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НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

ÏÎÇÈÖÈß Иван Бакалов
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Äåñåòêè ñåëà
са без вода

Çàðàäè àâàðèè ÷åøìèòå â ßìáîëñêî îñòàâàò íà ñóõî

×

ести аварии и липса на достатъчно налягане оставят десетки
ямболски села всекидневно без
вода, съобщава БНР. В цялата
област е забранено ползването на
питейна вода за поливане, но
забраната често се нарушава. В
община Тунджа 12 села са с трай-

но нарушено водоподаване, в още
10 чешмите периодично остават
сухи. Най-тежка е ситуацията в
Драма, Крумово и Миладиновци,
като в последното село вода няма
вече две седмици, съобщи кметът
на общината Георги Георгиев:
"Трудно се намират авариите, в

много случаи трасето не е достъпно нито за хора, че и за техника
даже. Търсят авариите в гората
или когато тръгне да тече в слънчогледа." В 44-те села на община
Тунджа водопроводната мрежа е на
50 - 70 години, а загубите на
места достигат до 80%. ç

ÁÑÏ: Îñòàâêà è èçáîðè
ïðåç îêòîìâðè!
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Ãîëåìèÿò ïðîáëåì íà Áúëãàðèÿ å,
÷å Áîðèñîâ âêàðà ìàôèÿòà â
óïðàâëåíèåòî, çàÿâè Ãåîðãè Ñâèëåíñêè
"Протестите са
организирани от
българските граждани,
а основният организатор е г-н Борисов.
Той и г-н Гешев са
причината всички
тези хора да бъдат по
улиците, за да защитят правата си", заяви
зам.-председателят на
ПГ на "БСП за България" Георги Свиленски пред БНТ.
По повод изявлението на премиера за
предстоящи тежки
решения, социалистът
заяви, че те ще са
такива само за самия
него. "Тежките решения, които чакаме
няколко дни, са тежки
за него, а не за

хората. Нека бъде
така добър да си
вземе "тежкото решение" и да освободи
българските граждани
от присъствието си.
Единственото решение
е утре публично да
дойде в Народното
събрание и да си
донесе оставката.
Големият проблем на
България е, че Борисов вкара мафията в
управлението", коментира депутатът от
БСП.
Ако г-н Борисов
донесе оставката си
утре, до средата на
октомври спокойно
могат да се проведат
избори, заяви социалистът.
<3

Враца. Игри и забавления по повод 12 август - Международния ден на младежта, организира
Младежкият дом в центъра на града.
Снимка Пресфото БТА

ÑÏÎÐÒ

ÑÂßÒ

ÅÑ ñâèêâà ñðåùà
íà âúíøíèòå
ìèíèñòðè

Върховният представител на ЕС по
външната политика и сигурността
Жозеп Борел съобщи, че свиква в
петък извънредно заседание на
външните министри от общността.
Ще бъдат обсъдени спешни въпроси,
свързани с обстановката в Средиземноморието, включително в Ливан,
както и президентските избори в
Беларус. Той предупреди, че ЕС
ще преразгледа отношенията си с
Минск заради насилието срещу
протестиращите.
< 10

Áúëãàðèí êðà÷è
óâåðåíî êúì
Ñåðèÿ „À“

Андрей Гълъбинов се превърна в основна фигура за италианския Специя
за влизане в Серия "А". Той вкара с
глава първия гол във втората минута
срещу Киево, а тимът му спечели с
3:1. Първата среща във Верона беше
приключила 2:0 за домакините, но в
плейофите в Италия не важат попаденията на чужд терен. Във финалния
плейоф Специя ще се изправи срещу
победителя от двойката Порденоне Фрозиноне. ç

П

резидентът и
върховен главнокомандващ Румен
Радев да подпише
указ, с който да разжалва генерал-лейтенант
Бойко Борисов във военно
звание "редник"! На 1
септември 2001 година с
указ на президента Петър
Стоянов Борисов е
назначен на длъжност
главен секретар на МВР и
е повишен в звание
"полковник" от МВР. На 8
януари 2002 г. е удостоен
със званието генералмайор от МВР. На 25 юни
2004 г. е удостоен със
званието генераллейтенант от МВР.
1. Не може български
генерал да спи полугол в
спалнята си, а до него
1 милион евро и кюлчета
злато.
2. Не може български
генерал да нарича
български журналисти
"мисирки", председателя
на Народното събрание "проста кърджалийска
п...ка", протестиращите
наши деца срещу режима
му - "тулупи" и "тъмни
сили".
3. Не може един
български генерал да
псува наши и чужди
политици.
4. Не може един
български генерал да
обижда вече трета година
аса в авиацията генералмайор Румен Радев,
настоящ президент на
България.
5. Не може един
български генерал да се
заканва, че ще "изгори"
евродепутата Елена
Йончева - български
журналист, отразила през
годините събитията в
много горещи точки в
света, където са се
водили реални военни
действия.
6. Не може един
български генерал сутрин
да говори едно, на обяд
второ, вечер - трето,
след като се наспи четвърто.
Един български
генерал-лейтенант трябва
да е изградена личност с
висок морал и уважение
към пагона! Пример за
българските офицери и
граждани. Генераллейтенант Бойко Борисов
за аморално поведение и
уронване престижа на
военната униформа и
военното звание трябва с
указ да се разжалва във
военно звание "редник"!
Димитър Димитров
www.frognews.bg

(Със съкращения)
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Íàêðàòêî
Още 17 милиона
за училищата

Пред сградата на
Министерския съвет
вчера имаше
граждански протест
с искане провеждането на парламентарните избори да
бъде чрез машинно
гласуване

Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ: Òðÿáâà äà ñå î÷àêâà
óâåëè÷åíèå íà ñìúðòíîñòòà îò êîðîíàâèðóñ
Çäðàâíàòà ñèñòåìà ùå ñå ñïðàâè ñ
óâåëè÷àâàùèÿ ñå áðîé ïàöèåíòè, êîèòî èìàò
íóæäà îò õîñïèòàëèçàöèÿ, êàçà äèðåêòîðúò
íà Öåíòúðà ïî çàðàçíè è ïàðàçèòíè áîëåñòè
Трябва да се очаква
увеличение на смъртността от COVID-19 у нас. Това
каза за радио "Фокус"
директорът на Центъра по
заразни и паразитни
болести проф. Тодор
Кантарджиев. "Преди
месец в нашата страна
боледуваха предимно
млади хора, много малка
част от тях попадаха в
болници и още по-малка
част от тях имаха нужда
от интензивни грижи. В
началото на юни, знаете,
не беше изчакано още
две седмици, за да бъдат
потушени циркулиращите
взривове в страната, а
бяха заразени млади хора
главно на групови събития. Говоря за балове,
нощни заведения, футболни състезания с публика.
Лошото е това, което
предполагахме и за което
винаги съм предупреждавал, че младите хора ще
заразят своите по-възрастни родители, баби и
дядовци. Сега и заради

факта, че поради известни обстоятелства бяха
допуснати взривове при
по-възрастни хора, именно на това се дължи
необходимостта поголяма част от заболелите да бъдат лекувани в
лечебни заведения, а и
една много по-голяма
част имат нужда от
интензивни грижи",
обясни професорът.
Тодор Кантарджиев
допълни, че Министерството на здравеопазването прави каквото е възможно за осигуряване на
най-доброто лечение и
най-добрата организация
на управлението на
кризата в момента.
Числото на репродукция
на COVID-19 у нас последните три седмици е
около единица, 10 души
заразяват не повече от
11, каза още специалистът.
"Има ли човек нужда
от лечение в болница,
има ли човек с тази

Проф. Тодор Кантарджиев.

инфекция нужда от интензивни грижи, обикновено
болничният престой е
доста дълъг и за съжаление, понякога е с фатален
край. Разбира се, за това
можете да попитате "специалисти", които 4 месеца
говориха и продължават
да говорят, че това е една
лека инфекция, така-онака,
няма нужда въобще от
болнично лечение, няма
нужда от карантина. А
смисълът на това, което

правим в момента министерството, РЗИ,
Националният център,
всичките колеги лекари,
които работят на този
фронт - трябва да хващаме колкото се може порано болните пациенти, да
виждаме техните контакти,
за да можем да ограничим хората, които се
предполага, че са заразени. Това е начинът за
борба с тази инфекция,
която никога не съм
казвал, че е много опасна, много страшна и
много убийствена, но все
пак представлява риск за
определени групи - за
възрастните хора, хората
с хронични заболявания и
най-вече хората с ракови
и хематологични заболявания, както и хората в
имунен дефицит", сподели
директорът на Центъра по
заразни и паразитни
болести.
Проф. Тодор Кантарджиев отбеляза, че в
България се прави това,
което се прави в Европа
и в развитите в медицинско отношение държави.
Според него здравната
система ще се справи с
увеличаващия се брой
пациенти, които имат
нужда от хоспитализация.ç

Çäðàâíîòî ìèíèñòåðñòâî îáìèñëÿ áåçïëàòíè
COVID òåñòîâå çà ó÷åíèöè è ðîäèòåëè
"В момента съвместно с МОН
сме създали работна група, която от страна на Здравното министерство включва ресорен заместник-министър, специалисти и
доц. Кунчев. Участват родителски организации, учители и синдикати, които трябва до края на
месеца да решат всички въпроси
с организацията с цел започване
на учебната година. Тестовете (за
COVID-19 - бел. ред.) ще са безплатни за родителите и на учениците - трябва да бъдат безплатни". Това заяви здравният ми-

Костадин Ангелов

нистър Костадин Ангелов на брифинг в Добрич, проведен заедно
с главния държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.
За България са предвидени 2
млн. ваксини за коронавирус в
рамките на Общото споразумение с ЕС, като ваксинирането ще
бъде напълно доброволно и по
желание, стана ясно още от неговите думи.
"България участва като страна - членка на ЕС, в Общо споразумение, подписали сме го, съгласно което, когато се произве-

де ваксина, която отговаря на
стандартите на безопасност, както и е достатъчно ефективна, тогава българските граждани ще
имат достъп до нея.
Предвидили сме 2 млн. ваксини, като сме включили всички
уязвими групи - пенсионери над
65 г., медици и хора с хронични
заболявания.
Ваксинирането ще бъде по желание и ще бъде безплатно. Във
всеки един момент можем да се
откажем от това споразумение",
увери Ангелов.ç

Взехме решения в подкрепа
на българските ученици,
студенти, на младите
семейства и работещите
хора, написа премиерът
Бойко Борисов във Фейсбук.
Той добавя, че правителството е поело и изпълнява
ангажимент си за обновяване и модернизиране на
кабинетите по математика и
природни науки в 160
училища в България.
Заседанието на кабинета
вчера се проведе онлайн.
"За да се учат нашите деца в
модерни класни стаи и във
възможно най-добрите
условия, с колегите ми от
Министерския съвет днес
отпуснахме по бюджетите на
общините 16 586 976 лв.",
уточнява министър-председателят. Средствата са за
реализирането на дейности
по национална програма. Тя
е насочена към училища с
иновативни практики и за
развитие на иновации в
областта на природните
науки, дигиталните технологии и математиката, уточнява Борисов.

Над 2600 жени с аборт
през извънредното
положение
Общо 4721 аборта са
направени по време на
извънредното положение в
страната в периода от
април до юни, предаде
БГНЕС. Най-много те са в
столицата София - 739,
следвана от Пловдив - 436,
а на трето място се
нарежда Бургас с 329
прекъснати бременности.
Абортите при момичета под
15 години само за три
месеца са 25, а 9 от
процедурите са по медицински причини.
От всички аборти, регистрирани по време на извънредното положение от април
до юни включително, 2618
са извършени по желание,
спонтанно бременността си
са загубили 1478 жени, а
терапевтични аборти са
извършени на 3242 българки. От абортите по желание
239 са извършени на
момичета между 15- и 19годишна възраст, като наймного те са в София - 32, в
Пазарджик - 22, в Стара
Загора - 20, в Добрич - 21,
и в Бургас - 15. Във Варна,
Силистра, Сливен, Софияобласт и Хасково по 11
тийнейджърки до 19 години
са прекъснали доброволно
бременностите си.
В групата над 30-годишна
възраст са извършени наймного аборти от общия
брой аборти по желание в
страната - 1211. Спонтанни аборти са направили
общо 13 деца под 15
години, а по медицински
причини са прекъснати
общо 12 бременности във
възрастовата група до 15годишна възраст.
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Кампанията за прекия избор
на лидер на БСП започва днес. Тя
ще продължи 30 дни и ще приключи на 10 септември. Това съобщи за Агенция "Фокус" председателят на Централната комисия
за избора и член на ЦИК Емил
Войнов. В интервюто той допълни: "Всеки кандидат ще има право на регламентирано участие в
партийните медии: вестник "Дума" и БСТВ. Във вестник "Дума"
ще има по едно интервю с всеки
кандидат, като ще може да публикува платформата си. Също така всеки ден всеки кандидат ще
може да дава по едно прессъобщение във вестника. В телевизията освен по едно прессъобщение на ден, ще има по едно
участие на живо в предаванията
"Дискусионен клуб", "Лява политика" и "Актуално". За всяка една
изява, както в "Дума", така и в

Емил Войнов

телевизията - ще се тегли жребий. Той ще се тегли в понеделник от 11.00 ч. Централната комисия за провеждане на избора
ще изготви общи агитационни материали за всички кандидати. Това ще бъдат плакати и диплянки,
които ще бъдат раздадени на местните структури.
Бюлетините ще станат готови
десетина дни преди изборния ден.

Те ще се печатат в специализирана печатница. Войнов допълни, че
срокът за сформиране на секционните избирателни комисии е 22
август. Сформирани са общинските и районните комисии за провеждане на избора. До 12 август
е срокът за сформиране на избирателните секции. До 17 август за съставяне на избирателните
списъци.
На въпрос "Приличат ли правилата за вътрешнопартийния избор с тези за национални избори
за страната?" Емил Войнов отговаря: "Мога да кажа, че до много
голяма степен те са аналогични.
Бюлетините, протоколите на СИК
и на общинските и районните избирателни комисии се печатат в
специализирана печатница със същите защити като за национални
избори. Избирателите ще се легитимират с лична карта по изби-

рателен списък, като гласуват.
Преброяването на бюлетините е
аналогично както при национални
избори. Също така обявяването на
резултатите ще е както по национални избори. За да има победител, трябва на първи тур над 50 %
от гласовете да е събрал даденият
кандидат. Ако не - както на президентски и кметски избори, се провежда втори тур, в който участват
първите двама кандидати. Всеки
кандидат има право да регистрира
застъпници във всяка общинска и
районна избирателна комисия. Също така и в Централната комисия.
Във всяка избирателна секция може да присъства по един застъпник на кандидат. Също така и във
всяка общинска и районна комисия", заяви Емил Войнов, който допълва, че няма сигнали за нарушения на Устава на партията по
повод предстоящия избор.ç

Ñâèëåíñêè: Áîðèñîâ äà ñè âçåìå "òåæêîòî ðåøåíèå"
è äà îñâîáîäè ãðàæäàíèòå îò ïðèñúñòâèåòî ñè
Ñîöèàëèñòúò å êàòåãîðè÷åí, ÷å
ÁÑÏ ïîäêðåïÿ èñêàíèÿòà íà
ïðîòåñòèðàùèòå çà îñòàâêè íà
ïðåìèåðà è ãëàâíèÿ ïðîêóðîð
"Протестите са организирани от българските
граждани, а основният
организатор е г-н Борисов.
Той и г-н Гешев са причината всички тези хора да
бъдат по улиците, за да
защитят правата си. Ние
сме сред хората и подкрепяме техните искания:
оставките на Борисов и
Гешев. Двамата основни
виновници да бъде блокирана държавата и ключът
да бъдат разблокирани
кръстовищата е в тях."
Това заяви зам.-председателят на ПГ на "БСП за
България" Георги Свиленски пред БНТ.
По повод изявлението
на премиера за предстоящи тежки решение социалистът заяви, че те ще са
такива само за самия
него. "Тежките решения,
които чакаме няколко дни,
са тежки за него, а не за
хората. Нека бъде така
добър да си вземе "тежкото решение" и да освободи
българските граждани от
присъствието си. Единст-

веното решение е утре
публично да дойде в
Народното събрание и да
си донесе оставката.
Големият проблем на
България е, че Борисов
вкара мафията в управлението. През тези 3 години
се смениха над 13 министри, така че няма никакъв
смисъл от промяна в
кабинета. Тези министри
са "бушони", те гърмят при
всеки един проблем",
коментира депутатът от
БСП.
"Аз не виждам желание
в този парламент някоя от
партиите да иска да прави
кабинет. Няма желание, а
и реална възможност. Ако
г-н Борисов донесе оставката си утре, до средата
на октомври спокойно
могат да се проведат
избори. Следващият
парламент с нова легитимност и ново доверие ще
направи бюджета за
следващата година, ще
избере кабинет и в крайна
сметка държавата ще
тръгне по един нормален

път и институциите ще
започнат да работят. В
момента нито едно министерство или институция не
работят, а стоят и чакат
важното решение на г-н
Борисов", обясни още той.
По повод обвиненията,
че БСП "говори" чрез
Румен Радев, Георги
Свиленски заяви, че това
са твърдения само на
Борисов и неговите партньори. "Президентът е
този, който ще носи
отговорността за едно
служебно правителство, и
той е този, който ще
избере служебните министри. Ние ще носим отговорност, когато минат
парламентарните избори,
когато видим какво дове-

рие сме спечелили от
българските граждани, и
ние ще управляваме,
когато те ни дадат тази
възможност. Нека да видим
обществото на кои политически партии ще даде
доверието си. Сигурен съм,
че ГЕРБ няма да са тези,
които ще правят следващия кабинет", заяви социалистът.
"За първи път членовете
на БСП ще имат възможността пряко да изберат
своя председател, затова
този избор е важен. Ние
апелираме за пълно участие на 12 септември.
Партията не е разединена,
а просто има различни
мнения сред членовете на
Националния съвет", заключи Свиленски.ç
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Събития
” 1521 г. - Испанският
конкистадор Ернан Кортес
завладява столицата на
ацтеките - днешния град
Мексико.
” 1624 г. - Кардинал
Ришельо става главен
министър на Франция в
правителството на Луи XIII.
” 1907 г. - В Ню Йорк
започват да се движат
първите таксита.
” 1923 г. - Започва хиперинфлация в Германия.
” 1987 г. - Задържани са
Елин Маджаров (Емин
Мехмедали), Алцек Чакъров
(Абдула Чакър) и Сава
Георгиев (Саафет Реджеб) за
извършване на серия
бомбени атентати в периода
1984 - 1985 г.
Родени
” 1866 г. - Джовани Анели,
италиански бизнесмен
” 1871 г. - Карл Либкнехт,
немски социалист
” 1899 г. - Алфред Хичкок,
британски режисьор
” 1907 г. - Тамара Макарова, руска актриса
” 1913 г. - Архиепископ
Макариос III, първи президент на Кипър
” 1923 г. - Леа Иванова,
българска певица
” 1926 г. - Фидел Кастро,
кубински политик и революционер, държавен глава на
Куба
” 1938 г. - Драгомир
Шопов, български поет
” 1946 г. - Михаил Белчев,
български бард, поет и
режисьор
” 1960 г. - Андрей Слабаков, български режисьор и
евродепутат
” 1971 г. - Владимир
Вдовиченков, руски актьор
Починали
” 1863 г. - Йожен Дьолакроа, френски художник
” 1912 г. - Жул Масне,
френски композитор
” 1946 г. - Хърбърт Уелс,
британски писател
” 1991 г. - Иван Кожедуб,
съветски въздушен ас от
времето на Великата отечествена война, маршал на
авиацията на СССР
” 2010 г. - Исак Паси,
български философ

Áîãîìèë Áîíåâ: ÁÑÏ ÷åòèðè ãîäèíè èçîáëè÷àâàøå
ìàôèÿòà, ïîñòúïè íàé-ðàçóìíî çà ïðîòåñòèòå
Бившият вътрешен министър
ген. Богомил Бонев изрази позицията си за протестите: "Гледам, че червените ескадрони още
са в главите на някои заблудени
нефелници за събитията по площадите:
БСП пропуснала да оглави
протестите, вината била на Нинова.
Ей, не си ли давате сметка в

кое време живеем?!
След бруталното нахлуване в
президентството, БСП първа излезе на протеста. Цялата парламентарна група.
Без да размахва червени знамена.
Президентът стана двигател
на протеста.
Именно той, а не Христо Иванов с жалкото джапане на Росе-

нец.
Президентът каза "мутри, вън!"
И това зареди с енергия протестите.
БСП постъпи по най-разумния
начин: не допусна да бъде обвинена, че се опитва да яхне протеста. С една-единствена цел:
За да се обединят хората от
целия политически спектър.
БСП опитва четири години да

покаже корумпираната мутренска власт, за да събуди обществото. Вотове на недоверие, два
за корупцията, напускане на парламента… пълна апатия на умните и красивите.
Сега благодарение на много
фактори хората са на улиците.
Не се делете по цветове, не
гонете всеки, който е срещу мутрите, закълнете се, че никога ня-

ма да се коалирате с мутрите!
Това е енергията на протестите.
Тежко ви, ако я продадете пак
за постове.
За Атанасов и Христо Иванов
говоря, преди всичко. Защото те
бяха снимани покрай неговия дувар как отиват на тайна среща с
Борисов", заяви бившият вътрешен министър.ç
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Повечето хотели в Слънчев
бряг ще затворят до 10 септември заради липсата на чартъри и
туристи, които предпочитат септември и октомври за почивка.
Това каза за програма "Хоризонт"
на БНР Елена Иванова от Съюза
на собствениците в курорта.
Някои от хотелите са работили само по две седмици през
този летен сезон и поради нерентабилност са затворили, каза Елена Иванова:
"Те отвориха и не цялата си
база, а само 50 процента от легловата си база. Да, определено
тази част, която са отворили към

този момент, е добре запълнена
от порядъка на 70 процента, някои от тях работят на 70-80 процента".
В момента има малък брой
туристи от Германия, Полша и Украйна. Поради липсата на чартърни полети се разчита на летовници с автомобилен транспорт, каквито са предимно българите и румънците в момента:
"Не се виждат много туристи по
алеите. Плажът е сравнително запълнен, защото има и собственици на апартаменти в западната зона, предимно българи, които са си в имотите. Хората, кои-

Природният газ
поскъпва с 15%

Îñíîâíè òúðãîâñêè
ïàðòíüîðè èçâúí ÅÑ
ñà Ðóñèÿ, Òóðöèÿ,
Êèòàé, Îáåäèíåíîòî
êðàëñòâî, ÑÀÙ,
Ñúðáèÿ, Ñåâåðíà
Ìàêåäîíèÿ

Áúëãàðñêèÿò èçíîñ çà
òðåòè ñòðàíè ñå ñðèíà

През периода януари юни 2020 г. износът на
стоки от България за трети
страни намалява с 10.5% в
сравнение със същия
период на 2019 г. и е на
стойност 8890.3 млн. лева.
Това съобщиха от Националния статистически
институт (НСИ). Основни
търговски партньори на
България са Турция, Китай,
Обединеното кралство,
Съединените американски
щати, Сърбия, Руската
федерация и Република
Северна Македония, които
формират 54.0% от износа
за трети страни, съобщи
"Фокус". През юни 2020 г.
износът на стоки от България за трети страни спада
с 18.1% спрямо същия
месец на предходната
година и е в размер на
1378.9 млн. лева. През
периода януари - юни 2020
г. при износа на стоки от
България за трети страни,
разпределен според
Стандартната външнотърговска класификация, найголям ръст в сравнение
със същия период на 2019
г. е отбелязан в секторите

"Храни и живи животни"
(32.6%) и "Мазнини, масла
и восъци от животински и
растителен произход"
(29.3%). Най-голям спад се
наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и
подобни продукти" (52.7%).
Вносът на стоки в България от трети страни през
периода януари - юни 2020
г. намалява с 11.0% в
сравнение със същия
период на 2019 г. и е на
стойност 10 940.8 млн.
лева (по цени CIF). Найголям е стойностният обем
на стоките, внесени от
Руската федерация, Турция,
Китай и Сърбия. През юни
2020 г. вносът на стоки в
България от трети страни
спада с 6.2% спрямо
същия месец на предходната година и е в размер
на 1803.0 млн. лева. При
вноса на стоки от трети

ОБЯВА
Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България, София, с
решение на заседанието си от 22.07.2020 г. на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква Общо годишно отчетно събрание на 17.09.2020 г. в 10,00 ч. в конферентна зала "Света София" в хотел "Света София", ул. "Пиротска" №18, София,
при следния дневен ред:
1. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет и годишния финансов отчет за 2019 г.
2. Приемане отчета на Контролния съвет за 2019 г.
3. Приемане на проект за дейността и бюджета за 2020 г.
4. Разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе след един час, при същия дневен ред и на същото място с присъстващите.
О Б Я ВА
Управителният съвет на Земеделска кооперация "ЗЕМЯ" с. Сокол, област
Силистра свиква годишно отчетно събрание на кооперацията, което ще се
проведе на 11 септември 2020 г. от 09.00 часа в залата на ЗК при следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Приемане и освобождаване на членове на ЗК.
2. Доклад за дейността на ЗК и утвърждаване на Годишния финансов отчет
за 2019 г.
3. Отчет на дейността на Контролния съвет за 2019 г.
4. Утвърждаване на бизнес план за 2020 г.
При липса на кворум събранието ще се проведе на същото място един час
по-късно.
УС НА ЗК "ЗЕМЯ" с. СОКОЛ

то познават Слънчев бряг и се
разхождат по алеите, казват: "Никога не сме виждали комплекса
толкова празен". Това е самата
истина", каза още Иванова.
Няма рекламации и оплаквания от продукти и обслужване-

страни, разпределен
според Стандартната
външнотърговска класификация, през периода
януари - юни 2020 г. найголямо увеличение спрямо
същия период на 2019 г. е
отчетено в секторите
"Необработени (сурови)
материали, негодни за
консумация (изкл. горивата)" (58.5%) и "Мазнини,
масла и восъци от животински и растителен
произход" (34.5%). Найголям спад се наблюдава
в сектор "Минерални
горива, масла и подобни
продукти" (48.5%). Външнотърговското салдо (износ
FOB - внос CIF) на България с трети страни през
периода януари - юни 2020
г. е отрицателно и е в
размер на 2050.5 млн.
лева. През юни 2020 г.
външнотърговското салдо

то. Хигиената в обектите в момента е на много по-високо равнище, допълни още тя.
"Гости, които са традиционно
фенове на ол инклузив пакетите, предпочитат да си ползват ол
инклузива такъв, какъвто го познават. Други обаче пък държат
на по-стриктните мерки. Съответно такива са въведени в момента. Влизането в ресторантите е
задължително с маски. Предоставят се ръкавици на всеки, който влиза в ресторанта да се обслужва от бюфетите. Там, където
това не се прави, са поставени
прегради".ç

(износ FOB - внос CIF) с
трети страни също е
отрицателно и е на стойност 424.1 млн. лева. През
периода януари - юни 2020
г. от България общо са
изнесени стоки на стойност 26 059.0 млн. лв.,
което е с 8.0% по-малко в
сравнение със същия
период на 2019 година.
През юни 2020 г. общият
износ на стоки възлиза на
4309.9 млн. лв. и намалява
със 7.2% спрямо същия
месец на предходната
година. През периода
януари - юни 2020 г. общо
в страната са внесени
стоки на стойност 28 184.9
млн. лв. (по цени CIF), или
с 11.7% по-малко спрямо
същия период на 2019 г.
През юни 2020 г. общият
внос на стоки намалява с
6.9% спрямо същия месец
на предходната година и
възлиза на 4771.5 млн.
лева. Общото външнотърговско салдо (износ FOB внос CIF) е отрицателно
през периода януари - юни
2020 г. и е на стойност
2125.9 млн. лева. През юни
2020 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB внос CIF) също е отрицателно и е на стойност
461.6 млн. лева.ç

ППОКЧС "ЗЕМЕДЕЛЕЦ-93" - с. Козловец

П О КАНА
Управителният съвет на ППОКЧС "Земеделец-93" с. Козловец, Община Свищов,
на основание свое Решение №1, взето с Протокол №3 от 07.08.2020 г., във връзка
с член 16, ал. 1 от Закона на кооперациите и съгласно член 16, ал. 1 от Устава на
кооперацията, свиква редовно годишно отчетно събрание на кооперацията, което да
се проведе на 29.08.2020 г. /събота/ от 08:00 часа в село Козловец, Община Свищов
- в салона на Читалището, при следния предварително обявен
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Утвърждаване на решение на Управителния съвет за приемане и освобождаване на член-кооператори.
2. Отчет на Управителния съвет за дейността на кооперацията през 2019 г.
3. Отчет на Контролния съвет за работата му през 2019 г.
4. Приемане на годишния финансов отчет на кооперацията за 2019 г.
5. Запознаване на член-кооператорите с резултатите от проведената финансова
ревизия на кооперацията.
6. Избор на одитор за 2020 г.
7. Във връзка с дейността на кооперацията, предоставяне пълномощия на председателя за сключване на договори за отпускане на кредити с банки, ДФ "Земеделие", Разплащателна агенция, юридически и физически лица и други финансиращи
организации обезпечения и учредяване на особени залози без ограничения върху
дълготрайни материални активи на кооперацията, както и да подписва договори за
покупка и замяна на недвижими имоти.
При липса на кворум, на основание чл. 17, ал. 2 от Закона на кооперациите,
събранието ще се проведе на същия ден с един час по-късно от 09:00 часа, при
условията на спадащ кворум на същото място и при същия дневен ред, независимо от
явилите се членове.
Задължително е присъстващите да бъдат с маски!!!
От Управителния съвет

Природният газ трябва да
поскъпне с малко над 15 на
сто от септември. Това сочи
прогнозата на "Булгаргаз",
предава БНР. Причината е
скокът на цените на синьото
гориво на международните
борси, които само за
първите 10 дни от август са
се увеличили с 45% спрямо
юли. От тези стойности вече
зависи и цената на газа у
нас. Очаква се поскъпване с
около 2% и от октомври.
Тези изчисления не са
окончателни и са направени
при сегашните цени. Все
още е рано да се прогнозира дали това ще доведе до
промяна на цената на
парното и топлата вода. Тя
за пръв път през юли беше
обявена на годишна база.
Според променената наредба цените на топлоенергията
могат да бъдат променяни
два пъти годишно, и то при
промяна на цената на
горивото с над 15 на сто.

НСИ: Наетите на
трудов договор
намаляват на годишна
база с 4,5 на сто
По предварителни данни на
Националния статистически
институт наетите лица по
трудово и служебно правоотношение към края на юни
2020 г. намаляват с 23.5
хил., или с 1.0 на сто,
спрямо края на март 2020
г., като достигат 2.24
милиона. Спрямо края на
първото тримесечие на 2020
г. най-голямо намаление на
наетите лица се наблюдава
в икономическите дейности
"Култура, спорт и развлечения" - с 4.5 на сто, "Преработваща промишленост" - с
3.5%, и "Добивна промишленост" - с 2.9 на сто. Найголямо увеличение на
наетите лица по трудово и
служебно правоотношение е
регистрирано в дейностите
със сезонен характер:
"Хотелиерство и ресторантьорство" - с 8.4 на сто, и
"Селско, горско и рибно
стопанство" - с 5.0 на сто. В
структурата на наетите лица
по икономически дейности
най-голям е относителният
дял на наетите по трудово и
служебно правоотношение в
дейностите "Преработваща
промишленост" и "Търговия,
ремонт на автомобили и
мотоциклети" - съответно
21.0 и 17.3 на сто. Националният осигурителен
институт обявява, че размерът на средния осигурителен
доход за страната за юни
2020 г. е 1050,19 лв.
Средномесечният осигурителен доход за страната за
периода от 01.07.2019 г. до
30.06.2020 г. е 1023,24 лв.
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Èêîíîìèêàòà íà ÊÍÐ ñå âúçñòàíîâÿâà
ñòàáèëíî ñëåä COVID-19
„Ñâåòîâíàòà ôàáðèêà“ å â ïî-äîáðà ôîðìà â ñðàâíåíèå ñ ïðåäïðèÿòèÿòà â äðóãè äúðæàâè
В статия, озаглавена
"Китай е световна фабрика
както никога досега",
публикувана в британското издание "Икономист", се
отбелязва, че в условията
на епидемията от COVID-19
китайските компании са в
по-добра позиция в сравнение с предприятията в
други държави и че всичко
това се дължи на "успеха
на Китай в забавянето на
разпространението на коронавируса". МВФ е още
по-категоричен и конкретен. В "Доклад за световните икономически перспективи" в ситуацията, когато световната икономика
е изправена пред най-тежката си рецесия след тази
през 1930 г., МВФ посочва, че очаква Китай да бъде единствената от основните икономики, която ще
постигне положителен растеж през тази година. "Сега светът се нуждае от Китай повече от всякога", коментира в. "Ню Йорк
Таймс". Кейти Мацуи, главен стратег на "Голдман
Сакс" за Япония, посочва,
че страните по света са
взаимносвързани, и подчертава, че за почти всички големи икономики в света устойчивият икономически растеж на Китай е
от решаващо значение.
Тези оценки и прогнози
идват в момент, когато в
китайските медии се появяват факти за стабилния
ход към възстановяване на
икономиката на КНР след
неблагоприятните последици от епидемията от COVID19 в началото на годината.
Бързото възобновяване на
индустриалната активност
в КНР насърчи вносителите и инвеститорите да разширят своя дял на китайския пазар, докато другите
държави все още са на
различни етапи на блокиране на икономическата
дейност.

Данните за второто
тримесечие на
текущата година,
които ще бъдат публикувани
скоро, показват, че икономиката на Китай ще отбележи положителен растеж
през 2020 г., смятат експерти, цитирани от агенция
Синхуа. Ли Чао, икономист
от Zheshang Securities, очаква БВП на КНР да започне
да се увеличава през третото и четвъртото тримесечие с над 6 процента след
свиването му през първото
тримесечие. Възобновяването на производството по
принцип вече е завършено,
подчертава Ли.
Докато пандемията
COVID-19 опустоши глобалната икономика и глобалните активи през последните няколко месеца, китайс-

Положителната тенденция на икономическо възстановяване се дължи преди всичко на мерките
на правителството на КНР за стимулиране на икономиката и особено на помощта за малкия и средния бизнес,
пострадал най-сериозно от епидемията

ките акции останаха сред
най-добре представящите
се на световните фондови
пазари, посочват анализатори. Китайският фондов
пазар навлезе изцяло на територията на бика, а очакванията за курсовете на акциите са да има възходяща
тенденция на фона на някои временни колебания
през втората половина на
годината.

Пазарът на борсите
нараства с бързи
темпове след
възобновяването
на икономическите
дейности.
Шанхайският композитен индекс приключи
неотдавна с 2,01% ръст до
3152,81 пункта, докато
индексът CSI300 се покачи
с 1,93% до 4,419,60 пункта
най-високото му ниво от 1
юли 2015 г. По-малкият индекс в Шънджън нарасна
с 1,33%, а ChiNext се покачи с 1,57%. Хонконгската
фондова борса напоследък
също продължи възходящата си тенденция след скок
преди дни на референтния
индекс Hang Seng с ръст
от 2,85 процента, достигайки над 25 000 пункта. Това
стана след влизането в сила на Закона за националната сигурност на Хонконг,
което е показателно, че инвеститорите очакват законът да допринесе за стабилизиране на ситуацията
и за благоприятни условия
за бизнеса в този международен финансов център.
Правителството на КНР
не е определило конкретна
цел за икономическия растеж през 2020 г., показвайки, че няма да прилага силни стимулиращи политики,
отбеляза Ли Чао. Вместо
това ще се координират паричните, фискалните и финансовите политики за стабилизиране на заетостта и

за осигуряване на жизнения стандарт, като същевременно ще се подкрепят
ключови проекти, ще помага на малките и средните
предприятия да оцелеят в
трудния период. Важна цел
е и да продължи изваждането на социално слаби хора от бедността, подчертава Ли.

Започналата положителна тенденция на
възстановяване на
икономиката
се дължи на редица ефикасни мерки за стимулиране.
Създаден бе механизъм за
разплащане с малкия и
средния бизнес, пострадал
най-сериозно от епидемията. Министерството на финансите разпореди как точно и справедливо чрез този механизъм да става разпределението и управлението на капиталите в помощ
на пострадалите бизнеси,
така че парите да достигнат до нуждаещите се и да
се гарантира ефективният
им контрол.
Два трилиона юана
помощи ще бъдат отпуснати като директна подкрепа за средните и малките
частни фирми, които претърпяха сериозни щети от
епидемията, както и на домакинствата в затруднено
материално положение,
съобщи заместник-министърът на финансите Сю
Хунгцай.
"Това е специална мярка
за настоящата извънредна
ситуация. Тя е нов момент
в макроикономическия
контрол, както и важна
част от активната финансова политика на правителството, която ще помогне
за справяне с трудностите
и за поддържане жизнеността на пазара. В момента Министерството на финансите работи активно за
пускане в действие на механизъм за разплащания,

който гарантира, че средствата от него ще достигнат
бързо до компаниите и хората по места". Този специален механизъм за разплащане определя рамките за използване на финансовите средства, процедурата за тяхното разпределяне, както и мерките за
контрол на използването
им по места. Запазвайки
досегашната система за
финансово управление и
правата за разпределяне
на капитали, механизмът
установява и отговорностите на местните субекти,
както и контрола над тях,
така че да се избегнат злоупотреби.
Освен това правителството изисква финансовите ведомства по места
да използват собствени капитали, както и отпуснатите от правителството средства за справяне с последиците от епидемията, осъществявайки разходите си
на научна основа. Обществените финанси трябва да
бъдат оползотворени за гарантиране нормалния живот на хората, особено в
сферата на заетостта, подкрепата за социално слаби
и за пазарни субекти", посочи Сю Хунгцай.

Оптимално действащият механизъм
за контрол
на този процес е важна гаранция за безопасно и
ефикасно използване на
капиталите, отбелязват
представители на Министерството на финансите.
За да се случи това, е създадена система за стриктен контрол, която да гарантира достигането на
средствата по предназначение, както и изразходването им да бъде под контрол. Там, където се отпускат средства, задължително ще има и контрол за
тяхното изразходване. За

да се стандартизира управлението на средствата
за справяне с последиците от епидемията, министерството е създало съответните правила, цели, начин на отпускане, определени са лихвените проценти и други детайли, които
ще бъдат от полза за ефективното разпределение на
средствата и за контрола
върху изразходването им.
През тази година правителството на КНР заложи увеличение на бюджетния дефицит на КНР с
1 трилион юана спрямо миналата, като същевременно
обяви, че ще бъдат емитирани специални облигации също на стойност 1 трилион
юана. Средствата, събрани
от облигациите, ще бъдат
използвани и за здравеопазването и за овладяването на епидемията от
COVID-19.
Епидемията нанесе
сериозен удар върху потреблението в страната, но
с действията на властите
през последните месеци
пораженията в тази област
бяха смекчени. Потребителският пазар се възстановява стабилно, като за
първите пет месеца на
годината обемът на онлайн
продажбите на дребно е
нараснал с 11,5% в сравнение със същия период на
миналата година. Трябва да
се отбележи, че тази тенденция е изключително
важна, защото през последните шест потреблението е основен двигател за
китайския икономически
растеж, като приносът му
през 2019 г. бе 57,8%. Китай има население от над
1,4 милиарда, от които 400
милиона са хора със средни доходи. Това е огромен
потенциал за засилващото
се потребителско търсене.
Очакващото се оживление на инвестициите в
инфраструктурата и имотите също ще засили икономическия растеж през следващия период. Експерти
смятат, че предстои засилване на износа на китайски стоки, което ще е важен
стимул за разширяване на
икономическата активност
в страната.
В спомената статия на
британския "Икономист",
озаглавена "Китай е световна фабрика както никога досега", се подчертава, че на
фона на епидемията от
COVID-19 китайските компании са в по-добър период в
сравнение с предприятията в други държави и че
всичко това се дължи на
"успеха на Китай в забавянето на разпространението на коронавируса".
Страницата подготви
Любомир
МИХАЙЛОВ
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Покойният писател
Христо Калчев беше
казал: "Други държави си
имат мафия, в България
мафията си има държава".
Тази сентенция е цитирана и от чужди автори
като Миша Глени в книгите им за България.
И през лето 2020-о в
България дойде преломен
момент, когато народ
излезе на улицата и каза
"Мафията - вън!", "Мутри вън!", "Оставка!". И протестиращите бяха подкрепени от президента на
републиката, който повтори лозунгите им пред
камерите на телевизиите.
Мафията по определение е форма на организираната престъпност, която
включва в организацията
си държавата - хора на
високи нива или до самия
връх в законодателна,
съдебна и изпълнителна
власт. Прониква повече
или по-малко в трите
власти. Практиката показва - неизменно участват и
медиите. Те покриват или
подкрепят действията на
мафията с облак от
лъжлива информация,
коментари, анализи,
разследвания. Някои
вестници и телевизии у
нас са просто образец за
това.
С протестите, изглежда, сякаш България се
събужда, иска да отстрани мафията и да я натика
в затвора. Да, ама…
В последните два месеца основната грижа на
една прослойка дежурни
коментатори в медиите
беше да не падне правителството и "да дадат отпор на вражеската пропаганда" срещу премиера
Борисов. Т. нар. харалани
обясняваха, че няма проблем и имаме късмет с
Борисов, в момент, в
който обществото избухна
разгневено от вече неконтролираното му поведение, и от улики за корупция, изтекли в интернет (които големите медии замитат под килима).
Борисов си има фенове и защитници сред
т. нар. интелигенция, така
както навремето имаше
Тодор-Живкова художествено-творческа интелигенция. Около Живков имаше писатели, клакьори,
които неизменно го
хвалят и цитират.
Борисов е труден за
цитиране като в онова
време - "Както казва др.
Живков…" Да се опитаме
да си представим нещо
подобно - "Както каза др.
Борисов - на прост човек
кур се набива"…

Но въпреки всички
възможни културни пречки за интелектуалци и
полуинтелектуалци да
подкрепят Борисов, някои
от тях намират начин да
го правят. И повтарят
опорните точки на найелементарните гербаджийски тролове.

Основните лъжи
срещу протестите,
някои от които гротескни,
се свеждат до:
- Протестите са руски
метеж, организиран от
инсталирания от Решетников президент. Измислица, продължение на друга
- че президентът не е
избран с внушително
мнозинство, а е "назначен" от Русия. Тази опорка отрича напълно причините за протеста и мотивите, които държат хората на улицата вече повече от месец.
- Протестите са платени и организирани от
Васил Божков, олигархът

вия министър Горанов и
хората на ГЕРБ с намесата на премиера Борисов, за да му прокарат
изгодна за лотариите
поправка в закона.
Представи и някои доказателства и свидетелства. Никой не вярва, че
неговите сигнали ще
бъдат разследвани безпристрастно от този
главен прокурор.
- Като падне Борисов,
ще дойде по-лошо правителство в започналата
криза. Дори плашат с
конкретни предложения "Ауууу, идва Слави Трифонов", макар че нито той е
дал заявка, че иска да
става премиер, нито е
възможно правителство
без широка коалиция и
компромисна фигура.
Всъщност по-лошо от
сегашното правителство
няма как да дойде. И
след ремонта му то е
неспособно да води
страната и да потуши
недоволството. Дори
само въпросът "Ама кой

Â ïîñëåäíèòå äâà ìåñåöà
îñíîâíàòà ãðèæà íà åäíà
ïðîñëîéêà äåæóðíè êîìåíòàòîðè
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Тези лъжи са
разнасяни из
тв студии, статии,
фейсбук коментари и т. н.
На ниво като социологически анализ песента се
пее на друг глас. Боряна
Димитрова от "Алфа
Рисърч" ни плаши представяте ли си, казва
- коалиция между БСП,
"Има такъв народ" и
"Демократична България"? Да, може да си я
представим и хич не е
страшно в сравнение
със сегашната коалиция.
Димитрова (за която
Борисов казва - "На нея
най-много й вервам") - е
поредният крепител на
Борисов, изкаран на
боевата линия в тв студиите. Идеята е - сега си е
най-добре, ако може да
продължим пожарникарКолаж ЗЕМЯ

в изгнание. Божков е
пряко засегнат от главния прокурор и Борисов,
но това не означава, че
той е движеща сила на
протестите, които искат
оставките им. Няма
богаташ, който може с
пари да изкара това
негодувание по площадите. Платените агитки си
личат. Такива видяхме в
подкрепа на избора на
Гешев за главен прокурор - мутри от криминалния контингент и ромските махали. Сега не се
виждат такива по площадите. Малки групи провокатори от футболни
агитки се опитаха да се
намесят, но не успяха.
Също така Божков е част
от проблема - той призна
тежко престъпление и
обяви, че е дал 64 милиона подкупи на финансо-

ще дойде?" - след като
Борисов подаде оставка е форма на подкрепа за
него, с която се опитват
да обезкуражават всеки
недоволен. Това работи в
подкрепа на лицемерното
искане на Борисов да се
обединим - по неговия
начин "Я елате, пиленца,
при батко".
- Служебно правителство на Радев ще продължи 7 месеца, ще ни
извади от ЕС и НАТО,
няма да може да се
приеме бюджет и страната ще спре. Служебните
правителства траят 3
месеца, бюджетът се
изпълнява, дори да не е
приет нов, по съответен
законов ред, а излизане
от ЕС и НАТО е такава
невъзможна фантасмагория, че не си заслужава
да се опровергава.

ския райх с още едно
десетилетие.
Видяхме вече всякакви
коалиции - всичките
насипни десни в коалиция с ГЕРБ, след това
"Атака", ВМРО, НФСБ в
коалиция с ГЕРБ. А в
първия му мандат на
Борисов и Костов го
крепеше, заедно с Волен
Сидеров.
Мечтата на Борисов
(за която е давал заявки)
е да направи една коалиция с БСП, да им раздаде половината министри
и пак той да дърпа конците в следващите 10
години ("Е го, и Меркел
така направи, требва да
се обединим в кризата").
И в БСП мнозина вече
са си стиснали с Борисов ръцете под масата,
личи си по шестването
им в телевизиите. Само

тая тъпа Нинова нещо се
дърпа, затова трябва да
я махнат на конгрес…
Към опорките и лъжите
има и някои

екстравагантни
интелектуални
проблясъци.
Писателката Милена
Фучеджиева в коментар
във Фейсбук, препечатан
в пропагандния рупор на
Борисов в. "24 часа",
прокарва нови лъжи "желанието на някои
хора да видят Борисов
мъртъв" било плашещо.
И напомняло времената
около Народния съд… А
Борисов съвсем не бил
довел страната до национална катастрофа, а
напротив…
Какъв Народен съд,
като прокурорът е от…
мафията? Ама не било
мафия?
Пред такава защита на
Борисов и съзаклятието
му (да не използваме
думата мафия), направо
да онемееш.
Първо, никой не е
погребвал в ковчег Борисов, както внушава
авторката. Протестиращите символично погребаха "Диктатурата на
Борисов". Не желаят
смъртта му. Искат го в
затвора. И не с Народен
съд, а с редовен, стига
някой прокурор да му
внесе обвинения в съда.
Има за какво, но му
пазят гърба, както се
вижда вече 10 години.
И разбира се, Фучеджиева повтаря опорката
за сценариста Божков и
как някои са си продали
душата на дявола…
И каква е толкова
драмата? Че протестиращите искат оставка и
избори? Щом толкова го
обичат Борисов разни
анализатори, интелектуалци, "прости …" и прочее
народ от категорията "вие
сте прости и аз съм
прост", да си гласуват за
него пак. Какво се плашат от избори? Светът
няма да свърши. Борисов,
така или иначе, няма да е
премиер во век и веков,
нищо че уж нямал алтернатива.
Гробищата са пълни с
незаменими хора.
Иван БАКАЛОВ
www.e-vestnik.bg
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Ðóñèÿ èçïðàòè ïåò ñàìîëåòà ñ ïîìîù çà Ëèâàí
Ìîùåí âçðèâ ðàçòúðñè Áåéðóò, óáè ñòîòèöè, ðàíè õèëÿäè, ðàçðóøè ïîëîâèíàòà ãðàä
В сряда Владимир
Путин изпрати съболезнователна телеграма до лидерите и народа на Ливан за многобройните жертви
следствие на зловещия взрив във вторник
вечерта в района на
пристанището в столицата на страната. Само броени часове след
това по поръчение на
руския президент в
Бейрут кацнаха три самолета на Министерството на извънредните ситуации на Русия
със спасители, лекьари, медицински материали и оборудване.
Доставена е и аеромобилна болница, която
веднага започна да
приема ранени. В четвъртък се очакваха
още два товарни самолета. Общо в Ливан
пристигнаха около 150
руски специалисти, за
да окажат помощ на
пострадалото в страшната беда население.
Сред тях са и епидемиолози, готови да
изследват няколко стотин души на денонощие за зараза от коронавирус. В Ливан
ситуацията с разпространението на COVID19 и без това е тежка,
а в условията на технокатастрофа и горещини има висок риск
тя допълнително да се

усложни. В оказването на помощ се включиха десетки страни от
целия свят.
Страшният взрив в
Бейрут отне живота на
над 150 души, пострадали са над 4000, но
стотици остават безследно изчезнали в
морските води и под
развалините на разрушените сгради. В атмосферата има изхвърлени отровни газове. Затова броят на
загиналите ще нараства. Огромна част от
града изглежда като
след бомбардировка.
Без покрив са останали над 300 хиляди души. В огромен периметър не са останали
незасегнати сгради.

Пострадали са много
чужди посолства и
официални държавни
институции. За силата
на експлозията говори и фактът, че фасадата на търговски център, намиращ се на 2
км от епицентъра, е
напълно разрушена.
Дори в кипърската
столица Никозия експлозията е била усетена като земетресение.
Болниците в Бейрут
са препълнени. Много
от тях са сериозно
повредени от взрива.
"Изправени сме пред
истинска катастрофа и
ни е нужно време, за
да оценим степента на
щетите, заяви ливанският здравен министър

Хамад Хасан. Според
премиера на страната
най-вероятно са се
взривили 2750 тона
амониева селитра или
амониев нитрат - взривоопасно вещество,
което се използва за
производство на торове и бомби. Огромните запаси от амониева селитра са били
съхранявани в складово помещение на
пристанището от 2014
години, без да се спазват мерките за контрол и безопасност.
Според една от версиите в момента на взрива в склада са се водили ремонтни работи
с оксижен, което е
причинило детонацията на опасния товар.

Ужасно е да се помисли как в течение на
шест години стотици
хора са минавали всеки ден покрай "бурето
с барут", разхождайки
се из нощен Бейрут и
посещавайки магазините около пристанището.
Инфраструктурата
на пристанището е напълно унищожена преди експлозията то
е приемало годишно
3000 плавателни съда,
на 16 кея е имало товаро-разтоварителни
площадки, както и военноморска база на
ливанските ВМС. Сега
градът го заплашва и
продоволствена криза
заради разрушените
пристанищни складове
с хранителни стоки и
невъзможността там
да акостират кораби.
Кметът на Бейрут
Маруан Абуд сравни
експлозията с американските атомни бомби, хвърлени над японските градове Хирошима и Накасаки през
1945 г. По думите му е
пострадал над половината град. Йорданската сеизмологична обсерватория съобщи,
че взривът на пристанището в Бейрут е бил
равен по сила на земетресение с магнитуд 4,5.
Официални предс-

тавители на всички
страни, включително и
Израел, с който Ливан
е във враждебни отношения, отхвърлиха вероятността за терористичен акт. Единствен
Доналд Тръмп заяви,
че негови генерали са
му казали, че става дума за атака. Скоро
обаче, това твърдение
бе отречено от Пентагона.
Правителството на
Ливан веднага започна следствени действия и обеща, че виновниците за трагедията
ще бъдат строго наказани. Под домашен
арест са взети служещи в администрацията на пристанището,
които са отговаряли
за охраната и сигурността на обекта. Те
ще останат под арест
до установяването на
отговорността на конкретни длъжностни лица. Директорът на
пристанището и шефът на митническата
служба са заявили, че
много пъти са настоявали за изнасянето на
опасния товар от
складовете, но молбите им са останали без
отговор.
В Бейрут е въведено извънредно положение за две седмици, а в цялата страна
тридневен траур.

Ðóñîôîáèòå ãóáÿò ïðîôåñèÿòà ñè

Çåëåíà ñâåòëèíà çà „Ñåâåðåí ïîòîê 2“
Датските власти не са получили жалби срещу решението на Датската агенция по енергетиката от 6 юли т. г., съгласно което компанията Nord Stream 2 AG ще може да използва закотвените в териториалните води на Дания руски кораби за изграждането на газопровода
"Северен поток 2". Това означава, че строителството на останалата
част от около 160 км на тръбопровода ще може да продължи, съобщи РИА "Новости".
В изявление на агенцията се казва, че операторът може да възобнови изграждането на тръбопровода от вторник, 4 август. По-рано
ведомството разреши на оператора Nord Stream 2 AG да използва
корабите при изграждането на газопровода в датски води.
Както обясниха от агенцията, трасето на тръбопровода, който ще
бъде завършен, минава извън зоната на риск от контакт с химическо
и друго оръжие, останало на дъното на Балтийско море от двете
световни войни. До 3 август строителството на "Северен поток 2" не
можеше да бъде възобновено, защото именно на тази дата изтичаше
срокът за обжалване решението на датските власти.
Обявените от САЩ санкции срещу фирми, които участват в реализирането на проекта, са сериозен проблем не само в отношенията
между САЩ и Германия, но и между САЩ и целия ЕС. Европа не
желае Вашингтон да се намесва в решаването на европейски въпроси и обмисля твърд отговор. Германският външен министър Хайко
Маас призна, че отношенията със САЩ са напрегнати и трябва да се
направи всичко възможно те да се подобрят, но това не може да
става с накърняване интересите на Берлин. Посланикът на Германия
в Москва Геза Андреас фон Гайр пък обяви, че е оптимист за бързото
доизграждане на газопровода.

Текстовете на западните
русофоби, които те усърдно
съчиняваха срещу Владимир
Путин през последните 20 години, напоследък започнаха
да увяхват и загубиха своята актуалност. Информационната операция на Европа
срещу Русия фактически се
провали. Такъв коментар
пред руските медии направи финландският политолог
Йохан Бекман.
По думите му русофоб на
Запад е добре платена професия. "Представители на това "влиятелно дружество"
има и сред журналистите, и
политолозите, и военните, и
политиците. В последно време обаче те сякаш загубиха
ориентация, а заедно с нея
и репутацията си", казва експертът.
Русофобски гласове се
разнасяха в печата и докато руски военни медици бяха в Италия, където помагаха на местни лекари в борбата им срещу коронавируса, но хората вече не им вярваха. За всички беше ясно,
че Русия оказва безвъзмездна помощ и няма да поиска нищо в замяна. "Изглежда, че и самите участници в
антируската провокация вече са престанали да вярват
в това, което сами пишат",
добавя Бекман. Той смята, че

Йохан Бекман

след внасянето на поправки
в конституцията, за които
гласуваха руските граждани,
русофобията в Западна Европа започна да пропада и
силите й се изчерпаха.
"В продължение на две
седмици след това никой нищо не писа. Сякаш ги бе ударила парализа. И какво да
пишат. Руснаците за пореден
път подкрепиха Путин, включително за възможността
още веднъж да се кандидатира за президентския пост.
А това означава, че цялата
офанзива срещу Путин е била напразна", коментира
финландецът. Според него
редица от приетите в руската конституция поправки
не малко западни лидери биха искали да видят и в основния закон на своите страни: "Това се отнася напри-

мер за определението за
брака като съюз само между мъж и жена. Финландците също биха били доволни
от такова определение. Или
въвеждането на закон с понятието за вяра в Бога. Европа е християнска, но навсякъде се пропагандира безбожие".
Със своите спокойни, планомерни и премислени стъпки Москва практически "издърпва килимчето" изпод
краката на русофобите, лишава ги от аргументи и ликвидира тази "професия". "Вече е безнадеждно да се повлияе на ситуацията в Русия,
да се измислят нови кампании става все по-сложно. А
това означава, че целта да
бъде свален руският лидер
се превърна в нереална мечта", заключава Бекман.
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На какво Бил Гейтс се е научил
от Уорън Бъфет
Мултимилиардерите Бил
Гейтс и Уорън Бъфет са
близки приятели от близо
три десетилетия. Всеки път,
когато основателят на
Microsoft е в компанията на
"Оракула от Омаха", той
казва, че се чувства като
дете в сладкарница, визирайки множеството съвети,
които е получил от Бъфет.
Гейтс също така не пропуска възможност да сподели ролята, която житейската мъдрост на Бъфет
е изиграла в неговия живот. Може би най-важният
урок, който е научил от легендарния инвеститор, е
ревностно да защитава
своето време.
"Колкото и пари да имате, не може да си купите
време. Всеки има само 24
часа на ден. Уорън отделя
особено внимание на този
факт. Той не позволява календарът му да се препълни с безсмислени срещи",
казва Гейтс.
Задаването на правилните приоритети дава на Бъфет повече време, което да
прекарва в компанията на
хора, които са важни за не-

го, като в това число влиза
и основателят на Microsoft.
"Той е много щедър в отделянето на време на хората, на които има доверие.
Близките му съветници в
Berkshire имат номера му и
могат да му се обаждат по
всяко време", добавя Гейтс.
Иначе казано, трябва да
фокусирате цялото си внимание върху важните за вас
неща и да игнорирате информацията, мненията и
идеите, които не засягат вашите приоритети. Преди да
правите каквото и да е било, трябва да си задавате
въпроса "Това важно ли е
за мен в момента?".
Успешните хора, като
Бъфет и Гейтс, са наясно,
че денят им трябва да се
върти около важните неща.
Те управляват времето си
изключително ефективно,
фокусирайки се върху едно или две неща, които задължително трябва да бъдат изпълнени в рамките на
деня.
Ето няколко неща, които може да направите, за
да подобрите фокуса си
върху важните неща:

Следвайте
предвидим график
Когато пристигнете в
офиса, първият ви приоритет трябва да бъде избягването на имейла. Веднъж
след като отворите пощата си, играта свършва. Веднага ще бъдете въвлечени
в водовъртеж от чужди
проблеми, искания и ангажименти.
Вместо това, всяка сутрин отделяйте между 30 и
60 минути за планирането
на график, който да следвате през деня. Задайте си
въпросите: "Какво трябва да
направя, за да върви денят
ми добре?" и "Колко време
трябва да отделя на всяка
задача?"
Опростете нещата
Опростяването внася
много ползи в работния
процес. Когато трябва да
мислим за много сложни
фактори, като например
срещи с хора или разработване на стратегии, ние често губим от поглед крайната цел, която искаме да постигнем. Вместо да позволявате денят ви да бъде доминиран от ненужни раз-

сейвания, трябва да се научите да подрязвате всичко излишно и да си изградите ритъм на работа.
Обучете мозъка си
да казва "не"
Според проучване на
професор Мортен Хансен от
Калифорнийския университет "Бъркли", когато човек
се научи да казва "не", той
придобива способността да
свежда до минимум ангажиментите си и да се фокусира върху важните неща.
И обратното, когато човек
не се възползва от тази дума, той рискува да бъде натоварен с твърде много за-

дължения, резултатът от които са повишени нива на
стрес, прегаряне и дори
депресия.
"Хората смятат, че да си
фокусиран, означава да
казваш "да" на нещо, върху
което трябва да съсредоточиш вниманието си. Това не
е така. Да си фокусиран, означава да казваш "не" на
стотици други добри идеи,
които съществуват. Трябва
да избирате внимателно. Аз
съм еднакво горд както с
нещата, които сме направили, така и с онези, които
не сме", казваше основателят на Apple Стив Джобс.

Ледът на Арктика изчезва до 2035 г.? 13 митове и факти за дежавю
До лятото на 2035а Арктика може да остане без лед. Това
твърдят британски
учени, които са изучавали последния топъл
период от историята
на Земята, настъпил
преди повече от 100
хил. години.
Сателитни снимки
показват, че арктическият морски лед, който през септември бе
достигнал най-ниските
си нива въобще, се
смалява с около 13%
на десетилетие. През
80-те години на миналия век е изчезнал
почти половината от
него.
Кога морският лед
ще изчезне напълно?
Прогнозите варират.
Според едно изследване това трябваше да
се случи още през
2016-а. Повечето уче-

ни обаче смятат, че до
лятото на 2050-а Арктика ще остане без
лед.
Сега учени от Британския антарктически
институт използваха
климатични модели,
за да изучат високите
температури в Арктика по време на последния междуледников период - преди
около 127 000 години.
Моделирането показва, че силното слънце
през пролетта е разтопило целия лед в Арктика. Появата на
много надледни езера
от стопената вода рязко намалява отразяващата способност на
леда, което води до
бързото му нагряване,
образуването на още
по-голям брой водни
басейни и рязко ускорение на топенето на

арктическата ледена
шапка.
Според британските учени подобни процеси на Земята могат
да започнат още през
2035-а, когато температурите в Арктика ще
се доближат до показателите, характерни
за началото на последната междуледникова епоха. Така полярната ледена шапка
може да изчезне почти половин век по-рано от предвижданото
в предишни климатични модели.
"Перспективата, че
до 2035 г. Арктика може да остане без ледена покривка, трябва да принуди човечеството да се бори
активно с глобалното
затопляне", заяви палеоклиматологът Луиз
Симе.

Дежавю е преживяване, при което човек се чувства сигурен, че вече е виждал
или преживявал някаква нова ситуация
(човек усеща, все едно, че дадена случка
вече се е състояла
или се е случила неотдавна), въпреки че
точните обстоятелства около предишната
ситуация са неясни.
Терминът е въведен
от френския психолог Емил Боарак
(1851-1917).
В следващите редове ще ви представим
13 интересни мита,
свързани с това психологическо явление.
1. Фройд е убеден,
че това явление е
свързано със сюжети
от забравени сънища.
2. След 25-годишна
възраст се отбелязва
намаляване на вероятността от проявата на
дежавю.
3. Според изследователите феноменът е
свързан с нивото на
допамина. Затова младите хора го изпитват
по-често.
4. При електростимулацияна слепоочните дялове на главния
мозък пациентите изпитват чувство за нереалност на случващото се, както и дежавю.

5. Съществува теория, според която дежавю е опит, получен
в паралелна вселена.
6. Според друга теория, дежавю е разновидност на подсъзнателното шесто чувство.
7. Вероятността от
дежавю е свързана
със социално-икономическия статус и образованието. По-образованите и високопоставени в обществото
граждани изпитват порядко дежавю.
8. Съществува феномен, противоположен на дежавю, наречен жамевю. Изпитват
го хора, попадайки в
позната обстановка,
която възприемат като абсолютно нова.
9. Според парапсихолозите дежавю е от
наши минали превъплъщения.
10. Смята се, че дежавю може да бъде
провокирано от т. нар.

"разделено възприятие". Това се случва,
ако първо бегло погледнете обект, а след
това му обърнете поголямо внимание.
11. Когнитивните
психолози от Университета в Колорадо изследват феномена с
помощта на виртуална
реалност. Те създават
компютърен модел на
две идентични стаи и
при влизане във втората доброволците изпитват усещане за дежавю.
12. Съществува версия, че дежавю е мигновено нарушение в
заобикалящата ни реалност.
13. Някои изследователи твърдят, че дежавю представлява
своеобразен "пророчески сън", който ни
позволява за миг
да надникнем в бъдещето.
От обекти;
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Германия
регистрира най-резкия скок в броя
на заразените с новия коронавирус от началото на май. Държавният институт за инфекциозни
заболявания "Роберт Кох" съобщи
за нови 1226 заразени през
последното денонощие, с което
общият им брой става 218 519.
Пикът на епидемията в Германия
беше достигнат в началото на
април с над 6000 заразени за
един ден. За последния ден има и
девет починали. Общият им брой
вече е 9207 души. "Това несъмнено е тревожно", каза здравният
министър Йенс Шпан за радио
Дойчландфунк. "В резултат на
завръщащи се пътници и събирания на хора по разни поводи
възникват по-малки и по-големи
огнища на зараза в почти всичките
ни провинции", добави министърът
и прикани германците да са
"много, много предпазливи".

През третата нощ на
протестите силите за борба
с безредиците атакуваха
безогледно в Минск малки
групи протестиращи, за да
им попречат да се обединят. Те нападнаха и
шофьори, които надуваха
клаксоните в подкрепа на
демонстрантите, като
чупеха стъклата на колите
им и арестуваха водачите.
Претърсваха и междублоковите пространства.

Ïîðåäíà íîù íà ïðîòåñòè â Áåëàðóñ ñðåùó
ðåçóëòàòèòå îò ïðåçèäåíòñêèòå èçáîðè
Ïîëèöèÿòà å çàäúðæàëà
íàä 1000 äóøè
За трета поредна нощ
Беларус беше обхванат от
протести срещу предварителните резултати от
президентските избори в
неделя, според които
президентът Александър
Лукашенко, управляващ
страната от 26 г., е спечелил над 80 процента от
гласовете, съобщиха ДПА
и ТАСС.
Стотици хора участваха
в протестите в няколко
града. В столицата Минск
демонстрантите издигнаха
барикади. Полицията се
опитваше да разпръсне
протестиращите с гумени
куршуми и шумови гранати. Видеокадри в социалните мрежи показвали
униформени мъже да бият
и ритат цивилни.
Протестните акции в
Минск се преместиха от
центъра на града в жилищните райони. Практически
целият център на столицата беше блокиран от
спецчасти на полицията

(ОМОН), вътрешните
войски и други силови
структури, за да попречат
на протестиращите да
повторят сценария от
предишните два дни.
Според очевидци действията на силите за сигурност
във вторник са били много
по-решителни и твърди в
сравнение с предишните
протести. Под техните
удари попадат много от
хората, които просто са се
оказали на улицата. Силите на реда обискират
дворове и входове на
жилища, спират автомобили и задържат онези от
пътуващите, носещи на
ръката си бяла гривна,
която тези дни стана
символ на протеста.
Полицията е арестувала над 1000 протестиращи
в третата нощ на протести. Сред задържаните има
организатори на протестите. Вътрешното министерство съобщи също, че
през изминалата нощ са

Най-малко 70 души
загинаха,

а десетки бяха ранени при
сблъсъци между армията на
Южен Судан и въоръжени
цивилни. Насилието в град Тондж
е избухнало, след като цивилните отказали да се разоръжат
съгласно мирното споразумение,
каза говорителят на ООН Стефан
Дюжарик. Според информацията при боевете са били
изгорени някои магазини, а
много жени и деца са избягали
от страх за живота си.

Президентът на Еквадор

Демонстранти влязоха в остра схватка с тежко екипираните полицаи в
беларуската столица

ранени 51 протестиращи и
14 полицаи. Според министерството броят на
участниците в тези протести намалява, а освен
това те се провеждат и в
по-малко градове, предаде
Франс прес.
Беларуската полиция
съобщи вчера, че в град
Брест е открила огън по
демонстранти, протестирали през изминалата нощ
срещу резултатите от
президентските избори, и

има един ранен. Нападнати от група агресивни
хора, въоръжени с метални пръти, полицаите
дадоха предупредителни
изстрели и бяха принудени да използват огнестрелно оръжие, за да
защитят живота си, се
казва в съобщение на
органите на реда. За
разпръскване на демонстрантите са използвани
шокови гранати и гумени
куршуми.ç

Ленин Морено обяви извънредно
положение в затворите в страната.
Това дава право на силите за
сигурност да поемат контрол върху
затворите, в които "мафията
предизвиква хаос", написа
"Туитър" Морено. Преди това
местният в. "Комерсио" съобщи, че
двама затворници са загинали при
караница в затвора в Котопакси,
на около 75 км от столицата
Кито. Във вторник миналата
седмица 11 осъдени бяха убити
във въоръжени сблъсъци между
враждуващи групи в затвора в
Гуаякил. Според вестник "Универсо" за по-малко от седмица наймалко 15 осъдени са убити в
затворите в Гуаякил и Латакунга.

Àðõåîëîã ëþáèòåë îòêðè
ñúêðîâèùå íà 3000 ã. â Øîòëàíäèÿ

Откривателят на съкровището Мариуш Степиен признава, че е "на
седмото небе от щастие"

Археологът любител Мариуш Степиен с помощта на металотърсач е открил в Шотландия артефакти от бронзовата епоха, пише британският в. "Гардиън", цитиран от Дарик нюз. Сред находките има
комплект конски амуниции и
меч на около 3000 години.
Според изданието в края
на юни Степиен е участвал
заедно със свои приятели в
разкопки, когато се натъкнал
на металните предмети на
дълбочина метър и половина. Сигналът от металотърсача бил толкова силен, че

той съобщил за откритието
на експертите от организацията Treasure Trove. Професионалните археолози се отзовали незабавно и изследвали мястото в продължение
на почти един месец. През
това време откривателят и
приятелите му работили заедно с тях, тъй като искали
да участват в разкопките от
начало до край.
Учените са открили меч,
прибран в ножница и украсен с ремъци и катарами, капачки от колелата на древни
карети, както и останките от

декоративна "висулка дрънкалка", която е била закрепвана за конската сбруя - първата, открита в Шотландия, и
третата във Великобритания.
Според ръководителя на
Treasure Trove Емили Фрийман откритието е от общонационално значение, тъй
като в Шотландия има съвсем малко находки от бронзовата епоха. "За нас това
беше прекрасна възможност не само да възстановим бронзовите артефакти,
но и органичните материали", разказва тя.ç
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Ïåêèí ñìåê÷àâà óñëîâèÿòà çà
âëèçàíå íà åâðîïåéöè â Êèòàé

Премиерът на Чехия Андрей Бабиш вчера се срещна в Прага с
държавния секретар на САЩ Майк Помпейо. Чехия не планира да
разполага на своя територия американски войници, които трябва
да бъдат предислоцирани от Германия в други европейски страни
от НАТО, заяви Бабиш в навечерието на визитата.

Китай смекчи условията
за влизане в страната за
граждани на 36 европейски държави, улеснявайки
издаването на визи на хора с разрешение за постоянно пребиваване, но принудени заради пандемията
да останат в чужбина през
последните четири месеца,
предаде АФП. Пекин затвори границите в края на
март.
Редица китайски посолства в Европа поместиха
вчера на сайтовете си съобщения, че чужденци с валидни разрешения за пре-

биваване могат да кандидатстват за безплатни визи. Става дума например за
граждани на Германия, Белгия, Испания, Франция, Италия, Полша, Великобритания и Швейцария. От края
на март насам някои чужденци - като дипломати, някои категории бизнесмени,
технически специалисти и
преподаватели - можеха да
влизат в Китай, но само с
писмо от местните власти
и срещу заплащане.
Остава в сила разпореждането всички пристигащи
от чужбина да прекарат 14-

дневна карантина в Китай.
През последните месеци се
повиши и цената на самолетните билети, напомня
АФП. Пандемията, изглежда, отново се засилва в Европа, но Китай на практика е спрял епидемията на
своя територия. От средата на май по официални
данни там няма починали
от COVID-19, при все че се
появяват нови огнища. До
момента в Китай са регистрирани 85 000 случая на заразяване и 4634 починали
вследствие на коронавируса, допълва агенцията.ç

Äæî Áàéäúí èçáðà çà ñâîé êàíäèäàò
çà âèöåïðåçèäåíò Êàìàëà Õàðèñ
55-ãîäèøíàòà ñåíàòîðêà ìîæå äà ñòàíå ïúðâàòà
÷åðíîêîæà æåíà íà òîçè ïîñò â èñòîðèÿòà íà ÑÀÙ
Кандидатът на демократите за президент Джо
Байдън избра за свой
кандидат за вицепрезидент сенаторката от
Калифорния Камала
Харис, съобщиха от
предизборния му щаб.
В случай на победа на
Байдън на президентските избори на 3 ноември,
55-годишната Харис ще
стане първата чернокожа
жена вицепрезидент в
историята на САЩ. Ройтерс отбелязва, че Камала Харис ще бъде подходящ партньор на Байдън
в битката му с президента републиканец Доналд
Тръмп за Белия дом.
"Имам огромната чест
да обявя, че избрах Камала Харис - безстрашен
защитник на обикновените
хора и един от изтъкнатите
държавни служители, за
свой кандидат за вицепрезидент", съобщи в Туитър
77-годишният Байдън. Той
отбеляза, че когато Камала
Харис е била главен прокурор на Калифорния, е

Сенаторката от щата Калифорния Камала Харис, която Джо Байдън избра за свой кандидат за поста вицепрезидент, изрази увереност, че ако той победи на изборите, ще успее да обедини американците

работила в тясно сътрудничество със сина му Бо
Байдън, бивш главен
прокурор на Делауер,
починал от рак през 2015 г.
"Наблюдавах как те двама-

та се бореха срещу големите банки, помагаха на
работниците, защитаваха
жените и децата от малтретиране. Бях горд тогава и
сега ще бъда горд, че тя е

мой партньор в тази предизборна кампания", добави
Байдън, цитиран от АФП.
Същевременно без
изненади Джо Байдън
спечели първичните избори

на Демократическата
партия в щата Кънектикът в
надпреварата за Белия
дом, а републиканецът
Доналд Тръмп - тези на
републиканците, предаде
АП.
Байдън победи сенатора от Върмонт Бърни
Сандърс и Тълси Габард,
която представлява родния
си щат Хавай в Камарата
на представителите в
Конгреса. Сандърс и
Габард отпаднаха от
надпреварата още преди
месеци, но не са поискали
от щатските власти да
заличат имената им от
бюлетините. Очаква се
Байдън да бъде официално
издигнат за кандидатпрезидент на демократите
на планирания следващата
седмица партиен конгрес.
Президентът Тръмп победи
на първичните избори
предприемача в областта
на имотите и вечен кандидат Роки де ла Фуенте.
Председателят на Републиканската партия в Кънектикът Джей Ар Романо
разкритикува организирането на първични избори
като прахосване на пари,
тъй като на практика
Тръмп няма конкуренция. ç

Íèäåðëàíäñêàòà ïîëèöèÿ ðàçáè íàé-ãîëÿìàòà
ëàáîðàòîðèÿ çà êîêàèí â ñòðàíàòà

Южнокорейските войници помагат на местните жители да почистят край
наводнените си жилища в Йончон. Най-малко 33-ма души са загинали в
резултат на продължителните силни валежи в Южна Корея от началото на
август, а девет са безследно изчезнали. Над 7000 души са били евакуирани заради стихията, много от тях все още не могат да се завърнат по
домовете си. Повредени са около 6000 жилища, 2500 ферми и складове.

Нидерландската полиция
разби най-голямата според
служителите на реда откривана досега лаборатория за
производство на кокаин в
страната, скрита в бивше
училище за конна езда, съобщи АП. При операцията
били арестувани 17 заподозрени, включително колумбийски, турски и нидерландски граждани.
Полицията обяви, че е
открила десетки хиляди литри химически вещества и

100 кг готов за употреба кокаин, когато е атакувала в
петък училището за конна
езда. Служителите на реда
са открили също спални помещения за работниците от
лабораторията в сграда в
Нейевен, на 120 км североизточно от Амстердам. Андре ван Рейн, главен инспектор в полицейския отдел за
борба с наркотиците, каза,
че откритата лаборатория е
разполагала с капацитет за
производство на 150-200 кг

кокаин дневно, чиято стойност на дребно възлиза на
4,5 - 8 млн. евро.
Направен от полицията
видеозапис показва оборудване и принадлежности,
включително пластмасови
бидони и вани с химически
вещества, и редица от пет
червени бетонобъркачки, които са били използвани за
извличане на кокаин от стоки като дрехи, напоени с
наркотика, преди да бъдат
изнесени за Нидерландия.ç
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Áèâøà çâåçäà íà ÖÑÊÀ äàäå ñòàðò
íà ãîëîâî øîó â Ëèãà Åâðîïà
Шахтьор
(Донецк)
прегази
Базел, следва
полуфинал с
Интер
Бившата звезда на ЦСКА
Жуниор Мораеш отбеляза
един от головете за изразителната победа на Шахтьор
(Донецк) с 4:1 над Базел в
четвъртфинал от Лига
Европа. Бразилецът откри
резултата на срещата в
Гелзенкирхен, а украинският гранд прегази швейцарския си опонент. На полуфинала на 17 август Мораеш и
компания ще спорят с един
от фаворитите за спечелване на трофея - Интер, който
отстрани Байер (Леверкузен).
Шахтьор започна ударно срещу Базел, откривайки резултата още във
втората минута. След
изпълнен корнер от Марлос бившата звезда на
ЦСКА Жуниор Мораеш
успя с глава да насочи
топката в мрежата зад
Николич - 1:0. Играта
продължи да бъде много
динамична, като положенията пред вратата на
Базел преобладаваха. Така

Бразилската звезда на Шахтьор Жуниор Мораеш отбеляза гол още във втората минута

се стигна до 22-рата минута, когато Тайсон получи
топката в наказателното
поле и покачи на 2:0.
След почивката играта
беше равностойна.
В 63-тата минута ситуация в наказателното поле
на Шахтьор беше прегледана с ВАР за съмнения
за дузпа, но такава се
оказа, че няма. Натискът
на Базел се засили, но
защитата на Шахтьор не
се пропукваше. При една
от контраатаките на
украинците в 75-ата минута съдията Майкъл Оливър
отсъди дузпа за наруше-

ние на Яник Маршанд. От
бялата точка Алан Патрик
вкара за 3:0. В заключителните минути двата тима
си размениха по едно
попадение. Първо Додо
направи 4:0 в 88-ата
минута, а в добавеното
време влезлият като
резерва Рики Ван Волсфинкел вкара почетно за
Базел - 4:1.
Севиля успя да победи
с 1:0 Уулвърхемптън в
друг 1/4-финал от Лига
Европа и ще спори с
Манчестър Юнайтед (на 16
август) за място на финала. Лукас Окампос се

превърна в герой за
испанския тим, който е
рекордьор по титли във
втория по сила турнир на
Стария континент. Той
отбеляза попадението във
вратата на "вълците" в 88ата минута на срещата,
състояла се в Дуисбург.
Уулвърхемптън може да
съжалява за пропуснатия
шанс, тъй като още в
началото на двубоя Раул
Хименес пропиля дузпа.
Севиля за пети път в
историята си достига до
стъпалото преди финала
във втория по сила европейски клубен турнир. ç

COVID-19 óäàðè
è Áàðñåëîíà
Случай на заразен с коронавирус беше регистриран в испанския град Барселона. Това
стана ясно след направени тестове, а хубавата новина за каталунците е, че футболистът не
е сред тези, които ще се борят
за трофея в Шампионската лига и не е имал контакти с нито
един от играчите от тима, които днес заминават за Лисабон
за битката от 1/4-финалите с
Байерн в петък.
Така кръгът се стеснява до
деветимата футболисти, които
от днес трябваше да подновят
тренировки. Това са завръщащите се от наем Хуан Миранда,
Жан Клер Тодибо, Муса Уаге,
Карлес Аленя, Рафиня, Матеус
Фернандес и Ориол Бускетс,
както и новите попълнения
Франсиско Тринкао и Педри.
Припомняме, че игралият
във Валядолид Фернандес вече
даде положителен тест преди
време и е възможно да не се е
изчистил съвсем от вируса. От
"Камп Ноу" не разкриват името
на заразения, но подчертават,
че той не е имал никакви симптоми и в момента е поставен
под карантина. ç

Матеус Фернандес

Êðàñèìèðà Øîïîâà ìå÷òàå äà îòêðèå "áúëãàðñêèÿ Ìåñè"
Футболът е мъжка територия, гласи общоприетото
от години мнение. 138 са регистрираните в БФС агенти на играчи и само един
от действащите е жена.
Красимира Шопова вече
трета година си пробива път
в най-мъжкия спорт и въпреки трудностите голямата
й страст започва да й се
отплаща. А мечтата й е един
ден да срещне следващия
Лионел Меси. Ако бъде българин и помогне за трансфера му в голям отбор - още
по-добре.
Откъде идва влечението
й към футбола и как избира точно царя на спортовете за професионалното
си развитие. "Сама за себе си търся отговора на този въпрос вече доста дълги години. Не знам кой е
изрекъл фразата "футболът
е магия", но определено е
бил прав и все още съм
подвластна на тази магия.
В рода ми няма футболисти и по никакъв начин никой не ме е подбутвал в тази сфера. Тя си дойде по
естествен път. Професията
сама ме избра, защото е
напълно логично. Аз отделях твърде много време да

Професията сама ме избра,
признава единствената жена
в България футболен агент

Красимира Шопова е единствената жена в България лицензиран
футболен агент

гледам футбол, включително и от българското първенство. Особено през последните години. И в един момент си дадох сметка, че
това ми коства изключително много време и трябваше да направя нещо, да
вложа тази страст и енер-

гия. Да не е просто така
напразно. Бях подпомогната със съвет от преподавател в НСА - също жена. За
което съм й безкрайно благодарна, защото тя усети
моята страст и любов към
този спорт", каза Красимира Шопова пред БНР.

Всяко начало е трудно.
Двойно по-трудно е за жена, която опитва да пробие
в консервативния футбол.
"Определено се гледа с голямо недоверие, особено в
началото. Много е трудно.
Бях съвсем сама. Имах едно-две предложения от големите мениджъри в България, които отклоних. Реших, че ще се боря сама.
От една година работя в
съдружие с адвокат и смятам, че именно през тази
година нещата започнаха да
ни се случват. Показах, че
не съм случайно попаднала в тази сфера", доволна
е Красимира.
Работата на футболния
агент не е никак лесна. Особено в България. "Доста са
клубовете, които забраняват на играчите си да работят с футболни агенти. Не
знам защо се е наложило
това негативно мнение за
агентите. Но има агенти и
агенти. Може би те са попаднали на неподходящите
хора. Аз от мое име мога
да кажа, че правя нещата
от любов към спорта. Вярно е, че всички работим за
пари и разчитаме да изкараме големите пари, но кой-

то каквото търси, това намира. Агентите не са хората, които уреждат трансфери на клиентите си. На мен
са ми се обаждали просто
само да ги изслушам, когато имат личен проблем. И
то късно вечер. Ако аз и моят колега не успеем да помогнем, работим с психолог, финансист, физиотерапевти. Хора, с които сме
сключили договори и които могат да бъдат на наше
разположение по всяко едно време. Смятам, че така
се работи професионално.
И е хубаво да знаем къде
си пращаме клиентите, когато те имат нужда от помощ", каза още Красимира
Шопова.
Голямата мечта на футболния агент е да реализира силен трансфер. При
Красимира това не е достатъчно. "За какво мечтая?
Това е лесно - да срещна
следващия Меси! Българския Меси? Не съм толкова
тесногръда, надявам се на
нещо и извън страната. А
ако направим изходящ
трансфер на футболист с качествата на Меси, това би
било най-доброто", пожела
си Шопова. ç
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Треньорът на
"сините" няма
да може да
използва и
Симеон
Славчев
Треньорът на Левски
Георги Тодоров е останал
крайно недоволен от
поведението на отбора
срещу Берое (0:2). Наставникът има претенции найвече към офанзивните
играчи на "сините". Той е
бил бесен от изявите на
Паулиньо и Стайн Спиерингс. От Паулиньо се
очаква много повече, но
бразилецът започна
кампанията много слабо.
Той е гласен за трансфер
през лятото, като с продажбата му да бъде вързана част от бюджета на
клуба.
Спиерингс също е на
изхода на "Герена". Към
него има интерес от
втородивизионния германски Зандхаузен.
В същото време стана
ясно, че халфът Симеон
Славчев няма да бъде на
разположение на треньора
на Левски за гостуването
на Арда. Мачът от втория
кръг на Първа лига в
Кърджали е в събота (15
август) от 20 часа. Именно
средата на терена е найневралгичната зона от
постройката на столичани,
както и Георги Тодоров
отбеляза. Славчев напусна
с контузия двубоя срещу
Берое на "Герена". Полузащитникът получи разтежение още в първата част на
мача, но все пак остана

:

Ãåîðãè Òîäîðîâ áåñåí íà
äâàìà îò ëèäåðèòå íà Ëåâñêè

Íàêðàòêî

100 000 евро
ще получаи ЦСКА

от трансфера на Ангел
Лясков в Олимпия (Любляна). Левият бек подписа за
2 години с еврокошмара на
Левски. Словенският тим на
два пъти през 90-те години
елиминира "сините" и влезе
във фолклора на Сектор "Г".

УЕФА може да
премести първия
мач

Треньорът на Левски Георги Тодоров изрази своето недоволство от играта на две от звездите на тима Паулиньо и Стайн Спиерингс

на игрището до почивката.
Преди да бъде заменен,
26-годишният футболист си
отбеляза нелеп автогол, с
който гостите поведоха на
"Герена".
Левски и централният
защитник Йоанис Каргас
постигнаха договорка за
прекратяване на взаимоотношенията. Гръцкият
бранител пристигна на
"Герена" преди година.
През миналия сезон той
не бе твърд титуляр, но
често бе на терена. Каргас записа 29 мача във
всички турнири, като не
отбеляза гол.
Защитникът ще се
завърне в бившия си

отбор ПАС Янина. 25годишният футболист
става поредният, който ще
напусне отбора. Бройката
на събралите багажа от
"Герена" вече е над 10 и
се очаква да расте. От
Левски искат да разтрогнат и с Насиру Мохамед,
но той отказва да си
тръгне без солидно обезщетение, тъй като има
договор за още два
сезона.
Юношата на Еспаньол
Матео Стаматов, който е
родом от Пазарджик, даде
първото си интервю като
футболист на Левски.
Фланговият играч говори
пред клубната телевизия,

след като подписа договор за една година.
"Много съм щастлив, че
съм тук. Искам да помогна на отбора. Адаптирам
се бързо. Познавам някои
момчета от националния
отбор. Общувам с всички,
най-вече с тези, които са
ми набори", каза 21годишният Стаматов.
"Не съм се замислял
нито за миг да се завърна
в българския футбол.
Левски си е Левски,
винаги ще се стремим да
сме на първо място.
Мисля, че ще се стабилизираме и ще сме там,
където клубът заслужава",
завърши младокът. ç

на "трикольорите" в Лигата
на нациите срещу Ирландия,
който трябва да се състои в
София. "Това е единият
вариант. Другият е да се
играе на неутрален терен,
защото в момента това да
се случи в София е невъзможно", твърди временният
изпълнителен директор на
ирландската федерация Гари
Оуен. По програма двубоят
е в София на 3 септември.
Три дни по-късно ирландците приемат Финландия,
което няма как да се случи,
защото подлежат на
карантина при завръщането
си в Дъблин. Решението
трябва да се вземе днес,
когато ще има поредната
видеовръзка с всички 55
национални федерации в
Европа.

Славия ще трябва
да плати солена
глоба

от общо 4000 лева след
първия кръг на шампионата.
Санкцията на Дисциплинарната комисия на БФС е
заради хвърлени предмети.
С по 1000 лева за обидни и
нецензурни скандирания са
глобени ЦСКА 1948, ЦСКА,
Ботев (Пловдив), Локомотив
(Пловдив) и Левски.

Волейболните ни
национали
постигнаха успех

в първата си контрола от
подготовката си. "Лъвовете"
се наложиха над Молдова с
3:0 (25:16, 25:15, 25:23)
гейма.

Ëþáî Ïåíåâ: Ñëåä ÷åðâåíèÿ
êàðòîí èãðàõìå ìàõëåíñêàòà
Треньорът на Царско село Любослав Пенев изрази радостта си
след победата с 3:0 над Етър на
старта на новото първенство.
Специалистът обаче отправи и
критики към футболистите си по
повод поведението им след червения картон на Пламен Крачунов от Етър. "Бяхме по-силни, докато не изгониха човек на Етър.
След това те станаха сякаш подобрите от нас. Честитих им на
момчетата и им казах, че не можем да играем така. След изгонването на техния играч беше
малко махленска работа. Доволен съм, но има неща, които
трябва да се кажат", коментира
Пенев.
"Нов сезон и вече не мислим
за отминалия. Останахме в efbet
Лига и започваме добре, довол-

ни сме. Някои играчи си тръгнаха, други дойдоха, това е. Рано е
да правим сравнения. Ние сме
отборът, който почива може би
най-малко, но няма значение. Не
мога да кажа в момента дали ще
има нови футболисти", добави
Любо Пенев.
Царско село отвя с класическото 3:0 Етър в последния мач
от първия кръг на efbet Лига. Точни за отбора на Любослав Пенев бяха Андерсон Кордейро и
Антонио Георгиев, а Иван Скерлев си отбеляза автогол. Изразителната победа качи "Царете"
на върха в класирането след първите мачове.
В следващия кръг столичният
тим приема Монтана на 17 август, а Етър ще е домакин на Черно море - на 16 август. ç

Талантът на Славия Филип Кръстев бе избран за футболист №1 за месец юли. На награждаването халфът
сподели, че "белите" ги чака труден мач в първия предварителен кръг на Лига Европа срещу албанския
Кукъси, но е категоричен, че българският тим има всички шансове да е краен победител. Мачът ще се
проведе без публика на 27 август в Тирана. Той коментира и предстоящата среща на Славия с шампиона
Лудогорец, която е в петък: "Срещу Лудогорец винаги е трудно. Излизаме за краен успех и се надяваме да
повторим играта ни от предишния ни мач с тях, когато ги победихме."
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Тв програма - четвъртък, 13 август

07.30 "Антидот" с водещ Юлия Ал-Хаким
(п)
08.00 "За историята свободно" (п)
09.00 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 "Жоакина, доня Революция" - бразилски сериен филм
12.05 "Холивудски знаменитости"
12.45 ТВ пазар
13.00 "За историята свободно" (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 "Лява политика" с Александър Симов (п)
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Актуално от деня"
20.00 "Студио Икономика" с водещ Нора
Стоичкова
21.00 Киносалон БСТВ: "Адмирал" (2008
г.) Русия
23.00 Новини (п)
23.30 "Актуално от деня" (п)
00.10 "Студио Икономика" с водещ Нора
Стоичкова (п)
01.10 "Следобед с БСТВ" (п)
02.40 "Общество и култура" с водещ Иван
Гранитски (п)
03.40 "Не се страхувай" с Васил Василев
(п)
04.40 "Лява политика" с водещ Александър Симов (п)
05.55 "Жоакина, доня Революция" - бразилски сериен филм (п)
06.45 Документален филм

ÁÍÒ 1
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Заместникът детски - тв филм
/Уелс, 2016 г./
06.15 Търсачи на реликви 2 - тв филм
/п/
07.00 Сутрешен блок
09.00 Корпорация "Приключения" - тв
филм /12 епизод/п/
09.45 Как е устроена Вселената 2 - документална поредица /п/
10.30 10 000 крачки
10.40 Средиземноморската кухня на Триш
- документална поредица /п/
11.10 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Новини на турски език
12.40 БНТ на 60 - Нели Рангелова/п/
13.40 Супер камери - документална поредица
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Влакът на динозаврите - 40-сериен
анимационен филм /копродукция,
2009 г./
15.00 Търсачи на реликви 2 - тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас - регионални
новини
16.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
16.45 Средиземноморската кухня на Триш
- документална поредица
17.10 Как е устроена Вселената 2 - документална поредица
18.00 По света и у нас
18.15 Знаете ли, че…
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Европа днес
19.10 Корпорация "Приключения" - тв
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филм /13 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Госпожо Държавен секретар 4 - тв
филм /5 епизод/ (12)
22.00 Династията на Борджиите 3 - тв
филм /2 епизод/ (16)
23.00 По света и у нас
23.30 Пепел - тв филм /3 епизод/ (16)
00.20 БНТ на 60 - Нели Рангелова/п/
01.20 България от край до край 2 /п/
01.50 Госпожо Държавен секретар 4 - тв
филм /5 епизод/п/ (12)
02.50 Знаете ли, че…
03.00 Европа днес /п/
03.10 Моят плейлист - Юлия Спиридонова/п/
04.05 Династията на Борджиите 3 - тв
филм /2 епизод/п/ (16)
04.55 Пепел - тв филм /3 епизод/п/ (16)

bTV
05.30 "Домашен арест" /п./ - сериал
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикритие" - анимация, сериал, еп. 12
06.30 "Комиците и приятели" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно предаване
09.30 "Преди обед" /най-доброто/ - токшоу
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал,
с. 2, еп. 65
15.30 "Търговски център" - сериал, с. 14,
еп. 153 - 155
17.00 bTV Новините
17.30 "Комиците и приятели" /п./ - комедийно шоу
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,
с. 14, еп. 26
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал,
с. 3, еп. 39
21.00 Премиера: "Ирония на съдбата" сериал, еп. 33
22.30 Премиера: "Добрият доктор" - сериал, с. 2, еп. 6
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Стрелата" - сериал, с. 4, еп. 4
01.00 "Гранд" - сериал, с. 2, еп. 6
01.30 "Домашен арест" - сериал, еп. 6
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 6

bTV Action
05.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 8
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Рескю Ботс" - сериал, еп. 15
- 18
08.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 8
09.00 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 17
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал, с. 2, еп. 9
11.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 8
12.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,
еп. 1
13.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 3, еп.
7, 8
15.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 9
16.00 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 18
17.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,
еп. 2
18.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 9
19.00 Часът на супергероите: "Легендите
на утрешния ден" - сериал, с. 2, еп.
10
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Стрелата" сериал, с. 7, еп. 10
21.00 bTV Новините
21.30 Студио "Шампионска лига" с водещ
Валери Генов
22.00 Пряко, УЕФА Шампионска лига 1/4финал: Лайпциг - Атлетико Мадрид
00.00 Студио "Шампионска лига"
00.30 "Стрелата" - сериал, с. 7, еп. 10
01.30 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 9

Горещо
Днес повече облаци ще има по Черноморието и там е възможно да превали и прегърми. В Дунавската равнина ще духа
до умерен източен вятър. Минималните температури утре ще
бъдат от 15 до 20 градуса. През деня ще бъде слънчево, с
развитие на купеста облачност. Краткотрайни превалявания ще
има само на отделни места, предимно около планините.
Максималните температури ще бъдат от 29 до 34 градуса,
за София около 30. В Източна България ще духа слаб до умерен източен вятър.
В петък ще остане слънчево, почти без валежи и температури от 29 до 35 градуса. Вятърът от изток ще се усили.
В събота краткотрайни валежи ще има на повече места в
западните райони. В източната половина на страната и част от
Дунавската равнина ще духа умерен, на моменти временно
силен вятър. Най-силен ще бъде той в югоизточните райони и
по Южното Черноморие.
В неделя и понеделник превалявания ще има само над планините на запад, но температурите слабо ще се понижат и ще
бъдат от 28 до 33 градуса.
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email - vestnik_zemia@abv.bg;
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web - zemia-news.bg
bTV Cinema, 19.00 ч., "Такси в Ню Йорк" - екшън,
комедия, в ролите: Куин Латифа, Джими Фалън,
Жизел Бюндхен, Дженифър Еспозито и др.
02.30 "Легендите на утрешния ден" - сериал, с. 2, еп. 10
03.30 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,
еп. 2
04.30 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 18

bTV COMEDY
05.00 "Комиците и приятели" /п./ - комедийно шоу
06.00 "Малкото пони" - сериал, еп. 11, 12
07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ сериал
08.30 "Фитнес" /п./ - сериал
09.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
10.00 "Обир със стил" - комедия, криминален (САЩ, 2017), режисьор Зак
Браф, в ролите: Майкъл Кейн, Морган Фрийман, Алън Аркин, Крстофър Лойд, Ан-Маргрет, Мат Дилън,
Питър Серафиноуиц, Шабан Фалън,
Джон Ортиз, Джоуи Кинг и др.
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
14.00 "Фитнес" /п./ - сериал
15.00 "Преспав" /п./ - сериал
16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 9, еп. 13, 14
19.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 56
20.00 "На гости на третата планета" сериал, еп. 9
20.30 "Преспав" - сериал, еп. 2
21.30 Премиера: "Шитс Крийк" - сериал,
с. 3, еп. 9
22.00 "Фитнес" - сериал, еп. 7, 8
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 12, еп. 9, 10
00.00 "Обир със стил" /п./ - комедия,
криминален (САЩ, 2017)
02.00 "Комиците и приятели" - комедийно
шоу (есен 2019)
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
/п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema
06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с. 7, еп. 9, 10
08.15 "Среднощен чудак" - фантастика,
мистъри (САЩ, Гърция, 2016), режисьор Джеф Никълс, в ролите:
Майкъл Шанън, Джоуел Еджъртън,
Кирстен Дънст, Адам Драйвър, Джейдън Мартел, Бил Камп, Сам Шепърд
и др.
11.00 "Вътрешна сигурност" - сериал, с.
7, еп. 11, 12
13.45 "Най-дългото пътуване" - романтичен, драма (САЩ, 2015), режисьор
Джордж Тилман мл., в ролите:
Скот Истууд, Брит Робъртсън, Алън
Алда, Ууна Чаплин, Джак Хюстън,
Мелиса Беноист, Лолита Давидович и др.
16.30 "Шпиони: За общото благо" - екшън, трилър (Великобритания,
2015), режисьор Барат Налури, в
ролите: Кит Харингтън, Питър Фърт,
Дженифър Ийли, Майкъл Уайлдман, Тапънс Мидълтън, Тим Макинърнии др.
19.00 "Такси в Ню Йорк" - екшън, комедия
(САЩ, Франция, 2004), режисьор
Тим Стори, в ролите: Куин Латифа,
Джими Фалън, Жизел Бюндхен, Дженифър Еспозито и др.
21.00 "Умирай трудно 2" - екшън, трилър
(САЩ, 1990), режисьор Рени Харлин, в ролите: Брус Уилис, Бони
Бедилиа, Уилям Атъртън, Франко
Неро, Денис Франц, Уилям Садлър, Колъм Мийни, Джон Легуизамо и др.
23.30 "На всяка цена" - криминален, драма (САЩ, 2016), режисьор Дейвид
Маккензи, в ролите: Дейл Дики, Бен
Фостър, Крис Пайн, Джеф Бриджис,

Уилям Стърчи, Бък Тейлър и др.
01.45 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с. 7, еп. 11, 12
04.15 "Фестивалът на ужасите" - хорър
(САЩ, 2018), режисьор Грегъри
Плоткин, в ролите: Синтиа Меркадо, Стивън Конрой, Ейми Форсайт,
Бекс Тейлър-Клаус, Рейн Едуардс и
др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.00 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери" - сериен филм /п/
06.00 "Скорпион" - сериен филм, сезон 4
/п/
06.55 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "Учен под наем" - с уч. на Жанет
Бидерман, Патрик Фихте, Ангела
Рой, Александра Хелмиг и др.
11.30 "Бон Апети" - предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери" - сериен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериен
филм
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) - сериен
филм
18.00 "Семейни войни" - телевизионна
игра
19.00 Новините на NOVA - централна
емисия
20.00 "Черешката на тортата" - предаване
на NOVA, избрано
21.00 "Хавай 5-0" - сериен филм, сезон 9
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Специален отряд" (премиера) - сериен филм, сезон 2
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериен
филм, сезон 19
00.30 "Скорпион" - сериен филм, сезон 4
01.30 "Женени с деца" - сериен филм,
сезон 4
02.30 "Завинаги свързани" - сериен филм
03.30 "Остани с мен" - сериен филм /п/

Êèíî Íîâà
06.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 9 /п/
07.00 "Пътешествие до края на света" приключенски филм с уч. на Бенедикт Къмбърбач, Джаред Харис,
Сам Нийл, Джейми Сайвс, Ричард
Маккейб, Виктория Хамилтън и др.,
III част
08.50 "Африкански котки" - документален
филм
11.00 От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 9
11.50 "Любов и танци" - романтична драма с уч. на Ейми Смарт, Том Малой,
Били Зейн, Бети Уайт и др. /п/
13.30 "Моят Джордж" - романтичен филм
с уч. на Сара Ланкастър, Кип Пардю, Вивика А. Фокс, Брандън Куин,
Оскар Нунез и др.
15.30 "Домашен арест" - комедия с уч. на
Джейми Лий Къртис, Кевин Полак,
Дженифър Лав Хюит, Кристофър
МакДоналд, Хърбърт Ръсел, Рей Уолстън и др. /п/
17.30 "G.I. Joe: Изгревът на Кобра" екшън с уч. на Денис Куейд, Чанинг
Тейтъм, Джоузеф Гордън-Левит, Сиена Милър, Рей Парк, Кристофър
Екелстън, Марлон Уейънс и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 12
21.00 "Валериан и градът на хилядите
планети" - приключенски екшън с
уч. на Дейн Дехаан, Кара Делевин,
Клайв Оуен, Итън Хоук, Риана и др.
23.50 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 12 /п/
00.40 "Да откриеш Форестър" - драма с
уч. на Шон Конъри, Роб Браун, Ана
Пакуин, Ф. Мъри Ейбрахам, Мат
Деймън, Бъста Раймс, Майкъл Пит
и др.

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.
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12-31 àâãóñò â àðò ãàëåðèÿ
"Ëàðãî" - Âàðíà
Арт Галерия "Ларго"
представя за първи път в
своите салони от 12
август известния български художник Димитър
Чолаков. Той има десетки
участия в сборни изложби, конкурси и пленери в
морската столица, няколко самостоятелни изложби. Експозицията се
нарича "Морско лято" включени са 25 творби,
изпълнени с така характерния и разпознаваем
стил на професора.
За своето творчество
художникът споделя:
"Винаги рисувам и живописвам това, което съм
почувствал със сетивата и
сърцето си. Светът и
състоянията му са безкрайни и се опитвам да ги
открия, усетя и предам
чрез моите картини. Не
живописвам буквално

8-ãîäèøíèÿò ïèàíèñò
Áîðèñ Äþëãåðîâ ñ íîâî
ñâåòîâíî ïðèçíàíèå
Борис Дюлгеров от Школата по пиано при Народно читалище "Цар Борис ІІІ и царица Йоанна 1931 г." - Пловдив
с преподавател Росица Грозданова триумфира на два международни музикални конкурса - в Залцбург, Австрия, и в
Ню Йорк, САЩ.
Борис спечели в конкурса
GOLDEN CLASSICAL MUSIC
AWARDS в Ню Йорк първа награда в категория пиано до
8-годишна възраст. Получи и специална покана от журито за участие в концерта на лауреатите
през март 2021 г. в знаменитата зала “Карнеги Хол” в Манхатън. Конкурсът е световен и е
изключително престижен. Журито се състои от световноизвестни пианисти и преподаватели
от консерватории от цял свят.çç

обектите и света около
мен. Другият свят, който
не се вижда, но съществува, е моят интерес и се
стремя да го предам чрез
картините си".
Най-характерното за
настоящата изложба е
светлината. В почти
всички творби e уловена
типичната, позната бяла
светлина, характерна за
морските градове през
лятото. В картините тя
пулсира, тупти, заедно с
полъха на морския бриз,
който е разлюлял обектите на авторовото внимание. Въпреки че стилът на
художника може да бъде
наречен, "преживяна
абстракция", в картините
зрителят ще открие конкретика, свързана най-вече
с изконно свързаните с
морето и морския бряг
идеологеми.

:

"Ìîðñêî ëÿòî" - èçëîæáà æèâîïèñ íà
Äèìèòúð ×îëàêîâ

Íàêðàòêî

Лятното кино в Перник
отваря врати
Лятното кино в Перник
ще отвори врати след
7-годишно прекъсване
днес в 21.00 ч. Филмът,
който ще открие
поредицата от хитови
заглавия, е българската
продукция "Диви и
щастливи". Ще бъдат
прожектирани, са сред
последните, излъчени
по кината преди началото на извънредното
положение.

Най-скъпоплатеният
актьор - Дуейн Джонсън Скалата

Ще видим пейзажи на
морския бряг, в които
заливът учудващо прилича
на варненския, а носът на
хоризонта прилича на
Галата. Ще потънем в
живописния свят на
платната "Утро" и "На
брега". Художникът е от
класа на акад. Светлин
Русев със специалност
"Живопис". От 1990 до

2013 г. е директор на ХГ
"Никола Маринов" в
Търговище. През 1999 г.
специализира в Cite des
Arts - Париж.
Димитър Чолаков има
над 50 самостоятелни
изложби в България и в
чужбина. Участва в повече
от 100 международни
изложби, пленери и
симпозиуми.çç

Дуейн Джонсън Скалата е най-високоплатеният актьор за
втора поредна година,
сочи сп. "Форбс",
предаде Би Би Си.
Бившият кечист е
спечелил 87,5 млн.
долара за периода 1
юни 2019 - 1 юни 2020
г., включително 23,5
млн. за трилъра "Червена бюлетина". Райън
Рейнолдс, който партнира на Скалата в "Червена бюлетина", е на
второ място, заработвайки 71,5 млн. долара.

Ìåæäóíàðîäíèÿò ôèëìîâ ôåñòèâàë "Ëþáîâòà å ëóäîñò" ñ âúëíóâàùè ëåíòè
Официалното откриване на кинофестивала е на 21 август в зала 1 на ФКЦ във Варна от 19.00 ч.
с прожекция на френската комедия "Как да бъдеш добра съпруга",
а закриването му на 30 август.
Конкурсните филми са 12,
сред които е и българският "Като за последно" на режисьора
Ивайло Пенчев, с участието на
Васил Банов, Мария Бакалова,

Филип Аврамов, Малин Кръстев,
Антон Радичев, Китодар Тодоров,
Герасим Георгиев - Геро, Яна Маринова, Анастасия Ингилизова.
Панорамите по време на форума са Младежки модул, "Големите фестивали - големите награди", "Световен екран", "По глобуса", "Ново българско кино", панорама Италия и панорама "Безсмъртие".çç

Àâòîðúò íà "Àäñêàòà ñåäìèöà" ñå çàâðúùà ñ íîâ õèò
"Без милост към себе си: Стани
по-добра своя версия" от Ерик Бертран Ларсен издателство "Персей"
е вече на книжния пазар.
Как бихте могли да надскочите
ограниченията, които несъзнателно сте си поставили, и да преодолеете страховете и колебанията, които пречат на развитието ви?
Книгата "Без милост: стани подобра версия на себе си" дава отговор на тези и на много други важ-

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

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

ни въпроси, които помагат да постигнете тъй желаните резултати, които досега все са ви убягвали. Можете да бъдете по-добри и по-силни, стига да подходите целенасочено и всеотдайно към собственото
си усъвършенстване, а Ерик Бертран Ларсен ще ви покаже правилния път, за да се случи това. Професионалният опит на менталния
треньор е комбинация от военна и
бизнес кариера. Ларсен е бивш па-

рашутист от норвежките спецчасти, който е служил в Босна, Косово, Македония и Афганистан. Сътрудничил си е с Британската специална въздушна служба и с военноморските тюлени на САЩ. По-късно
завършва Норвежкото училище по
икономика и бизнес. Към услугите
му прибягват много топ атлети, световни и олимпийски шампиони, както
и лидери на едни от най-големите
международни компании.çç

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

