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Свободата
на печата
е майка
на всички
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ъзнаграждението в земеделския
сектор в Добруджа спада. През
първата половина на 2020 г.
работещите в кооперации и частни
стопанства в Добричка област са
получавали средно по 1237 лв. По
данни на Териториалното статисти-
ческо бюро размерът на заплатите
отрежда вече четвърто място на
сектор "Земеделие". 1357 лв. е била
средната месечна заплата в селско-

Óäàð ïî çàïëàòèòå
â àãðîñåêòîðà

Д епутатът от ГЕРБ
Тома Биков, изжи-
вяващ се като
трубадур и адвокат

Последното заседа-
ние на Националния
съвет на БСП прие от-
чета на НС на БСП за
4-годишния мандат
(2016-2020) и отчета на
ПГ на "БСП за Бълга-
рия", представени от
Корнелия Нинова. От-
четите бяха приети с
почти пълно мнозинст-
во, като само двама бя-
ха против и трима се
въздържаха. Отчетът на
депутатите в Европейс-
кия парламент,  предс-
тавен от Петър Вита-
нов - ръководител на
българските социалисти
в ЕП, беше приет от

ÁÑÏ ïðèå äîêóìåíòèòå çà
þáèëåéíèÿ 50-è êîíãðåñ

Åâðîïà ïîêàçà
æúëò êàðòîí
íà ÃÅÐÁ - âðåìå
å çà ÷åðâåí!

на Бойко Борисов,
направи удивително
изказване, че европейс-
ката преса, критикуваща
българското правителство,
била платена!? Репликата
му е свързана с критич-
ните публикации в
авторитетни европейски
медии, отразяващи
тримесечните протести в
България срещу корупция-
та и мафиотското управ-
ление на ГЕРБ...

Снимки и сюжети от
протестите намериха
място на страниците на
сайтове и телевизии
(еталони за обективност)
като "Ди Цайт", "Ди Велт",
"Шпигел", "Индипендънт",
"Евронюз", The Brussels
Times, "Политико",
"Интелинюз", "Гардиън",
"Файненшъл Таймс", The
World и др.

Но какво се крие зад
неадекватното твърдение
на Биков?

Вероятно то е проек-
ция на традиционните
практики на ГЕРБ за
финансово "опитомяване"
на послушните медии или
санкции за инакомисле-
щите чрез "изгарянето"
(думи на Борисов) на
разследващ опозиционен
журналист и депутат.
Заради тези позорни
практики България е на
111-о място по свобода
на словото - някъде
около Габон, Боливия,
Централноафриканската
република или Замбия...
Или пък Биков внушава
на топящия се герба-
джийски електорат, че
Европа обича Борисов, а
в Брюксел все още звучи
елейният му "конграчулей-
шън"?

Но обвинението (или
оправданието), че евро-
пейските медии са
меркантилни, не дава
отговор на острите
въпроси, идващи от
Европейския парламент
за корупцията, за власто-
вия произвол, за  поли-
цейските репресии в
България, за снимките с
милиони евро и скандал-
ни аудиозаписи на
Борисов. Преди дни
ирландската евродепутат-
ка Клеър Дейли каза, че
България се управлява от
бандити - такова е и
усещането от над 60%
българи.

Ïîñëåäñòâèÿòà îò ïàíäåìèÿòà è îò æåñòîêàòà ñóøà
â Äîáðóäæà ñúçäàâàò ïðîáëåìè íà çåìåäåëöèòå
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Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА

Уважаеми читатели,
следващият брой ще из-
лезе на 23 септември.

ÖÑÊÀ çàðàáîòè
260 õèë. åâðî

îò Ëèãà Åâðîïà

ЦСКА си осигури 260 хил. евро от
наградния фонд в Лига Европа след
победата с 2:0 над БАТЕ (Борисов).
"Червените" се класираха за третия
предварителен кръг на турнира, където
ги чака непретенциозният Б36 (Торс-
хавн). Истинската печалба обаче чака
ЦСКА в групите на Лига Европа. Там
"червените" биха спечелили сериозната
сума от 2 900 000 евро, без да се
броят сумите, които се дават за спечел-
ване на точки. ç

ÑÏÎÐÒ

Ðóñêèòå Òó-160
ïîñòàâÿò
ñâåòîâåí

ðåêîðä

ÑÂßÒ

Руски свръхзвукови стратегически
бомбардировачи Ту-160 са поставили
световен рекорд за продължителност по
време и разстояние на полет, предаде
ТАСС. Рекордът е бил поставен от 2
екипажа, които са били във въздуха над
25 часа и са преодолели над 20 000
кв. км. Предишният рекорд е от 2010 г.,
който е бил във въздуха 24 часа и 24
минути. В отделни етапи от полета на
самолетите Ту-160 те са били съпро-
вождани от изтребители Су-35С. ç

то стопанство в Добричка област в
края на 2019 г. Това възнагражде-
ние нареди тогава сектора на второ
място в класацията, в която най-
високи отново бяха заплатите на
работещите в сферата на електри-
ческата и топлинната енергия и
газообразните горива. Статистика-
та отчита и спад на броя на заети-
те в селското стопанство. В края на
юни 2020 г. наетите лица по

трудово и служебно правоотноше-
ние в област Добрич са с 11,5 %,
или с 4,9 хиляди, по-малко в
сравнение със същия период на
предходната година.  Настоящата
стопанска година  донесе и редица
предизвикателства, свързани не
само с пандемията от COVID-19,
но и с пропадането на реколтата от
пролетни и есенни култури заради
сушата.

Çàä ïðåäëîæåíèòå îò ðúêîâîäñòâîòî
òåêñòîâå çàñòàíà îãðîìíîòî
ìíîçèíñòâî îò Íàöèîíàëíèÿ ñúâåò

членовете на съвета със
същото голямо мнозин-
ство. Дебатите по отчет-
ните документи преми-
наха спокойно и в кон-
структивен дух. Нацио-
налният съвет поздра-
ви Корнелия Нинова с
категоричния й успех в
избора за председател.
Лидерката на социалис-
тите бе поздравена в
последните дни и от
председателката на Гру-
пата на социалистите и
демократите в Европар-
ламента, испанката
Ираче Гарсиа и от зам.-
председателя на ЕП
Клара Добрев.
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Американската кинозвезда Джони Деп представя на пресконференция новия си филм по
време на 68-ия филмов фестивал в Сан Себастиан Снимки Пресфото БТА
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Êðàñèìèð Âúë÷åâ ïèøå íà ó÷èëèùàòà:

Íå ñúáèðàéòå ïàðè
îò ðîäèòåëèòå
Íÿìà ïðàâíî îñíîâàíèå äà ñå ñúáèðàò ñðåäñòâà çà áàçàòà è çà
êîíñóìàòèâè îò ðîäèòåëèòå â äúðæàâíèòå è îáùèíñêèòå ó÷èëèùà
è äåòñêè ãðàäèíè, êàòåãîðè÷åí å îáðàçîâàòåëíèÿò  ìèíèñòúð

Министърът на образо-
ванието и науката Краси-
мир Вълчев е изпратил
писмо относно събирането
на средства от родителите
на децата и учениците в
държавните и общинските
детски градини и училища,
в което се казва, че няма
правно основание за това,
съобщи МОН, цитирано от
БТА. Писмото на министър
Вълчев е до началниците
на регионалните управле-
ния на образованието, до
директорите на държавни-
те и общинските училища
и детски градини, до
министрите на културата и
на спорта и до кметовете
на общини. Законът за
предучилищното и училищ-
ното образование е уре-

дил правото на учениците
и на децата в задължител-
на предучилищна възраст
на безплатно образование
в държавните и общински-
те детски градини и учили-
ща, се казва в писмото на
образователния министър.
Той уточнява, че безплат-
ното образование включ-
ва както правото да не се
плащат такси за обучение-
то, осигурявано със сред-
ства от държавния бю-
джет, така и безвъзмезд-
ното ползване на матери-
алната база за обучение и
за развитие на интересите
и способностите на деца-
та и учениците. Събиране-
то на средства от родите-
лите на децата и ученици-
те за материали и консу-

мативи, за подобряване
на материалната база и
за други текущи разходи
по издръжката на проце-
са на възпитание и
обучение в общинските и
държавните училища и
детски градини, няма
правно основание, кате-
горичен е  Вълчев. Той
допълва, че родителите
на децата и учениците
имат задължение да
заплащат само норматив-
но регламентираните
такси. Набирането на
средства под формата на
дарения трябва да става
при спазване на принци-
па на доброволност и на
личната воля на дарите-
ля, обясни той. Вземане-
то на решение от органи-

От Медийна програма за Юго-
източна Европа на фондация
"Конрад Аденауер" отправиха ос-
тра критика към депутата от ГЕРБ
Тома Биков заради негово изказ-
ване срещу медиите в Европа,
като обявиха, че сериозните ме-
дии в Германия не взимат пари
за статии, особено свързани с
България. Преди дни народният
представител обяви, че в евро-
пейските медии има "директно
платени публикации от българи".
Повод за коментара му станаха
редицата статии в западни ме-
дии, в които се посочват коруп-
ционни скандали в страната, при-
помня Епицентър.бг. Понеже ня-
мам доказателства, няма как да
кажа конкретна публикация, но

"Êîíðàä Àäåíàóåð" êúì Áèêîâ: Ñåðèîçíèòå ìåäèè â
Ãåðìàíèÿ íå âçèìàò ïàðè çà ñòàòèè çà Áúëãàðèÿ

една немалка част от тях са си
поръчки. Европейските медии съ-
що вземат пари, каза Биков. Вче-
ра на страницата си във Фейсбук
от Медийната програма за Юго-
източна Европа отрекоха герман-
ски медии да са взимали пари за
статии, особено свързани с Бъл-

гария. От организацията пишат
още, че като член на парламен-
тарната комисия по културата и
медии са отправили покана към
Биков за разговор, но той така
и не отговорил. С удоволствие
щяхме да Ви разкажем, че поне
в сериозните медии в Германия
никой не взима пари, за да пра-
ви репортажи - особено за тек-
стове относно България, пишат
от медийната програма. В нача-
лото на седмицата германското
списание "Шпигел" публикува
свое разследване, според което
българското правителство и то-
гавашният главен прокурор Со-
тир Цацаров са помогнали на
Турция в преследването на ня-
колко опоненти на режима в Ан-

кара и по този начин са наруши-
ли международни конвенции и
правни принципи.

Изданието се позовава на
секретни съобщения от турско-
то посолство в София. Борисов
все още не е коментирал слу-
чая, а Цацаров отрече твърде-
нията в разследването. Самият
Бююк пък обяви, че съди Бълга-
рия в Европейския съд по пра-
вата на човека.

Фондация "Конрад Аденауер"
е политическа фондация, близ-
ка до Християндемократическия
съюз (ХДС), от който е и канц-
лерът на Германия Ангела Мер-
кел. Тя е и един от най-близките
на Борисов европейски лидери,
коментира Епицентър.бг.ç

Îêîëî 500 ó÷åíèöè è 40 ó÷èòåëè ñà ïîä êàðàíòèíà

те на настоятелството или
от ръководството на
училището за събиране на
определена сума, като
дарение от всички родите-
ли, не е в съответствие с
доброволния характер на
дарителството, коментира
БТА. При набиране на
средства от дарения, в
специална книга за даре-
нията, в институцията
задължително се отбеляз-
ва видът, количеството,
стойността, номер и дата
на счетоводния документ
за получените и предоста-
вени дарения, данни за
дарителите, както и се
издава свидетелство за
дарение в два екземпля-
ра, се казва още в писмо-
то на министър Вълчев.ç

Ситуацията занапред ще се
разглежда индивидуално за вся-
ко училище. Ако определим нап-
ример 10%, то в едно училище с
900 ученици 10% е един брой
вирусоносители, а при училище
с 200 ученици - друг. Важно е да
можем да реагираме към конк-
ретното място, обясни пред БНР
заместник-министърът на обра-
зованието Таня Михайлова.

Присъственото обучение на
този етап остава. Следим проце-
сите в цялата страна. Част от обя-
вените случаи към момента се
отнасят за хора, които не са би-
ли все още на училище, тоест
заразяването се е случило пре-

ди започването на учебната го-
дина, обясни още заместник-ми-
нистърът. Тя посочи, че към мо-
мента има 19 карантинирани па-

ралелки, 26 ученици са с поло-
жителен тест, а част от тях не
са били на първия учебен ден.
Около 500 ученици и около 40

учители са под карантина. Част
от паралелките, при които има
ученици с положителен тест, но
не са били на училище, не са ка-
рантинирани. Карантинирането се
определя от регионалните здрав-
ни инспекции и според условия-
та. Дезинфекцията в нашите на-
соки е да се случва веднага след
констатиране на контакт. До края
на тази година училищата имат
средства да поемат разходите за
дезинфектанти. Не е редно да се
искат пари допълнително, каза
още Таня Михайлова. Малко над
500 ученици са заявили желание
за обучение от разстояние, ко-
ментира "Дарик радио".ç

Тома Биков

От стр.1
След като Биков изст-

реля в ефир своя бисер,
Фондация "Конрад Аденау-
ер" на ХДС (партията на
канцлера Меркел) строго
заяви, че германските
медии не са платени! А
това си е чист жълт
картон и отказ за по-
нататъшна подкрепа на
политическия проект ГЕРБ
- замислен и роден в
Мюнхен с финансовата
подкрепа на десните
немски фондации "Аденау-
ер" и "Зайдел".

Жълтият картон от
Европа за Борисов и
кликата му вече е факт!

Но на мафиотско-
мутренския модел "ГЕРБ"
тепърва трябва се покаже
червен картон на предс-
рочни и честни  избори,
проведени от служебен
кабинет, излъчен от пре-
зидента на Републиката
Румен Радев, който има
най-високо доверие
според мнозинството
български граждани.

Åâðîïà ïîêàçà æúëò
êàðòîí íà ÃÅÐÁ -
âðåìå å çà ÷åðâåí!

Íàêðàòêî
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Борисов  на посещение
във Велинградско
Премиерът Бойко Борисов
посети вчера населеното с
българомохамедани велинг-
радско село Грашево, чийто
кмет е от ГЕРБ. Според него
в мюсюлманските райони
единствената конкуренция на
ДПС е управляващата партия.

Цветанов: Бойко
Борисов няма да бъде
следващият премиер
на България
Това правителство е изчер-
пало доверието за политики-
те, които прави днес.
Разбира се, че всяко
правителство има своя
министър-председател и
виждате, че желанието на
демократичната общност е
за оставка на премиера
Борисов, което автоматично
дава един много ясен знак,
че в един следващ управлен-
ски мандат, независимо
каква ще бъде конфигураци-
ята на политическите сили,
би могло да се направи
кабинет  и е ясно отсега, че
поне един човек няма да
бъде министър-председател и
това е Бойко Борисов. Това
сподели пред журналисти
след края на представянето
на своята Републиканци за
България лидерът й Цветан
Цветанов. Цветанов потвър-
ди, че ще управлява с всяка
политическа формация,
която ясно се придържа към
евро-атлантическата посока.
Стремим се да имаме
енергийна независимост и
всичко, което е свързано с
приятелството с нашите
съседи и да бъдем един
лидер в региона и всеки
един, който стои зад тези
цели, би могъл да бъде наш
партньор, допълни той.
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"Скъпа Корнелия, от
името на Испанската
социалистическа работни-
ческа партия (PSOE) бих
искала да отправя сърдеч-
ните си поздравления за
преизбирането ви за
председател на БСП.
Убедена съм, че с усърдна
работа и отдаденост,
вашата партия ще придо-
бива все по-голяма сила и
мощ, като отново се
свърже с гражданите."
Това написа в писмо до
лидерката на БСП Корне-
лия Нинова председате-
лката на Групата на соци-
алистите и демократите в
Европейския парламент от
името на  Испанската
социалистическа работни-
ческа партия (PSOE)
Ираче Гарсия Перес.
"Уверена съм, че избира-
нето ви по време на
преки избори сред члено-
вете на партията още
веднъж доказва колко
отдадена е вашата партия
на демокрацията и проз-
рачността", подчертава тя.

"Следим с голямо
безпокойство развитието
на политическата криза в
България.

Гражданите са загубили
доверие в правителството
и в основни институции в
държавата, а това е
недопустимо в държава -
членка на ЕС", пише още
председателката на Група-
та на социалистите и
демократите в Европейс-
кия парламент. "Вие
можете да разчитате на
подкрепата ми като пред-
седател на Групата на
социалистите и демокра-

Ñðåä òÿõ ñà ëèäåðêàòà íà ãðóïàòà â Åâðîïàðëàìåíòà
èñïàíêàòà Èðà÷å Ãàðñèà è çàìåñòíèê-ïðåäñåäàòåëêàòà
íà ÅÏ Êëàðà Äîáðåâ îò Óíãàðèÿ

Âîäåùè ñîöèàëèñòè îò Åâðîïà ïîçäðàâèõà
Êîðíåëèÿ Íèíîâà ñ íîâèÿ ìàíäàò

тите за справяне с насто-
ящата криза, както и за
борба с корупцията, които
подлежат на наблюдение
от ЕС", подчертава  Пе-

В парламентарна декларация
на БСП се казва: "На 15 септем-
ври правителството на Борисов
взе нов заем от международни-
те пазари. 10-годишна емисия за
2.5 млрд. лв. и 2.5 млрд. лв. за
30 години. Общо 5 млрд. лв. За
това действие на правителство-
то има много въпроси без отго-
вори от страна на премиера.

Първо, защо се появи необ-
ходимост от нов дълг? Та нали
само допреди няколко месеца
министър-председателят твърде-
ше, че въпреки кризата не се на-
лага да взимаме нов заем, за-
щото в резерва на държавата има
9 млрд. лв. Към края на 2019 г.
държавният дълг, отнесен към БВП
на България, е около  20%. Едно
сравнение - при заклеймяваното от
ГЕРБ лошо управление на социа-
листите дългът в края на 2009 г.
беше 13%.

Втори въпрос - защо трябва-

ÁÑÏ: Áîðèñîâ òåãëè êðåäèòè è õàð÷è, ïëàùàìå âñè÷êè íèå
ше да се емитира дълг на меж-
дународния пазар? Специалисти
казват, че е много по-полезно за
българската икономика и финан-
сови пазари такава сума да бъде
пласирана на вътрешния пазар.
При свитото търсене, при нама-
ляващия износ и без особен ин-
терес при кредитиране, при зат-
руднение  по осигуряването на
достатъчно големи пакети по нис-
колихвени държавни ценни кни-
жа,  специалистите казват, че
емитирането на вътрешен заем
би решило наши, вътрешни, бъл-
гарски икономически проблеми.

Трети въпрос - условията, при
които е взет дългът.

Определено неадекватни са
твърденията на правителството,
че е постигнало супер ниска це-
на на дълга, дължаща се според
него на зашеметяващия креди-
тен рейтинг. Също, годишната
лихва, цената на този дълг при

десетгодишните облигации е
0.4%, а на 3-годишните облига-
ции  е 1.4%. За сравнение, пос-
ледният заем в евро от Евро-
пейският съюз в размер на са-
мо 1 млрд. е в размер от 0.1%.
От месеци Европейската централ-
на банка и тази на САЩ поддър-
жат нулеви и дори отрицателни
лихвени проценти, които поддър-
жат цените на държавните обли-
гации на развитите страни око-
ло нулеви и отрицателни таки-
ва.

И четвърто, разбира се, най-
важното. Ще стимулира ли този
заем икономиката и  ще подоб-
ри ли жизненото равнище на на-
рода? Или както винаги ще бъде
изхарчен предизборно, непроз-
рачно и не по правилата. Разби-
ра се, има обяснение.

Тези пари ще бъдат използ-
вани за погасяване на  стари за-
еми на Борисов от 2016 г. за

покриване на дефицит от близо
3.5 млрд. лв. Но по-важно е, че
срещу тези пари няма никакъв
план за икономически растеж.

За 10-годишното управление
на Борисов той е взел общо 30
млрд. лв. заем.

Срещу това какво имаме: па-
да качеството на здравеопазва-
нето, увеличава се функционал-
ната неграмотност при  децата,
неравенствата, все по-нездравос-
ловна е околната ни среда. Це-
ната на всичко това е заем сре-
щу влошен стандарт на живот и
се плаща от целия народ.

 Въпреки протестите, въпреки
отхвърлянето на този модел от
все повече български граждани
той не си взе поука и продължа-
ва по същия начин.

Решението на много въпроси се
корени в оставката на Бойко Бо-
рисов и неговото правителство",
се казва в позицията на БСП. ç

тите" БСП ще продължи
успешно да изпълнява
водеща роля в българска-
та и европейската поли-
тика", заявява Ираче
Гарсия Перес.

"Искам да поздравя
българските социалисти,
които проведоха пряк
избор на председател и
желая много сили на
новото ръководство."

Това заяви заместник-
председателката на
Европейския парламент
Клара Добрев в обръще-
ние от Брюксел. "Аз съм
унгарски евродепутат, но
с български корени.
Затова следя всеки ден
събитията в България",
припомни Клара Добрев.

Тя подчерта, че Бълга-
рия показва на Европа
надежда на всички, които
се борят за демокрация.
"Продължавайте!", завър-
ши Клара Добрев.ç

Председателят на Социалдемократическия съюз на
Северна Македония (СДСМ) и министър-председател на
републиката Зоран Заев поздрави Корнелия Нинова за
успешно проведения пряк избор на председател на Бъл-
гарската социалистическа партия като най-демократич-
на и модерна европейска форма на вот, както и за кате-
горичния изборен резултат. По време на телефонен раз-
говор между двамата Заев изказа пред Нинова и възхи-
щението си от високата избирателна активност на бъл-
гарските социалисти. Лидерът на северномакедонските
социалдемократи изрази увереност, че под ръководст-
вото на Нинова БСП ще продължи да се утвърждава
като водеща политическа сила в България и ще играе
все по-решаваща роля в Европейския съюз. Зоран Заев
заяви още: "Видяхме от вас и още тази година ще проведем и ние пряк избор за
председател като най-прогресивна форма на участие на всички членове в процеса
по избирането на председател". Министър-председателят на Северна Македония
отправи покана към Корнелия Нинова в близко бъдеще да проведат среща. Нинова
прие поканата и също пожела успех на Заев в новия му управленски мандат.

рес. "Напълно уверена
съм, че с вашето лидерст-
во и ангажираността на
партията ви в рамките на
"Социалистите и демокра-

Çîðàí Çàåâ:
È ñåâåðíîìàêåäîíñêèòå ñîöèàëèñòè
ùå ïðîâåäàò ïðÿê èçáîð

ПриЗЕМЯване

В началото на първия си
мандат като премиер Бойко Бо-
рисов громеше предишните уп-
равляващи, че харчели държав-
ни пари в "12 без 5" и му ос-
тавили огромни задължения,
привикваше и хокаше като
малки деца държавни чинов-
ници, за да им държи сметка
за сключени договори. Твърде-
ше, че миналата власт се "на-
бълбукала с кредити" и нароч-
но вдигнала пенсиите, че "той
да ги плаща", сякаш вади тези
пари от собственото си нощ-
но шкафче, а не от държавния
бюджет… През 2014 г., когато
правителството "Орешарски"
изтегли само един-едничък ми-
лиард, ГЕРБ и протестърите
проглушиха света и пробваха
щурм на парламента. Но ми-
наха десет години и лъсна пе-
чалната истина, че именно ГЕРБ
и правителствата "Борисов - 1,
2 и 3" са изтеглили кредити за
30 милиарда лева, последните
5 от които - буквално преди
седмица. Опозицията справед-
ливо постави въпроса, че това
са милиарди, които не носят
пряко подобряване на социал-
но-икономическото положение
на мнозинството от българс-
ките граждани и не подобря-
ват качеството на живота у нас.
Отново парите потъват в порт-
фейлите и шкафчетата на
властта и  приближения й едър
капитал. Отново остават нере-
шени основните въпроси на
България, а се симулира ста-
билност, плащана на кредит.
Държавният бюджет прилича
много на семейния - днес хар-
чиш щедро назаем, но утре ид-
ва горчивият ден парите да се
връщат. Със сигурност Бойко
Борисов оставя този Ден Х за
следващите управляващи, за
следващите поколения, които
ще живеят по-зле, ще пристя-
гат коланите по-силно, ще се
лишават още и още, и най-ве-
че - ще затъваме като държа-
ва на опашката на Европа, доб-
лижавайки се до Третия свят
като дестинация за евтина ра-
ботна ръка, "мръсни" производ-
ства, алкохолен туризъм и об-
служващ персонал за богатия
Запад. Едно време най-тежко-
то обвинение, което новопок-
ръстените антикомунисти из-
мислиха за Тодор Живков и за
БКП, бе, че оставил държавата
с 10 милиарда външен дълг, то-
ва се повтаря и до днес - 30
години по-късно. Но тези пари
бяха харчени разумно - за раз-
витие на електроника, маши-
ностроене, технологии, модер-
но земеделие, качествено об-
разование и здравна грижа. А
каква ще е оценката за Бойко
Борисов и неговата дългова
спирала и кредитна дупка!?
Стабилност на кредит и народ
от длъжници - ето това ни ос-
тавят тези 10 години безвре-
мие, чийто край най-после се
вижда.

Д-р Теофан ГЕРМАНОВ

Ñòàáèëíîñò íà
êðåäèò çà íàðîä
îò äëúæíèöè

Клара Добрев
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"48 депутати ще могат да
инициират референдум по
важен въпрос - дали има
голям гаф в новия Изборен
кодекс, чрез който ще
може да се случат още по-
абсурдни законодателни
неща в България? Да, има
някакви намерения, но като
че ли подобен текст е
абсурдно да бъде приложен
на практика. Глава IX на
настоящата Конституция е
много категорична как се
изменя и основният закон
и ако някой си мисли, че с
референдум ще приеме
нова конституция, се лъже".

Това заяви в петък
бившият конституционен
съдия проф. Пламен Киров
пред "Нова тв".

Припомняме, че в чет-
въртък изненадващо депута-
тите от мнозинството
приеха в последния момент
решение, с което чрез
референдуми може да се
променят конституцията,
територията и държавното
управление на страната, да
се отхвърлят непосредстве-
ното действие на конститу-
цията и предимството на
международното право

пред националните закони.
Това означава, че включи-
телно с референдум може
да се зачертае самото
Велико народно събрание
от българската конституция.

Тази поправка мина
през преходни и заключи-
телни разпоредби на
Изборния кодекс по насто-
яване на ОП, а ГЕРБ го
приеха от страх, за да не
оттеглят патриотите подпи-
сите си под скандалния
проект за нова конститу-
ция.

Проф. Киров е категори-
чен, че поправката няма да
остане в този си вид в
Закона за прякото участие
на гражданите в държавна-
та власт и местното само-
управление.

Дали поправката е
противоконституционна -
може би ще има сезиране
на Конституционния съд,
прогнозира Киров пред
"Нова телевизия" и предпо-
ложи, че по този текст вето
ще наложи и президентът
Румен Радев.

"Тези хора успяха да
профанизират патриотична-
та идея. Като че ли този

Ñ 48 ãëàñà ìîæå äà ñå ïðåäèçâèêà
ðåôåðåíäóì çà èçìåíåíèå íà
òåðèòîðèÿòà èëè äúðæàâíîòî
óñòðîéñòâî - òîâà å çàãúðáâàíå íà
êîíñòèòóöèÿòà

Ïðîô. Îãíÿí Ãåðäæèêîâ: Ïðîåêòúò íà
ÃÅÐÁ çà êîíñòèòóöèÿ å íåñêîïîñàí

парламент е ударил дъното
и от тук нататък може само
да се забавляваме какво
ще прави в оставащите му
няколко месеца", добави
проф. Киров.

"Повече от скандално е
чрез загърбване на върхо-
венството на закона и
Конституцията да се нала-
гат на обществото партий-
ни идеи и интереси.

Глава IX на действащата
такава е много категорична
по отношение на евентуал-
ни промени. Ако някой си
мисли, че това може да
стане, се лъже в очаквани-
ята си", подчерта той.

"Но тук е по-важно
намерението, което беше
демонстрирано, и начинът,
по който беше направена
тази промяна.

То е повече от скандал-
но, защото издава намере-
нията на едни хора да
загърбват върховенството
на закона и още повече
върховенството на Консти-

туцията, като се опитват да
прокарват едни други
политически идеи, които са
тяснопартийни", заяви
проф. Киров.

Бившият конституционен
съдия е убеден, че свиква-
нето на Велико народно
събрание (ВНС) и подкрепа
за проекта на ГЕРБ за
нова Конституция е мисия
невъзможна, а целта на
продължаването на проце-
дурата цели единствено
удължаване на мандата на
правителството и парла-
мента, както и избягване
на служебен кабинет.

Проф. Киров не очаква
БСП и ДПС да променят
позициите си да не подкре-
пят проекта, което го
обрича на невъзможност
да получи нужните вече
160 гласа за свикване на
ВНС.

По думите му, с този си
акт депутатите вчера само
са "вдигнали топката" на
Радев.ç

Нищо не налага нова
конституция. Смисълът е ту-
пане на топка и хвърляне
на прах в очите. Този про-
ект е нескопосан, имаше и
граматически грешки. Ста-
ва дума за Народното съб-
рание на България, за пар-
ламента.

Това заяви по БТВ юрис-
тът проф. Огнян Герджиков,
бивш председател на На-
родното събрание и бивш
служебен премиер.

България няма нужда от
нова конституция. Какви
кардинални промени се за-
мислят, че да има нова кон-
ституция. Не мога да го сме-
ля като юрист, каза още
бившият премиер.

Принос в парламетарна-
та практика е чернова да
се внася в деловодство на
парламента. Това ме огор-
чава. Как си позволяват да
действат по този аматьор-

90% îò ïîäïèñàëèòå ñå ïîä íåãî íå ñà ãî ÷åëè,
êàòåãîðè÷åí å âîäåùèÿò þðèñò

ски начин. Да не говорим
за съдържанието, посочи
Герджиков.

Представяте ли си, че от
тези 120 души 31 може да
приемат закони. Това са
опасни неща за държавата.
Би могло да се мисли за ре-
дукция, но нова не е добро
решение смята той, комен-

посочи професорът по пра-
во.

Защо се реже правомо-
щие на президента за наз-
начаване с укази, те и без
това не са много, коменти-
ра още той.

Смятате ли, че всички,
които са подписали проек-
та за конституция, са я че-
ли? И те като Марешки, за-
що се учудвате?, отговори
той с въпрос на въпрос, че
зам.-председател на парла-
мента не е чел проекта на
конституция.

"90% от подписалите
предложението на ГЕРБ за
конституция не са я чели,
не е само г-н Марешки", ка-
за бившият служебен пре-
миер. И обясни подобно по-
ведение със следване на
партийната повеля.

Проф. Герджиков допъл-
ни, че в президентството
има силен екип от юристи,
които сигурно имат доводи
за налагането на вето вър-
ху промените в Изборния
кодекс.ç

тирайки идеите да се нама-
ли броят на народните пред-
ставители от 240 на 120.

"31 души ще приемат за-
кони при тези 120. Колко
лесно могат да бъдат облъ-
чени 31 човека, за да се
приемат закони от тези, ко-
ито имат нуждата от тази
законодателна промяна",

�
Íà òîçè äåí

Събития
�  1378 г. - Цар Иван
Шишман издава Рилската
грамота, с която на
Рилския манастир се дават
20 села като феодални
владения.
�  1933 г. - В Германия
започва съдебен процес
във връзка с подпалването
на Райхстага, основен
обвиняем е Георги
Димитров.
�  1937 г. - За първи път
е публикувана книгата на
Дж. Р. Р. Толкин "Хобитът".
�  1993 г. - Президентът
на Русия Борис Елцин
прекратява дейността на
парламента в разрез с
действащата по това
време конституция и така
ускорява руската
конституционна криза от
1992 - 1993 г.
Родени
�  1843 г. - Георги
Бенковски, български
революционер
�  1866 г. - Хърбърт Уелс,
британски писател

�  1904 г. - Стоян Венев,
български художник
�  1909 г. - Кваме Нкрума,
пръв президент на Гана
�  1915 г. - Стоян Едрев,
публицист и антифашист
�  1934 г. - Леонард Коен,
канадски певец
�  1936 г. - Юрий Лужков,
руски политик,
дългогодишен кмет на
Москва
�  1947 г. - Стивън Кинг,
американски писател
�  1957 г. - Итън Коен,
американски
кинорежисьор
�  1965 г. - Фредерик
Бегбеде, френски писател
Починали
�  19 пр.н.е. - Вергилий,
древноримски поет
�  1832 г. - Уолтър Скот,
шотландски романист и
поет
�  1860 г. - Артур
Шопенхауер, немски
философ
�  1982 г. - Иван
Баграмян, съветски
маршал
�  1998 г. - Стоян
Камбарев, български
театрален режисьор
�  1998 г. - Флорънс
Грифит-Джойнър,
американска лекоатлетка

Ïðîô. Ïëàìåí Êèðîâ:

Ìíîçèíñòâîòî óäàðè äúíîòî!
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Д-р Бранимир Синапов
е един от малкото в
България, които се зани-
мават с отглеждането на
Алпийска коза, или т. нар.
Френски алпин. Вече пет
години той се грижи за
елитната порода в необла-
годетелствания планински
район Сакар планина, в
село Студена над Свиленг-
рад. "С кози се занима-
вам от 2014 г. От начало
заложих на кръстоски
между българска бяла
млечна коза, тогенбургска
коза, саанска коза. Жи-
вотните се пускаха на
паша и на ясла. Виждаше
се обаче, че необходима-
та продукция от този вид
животни нямаше как да се
получи - и като количест-
во, и като продажна
цена", започва да разказ-
ва ветеринарният лекар с

Ïî ñòúïêèòå íà Àëïèéñêàòà êîçà
â Ñàêàð ïëàíèíà
Íÿìà êàê íà áúëãàðñêèÿ ïàçàð äà ñå
èçäúðæàø ñ òàêàâà íèñêà èçêóïíà öåíà
íà ÿðåøêîòî ìåñî è êîçåòî ìëÿêî,
êàòåãîðè÷åí å ä-ð Áðàíèìèð Ñèíàïîâ

Ôåðìåð: Áåëèòå ïåòíà ïîìàãàò íà åäðèòå äà ñúñèïÿò äðåáíèòå

Законът за земята в тази
му форма е приложим в Се-
вероизточна България, къде-
то има комасация, но не и
тук, където повечето земе-
делци са с малки стопанст-
ва и обработват собствени-
те си площи, които са им въз-
становени от преди, заявя-
ва пред Агри.БГ Иван Кабу-
ров, земеделец от Мало Ко-
наре. Той твърди, че норма-
тивната уредба за белите
петна "помага на едрите зе-
меделци да съсипят дребни-
те производители, да издеб-
нат някой, който не е оти-
шъл да си декларира нивич-
ката като намерение за пол-
зване за следващата годи-
на, и имотът му да стане бя-
ло петно." Имало е случай с
обработвана земя с продук-
ция, собственикът пропуска
срока, идват тракторите и му
разорават всичко, разказва
фермерът.

"В нашия регион имаме
над 40-50 земеделски произ-
водители. Това са дребни сто-
пани, които си обработват
земята в реални граници. Го-
лемите фирми през 2013-2014
г. им взеха земите, точно
чрез "белите петна", изора-
ха им зеленчуци, люцерни.
Голяма част от тези хора пос-
ле се отказаха да възстано-
вяват изобщо земеделската
си дейност. Имаше истинс-
ки рекет и случаи с баби,
принуждавани да не подават
декларации и да сключват

Àêî èñêàø äà ïîëçâàø íå÷èÿ çåìÿ, äîãîâîðè óñëîâèÿòà ñúñ ñîáñòâåíèêà,
à íå ÷àêàé äà ÿ îáÿâÿò çà áÿëî ïåòíî, çàÿâÿâà Èâàí Êàáóðîâ

СЪОБЩЕНИЕ
Загубена е диплома на Мария Димова Гочева за средно-специ-

ално образование, издадена през 1988 година от МФ "Йорданка
Филаретова". Същата да се счита за невалидна.

20-годишен стаж в област-
та.  Така постепенно той
стига до извода, че е по-
добре да отглежда по-
малък брой, но да бъдат
под селекционен контрол
и от по-продуктивна
порода.

"След доста търсене и
проучване се спряхме на
най-подходящата за нас
Алпийска коза, която се
адаптира лесно. Според
книгите тя е с годишна
продуктивност от около
900 - 1200 л мляко, 3,6%
масленост и 3,4% протеин.
От Италия закупих общо
151 броя - 149 женски и
два пръча с родословие и
сертификати. Животните
бяха бременни, след това
започнаха да раждат
направо при нас", обясня-
ва д-р Синапов. В момента
животните са 400 и се

отглеждат свободно групо-
во на централна хранител-
на пътека. Характерно за
тази порода е, че тя
наистина е много красива.
Козичките са като сърни -
кафяви с черна ивица по
гърба, опашката и под
колянната става на краче-
тата. Много симпатични,
любопитни и игриви.

"Като дойде време да
продавам продукцията,
започнах да водя прегово-
ри с различни мандри за
предаване на млякото.

Цената обаче бе крайно
незадоволителна. Отнача-
ло беше 65 ст./л, после
стана 70 - 75 ст./л. За
съжаление, животните
нямат толкова голяма
производителност, че да
покрият разходите за
работна ръка и за храна,
тъй като се отглеждат
стационарно вътре на
ясла", изчислява козевъ-
дът.  По негови наблюде-
ния този бизнес не се
оказва кой знае колко
рентабилен, особено ако

споразумения", казва земе-
делецът. Според Кабуров по-
търпевшите от тези законо-
ви изисквания са много, как-
то и административните зло-
употреби, а на хората не им
се занимава да си търсят
правата в съда. През 2014 г.
самият той е бил "изгонен"
от заявените му земи чрез
измама. "Аз заявих в срок
всички мои договори, само
че друга конкурентна фирма
приложила стари едногодиш-
ни договори, приети от Об-
щинска служба "Земеделие",
която после се произнася,
че понеже има два догово-
ра, съответните площи се оп-
ределят за бели петна", раз-
казва производителят. "Раз-
пределиха мои площи, кои-
то съм наел и за които съм
платил авансово наемите. А
според закона, когато има
спорни площи, те остават ка-
то червени петна и не се из-
ползват, а казусът се праща
в съда", допълва още той.

Историята, която Кабуров
разказва, е дълга и включва
много и тромави процедури,
прехвърляни между институ-
циите. Финално през 2019 г.
той успява да спечели съдеб-
ното дело, така че към онзи
момент е трябвало да полз-
ва заявените от него земи.
Освен морално удовлетворе-
ние обаче друго не получа-
ва. "Другата фирма си взе
тогава субсидиите, използва
земята, продаде си продук-

цията и така", тъжно конста-
тира фермерът. "Много от су-
мите, внесени в общината от
белите петна, не могат да се
изтеглят от собствениците,
защото се иска актуална ски-
ца и документ за собстве-
ност. А знаете, че наследни-
ците са по десет души, зато-
ва никой не се заема и па-
рите остават в полза на дър-
жавата. В моя случай аз бях
платил на наследниците об-
що 60-70 хил. лв. наем пред-
варително, после обявиха зе-
мите за бели петна, за кои-
то другият ползвател е вна-
сял по 18 лв., а хората даже
и не бяха разбрали за това
и не са видели и лев от дру-
гата внесена сума", споделя
Иван Кабуров.

Законът за белите петна
е направен, за да потъпква
правата на собственика на
земя, категоричен е земеде-
лецът. Той припомня, че соб-
ствеността на земя е непри-
косновена по Конституция,
но по този закон тя се разп-
ределя от общината.

"Аз също съм за това, зе-
меделието да се развива, зе-
мята да се обработва, но то-
ва не се постига с изземва-
не на земи, та било то и вре-
менно. Дали ще обработвам,
или не земята си, не би след-
вало да води до последст-

вия някой да ми я вземе. Об-
щината и службите по земе-
делие управляват твоя собс-
твеност и договарят цена, ко-
ято не зависи от твоето съг-
ласие.

Не може собствениците
на земеделска земя да се
интересуват постоянно кога
са сроковете, за да отидат
да заявят земята си по чл.
69 и да си я запазят. Трябва
специално всяка година да
декларират, че не желаят
имотът им да попада в ко-
масация, да не се разпреде-
ля като бяло петно или да
се обработва от други земе-
делци.

Ако искаш да ползваш не-
чия земя, извади собствени-
ка от регистъра, свържи се
с него и договори условия,
а не да чакаш да я обявят
за бяло петно. Земеделието
пак ще върви и земята ще
се работи, но при други ус-
ловия. Не може да вземеш
жилището на човек само за-
щото той не е живее в него.
Но ти си изкарваш ключове
с разрешението на община-
та и се настаняваш. Трябва
да има подслон за всички, а
ти си решил, че 20 къщи не
са ти достатъчен подслон,
ами не е честно", категори-
чен е Иван Кабуров. ç

се съпостави например с
овцевъдството.

"Нямаме търсене и на
ярешко месо, и на козе
мляко. С такава ниска
изкупна цена на българс-
кия пазар няма как да се
издържаш само с козе-
въдство", категоричен е д-
р Синапов, който има
опит и в най-голямата
животновъдна ферма на
Балканите в Македония, а
сега работи в модерна
кравеферма в новозагорс-
кото село Богданово. ç
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Възнаграждението в
земеделския сектор в
Добруджа спада. През
първата половина на 2020
г. работещите в коопера-
ции и частни стопанства в
Добричка област са полу-
чавали средно по 1237 лв.
По данни на Териториално-
то статистическо бюро
размерът на заплатите
отрежда вече четвърто
място на сектор "Земеде-
лие". С най-високо запла-
щане са работещите в
енергетиката, образовани-
ето и държавната адми-
нистрация.  1357 лв. е била
средната месечна заплата
в селското стопанство в
Добричка област в края на
2019 г., сочат данните на
статистиката. Това възнаг-
раждение нареди тогава
сектора на второ място в
класацията, в която най-

Ñóøàòà "óäàðè" è çàïëàòèòå
â àãðîñåêòîðà
Ïîñëåäñòâèÿòà îò ïàíäåìèÿòà è íàé-âå÷å
îò æåñòîêîòî áåçâîäèå â Äîáðóäæà
òåïúðâà ùå ñúçäàâàò ïðîáëåìè

Ако миналата година био-
фермерите, които са кандидат-
ствали за подпомагане по мяр-
ка 11 "Биологично производ-
ство" от селската програма,
са били 3577, тази година
броят им е увеличен със 130.
Заявления тази година са по-
дали 3707 сертифицирани
биостопани, съобщиха за Си-
нор.бг от фонд "Земеделие. Тъй
като всеки кандидат може да
заяви за подпомагане повече
от едно направление, затова
и някои от стопаните, които
са едновременно животновъ-
ди и растениевъди или пък
пчелари са подали повече за-
явления. Най-голямо присъс-
твие имат фермерите, отглеж-
дащи биологично чисти кул-
тури - тази година помощ
очакват да получат 2540 ду-
ши. В биологичното животно-
въдство бройката е най-сем-
пла, тъй като заявленията там
са едва 80. Добро развитие
има при пчеларството, където
1199 биофермери са подали
документи за подпомагане та-
зи година.

И макар че бройката на
биопроизводителите постепен-
но нараства, натрупаните
проблеми с актуализацията на
регистъра все още тежат на
бранша, тъй като от 7 юли до-
сега 200 биофермера все още
не са получили субсидиите си
от Кампания 2019 г. Ще при-
помним, че след като тази
пролет фонд "Земеделие" пре-
веде парите по директните
плащания и ПРСР на всички
останали земеделски произво-
дители, по отношение на био-
то първоначално 400 остана-
ха без преведени средства, за-
щото не са спазили основния
си ангажимент - до 30 октом-
ври на петата година от анга-
жимента си да представят пис-
мени доказателства за произ-
ведената от тях продукция или
сертификат, припомниха от
фонда.

От тези 400 суши след пос-
ледващи проверки е станало
ясно, че за половината от тях
ще има допълнителни уточне-
ния. И досега обаче тези инс-
пекции не са приключени на-
пълно и средствата не преве-
дени, посочиха от фонда.

По отношение на пълния
регистър на производители-
те, преработвателите и тър-
говците на земеделски про-
дукти и храни, произведени
по правилата за биологично
производство, който се под-
държа от министерството на
земеделието, актуалните дан-
ни сочат, че активни са 6 189
оператора, посочиха от агро-
ведомството. ç

130 áèîôåðìåðè
ïîâå÷å ñà êàíäè-
äàòñòâàëè â
Êàìïàíèÿòà 2020

Сушата през стопанска-
та 2019/2020 г., предшества-
на от слани, провалиха поч-
ти на 100 % посевите с есен-
ни и пролетни култури.
Средните добиви, реализи-
рани в Добричка област, са
редуцирани с две трети
спрямо предходните години.
Мнозинството от заетите в
земеделието в Добруджа
фермери без оглед на обе-
ма на стопанствата имат
трудности да започнат но-
вата стопанска година по-
ради липса на парични
средства за разплащане с
доставчици на семена, то-
рове и препарати и запла-
щане на прекомерно висо-
ките ренти към собствени-
ците на земя. Това се по-
сочва в писмо, изпратено

Ðåàëíà å îïàñíîñòòà îò ôàëèòè è ïðîâàë íà åñåííàòà ñåèòáà â Äîáðè÷êî

високи отново бяха запла-
тите на работещите в
сферата на електрическа и
топлинна енергия и газо-
образните горива. За
първите 6 месеца от 2020
г. заплатите на земеделс-
ките работници падат със
120 лв. в сравнение с края
на 2019 г., пише Галина
Недкова от Агри.БГ.

Статистиката отчита и
спад на броя на заетите в
селското стопанство. В
края на юни 2020 г. наети-
те лица по трудово и
служебно правоотношение
в област Добрич са с 11,5
%, или с 4,9 хиляди по-
малко в сравнение със
същия период на предход-
ната година. Намалението
в обществения сектор е с
2,3 %, а в частния сектор
е драстично по-сериозно -
с 14,4 %.

Селското стопанство
осигурява сериозна
заетост на жителите на
Добричка област. Обра-
ботваемите земи на общо
216 землища възлизат на
3 млн. 438 хил. дка. Това
са повече от 7 % от
земеделските площи у
нас, в които са концент-
рирани основните произ-
водства на зърно - пше-
ница, царевица, слънчог-
лед, рапица и ечемик.

Настоящата стопанска
година обаче донесе
редица предизвикателст-
ва, свързани не само с
пандемията COVID-19, но
и с пропадането на
реколтата от пролетни и

есенни култури заради
сушата. Земеделските
стопани поискаха обявя-
ване на форсмажорна
година и внесоха подпис-
ки в областна управа.

Липсата на паричен
ресурс за новата кампа-
ния, задлъжнялостта
между фирмите и предс-
тоящите плащания вероят-
но ще ескалират напре-
жение в сектора. Натру-
паните загуби тепърва ще
генерират още проблеми,
за преодоляването на
които ще са нужни годи-
ни, прогнозират произво-
дителите.

до областния управител на
Добрич Красимир Кирилов
след заседание на Управи-
телния и Контролния съвет
на Асоциацията на българс-
ките зърнопроизводители
2006 със седалище в град
Генерал Тошево. В докумен-

та те настояват за обявява-
не на природно бедствие
"суша" за стопанската 2019/
2020 г. съгласно чл.25 от Рег-
ламент ЕС/№702/2014 г. на
ЕК от 25.06.2014 г. относно
деклариране на категории
помощи в секторите на сел-

ското и горското стопанст-
во и в селските райони.

Членовете на Асоциация-
та търсят съдействие от пре-
миера и от властта за пре-
доставяне на безвъзмездна
финансова помощ за покуп-
ка на сертифицирани семе-
на, торове и препарати за
предстоящата стопанска го-
дина. По силата на посоче-
ния по-горе Регламент тази
помощ не се нуждае от
одобрение от ЕК, се казва
още в писмото.

За голяма част от заети-
те добруджанци в сектора
съществува сериозна запла-
ха от фалити и невъзможност
за залагане на новата про-
дукция през стопанската
2020/2021 г., алармират още
зърнопроизводителите. ç

Ïëàùàíèÿòà íà äåêàð â ÅÑ ùå ñå ñáëèæàâàò îùåНивата на директните пла-
щания на хектар между от-
делните държави членки ще
продължат да се сближават
и всички ще имат средно на-
ционално плащане на хектар
от поне 200 евро през 2022
г. и от поне 215 евро до 2027
г. в текущи цени. Това увери
земеделският еврокомисар
Януш Войчеховски. Държа-
вите членки също биха мог-
ли да решат да ограничат до-
ходите на фермите до 100 000
евро, допълни той по време
на заседание на Комисията
по земеделие към ЕП, се каз-
ва в последния бюлетин за
ОСП на Министерството на
земеделието (МЗХГ). Що се
отнася до бюджета, Войче-
ховски определи общо раз-
пределените средства за
следващата ОСП в размер
на 386,7 млрд. евро като
"много добър резултат за

селското стопанство като ця-
ло и признание за стратеги-
ческата му роля в Европа".

Той обясни, че за първи
стълб на ОСП са заделени
291,1 млрд. евро, което е с
1,7% повече в сравнение с
предложението на Комиси-
ята от 2018 г. От тях 270
млрд. евро ще бъдат за ди-
ректни плащания.

По отношение на ре-
формата на ОСП германс-
кото председателство це-
ли да постигне съгласие за
общ подход през октомв-
ри. Законодателите тряб-
ва да бъдат готови да за-
почнат тристранни диало-
зи по този въпрос есента,
за да може новата ОСП да
влезе в сила от 1 януари
2022 г. ç

Галина НЕДКОВА
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Наскоро  "Ню  Йорк
Таймс" излезе на първа
страница със статия, че
либералният световен ред
е построен върху реки от
кръв. Изтрепаните, чиято
кръв изтече при това
"строителство", са вече ми-
лиони. Родените от този
ред и у нас евроатланти-
ци яростно се борят за за-
пазването му, а все пове-
че политици се чудят дали
да се съобразяват или не
вече с него. Отговорът на
този въпрос можем да ви-
дим във факта, че САЩ -
главният строител и стълб
на този световен ред, на-
лаган с лозунги за "демок-
ратизация",  с лобистки
структури, глобална оли-
гархия и платени пропаган-
дни структури на соросо-
идни НПО-та, се срива, гу-
би в световната надпре-
варва по все повече по-
казатели и все по-трудно
може да изпълнява тази си
функция. Вълните, залива-
щи могъщия "Титаник" на
световния хегемон, връх-
литат от всички страни.
Вижте какво става с еко-
логията. Големи части на
САЩ днес са изложени на
все по-голям риск. През
последните месеци опусто-
шителни и скоростно на-
растващи пожари помето-
ха над 15 милиона декара
гори, разрушиха над 4000
сгради, прогониха от домо-
вете им над 200 хиляди ду-
ши. Мащабите на пожари-
те от последните няколко
години са невиждани от 10
000 години насам. Приро-
дата ги бие във време, ко-
гато САЩ са и между най-
жестоко ударените от ко-
ронавирусната пандемия,
при което икономиката им
се срина за няколко ме-
сеца с почти 33 % от БВП.

Китай ги изпревари
по БВП по паритет
на покупателната
способност

още през 2014 г., а сега
има много по-малки проб-
леми в конфликта и с при-
родата, и с пандемията.
Неговата икономика се

Ñâåòîâíèÿò õåãåìîí ïîòúâà
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Проф. Васил
ПРОДАНОВ

възстановява много по-ус-
пешно, което означава, че
ще стане новият световен
хегемон много по-скоро,
отколкото се очакваше. На
всичко отгоре делът на
бедните и бездомните в
САЩ расте ускорено и ка-
то процент от население-
то е неизмеримо по-голям,
отколкото в Китай. Дър-
жавният дълг на САЩ съ-
що расте с невиждана ско-
рост, вече наближава 27
трилиона долара, и глав-
ните им чужди кредитори
са две азиатски държави
- Япония и Китай. В САЩ
растат и всички останали
форми на дълг - от корпо-
ративния, през този на до-
макинствата до студентс-
ките дългове.

САЩ са страната с
най-голямо нера-
венство сред държа-
вите от Г-7.

Неслучайно и България
е с най-голямо неравенст-
во в ЕС - нали у нас ярос-
тни "демократични" евро-
атлантици ни водеха по
американския път на нео-
либерален капитализъм.
Така наречената американ-
ска мечта, според която
децата в семействата ще
живеят по-добре от роди-
телите си, вече я няма за
мнозинството от амери-
канците точно във време-
то, когато "китайската меч-
та" доведе над един мили-
ард китайци до материал-
но и социално благополу-
чие, много по-добро от то-
ва на техните родители.
Между 1967 и 2016 г. сред-
ната класа в САЩ е нама-
ляла от 47% на 36%. Стаг-
ниращото заплащане, на-
растващото количество
безработни, невижданото
неравенство правят все
по-недостижима тази меч-
та, привличала през пос-
ледния век милиони хора
от целия свят към Амери-
ка. Неслучайно, още дока-
то беше президент през
2013 година, Обама приз-
на, че 1 % най-богати в
САЩ имат богатство, кое-
то е 288 пъти по-голямо от
това на средното амери-
канско семейство, а шан-
сът на едно дете от по-бед-
но семейство в САЩ да се
издигне в обществото е не
по-голям от този на дете в
Ямайка. Седем години по-
късно нещата изглеждат
още по-отчайващи. Но сри-
вът не е само в социално-
икономическото неравенс-
тво, той е и в политиката,
и в прехвалената им либе-
рална демокрация, която
няма как да работи в един
олигархизиран неолибера-
лен свят. У нас противни-
ците на управляващите го-

ворят как в страната има-
ло "паралелна държава" и
"мафия" и как, като дойдат
на власт, ще ги премахнат.
Не забелязват обаче, че в
модела на внесения от
САЩ у нас неолиберален
капитализъм неотделим
елемент е т. нар. дълбока
държава, която американ-
ците така и не могат да от-
странят. Проблемът в то-
зи смисъл е системен.
Световните демократиза-
тори в продължение на де-
сетилетия чрез преврати,
цветни революции, бомби
и нападения с дронове "де-
мократизират" света,  за
да създадат неолиберал-
ния световен ред, и го из-
ползват в своя полза и та-
зи на своите корпорации.
Оказа се обаче, че краде-
цът вика "дръжте крадеца",
тъй като тяхната неолибе-
рална демокрация в най-
висока степен зависи от

частния бизнес и лобист-
ки кръгове. У нас протес-
тиращите по улиците гово-
рят за изборните измами
на управляващите и смя-
тат, че като ги сменят, не-
щата ще се оправят. Не
виждат обаче, че тези не-
ща сме ги научили от но-
вите си световни настав-
ници, задаващи модела на
развитие на останалия
свят. Иначе щеше ли не
кой да е, а самият амери-
кански президент Доналд
Тръмп да говори, че там в
момента предстоят "най-
измамническите избори" в
историята? Щеше ли него-
вият пък конкурент Джо
Байдън да твърди ,  че
"Тръмп ще се опита да от-
крадне тези избори"? Ако
при американския неоли-
берален капитализъм из-
борите са измама, защо
нашите протестиращи си
мислят, че у нас може да
бъде по-добре при запаз-
ване на същия този капи-
тализъм, независимо от то-
ва кой ни управлява?! А за
срива на американската
либерална демокрация мо-

же да се съди и по данни-
те на Индекса на демок-
рацията ,  съставян  от
Economist Intelligence Unit
(EIU) - Икономическият ра-
зузнавателен отдел на
Economist Group - компа-
ния, базирана във Вели-
кобритания. Индексът се
основава на 60 показате-
ля - като се почне от
плурализма, мине се през
гражданските свободи и се
стигне до политическата
култура. В ежегодните док-
лади на този индекс, срав-
няващ над 160 държави по
света, от 2016 г. насам
САЩ вече не са "пълна де-
мокрация", а "дефектна де-
мокрация". Обърнете вни-
мание, Чили на някогаш-
ния превратаджия и дик-
татор Пиночет е оценено
днес като "пълна демокра-
ция", Коста Рика и Уругвай
- също, но

САЩ са "дефектна
демокрация".

А ако се появи някой
нов световен хегемон ка-
то тях, дали той би наме-
рил основание да ги "де-
мократизира" с цветна ре-
волюция, преврат или най-
различни санкции заради
тяхната "дефектна демок-
рация"? Тези дни беше пуб-
ликуван още един свето-
вен индекс, в който могат
да се видят данни за раз-
витието на световния хе-
гемон САЩ в сравнение с
държавите от останалия
свят - Индексът на соци-
алния прогрес. Той е мно-
го показателен, тъй като
разкрива, че в голяма част
от света през последното
десетилетие качеството на
живот се подобрява, дока-
то в САЩ се влошава. Ин-
дексът на социалния прог-
рес е създаден по идея на
Нобелови лауреати по ико-
номика и измерва качест-
вото на живота в държа-
вите в света по различни
показатели - хранене, си-
гурност, свобода, екологич-

на среда, здравеопазване,
образование и пр. Той
сравнява 163 държави  и
показва, че от 2011 г., ко-
гато за първи път е нап-
равен, три от тях явно де-
монстрират влошаване на
качеството на живот. Това
са САЩ, Бразилия и Унга-
рия, но в САЩ движение-
то надолу е най-голямо.
През 2011 г. САЩ са били
на 11-о място по този ин-
декс, а през 2020 г. са на
28-о място. Преди тях са
дори Естония, Чехия, Ки-
пър, даже фалиралата Гър-
ция.

Американците някога
обичаха да казват,
че са № 1

в различни отношения.
"Сега може да казваме",
пише "Ню Йорк Таймс", че
"сме № 28! И падаме на-
долу". А по отделни пока-
затели, като например
достъп до качествено ос-
новно образование, САЩ
са едва на 91-во място в
света и в това отношение
са сравними с Монголия
и Узбекистан. По достъп до
качествено здравеопазва-
не САЩ са на 97-о място
в света и до тях са Алба-
ния и Йордания. Равнище-
то им на дискриминация
на малцинствата е сред
най-високите в света - по
този показател са на 100
място.  Един от известни-
те американци разказва в
"Ню Йорк Таймс", че една
четвърт от децата в него-
вото училище в щата Оре-
гон вече са мъртви от нар-
котици, алкохол и самоу-
бийства. Затова и пробле-
мът на САЩ не е Доналд
Тръмп. Става дума за не-
обратими глобални изме-
нения, на криза и разпад
на глобалния неолибера-
лен порядък, на загуба на
хегемонната роля на САЩ,
независимо от това дали
Тръмп или Байдън ще бъ-
де  победител в предстоя-
щите президентски избо-
ри. Президентската битка
е само видимата част на
изострена криза на систе-
мата и движение на САЩ
назад и надолу. И двама-
та се борят за това кой ще
върти кормилото на "Тита-
ник". В тази ситуация и вът-
решните противоречия ще
се изострят. Двете страни
на президентската надпре-
вара в САЩ са проявле-
ние и фактор за неприми-
рими класови, етнически,
расови противоречия и
разкол на богатите елити
в американското общест-
во.

От "Клуб 24 май"
(Със съкращения)
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Симеон Пешов е роден през 1941
година в с. Белчин, Самоковска община,
Софийска област. Завършва Висшия
инженерно-строителен институт в
София. Специализира в Москва. Трудова-
та си дейност започва в Изчислителен
център за строителството. През 1969
г. специализира в ICL в Лондон. От 1976
до 1979 г. е старши експерт от произ-
водственото направление на Главна
дирекция "Строителство на НРБ в
Москва". От 1981 до 1989 г. работи в
Министерството на строителството
като директор, главен директор, замес-
тник-председател (с ранг на заместник-
министър) на Асоциация "Строежи и
строителна индустрия". От 1990 г. до
смъртта си е главен мениджър на
"Главболгарстрой". Г-н Пешов е председа-
тел на Камара на строителите в
България от 2003 до 2010 г., а след
това е "почетен председател". Бивш
член на УС на КРИБ, а и на консулта-
тивния съвет. Член е на Висшия църко-
вен съвет и носител на международни
отличия. "Моят живот е свързан с
изграждане на газопроводи, заводи,
жилища, много културни домове", прави
равносметка за мащабите на дейност-
та на фирма "Главболгарстрой" Симеон
Пешов пред в. ЗЕМЯ през 2016 г. Той е
най-знатният български строител,
достоен приемник на заветите на
майстор Кольо Фичето, а "Главболгарс-
трой", която е негово дело и кауза, е
най-голямата строителна компания у
нас с вече 50-годишен опит, признат
далеч зад пределите на Отечеството -
в Русия, Казахстан, Украйна, Германия,
Беларус, Казахстан, Узбекистан, в Афри-
ка и Близкия изток. Най-мащабните
проекти на "Главболгарстрой" през
последните години са зала "Арена Арме-
ец", Южната дъга на Околовръстното
шосе. Компанията направи и ремонта
на Националния стадион "Васил Левски",
пое строителството на сградата на
РВД. Знакови за фирмата обекти са и
Националният музей за култура и
изкуство "Квадрат 500", "София Ринг
мол", "Цари Мали град" в село Белчин,
много туристически комплекси и инф-
раструктурни обекти, спечелили всички
възможни отличия за качество и профе-
сионализъм.

На сърцето на родолюбеца Симеон
Пешов е и църквата "Св. Петка", която
възстанови заедно със синовете си.
Широко известна е социалната чувстви-
телност, която проявява в своята
предприемаческа дейност, която трябва
да служи за пример за отговорен и
отворен към хората бизнес.

Симеон Пешов е искрен радетел на
дружбата между братските, славянски и
православни народи на България и Русия,
заместник-председател е на УС на
Форум "България-Русия".

- Г-н Пешов, казвали сте, че сте
благословен с двама синове и с дъщеря,
както и с развитието на една от голе-
мите строителни компании

- Една от най-големите
- Днес "Главболгарстрой" ще стане

на 50 г. Защо точно на тази дата?
- На 16 септември 1969 г. е указът

на Държавния съвет, затова го смятаме
за рожден ден на фирмата. А защо съм
благословен, защото Бог ми е дал три
прекрасни деца - Камен, Калин и Анна,
и трите са възпитани в труд, скромност
и старание. Камен и Калин показват
резултати, защото са по-големи, а
малката е на 24 г., тя има време да
показва какво може. Какво е еднаквото
в тримата? Бяха доста ученолюбиви и
тримата след висшето образование имат
специализация, двамата - mba business
administration, големият, Камен, в Акаде-
мията на науките в Москва, а Калин в
Швейцария в American school. Малката
завърши магистратура в Нов български
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Заможен
съм, но
живея
скромно.
Отнасям се
строго към
себе си,
възпитах
децата си
спартански

Инж. Симеон
ПЕШОВ,

председател на
УС на "Глав-
болгарстрой"

университет, а преди това завърши
колеж в Брайтън, Великобритания.
Върна се в България и сега се подготвя
за докторантура.

- Каква специалност е завършила
Анна?

- Туризъм. Затова сега сме я сложили
в ръководството на "Белчин парк", така
се казва фирмата, а спа комплексът е
"Белчински извор", защото имаме
изворна минерална вода, която е изка-
рана със сондаж. Моят дядо някога ме
довеждаше на могилата, която сега е в
двора на комплекса, и ми казваше:
Дете, тук е имало минерална вода и
белчинци са я запушили с кълчища и
глина, за да не плащат данъци. От тази
легенда тръгнахме, извикахме учени,
изследваха разломи и казаха, че водата
не е тук на могилата, преместила се е
200 м нататък. Сондирахме на 1700 м
дълбочина, 2,5 млн. лв. вложихме преди
10 г., извадихме 6,5 л/сек дебит. Зако-
нът обаче е скроен така, че си вложил
пари, извадил си вода и после кандидат-
стваш за концесия, спечелихме я и
плащаме концесионна такса на община-
та. Преди 2,5 г. решихме да започнем
да използваме тази минерална вода
чрез модерен спа комплекс.

- Да се върнем на годишнината.
Колко от тези 50 години на "Главбол-
гарстрой" са свързани с живота ви?

- 32 години работя в тази компания,
29 от тях съм неин ръководител.

- Приватизацията на тази компания
е една от малкото, която не беше
свързана с разсипване, с разграбване, а
я разви.

- "Главболгарстрой" в края на социа-
листическия период беше 11-та поред
сред строителните предприятия.

- Нейната ниша беше строителство в
Русия, нали?

- Нейната ниша беше изпращане на
работници за строителство в Русия и
организиране на тези работници в
състава на руски структури. Ние нямах-
ме самостоятелни структури. След като
дойде преходът, все още имахме поръч-
ки от "Газпром", защото и преди това
работехме предимно за тях - на газоп-
ровода от Ямбург. Ние направихме в
Оренбург първата компресорна станция
с блок монтаж, тогава това беше модер-
но. После работихме на линейната част.

- А след промените какво се случи?
- Постепенно намаляха поръчките,

които "Газпром" ни даваше по спогодба-
та, и минахме на директни поръчки
срещу заплащане. Направихме напри-

мер първия аквапарк на Черноморието,
недалеч от Сочи, за нуждите на "Газп-
ром". С Рем Вяхирев го открихме и
прегърнати се пуснахме по пързалката.
И един хотел им направихме, казваше
се "Ямал". Но поръчките намаляваха.
Трябваше да си търсим работа на
пазара. През 1991 г. се появиха поръч-
ките за военните градчета за руските
войски, които напускаха Източна Гер-
мания. Трябваше да се явяваме на
търгове, а не знаехме какво е търг, как
се прави оферта. От 65 млн. лв. обем
дадох 4 млн. за обучение на кадрите,
това беше преломен момент. Направих-
ме оферта за първия търг, кандидатст-
вахме, но германските фирми се полз-
ваха с преференция. Тогава дойде
немската фирма "Хохтийф", която ни
познаваше отпреди, и подписахме
споразумение за подизпълнител. Канди-
датствахме и спечелихме първия търг
за площадката при Староконстантинов
в Украйна, която включваше 1200
апартамента, търговски център, 2
училища, 2 детски градини, медицински
център, голям като болницата. Това
струваше 200 млн. марки, ние имахме
обем 120 млн. марки, почти всичко
влизаше в нашите задължения, "Хох-
тийф" беше супервайзър, а ние изпъл-
нявахме всички видове СМР. Но това е
съдбата на този, който не може да се
пребори.

- Не беше ли това съдбата през 90-
те години на повечето строителни
фирми и у нас, на родна земя? Да
бъдат подизпълнители.

- Ние по-късно влязохме на българс-
кия пазар, така че го попропуснахме
този период. Нашите бази бяха в Русия
и Украйна. По-късно ние взехме реше-
ние, което беше историческо за нас, да
си създадем структури в България, като
покрием всички райони, това са 1993-
1994 г. Но големите обеми ни бяха в
Русия. След това започнахме да рабо-
тим като главен изпълнител и в Бълга-
рия. Периодът с "Хохтийф" беше един
от важните, защото немците ни научиха
на дисциплина, ние имахме достатъчно
технически познания, но не бяхме така
строги в дисциплината. При немците
няма рационализации, изменение на
проектни решения. Както е по проекта
начертано, така се изпълнява, може да
си по-умен и да виждаш по-добър
начин, но не можеш да променяш. Това
е важно, защото крайният продукт
излиза навреме и точно.

- Тук у нас строителният бранш мина
през няколко кризи. Как се преминава
през тях и се оцелява?

- Първата криза беше през 1997 г.,
ние оцеляхме, защото работехме на
обекти в Русия и ни се плащаше пре-
димно в долари. На работниците ни в
България плащахме заплатите всяка
седмица. Но през 1998 г. имахме още
една криза - дефолта на рублата. Някои
договори ни бяха в рубли и изведнъж
от 6 рубли за долар станаха 26. За една
нощ загубихме 10 млн. долара и как се
излиза от тази ситуация.

- Как?
- С много упорит труд, с умни реше-

ния, колективни. И с грижа за хората.
Главното в целия ми период на управ-
ление е грижа за хората. И на първо
място - грижа за младите. Ние в момен-
та имаме много млади хора в мени-
джърския екип. В "Главболгарстрой" АД
и "ГБС-инфраструктурно строителство"
ръководителите са под 45 години. А
кризата, която беше през 2009 г., беше
главно инвестиционна. Много строител-
ни фирми бяха навзели кредити и
строяха жилища.

- И вие строяхте жилища.
- Малко. Ние усетихме, че от Амери-

ка идва такова нещо, и спряхме, 2009-
2010 г. нямахме собствени инвестиции.
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Винаги сме
се грижели
да инве-
стираме
в хора и
в техника.
Както и
да сме
иновативни,
да сме
първи

Калин Пешов проучваше какво се
случва на пазарите в САЩ и на Запад
и каза: "Баща ми, колеги, идва криза,
тя ще дойде и в България, трябва да
сме консервативни в инвестициите. В
тези периоди бяхме много консерватив-
ни. Това ни спаси от големи загуби.

- В кой момент децата ви влязоха в
управлението?

- Влязоха постепенно и от ниско
ниво. Те не веднага станаха шефове.
Първият обект на Калин Пешов беше
американското посолство, като той в
началото беше назначен от инвеститора
като офис мениджър. После стана
директор по маркетинга в "Главболгарс-
трой", след това израсна и стана член
на управителния съвет. Камен Пешов
дойде като директор по механизацията,
той това е завършил - строителна и
пътна техника.

- В случай че компанията е на баща
им, какво значи израстват, рано или
късно ще станат шефове. Не е ли така?

- Как ще станат шефове, ако не
могат да управляват? Фирмата ще
загине, ако има шефове, които вземат
неправилни решения. И ако нямат
авторитет сред подчинените. И двамата
завоюваха авторитет на ниските нива и
след това станаха шефове.

- Докато вие управлявате тази
фирма, децата растат, как? Спомням
си, че Калин Пешов ви говореше на
"Ви" във фирмата. Защо?

- Защото там има шеф, има подчине-
ни и те се обръщат към шефа на "Ви".
Той трябва да е равен с всички, и беше
равен с всички. Той и сега, когато
имаме гости или някакво специално
събитие, се обръща към мен с г-н
Пешов. Никога не са ми казвали на
оперативка "тате".

- Е, "тате" не, но ми се струва
ненормално да говориш на баща си на
"вие".

- Нормално е. Те се обръщат към
шефа на фирмата, а това, че той им е
баща е съвпадение.

- И двамата, Калин и Камен, ми
бяха казали, че не сте им давали да
гледат телевизия като малки. Това пък
защо?

- Като малки не им давах да гледат
телевизия, защото идваше време да си
лягат. Ако гледат телевизия, няма да си
легнат навреме.

- Малко спартански ми звучи.
- Спартански ги гледах. Защото аз

съм израсъл от бедно селянче до мени-
джър на голяма компания в редица
лишения. Учех в гимназията в Самоков
и в петък вечер си тръгвахме всички
пеша до Белчин. В събота и неделя
цепя дърва, режа дърва, в понеделник
рано сутрин с раницата, пълна с малко
картофи, малко фасул, малко сланинка
и с хляб за седмицата, тръгвам пеш до
Самоков, 17 км. И съм на училище в 8
часа. Ние не бяхме от най-бедните, но
все пак бяхме от по-бедната част.

- А сега, като сте от по-богатата
част?

- Като сме от по-богатата част, не
живея охолно. Отнасям се много строго
към себе си - не преяждам, не препи-
вам. Скоро Калин ми каза, като бяхме
насаме - сега разбрах защо към себе си
ти си толкова строг. Не може един
мениджър да си позволява, как да го
кажа, за да не обидя някого, да живее
охолно и на другия ден да работи. Аз и
сега съм строг към себе си. И към
децата затова бях строг, за да се научат
и те.

- Близки ли са?
- Близки са, обичат се много и

тримата. Всеки труден момент в строи-
телството, мен като ме няма, го обсъж-
дат двамата синове. А по принцип всеки
понеделник ние тримата се събираме и
обсъждаме. Малката все още няма опит,
затова не участва.

- Като че я държите встрани.
- Не я държим встрани, възпитаваме

я. Калин сега се грижи за нейното
обучение. Вчера 2-3 часа имаха съвеща-
ние с хора, които са опитни в хотелиер-
ството, под ръководството на Калин. Тя

трябва да мине един период на обуче-
ние като ръководител.

- Глезят ли я батковците, а вие?
- Не, не я глезят. Аз, разбира се, към

нея се отнасях по-лежерно. Защото в
периода, когато работата ми беше в
Русия, идвам си и искам да й се порад-
вам, защото е малка. И после бащите,
знаете, към дъщерите имат слабост. Аз
я гушкам, радвам й се и след това
изчезвам. Затова не съм бил толкова
строг към нея. Но бях достатъчно
взискателен, за да мине по пътя на
братята си в обучението.

- А защо я изпратихте в чужбина?
Отделихте я на 13 години?

- Тя учи колеж в Брайтън. Изпратих
я, за да се научи да се справя. Сега
Анна е от тези космополитните, може
да ходи навсякъде, да се справи с всяка
ситуация. Тя си милее за българското и
на нея тук й е хубаво. Когато учеше в
Брайтън, ако имаше три дни ваканция,
ми се обажда - тате, вземи ми билет за
самолет, да си дойда.

- Как се предава бизнес, който сте
градили 29 години?

- Не става изведнъж, а за 10 до 14
години. Постепенно ги включвах в
екипи, а винаги на върха съм слагал
най-добрите, не синовете. Постепенно те
се интегрираха. А и двамата се стараеха
много да знаят. Най-накрая стигнаха и
до ръководството на фирмата.

но. Казах им - не, без мен. Това не
бива да се чисти нощес. Не знаем
какво има в мазетата. Посъветвах ги
веднага да се спре вода, електричество,
да дойде пожарна, кучета да дойдат, да
разберем има ли хора. Да се вземе
решение общинският съвет, че ситуаци-
ята е аварийна и може да се влезе в
този частен имот. Сутринта започнахме
и за два дни изчистихме всичко. Тогава
се връща Бойко Борисов от команди-
ровка и идва да види какво е станало.
Цветан Цветанов му докладва - и ето
този човек свърши работата. Така се
запознахме с Борисов. Като си голяма
строителна фирма, не може да не
контактуваш с властта. Много подобни
случаи имаме в нашата практика.
Спомням си случая с наводненията в
Нови Искър, с. Бисер, кв. "Аспарухо-
во", случая с влака в Хитрино. Винаги
строителите реагираме на момента и
така трябва да става. Не отдавна,
когато беше пожарът на моста на
"Струма", веднага аз и специалистите,
които отговарят за инфраструктурното
строителство, отидохме под моста. Там
гори, пожарни поливат и аз гледам как
бетонът се е отпрал на няколко места.
Обадих се на г-н Нанков (зам.-минис-
тър на регионалното развитие - б. а.)
и му казвам - спрете магистралата,
опасна е. Докато не се назначи експер-
тна комисия, да се види арматурата на
колоните издръжлива ли е, не може да
има коли отгоре. Това нали е допир до
властта? И властта разчита на тебе,
защото си мощен, имаш кадрите,
опита, познанията, техниката. Това е
силата на "Главболгарстрой", че ние не
сме били лакоми да си разпределим
печалбата и да я изядем. Винаги сме
се грижели да инвестираме в хора и в
техника. Както и да сме иновативни,
да сме първи в нещо.

- Като например?
- За първи път правихме блок мон-

таж на компресорната станция при
Оренбург, за която вече ви казах. След
това за първи път купихме супертехни-
ка от САЩ за газопроводи. Строителст-
вото на кулата на РВД беше новост. В
"Арена Армеец" монтирахме долу голе-
мия покрив и с швейцарска техника го
вдигнахме. Казват сега, че сме най-
добрите в строителството на мостове в
България. В Самоков инвестирахме и
направихме цех за производство на
предварително напрегнати греди. Бяха
ни дали много висока цена и ние
решихме да направим цех и всички
трепереха дали решението на стария
Пешов няма да издъни фирмата. Спра-
вихме се. Спечелихме търг за изгражда-
не на моста преди тунел "Железница"
на "Струма". Ще го правим по техноло-
гията "избутване". Прави се конструкци-
ята на брега и се избутва да стъпи
отсреща, това за първи път ще се
прави в България.

- Какво ще направите в понеделник
(деня на 50-ата годишнина на ГБС)?

- Събираме целия екип на тържество.
Но ще дойде първият служител, който е
назначен в Москва, защото фирмата се
създава там, не в България. Била е
Главна дирекция "Строителство на НБР
в СССР", това е първото име. Първият
назначен човек е една дама, рускиня,
която е завършила българска филология
в Москва и знаеше перфектно български,
беше много ценен кадър, защото всички
официални кореспонденции минаваха
през нея. И тук е мястото отново да
кажа, че най-ценното във фирмата са
кадрите. Всички наши успехи се дължат
на силния колектив под девиза "Доверие,
завоювано с качество". Искам да благо-
даря на мениджърите, инженерите,
икономистите, техниците и работниците
за полагания труд, за добрия климат, за
уважението помежду ни. Искам да поже-
лая на всички колеги от "Главболгарст-
рой" много здраве, семейно щастие и
дълги години да работим заедно.

- Сега те сами ли вземат решения,
или вие им се месите?

- Не им се меся. Най-важните реше-
ния ги вземаме тримата.

- Ще станете ли четирима?
- Не зная, зависи от развитието на

малката. Най-важните решения ги
вземаме с консенсус тримата. Ако няма
консенсус, това решение не е взето.

- А как е с отношенията между
бизнеса и политиката?

- Далеч съм от политиката.
- Не вярвам, че нямате контакти с

политици, нормално е за един голям
бизнес.

- Поддържам контакти, да. По прин-
цип между бизнеса и правителството
трябва да има голямо взаимодействие,
за да върви България нагоре. Прави-
телството осигурява капиталните вложе-
ния, а бизнесът трябва да създава
мощности за усвояването им. Така то
подкрепя бизнеса, а бизнесът - прави-
телството. Иначе ще стане орел, рак и
щука. Аз подкрепям правителството в
много отношения. Искате ли да ви кажа
как Бойко Борисов се запозна с мен?

- Как?
- Когато беше кмет, а правителство-

то беше на БСП. Една вечер вечерям и
ми се обаждат Румен Петков, Асен
Гагаузов, Емел Етем - бате Симо,
бързо ела на "Алабин", тук стана
страшно. Беше, когато падна стената
на сградата на "Алабин" върху двете
момичета и ги уби. Отивам, там са
няколко министри и зам.-кметът Цве-
тан Цветанов. Молят ме до сутринта да
разчистя всичко. Огледах, беше злокоб-

Интервюто е на в. "24 часа", публикувано
през септември 2019 г.

(Заглавието и подзаглавията
са на ЗЕМЯ)
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Ðóñêîòî âúíøíî ìèíèñòåðñòâî êðèòèêóâà
Âàøèíãòîí çà ñàíêöèèòå ñðåùó Òåõåðàí

Ñâåòúò òðÿáâà äà ñå ïðîòèâîïîñòàâè
íà ÑÀÙ, ïðèçîâà èðàíñêè ìèíèñòúð

Държавният секретар на САЩ Майк Помпейо заяви, че санкциите на
ООН срещу Иран "отново са в сила". Нашата политика за оказване
на максимален натиск над иранския режим ще продължи, "докато

Иран не сключи с нас всеобхватно споразумение, което да възпира
заплахите срещу хаоса", заплаши Помпейо.

Íàä 85 000 ñà ïîâðåäåíèòå îáåêòè â Áåéðóò
îò êàòàñòðîôàëíàòà åêñïëîçèÿ îò 4 àâãóñò

Ливанската армия обя-
ви, че е приключила с опе-
рациите по разчистване на
отломките от разрушените
сгради в кварталите на
Бейрут, опустошени при ек-
сплозиите на 4 август на
местното пристанище, пре-
даде АФП.

Направена е и оценка
на щетите.

В експлозиите, една от
които с огромна мощност,
загинаха над 190 души, а
ранените бяха над 6500.

300 000 души останаха
без покрив над главите си.

Откриха нов тунел
между  Сърбия
и Унгария
Това съобщи сръбската
телевизия РТС. Това е пети
случай през последната
година, при който унгарски
граничари откриват подзе-
мен проход. Тунелът бил
прокопан откъм сръбската
страна и преминавал под
защитната ограда на
границата. Изходът на
тунела се охранява и скоро
ще бъде затрупан, съобщиха
унгарските власти.

В Букурещ протестират
срещу маските
Няколкостотин души,
включително семейства с
малки деца, протестираха в
Букурещ против мерките,
въведени срещу разпростра-
нението на коронавируса,
главно заради физическото
дистанциране и задължение-
то да се носят маски в
училище, предаде агенция
Бета. Само полицията и
журналистите носеха маски.
Мнозина демонстранти
носеха плакати и румънски
знамена и не спазваха
правилата за физическо
дистанциране. Един от
ораторите на протеста на
Университетския площад в
Букурещ сравни мерките с
мъченията на другомислещи-
те по времето на комуниз-
ма.

Кораб спаси 133-ма
мигранти в Среди-
земно море
Германската хуманитарна
организация "Сий Ай" заяви,
че нейният кораб "Алан
Курди" е спасил 133-ма
мигранти, опитващи се да
стигнат до Европа, предаде
ДПА. Екипажът на "Алан
Курди" е спасил в събота
114 души от надуваема
лодка и дървено корабче.
Сред тях има 8 деца и 8
жени, една от които е
бременна. При втора
спасителна операция са
били спасени още 19
мигранти, сред които 4
жени и 10 деца. Така общо
спасените станаха 133.
Говорителят на организация-
та Гордън Ислер заяви, че
мигрантите са имали
"изключителен късмет", че
екипажът на кораба ги е
открил.

Световната общност
трябва да се противопос-
тави на използването на
санкции от страна на
САЩ, за да наложат
волята си, или и други
страни може да очакват
да им се случи същото,
заяви иранският външен
министър Мохамад Джа-
вад Зариф, цитиран от
Ройтерс.

Президентът на САЩ
Доналд Тръмп планира да
издаде указ, позволяващ
му да налага американс-
ки санкции на всеки,
който наруши оръжейното
ембарго срещу Иран,
което се очаква да изте-
че през октомври.

Същевременно амери-
канският държавен секре-
тар Майк Помпейо заяви,
че санкциите на ООН
срещу Иран отново са в
сила. Това би означавало,
че оръжейното ембарго
няма да изтече през
октомври.

"Като правило, амери-
канците тормозят и
налагат санкции", заяви
Зариф пред иранската
телевизия часове преди

:
ÍàêðàòêîСнимки Пресфото БТА

и Интернет

Монахиня си тръгва след
гласуване в избирателна секция,

в Рим. Италианците гласуват
вчера и днес на референдум за
намаляване на депутатите и за

областни избори, които се
очаква да спечели дясната
опозиция. Около 51,6 млн.

избиратели могат да участват в
референдума, на който се

предлага съставът на долната
камара на парламента да бъде

намален от 630 на 400 депутати,
а на Сената - от 315 на 200.

Няма изисквания за минимална
избирателна активност и се
очаква реформата да бъде

одобрена. В 7 региона и малко
под 1000 града се произвеждат

и областни избори.

Продължава издирването
на 9 души, от които петима
сирийци, трима ливанци и
един египтянин, които се
водят все още за изчезна-
ли.

Относно нанесените ще-
ти оценката на ливанската
армия показва, че са били
повредени 85 744 обекта,
сред които 60 818 жилища,
12 болници, 19 115 сгради
на компании или сходни
обекти, 82 учебни заведе-
ния, 962 ресторанта и др.

Пострадали са и 1137
археологически обекта, то-

Парите, събирани от ООН за ремонтите в Ливан, няма да минават през
ливанските държавни институции, обвинявани в корупция. По време

на визита в Ливан френският премиер Еманюел Макрон обяви
намерението си да организира втора конференция за помощ за Ливан,

този път в Париж, в края на октомври.

настъпването на момента,
когато според САЩ
санкциите на ООН отново
са влезли в сила. "Све-
товната общност трябва
да реши как да се държи
спрямо тормоза", добави
той.

Руското външно минис-
терство разкритикува
едностранното обявяване
от САЩ на задействането
отново на санкциите на
ООН срещу Иран. Ведом-
ството подчерта, че
твърденията на Вашинг-
тон са лишени от законо-
ва основа.

"Незаконните инициа-
тиви и действия на САЩ
не могат по дефиниция да
имат законови междуна-
родни последствия за
другите страни", се казва
в изявление на външното
министерство на Русия.

Русия, която е ключов
съюзник на Иран, обвини
Вашингтон, че прави шоу,
и увери, че американски-
те изявления не отговарят
на действителността.

Москва обвини още
САЩ, че се опитват да
"накарат целия свят да

носи очила за виртуална
реалност" и да приеме
тяхната гледна точка за
нещата.

Поведението на Ва-
шингтон нанася "голям

ест сгради, които са кате-
горизирани като такива.

В оценката се спомена-
ва дори за 550 000 кв. м
изпочупени стъкла и 108
000 повредени интериорни
врати.

След взривовете хума-
нитарната помощ започна
да приижда за Ливан от це-
лия свят.

На 9 август Франция бе
домакин на международна
конференция в подкрепа на
Ливан. Участниците обеща-
ха над 250 млн. евро за ли-
ванския народ. ç

удар по авторитета на
Съвета за сигурност на
ООН" и показва открито
"пренебрежение към
неговите решения", се
допълва в изявлението. ç
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Силите за сигурност на
САЩ са прехванали
писмо с рицин, изпратено
до президента Доналд
Тръмп, предаде АП. Ин-
формацията беше съобще-
на от телевизия Си Ен Ен
и в. "Ню Йорк таймс",
които се позовават на
източници от вътрешното
министерство.

Писмото, адресирано
до Тръмп, е изпратено от
Канада. Идентифицирана
е жена, заподозряна, че е
изпратила писмото.

Токсинът е бил открит
в обект извън пределите
на президентството,
където се проверява
пощата, изпращана до
Белия дом. Два теста са
потвърдили, че става дума
за рицин.

Федералното бюро за
разследване (ФБР) съоб-
щи за медиите, че заедно

Статуя на починалата
миналата седмица амери-
канска върховна съдийка
Рут Гинсбърг ще бъде из-
дигната в нейния роден кв.
Бруклин в Ню Йорк, пре-
даде АП.

На 87-годишна възраст
тя бе най-старата от 9-те
съдии във Върховния съд
на САЩ. Тя беше и видна
радетелка на правата на
жените.

Гинсбърг е починала в
дома си във Вашингтон, за-
обиколена от членовете на
своето семейство, след
продължително боледуване
от метастатичен рак на пан-

Ñòàòóÿ íà ïîêîéíàòà ñúäèÿ Ðóò Ãèíñáúðã
ùå áúäå èçäèãíàòà â ðîäíèÿ é Áðóêëèí

Архивна снимка на Рут Гинсбърг, докато е била стипендиантка на
Фондация "Рокфелер" в Италия през 1977 г. Гинсбърг е починала в

дома си във Вашингтон на 18 септември 2020 г. 9-членният
Върховен съд с пожизнени назначения играе огромна роля при

формирането на политиката на САЩ.

Хората , заразени с
COVID-19, могат да преда-
дат инфекцията на своите
кучета и котки, установи ка-
надско проучване, цитира-
но от АФП.

Новият коронавирус е
зооноза, тоест инфекциоз-
на болест, която се преда-
ва от животните към хора-
та.

И ако е доказано, че до-
машните животни не спо-
собстват за разпростране-
нието на заразата, все по-
вече данни сочат, че куче-
тата, котките, дори и тигри-
те могат да бъдат заразени
с COVID-19.

Áîëíèòå õîðà îò íîâèÿ âèðóñ ìîãàò
äà çàðàçÿò äîìàøíèòå ñè ëþáèìöè

Ако имате симптоми на заразата като висока температура, хрема и
кашлица, те могат да се предават много лесно от стопаните на
домашни любимци на техните кучета и котки, установиха учените

от университета в канадския град Гелф

Снимки Пресфото БТА и Интернет

Õâàíàõà ïèñìî ñ ðèöèí îò Êàíàäà
â ïîùàòà äî ïðåçèäåíòà Òðúìï

Намереният в
пратката до
Доналд Тръмп
рицин може да
предизвика, ако
бъде погълнат,
гадене, повръща-
не, вътрешно
кървене, прекра-
тяване на
функцията на
някои органи и
смърт. Това е
най-силната
растителна
отрова, близо
6000 пъти по-
силна от цианида.
Доза с размери
на глава на
топлийка може да
предизвика смърт
в рамките на 36
до 72 часа. Не е
известна
противоотрова.

Екипът на Дороти Бин-
зъл, професорка в универ-
ситета в канадския град
Гелф, изследвал домашни
любимци на стопани, зара-
зени с COVID-19 или проя-
вяващи характерните му
симптоми.

В първата група, в коя-
то попаднали диагностици-
рани преди по-малко от 2
седмици пациенти, учените
търсели присъствието на
вируса чрез PCR тестове
при 17 котки и 18 кучета.

Всички тестове излезли
отрицателни с изключение
на един, който изглеждал
съмнителен по достоверност.

Във втората група от 8
котки и 10 кучета, при кои-
то диагнозата на техните
стопани била с по-стара да-
та, серологични тестове до-
казали присъствието на ан-
титела IgG (признак за ста-
ра инфекция), а при 4 кот-
ки и 2 кучета и антитела
IgM, свидетелстващи за
скорошна инфекция.

Всички кучета и котки,
носители на антитела, как-
то и едно от кучетата, про-
явили признаците на бо-
лестта, като дихателни
проблеми, едновременно
със заразените им стопа-
ни. ç

креаса, се казва в съобще-
нието на Върховния съд.

Гинсбърг бе член на най-
висшата съдебна инстанция
на САЩ от 1993 г. и бе ико-
на за американските либе-
рали .

"Нашата страна загуби
юрист от исторически ма-
щаб. Ние във Върховния
съд загубихме скъп коле-
га. Днес скърбим, но сме
уверени, че бъдещите по-
коления ще запомнят Рут
Гинсбърг такава, каквато я
познавахме ние - неуморен
и решителен борец за пра-
восъдие", каза председате-
лят на съда Джон Робъртс

в изявление по повод кон-
чината й.

Гинсбърг е израснала в
работническо семейство в
нюйоркския квартал Брук-
лин, за да се издигне до
пиедестала на един от най-
авторитетните юристи в
САЩ.

Гласът й бе решаващ
при ключови решения на
Върховния съд, гарантира-
щи равни права за жени-
те, разширяване на права-
та на ЛГБТ общността и за-
пазването на правото на
аборт.

Гинсбърг е родена в
Бруклин през 1933 г. ç

със Сикрет сървис и
полицейската служба на
американската пощенска
служба проучва "подозри-
телно писмо, изпратено
до център за правителст-
вена поща". В момента
няма информация за
заплаха за обществената
сигурност".

Освен това Сикрет
сървис проверява дали не
са били изпратени писма
и до други високопоставе-
ни лица.

По данни на в. "Ню
Йорк таймс" писма с
отрова са били изпратени
и в други федерални
агенции, намиращи се в
Тексас.

Това не е първият
случай, при който Белият
дом става обект на нападе-
ние с рицин. Естественият
токсин е доста стабилен,
което позволява изпраща-

нето му по пощата.
През 2018 г. ветеран от

"тюлените" на САЩ беше
арестуван и призна, че е
изпращал на Тръмп и
членове на неговата
администрация (включи-

телно тогавашния минис-
тър на отбраната и дирек-
торите на ФБР и ЦРУ)
писма, съдържащи субс-
танцията, от която се
извлича рицин.

През 2014 г. мъж от

Мисисипи беше осъден на
25 години затвор, след
като изпратил писма,
посипани с рицинов прах,
на президента Барак
Обама и други високопос-
тавени лица. ç
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Äèìèòúð Áåðáàòîâ èñêà íîâè ëèöà
íà÷åëî íà áúëãàðñêèÿ ôóòáîë
Книгата ми е готова, разкри бившата звезда на Манчестър Юнайтед

Бившата звезда на
българския футбол - Дими-
тър Бербатов, даде специ-
ално интервю за предава-
нето "Домът на футбола" по
DIEMA SPORT. Бившият
играч на Манчестър Юнай-
тед призна, че футболът ни
се нуждае от промяна, но
не заяви категорично дали
той ще бъде част от нея.
"Вкъщи съм си и обръщам
повече време на семейст-
вото в момента. Въпреки
че ситуацията в глобален
план е лоша, плюсът е, че
имаме повече време за
семейството и децата си.
Всички очакваме нещата
да се нормализират в
скоро време", заяви Берба-
тов.

"Следващите стъпки са
неща, за които гледам да
не оповестявам много
информация. Когато дойде
моментът, ще се разбере.
Сега обаче една от тези
стъпки е излизането на
книгата ми, която е готова
вече. Това е нещо, върху
което се бях съсредоточи.
Другите неща лека-полека
се осъществяват", разкри
звездата на Манчестър
Юнайтед.

"Не би трябвало хората
да се олицетворяват само

Димитър Бербатов предизвика голям интерес сред малки и големи по
време на представянето на автобиографията си "По моя начин"

Димитър Бербатов и Мартин Пет-
ров са получили отказ от УЕФА да
кандидатстват за лиценз PRО. Въп-
росният документ би им дал право
да ръководят тимове от Първа ли-
га, както и национален отбор. Звез-
дите на България изкараха тапии
за лиценз А преди половин година.
За да кандидатстват за него, те се
възползваха от правилника, който

Шумен бе домакин на ежегодния събор на автомобилния ретро клуб "Москвич".
Сбирката се организира повече от десет години, като по традиция

всеки път возилата гостуват в различен град.

ÓÅÔÀ îòðÿçà Áåðáî è Ìàðòèí
Ïåòðîâ çà òðåíüîðè

Трите отбора, в които се със-
тезават български хандбалист-
ки, започнаха с победи първен-
ството в италианската Серия А-
Берета. Страхотен мач направи
вратарката Ивон Дюлгерова, ко-
ято имаше изключителна зас-
луга за историческата първа по-
беда в италианския женски елит
на своя тим Гуериере (Мало).
"Войните от Мало" се наложи-
ха с 21:19 над Сантарели (Чин-
голи). Възпитаничката на Бъки
(Габрово) беше блестяща в рам-
ките на вратата, отрази два се-
демметрови наказателни удара
и толкова притесни съпернико-
вите състезателки, че те про-
пуснаха и още два наказателни
изстрела, за да завършат мача
с 0 от 4 опита от седемметро-
вата линия.

Силен дебют със седем го-
ла за своя нов тим Ариосто (Фе-
рара) направи Маринел Пана-
йотова. Гардът заби 7 попаде-
ния и беше най-резултатният
състезател за своя тим при ра-
венството като гост на АС Лайф
Стайл Хандбал (Ериче) - 21:21.

Първи попадения в итали-
анския шампионат реализира
Мадлен Тодорова. Гардът отбе-
ляза два гола за домакинския
успех на Джоми (Салерно) сре-
щу Каса Рурале (Понтиния).
Мачът завърши при резултат
26:19. ç

Ðîäíè
õàíäáàëèñòêè
ñ óñïåøåí
äåáþò
â Èòàëèÿ

Един от висшите слу-
жители на ФИФА, Оли
Рен, обяви, че пандеми-
ята от COVID-19 веро-
ятно ще коства на клуб-
ния футбол тази годи-
на близо 14 милиарда
долара в световен ма-
щаб, което е около ед-
на трета от планирани-
те приходи. Комисията
за справяне с последи-
ците от пандемията е
оглавявана от Рен и той
заедно с консултанти
от финансовия сектор
са изчислили, че стой-
ността на мачовете на
клубните отбори е меж-
ду 40 и 45 милиарда до-
лара в световен мащаб.

Рен обясни, че сума-
та от 14 милиарда до-
лара, която е сочена

14 ìèëèàðäà äîëàðà çàãóáè
ôóòáîëúò çàðàäè COVID-19

като евентуална загуба
или пропуснати печал-
би, се базира върху се-
гашния сценарий, в
който футболът бавно
се рестартира след три
месеца в застой в на-
чалото на годината.
"Футболът беше засег-
нат много тежко от пан-
демията от коронави-
рус. Това създаде мно-
го сътресения на раз-
лични нива с някои
професионални клубо-
ве, които и сега са из-
правени пред много се-
риозни затруднения.
Също така аз съм мно-
го загрижен за мла-
дежките академии и
клубовете от по-ниски-
те дивизии", заяви Оли
Рен, който преди това

беше еврокомисар и
сега е гуверньор на На-
ционалната банка на
Финландия.

ФИФА вече отпусна
1.5 милиарда долара на
националните федера-
ции с цел справяне с
ефектите от пандемия-
та, а Рен уточни, че 150
от всичките 211 стра-
ни са кандидатствали
за помощи. "Критично-
то ще дойде от отгово-
ра дали ще бъде раз-
работена и може ли да
се използва ваксина,
както и дали ще наме-
рим медицински и дру-
ги средства за пълно
овладяване пандемия-
та. Но всичко това е
много несигурно", за-
върши Оли Рен. ç

позволява на големи играчи да го
изкарат, без да са работили като
треньори в долните нива на футбо-
ла.

Бербо и Мартин са се срещнали
с ръководството на треньорската
школа у нас, за да кандидатстват
за придобиване на най-високата
възможна тапия - УЕФА-PRO. Съг-
ласно правилника обаче те не мо-

гат да започнат обучението си, ако
не са работили определен период
във Втора лига или като помощни-
ци в Първа лига. Шефът на Треньор-
ската комисия Лъчезар Димитров
не отрязал директно легендарните
нападатели, а предпочел да изпра-
ти писмо до УЕФА, с което да пита
за възможността двамата да стар-
тират подготовката си за лиценз
PRO. От УЕФА обаче били катего-
рични, че това няма как да стане, а
Бербо и Мартин трябва да извър-
вят всички необходими стъпки.

Бившият нападател на Манчес-

тър Юнайтед, Тотнъм и Байер (Ле-
веркузен) на няколко пъти заявил
пред свои приятели, че първата му
цел, след като обяви отказването
си от футбола, е да започне рабо-
та като треньор в някое от по-дол-
ните нива на английския футбол или
в спортно-техническия щаб на клуб
от Висшата лига. Мартин Петров в
момента работи в мениджърската
агенция на Лъчезар Танев.

Работа като мениджър в англий-
ския елит иска да започне и Сти-
лиян Петров, който обаче завър-
ши школа на Острова. ç

с едно нещо, което могат
да правят. Има хора, които
могат да правят няколко
неща и са наистина добри.
Кое от тези неща ще ми се
отдаде шанс да започна,
тепърва ще се разбере. Аз
обичам да съм подготвен,
да имам нужните инстру-
менти и когато дойде
моментът, да направя
нужните крачки", допълни
Бербатов.

"Трябва да е нов човек,
който не е бил толкова
време в тези среди. За
съжаление, видяхме, че не
се носят нужните резулта-
ти. Има много плюсове,
разбира се, но си има и
минусите. Може би наисти-
на е дошло време за
промяна. Когато му дойде
времето, ще разберем кой
ще е този нов човек. Не е
нужно да е бил футболист.
Той трябва да може да
организира екип около
себе си, за да създаде
подходяща стратегия за
българския футбол. Това е
огромна задача, но все
отнякъде трябва да се
започне", заяви Бербо за
новата фигура, която
трябва да оглави БФС.

Бербатов не разкрива
дали ще се кандидатира за

президент на БФС, но
затвърди мнението си, че
промяната трябва да бъде
наложена от нови лица.

"Това е нещо, което ще
се разбере, когато му
дойде времето. Трябва да
се почувствам готов, да
знам, че мога да се спра-
вя с предизвикателството.
За подобно нещо човек
никога не е 100% готов,
грешки винаги ще има.
Трябва да се започне
промяната отнякъде, не
може да търсим решение
в миналото. Има млади,
амбициозни, талантливи
хора в България, само

трябва да им се даде шанс
за изява. Винаги има хора,
които си вършат работата
съвестно, дори в този
момент, но трябва да се
видят кои са те, да им се
даде шанс да продължат.
Не може просто да кажем,
че никой не става, но не
може да търсим и реше-
ния в миналото. Да гледа-
ме към хора, които много
време са били в тези
позиции. Трябва да се
дава възможност на по-
млади хора, тъй като така
ще има възможност да
работят напред във време-
то", завърши Димитър
Бербатов. ç
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Íèêè Ìèõàéëîâ ñëåä ìà÷à ñ ÖÑÊÀ 1948:

Íàøèÿò ïëàí "Ñ" å ïî-äîáúð
îò òåõíèÿ ïëàí "À"

"Нашият план "С" е по-
добър от техния план "А".
Силен мач за Левски,
техния отбор нямам какво
да го коментирам. Много
неща се говориха, малко
е неуважително. Ние
проявяваме уважение към
всеки един съперник, и
към много хора от техния
клуб. Искам да благодаря
на феновете за тяхната
подкрепа. Ние излизаме
във всеки един мач с
нужната мотивация и
почти всяка седмица
имаме нови играчи. Спе-
кулации са това къде ще
ходя, има си ръководство,
има си и агенти, влезли

са в комуникация, ако се
договорят, окей. Аз съм в
Левски, концентрирал съм
се върху играта си. Важ-
ното е, че има трета
поредна победа. Едно
голямо браво на момчета-
та и на ръководството в
това, което правят в тази
тежка ситуация за клуба.
Благодаря и на феновете.
В Левски никога не се
диша спокойно. Опитваме
се да я правим спокойна
за младите.

Важното е, че имаме
дълбочина на резервната
скамейка. До седмица или
десетина дена ще изглеж-
даме още по-добре. Наис-

тина има голяма промяна
както физически, така и
психологически. Трансфе-
рите помогнаха много
отборът да изглежда по
различен начин.

Исках да кажа, че
такъв тип изказвания, аз
не ги толерирам. На
терена видяхте, че бяхме
по-борбени и агресивни.
За целия мач те имаха 2
шанса. За мое щастие
записах и суха мрежа.
Много неща се изговори-
ха, че за тях това било
план "А", за нас план "С".
Аз съм горд от моите
момчета", коментира
Михайлов.ç

Бившият защитник на Левски
Давид Яблонски бе осъден за
участие в уредени мачове в Че-
хия и е със спрени права до 2022
година, съобщава полския wp.pl.

Разследването срещу Яблонс-
ки, още 15 футболисти, и един
ръководител започна през 2013
година. Обвиненията бяха за учас-
тие в черно тото през 2012 годи-
на. В сряда бившият играч на Лев-
ски е дал обяснения за случило-
то се в родината си, като след
тях от УЕФА са взели решение да
му спрат правата до 1 януари

Îñúäèõà áèâø èãðà÷ íà
Ëåâñêè çà ÷åðíî òîòî

Капитанът на
Левски Николай
Михайлов
изрази радостта
си от победата
над  ЦСКА 1948.
"Сините" се
наложиха с
класическото 3:0
и продължиха
доброто си
представяне

ÖÑÊÀ ñàìî ñ åäíà çàãóáà íà "Àðìèÿòà" çà 3 ãîäèíèÃðèøî îòïàäíà îò Ìàñòúðñà â Ðèì
ЦСКА се представя много доб-

ре на "Българска армия" в пос-
ледните малко повече от 3 годи-
ни. На 22 юли 2017-а в двубой
от 2-рия шампионатен кръг на се-
зон 2017/2018 червените загу-
биха с 0:1 от Лудогорец с попа-
дение на Върджил Мисиджан. Точ-
но от това поражение тръгна се-
рията на армейците, които от то-
гава до днес - вече 1152 дни,

само веднъж са падали у дома
си. В този период от 3 години и
2 месеца ЦСКА изигра точно 60
двубоя на "Армията". От тях 48
бяха за първенство, 6 за Купата
на България и 6 в евротурнири-
те. И се пропука само в един. В
черна котка за тях се превърна
Черно море. Варненци хванаха
червените неподготвени отново
през юли, но миналата година, и

 Григор Димитров загуби чет-
въртфиналния си двубоя на Мас-
търс турнира в Рим от Денис Ша-
повалов с 2:6, 6:3, 2:6.

Българинът допусна два проби-
ва в първия сет, който Шаповалов
спечели с 6:3. Във втората част
Гришо допусна един пробив, но ус-
пя на два пъти да спечели подава-
не на канадеца и се върна в мача.
В третия сет отново сервисът на

 Левски е постигнал договорка за продажбата на
младата си звезда Станислав Иванов в Турция, пише
"Мач Телеграф". Очаква се трансферът да стане факт
в началото на идната седмица. На този етап името на
клуба, който е на финалната права в привличането на
крилото, се пази в тайна.

Според запознати Левски чака около 700 000 евро
от продажбата. Сумата е доста по-ниска от първона-
чалните амбиции на "сините", но пандемията от коро-
навирус и критичното финансово състояние на клуба
са принудили шефовете от "Герена" да намалят цената
на Иванов.ç

“Ñèíèòå” ñïàçàðèõà
Ñòàñè â Òóðöèÿ

2022 година.
В момента Яблонски е футбо-

лист на полския Краковия. Въз-
можно е договорът му да бъде
прекратен.ç

 Ивелин Попов имал тайна договорка с треньорс-
кото ръководство на националния отбор и управата на
БФС за завръщането си в представителния тим на Бъл-
гария. Опитният футболист е разговарял на няколко
пъти по темата с представители на щаба, съобщава
Блиц. Идеята е била Попето да облече отново екипа на
България за решителния плейоф за европейското пър-
венство с Унгария. Мачът е на 8 октомври на Нацио-
налния стадион "Васил Левски", а при победа излиза-
ме в решителна битка с победителя от срещата Ислан-
дия - Румъния. Ивелин Попов обаче получи тежка кон-
тузия, малко след като премина в руския елитен Сочи.
Това наложи спешна операция в Барселона и продъл-
жително възстановяване.

Самият Ивелин преди дни показа на профила си в
Инстаграм, че е в отлични отношения с Георги Дер-
менджиев. Селекционерът на представителния ни тим
изпитва въпиеща нужда от свежест в атаката, а и не
само там. Един от основните ни играчи - Кирил Деспо-
дов, все още не е в оптимална форма, защото дълго
време се възстановяваше от коронавирус.ç

биха с 3:1. Интересното е, че
единственото поражение бе при
съдията Георги Кабаков. Пловдив-
чанинът ще ръководи и сблъсъка
с Лудогорец.

От 60-те двубоя на "Българс-
ка армия" ЦСКА спечели 47 - 78.3
процента, и завърши наравно в
12-20 процента. Нито един ро-
ден отбор не може да се похва-
ли с толкова добро постижение.ç

българина не спореше и Шапова-
лов затвори мача при резултат 6:2,
3:6, 6:2 в своя полза.ç

Ëåãåíäà íà Ëåâñêè ïîæåëà
êúñìåò íà ÖÑÊÀ

Легендата на Левски Тодор Бар-
зов пожела успех на вечния съ-
перник ЦСКА в двубоя с Лудого-
рец. Причината е ясна - за черве-
ните от месец насам играе него-
вият внук Георги Йомов, който ве-
че записа 5 мача за армейците, а
срещу БАТЕ Борисов в четвъртък
негова солова изява доведе до пър-
вия гол на Али Coy при успеха с
2:0 над беларусите.

"Това е дерби мач и който е
по-добрият, ще победи. Дано ЦСКА
да спечели. Жив и здрав да е, чух
го, преди да отидат на лагер, и му
казах: "Продължавай по същия на-
чин", нищо друго. Постоянно гле-
дам изявите му и му давам от вре-
ме на време напътствия. Той си
знае, на 23 години е, най-важното
е да върви напред", заяви Барзов.ç

Èâåëèí Ïîïîâ â òàéíà
äîãîâîðêà ñ ÁÔÑ
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ÇÅÌß07.00 Документален филм
08.00 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев

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

Гранитски (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Преселение" - документален филм
11.00 ТВ пазар
11.15 "Безценна перла" - сериен филм
12.05 "Холивудски знаменитости"
12.30 ТВ пазар
12.45 "Общество и култура" с водещ Иван

Гранитски (п)
13.45 ТВ пазар
14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ

Елена Пенчукова
15.30 Новини
16.00 Музикален антракт
16.30 "Думата е ваша" - открита линия със

Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 Документален филм
18.10 ТВ пазар
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Актуално от деня"
20.00 "Не се страхувай" с Васил Василев
21.00 Киносалон БСТВ: "Кон Тики" (2012г.)

Норвегия/Дания/Великобритания
22.55 Новини (п)
23.25 "Актуално от деня" (п)
00.05 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)
01.05 "Нашият следобед с БСТВ" (п)
02.20 "Общество и култура" с Иван Гранит-

ски (п)
03.20 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев

(п)
04.20 Документален филм
05.00 "Студио Икономика" с водещ Нора

Стоичкова (п)
06.00 "Безценна перла" - сериен филм (п)
06.50 Музикален антракт

ÁÍÒ 1

05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва сутрешен блок с Хрис-

тина Христова
09.00 По света и у нас
09.10 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели забавно-познава-

телно семейно куиз шоу/п/
14.00 Търсачи на реликви 3 тв филм /10

епизод/
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Очи в очи с животните Животните,

които ни обличат /1 част/
15.15 Влакът на динозаврите анимационен

филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня коментарно предаване
19.00 Последният печели забавно-познава-

телно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg Царство България и Авст-

ро-Унгарската империя
22.00 Бригада тв филм /2 епизод/ (14)
23.00 По света и у нас
23.30 Библиотеката
00.30 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.40 Култура.БГ /п/
03.55 Джинс Родът на художника Иван Ях-

наджиев/п/
04.25 Търсачи на реликви 3 тв филм /10

епизод/п/

bTV

05.30 "Фитнес" /п./ - сериал, еп.12
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикри-

тие" - анимация, сериал, с.2 еп.12
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

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

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

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

еп.91
15.30 "Търговски център" - сериал, с.15

еп.34 - 36
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

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

с.14 еп.52
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с.3

еп.65
21.00 "Фермата: Пътят на една мечта" -

риалити, с.6
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с.19 еп.8
01.00 "Новите съседи" - сериал, еп.24
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Завинаги" - сериал, с.2 еп.33

bTV Action

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Рескю Ботс" - сериал, с.4 еп.15
- 18

08.00 "Луцифер" - сериал, с.3 еп.17
09.00 "Готъм" - сериал, с.4 еп.22
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал,

с.4 еп.1
11.00 "Последният кораб" - сериал, с.4 еп.9
12.00 "Стоте" - сериал, с.4 еп.4
13.00 "Над закона" - екшън, криминален,

трилър (САЩ, 1988),  в ролите: Стивън
Сегал, Шарън Стоун, Пам Гриър и др.

15.00 "Луцифер" - сериал, с.3 еп.18
16.00 "Готъм" - сериал, с.5 еп.1
17.00 "Стоте" - сериал, с.4 еп.5
18.00 "Последният кораб" - сериал, с.4 еп.10
19.00 Часът на супергероите (премиера):

"Легендите на утрешния ден" - сериал,
с.4 еп.2

20.00 Екшън в 8: "Изчезнали" - сериал, еп.5
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Как прекарах

лятната ваканция" - екшън, кримина-
лен (САЩ, 2012), в ролите: Мел
Гибсън, Кевин Хернандес, Даниел Хи-
менес Качо и др.

23.45 "Изчезнали" - сериал, еп.5
00.45 "Последният кораб" - сериал, с.4 еп.10
01.45 "Легендите на утрешния ден" - сериал,

с.4 еп.2
02.45 "Стоте" - сериал, с.4 еп.5
03.45 "Готъм" - сериал, с.5 еп.1
04.45 "Коли на мечтите" - автомобилна

поредица, еп.13

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия взрив" /п./ -
сериал

06.00 "Теория за големия взрив" - сериал,
с.7 еп.13, 14

07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ -

сериал
09.00 "Двама мъже и половина" /п./ - сери-

ал
10.00 "Усмивчица" - комедия (САЩ, Герма-

ния, 2007), в ролите: Ана Фарис,
Джон Кразински, Адам Броуди, Бен
Фалкон и др.

12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ - сериал
14.00 "Супер екипаж" /п./ - сериал
15.00 "Преспав" /п./ - сериал
16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу

18.00 "Приятели" - сериал, с.2 еп.1, 2
19.00 Премиера: "Дивата Нина" - сериал,

еп.83
20.00 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп.36
20.30 "Преспав" - сериал, еп.51, 52
22.00 "Супер екипаж" - сериал, еп.21, с.2

еп.1
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с.2 еп.23, 24
00.00 "Усмивчица" /п./ - комедия (САЩ,

Германия, 2007)
02.00 "Теория за големия взрив" /п./ -

сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Фамилията" /п./ - сериал, с.2 еп.10,

11
08.00 "Скрити числа" - биографичен, драма,

исторически (САЩ, 2016), в ролите:
Октавия Спенсър, Джанел Моне, Та-
раджи Хенсън, Глен Пауъл, Кевин
Костнър, Кирстен Дънст и др.

10.45 "Фамилията" - сериал, с.2 еп.12, 13
13.00 "Първият удар на Джеки Чан" - екшън,

комедия (Хонконг, 1996), в ролите:
Джеки Чан, Джаксън Лу, Ани Ву и др.

14.45 "Жената на пътешественика във вре-
мето" - фентъзи, романтичен, драма
(САЩ, 2009), в ролите: Ерик Бана,
Рейчъл Макадамс, Рон Ливингстън,
Мишел Нолдън и др.

17.00 "Кубо и пътят на самурая" - анимация,
преключенски, семеен (САЩ, 2015),
режисьор Травис Найт

19.15 "Невероятна ваканция" - комедия (САЩ,
1988), в ролите: Дан Акройд, Джон
Канди, Анет Бенинг и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Бари Сийл: Наркотрафи-

кантът" - криминален, трилър, биогра-
фичен (САЩ, 2017), в ролите: Том
Круз, Донъл Глийсън, Джеси Племънс,
Лола Кърк, Сара Райт и др.

23.30 "Безумна любов" - романтичен, драма
(САЩ, 2014), в ролите: Габриела Уайлд,
Алекс Петифър, Брус Гринууд и др.

01.30 "Фамилията" /п./ - сериал, с.2 еп.12,
13

03.30 "Жената на пътешественика във вре-
мето" - фентъзи, романтичен, драма
(САЩ, 2009), режисьор Роберт Швен-
тке, в ролите: Ерик Бана, Рейчъл
Макадамс, Рон Ливингстън, Мишел
Нолдън и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериен
филм, сезон 7 /п/

06.30 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"

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

филм
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериен

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

филм
18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна еми-

сия
20.00 "Игри на волята: България" (премие-

ра) - риалити, сезон 2
22.30 "Братя" (премиера) - сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериен филм,

сезон 20
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериен

филм, сезон 7
01.30 "Женени с деца" - сериен филм, сезон

6
02.30 "Завинаги свързани" - сериен филм
03.30 "Остани с мен" - сериен филм /п/
04.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"

- сериен филм /п/

Êèíî Íîâà

06.10 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 9 /п/

07.10 "Безнадежден романтик" - романтич-
на комедия с уч. на Криста Ален, Каси
Томсън, Френч Стюарт, Брандън Джо-
унс и др.

09.00 "Загадки при разпродажби: Изкуство-
то да убиваш" - мистерии с уч. на
Лори Лафлин, Сара Стрейндж, Стив
Бачич и др.

11.00 "Тини: Голямата промяна на Виолета"
- семеен филм с уч. на Мартина
Щосел, Хорхе Бланко, Мерседес Лам-
бре, Диего Рамос, Клара Алонсо,
София Карсън и др. /п/

13.00 "Луди години" - биографична драма с
уч. на Уинона Райдър, Анджелина
Джоли, Британи Мърфи, Джаред Ле-
то, Ванеса Редгрейв, Упи Голдбърг и
др.

15.40 "Почти невинен" - трилър с уч. на
Дензъл Уошингтън, Ева Мендес, Сана
Латан, Дийн Кейн и др. /п/

17.45 "Внедрени в час" - екшън-комедия с
уч. на Чанинг Тейтъм, Джона Хил, Айс
Кюб, Бри Ларсън и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 13

21.00 "Господарка на злото" - приключенс-
ки филм с уч. на Анджелина Джоли, Ел
Фанинг, Шарлто Копли, Имелда Ста-
унтън, Лесли Манвил и др.

23.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 13 /п/

00.00 "Истинско престъпление" - криминал-
на драма с уч. на Клинт Истууд,
Джеймс Уудс, Исая Уошингтън, Денис
Лиъри, Лисагай Хамилтън, Даян Вено-
ра и др. /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - понеделник, 21 септември 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.

ГГГГГорещо
Днес над по-голямата част от страната ще е предимно ясно

и почти тихо. Над западната половина на страната ще е
предимно слънчево. Ще духа слаб, в източните райони - до
умерен, вятър от изток-североизток. Минималните температури
ще са между 6 и 11 градуса, максималните - между 22 и 27
градуса. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното
за месеца и ще остане без съществена промяна.

Над Черноморието ще е с ниска облачност, която около
обяд ще започне да се разкъсва и намалява, най-късно - над
южните райони, но валеж е малко вероятен. Ще духа до
умерен североизточен вятър. Максимални температури на
въздуха: 23-24 градуса. Температурата на морската вода е 25-
26 градуса. Над планините ще бъде предимно слънчево. Ще
духа до умерен вятър с източна компонента. Максималната
температура на височина 1200 метра ще е около 18 градуса,
на 2000 метра - около 12.

bTV Cinema, 21.00 ч., Премиера: "Бари Сийл:
Наркотрафикантът" - криминален, трилър,

биографичен (САЩ, 2017), в ролите: Том Круз,
Донъл Глийсън, Джеси Племънс и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 178

ВОДОРАВНО: Царевица. Адамо (Себастиано). "Ни-
на". "Агон". Рар. КАДИЛАК. Ри. МАН. Пират. Мил
(Михаил). Кавал. Ком. Лико. "Едем". Налима. Бала-
тон. "Новата". Лотар. Рас. Лад. Ветеран. МА. Лен.
"Леман". Кок. Накат. "Рен". Гири. Оберек. Пита. "Ка-
раман". Табела. Тек. Линон. Кеб. Левитан (Исак).
Ба. Рат. ЛАТАМ. "На М". Валог. Нан. Лила. Метал.
Киновар. Мотокар. "Катина".
ОТВЕСНО: Капама. "Атала". Алерамо (Сибила). Ра-
вел (Морис). Декор. Балет. КЕН. Надал (Рафаел).
Набат. Тото. "Вик". Летов (Михаил). Темел. ГАК. Си-
нап. Мотел. Ракел. Ла. Цадик. "На терен". Ван. Па.
Ирон. Ремек (Владимир). Литак. Аламан. Ран. "Ти-
таник". Гагат. Лоран (Ив Сен). ПАН АМ. "На". Док.
Ливан. Гибон. ЛОТ. Сан. Мимас. Китен. Ниви. РИ-
КАТ. "Морал". Балан (Милко). Котило. Асаки (Геор-
ге). "Алам Ара".
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Фестивалът за славянс-
ко изкуство "Златен
Витяз" се проведе на
живо в Севастопол, а
Лъчезар Аврамов  участва
с българо-японски филм.

Филми от Русия, Сър-
бия, както и българо-
японската продукция
"Снимка с Юки" с участие-
то на Руши Видинлиев и
японската актриса Кики
Сагино бяха отличени с
най-престижните награди
на фестивала.

Някои големи руски
медии като ТАСС нарекоха
режисьора Лъчезар Авра-
мов "българо-японски
режисьор". "Снимка с
Юки" е адаптация по
разказа на Мирослав
Пенков от сборника "На
Изток от Запада". Освен
Руши Видинлиев и Кики
Сагино в кинолентата
участват още българинът,
"завладял" Холивуд -
Димитър Маринов, както и

Доброволци възстановиха вековен храм в село Габрово
Доброволци и дарители възстановиха вековен храм в благоевг-
радското село Габрово. "Църквата "Свети Георги" във високоп-
ланинското село е изградена в края на петнадесети или
началото на шестнадесети век", разказа инициаторът за
възстановяването Борислав Ханджийски. В края на деветнаде-
сети век на мястото е имало само останки от храма, а за него
се е знаело от местните легенди. Благословия за това дело
дава Неврокопският митрополит Серафим. За няколко месеца
мястото около църквата е почистено, направен е изкопът, а
само за десет дни майстори от Горно Дряново издигат храма.

Почина легендарен барабанист
Бившият барабанист на британската рокгрупа "Юрая Хийп" Лий
Кърслейк почина вчера на 74 години, предаде ТАСС, като
цитира музикалното издание "Ролинг стоун". Кърслейк е
участвал и в записи на първите два албума на групата на
британския музикант Ози Озбърн. Смъртта му се дължи на рак
на простатата.

�
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тален филм за "Този,
който премахна войната"
(Николай Бурляев, Русия),
за пълнометражен худо-
жествен филм "Цар Петър
I" (Петър Ристовски,
Сърбия), а в категория
дебютни и студентски

В зала 1 на НДК ще се открие
шестото издание на фестивала
Синелибри (18 октомври - 8 но-
ември). Включени са 45 филма, по-
вечето от които с национални и све-
товни премиери у нас. Фестивалът
тази година е под мотото "Възпита-
ние на чувствата". Откриването на
международния кино-литературен
фестивал ще е съпроводено с пре-
миерата на ексцентричната крими-
нална комедия "Кръстницата". Ре-
жисьор е Жан-Пол Саломе, в лен-
тата блести иконата на френското
кино Изабел Юпер. Тя е доказала
умението си да се превъплъщава
като хамелеон в най-различни об-

Сборникът "Хроники на едно
течно общество" от Умберто Еко,
изд. "Колибри", е лебедовата пе-
сен на ерудита, философа, про-
зорливия мислител и завладяващ
разказвач на истории с неизчер-
паемо чувство за хумор. Над 170-
те есета са публикувани между
2000 и 2015-а в емблематичната
рубрика "Бустина ди Минерва", ко-
ято Еко списва във вестник "Есп-
ресо" от 1985-а.

Върху злободневието и актуал-
ността той гради своите размис-
ли, понякога странни и стряска-
щи, но иронични и забавни, ала

"Êðúñòíèöàòà" ñ Èçàáåë
Þïåð îòêðèâà Ñèíåëèáðè

170 åñåòà íà Óìáåðòî Åêî

Това са трети издания на интересните четива. В
"Шести отдел" се разказва за дейността на уникал-
ната структура на Държавна сигурност, получила
известност едва след 1989 г. Авторът е дългогоди-
шен служител и последен началник на отдела и от
позицията на своя опит "от първо лице" разказва
увлекателно и компетентно за пресичането на прес-
тъпната дейност и предотвратяването на вредни за
държавата последици в няколко направления: по-
литическо, икономическо и опазване на културно-
то наследство. Особено интересен е разказът за
оперативното наблюдение с превантивна цел вър-
ху членовете на семейството на Тодор Живков.
Както и разработката и разследването на Живков
след Ноемврийския пленум на ЦК на БКП 1989 г.

В сборника с портрети и есета "Български об-
рази" проф. Димитър Иванов разгръща широка

ÊÍÈÃÈ

Издателство "Земя"

пусна на пазара

две нови заглавия

с автор

проф. Димитър

Иванов:

"ШЕСТИ ОТДЕЛ" и

"БЪЛГАРСКИ

ОБРАЗИ"

панорама на лица и характери във вековната ни
история: от тракийските богове, през среднове-
ковните светци войни и владетели до политици и
държавници на XX и XXI век. Представени са "в
обем и в цвят" българи, които вече са се записа-
ли в историята или в момента я пишат. Сред тях
са държавни глави и министър-председатели от
Царство България, от Народната република и от
днешния ден. Наред с тях са представени писате-
ли, дипломати, генерали, спортисти. Присъстват
и образи "в негатив" - политически ренегати и
лицемери, олигарси и силови босове - всеки от
тях със следа в обществената памет.

Заявки за книгите може да направите в ре-
дакцията на в. "Земя" - София 1000, ул. "Пози-
тано" 20а, тел: 02/ 944 10 26, или на e-mail:
zemia_core@abv.bg. Цена по 10 лв. за книга.

легендарният боксьор
Серафим Тодоров. Награ-
дата за анимационен
филм отиде при на "За
звездата на Коледа" от
рускинята Наталия Фед-
ченко, "Златен витяз" за
пълнометражен докумен-

Êíèæàð ñå ñäîáè
ñ äîêóìåíòè, êîèòî
ðàçêðèâàò
âðúçêàòà
Åêçþïåðè - Ëîóòúí

Книжарят антиквар Кристоф
Шампион успял да се добие със
седем документа, чрез които
се разкрило името на амери-
канката, за която говори Ек-
зюпери.

Този факт хвърля светлина
върху тази връзка, забулени в
мистерия. Джейн Лоутън пра-
ви проект за екранизацията на
"Малкият принц" за компания-
та "Дисни".

От литературните свидетел-
ства  става ясно, че Екзюпери
и госпожица Лоутън се срещат
в Ню Йорк през 1938-а,1939-а
и 1940-а, годините, когато той
посещава три пъти Града на не-
бостъргачите. Неговият брак
със съпругата му е в криза.

От първата им вечер, изка-
рана заедно, авторът на "Мал-
кият принц" запазва като спо-
мен от Лоутън позлатено пер-
це, което е украсявало или
шапката, или тоалета на дама-
та. Екзюпери го нарича "ангел-
ското перце". ç

рази. Звездата от "Мадам Бовари"
и "Пианистката" влиза в ролята на
преводач в полицейски отдел и нар-
кодилър в шеметната адаптация по
романа на Ханелор Кейър.

Над 20 от тях ще бъдат излъчени
и онлайн чрез платформата Neterra
TV+. Ще има галавечери на култури-
те, които тази година приобщават
творби от Франция, САЩ, Испания,
Италия, Унгария, Дания, Португалия
и Ирландия. В рамките на 21 дни в
София се очакват над 300 присъст-
вени прожекции във всички арт ки-
на, няколко алтернативни простран-
ства, културни институти, а също и в
Парк Център София.ççççç

неизменно нестандартни и ориги-
нални. Така съставя същинска ен-
циклопедия на историческите ко-
рени, настоящето и бъдното на
съвременния свят във всичките му
измерения - политическо, соци-
ално, технологично, медийно, кон-
спиративно, културно, духовно,
верско, екзистенциално…

Неслучайно заглавието е Pape
Satаn aleppe. Какъв по-подходящ
наслов за хрониките на днешното
течно общество, менливо, неус-
тойчиво, нерядко необяснимо и
объркано, лутащо се в търсене на
идентичност.ççççç

филми - "Снимка с Юки"
(Лъчезар Аврамов, Бълга-
рия-Япония). Детското
жури, състоящо се от
ученици, присъди награ-
дата си на филма "Непо-
беден" на режисьора
Сергей Буров от Русия.ççççç


