а новото, бъдещето - от прези-
дента Нурсултан Назарбаев и
неговия екип. Връх в това
противопоставяне стават двете

парламентарни кризи през
1993-1995 г., които завършват с
ликвидирането на Върховния
съвет като върховен орган на
властта и преразпределението
на пълномощията в полза на
президента. Така се разчиства
пътят към системни реформи.
Първоначално Назарбаев
управлява с укази, но след
избора на нов парламент той
си запазва правото на законо-
дателна инициатива. Така се
слага началото на разработва-
нето на нормативно-правната
основа на реформите. Със
стотици укази се регулират
процесите в икономиката и
държавното строителство, но
главните усилия на национал-
ния лидер са насочени към
разработването на нова конс-
титуция. Приета през 1995 г., тя
закрепва президентската фор-
ма на управление като гаран-
ция за запазването на целост-
та и стабилността на Казахс-
тан.

Пред Назарбаев застава
дилемата - да действа посте-
пенно, но да загуби темпа на
реформата, или - решително и
сурово, рискувайки пораждане-
то на социални протести и
напрежение.

Той избира второто, докол-
кото разбира, че всяко забавя-
не ще доведе националната
икономика до колапс и в край-
на сметка до загубване на
суверенитета.

Логика на реформите

За успешното придвижване
на реформите в икономиката
Назарбаев се заема с карди-
нални политически преобразу-
вания. Както стана ясно, той
ликвидира двувластието в
лицето на Върховния съвет и
президента в полза на втория
и започва да изгражда съвре-
менни демократични институ-
ции.

Раждат се многопартийната
система и модерният парламен-
таризъм. Това коства скъпо -
загубени са пет години -1991-
1995-а - в напразни политичес-
ки борби.

Вторият проблем пред пре-
зидента и екипа му е създава-
нето на самостоятелна и мо-
дерна финансова система -
бюджетна, данъчна и митничес-
ка. Пръв от бившите съветски
републики Казахстан осъщест-
вява данъчна реформа. След-
ват приватизация, изграждане

На стр.  12
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на пазарна инфраструктура и
конкурентна среда. Логиката на
процесите изисква съчетаване
на силата на частната инициа-
тива с мощта на държавата.
Това не е лесно - държавно-
социалистическите нагласи са
все още много силни, хората
не желаят да влязат в новия,
но единствено реален свят на
частно-капита-листическите
отношения. "Трябваше да про-
мием мозъците си от несконча-
емите цитати на велики и
невелики класици на марксиз-
ма-ленинизма", пише по-късно
Назарбаев. И той разбира по
самия себе си, че това не е
лесно. Но знае, че без промяна
в мисленето хората няма да
постигнат по-добро бъдеще.
Усилено се лансират идеите за
личния успех и личната отго-
ворност, за развитието на
пазара и на частната собстве-
ност. "Всичко е в нашите ръце",
често говори лидерът пред
сънародниците си. Назарбаев
разбира, че развитието на
пазарната икономика е невъз-
можно без либерализация на
обществените отношения, че
без развитие на свободната о
икономическа инициатива няма
демокрация.

Наред с мощната приватиза-
ция се поставя задачата за
привличане на

чуждестранни инвестиции

Това подпомага бързото
излизане от кризата - Казахс-
тан е първата държава от
постсъветското пространство,
която се справя с тази задача:
едновременно се постигат две
цели - привличането на огром-
ни чужди капитали и избягване-
то на вътрешни олигархически
войни, които съпътстваха при-
ватизацията в другите съветски
републики и бивши социалисти-
чески страни. И като цяло
способства за съхраняване на
конкурентната ситуация в
икономиката, политиката и
обществото.

Основен елемент на казахс-
ката икономика е нефто-газова-
та промишленост. По данни,
огласени от Назарбаев през
1997 г., запасите от нефт и газ
само в Каспийско море са
между 6 и 12 млрд. тона, а по
цялостни запаси в перспектива
Казахстан заема второ място в
света след Саудитска Арабия.
"Нефтът, казва президентът,
обикновено дава или богатство,
или кръв. Нашето политическо
решение е в полза на първото."
Той последователно превежда
нефтения сектор на пазарни
релси. В резултат добивът
нараства средно с 16 % годиш-
но и има за резултат бурния
ръст на икономиката на Казах-
стан. Допълнителен фактор са
преференциите, които се въ-
веждат за чуждестранните
инвеститори. За спечелване
доверието на Запада Назарба-
ев сам посещава водещите
държави, представя успехите
на страната си и гарантира
лично за надеждността на
вложените инвестиции. Към
президента се създава Съвет
на чуждестранните инвестито-
ри, в който влизат ръководите-

Ðóñêèÿò ïðåçèäåíò Âëàäèìèð Ïóòèí ïîçäðàâè
Íóðñóëòàí Íàçàðáàåâ ñ 80-èÿ ìó ðîæäåí äåí

Путин пожела на Назарбаев "добро здраве, неизчерпаема енергия и нови постижения в полза на
дружеския казахски народ". Руският лидер изрази увереност, че Назарбаев ще продължи да допринася
за задълбочаване и разширяване на сътрудничеството между двете страни, както и за засилване на
интеграционните процеси на Евразийския икономически съюз, на който той е Почетен председател.

ли на най-крупни световни
компании. Сумата на привлече-
ните инвестиции достига 50
млрд. долара.

Наред с чуждестранните
инвеститори Назарбаев се
заема с формирането на наци-
онална класа на предприемачи-
те. Той привлича на държавна
служба много млади предприе-
мачи и мениджъри технократи,
предоставяйки на някои от тях
високи правителствени посто-
ве. Този процес не протича
съвсем гладко - интересите на
частния капитал и на държава-
та често влизат в противоре-
чие, но Назарбаев и тук проя-
вява твърдост - през 1997 г. той
изпраща в оставка правителст-
вото на "младите лъвове".
Президентът сурово пресича
настъплението на политизира-
ните олигархически групи, с
което бързо снема напрежени-
ето в обществото. Отчитайки
опита си с олигарсите, той
дава превес на средния и
малкия бизнес: на т. нар. от
него "народен капитализъм".
Отчитайки стремежа на бизне-
са към легитимиране, излиза с
инициатива за амнистия на
"сивия капитал". Едновременно
с амнистията намалява данъка
върху добавената стойност до
15 %, а социалните данъци - до
21 %.

Следващият решителен ход
на казахския лидер води до

демонополизация

на крупните монополи на паза-
ра. Тя е съпътствана от остра
борба срещу корупцията, което
създава условия за успешно
развитие на средния и малкия
бизнес и ограничава хранител-
ната среда на олигархическия
бизнес. Казахстан е една от

малкото бивши соцрепублики,
която приема закон за борба с
корупцията. Правоохранителни-
те органи разследват и съдили-
щата осъждат на различни
срокове лишаване от свобода
бившия премиер А. Кажегелдин,
бившия министър М. Аблязов и
губернатора на столицата Г.
Жакиянов, смятани за любимци
на президента. През 2005 г. той
подписва допълнителен указ,
който усъвършенства антико-
рупционните механизми.

Преодолявайки икономичес-
ката криза и възстановявайки
равновесието сред елита,
Назарбаев пристъпва уверено
към завършването на основния
блок реформи - вече в социал-
ната сфера. Осъществяват се
мащабни реформи в земераз-
делянето и собствеността върху
земята, здравеопазването и
образованието, в пенсионното
дело и в жилищното строителс-
тво. За десет години е построе-
на новата столица Астана,
преименувана след оттеглянето
му от президентския пост през
2019 г. на Нурсултан - което се
превежда като "светлина-
власт", която има излъчването
на световен град с космическа
визия. Мощен тласък получава
развитието на казахското село.
По специална програма за
възраждане на селата се вла-
гат милиарди долари. Казахс-
тан се нарежда сред петте най-
големи износители на зърно в
света - с около 5 млн. тона
ежегоден експорт. Според
Световната банка Казахстан е
сред страните с доходи над
средното равнище. Брутният
вътрешен продукт за последни-
те години се е увеличил в пъти,
достигайки от 3400 долара на
глава от населението през 1995

г. до 9000 долара. В своя мо-
дернизационен проект, превър-
нат в кауза, Назарбаев се
съобразява и с глобалните
световни тенденции. Това той
съблюдава в

международната

политика.

Казахстан е един от лидери-
те на движението за неразп-
ространение на ядрено оръжие,
последователен проводник на
идеите за регионална безопас-
ност и сътрудничество, членува
в Евразийския икономически
съюз в Шанхайската организа-
ция за сътрудничество. Разви-
вайки отношения със западния
свят, с Китай и "азиатските
тигри", Назарбаев особено
държи на отношенията си с
Русия. Срещите му с Владимир
Путин са многобройни.

Лидерът Нурсултан Назарбаев
навършва 80 години и неговата
кауза - силен и богат Казахстан,
се радва на широка популярност
в света, включително и в Бълга-
рия. Особено се ценят неговите
идеи за единно евразийско
икономическо, политическо и
културно пространство. Той е
много ярък пример за служба на
своя народ и родина. Развитие-
то му започва като партиен и
държавен ръководител от съвет-
ски тип, но продължава като
лидер на една държава с пазар-
на икономика и демократично
общество. Това е най-доброто
доказателство, че силните
лидери и отговорните каузи
не могат да бъдат с тесни
идеологически и партийни
граници. Те се нуждаят от най-
широко поле за приложение,
каквото е цялостното възприе-
мане на световните тенденции
през XXI в.
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Отборите на ЦСКА и
Лудогорец изиграха чуде-
сен двубой на стадион
"Българска армия", завър-
шил при резултат 1:1. Али
Соу откри резултата в
62-рата минута, преди Дан
Битон да охлади надежди-
те на Стамен Белчев за
дебютна победа начело на
"червените", изравнявайки
в 71-вата минута. Мачът
беше игран на доста
високо темпо през второ-
то полувреме и двата
тима логично си поделиха
точките. Двубоят бе из-
пълнен с интересни мо-
менти и спорни ситуации.
ЦСКА нацели три греди и
имаше претенции за
дузпа, докато гол на
Лудогорец беше неправо-
мерно отменен заради
засада.

В 62-рата минута все
пак усилията на хората на
Стамен Белчев бяха
увенчани с успех. След
грешка в центъра на
терена Греъм Кери успя
да намери с феноменален
извеждащ пас за Али Соу,
който овладя хладнокръв-
но и разстреля Владо
Стоянов, за да вдигне
"червените" фенове на
крака.

В 71-вата минута дома-
кинските привърженици

ÖÑÊÀ 1 - Ëóäîãîðåö 1
Красиви голове, три греди и
незачетен гол за "червените"
бяха полети от студен
душ. Гостите получиха
възможност да изпълнят
пряк свободен удар от
около 20 метра. Зад
топката застана Дан
Битон, който с ювелирно
изпълнение просто не
остави никакви шансове
за Густаво Бусато.

 Нови попадения в
последните минути на
срещата обаче не паднаха
и по този начин точките
бяха поделени. Лудогорец
остана непобеден два
мача преди края на
шампионата, докато ЦСКА
се изравни с Левски на 2-
та позиция в efbet Лига,
като и двата тима имат по
53 точки след 28 кръга.
Павел Върба
Наставникът на Лудого-

рец Павел Върба остана за-
доволен от едната точка,
спечелена от неговите игра-
чи при равенството 1:1 сре-
щу ЦСКА в дербито на 28-ия
кръг в efbet Лига.

Чешкият специалист отче-
те, че на стадион "Българс-
ка армия" винаги се играе
трудно, но все пак добави,
че отборът му все още е без

загуба в шампионата през
този сезон. Върба също та-
ка хвърли светлина и върху
нуждата от привличането на
нов централен нападател за
следващия сезон.

"Не започнахме добре
мача, ЦСКА имаха три чис-
ти положения за гол. След
това мачът продължи на
приливи и отливи. Като ця-
ло се получи интересен мач.
Жалко е, че получихме пър-
ви гол, но изравнихме бър-
зо. Не е зле да не загубиш
от ЦСКА, така че равенст-
вото е добре дошло за нас
и продължаваме да сме без

Êóðäîâ êðèòèêóâà
Ñèðàêîâ

Êàìáóðîâ ùå ïîäîáðÿâà
ðåêîðä íà Æåêîâ

Резултати
Локомотив (Пд) - Берое 0:2
Царско село - Черно море  1:4
Етър - Витоша (Бистрица) 1:0

Стана ясна любопитна
подробност от договора,
който е подписал напада-
телят Мартин Камбуров с
ЦСКА 1948. Той ще играе за
"червените", докато не по-
добри рекорда на Петър
Жеков по най-много попа-
дения в елита. Контрактът
на Камбуров не е за вре-
ме, а за брой отбелязани
голове.

Припомняме, че Камбу-
ров от лятото ще облече
екипа на ЦСКА 1948.

1:0 - Али Соу (62)
1:1 - Дан Битон (71)
ЦСКА: Густаво Бусато, Жеферсон, Петър Занев, Брадли

Мазику, Пламен Гълъбов,  Иван Турицов, Греъм Кери, Евандро,
Тиаго Родригес, Али Соу, Ахмед Ахмедов.

Лудогорец: Владислав Стоянов, Антон Недялков, Сисиньо,
Георги Терзиев, Абел Анисе, Мавис Чибота, Жоржиньо, Драгош
Григоре, Стефан Баджи, Вандерсон, Каули Оливейра.

Ръководството на ЦСКА
е посочило вратата на Вла-
димир Манчев, който е тре-
ньор в детско-юношеската
школа, пише "Блиц". Смята
се, че причината за това ре-
шение е дошло, след като
шефът на ДЮШ Паоло Кар-
дозо е започнал да се на-
месва в работата на Ман-
чев. Случаят се повторил
няколко пъти. Без да има
кой знае какво основание,
португалецът взел да раз-
дава съвети.

Манчев първоначално не
реагирал, защото все пак
ставало въпрос за шефа му.
Но зачестилите намеси го
принудили да поиска раз-
говор с важен фактор в клу-
ба. След това дошла шоки-
ращата новина, че ЦСКА ос-

загуба", започна треньорът.
"Играхме срещу голям

отбор като ЦСКА, играхме
отворен футбол, изобщо не
бяхме пасивни. Кешерю е
контузен, но това е част от
футбола. Знаем, че имаме
нужда от централен напа-
дател, това не е тайна за
никого. От друга страна,
Чибота игра добре като
централен нападател, така
че съм доволен", завърши
Върба.
Али Соу
Играчът на мача ЦСКА -

Лудогорец Али Соу остана

доволен въпреки равенст-
вото 1:1 с шампионите на
"Българска армия". Напада-
телят отбеляза гола, с кой-
то "червените" поведоха.

"Труден мач. Много тру-
ден, но ние бяхме подгот-
вени. Нямахме късмет. Мо-
жехме да спечелим, но ня-
махме късмет. Много труд-
но е физически. Наистина
се усещаше умората след
120 минути (срещу Локомо-
тив (Пловдив). Получи се
хубав мач. Успяхме да из-
влечем енергията, за да
стигнем до този резултат",
продължи Соу.
Стамен Белчев
Старши треньорът на

ЦСКА Стамен Белчев зая-
ви след двубоя с Лудого-
рец, че отборът му е из-
пуснал победата, тъй като
не се е възползвал от греш-
ките на съперника и неу-
мението да вкарат гол.ç

на "Герена". Защо той стра-
ни от такива като нас?

С оглед на това, че Тити
Папазов и Наско Сираков
са в клуба, си мислех, че
отборите сами ще падат на
"Герена", но това не се случ-
ва въпреки замаха, с който
говори Папазов.

Показаното на терена е
кощунство спрямо публика-
та на Левски, като се има
предвид какво тя направи и
продължава да прави за клу-
ба", заяви Курдов.ç

Легендата на Левски - Пе-
тър Курдов нападна Наско
Сираков. Той заяви, че иг-
рата на отбора при Сира-
ков и Тити Папазов е ко-
щунство спрямо публиката
на Левски, която прави
всичко възможно да пома-
га на клуба.

"Искам да попитам кои са
приятелите на Наско Сира-
ков в Левски? Има толкова
хора с богат опит, къде са
те? Велев, Мишо Вълчев, Ги-
бона - няма такива фигури

На Камбуров му остават
още 18 гола да изравни ре-
корда на Жеков. Той има
235 попадения, а легендата
на ЦСКА - 253.ç

Изпълнителният дирек-
тор на Левски Павел Колев
иска да напусне клуба на
17 юли. На тази дата ще се
проведе общото събрание
на "сините", а именно на не-
го той планира да подаде
оставката си, пише "Мери-
диан мач". Най-вероятно
тежкото финансово положе-
ние на Левски, което огра-
ничава максимално функци-
ите на директора, е в осно-
вата на желанието му да си
тръгне.

Павел Колев вече е раз-
крил из кулоарите на "Ге-
рена" решението си. Друг е
въпросът дали в крайна
сметка оставката ще бъде
подадена и съответно - при-
ета. Според запознати Си-

ÖÑÊÀ îñâîáîäè Ìàí÷åâ Ïàâåë Êîëåâ íàïóñêà Ëåâñêè

вобождава един от най-доб-
рите футболисти на отбора
в началото на XXI век.ç

раков ще се опита да убе-
ди Колев да остане на "Ге-
рена", защото той е от мал-
кото способни да помогнат
за излизането от тежката
финансова криза.ç

16 футболисти на Черно море
са с положителни проби за COVID-
19. Всички футболисти с положи-
телен тест са карантинирани.

Ето какво гласи официалното
съобщение на Черно море:

"СКЪПИ ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА
"МОРЯЦИТЕ",

След като от медиите научихме,
че футболистът на "Царско село"
Кавдански е играл с положителна
проба за коронавирус в срещата с
"Черно море", на 05.07.2020 г., бя-
ха направени два PСR теста на пред-
ставителния отбор на клуба.

За съжаление, резултатите ус-
тановиха 16 положителни проби.
Всички футболисти с положителен
тест са карантинирани, като сме
взели необходимите предпазни
мерки. Уведомили сме медицинс-
ката комисия и отдел "Спортно-тех-
нически на БФС, като очакваме тех-
ните указания".ç

16 èãðà÷è íà ×åðíî
ìîðå  ñ êîðîíàâèðóñ!
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ÇÅÌß05.00 Документален филм (п)
05.40 "Жоакина, доня Революция" - бразил-

ски сериен филм (п)
06.30 Документален филм
07.30 "Актуално от деня" (п)
08.00 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)
09.00 "Студио Икономика" с Нора Стоичкова

(п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 "Жоакина, доня Революция" - бразил-

ски сериен филм
12.05 "Холивудски знаменитости"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
16.00 "Антидот" с водещ Юлия Ал-Хаким
16.30 "Думата е ваша" - открита линия със

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

(п)
18.30 Новини - централна емисия
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "Лява политика" с Александър Симов
21.00 Киносалон БСТВ: "Нашите любовници"

(2016) Испания
22.30 Новини (п)
23.00 "Актуално от деня" (п)
23.30 "Лява политика" с Александър Симов

(п)
00.30 "Следобед с БСТВ" (п)
02.00 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)
03.00 "Общество и култура" с Иван Гранитски

(п)
04.00 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев

(п)

ÁÍÒ 1

05.00 Още от деня /п/
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
11.55 Препрочитаме Вазов кампания на На-

роден театър "Иван Вазов" с медийната
подкрепа на БНТ

12.00 По света и у нас
12.30 Новини на турски език
12.40 БНТ на 60 Васко Кръпката и

Мартина Вачкова /п/
13.40 Небесно око документална поредица
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Сребристият жребец анимационен 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 по-

редица
17.55 Препрочитаме Вазов кампания на На-

роден театър "Иван Вазов" с медийната
подкрепа на БНТ

18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Раят на дамите тв филм /7 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум
22.00 Династията на Борджиите тв филм /4

епизод/ (16)
23.00 По света и у нас
23.30 Препрочитаме Вазов кампания на На-

роден театър "Иван Вазов" с медийната
подкрепа на БНТ

23.35 Най-големите удари на мафията доку-
ментален филм /10, последен епизод/
(12)

00.20 Лято с БНТ /п/
02.20 Раят на дамите тв филм /7 епизод/п/
03.20 Тайните на войната документална по-

редица/п/

04.15 Най-големите удари на мафията доку-
ментален филм /10, последен епизод/
п/ (12)

bTV

05.40 "Домашен арест" /п./ - сериал
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - анима-

ция, сериал, с.4 еп.11
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно преда-

ване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи Десис-

лава 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.38
15.30 "Търговски център" - сериал, с.14 еп.75

- 77
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.1
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с.3

еп.13
21.00 Премиера: "Ирония на съдбата" - сери-

ал, еп.7
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" - ве-

черно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Новите съседи" - сериал, с.11 еп.13

(последен)
01.50 "Домашен арест" - сериал, с.3 еп.17
02.20 bTV Новините /п./
02.50 "Преди обед" /п./
04.50 "Завинаги" - сериал, еп.30

bTV Action

05.15 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с.2
еп.18

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс
Прайм" - сериал, еп.6 - 9

08.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с.2
еп.18

09.00 "Твърде лично" - сериал, с.2 еп.6
10.00 "Стрелата" - сериал, с.6 еп.5
11.00 "Неизвестният" - сериал, еп.13
12.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.2 еп.9
13.00 "Срещу стихиите" - екшън, приключен-

ски (тв филм, Канада, 2017), режисьор
Даниел Гилбой, в ролите: Майкъл Паре,
Лиан Кол Янг, Патрик Макекърн, Каме-
рън Гордън и др.

15.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с.2
еп.19

16.00 "Твърде лично" - сериал, с.2 еп.7
17.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.2 еп.10
18.00 "Неизвестният" - сериал, еп.14
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

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

с.6 еп.8
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Краен резултат" -

екшън, трилър (Великобритания, 2018),
режисьор Скот Ман, в ролите: Дейв
Батиста, Пиърс Броснан, Рей Стивън-
сън, Амит Шах, Александра Дину, Лара
Пийк, Мартин Форд и др. [14+]

00.00 "Стоте" - сериал, с.6 еп.8
01.00 "Неизвестният" - сериал, еп.14
02.00 "Стрелата" - сериал, с.6 еп.6
03.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.2 еп.10
04.00 "Твърде лично" - сериал, с.2 еп.7

bTV COMEDY

05.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
06.00 "Кое е това момиче" - сериал, с.6 еп.12,

13
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 "Женихът" - комедия (Русия, 2016),

режисьор Александър Незлобин, в ро-
лите: Сергей Светлаков, Олга Картунко-
ва, Сергей Бурунов, Филип Рейнхардт,
Светлана Смирнова-Марцинкевич, Ге-
оргий Дронов, Александър Демидов,
Дмитрий Никулин 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" - ве-

черно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с.7 еп.7, 8
19.00 "Дивата Нина" - сериал, еп.29
20.00 "По средата" - сериал, с.9 еп.5
20.30 "Модерно семейство" - сериал, с.8

еп.15, 16
21.30 Премиера: "Шитс Крийк" - сериал, еп.8
22.00 "Гранд" - сериал, еп.15, 16
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал, с.9

еп.22, 23
00.00 "Женихът" /п./ - комедия (Русия, 2016)
02.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с.3 еп.9, 10
08.00 "Извличане" - трилър (САЩ, 2007),

режисьор Гавин Худ, в ролите: Мерил
Стрийп, Рийз Уидърспун, Джейк Джи-
ленхол, Джей Кей Симънс, Алън Аркин,
Питър Сарсгард и др.

10.45 "Ривърдейл" - сериал, с.3 еп.11, 12
13.00 "Училищни танци" - документален (САЩ,

2017), режисьор Аманда Липиц
14.45 "Сам вкъщи" - комедия, семеен (САЩ,

1990), режисьор Крис Кълъмбъс, в
ролите: Маколи Кълкин, Джо Пеши,
Даниел Стърн, Джон Хърд, Робъртс
Блосъм, Катрин О`Хара и др.

16.45 "Отвличането на Анджи" - криминален,
трилър (САЩ, 2017), режисьор Дани
Дж. Бойл, в ролите: Тамара Браун, Кели
Тибод, Робърт Скот Уилсън, Джоузеф
Кълп, Пола Крисчънсен и др

18.45 "Пристигане в Америка" - комедия,
романтичен (САЩ, 1988), режисьор
Джон Ландис, в ролите: Еди Мърфи,
Арсенио Хол, Джеймс Ърл Джоунс,
Шери Хедли, Мадж Синклер, Ерик Ла
Сал и др.

21.00 Премиера: "Лудия Макс: Пътят на ярост-
та" - фантастика, екшън, приключенски
(Австралия, САЩ, 2015), режисьор
Джордж Милър, в ролите: Том Харди,
Шарлийз Терон, Зоуи Кравиц, Никълъс
Хоулт, Роузи Хънтингтън-Уайтли, Райли
Киоу, Нейтън Джоунс, Джош Хелман и
др.

23.30 "24 часа живот" - фантастика, екшън,
трилър (ЮАР, Китай, САЩ, 2017), ре-
жисьор Брайън Смърз, в ролите: Итън
Хоук, Чин Шю, Пол Андерсън, Рутгер
Хауер, Тайрон Киоу, Натали Болт, Лиъм
Кънингам и др. [14+]

01.15 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с.3 еп.11, 12
03.15 "Далече от безумната тълпа" - ро-

мантичен, драма (Великобритания,
САЩ, 2015), режисьор Томас Вин-
терберг, в ролите: Кери Мълиган,
Матиас Схунартс, Майкъл Шийн, Том
Стъридж, Джуно Темпъл, Джесика
Бардън и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери" -
сериен филм /п/

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
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично преда-

ване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен филм
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна емисия
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

06.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк" -
сериал, сезон 8 /п/

07.00 "Мистериите на Аурора Тийгардън: Раз-
плата" - мистерии с уч. на Кандис
Камерън Бър и др. /п/

08.50 "Две години любов" - романтична ко-
медия с уч. на Кайла Юел, Раян Мери-
ман, Дарсел Смит, Мерит Глоувър и др.

11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк" -
сериал, сезон 8

12.00 "Два милиона бакшиш" - комедия с уч.
на Никълъс Кейдж, Бриджит Фонда,
Уендъл Пиърс и др. /п/

14.00 "Яж, моли се и обичай" - романтична
драма с уч. на Джулия Робъртс, Хавиер
Бардем и др. /п/

17.00 "Лоши момчета 2" - екшън-комедия с
уч. на Уил Смит, Мартин Лорънс, Джо
Пантолиано, Тереза Рандъл, Джорди
Молла и др. /п/

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

21.00 "Мъже в черно" - екшън-комедия с уч.
на Уил Смит, Томи Лий Джоунс, Линда
Фиорентино, Винсънт Д'Онофрио, Тони
Шалуб и др.

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

00.00 "Американска схема" - криминална дра-
ма с уч. на Крисчън Бейл, Ейми Адамс,
Брадли Купър, Джеръми Ренър, Джени-
фър Лорънс, Джак Хюстън, Майкъл
Пеня и др. /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - вторник, 7 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.

ПППППроменливо ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 125

ВОДОРАВНО: "Корабът и бурята". Лемеж. Балаган.
Панел. Колин (Владимир). Ле (Иван). "Банани". Еница.
Пор. Мотет. Ниша. Пимен. Ватин. Маре (Жан). "Алото".
АТЕ. Танид. "Нолит". Вотан. Рабат. Па. "Ралеви". Онари.
Дин. "Сесил". Ката. Талар. Нанос. Вола. Екипи. Ене (Алек-
сандру). Капан. Накит. "Данил". Паром. Ко. Лирика. Ана-
нов (Баба). Кит. СИНОД. "Кери". Наналал (Далпатрам).
Ланец. Кала. "Американа".

ОТВЕСНО: Колаборатори. Окалина. Ренар (Жул). РА-
ТАН. Ланитал. Камен. Пенал. Тапир. "На". "Бел Ами". Ине-
са ("Другарката Инеса"). "Алиса".Ръж. НОМАД. Велен.
Кила. Кител. Рисак. ПАН АМ. Тибо (Жак). Енона. "Ири-
на". Оле. Балет. "Тобол". Парад. Нулин ("Граф Нулин").
Волан. НИКОН. Ли. Ранина. Итака. "Има как". "Бяг". Ци-
тат. Ранет (Егон). Нена ("Невеста Нена"). Талашит. Пи-
тон. Корен. Нане. Анера. Асеновица.

Днес ще бъде по-хладно и в цялата страна доста ветрови-
то. В Дунавската равнина вятърът от запад-северозапад ще
бъде силен, на моменти - бурен.

На отделни места са възможни краткотрайни превалява-
ния, а дневните температури ще бъдат от 25 до 30 градуса, в
крайните южни райони до 33.

Привечер вятърът ще отслабва, а през нощта срещу сряда
ще стихва, освен в източните райони, където ще бъде слаб,
до умерен, от север.

В сряда сутринта ще бъде хладно за юли, с температури от
10 до 16 градуса. На места по високите полета на Западна
България температурите ще са по-ниски, до около 7 градуса.

През деня в сряда ще бъде слънчево и с незначителна
облачност, без валежи. Максималните температури ще са от
25 до 30 градуса - под обичайните за юли.

bTV Cinema, 21.00 ч., Премиера: "Лудия Макс: Пътят на
яростта" - фантастика, екшън, приключенски (Австралия,
САЩ, 2015), режисьор Джордж Милър, в ролите: Том

Харди, Шарлийз Терон, Зоуи Кравиц, Никълъс Хоулт, Роузи
Хънтингтън-Уайтли, Райли Киоу, Нейтън Джоунс и др.
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"София филм фест"
показва 13 заглавия, проду-
цирани от държави - членки
на Франкофонията, но и от
страни партньори или
наблюдатели на тази
организация - Франция,
Белгия, Косово, Румъния,
Албания, Сърбия, България,
съобщиха от "Арт фест".

Селекцията е наречена
"Франкофония 50", а пово-
дът е 50-ият рожден ден на
Международната организа-
ция на франкофонията
(МОФ).

Филмите са обединени
от ценностите, залегнали в
основата на МОФ - правата
на човека, правото на
образование, равнопоставе-
ността между половете,
демокрацията, културното
многообразие.

Сред акцентите е копро-
дукцията на Мароко, Фран-

"Ñîôèÿ ôèëì ôåñò" ïîêàçâà 13
çàãëàâèÿ, ïðîäóöèðàíè îò äúðæàâè
÷ëåíêè íà Ôðàíêîôîíèÿòà

Ôîòîèçëîæáà
ïîêàçâà
ðàçíîëèêàòà
Èòàëèÿ â Ðóñå

 "Копнеж по Италия" се отк-
рива днес в Доходното здание
в Русе.

Експозицията представя опи-
та на фотографа Евгени Димит-
ров да покаже в 28 цветни
снимки разноликата Италия с
нейната живописна природа и
хилядолетна история. Целта е
да върне отново копнежа у хо-
рата по нея, след като страна-
та влезе в черната статистика
на пандемичната здравната кри-
за. В Русе пътуващата изложба
ще остане до края на месеца.
Тя се организира от Италианс-
кия културен институт в София,
съвместно с агенцията "Булфо-
то" и със съдействието на об-
щина Русе. ç

Галерия "Стубел" предста-
вя самостоятелна изложба
живопис на знаменитата ху-
дожничка Василка Монева.
Родена в аристократичния
град Русе, където живее и
работи и сега, през години-
те тя се превърна в един от
най-изявените представите-
ли на Русенската живопис-
на школа и на съвременно-
то българско изкуство. Ето
какво каза доц. Ружа Марин-
ска, която от години следи и
анализира нейното изкуство:

"Това е една нова среща
с изкуството на Василка
Монева. Какво е новото.
Преди всичко Василка Мо-
нева, както и цялото нейно

Ñàìîñòîÿòåëíà èçëîæáà íà Âàñèëêà Ìîíåâà â ãàëåðèÿ "Ñòóáåë"

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

Орхан Памук с нов роман
"Чумни нощи"
Орхан Памук завършва новата
си книга "Чумни нощи", в която
детайлно описва пандемия от
миналия век, когато новият
коронавирус започнал да се
шири из света, съобщава
"Хюриет дейли нюз".
Нобеловият лауреат е бил на
път да завърши романа си,
който разказва за чумна
пандемия в началото на ХХ век,
когато избухнала пандемията от
COVID-19. Действието на "Чумни
нощи" се развива на измислен
остров в триъгълника Крит -
Кипър - Родос под управлението
на Османската империя. В този
османски вилает от 1894 г. се
разпространявала чума, дошла
от Индия и Китай.

Да си спомним за големия
художник Илия Петров
Роден е на 6 юли 1903 г. в
Разград. Учи живопис в София и
в Академията за изобразителни
изкуства в Мюнхен. От 1940
година преподава в Художестве-
ната академия в София. До
1928 г. посещава частното
училище на Хайнрих Ман в
Мюнхен и се учи от майстори
на световната живопис. През
1971 година е избран за
академик в БАН. Умира на 18
май 1975 г. в София. Създава
много известни портрети на
бележити свои съвременници -
Дора Габе, Николай Райнов,
Людмил Стоянов. Изключителен
майстор на живописта, но
остава ярък почерк и като
художник на голото тяло.

:
Íàêðàòêî

Почина Енио Мориконе, из-
вестен със своята филмова му-
зика. Популярният композитор
си е отишъл на 91 години, съ-
общиха италианските медии. Из-
гаснал е на 6 юли сутринта в
клиника в Рим заради усложне-
ния, след като преди няколко
дни е паднал и е счупил бедре-

Îòèäå ñè Åíèî Ìîðèêîíå - ãåíèÿò íà ôèëìîâàòà ìóçèêà

ция и Белгия - "Адам", дело
на режисьорката Мариям
Тузани, която представя
темата за една жена с
извънбрачно дете, подчин-
ена на патриархалните
нрави в Мароко. Изпълне-
нията на актьорите Лубна
Азабал и Нисрин Еради в
главните роли предизвикват
силни емоции. Филмът има
6 номинации от фестивала
в Кан през 2019 г.

"Арабски блус" на Мане-
ле Лабе е история за
имигранти, които след
години се завръщат във
Франция. Пътят обратно е
особено интересен, а
сблъсъкът с държавните
институции е със сериозна
доза хумор, така че среща-
та с тази история е повече
от задължителна.

Почитателите на творчес-
твото на братя Дарден ще

гледат новата лента "Млади-
ят Ахмед". Белгийско-френ-
ската продукция разказва
за съдбата на 13-годишно
момче, което се колебае
между изкушенията на
живота и решението да
осъди на смърт човек
заради религиозните му
убеждения. Българското
предложение е филмът на
Стефан Командарев - "В
кръг". ç

поколение са възпитани от
големите френски модер-
нисти. За тях Пикасо, Ма-
тис, Шагал - това са икони-
те. В тази изложба Монева
развива темата малко по-

особено. В центъра на та-
зи експозиция са 5 карти-
ни, които са по класически
големи творби. С това тя
всъщност намигва леко или
продължава някаква тради-

ция, която са имали голе-
мите и любими нейни фран-
цузи. Иначе Василка Моне-
ва е вярна на себе си с лю-
бимите си мотиви. От една
страна, пейзажи - главно
созополски - различни ва-
рианти. Освен това - инте-
риори, тя е известен майс-
тор на интериора. Прави
впечатление, че сега може
би четката й е малко по-
лека, малко по-летяща, по-
въздушна, така че цените-
лите на нейното изкуство
ще има какво ново да ви-
дят в тази нейна нова из-
ложба". Експозицията може
да бъде видяна до 24 юли в
галерия "Стубел". ç

In memoriam
на кост.

С него си отива и част от
историята на кино музиката. Той
е написал музиката към повече
от 570 филма, 30 от които уес-
търни. Въпреки това Мориконе
е известен най-вече с тях. Една
от най-популярните му творби е
музиката, която е написал за
превърналия се в класика филм

на Серджо Леоне "Добрият, ло-
шият и злият". Поради творчес-
кото партньорство със Серджо
Леоне Мориконе става известен.
Той композира за режисьори ка-
то Бернардо Бертолучи и Джон
Карпентър.

Два пъти е отличаван с "Ос-
кар" - през 2007 г. и през 2016
г. Негова е музиката към филми

като "За няколко долара пове-
че", "Имало едно време в Аме-
рика", "Ново кино "Парадизо" и
"Малена". През март 2008 г. чи-
лийският президент Мишел Баш-
ле му връчва ордена "Пабло Не-
руда" за заслуги към изкуството
и културата. Удостоен с титлата
почетен доктор на Нов българс-
ки университет. ç


