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Äåéñòâèÿòà íà ïðà-
âèòåëñòâîòî ñà
ïàíè÷åñêè

Óâîëíèëè Õðèñòî
Ìàðàøëèåâ çàðàäè
„íåïðàâèëíî äèøàíå“
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з съм готов по всяко време да си
тръгна и заради мен не искам да
има напрежение. Готов съм още
днес да обявя датата, на която ще
се оттегля.

Аз ще продължа разговорите с
коалиционните партньори и ще им
предложа вариант. Дори и вариант
аз да се оттегля и да продължи пра-
вителството."

Това заяви министър-председате-
лят  и лидер на ГЕРБ на национал-
ната конференция на партията, ко-
ято се проведе вчера с участието на

Äúðæàâàòà
íà ìóòðèòå!

Áîéêî ñè îòèâà…
4000 активисти и продължила едва
53 минути. В речта си Борисов не-
колкократно повтори най-често екс-
плоатираните опорни точки - успе-
хите на властта, построените магис-
трали и метро, стабилността, която
според него била невъзможна без
ГЕРБ, както и влизането в чакал-
нята на еврозоната.

Въпреки че на няколко пъти при-
зова за национално съгласие, Бо-
рисов за пореден път нападна пре-
зидента Румен Радев, опозиционна-
та БСП и протестиращите срещу ко-

т зората на "демок-
ратичния" преход
беше ясно, че се
оформят два типа

Öâåòè Ïèðîíêîâà
ñå çàâðúùà

â ãîëåìèÿ ñïîðò

Най-успешната българска тенисистка
през последното десетилетие Цветана
Пиронкова ще се върне в големия
спорт. Тя е в списъка за основната
схема на стартиращия на 31 август
US Open. Тя не е играла от лятото на
2017 г. на "Уимбълдън", където загуби
от Каролине Возняцки. Лекуваше кон-
тузия, а после роди. Заради това може
да се възползва от т. нар. защитен
ранкинг - мястото, което е заемала
преди майчинството. И това е №123
в класацията на WTA.

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

Îñìè áðàçèëñêè
ìèíèñòúð å

ñ êîðîíàâèðóñ,
51 000

íîâîçàðàçåíè

Ръководителят на генералния секретари-
ат на администрацията на бразилския
президент - министър Жоржи ди
Оливейра, съобщи в Туитър, че се е
заразил с коронавирус. Ди Оливейра,
който е един от най-приближените на
държавния глава Жаир Болсонаро, съ-
общи, че има леки симптоми и се е
самоизолирал. Той е осмият министър на
Болсонаро с положителна проба за
коронавирус. Бразилското здравно ми-
нистерство съобщи за рекордните
51 603 случая и 1154 починали от
COVID-19 през последното денонощие. ç

ÑÂßÒÑÂßÒ

като остава

О
икономика - пазарна и
силово-мутренска. След
30 години вече е напълно
прозрачно, че същото
важи и за цялата дър-
жавна власт.

Вместо демократично
управление и взаимен
контрол на властите, в
България се изгради
мафиотско-мутренски
модел на задкулисието.

Вместо парламентарна
република - премиерска
автокрация. Вместо дебат
на идеи и политики -
кръчмарски обиди и
цинизми.

Със своите Борисов е
добър и щедър, а опонен-
тите са мачкани и очерня-
ни от присъдружните му
медии и анализатори.

Изборите се решават
не в урните, а чрез
зависим и корпоративен
вот. Бизнесът плаща
"такса спокойствие", за
да получава обществени
поръчки, пачките отиват в
чекмеджета, а народът е
беден и лъган, че живее
в стабилност.

Съдебната справедли-
вост е мираж - властта
посочва кой е виновен, а
Кой недосегаем. А в
последно време на мода
излезе прокурорското
"медийно правосъдие".

Но дори търпеливият
български народ се
вдигна на бунт срещу
превзетата мутренска
държава. В опит да се
окопае властта пробва
всички варианти -
контрапротест, заплахи,
полицейско насилие,
молби под иконата на св.
Богородица, пъчене с
"успехи" и евромилиарди.

Накрая потекоха
крокодилски сълзи, че
един служебен кабинет
щял да срути България,
въпреки че има всички
правомощия и конститу-
ционна легитимност да
проведе честни избори.

Но почти месец
Протестът не стихва и
иска оставката на
Правителството!

И тогава само за ден,
без актуализация на
бюджета и решение на
Народното събрание (а уж
служебният кабинет без
парламент не можел да
решава важните финан-
сови проблеми!?), лично
Бойко Борисов раздаде
над 100 млн. лв. народни
пари.

Няма и помен от
"грижата" му за финансо-
вата стабилност. Дава не
на най-бедните и нужда-
ещите се, а на тези,
които го заплашват
с протести.

рупцията и липсата на върховенст-
во на закона граждани. При споме-
наването на възможността за остав-
ка клакьори от събранието сканди-
раха "не" и "Бойко, Бойко". Стана
ясно, и че яки момчета от охраната
на мероприятието са бутали журна-
листи и протестиращи и са отнема-
ли и захвърляли мобилните им те-
лефони. < 2

Правителството одобри проект
на официално искане до Европей-
ската комисия за получаване на
финансова помощ от 1 млрд. лв.
под формата на заем по Европей-
ския инструмент за временна под-
крепа, за да смекчи рисковете от
безработица при извънредни обс-
тоятелства вследствие на пандеми-
ята от COVID-19, известен като
"инструмента SURE". Целта е със
средствата да се подкрепи държав-
ният бюджет за реализиране на
мерките, предизвикани от корона-
вирусната криза. С допълнителна-
та финансова подкрепа ще се под-
помогне запазването на заетостта
на около 250 000 работници и слу-
жители до края на 2020 г. и ще се
подобри стабилността на система-
та за изплащане на обезщетения
за безработица.

< 13
Светлана
ШАРЕНКОВА
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Ïðåìèåðúò ãîòîâ
äà ñå îòòåãëè,
íî ïðàâèòåëñòâîòî
íÿìàëî äà ñè õîäè
äî êðàÿ íà ìàíäàòà„À„À

Село Синдел, обл. Варна. Багер, извършващ ремонтни дейности в района на гара Синдел-разпределителна,
причини инцидент с пътнически влак, пътуващ по направление Варна - София. Това е станало, когато машината
е извършвала ремонтни дейности на гарата. Назначена е комисия за изясняване на инцидента.

Снимка
Пресфото

БТА

ÃÅÐÁ èñêà îùå
åäèí ìèëèàðä
ëåâà çàåì îò ÅÑ
Îôèöèàëíèÿò ïîâîä å ïîäêðåïà
íà çàåòîñòòà ïî âðåìå
íà êðèçàòà îò COVID-19

<2
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Áîðèñîâ: Ãîòîâ ñúì äà ñå îòòåãëÿ,
íî ïðàâèòåëñòâîòî äà îñòàíå

говоря с моите коалици-
онни партньори и прияте-
ли. Идват тежки месеци и
години, минус 32.8% е
спадът на икономиката на
САЩ, по-голям от Голяма-
та депресия, минус 15
процента на ЕС, зимата
ще бъде трудна и на нас
ни трябва вот, ако наро-
дът ни избере нас, за да
можем да кажем пак ще
затворим, ако се налага.

Или ако изберат друг,

Борисов допълни: "Румяна
Бъчварова може да ви
каже как доведе Христо
Иванов задкулисно в
офиса на ГЕРБ да ми каже

Ñåâäåëèíà Àðíàóäîâà àóò îò êàáèíåòà,
ïðåìèíàâà íà "îòãîâîðíà ïàðòèéíà ðàáîòà"

Ръководителят на пресслужба-
та на правителството Севделина
Арнаудова напуска поста си. Това
потвърди самата тя за NOVA.

"Да, вярно е, напускам МС и
отивам в централата на ГЕРБ.
Времето вече е изборно, има
много партийна работа да се
върши, там ще съм по-полезна.
Трябва да мобилизираме партия-
та", обясни мотивите си пред "Епицентър" Арнаудова.

Мястото на Арнаудова като ръководител на пресслужбата на
правителството ще заеме Теодора Петрова, която от години работи
в Министерския съвет.

В началото на месец юни бизнесменът Васил Божков обвини
Арнаудова, че редовно посещавала офиса му и попита публично
премиера защо я е пращал. Арнаудова отговори, че нападките са
лични, и обясни, че баща й е работил за Божков.

След това сайтът "Биволъ" разпространи във Фейсбук извадка от
имотния регистър, от който става ясно, че  семейството на Арнау-
дова е купило къща през юли м. г. Имотът е записан с материален
интерес 1 056 148 лв. Продавачът е чуждестранно лице. В отговор
Арнаудова коментира, че има кредит от банка ДСК и всичко е
декларирано.

как ме обича. Георги Георги-
ев (лидер на Движение
БОЕЦ) лежеше в централата
с часове, само и само да се
срещне с мен."

Борисов не спести и
типичните хвалби за
магистралите, метрото и
спортните зали, които се
въртят в речите му още от
2009 година: "Преди нас
нямаше какво да блоки-
рат, защото магистрали
нямаше. Могат да си
играят с метрото, защото
ще пуснем осми лъч след
няколко дни, иначе няма-
ше", припомни Борисов и
отчете, че направеното от
ГЕРБ е видимо и се
ползва от хората. 11 пъти
подред заедно с вас сме
печелили изборите. Не ни
е страх от служебно
правителство, подчерта
той, въпреки че цялата
пиар кампания на ГЕРБ в
последните дни е в стил
колко лошо и вредно би
било евентуално служебно
правителство.

По време на речта си
Борисов многократно бе
прекъсван с възгласи и
скандирания.ççççç

Протестиращи са блокирали движението пред зала "Арена Армеец", а също така и улиците около София Тех парк,
където ГЕРБ събра своите активисти

да си носи отговорност",
каза Борисов и бе пре-
къснат от множеството.

"Никога не съм ви
подвел, ние сме партия,

Не е изпуснат контро-
лът с COVID-19. Дори в
света на науката има
спорове какво представ-
лява и как ще се разви-
ва това заболяване. Има
доста положително нас-
троени учени, които не
виждат нищо драматич-
но с разпространението
на вируса. Това комен-
тира ръководителят на
департамент "Имуноло-
гия" в Института по мик-
робиология към БАН доц.
Андрей Чорбанов по
"България ОН ЕЪР".

Той посочи, че разви-
тието на COVID-19 е би-
ло очаквано, като то не
е лавинообразно.

Експертът съобщи, че
държавното финансира-
не за разработването на
българска ваксина сре-
щу COVID-19 е замразе-
но до края на годината.
Работата по ваксината
засега продължава с по-
мощта на френския инс-
титут "Пастьор".

Доцент Чобанов каза
още, че няма как хората
да бъдат изолирани за
много дълъг период.

Припомняме, че във
вторник следобед здрав-
ният министър проф.
Костадин Ангелов заяви:
"Няма нужда от нови
мерки срещу коронави-
руса.

Към настоящия мо-
мент мерките, които са
предприети в България
са напълно достатъчни.
Те са меки мерки.

По отношение на го-
товността на системата
в страната, към настоя-
щия момент няма същес-
твен натиск върху нея.
Имаме ясен план, в кой-
то е разписано какво се
случва при какъвто и да
е натиск на системата.

Ако на ден имаме над
150 положителни случая,
имаме готовност да раз-
крием 2499 легла, от ко-
ито 2102 за пациенти,
имащи нужда от дихател-
на реанимация", подчер-
та министър Ангелов.ççççç

Åêñïåðò çà
COVID-19:
Íÿìà äðàìà,
íåùàòà ñà
ïîä êîíòðîë

която е създадена от
народа. Нашата сила са
хората и всичко, което
сме правили досега, е
заради тях. Един ден
повече не трябва да
стоим в управлението, ако
хората не ни искат. Много
ви моля, не отговаряйте
на провокациите, те това
искат", заяви Борисов,
визирайки протестиращи-
те.

В типичен свой тон

Доц. Андрей Чорбанов

Ïðåìèåðúò çà ïîðåäåí ïúò çàêëåéìè
äåðåáåèòå â ÃÅÐÁ, ïðèçíà, ÷å ìíîãî îò
îáâèíåíèÿòà ñðåùó ïàðòèÿòà ñà âåðíè

"Аз съм готов по всяко
време да си тръгна и
заради мен не искам да
има напрежение. Готов
съм още днес да обявя
датата, на която ще се
оттегля. Не съм Радев да
се радвам хората да се
бият по улиците. Не съм
Радев да се радвам, че се
затварят магистралите.

Аз ще продължа разго-
ворите с коалиционните
партньори и ще им пред-
ложа вариант. Дори и
вариант аз да се оттегля.

Да дойдат водачите на
протестите и да кажат как
виждат те нещата.

Не съм човек, който се
опиянява от масата."

Това заяви министър-
председателят  и лидер на
ГЕРБ на националната
конференция на партията,
която се проведе в Тех
парк с участието на около
4000 активисти (депутати,
министри, кметове, мест-
ни ръководства на ГЕРБ)
и продължи точно 53
минути.

Каквото и да ни струва
в партията, единството на
нацията е най-важно,
подчерта Борисов. Ако аз
съм причината - отивам
си веднага!

Не желая по никакъв
начин държавата да бъде
разединена, да бъда
разединител, но ние
имаме коалиционни парт-
ньори и споразумение и
по него сме писали, че
трябва да изкараме
мандата.

Конгресът е приел, че
няма да правим коалиция
с БСП и никога не сме
имали такава с ДПС,
заяви премиерът, без да
споменава факта, че по
ключови въпроси ДПС
подкрепяше кабинетите
"Борисов 2" и "Борисов 3".

"Има проблеми със
структурите на партията
на места, има деребеи и
ако не се намеся лично,
ще продължат да ни
обвиняват за чужди
грешки.

Не съм човек, който се
опиянява от масата и не
мисля, че щом сме пове-
че, сме по-добри. Имаме
да направим много работи
в партия ГЕРБ и маса от
обвиненията към нас са
правилни, но това може
да се поправи само на
място.

Още днес можех да
кажа датата, на която си
подавам оставката, но ще
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"Политиката, която
провежда ГЕРБ, е полити-
ка на паниката. Промяна-
та на заплатите на адми-
нистрацията става в
момент, в който недоволс-
твото в цялата страна
расте, блокирани са
кръстовища в цялата
страна. Винаги когато се
намира натясно полити-
чески, г-н Борисов прибяг-
ва до тази мярка на
отварянето на чувала."
Това заяви депутатът от
ПГ на "БСП за България"
Румен Гечев пред БТВ.

Депутатът от левицата
обясни, че ситуацията с
пандемията няма нищо
общо със заплатите. "С
пандемията трябва да се
действа с добре разрабо-
тена икономическа прог-
рама. Изниква въпросът
къде са разчетите на
управляващите за проме-
ните в заплатите, къде се

Íÿìà äðóãà ñòðàíà â ÅÑ, â êîÿòî äà ñå
õàð÷àò ñòîòèöè ìèëèîíè áåç ñàíêöèÿ îò
ïàðëàìåíòà, êàòåãîðè÷åí å ñîöèàëèñòúò

Ïðîô. Ðóìåí Ãå÷åâ: Äåéñòâèÿòà
íà ïðàâèòåëñòâîòî ñà ïàíè÷åñêè

обсъждат конкретните
числа, защо не са предс-
тавени в бюджетна коми-
сия. Ние като опозиция
няма как да не кажем, че
е много странно по среда-
та на годината заради
паниката да се прекроява
бюджетът на държавата.
Парламентът е в отпуска,
но няма никакъв проблем
да се свика извънредно
заседание. На мен не ми е
известно друга страна,
член на ЕС или извън
него, където да се правят
промени в бюджета за
стотици милиони левове,
без да е ясно какви ще
бъдат ефектите от това",
коментира Гечев.

"Промените на заплати-
те в бюджетната сфера

води и до промени в
частния сектор. Те са
свързани. Ние подкрепяме
политиката за вдигането
на доходите, но не по този
начин. Проблемът е в
обсъждането - кога ще се
актуализира бюджетът?
Странно е управляващите
да обявяват пред българс-
кото общество, че въпро-
сът е решен и ще бъдат
увеличени с 30%. Социа-
листът поясни, че тези
действия са панически,
тъй като въпросът е да се
печели ден след ден и да
не се дава оставка на
правителството."

"Втори въпрос е защо
ГЕРБ и техните съдружници
в управлението не видяха
проблема, когато подготвя-

ха бюджета за 2020 година.
Управляващите нямат
никакви числа и това е
техният почерк на управле-
ние. Предлагат се неща,
които нямат конкретни
числа, нямат тенденции.
Това е една голяма траге-
дия и панически акт",
заключи депутатът от БСП.ç

Събития
” 1806 г. - Франц II абдикира от
императорския престол, с което
престава да съществува Свещена-
та Римска империя на немския
народ.
” 1825 г. - Боливия придобива
независимост от Испания.
” 1844 г. - В британската преса
е отпечатана първата новина,
получена от телеграф.
” 1890 г. - За първи път в
затвора "Обърн" в Ню Йорк е
екзекутиран човек с електрически
стол.
” 1945 г. - Втората световна
война: град Хирошима в Япония е
разрушен напълно от атомната
бомба "Малчугана", хвърлена от
американския бомбардировач B-
29 "Енола Гей".
” 1961 г. - СССР изстрелва
втори пилотиран космически
кораб ("Восток-2"), а космонавтът
Герман Титов става първият човек,
който прекарва в Космоса повече
от едно денонощие.
Родени
” 1836 г. - Минчо Кънчев,
български революционер и
писател
” 1898 г. - Благой Иванов,
български антифашист, генерал и
политик
” 1911 г. - Люсил Бол, амери-
канска комедийна актриса
” 1915 г. - Стефан Кънчев,
български художник - график
” 1921 г. - Петко Карлуковски,
български актьор
” 1928 г. - Анди Уорхол,
американски художник
” 1960 г. - Проф. Сергей
Игнатов, български египтолог,
историк и политик, бивш ректор
на Нов български университет и
министър на образованието
Починали
” 1637 г. - Бен Джонсън,
английски ренесансов поет,
драматург и актьор
” 1660 г. - Диего Веласкес,
испански художник
” 2001 г. - Жоржи Амаду,
бразилски писател

Íà òîçè äåí

"Напълно неоснователни
са критиките на г-н Гергов
относно правото на Корне-
лия Нинова да посочи свой
заместник. В правилата е
записано, че ако председа-
телят е действащ председа-
тел към момента на избо-
ра, то той посочва някой от
заместниците му да изпъл-
нява функциите, докато е в
предизборна кампания." То-
ва заяви заместник-предсе-
дателят на ПГ на "БСП за
България" Христо Проданов
пред БНР.

По повод напрежението
в партията социалистът
обясни, че има около 10
души в Националния съвет
на БСП, които винаги са
против, каквото и да се слу-
чи. "Затова точно сега е мо-
ментът, в който те могат да
се явят пред цялата партия
като кандидати за предсе-

ÁÑÏ: Íèå ñìå åäèíñòâåíàòà îïîçèöèÿ íà
ìàôèîòñêèÿ ìîäåë íà óïðàâëåíèå íà ÃÅÐÁ

дател на общ избор и ако
са наистина прави, то те ще
бъдат избрани от членовете
на партията", коментира той.

Относно опита за блами-
ране през юни месец, Про-

данов заяви, че това е било
просто неуспешен опит да
се направи заседание на
НС. "Тези хора са по-гласо-
вити, получават медиен ре-
сурс, чрез който всяват па-
ника в редиците на БСП. То-
ва е цялата истина", обясни
той. "На 12 септември очак-
ваме една сериозна моби-
лизация и членовете на пар-
тията да определят пряко
своя лидер", каза още депу-
татът от БСП.

"Моето лично мнение е,
че БСП категорично тряб-
ва да продължи да се раз-
граничава от ГЕРБ и мафи-
отския модел, който управ-
лява държавата, и да рабо-
ти за едно по-различно раз-
витие на България. Демок-
рация и управление в ръ-
цете на хората и работа в
полза на хората, а не в пол-
за на определена група оли-

гарси, които благодарение
на тесните си връзки с дър-
жавното управление в пос-
ледните години, заемайки
обществени поръчки и об-
лагодетелствайки се по
много начини, забогатяха на
гърба на българските граж-
дани",  обясни Проданов.

Относно конференцията
на ГЕРБ, социалистът зая-
ви, че това е поредната
стъпка на паника - минис-
тър-председателят да запа-
зи властта си още няколко
месеца. "Днес политическа-
та обстановка е много по-
различна и поради тази
причина БСП иска нови из-
бори, на които да стане яс-
на актуалната политическа
обстановка. Ние сме един-
ствената опозиция, всички
други са в днешното Народ-
но събрание са креатури на
ГЕРБ и ДПС", заключи той.ç

Христо Проданов

В свое заявление до медиите
заместник-председателят на НС,
бивш евродепутат от БСП и вън-
шен министър Кристиан Вигенин
съобщи: "Искрено благодаря на
структурите, които са ме издиг-
нали за кандидат-лидер на БСП.
Аз подкрепям решението на Кор-
нелия Нинова да се кандидатира
за втори мандат начело на БСП.
В преценката си за един или друг
кандидат винаги съм се водил
единствено от интереса на БСП,
а не от лични симпатии или смет-
ки. С ясното съзнание, че не съм
и нямам намерение да бъда част
от най-близкия й екип, преди 4
години подкрепих Нинова не за-
щото очаквах постове и назначе-

Âèãåíèí: Íèíîâà èçïúëíè îáåùàíèÿòà ñè, çàñëóæàâà íîâ ìàíäàò íà÷åëî íà ÁÑÏ
ния, както някои, а защото видях
в нея алтернатива на безвремие-
то и апатията, в която бяхме из-
паднали - тя поиска председател-
ския пост с енергия, амбиция и
конкретни публични ангажименти
и аз й повярвах.

Оказах се прав - за тези 4
години имаше и грешки, не всяко
действие на ИБ заслужаваше
одобрение, но БСП се върна на
политическия терен и от спаринг-
партньор на ГЕРБ се превърна в
реален претендент за първото
място; поетите публично ангажи-
менти в нейната платформа бяха
реализирани изцяло; изборните
резултати показаха, че се движим
в правилната посока.

В критични моменти Нинова
зае изненадващи, впоследствие
доказано правилни позиции. Осо-
бено ценя усилието да преодолее
двойствената природа на БСП,
култивирана с десетилетия - за-
щитник на бедните, изоставените и
онеправданите, а в същото време и
инструмент на част от олигархията;
принципи в програмните докумен-
ти, безпринципни компромиси в уп-
равленските действия. Окончателно-
то премахване на тази двойственост
е ключът към връщането на довери-
ето в БСП.

Благодарение на усилията на Ни-
нова днес с открито чело можем да
бъдем от правилната страна, да бъ-
дем по свой начин част от граждан-

ския протест срещу мафията, мут-
рите и олигархията, за демокрация
и почтеност в политиката.

В същото време т. нар. вътреш-
на опозиция - разнородна и често
деструктивна - не успя да предста-
ви убедителна алтернатива и като
политика, и като кандидат с компе-
тентен екип; парадоксално, за най-
силен опонент днес се смята имен-
но зам.-председателят на партия-
та, който близо 4 години споделя-
ше и заедно с Нинова реализира-
ше политиката на БСП. Нямам съм-
нения, че с натрупания опит и мъд-
рост Корнелия Нинова ще бъде по-
силен и по-успешен лидер в своя
втори мандат начело на БСП", смя-
та Вигенин.ç

:
Äúðæàâàòà
íà ìóòðèòå!

От стр.1
Пари получиха туроператори,

фермери, ресторантьори, но ни-
кой не се грижи за ДДС на ле-
карствата и хляба. С 30% увели-
чи и заплатите на стотици дър-
жавни чиновници. И това в мо-
мент, когато редица европейски
държави намалиха възнагражде-
нията на управниците си в знак
на солидарност с гражданите.

Типично по мутренски! Като
не можа да удържи властта със
страх и натиск, Борисов реши с
пари и подаяния да си купи вре-
ме и спокойствие. Целта е ясна
- да отдалечи неминуемата си ос-
тавка и служебното правителст-
во, което да проведе избори без
манипулации, лъжи и подмяна на
вота и да смени модела на уп-
равление.

Време е българите да си вър-
нем превзетата от задкулисието
държава!
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Óïðàâëÿâàùèòå ñå íàäÿâàò ïàðèòå äà
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ñóáñèäèðàíà çàåòîñò, êàòî "60/40"

Демонстрация пред Народ-
ното събрание проведоха ту-
роператори, туристически аген-
ти и екскурзоводи от обедине-
ние "Бъдеще за туризма". Те
подчертават, че изявата им не
е протест, а начин да заявят
готовност да отстояват иска-
нията си, съобщи БНР. Ясен ан-
гажимент от правителството за
последваща финансова помощ,
програма за спасение на сек-
тора, както и конкретна про-
цедура, критерии и срокове за
кандидатстване, за обещаните
помощи настояват туроперато-
рите. Няма как да не благода-
рим, правителството пое анга-
жимент това да е само първа-
та стъпка към оздравяване на
бранша. Тези 10 млн. лева, су-
мата е крайно недостатъчна. За
да можем ние да извършим
каквито и да било пътувания,
просто трябва да оцелеем фи-
зически като стопански субект.
Цялата борба на туроперато-
рите и на турагенциите е да се
даде възможност, първо, за
ликвидност, да можем да за-
държим нашите служители, и
трето - да имаме възможност
за рестарт на туризма, казаха
протестиращи. Да се облекчат
условията за кандидатстване по
мярката за субсидиране на чар-
търните полети настояха туро-
ператори от Бургас. Те са изп-
ратили писмо до Министерст-
вото на туризма, в което нас-
тояват мярката да се разшири
и в нея да се включи и орга-
низираният автобусен транс-
порт. За този сезон мярката е
закъсняла, категорични са
представителите на туристичес-
кия бранш - няма откъде да
пристигнат очакваните над 400
хиляди туристи до края на го-
дината. Над 50 милиона лева
са предвидени за спасяването
на туризма чрез субсидиране
на заетите седалки на чартър-
ните полети в самолети с над
100 места. Кандидатстването
от страна на туроператорите
започна преди дни, а отваря-
нето на мярката беше офици-
ално обявено от министъра на
туризма Мариана Николова на
среща с представители на
бранша в курортния комплекс
Слънчев бряг. ç

Правителството одоб-
ри проект за официално
искане на заем в размер
на 1 млрд. лв. по Евро-
пейския инструмент за
временна подкрепа с цел
смекчаване на рисковете
от безработица при
извънредни обстоятелства
вследствие на пандемия-
та от COVID-19, известен
като "инструмента SURE".
Кабинетът упълномощи
министъра на труда и
социалната политика
Деница Сачева да подпи-
ше искането от името на
страната, уточни Иконо-
мик.бг. Целта е със сред-
ствата да се подкрепи
държавният бюджет за
реализиране на мерките
за намаляване на нега-
тивните социално-иконо-
мически последствия от
предизвиканата от коро-
навирусната криза. Пра-
вителството се надява

със заема да бъдат пок-
рити разходите по мерки-
те за субсидирана зае-
тост, като "60/40". Според
разчетите именно толкова
ще бъде нужно на схема-
та, за да продължи да
действа до януари 2021 г.
Според пресцентъра на
Министерския съвет с
допълнителната финансо-
ва подкрепа ще се подпо-
могне запазването на
заетостта на около 250
хил. работници и служите-
ли до края на 2020 г. и ще
се подобри стабилността
на системата за изплаща-
не на обезщетения за
безработица.

Припомняме, че с
втората актуализация на
бюджета в края на юни
бяха предвидени гаранци-
ите, които страната ни
трябва да осигури за
кандидатстването за
заема. Те бяха в размер

на 107 млн. лв. По време
на първата актуализация
на бюджета тази година
пък таванът на дълга,
който България може да
поеме бе увеличен от 2
на 10 млрд. лв. Целият
бюджет на инструмента
SURE е 100 млрд. евро, а
условията по заемите са
"благоприятни", обясняват
от ЕК. Общият размер на
гаранциите ще бъде 25
млрд. евро. За да осигури
на поискалите финансова
подкрепа държави член-
ки, Комисията ще набира
средства на международ-
ните капиталови пазари

Ïðàâèòåëñòâîòî ùå êàíäèäàòñòâà
çà 1 ìëðä. ëâ. çàåì ïî SURE

от името на ЕС. SURE ще
започне да действа, след
като всички държави
членки предвидят в
бюджетите си своите
гаранции. След това
инструментът ще функцио-
нира до 31 декември
2022 г. По предложение
на Комисията Съветът на
ЕС  може да реши да
удължи срока на разпола-
гаемост на инструмента,
всеки път за допълните-
лен срок от 6 месеца, ако
продължават да са нали-
це тежки икономически
смущения, причинени от
пандемията от COVID-19. ç

Тонове стари пестициди,
съхранявани в опасни скла-
дове, ще бъдат обезвреде-
ни в чужбина. Това стана
ясно от изказване на ми-
нистъра на околната среда
и водите Емил Димитров по
време на проверка за не-
регламентирано съхранение
на негодни пестициди край
Червен бряг, уточни Инвес-
тор.бг.

В проверката участва и
зам. главният прокурор Де-
сислава Пиронева. Акцията
е първата след разпореж-
дането на Върховната адми-
нистративна прокуратура за
това Министерството на
околната среда и водите и
Българската агенция за бе-

Åìèë Äèìèòðîâ: Ùå îáåçâðåæäàìå îïàñíèòå
ïåñòèöèäè â ÷óæáèíà

зопасност на храните да
направят проверки за неп-
равилно съхранявани пести-
циди. На десетки места в
страната се съхраняват
опасни пестициди, но точ-
ният брой ще се изясни в
проверките, стана ясно от
изказването на Димитров,
разпространено от пресс-
лужбата на Екоминистерст-
вото. По думите му някои
от складовете са полусру-
тени или напълно срутени,
били са част от някогашни-
те ТКЗС-та. На други места
има и резервоари с течни
пестициди, както и загробе-
ни, за които има риск да
замърсят водите и почвата.
Проверките ще покажат къ-

Бизнесът замразява ин-
вестиционните си и предп-
риемачески проекти, иконо-
мическата криза в страна-
та се задълбочава, предуп-
реди пред БНР председа-
телят на Българската тър-
говско-промишлена палата
Цветан Симеонов. По думи-
те му предстоят тежки ме-
сеци. Логично в такива ус-
ловия бизнесмените да са
по-предпазливи за нови
предприемачески инициати-
ви, заяви Симеонов. Вече
има свиване на производ-

ÁÒÏÏ: Çàäúëáî÷àâà ñå èêîíîìè÷åñêàòà êðèçà â ñòðàíàòà
ството, ще започнат съкра-
щения, защото мярката
"60:40", ако вземем като
пример, не повлия по най-
добрия начин, защото се
оказа, че тези, които рабо-
тят, получават 100% от зап-
латата си, а тези, които не
работят и се включат по та-
зи мярка - и те получават
100% от заплатата, припом-
ни Симеонов. Икономистът
каза още, че в условията
на политическата нестабил-
ност, бизнесът се притесня-
ва и за прилагането на по-

Òóðîïåðàòîðè:
Äà ñå îáëåê÷àò
óñëîâèÿòà
çà ñóáñèäèðàíå
íà ÷àðòúðíèòå
ïîëåòè

де са най-критичните точки,
като министерството ще
докладва пред прокуратура-
та и на Министерския съвет.
След това обезвреждането
ще се случи в чужбина. Зам.
главният прокурор обясни,
че ролята на прокуратурата
е да наблюдава как се осъ-

ществява обезопасяването
на тези места, така че да
не застрашават живота и
здравето на хората. Емил
Димитров припомни, че в
миналото е изпълнен един
такъв проект, като са обез-
вредени 4 хил. т  опасни пес-
тициди. ç

мощните мерки в икономи-
ката. Корупционните прак-
тики плашат бизнеса. Тези
фирми, които вече са се
настанили, те са преодоле-
ли тази корупционна бари-
ера, но за другите това си
е стрес и притеснение, би
тревога Симеонов. Няма
страшни избори и управля-
ващи, ако те се съобразя-
ват с това, което констати-
рат анализаторите като не-
достатък на икономическа-
та среда, коментира пред-
седателят на БТПП. ç

Цветан
Симеонов

Деница
Сачева
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След пресконференци-
ята на земеделския
министър Десислава
Танева стана ясно, че
така дълго очакваното
въвеждане на по-ниска
ставка на ДДС за произ-
водителите на плодове и
зеленчуци ще продължи
да е в сферата на поже-
ланията, и засега си
остава мираж за секто-
ра, бие тревога Ни-
вабг.ком. Болезнената
тема беше повдигната от
Мариана Милтенова,
председател на браншо-
вата организация на
градинарите, която при-
помни колко дълго про-
изводителите на плодове
и зеленчуци се опитват
да се направят облекче-

Íàìàëÿâàíåòî íà ÄÄÑ îñòàâà ìèðàæ çà
ïðîèçâîäèòåëèòå íà ïëîäîâå è çåëåí÷óöè
Ñåêòîðúò ùå ïðîäúëæè äà
íàòèñêà âëàñòòà çà
ïðîìåíè â äàíú÷íàòà
ñèñòåìà, ñ êîèòî äà ñå
ïîâèøè íåãîâàòà
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñò

Âíèìàíèå, æèâîòíîâúäè, áóì íà ñèí åçèê â Ìàêåäîíèÿ!
За бум на болестта син език в

Македония предупреждават от
Световната организация за здра-
ве на животните (OIE), предупреж-
дава Агри.бг. Първият доклад е от
17 юли, когато там е регистрира-
но първото огнище от 2015 г. на-
сам. Последните данни са от 31
юли, а статистиката до момента
сочи, че
” Огнищата във ферми за ов-

це и кози са 46;
” заразените животни достиг-

наха 261;
” мъртвите животни вече са 68.
Цяла Македония е пламнала

ния в данъчната политика
спрямо производителите
на плодове и зеленчуци.
Поставихме още веднъж
въпроса за ДДС, защото
той е изключително
тежък за сектор плодове
и зеленчуци. На този
етап ни беше отговорено,
че няма как да се нама-
ли този данък, каза
преди ден Милтенова.
Според нея производите-
лите на плодове и зелен-
чуци са получили увере-
ние от земеделския
министър Десислава
Танева за рестарт на
процедурата за въвежда-
не на обратно начислява-
не на ДДС. Ние сме
поставени в неравнос-
тойно положение спрямо

със син език. Има съмнения за
огнища и в Гърция. Всички жи-
вотновъди у нас трябва да бъдат
много внимателни, особено тези,
които сега разменят, продават,
прехвърлят животни, сигнализи-
ра Симеон Караколев, съпредсе-
дател на НОКА - Национална ов-
цевъдна и козевъдна асоциация,
най-голямата браншова животно-
въдна организация в България. За
син език у нас са ваксинирани
над 280 000 едри и над 630 000
дребни преживни животни, сочи
статистиката на ветеринарните
власти към края на месец май.ç

През следващата седмица Аг-
роминистерството и фонд "Зе-
меделие" ще бъдат готови да от-
пуснат нисколихвени  заеми за
есенната сеитба, като тогава се
очаква да започне и приемът
на заявления, съобщиха за Си-
нор.бг от ведомството. Самите
указания за това кредитиране
ще бъдат одобрени на днешно-
то заседание на управителния
съвет на фонда. Ще припомним,
че това кредитиране ще бъде
целево, а не с гаранции от бъ-
дещите субсидии по директни-
те плащания за 2021 г., какви-
то бяха изискванията за про-
изводителите на оранжерийни
домати и краставици. След ка-
то през пролетта на тази годи-
на само 16 собственици на
оранжерии са се възползвали
от възможността да получат
нисколихвени заеми от фонд

Румъния и Германия,
допълни още тя. По
думите й намаляването
на ДДС на 9%, каквото е
общоприетото схващане,
освен че ще засили
конкурентоспособността
на сектора, ще има
благотворен ефект и
върху здравната система
и би намалило разходите
за здравеопазване, тъй
като повишената консу-
мация на плодове и
зеленчуци ще доведе и
до повишаване на имуни-
тета, а с това и на
здравния статус на
хората. От бранша са

поставили и въпроси,
свързани с високите
наказания за биопроизво-
дители, наложени им
поради промени в норма-
тивните документи и без
да имат конкретна вина,
които ги поставят пред
опасността от фалит. Друг
тежък въпрос, който през
тези горещи за властта
дни е бил поставен, е за
работната ръка, като
Милтенова изрази надеж-
дата си, че от октомври и
за производителите на
плодове и зеленчуци ще
може да се прилага
мярката 60 на 40.ç

Êðåäèòèðàíåòî çà åñåííàòà ñåèòáà ñå î÷àêâà ñëåä 10 àâãóñò
"Земеделие" срещу бъдещи суб-
сидии, на последното си заседа-
ние на 27 юли управителният съ-
вет пренасочи 15 млн. лв. от
предварително заделения 30-ми-
лионен бюджет за кредитиране
на зърнопроизводителите за
есенната сеитба,  поясниха от
фонда, след като производители
на плодове и зеленчуци поиска-
ха обяснение къде е отишъл ре-
сурсът от 30 милиона, който бе-
ше заделен за тях още на 30
март тази година. След като през
пролетта на тази година малци-
на собственици на оранжерии са
поискали подобни заеми, то към
този момент фондът е отпуснал
заеми само за 230 хил. лв. Об-
що подадените заявления от 15-
те фермери са били с искания
за близо 550 000 лв. Причините
са елементарни, не може да га-
рантират заемите си със бъдещи

субсидии, при положение, че и
без това са ощетени при евро-
подпомагането.

С решението си от миналата
седмица фондът реши ресурсът
от 15 млн. лв. да се ориентира
за целево кредитиране за по-
купка на минерални торове и се-
мена за есенната сеитба, както
и за използване на неоконча-
телно сертифицирани собстве-
ни семена за производство на

Íàêðàòêî
:

Месарница в Германия
произвежда напитки с
месо
Месо в бутилка, това е най-
новият продукт, който си
пробива път на пазара за
храни в Германия. Произвежда
го малка месарница в градчето
Тремелс на брега на река
Мозел, уточнява Агро.бг. За
месото в бутилка има най-
различни приложения, твърдят
създателите му. Може да се
готви, може да се приема и без
термична обработка. Предлага
се от говеждо и от пилешко
месо и действа като бърз
доставчик на енергия, напри-
мер за спортисти. Основната
целева група обаче са възраст-
ни хора и болни, които не са в
състояние да приемат твърда
храна. В разработката на
своята идея месарницата е
вложила близо 2 млн. евро, в
момента е заявен и междунаро-
ден патент. Използват се
изцяло естествени съставки, а
в случая се преработват всички
онези парчета месо, които
клиентите в месарницата
обикновено не купуват. Така
фирмата оползотворява цялото
животно, а не само филето и
другите по-скъпи парчета.
Освен месо, в бутилката от 330
милилитра, която в магазина
струва 2,80 евро, има и
зеленчуци, така че една порция
засища колкото едно обикнове-
но ястие. В момента месарни-
цата произвежда по 10 000
бутилки на месец, а до края на
годината иска да увеличи
капацитета си до 25 000.

Условия за кредитиране
на одобрените проекти
по Пчеларската
програма
Управителният съвет на фонд
"Земеделие" утвърди условията,
при които одобрените кандида-
ти по Националната програма
по пчеларство (НПП) 2017-
2019 г. ще имат възможност да
теглят заеми за реализация на
проектите си. Целта е те да
получат предварително
финансиране за реализиране на
инвестиционните си планове по
мерки А, Б, В и Д. Тук влизат
покупката на нови кошери,
голи пчелни роеве, отводки,
пчелни майки, ветеринарно-
медицински препарати, а също
и за покриване на разходите за
покупка на пчеларско оборуд-
ване и прикачен инвентар за
подвижно пчеларство.
След одобрение и сключване
на договор за безвъзмездна
финансова помощ по НПП
пчеларите ще могат да подават
заявления за кредит в срок до
15 юли в областните дирекции
на Фонда по постоянен адрес
на физическото лице и по
адрес на регистрация на
юридическото лице. Максимал-
ният размер на отпусканите
средства е до 80 на сто от
размера на реално договорени-
те разходи по сключени
договори за покупко-продажба.пшеница, реколта 2021 г.

От фонда обясниха, че кре-
дитирането за оранжериите и за
сеитбата било различно, защо-
то самите браншови асоциации
били подали исканията си в Аг-
роминистерството по този на-
чин. Тепърва ще се решава как
да се пренасочват останалите
малко над 14 млн. лв. и дали
ще отидат за плодове и зелен-
чуци.ç
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Приказните Родопи привличат туристи, как-
то със дух, история, традиции, така и с вели-
колепна природа. Магията на планината оча-
рова с многобройни маршрути в живописни
долини и гъсти вековни гори, които са оби-
тавани от защитени редки животни.

Въодушевена от необятната красота на пла-
нината бе и темата на втория КООП Кар-
винг фестивал 2020 - "Дивата природа в Ро-
допите". Конкурсът бе организиран от Цент-
рален кооперативен съюз и се проведе в хо-
телски комплекс "КООП-Рожен", м. Роженс-
ки поляни, обл. Смолян в периода 29 юли -
01 август 2020 г. В ръцете на даровити твор-
ци, 3 метрови иглолистни трупи оживяха в
изящни животни. Професионалисти в област-
та на дървените скулптури и дърворезбата в
продължение на 4 дни моделираха своите
творби с мощни резачки, флексове и длета. В
оспорваното съревнование се включиха ми-
налогодишните участници Анатоли Йончев,
Вержиния Михайлова и Костадин Ненов. Де-
бют направиха Александър Василев, Цветан
Пепелярски и Румен Панайотов. В тазгодиш-
ната надпревара, част от участниците експе-
риментираха майсторски, като съчетаха в
творбите си дърво с метал.

Олицетворение на Дивата природа

в хотел КООП Рожен

Втори КООП Карвинг фестивал

Победителите във втория КООП Карвинг
фестивал бяха определени след вота на гос-
тите в хотелския комплекс и чрез онлайн
гласуване. Всички участници бяха награде-
ни за креативността си с почетни грамоти от
Централен кооперативен съюз. 16 гласа по-
лучи творбата "Мечка" на Румен Панайо-
тов, което го класира на 6 място, 20 гласа
или 5 място за "Водно конче" на Цветан
Пепелярски, 4 място с 27 гласа за "Кълвач"
на Вержиния Михайлова. С 36 гласа творба-
та "Сови" зае 3 място. Авторът Александър
Василев бе награден с кошница с продукти
КООП. 42 гласа получи почетното второ
място за "Щъркели" на Анатоли Йончев, кой-
то спечели ъглошлайф. 46 гласа извоюва
творбата "Щурец" на Костадин Ненов, което
го отреди отново за победител във втория
КООП Карвинг фестивал 2020. Подаръкът
за него бе циркуляр.

Финалът на фестивала завърши с празнич-
на вечеря под звука на родопски гайди, а
кулинарната изненада за гостите и участни-
ците бе Чеверме, приготвено в хотел КООП
Рожен.

През 2021 г. очакваме отново всички лю-
бители и майстори на дървени скулптори.

Победителят Костадин Ненов с творбата "Щурец"

Участниците във втория
КООП Карвинг фестивал

Награда и за най-младия любител
на карвинга в Рожен
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Разграбването
на бившия
социали-
стически
лагер отложи
смъртоносната
фаза на
системната
криза на
капитализма

2020 г. се превърна в много проб-
лемна за света. Епидемията от нов
тип коронавирус обхвана всички кон-
тиненти, причинявайки най-голяма-
та икономическа криза след Голяма-
та депресия, а основната световна
сила - Съединените щати, беше изт-
ръгната от вълнения. Академик Анд-
рей Фурсов - директор на Института
за систематичен стратегически ана-
лиз (ISAN), академик на Междуна-
родната академия на науките (Инсб-
рук, Австрия), сподели пред Инсти-
тута за руски стратегии мнението си
как международната система на от-
ношенията се променя под въздейст-
вието на текущите събития и какво
място в новия свят може да заеме
Русия.

- Андрей Илич, говорейки за меж-
дународната обстановка, е разумно
да се започне с най-актуалната тема
- коронавирусната епидемия. Наблю-
дателите тълкуват по различен начин
случващото се. Според вас оправда-
на ли е реакцията на държавите
спрямо епидемиологичната обста-
новка? Каква роля играе тук полити-
ческият фактор? Или всичко това са
нарочни манипулации, опит на "дъл-
боката държава" да изпита опреде-
лени видове въздействие?

 - Кризата от 2008 година сложи край
на "сочните години" на световната ико-
номика. Те бяха свързани с разграбва-
нето на бившия социалистически лагер
и позволиха за 15 години да се отложи
смъртоносната фаза на системната кри-
за на капитализма, както в началото
на 80-те години на ХХ век прогнозира-
ха в САЩ групите под ръководството
на Гел-Ман, Колинс и Боунър, а в СССР
на Кузнецов и Крилов. Кризата от 2008
година беше потушена с пари, които в
този момента вече престанаха да из-
пълняват петте основни функции на па-
рите - тоест престанаха да бъдат пари.

Кризата не изчезна - котелът прос-
то бе покрит с капак, който с времето
започна да подскача все по-силно и по-
силно. И през 2018-2019 година ситуа-
цията стана дори по-критична. Обикно-
вено в историята на капиталистическа-
та система подобни ситуации се разре-
шават чрез световни войни, но днес - в
условията на индустриализиран свят,
препълнен с различни оръжия за ма-
сово поразяване - това е крайно опас-
но. Единствената зона, където може да
се опита "развитие" в такава посока, е
Африка, но това няма да реши пробле-
мите на капиталистическата система.

И тук като коз от ръката на измам-
ник се появи коронавирусът. В редица
отношения той изигра ролята на ерзац-
война: по целия свят бяха предприети
толкова безпрецедентни мерки (и по ма-
щаб, и по степен на излишно несъот-
ветствие с медицинската реалност), че
напълно могат да се сравнят с мерките
от военно време. Като:
� Закриването на държавните гра-

ници, прекъсването на международни-
те, а в редица случаи и междурегио-
нални транспортни връзки.
� Въвеждане под формата на т. нар.

"самоизолация" на домашни арести,
временно затваряне, тоест в същност-
та си прекратяване на конституционни-
те права на гражданите с особен ущърб
на правата на възрастните под прикри-
тието на грижа за тяхното здраве (при
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директор на
Института за
систематичен
стратегически
анализ (ISAN),
академик на
Международната
академия
на науките -
Инсбрук,
Австрия

това са се загрижили именно тези, ко-
ито преди това рушаха здравната сис-
тема, което биеше най-вече по възрас-
тните).
� Спирането на работата на цели

сектори от икономиката с вероятното
им разрушаване.
� Установяване на строги мерки за

социален пространствен контрол над на-
селението - (QR кодове, видеонаблю-
дение и други "прелести" на това, което
наричат surveillance capitalism - капи-
тализъм на наблюдението/контрола":
почти по Фуко: надзор и наказание).
� Формиране на контурите на стра-

тификацията в съответствие със сво-
бодното придвижване и независимост-
та от пространствения и видеоконтрола.
� Научаване на населението към

строг контрол от страна на властите,
към покорност (носене на маски и ръ-
кавици въпреки безсмислеността им. Да
не говорим за това кой и какви пари се
правят от маски и ръкавици. Това се
отнася и до бъдещата ваксина). Това
всъщност е социална дресура.
� Осъществяването под прикритие-

то на "пандемията" на редица важни за
глобалистите цифровици проекти, кои-
то се сблъскват със съпротива. Преди
всичко това е дистанционното образо-
вание, което убива образованието като
такова ("Мечтата на Греф").

Този списък може да се продължи,
но същността е ясна. Впрочем създава
се впечатление, че плановиците на гло-
бализма още от самото начало не им
се получи. Процесите засегнаха инте-
ресите на определена част от управля-
ващите слоеве в различни страни и "из-
вънредниците" се сблъскаха със съп-
ротивата на "нормализаторите", ако мо-
же така да се изразя - на "химиците"
никак не им се хареса "извънредната
алхимия".

Оказах се прав, че ще има движе-
ние, но не и какъв е типът му: движе-
ние възникна, но не на екологична, а
на расово социална основа - "флойдиз-
мът", Черните животи имат значение. В
хаос беше потопена цяла страна - САЩ,
като е възможно ЧЖИЗ да се разпрос-
трани и в Европа, най-малко Западна.
Резултатът е хаос в САЩ.

Светът е твърде сложен, за да се
управлява от един център, бил той Лон-
дон, Ню Йорк или условно Шанхай. Ос-
вен това трябва да забравим за репуб-
ликанци и демократи като партийни
структури. Партийната форма на поли-
тическата организация си е изживяла
времето, както и самата политика.

В САЩ под маската на "републикан-

Áèòêàòà íà ãëîáàëíèòå åëèòè
çà ïîñòêàïèòàëèñòè÷åñêîòî
áúäåùå çàïî÷íà

ци" и "демократи" се води борба на съв-
сем други сили, разпалва се съвсем
различен, много по-сериозен конфликт.

Става дума за схватката вътре във
върхушката на световната капиталис-
тическа класа, за схватката за постка-
питалистическото бъдеще, за това кой
ще попадне в него.

Опростявайки ситуацията, този кон-
фликт може да се определи като борба
на ултраглобалистите с техния залог на
финансово-корпоративен, електронно-
цифров свят без държави - концлагер
и глобалистите с курса им към запаз-
ване на държавата (от тук и борбата
за суверенитет), модернизирана про-
мишленост, следователно осигуряване-
то на определени позиции на частично
намаляващите на брой работници и
представители на средната класа. При
това държавата се подчинява и на МВФ,
и на Световната банка, но което е най-
важното, продължава да съществува.

В света на ултраглобалисти няма
държава - това е свят на мощни корпо-
рации като Източноиндийската компа-
ния или "Нова Венеция". Свят, обитаван
от хора, а всъщност биороботи без на-
ционални, расови, религиозни и дори по-
лови различия. И Обама, и Клинтън са
ултраглобалисти. Днес лицето на улт-
раглобализма е Хилари Клинтън, нари-
чана по интернет "Злата вещица от За-
пада".

За четирите си години мандат Тръмп
успя да пречупи много от това, което
ултраглобалистите строяха - трансат-
лантическото партньорство, транстихо-
океанското партньорство, финансиране-
то на СЗО от Америка и други.

Не трябва да храним илюзии: Тръмп
изпълнява, при това непоследователно
и неясно, волята на определен сегмент
от световната, предимно американска,
капиталистическа класа. Обективно съ-
юзници на този сегмент са част от за-
падноевропейските десни елити - с тях
сега работи Стийв Банън.

Антидържавните стремежи на ултраг-
лобалистите доскоро имаха строго ог-
раничение: преди да демонтират САЩ,
трябваше да демонтират Русия и Ки-
тай. Все пак САЩ не е просто държава
(последният президент на САЩ като
държава е Никсън), а отчасти държа-
ви, отчасти клъстър на транснационал-
ните корпорации, железен юмрук за
глобалистите - и умерените и ултрагло-
балистите.

Сега говорят много за електронно
правителство, за "цифрова държава",
контролирана преди всичко от социал-
ните мрежи. Дори се появи терминът
мрежокрация.

"Цифровата държава" (в кавички, за-
щото в строгия смисъл на думата тя не
е държава, а е друга форма на власт)
съществува отчасти редом с обичайна-
та, институционно-йерархична държава,
отчасти (при това в голяма степен) вгра-
дена в нея - формално с цел засилване
на ефективността, оптимизация на про-
цесите. По същество за унищожаване-
то му. Защото мрежите всъщност носят
наддържавен характер, "цифровата дър-
жавност" е глобална власт.

Както отбелязва Бауман, капиталът
(аз добавям - и всичко останало), пре-
върнал се в електронен сигнал, не за-
виси от държавата, от която е изпра-
тен, от държавите, чиито граници пре-
сича, и от държавите, в които се вли-
ва. Глобалната цифрова власт става над-
стройка над държавата от епохата на

На стр. 8



ÈÍÒÅÐÂÞ 6.08.2020
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

8

Ще оцелеят
единствено
сплотените
общества,
в които има
относително
невисоко
социално
неравенство

Модерна, както последната (именно за
нея Макиавели измисля термина lo
stato) е надстройка от XVI-XVII век над
традиционните локални и регионални
структурни власти, занулявайки ги в ор-
ганизационно-властовите отношения.

Глобалната "цифрова власт" е почти
идеална форма за така наричаната дъл-
бока държава. Тук трябва да се уточ-
ним. На първо място, не "дълбока дър-
жава", а "дълбоки власти", защото дър-
жавата е формализирана работа, а та-
ка наричаната дълбока държава не е.
На второ място, трябва да се говори
за "дълбоки държави", има го във всич-
ки големи страни на света, тоест за
структури (именно така - множествено
число) на дълбоките власти (СДВ).

Процесът на оформяне на СДВ е от
60-те до 80-те години на ХХ век. Свър-
зан е с появата на офшорките, израж-
дането на капитализма във финансов
такъв, развитие на транснационалните
корпорации, към които в значителна
степен се преориентират част от спе-
циалните служби и част от държавния
апарат - при това формално и едните,
и другите остават на държавна служба.

Автономен източник на СДВ става
контролът над наркотрафика и нелегал-
ната част от търговията с оръжие, зла-
то и благородни метали, суровини, с
други думи - криминалната глобална ико-
номика. Глобализацията стартира като
криминализация на световната иконо-
мика, а нейни оператори стават, както
казва Маркеев, "глобалисти преди гло-
бализацията".

- Да се очаква ли в ЕС конфликт,
аналогичен на американския. Мнози-
на прогнозират продължаване на
центробежните тенденции. Да се очак-
ва ли разпад?

- Що се касае до ЕС, то той от самото
си начало е изкуствено образувание - и
то въпреки че след разрушаването на
Римската империя се правят постоянни
опити да се възстанови единна Европа.
Първият подобен опит е империята на
Карл Велики, де юре разпаднала се през
843 година. След това опитите да се обе-
дини Европа се развиват по две линии -
на гибелините и на гвелфите.

Показателно и символично е, че ЕС
се оформя едновременно с разруша-
ването на СССР - "аватар" на импери-
ята на Петър Велики. При това всъщ-
ност Западна Европа гълта нещо чуж-
до й, нещо, което не може да хранос-
мила, а знаем какво става от лошо
храносмилане. Източна Европа в днеш-
ното й състояние, от една страна, и
проблемите на западноевропейските
интегратори ("алчността погуби отче-
то) от друга, са всъщност резултати от
това неуспешно храносмилане.

Впрочем срещу каролингското ядро
у ултраглобалистите и САЩ (тук инте-
ресите им съвпадат, макар и не на-
пълно, а по принципа на "кръговете на
Ойлер") има помощно оръжие - етни-
ческото. Те го използват през 2015 го-
дина под формата на "миграционна кри-
за", формално провокирана от атлан-
тическата прислуга на Глобалния За-
пад и Глобална Америка, засилено
превръщаща Европа в Пост-Запад.

Сред "клетите" мигранти незнайно за-
що има много млади и здрави мъже, а
самият "бурен поток" прави впечатле-
ние на нелошо управляем от скрити ли-
дери. Основното за планиращите е да
не се допуска блок на Китай, Русия и
Европа с германско ядро в нещо като
континентален блок "ала Хаусхофер", са-
мо че с Китай вместо Япония.

- Какво да прави Русия в такива
обстоятелства?

 - Практиката показва, че тези, кои-
то Дизраели нарича "господари на ис-
торията", тоест световната върхушка,
състояща се от британските, американ-
ските, западноевропейските и еврейс-
ките елити, никога няма да седнат на

една маса с равни им руснаци, било
това самодържавна Русия, СССР и още
повече Руската федерация. По-скоро на
нея ще седнат араби, индийци, китайци
и японци.

Глупавото съветско ръководство се
хвана на въдицата на границата между
60-те и 70-те години на ХХ век под фор-
мата на разведряване на напрежение-
то и включването към глобалните про-
екти по линия на Римския клуб. Те смя-
тат наивно, че ако СССР е свръхдър-
жава с ядрено оръжие и втората ико-
номика на света, ще допуснат елита й
до този на света, ръководителите на
СССР ще бъдат включени в проектите
на основния противник.

Така първото, което трябва да се
помни от представителите на управля-
ващата върхушка на РФ, особено в ней-
ната част, която е готова да се помири
със Запада при всякакви условия, то-
ест да капитулира, предавайки всичко
угодно на който и да е, е съдбата на
Остап Бендер на румънската граница.
От скорошното минало - съдбата на Бо-
рис Березовски.

Второто напомняне е следното. В ус-
ловието на борбата за бъдещето, да
оцелеят, да не говорим да победят, ще
успеят единствено сплотените общест-
ва, тоест тези, в които има относител-
но невисоко равнище на социално не-
равенство и в които, а това е важно,
върховете и низините споделят едни и
същи ценности и цели.

Следователно олигархичните режими
са обречени. Ако населението в тях е
"ресурс за прехрана" за неспособната
да си осигури развитието върхушка, то
самите те стават "ресурс за прехрана"
за "по-големите риби" на капиталисти-
ческата система. Ето такава е храни-
телната верига.

За да предизвикаме Пост-Запада,
трябва да сме силни в единството си,
което ще постига чрез социална спра-
ведливост и единна ценностна система.

Когато питате какво да прави Русия
в настоящите условия, ви питам нас-
рещно: каква Русия - Русия на олигар-
сите или Русия на работниците? Това
са различни Русии?

Освен това дори Руската федерация
на олигарсите не е нещо единно (доста-
тъчно е да прочетем внимателно ско-
рошното интервю на Дерипаска). По-
скоро това е съвкупност от кланови
структури от корпоративен и региона-
лен тип, които имат различни интереси
и които се ориентират към външния
свят, при това не толкова на държави-
те, колкото на отделните корпорации,
кланове, семейни съюзи или отделни се-
мейства (например, някои се ориенти-
рат към династията Уиндзор).

Ядреното оръжие само по себе си е
малко - за успех в XXI век е нужно мощно
организационно оръжие и не по-малко
мощно когнитивно оръжие - реалната
картина на света на основата на ново-
то знание за света и човека. В този
план не трябва да се "срамуваме" -
трябва да приемем от Запада неговите

разработки, ако, разбира се, това е
нужно. Западът е готов да се учи от
руснаците.

В началото на 50-те години прези-
дентът на САЩ Труман провежда съве-
щание с консултантите от наскоро съз-
дадената корпорация РАНД, сред които
са Джон Фон Нойман и Едуард Телер -
те нямат нужда от представяне. И та-
ка, Фон Нойман, признат лидер на ин-
телектуалната общност на САЩ, казва,
че тайната на силата на руснаците не е
в ядреното и химическото оръжие, а в
наличието на абсолютното организаци-
онно оръжие, създадено от Ленин - то-
ва е "партията от нов тип".

Джордж Фостър Дълес, Арнолд Той-
нби, Жак Атали са почитатели на Маркс:
според тях той формира идеята за све-
товно правителство, но то ще се изгра-
ди, както отбелязва Атали, не от про-
летариата, а от буржоазията.

На Запад елитът изучава Маркс, мар-
ксизма, Ленин, болшевизма - при това,
преди всичко от практическа гледна точ-
ка. Елитът на Руската федерация цупи
нос, демонстративно игнорирайки 100-го-
дишнината от Октомври, 150-годишнина-
та на Ленин, 200-годишнината на Маркс.
А марксизмът, разбира се, за разлика
от елитните заведения на Пост-Запада,
вече не се изучава при нас. За послед-
ния половин век се проведоха немалко
социално-политически изменения, изоб-
ретени са нови видове организационно
оръжие, приключва Студената война, опи-
тът от която, както и опитът от феноме-
на СССР, нито при нас, нито на Запад не
е осмислен нито концептуално, нито тео-
ретично. Трябва да се създава ново ор-
ганизационно оръжие на основата на но-
во теоретично знание, днес повече от ак-
туално звучат думите на Сталин: "Без те-
ория ни очаква смърт, смърт, смърт!".

- Като цяло според вас как ще из-
глежда политическият пейзаж в кон-
текста на края на света след Ялта и
формирането на нова парадигма на
международните отношения?

- Днес светът се променя толкова
бързо, единствено тенденциите могат
да се прогнозират за относително дълги
срокове. Както казва големият почи-
тател на "Ким" на Киплинг Алън Дълес,
човек може да бъде объркан с факти,
но ако разбира тенденциите, не може
да се заблуди.

Бъдещето се оформя пред очите ни.
Времето сега е толкова сгъстено, че ми-
налото мигновено се влива в бъдещето,
притискайки настоящето почти до "точ-
ката на сингулярността". Това е много
трудна и сложна ситуация за прогнози-
ране. Като взема предвид тази трудност,
бих се осмелил да кажа, че в две зони
на съвременния свят бъдещето, според
мен, вече е дошло. Това е на първо мяс-
то Китай със своята система за социа-
лен рейтинг и електронен контрол, който
органично попада на трихилядната исто-
рия на Китай и я завършва.

Второ, това е Африка - постколони-
ален неоархаичен свят, който се прос-
тира отвъд анклавите, собственост на
транснационалните корпорации. Що се
отнася до Латинска Америка, САЩ, Ев-
ропейския съюз, Русия и мюсюлманс-
кия свят, бъдещето все още не е опре-
делено; тук има разширеното настоя-
ще, настояще непрекъснато, което обаче
във всеки момент може да се свие в
точка, която изстрелва бъдещето.

Много за САЩ и за света като цяло
ще зависи от американските избори.
Злата вещица на Запада вече призова
към сваляне със сила на Тръмп, ако не
признае победата на Байдън, тоест за
нея изкуфелият Байдън вече е победил
и тя няма къде да отстъпва. В случай
на победа тя ще разгърне тотално нас-
тъпление на много фронтове, вкл
ючително и на вътрешноамериканския.
Едно от основните направления ще бъ-
де Русия, а тогава "спящите" ще се съ-
будят.

Áèòêàòà íà ãëîáàëíèòå åëèòè çà ïîñòêàïèòàëèñòè÷åñêîòî áúäåùå çàïî÷íà
От стр. 7

Хилари Клинтън
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От няколко месеца в медиите
периодично и съвсем не случайно
се публикуват звукозаписи с гласа
на премиера Бойко Борисов. Без-
спорен факт е, че са правени в
неформална среда, вероятно дори
в най-личното пространство на ми-
нистър-председателя. Анонимният
автор сигурно е бил или пък все
още е в тесния кръг от приближе-
ни на Борисов. В същото време
автентичността на записите вече
се потвърждава от технически ек-
спертизи, както и от самите участ-
ници в разговорите с премиера.
Въпреки многото неизвестни, от
подслушаните думи на Борисов на-
учаваме няколко неща от кухнята
на неговото управление, състояни-
ето на държавата, както и персо-
налните му черти.

1. Срастването на
изпълнителната със
съдебната власт

В първия запис, който се появи
в сайта "Афера" на 12 юни, чуваме,
че Борисов е отлично запознат с
бъдещи действия на прокуратура-
та. "А това за къщите за гости как
се движи? Да, това сутринта аз съм
го разпоредил... Да видиш стоти-
на-двеста къщи за гости как ще
приберем... Дааа, на Манолев ще
изгори, ще му повдигнат днеска или
утре обвинение. Ще го съсипят. Аз
го предупредих!", казва премиерът
на своя неизвестен събеседник.
Очевидно разговорът е записан ня-
колко дни преди 25 април 2019 г.,
когато държавното обвинение дей-
ствително привлече към наказател-
на отговорност бившия зам.-минис-
тър на икономиката Александър Ма-
нолев за неправомерно получени
еврофондове за къща за гости, ко-
ято се ползва за лично имение.

В този период Борисов е водил
и приятелски разговори с тогаваш-
ния главен прокурор Сотир Цаца-
ров, както и с неговия тогавашен
заместник, а после наследник на
поста Иван Гешев. "Сутринта имах
същия случай. И Влади Горанов, Со-
тир, Гешев (не се чува) по телефо-
на и се смеят, а аз с такова удо-
волствие им обяснявам за колега-
та немец, че вследствие на моята
простотия всичко се случило. Нак-
рая Гешев ми вика: "Абе, аз оби-
чам да се правим на луд, ама Вие,
господин премиер, май се прави-
те много успешно". Не, бе, викам,
брат ми - прост съм и ми е лес-
но!", разказва Борисов.

С подобно приятелско обръще-
ние - "братиньо", премиерът се об-
ръща в личен разговор и към нас-
тоящия председател на Конститу-
ционния съд и също бивш главен
прокурор Борис Велчев. "Мое да
пиеме едно кафе утре", предлага
му също Борисов. В неформален
разговор двамата обсъждат отпус-
кане на средства за ремонт на кри-
ло на Университета за национално
и световно стопанство. Случаят
придоби медийна популярност на

Ïåò íåùà, êîèòî íàó÷èõìå îò ïîäñëóøàíèòå
ðàçãîâîðè íà ïðåìèåðà

лект не е минус, а напротив - не-
що положително, което помага в
политиката. "То е кофти да си сло-
жен. Аз съм като тея старите трак-
тори - какво му сипеш, той си пър-
пори и си върви", обяснява Бори-
сов във връзка с гаф на председа-
теля на Народното събрание Цве-
та Караянчева. Дори съветва и тя
да се оправдава за своите грешки
с простотията си: "Просто Цвета
да каже: "Аз съм проста кърджа-
лийска ***** (бел. ред. - редакция-
та цензурира думите) и не мога да
правя разлика между масово изт-
ребление и геноцид. Съобразете се
с мойта простотия". И така..."

Показателен за примитивизма
на Борисов е и каруцарският език,
който щедро употребява в нефор-
мални разговори. Изтеклите запи-
си са пълни с най-обидни ругатни
към президента  Радев, към про-
тестиращи и дори към политици
от европейски държави, за които
разказва как умело е прецакал,
докато се правил на прост. "Поне-
же съм прост и не знам английс-
ки, всъщност, не съм разбрал то-
ва, което ми е казвал правилно и
съм ги ****** с двеста - тези чуж-
денци, премиери… и сега като усе-
тиха, че съм им го вкарал, аз съм
се оправил, а те са затънали", спо-
деля Борисов за дипломатически-
те си умения. Очевидно мутренс-
кият език е най-естествен за пре-
миера. Чувства се комфортно, ка-
то говори така. Работа на психо-
лог е да каже защо предпочита
точно тези ругатни и какво се крие
зад това.

5. Борисов смята
българските избиратели
за прости

За пореден път става ясно, че
премиерът действително смята бъл-
гарските избиратели за прости. В
разговора с вицепремиера Томис-
лав Дончев, който изтече, Борисов
настоява, че гражданите не биха
могли да оценят добрите политики
у нас, тъй като интелигентните хо-
ра са малко. "Когато си обграден
от тъпанари, нито може да се пра-
ви политика, нито да се говори ис-
тината и да се правят реформи.
Няма такова нещо. Не, правилни
неща не могат да се правят… Пра-
вилни неща с такъв президент не
се правят. С такава опозиция не
се прави".

Мартин ГЕОРГИЕВ

24 април 2019 г., когато вероятно е
направен и записът. За разговора
с премиера призна самият Велчев
пред "24 часа".

2. Борисов е незаобиколим
фактор в бизнеса

От подслушаните разговори ста-
ва ясно, че Бойко Борисов е неза-
обиколим фактор в едрия бизнес.
В първия публикуван запис преми-
ерът се заканва "да размаже физи-
ономията" на собственика на ком-
панията "Еврохолд". "Иначе раздуй-
те това, че вкарах КФН по "Евро-
холд", на тоя да му размажа физи-
ономията, че не се съобразява с
мене, това е много важно!", нареж-
да премиерът на човека отсреща,
който явно отговаря за медийна
стратегия. За проверка на Комиси-
ята за финансов надзор срещу "Ев-
рохолд България" АД и три застра-
хователни дружества от групата на
холдинга се разбра на 24 юни 2019
г. Само 4 дни по-рано стана ясно,
че компанията е постигнала спора-
зумение за покупка на  "ЧЕЗ Бълга-
рия". В края на м.г. обаче Комисия-
та за защита на конкуренцията не
позволи продажбата.

Борисов напомня, че трябва да
се съобразяват с него дори на пар-
тньора си по карти и бивш шеф на
"Лукойл България" Валентин Златев.
В друг звукозапис се чува премие-
рът да разговаря по телефона с чо-
век, когото нарича Валентин Васи-
лиевич: "Ама с тия двамата Корне-
ла и Радев... са големи сладури. И
понеже навсякъде приказват, че ти
си им основният гръб, хич не е при-
ятно", казва Борисов и продължа-
ва: "Ама ако искаш утре вечер, ако
си тука, мини да ме видиш. Еее,
когато ти е на кеф на тебе... Но
мисля, че между редовете ме разб-
ра, особено за... едната! Особено
за едната!". Премиерът общува не-
формално с хора от най-едрия биз-
нес - в което няма лошо, пробле-
мът е, че ги заплашва да не подк-
репят политическите му опоненти.

На този фон не е изненада, че
довчерашният галеник на властта
Валентин Златев стана мишена на
прокуратурата и правителството.
Коалиционният партньор на Бори-
сов - Валери Симеонов, открито ка-
за, че след удара срещу хазарт-
ния бос Васил Божков следва та-
къв срещу Златев. Управляващата
партия пък се впусна да създава
нови данъчни складове и държав-
ни бензиностанции, което удря вър-
ху бизнеса на "Лукойл" у нас. А Зла-
тев беше привикан на разпит в Спе-
циализираната прокуратура.

3. Държавни пари отиват
за частен интерес

Съмненията, че Бойко Борисов
в качеството му на премиер разп-
ределя пари от бюджета еднолич-
но, до голяма степен се потвърж-
дават от изтеклите записи. Това яс-
но личи в разговора му с Борис
Велчев за ремонта на УНСС. "Че-

тири милиона и половина станаха
на 16 милиона и половина, щото
трябва да му построиме и хотела",
казва премиерът по адрес на бив-
шия ректор на университета Стати
Статев. Става дума за скандала от
23 април 2019 г., когато УНСС изп-
рати отворено писмо, в което зап-
лаши с фалит, ако правителството
скоро не осигури средства за изг-
раждането на новото крило на
учебното заведение.

Вузът всъщност е получил за
проекта 4.5 млн. лв. по Оператив-
на програма "Региони в растеж",
но настояваше държавата да му
даде още 7.5 млн. лв. съфинанси-
ране. След това обаче Агенцията
за държавна финансова инспек-
ция извърши проверка по нареж-
дане на Борисов. "С този Стати
на УНСС беше... Щот аз му казах
- утре ще дойда, ще ти дам пари-
те, но паралелно с това вкарвам
АДФИ и от хотела ти в Гърция до-
тука ще дойдат по това... Аааааа,
викам, сладур такъв... ще ме при-
тискаш!", казва премиерът в из-
теклия запис. В крайна сметка
проверката на АДФИ откри реди-
ца нарушения при изпълнението
на обществената поръчка за стро-
еж на нов корпус на вуза, с което
са създадени предпоставки за не-
законосъобразно разходване на
публични средства.

Значи ли това, че Борисов е бил
наясно за кражба на публични
средства в частен интерес, но все
пак правителството е отпуснало па-
ри? Докато е ректор на УНСС, Ста-
ти Статев обявява в пубичната си
декларация за имущество и инте-
реси, че притежава имот в Гърция.
По всичко личи, че премиерът смя-
та, че парите за построяването на
нов корпус на университета ще оти-
дат именно за недвижимата собс-
твеност на ректора.

В последния изтекъл запис пък
чухме: "20 млн. лв... Толкова, кол-
кото дадох на Генчо Начев (шефа
на УМБАЛ "Света Екатерина) да си
дострои болницата". Говоренето на
Борисов в първо лице, единствено
число за отпуснатите средства е
показателно за отношението му
към парите на българските данъ-
коплатци.

4. Простотията оправдава
всичко

Едва ли някой здравомислещ
човек би се хвалил с простотията
си. Според българския министър-
председател обаче слабият инте- От в. СЕГА

Ãîâîðåíåòî íà Áîðèñîâ â ïúðâî ëèöå, åäèíñòâåíî
÷èñëî çà îòïóñíàòèòå ñðåäñòâà å ïîêàçàòåëíî
çà îòíîøåíèåòî ìó êúì ïàðèòå
íà áúëãàðñêèòå äàíúêîïëàòöè

Колаж ЗЕМЯ
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Датските власти
не са получили жалби срещу
решението на Датската
агенция по енергетиката,
съгласно което компанията
Nord Stream 2 AG ще може да
използва закотвени кораби за
изграждането на газопровода
"Северен поток-2". Това
означава, че строителството
на тръбопровода ще може да
продължи от вторник, 4
август. По-рано агенцията
разреши на Nord Stream 2 AG
да използва закотвени кораби
при изграждането на газопро-
вода в датски води. Изгражда-
нето на "Северен поток 2"
обаче не можеше да бъде
възобновено до 3 август,
когато изтече крайният срок
за обжалване на решението
на датските власти.

В Шри Ланка
гласуваха вчера на парламен-
тарни избори. Над 16 млн.
души имат право на глас. Те
избират 196 депутати, а
останалите ще станат ясни
чрез национална листа според
броя гласове, получени от
всяка партия или независима
организация. Резултати се
очакват в петък. Изборите
първоначално бяха насрочени
за април, но бяха отлагани два
пъти заради пандемията от
Ковид-19. Шри Ланка като
цяло успя да овладее разпро-
странението на коронавируса
със само 2834 потвърдени
случая и 11 починали. В
изборните секции са в сила
повишени противоепидемични
мерки, включително изискване
за социална дистанция.
Избирателите са помолени да
си донесат собствена химикал-
ка, с която да отбележат
предпочитанието си в бюлети-
ната, а ако не си носят, в
секцията им се предоставя
дезинфекцирана.

Броят
на загиналите на източното
крайбрежие на САЩ в резултат
от преминаването на тропичес-
ката буря Исаяс се увеличи на
четирима. Двама души са
загинали в щатите Мериленд и
Ню Йорк. По-рано беше
съобщено за две жертви на
торнадо в щата Северна
Каролина. По информация на
медията властите са регистри-
рали 21 торнада по източното
крайбрежие - от Северна
Каролина до Ню Джърси.
Исаяс остави без електричест-
во над 3 милиона потребители
в девет щата на САЩ.

�
Íàêðàòêî

Френският град Тулуза
се присъедини към спи-
съка от няколко десетки
общини, които въвеждат
носенето на маски на
открито, в момент, когато
научният съвет, който
дава насоки на правителс-
твото, предупреждава за
втора вълна на епидемия-
та, предаде АФП.

От сряда в четвъртия
по големина град във
Франция, маските са
задължителни в няколко
много оживени квартала,
където "хигиенните прави-
ла се спазват лошо",
обясни префектурата.

Това решение идва
след увеличаване на
случаите на заразяване с
коронавирус в департа-
мента, по-специално сред
хората между 20- и
30-годишна възраст.

От вторник маските са
задължителни на открито
в редица френски градо-
ве като Ница и Лил, а

също в туристическите
градове Биариц или Сен
Мало.

В Ница бяха разполо-
жени високоговорители,
за да приканват хората да
спазват забраната за
събирания и да им напом-
нят за това ново задълже-
ние.

Пътувайки вчера до
Тулон, в югоизточната
част на страната, прези-
дентът Еманюел Макрон
настоя за нуждата от
прилагане на хигиенните
правила.

"Все още сме в период
на пандемия и затова е
важно да продължим да
спазваме хигиенните
правила, да носим маски,
редовно да мием ръцете
си с дезинфектант и да
бъдем внимателни", каза
той.

От края на юли в
страната е надхвърлен
прагът от 1000 новозара-
зени дневно.

Младите хора, които
пълнят нощните клубове и
плажовете, са причина за
увеличаване на новите
случаи на коронавирус в
световен мащаб, като
делът на заразените на
възраст от 15 до 24 годи-
ни за 5 месеца се е
утроил, съобщи междувре-
менно Световната здрав-
на организация.

Анализ на СЗО на 6-те

млн. заразени между 24
февруари и 12 юли показ-
ва,че делът на хората от
15 до 24 години е нарас-
нал от 4,5 на 15 процента.

Директорът на СЗО
Тедрос Гебрейесус каза
по-рано на брифинг, че
младите хора не са неуяз-
вими. Те могат да се
заразят, могат и да умрат,
могат и да предават
вируса на други хора. ç

Снимки Пресфото БТА

В Норвегия над 120 пътници
и основната част от екипажа на
круизния кораб "Сий дрийм -1"

са поставени под карантина
в каютите си след откриването

на коронавирус у датски турист,
който е пътувал с плавателния

съд в началото на август.
Туристът не е проявил симптоми

на COVID, докато е бил
на борда, а на 2 август

се е върнал в Дания, където е
дал положителен тест.

След няколко дни той ще бъде
тестуван отново.

Корабът е акостирал
край Будьо, където ще бъдат

подложени на тестове всичките
85 членове на екипажа.

Забранено е и те, и пътниците
да слизат на брега.

Туристи, носещи маски, посещават френския курорт Сен Мало.
Плажните курорти по брега на Атлантическия океан на Франция,
живописните алеи по река Лоара, фермерските пазари в Алпите

 са сред многото места във Франция, където всички вече са длъжни
да носят на маска на открито.

Президентът на
САЩ Доналд Тръмп ня-
ма намерение да въ-
вежда отново ограни-
чения върху икономи-
ческата активност по-
ради пандемията от ко-
ронавирус. Той напра-
ви това изявление в
телефонно интервю за
телевизия "Фокс Биз-
нес".

"Наложихме ограни-
чения върху икономи-
ческата активност", ка-
за той. "Но сега иконо-
мическото възстановя-
ване върви по V-обра-
зен график. Няма да
въвеждаме ограниче-

Къмпинги по френския средиземноморски бряг западно от град Марсилия бяха
eвакуирани във вторник вечерта заради голям горски пожар, който вече опустоши

5000 дка растителност. Летовниците от три крайбрежни къмпинга в Ла Курон, в рамките
на град Мартиг в Югоизточна Франция, бяха помолени да се преместят на плажа

заради разрастването на пожара.

Äîíàëä Òðúìï: Íÿìà äà çàòâàðÿìå èêîíîìèêàòà
нията отново, защото
сега разбираме по-доб-
ре тази болест, разби-
раме проблемите, кои-
то имат възрастните
хора, особено тези със
сериозни заболявания
като диабет, и можем
да се погрижим за тях.
Няма да затваряме
икономиката."

Доналд Тръмп под-
черта, че преди панде-
мията са постигнати
рекордни резултати
във всички аспекти в
икономиката и тогава
се появи този вирус и
това ни причини голе-
ми щети, тъй като бях-

ме принудени да нало-
жим ограничения вър-
ху икономическата
дейност. "Постъпихме
правилно и спасихме
милиони животи по то-
зи начин", добави той.
"Но броят на смъртни-
те случаи е неприем-
ливо голям, дори
смъртта на един човек
е неприемлива".

Според университе-
та "Джон Хопкинс" до
момента в САЩ са ре-
гистрирани повече от
4 млн. и 760 хиляди слу-
чая на коронавирусна
инфекция, починали са
156 667 души. ç
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Òúòåíúò îò âçðèâà ñå å ÷óë ÷àê â ñòîëèöàòà
íà Êèïúð - Íèêîçèÿ, êîÿòî å íà 241 êì

Ìîùíà åêñïëîçèÿ íà ïðèñòàíèùåòî
ñúñèïà Áåéðóò

Взривът на 2700 т
селитра в приста-
нището на Бейрут,

който опустоши
огромен район, е

станал по време на
заваръчни работи.

Вследствие на
взривната вълна са

се пръснали
стъклата на

прозорци и витрини
из цял Бейрут и

дори в околностите
му. Щети са

нанесени на сгради
в центъра на

Бейрут, а главната
магистрала близо

до столицата е
покрита със стъкла

Мощна експлозия удари
във вторник привечер
пристанището на ливанс-
ката столица Бейрут и
предизвика смъртта на
над 100 души и доведе до
огромни материални щети.
Взривът на 2700 т селитра
в пристанището е станал
по време на заваръчни
работи. В Ливан е обявен
четиридневен траур.

Според предварителни
изводи на силовите струк-
тури, работници в склада
са заварявали дупки, през
които е можело да се
извършват кражби, и
тогава е станала детонаци-
ята на съхраняваните там
2700 тона амониева селит-
ра. Тя е била конфискува-
на от молдовски кораб с
украински екипаж през
2015 г. Селитрата се изпол-
зва като компонент на
взривни вещества и като
азотен тор.

По данни на ливанския
Червен кръст над 100 души
са убити, а 4000 са ранени
в най-тежкото подобно

Спасителните екипи вчера успяха да открият оцелял в развалините на пристанището в Бейрут

Àìåðèêàíñêè áèçíåñìåí ñè êóïèë
"Ëàìáîðãèíè" ñ ïàðèòå îò çàåì çà COVID-19

Американецът Лий Прайс от
Хюстън беше арестуван в щата
Тексас, защото с отпуснатия му
заем за подпомагане на бизне-
са му в условията на коронави-
руса си купил часовник "Ролекс"
и автомобил "Ламборгини", пре-
даде АФП. 29-годишният измам-
ник успял да получи 1,6 млн.
долара от фондовете за малки
и средни предприятия, чиято цел
е да се запазят заплатите на слу-
жителите в условията на криза-
та от COVID-19.

Предприемачът е обвинен в
измама, тъй като всъщност ня-
ма толкова служители, колкото
е обявил. С парите той купил

Индийският премиер Нарендра Моди участва в церемония на храм,
посветен на индуисткия бог Рам, в Айодхия. Предпазните мерки срещу
новия коронавирус ограничиха струпването на огромни тълпи, които
традиционно се събират около храма по време на церемонията.

Снимки Пресфото БТА

лен план, който действа от про-
летта насам. Инициативата, на-
речена "Програма за защита на
заплатите", позволява на ком-
паниите, които използват ефек-
тивно тези средства за заплати
и наеми на работни помещения,
да трансформират заемите в
субсидии.ç

опустошение, което градът
е преживявал от повече от
десетилетие. За голяма
част от живеещите в
Ливан 5,2 млн. души
разпространените в соци-
алните медии кадри на-
помняха картините от
разрушенията в града от
десетилетните войни,
които е преживяла страна-
та.

Премиерът Хасан Диаб
каза, че 2750 т силно
избухлив амониев нитрат,
който се използва за
торене и правене на
бомби, са били съхранява-
ни в склад на пристанище-
то от шест години. Ръково-
дителят на ливанската
служба за сигурност
генерал-майор Абас Ибра-
хим каза на държавната
агенция, че преди години
правителството е иззело
силно избухливи материа-
ли, които са били склади-
рани в близост до мястото
на взрива. Въпреки че
всички си мислеха за
нападение, той предупре-

ди, че трябва да се изча-
кат резултатите от разс-
ледването и не бива да се
избързва със спекулации
за терористична проява. В
телевизионно обръщение
премиерът Диаб намекна,
че експлозията е била
причинена от нехайство и
заяви, че правителството
ще потърси отговорност от
виновните.

Министърът на здравео-
пазването Хамад Хасан
каза, че ранените са
толкова много, че болни-
ците са препълнени.
Затова пострадалите,
които не се нуждаят от
операция, ще бъдат наста-
нявани в хотели в центъра

луксозната кола за 200 000 до-
лара, платил за пикап, швейцар-
ски часовник, недвижими имо-
ти и пръснал хиляди долари в
стриптийз клубове.

Мъжът получил парите, след
като подал заявление от името
на две компании. Ръководителят
на едната бил починал месец по-
рано - през април.

Конгресът на САЩ и адми-
нистрацията на президента До-
налд Тръмп отпуснаха на мал-
кия и средния бизнес над 521
млрд. долара под формата на
заеми, за да ги подпомогнат по
време на здравната криза в рам-
ките на огромен възстановите-

на Бейрут. В момента
усилията са насочени към
спасяване на ранените и
търсене на загинали под
отломките на разрушени
сгради в пристанището,
каза министърът.

Повредени са сградите
в половината Бейрут.
Взривната вълна като
смерч е преминала през
столицата до най-отдалече-
ните й кътчета. В жилища-
та са падали полилеи,
огледала, тавани, мебели,
телевизори, балкони.
Повредени са голям брой
автомобили и автобуси.
Губернаторът на Бейрут
Марван Абуд сравни
станалото с бомбардиров-

ките в Хирошима и Нага-
саки.

Взривът в Бейрут е бил
еквивалентен по мощност
на земетресение с магни-
туд от 4,5 по скалата на
Рихтер, съобщиха йорданс-
ки сеизмолози. Според
ръководителя на йорданс-
ката сеизмична обсервато-
рия Махмуд ал Кариюти,
станцията за мониторинг
на земетресения в Йорда-
ния е регистрирала взрива
в 18.08 ч. местно време.
Тътенът от взрива се е чул
чак в столицата на Кипър -
Никозия, която е на 241
километра от Бейрут,
съобщи днес в. "Сайпръс
мейл".ç

Ùåòèòå äîñòèãàò 3 - 5 ìëðä.
äîëàðà, æåðòâèòå ñà íàä 100

Щетите от вчерашната експлозия в
пристанището на Бейрут достигат 3 до 5
млрд. долара, заяви по ливанската те-
левизия губернаторът на ливанската сто-
лица Маруан Абуд, цитиран от ТАСС. За-
гинали са 10 пожарникари, изпратени
на мястото на инцидента, добави той.

Повече от 200 000 души са останали
без дом и властите полагат усилия да
им осигурят вода, храна и подслон. По
последни данни са загинали над 100 ду-
ши и около 4000 са ранени, като поне
60 са в критично състояние. В страната
е обявен траур.

Бейрут бе обявен за зона на бедст-
вие и в града бе въведено извънредно
положение за две седмици.ç



ÑÏÎÐÒ 6.08.2020 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

Христо Марашлиев
беше уволнен от ДЮШ на
ЦСКА преди година. Чак
сега бившият нападател
на "армейците" се съгласи
да даде интервю пред
БЛИЦ, в което разкри
причините за раздялата
му с клуба. След като
беше известно време без
работа, Ицо и друг увол-
нен от ЦСКА - Антон
Димитров, станаха треньо-
ри на мъжкия тим на Ком
(Берковица).

- Ицо, повече от
година измина, но не е
късно човек да разкрие
истината. Защо те
уволниха от ЦСКА?

- Ще говоря директно.
Уволниха ме заради порту-
галския специалист Пауло
Кардозо. Той всъщност в
един и същи ден уволни
мен, Стефан Яръмов и
Тони Димитров. Това се
случи, когато го назначиха
за директор на школата.
Шест месеца преди това
Кардозо започна работа в
Детско-юношеската школа
(ДЮШ) на ЦСКА като
методист. Започна бързо
да налага мнението си и
да променя стила ни на
работа. Ние преди негова-
та поява селектирахме
децата чрез специални
тестове - бързина скорост,
техника и още няколко
важни показателя. Стъпих-
ме на опита на БФС и
работехме професионално.
След като ги одобрявахме
и привличахме децата да
тренират в школата,
впоследствие на всеки 6
месеца им правихме

Директорът на школата
Пауло Кардозо е една
"португалска еднодневка"
на "Армията", заяви
бившият треньор на ЦСКА
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Óâîëíèëè Õðèñòî Ìàðàøëèåâ
çàðàäè "íåïðàâèëíî äèøàíå"

отново същите тестове, за
да видим дали и как
прогресират. Този изграден
метод на работа имаше
ефект - отборите ни пости-
гаха добри резултати.
Кардозо обаче ни шокира,
буквално ни шокира, като
заяви, че той ще действа
по друг начин. Забележете
само какъв. Няма, вика, да
ги тествате така. Ще ги
тестваме по око. Ще им
изгледам тренировката и с
поглед ще преценя дали
стават или не стават. Не е
за вярване, но си беше
така. Но това не е всичко.
Когато стана методист,
отидох при него и го
попитах какви идеи има
за тренировъчните проце-
си. А той ми отговори
следното: Няма нужда аз
да ти казвам. Има интер-
нет. Там пише всичко.
Намирате разни програми
и действате. Извинявайте,
но това меко казано е
непрофесионално  и
излиза от устата на чове-
ка, който според неговите
думи, е откривател на
Кристиано Роналдо.  Това
е несериозно. Той взима
голямата заплата, а аз да
си взимам решенията в
интернет. В мен се роди
едно недоверие към този
човек.  Подходът му на
работа не спечели футбол-
ното уважение в мен и в
останалите треньори.
След тези ни противоре-
чия се стигна до уволнени-
ето ни. Това се случи дни
след назначението му за
шеф на школата.

- Какви бяха мотиви-

те му?
- Смешни. Аз го нари-

чам "уволнение за непра-
вилно дишане"… Знаете
ли как обясни решението
си. Каза ми: Прекалено
много искаш победата
във всеки един мач.
Освен това вече не си
треньор за деца. Препо-
ръчвам ти да се занима-
ваш с мъжки футбол. Това
беше. Аз бях онемял!
Според този човек про-
филът на един треньор
трябва да е следният: Да
не си бивш футболист, но
да имаш компютърни
познания и да владееш
добре английски език.

- Предполагам, че ти
е болно и до днес…

- Да, много ми е бол-
но. Когато ме уволни,
няколко дни преди това
имах разговор със Стой-
чо Стоилов относно
селекцията. Бяхме набе-
лязали деца, които да
привлечем в школата.
Помня, че беше вторник,
а в петък ни уволниха.
Тъкмо бях изградил

солиден отбор на набор
2003. В този период с
Левски имахме равен
брой точки, но изоставах-
ме по голова разлика.
Играхме финал на нацио-
нално ниво. Имаше въз-
ходящо развитие на
отбора. Три набора водих
в школата и винаги съм
имал успехи. Но заради
една португалска еднод-
невка от ЦСКА бяха
махнати първо Емил
Димитров, после мен,
Яръмов, Антон Димитров,
а скоро Владо Манчев и
Наско Борносузов. Но аз
съм сигурен, че един ден
ще се върна в ЦСКА. Това
е моят роден дом. Това
беше родният дом и на
баща ми Димитър Мараш-
лиев, лека му пръст. В
ЦСКА съм работил като
треньор в школата цели
11 месеца без заплата,
но не съм мрънкал,
защото ЦСКА за мен е
кауза. Там се чувствам в
свои води.

- След това с Антон
Димитров станахте

треньорски тандем в
Ком (Берковица)?

- Да, по цесекарска
линия, защото шефът е
голям армеец. Всичко
беше прекрасно до поява-
та на пандемията с коро-
навируса. Икономическата
криза се отрази и на
отбора, който няма да
участва в Северозападна-
та "В" група, където,  за да
оцелееш, ти е необходим
годишен бюджет между
120 000 и 150 000 лева.

- В петък в мач от
първия кръг на новото
първенство един срещу
друг излизат ЦСКА 1948
срещу ЦСКА. Твоят
коментар?

- Знаех, че ще ми
зададеш този въпрос.
ЦСКА е там, където е
публиката. ЦСКА е това,
което е на "Армията". А и
нека не забравяме, че
Гриша Ганчев плати 8
милиона лева за емблема-
та. За мен приемственост
има. ЦСКА 1948 не го
приемам сериозно. Няма
фенове, няма нищо…
Единствено съжалявам, че
през последните години
ЦСКА не спечели нито
титлата, нито купата. Но
аз си имам обяснение.

- Какво е то?
- В отбора не се водят

случайни футболисти.
Почти винаги изграждаме
добър отбор, но я заради
липса на късмет, я заради
съдийски ощетявания,
някои от които във важни
мачове срещу основните
ни конкуренти, са ни
спирали. Сега се радвам,
че Стамен Белчев се
завърна, защото при него
отборът играеше много
добре и точно странични-
те фактори ни лишиха
тогава от титлата. Вярвам,
че тази година ще имаме
също силен състав и най-
после  ще спрем хегемо-
нията на Лудогорец.ç

50-годишният бивш нападател на ЦСКА Христо Марашлиев разкри
причините, заради които е бил уволнен

Един от бившите тимове в състезателната кари-
ера на Димитър Бербатов Фулъм победи Брентфорд
с 2:1 след продължения на "Уембли" във финалния
плейоф на Чемпиъншип и си спечели промоция за
елитната английска Висша лига. Срещата е назова-
вана като най-скъпата във футбола и гарантира на
победителя както билет за елита, така и около 150
милиона паунда. В редовното време двата тима не
успяха да си вкарат гол, а в продълженията Джо
Брайън (105, 117) се превърна в герой за лондон-
чани с двата си гола, първият от които след грешка
на вратаря Дейвид Рая при пряк свободен удар от
далечна дистанция. Хенрик Далсгаард (120+4) само
оформи крайния резултат в последните секунди.

Така Фулъм бързо се завърна във Висшата лига
след само една година отсъствие, а за най-висо-
кото ниво на английския футбол преди това се
класираха още Лийдс и Уест Бромич. Брентфорд
не е играл в елита на Англия от 1947 година и си
остава в Чемпиъншип.ç

Àíãëèéñêèÿò Ôóëúì ëèêóâà â íàé-ñêúïèÿ ìà÷ âúâ ôóòáîëà

След едногодишно изгнание в Чемпиъншип Фулъм отново ще е част от Висшата лига на
Англия

Българският национал
Мартин Райнов е получил но-
ва оферта от Нефтчи (Баку).
Само преди дни стана ясно,
че 28-годишният халф е спрял
преговорите с азербайджан-
ския клуб, тъй като не е ос-
танал доволен от предложе-
ните му условия. Дори се за-
говори за връщането му в
Левски, с който наскоро се
раздели. Сега обаче азерски-
те медии твърдят, че Нефтчи
е направил нова оферта към
Райнов. ç

Àçåðè ñ íîâà
îôåðòà êúì
íàø íàöèîíàë
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Õðèñòî Ñòîè÷êîâ ñúñ
ñâîÿ òåîðèÿ çà COVID-19

Христо Стоичков напра-
ви гръмко изказване за
коронавируса в интервю
за "Мундо Депортиво".
Камата твърди, че COVID-
19 не е пристигнал от
природата, а е дело на
хора, целящи да установят
контрол над международ-
ната общност. Единствени-
ят българин, носител на
"Златната топка", добавя,
че всичко е било добре
обмисляно в продължение
на години.

"Този вирус е създаван
в продължение на години.
Това е патоген, създаден
от истински експерти,
който предизвиква тром-
бози и инфаркти. Във
вируса е поставен матери-
ал, който предизвиква
всички тези усложнения.
Всичко е много сложно, а
лошото е, че целият свят

Камата твърди, че вирусът не
е пристигнал от природата, а
е дело на хора, целящи да
установят контрол над
международната общност

Станислав Тодоров
ще ръководи
историческата
среща
между ЦСКА 1948 - ЦСКА.
Двубоят от първия кръг на
новото футболно първенст-
во е в петък от 20 часа на
Националния стадион
"Васил Левски". Дербито на
Пловдив между Локомотив
и Ботев е поверено на
Драгомир Драганов. Тази
среща е в неделя от 18,45
часа. Другите съдийски
наряди: Монтана - Арда -
Николай Йорданов, Ботев
(Враца) - Лудогорец -
Никола Попов,  Славия -
Черно море - Георги
Димитров,  Левски - Берое.
Владимир Вълков, и Царско
село - Етър - Радослав
Гидженов.
Новото попълнение
на Левски Живко
Атанасов изрази
радостта си от възможност-
та да защитава екипа на
родния си клуб. 29-
годишният защитник
подписа със "сините" и
проведе първа тренировка.
"Позитивно настроен съм
за цялата ситуация. Всичко
ще се оправи и клубът ще
влезе в релси, както
винаги е било на "Герена".
Нямаше колебание, а леко
забавяне, относно разтрог-
ването на договора ми с
бившия ми клуб", каза
Атанасов, който игра за
последно в Италия.
Ботев (Враца)
представи четирима
футболисти
преди старта на сезон
2020/2021. Португалският
халф Педро Лагола (22-
годишен), защитниците
Костадин Ничев (32 г.) и
Димитър Буров (22 г.),
както и нападателят Ремзи
Неджип (18 г.) вече са част
от състава на Антони
Здравков.

Íàêðàòêî

ÔÈÔÀ ñïðÿ òðàíñôåðèòå
íà Èíòåð çàðàäè Áåðîå

ФИФА реагира заради Берое
и спря трансферите на Интер
(Запрешич). Причината е, че
клубът от Хърватия не се е из-
дължил на този от Стара Заго-
ра за трансфера на Борислав
Цонев.

Хърватският тим привлече

Цонев през зимата на 2019 го-
дина, но не е изплатил сумата
по трансфера и световната цен-
трала наложи санкция.

 Така отборът на Интер (Зап-
решич) не може да картотекира
нови попълнения за срок от три
трансферни прозореца. ç

страда", заяви Камата.
"Ще видим дали вакси-

ната ще бъде направена,
за да реши този проблем.
Аз правя всичко възмож-
но да се предпазя, мия си
ръцете. Внимавам три
пъти повече отпреди. Но
има неща, които не ни
казват. Има много замесе-
ни бизнес интереси",
твърди голмайсторът от
световното първенство
през 1994 г. в САЩ.

В същото време БФС
обяви, че ще спре efbet
Лига, ако има 5 отбора с
по 10 болни от COVID-19.
Предвид старта на новия
сезон в професионалния
футбол на 7 август 2020
година и предвид продъл-
жаващата епидемиологич-
на обстановка в страната
БФС уведомява всички
професионални клубове,

че от началото на новото
първенство в Първа и
Втора лига в сила влизат
следните правила за
действие при възникване
на форсмажорни обстоя-
телства, свързани с панде-
мията от COVID-19: "Фут-
болна среща от професио-
налния футбол може да
бъде отлагана при наличие
на положителни проби за
COVID-19 едновременно на
повече от 10 състезатели с
действащи трудови догово-

ри в един от двата отбора.
Първенството може да
бъде прекратено временно
при наличие на положи-
телни проби за COVID-19
едновременно на повече
от 10 състезатели в най-
малко 5 клуба от Първа
лига и при наличие на
положителни проби за
COVID-19 едновременно
на повече от 10 състезате-
ли с действащи трудови
договори в най-малко 7
отбора от Втора лига." ç

Ìàí÷åñòúð Ñèòè ïðèâëè÷à Òîðåñ çà 23 ìèëèîíà
Манчестър Сити обяви

трансфера на Феран Торес
от Валенсия. Испанското
крило подписа договор за
пет години, а официално
сумата по сделката не беше
обявена. Според британските
и испанските медии "гражда-
ните" ще платят 23 милиона
евро, а още 12 милиона ще
бъдат вписани в договора
под формата на бонуси.

"Много съм щастлив, че се
присъединявам към Манчес-
тър Сити. Всеки футболист
иска да играе в офанзивно
настроен отбор, а Сити е
един от най-атакуващите
тимове в света.

Надявам се да имам
своята роля за бъдещите
успехи на клуба", сподели 20-
годишният флангов напада-
тел, който миналия сезон
изигра 26 мача като титуляр,
отбеляза 4 гола и даде 5
асистенции.ç Феран Торес подписа с Манчестър Сити договор за пет години

От стр.1

Тази позиция вероятно ще й га-
рантира място в основната схема
на турнира от Големия шлем. На
11 март тази година  Пиронкова
обяви, че се завръща в тениса след
раждането на сина си Александър.
Пловдивчанката, която игра полу-

:

Христо Стоичков направи гръмко изказване за коронавируса в интервю
за "Мундо Депортиво"

Öâåòè Ïèðîíêîâà ñå
çàâðúùà â ãîëåìèÿ ñïîðò

финал на "Уимбълдън" през 2010
г. и четвъртфинал на "Ролан Га-
рос" през 2016 г., е достигала до
осминафиналите на US Open през
2012 г. За последно тя участва в
Откритото първенство на САЩ
през 2016 г., когато във втория
кръг загуби от Йохана Конта. ç
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ÇÅÌß05.55 "Жоакина, доня Революция" - бра-
зилски сериен филм (п)

06.45 Документален филм
07.30 "Антидот" (п)
08.00 "За историята свободно" (п)
09.00 "Дискусионен клуб" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 "Жоакина, доня Революция" - бра-

зилски 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 Си-

мов (п)
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Актуално от деня"
20.00 "Студио Икономика" с водещ Нора

Стоичкова
21.00 Киносалон БСТВ: "Белият Бим, Чер-

ното ухо", ІI серия (1977г.) СССР
22.25 Новини (п)
22.55 "Актуално от деня" (п)
23.35 "Студио Икономика" (п)
00.35 "Следобед с БСТВ" (п)
01.50 "Общество и култура" (п)
02.50 "Не се страхувай" (п)
03.50 "Лява политика"  (п)
04.50 "Дискусионен клуб" (п)

ÁÍÒ 1

05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Хартиени жерави - детски тв филм

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

филм /7 епизод/п/
09.45 Как е устроена Вселената 2 - доку-

ментална поредица /п/
10.30 10 000 крачки
10.40 Парижката кухня на Триш 2 - доку-

ментална 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 - Недялко Йорданов и

Емил Табаков/п/
13.40 Супер камери - док. поредица
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на Илайъс - аним.

филм
15.00 Търсачи на реликви 2 - 22-сериен

тв филм /копродукция, 2000 г./,
режисьор Иън Тойнтън, в ролите:
Тиа Карере, Крисчън Анхолт, Линди
Бут и др.

15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас - регионални

новини
16.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
16.45 Обзор УЕФА Лига Европа
17.10 Как е устроена Вселената 2 - доку-

ментална 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

филм /8 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини

21.00 Госпожо Държавен секретар 3 - тв
филм /23, последен епизод/ (12)

22.00 Династията на Борджиите 2 - тв
филм /9 епизод/ (16)

23.00 По света и у нас
23.30 Пепел - 10-сериен тв филм /Русия,

2013 г./, 1 епизод, режисьори:
Вадим Перелман и Тимур Вайн-
щейн, в ролите: Владимир Машков,
Елена Лядова, Евгений Миронов,
Сергей Гармаш и др. (16)

00.20 БНТ на 60 - Недялко Йорданов и
Емил Табаков/п/

01.20 България от край до край 2 /п/
01.50 Госпожо Държавен секретар 3 - тв

филм /23, последен епизод/п/ (12)
02.35 Обзор УЕФА Лига Европа /п/
03.15 Знаете ли, че… /п/
03.25 Европа днес /п/
03.35 Извън играта - Георги Мамалев/п/
04.05 Династията на Борджиите 2 - тв

филм /9 епизод/п/ (16)
04.55 Пепел - тв филм /1 епизод/п/ (16)

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ - сериал
06.00 "Трансформърс: Роботи под прик-

ритие" - анимация, сериал, еп. 7
06.30 "Комиците и приятели" /п./
07.00 "Тази сутрин"
09.30 "Преди обед" /най-доброто/ - ток-

шоу
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"

/п./
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с.

2, еп. 60
15.30 "Търговски център" - сериал, с. 14,

еп. 138 - 140
17.00 bTV Новините
17.30 "Комиците и приятели" /п./ - коме-

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

с. 14, еп. 21
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с.

3, еп. 34
21.00 Премиера: "Ирония на съдбата" -

сериал, еп. 28
22.30 Премиера: "Добрият доктор" - сери-

ал, с. 2, еп. 1
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Стрелата" - сериал, с. 3, еп. 22
01.00 "Гранд" - сериал, с. 2, еп. 1
01.30 "Домашен арест" - сериал, еп. 1
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 1

bTV Action

05.15 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 3
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Рескю Ботс" - сериал, еп. 1 - 4
08.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 3
09.00 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 12
10.00 "Легендите на утрешния ден" - се-

риал, с. 2, еп. 4
11.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 3
12.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 9
13.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 2, еп.

19, 20
15.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 4
16.00 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 13
17.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 10
18.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 4
19.00 Часът на супергероите: "Легендите

на утрешния ден" - сериал, с. 2,+
еп. 5

19.45 Студио "Лига Европа"
19.55 Пряко, УЕФА Лига Европа 1/8-

финал: Севиля - Рома
22.00 Пряко, УЕФА Лига Европа 1/8-

финал (реванш): Базел - Айнтрахт
00.00 Лига Европа - обзор
00.30 "Ловец на демони" - фентъзи, ек-

шън, комедия (САЩ, 2016), режи-
сьор Майк Мендес, в ролите: Долф
Лундгрен, Кристина Клийб, Тони
Бентли Сара Чок и др. [16+]

02.15 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 4
03.00 "Легендите на утрешния ден" - се-

риал, с. 2, еп. 5
03.45 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 10
04.30 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 13

bTV COMEDY

05.00 "Без пукната пара" /п./ - сериал
06.00 "Без пукната пара" - сериал, с. 6,

еп.19, 20
07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ -

сериал
08.30 "Гранд" /п./ - сериал
09.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
10.00 "Бедни, но богати" - комедия (Ита-

лия, 2016), режисьор Фаусто Бри-
ци, в ролите: Кристиан Де Сика,
Енрико Бриняно, Лучия Оконе, Ло-
довика Комело, Бебо Сторти, Милуд
Мурад Бенамара и др.

12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
14.00 "Гранд" /п./ - сериал
15.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 9, еп. 3, 4
19.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 51
20.00 "На гости на третата планета" -

сериал, еп. 4
20.30 Премиера: "Модерно семейство" -

сериал, с. 10, еп. 15, 16
21.30 Премиера: "Шитс Крийк" - сериал,

с. 3, еп. 4
22.00 Премиера: "Гранд" - сериал, с. 3, еп.

17, 18
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 11, еп. 21, 22
00.00 "Бедни, но богати" /п./ - комедия

(Италия, 2016)
02.00 "Без пукната пара" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"

/п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с. 6, еп. 11, 12

08.15 "Реката на тайните" - криминален,
мистъри, драма (САЩ, Австралия,
2003), в ролите: Шон Пен, Тим
Робинс, Kевин Бейкън, Лорънс Фиш-
бърн, Марша Гей Хардън, Лора
Лини, Кевин Чапман, Еми Росъм и
др.

11.15 "Вътрешна сигурност" - сериал, с.
7, еп. 1, 2

14.00 "Прислужницата" - драма (тв филм,
САЩ, 2016), в ролите: Катрин Тю-
тън, Фей Мастърсън, Кентън Дюти,
Том Мейдън и др.

15.45 "12 години в робство" - драма,
исторически (САЩ, 2013 г.), в ро-
лите: Рут Нега, Майкъл Кенет Уи-
лямс, Гарет Дилахант, Сара Полсън,
Куавенжаней Уолис, Таран Килам,
Пол Джиамати, Пол Дейно, Майкъл
Фасбендър, Брад Пит и др.

18.45 "Великата стена" - фентъзи, трилър,
мистъри (САЩ, Китай, 2016), в
ролите: Мат Деймън, Уилем Дефо,
Педро Паскал, Анди Лау, Джин Тян,
Нуман Ачар, Хан Лу, Кени Лин и др.

21.00 "Доносник" - екшън, драма, трилър
(САЩ, ОАЕ, Великобритания, 2013),
в ролите: Дуейн Джонсън, Сюзан
Сарандън, Джон Бърнтол, Бари Пе-
пър, Майкъл Кенет Уилямс и др.

23.15 "Всички мои мъже" - комедия, дра-
ма, романтичен (САЩ, 2017), в
ролите: Рийз Уидърспун, Лейк Бел,

Майкъл Шийн, Нат Улф, Кристин
Уудс, Кандис Бъргън, Пико Алекзан-
дър и др.

01.15 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с. 7, еп. 1, 2

03.45 "Тайнството" - хорър, трилър (САЩ,
2013), режисьор Тай Уест, в роли-
те: Джо Суонбърг, Ей Джей Боуън,
Кентъкър Одли, Ейми Саймец и др.
[16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 "Госпожа Фазилет и нейните дъще-
ри" - сериал /п/

06.00 "Скорпион" - сериал, сезон 4 /п/
06.55 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "Розамунде Пилхер: Проблеми в

Рая" - с уч. на Улрике Фолкерц,
Дирк Мартенс, Пола Шрам и др.

11.30 "Бон Апети" - предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъще-

ри" - сериал
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - телевизионна

игра
19.00 Новините на NOVA - централна

емисия
20.00 "Черешката на тортата" - избрано
21.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 8
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Специален отряд" (премиера) - се-

риал, сезон 2
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал,

сезон 18
00.30 "Скорпион" - сериал, сезон 4
01.30 "Женени с деца" - сериал, сезон 4
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Остани с мен" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

05.00 "Пинокио" - семеен филм с уч. на
Боб Хоскинс, Томас Сангстър, Мар-
герита Бай, Виоланте Плачидо, Але-
сандро Гасман, Роби Кай, Лучиана
Литицето и др., I част

07.00 "Мечето Уини" - семеен филм с уч.
на Дейвид Съчет, Джил Белоус,
Майкъл Фасбендър, Стивън Фрай и
др. /п/

09.00 "Любителката на мистерии: О, беб-
че" - мистерии с уч. на Вики Дей-
вис, Кларънс Уилямс III, Ричард Лий
Джаксън, Кейси Сандър, Кели Мар-
тин  /п/

11.00 "Празнично сияние" - романтич-
на комедия с уч. на Колин Фър-
гюсън, Лори Лафлин, Уили Аамес
и др. /п/

13.00 "Спасяването на Линкълн" - биогра-
фичен филм с уч. на Том Амандес,
Лий Коко, Пенелъпи Ан Милър, Брус
Дейвисън, Крийд Братън, Джош
Стамбърг

15.15 "Играй, смей се и обичай" - роман-
тична комедия с уч. на Джен Лили,
Джейсън Сърмак, Линдзи Уогнър,
Лий Мейджърс и др.

17.10 "Междузвездни войни: Силата се
пробужда" - екшън-фантастика с
уч. на Харисън Форд, Марк Хамил,
Кери Фишър, Адам Драйвър, Дейзи
Ридли, Оскар Айзък, Лупита Нионго,
Гвендолин Кристи, Джон Бойега и
др./п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 11

21.00 "Последният богатир" (премиера) -
приключенски филм с уч. на Виктор
Хориняк, Мила Сивацкая, Екатери-
на Вилкова, Константин Лавронен-
ко, Елена Яковлева и др.

23.30 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 11 /п/

00.20 "МакФарланд" - драма с уч. на
Кевин Костнър, Мария Бело, Мор-
ган Сейлър, Марта Игареда и др./п/

Тв програма - четвъртък, 6 август ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Горещо
Днес температурите ще останат без промяна, от 29 до 35 граду-

са. Ще бъде предимно слънчево, с вероятност за краткотрайни пре-
валявания само в планините на Западна България. Остава доста
ветровито, с умерен, в Източна и Северна България на моменти
силен източен вятър.

Нестабилно ще бъде времето в петък над западните и централни
райони. Там на повече места ще превали и прегърми, възможни са
гръмотевични бури и локални градушки. Температурите ще бъдат от
29 до 34 градуса, в местата с по-интензивни валежи - малко по-
ниски.

В събота, неделя и в началото на следващата седмица ще остане
слънчево, с развитие на купеста облачност, но вероятност за кратки
превалявания има само на отделни места, предимно в планините.

Температурите ще бъдат високи - от 30 до 35 градуса, освен в
неделния ден, когато ще са с 2-3 градуса по-ниски. В източната
половина на страната през уикенда ще остане ветровито, като вятъ-
рът ще се ориентира от североизток.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Доносник" - екшън, драма, трилър,
 в ролите: Дуейн Джонсън, Сюзан Сарандън, Джон
Бърнтол, Бари Пепър, Майкъл Кенет Уилямс и др.
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Íà 12 ñåïòåìâðè

÷ëåíîâåòå íà ÁÑÏ

çà ïúðâè ïúò â èñòîðèÿòà ñè

ïðÿêî ùå èçáåðàò

ñâîÿ ïðåäñåäàòåë

Ðóñåíñêàòà îïåðà
ïðåäñòàâÿ "Íàáóêî"
íà îòêðèòà ñöåíà

Днес Русенската опера ще
представи спектакъла "Набуко"
от Дж. Верди под открито небе
от 21.00 ч. на площада пред
Операта. На сцената ще изля-
зат 150 артисти, които ще вля-
зат в ролите на войници, офи-
цери, жреци и хора от народа
на Йерусалим и Вавилон.

Спектакълът е специално
адаптиран сценично за открито
пространство. Режисьор е Аде-
лаида Якимова - Фурнаджиева,
диригент е Димитър Косев.

Входът е свободен.ç

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

Íà 12 ñåïòåìâðè

÷ëåíîâåòå íà ÁÑÏ

çà ïúðâè ïúò â èñòîðèÿòà ñè

ïðÿêî ùå èçáåðàò

ñâîÿ ïðåäñåäàòåë

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

София Лорен - стилна
икона. Причината за успе-
ха на София Лорен може да
се нарече упорит труд: кра-
савицата изработи образа
на енергични момичета от
народа до най-малкия де-
тайл. Гледайки актрисата, е
трудно да се повярва, че из-
куството на красотата мо-
же да се научи. Изисканите
маниери и характерната за
Лорен походката със съб-
лазнително люлеене на бед-
рата са резултат от упорита
работа с учители в начало-
то на кариерата й.

Очарователната Орнела
Мути - пръска чар в "Укро-

Èòàëèàíñêèòå êèíî êðàñàâèöè

Ñàòèðè÷íèÿò òåàòúð - äâå
ïðeìèåðè, êàáàðå è íàãðàäè

Сатиричният театър
също е отворен до 12
август, а новият сезон
започва на 8 септември.
Предстоят и две премиери
- "Марихуаната на мама е
най-добра" от Дарио Фо
на 17 септември - реж.
Андрей Аврамов, с Ана
Вълчанова, Димитър
Баненкин и Ивайло Кало-
янчев. Седмица по-късно
идва ред на "Шоколад"
(реж. Антон Угринов), с
Албена Павлова, Елена
Атанасова, Мирослава
Върбанова и Стела Ганче-
ва.

На 1 октомври ще бъдат
раздадени наградите
"Кукерикон", церемонията
трябваше да се състои на
7 април. Месец по-късно
идва ред и на още един
отместен във времето
проект - "Сатирично каба-
ре".

До началото на декемв-

на Халачева, Владимир
Матеев, София Маринкова,
Лора Мутишева, Николай
Димитров. Остава и сцена-
та под звездите със спек-
такли до 20 септември.
"ЗАД КАНАЛА" ОЧАКВА
ДЕЯН ДОНКОВ

Малък градски театър
"Зад канала" започва със
септемврийски спектакли
на открито, в парка на
Военната академия, а в
зала кани публика от

ри на сцена излиза и най-
новото от Лилия Абаджие-
ва. Тя трябваше да има
премиера на 16 март в
Сатирата - на "Всички,
освен мен" от Щефан
Фьогел.
"СФУМАТО" -

НЕУМОРНАТА ТЕАТРАЛНА
РАБОТИЛНИЦА

"Сфумато" разгаря
театрални страсти през
август. Очакваме премие-
ри, едната от които е
проект на режисьорката
Маргарита Младенова, а
другата е "Белият плъх" от
Мария Айрийн Форнес на
младата й колежка Анна
Янакиева.

От трупата обещават
скоро да има актуални
новини и за традиционния
"Малък сезон".
ТЕАТЪРЪТ НА
БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
СТЯГА ЮБИЛЕЙ

Вратите са отворени от

7 септември. Работи се по
голям юбилеен спектакъл
по повод на 70-годишнина-
та на трупата. Подобен
специален галаспектакъл
имаше и през 2010 г. - като
среща на всички, чиято
съдба е свързана с исто-
рията на театъра. В "Исто-
рическата юбилейна"
премиера на сцената бяха
Васил Михайлов, Наум
Шопов, Стефан Данаилов,
Йосиф Сърчаджиев, Илия
Добрев, Меглена Каралам-
бова...
ТЕАТЪР "СОФИЯ" ПОДНА-

СЯ "КАШОН"

Театър "София" започва
на 1 септември с предс-
тавления като "Вечерята" и
"Анна Каренина". На 30
септември е първата
премиера - "Кашонът" от
Клеман Мишел - съвремен-
на младежка комедия с
участието на Юлиян Рач-
ков, Юли Малинов, Симо-

25 живописни творби от
фонда на Художествената
галерия в Стара Загора са
подредени в западната за-
ла на културната институция.

Сред тях са популярни-
те "Портрет на Христина
Морфова" на Иван Мърк-

"Äàìñêè ïîðòðåò" â Õóäîæåñòâåíàòà ãàëåðèÿ â Ñòàðà Çàãîðà
вичка, "Майка ми" на Геор-
ги Митов и "Момиче с ал-
бум" на Олга Брадистило-
ва, така и дамски портрети
от Антон Митов, Георги Ев-
статиев, Петко Клисуров,
Давид Перец, Гошка Дацов,
Елисавета Консулова - Ва-

зова, Борис Митов, Вера
Лукова, Васил Маринов, Не-
вена Кожухарова, Атанас
Михов, Цветана Щилянова,
Руска Маринова, Преслав
Кършовски, Иван Пенков,
Иван Топалов, Николай Ев-
ров, Евгения Илиева и Вла-

тяване на опърничавата".
Филмографията на актриса-
та започва на 15-годишна
възраст с"Най-красивата
съпруга". Артистичност и ха-

та в кадъра, красота в жи-
вота. Белучи е обичана за-
ради красотата си. Звезда
е в списъка на най-краси-
вите жени в Холивуд. Във
филмовата й кариера са ро-
ли на темпераментни ма-
гьосници, помпозни дами и
просто жени.

Орнела Мути - неповто-
рима с Адриано Челентано
в комедията "Укротяване на
опърничавата".

Филмографията на актри-
сата започва на 15-годишна
възраст с "Най-красивата
съпруга". Артистичността и
харизмата й помогнаха да
се справи с ролята. Чувст-
вената италианка продължа-
ва да показва на зрителите
уникална женственост.ç

ризма й помагат да се спра-
ви. Чувствената италианка
продължава да показва жен-
ственост от екрана.

Моника Белучи - красо-

октомври. На 6 октомври е
премиерата на "Кой се
страхува от Вирджиния
Улф" на Стоян Радев с
участието на Владимир
Зомбори, Ирини Жамбо-
нас, Каталин Старейшинс-
ка и Малин Кръстев.
"Завръщане у дома" на
Явор Гърдев с Владимир
Пенев, Пенко Господинов
и Деян Донков - като
гостуващ актьор, има
премиера на 21 октомври.ç

димир Рилски.
Експозицията може да се

види през целия месец ав-
густ.

Подбраните в колекция-
та портрети носят в голяма
степен възгледите на свои-
те автори към физическото

и духовното излъчване на
българската жена през пър-
вите десетилетия на отми-
налия век.

Куратор на изложбата е
Пламен Кирилов - уредник
в Художествена галерия в
Стара Загора.ç

"Марихуаната на мама е най-добра", Дарио Фо

Моника
Белучи


