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ЛАМПИ И СЪДОВЕ ВАДЯТ ОТ ВИЛАТА КРАЙ МИРОВЯНЕ
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Кметът на София Йорданка Фандъкова посети археологическите проучвания на
късноантичната вила в землището на софийското село Мировяне. На място кметът
разгледа направените археологически проучвания, разговаря с археолога д-р Иво
Чолаков от Националния археологически институт с музей към Българската академия
на науките. На терена на разкритите жилищни и стопански постройки са открити
разнообразни археологически материали, като керамични съдове, инструменти,
керамични лампи и метални инструменти, както и каменен хаван и др.. съобщиха от
пресцентъра на Столична община. Проучването на хилядолетната история на София
и разкриването на културно-историческото наследство на града е важна наша
политика, която продължаваме, каза кметът Фандъкова. Проучването се
осъществява с подкрепата на програма „Култура“ на Столична община и през този
археологически сезон. Ръководи се от научен екип на Националния археологически
институт с музей към Българската академия на науките с ръководител гл. ас. д-р Иво
Чолаков и заместник научен ръководител гл. ас. д-р Милена Райчева. В работата са
участвали и студенти от специалност „Археология“ и от СУ „Св. Климент Охридски“.

ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА ПОСЕТИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ КРАЙ
С. МИРОВЯНЕ
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На място кметът разгледа направените археологически проучвания, разговаря с
археолога д-р Иво Чолаков от Националния археологически институт с музей към
Българската академия на науките Кметът на София Йорданка Фандъкова посети
археологическите проучвания на късноантичната вила в землището на софийското
село Мировяне. На място кметът разгледа направените археологически проучвания,
разговаря с археолога д-р Иво Чолаков от Националния археологически институт с
музей към Българската академия на науките. Това съобщиха от пресцентъра на
Столична община. На терена на разкритите жилищни и стопански постройки са
открити разнообразни археологически материали като керамични съдове,

инструменти, керамични лампи и метални инструменти, както и каменен хаван и др.
Проучването на хилядолетната история на София и разкриването на културноисторическото наследство на града е важна наша политика, която продължаваме,
каза кметът Фандъкова. Проучването се осъществява с подкрепата на програма
„Култура“ на Столична община и през този археологически сезон. Ръководи се от
научен екип на Националния археологически институт с музей към Българската
академия на науките, с ръководител гл. ас. д-р Иво Чолаков и заместник научен
ръководител гл. ас. д-р Милена Райчева. В работата са участвали и студенти от
специалност „Археология“ от СУ „Св. Климент Охридски“. Късноантичната вила край
с. Мировяне е възникнала след 378 г. сл. Христа, близо век след утвърждаването на
Сердика като един от значимите имперски центрове на Балканите. След 395 г. при
вероятна вражеска атака, комплексът е опожарен. След 408 г. част от стопанството е
оградено с масивна стена. След 457 г. сградите претърпяват поражения и
обитаването на комплекса приключва. Вилата представлява производствен център и
източник на суровини и земеделска продукция за античната Сердика и близките
селища. През този сезон реставраторите са извършили консервационнореставрационни дейности на част от разкритите до момента археологически
структури. Наред с това, продължиха и археологическите проучвания за
доизясняване на архитектурния план и хронологията на вилата, съобщи
ръководителят на екипа. Проведени са и открити уроци и „Дни на отворените врати“
за ученици от три столични училища. Те са посетили археологическите проучвания
на място, където са обособени различни постове за посещение – „Архитектура“;
„Находки“; „Керамика и животински кости“; „Металдетектор“; „Документация“ и
„Археологическа практика“. На място децата са запознати с полевата работа на
археолозите като измерването на разстояния и дълбочина; обработка на находки;
работа с металдетектор и различни инструменти. На територията на късноантичния
комплекс са проведени образователни игри, а за работа в клас са раздадени
викторини с награди. Предстои Столична община да внесе искане до Министерство
на културата за определяне статута на обекта, неговите граници и режими за
опазване. С подкрепата на столичната програма „Култура“ са проведени
археологически проучвания на над 10 археологически обекта като Западната порта
на Сердика, Триъгълната кула на крепостната стена, сграда под пл.“Света Неделя“,
археология на метростанция „Сердика“, неолитното селище „Слатина“, Буховски
манастир „Св.Мария Магдалина“, крепостта „Урвич“.

ВАДЯТ СЪКРОВИЩА ОТ РЕЗИДЕНЦИЯ НА РИМСКИ ВЛАДЕТЕЛ КРАЙ ЕЛХОВО
• politika.bg

Брошки, керамика и култова ръка на божество откриха археолозите Археолози
откриват ценни находки при разкопките в трако-римския комплекс с храм на бог
Дионис край елховското село Стройно. Според проучванията той е изграден в
периода 69-96 година след Христа на площ от над 30 дка и е представлявал
резиденция, разясни археологът Даниела Агре от Националния археологически
институт с музей при БАН. "По всяка вероятност това е резиденция на римски
администратор, владетел, който е управлявал тази територия", каза тя, цитирана от
БНР. Очакванията на екипа на Даниела Агре са обектът да намери своето място в
туристическата карта на страната, тъй като е уникален не само за България, но и за
целия Балкански полуостров. "В Рим и около Рим са открити дворци градини на
императорското семейство, на самия император и най-богатите римски фамилии. Те
са в същия възроден гръцки стил като нашия обект", обяснява тя. Трако-римски
архитектурен комплекс с кръгъл храм на бог Дионис е съществувал в античността
край ямболското село Стройно, община Елхово. Той е единствен по своите мащаби,
открит до момента на Балканския полуостров, разказа и пред БТА Даниела Агре.
Проучванията се осъществяват за поредна година под нейно ръководство съвместно
с Етнографско-археологическия музей в Елхово. Разкопките на терена започват през
2014 г. като спасителни след масивна иманярска намеса. През 2018 г. е направено
цялостно геомагнитно проучване. Разкрива се архитектурен комплекс на повече от
30 декара площ, изграден по времето на римската династия на Флавиите (69 - 96 г.
сл. Хр.). Целият обект представлява една сграда, оградена от стена, пред която има
коридор с колонада. Във вътрешността коридорът и разположените верижни
помещения оформят 15 дка двор. В централната му част се намира храм с 36 метра
външен диаметър. Обектът е бил обитаван още през IX - VIII век преди Христа. От
този период са открити различни вносни премети - фибули (брошки) от Мала Азия,
гръцка луксозна керамика и амфорна тара от Средиземноморието и Сирия, посочи
Агре. Според нея комплексът е бил императорска резиденция (домен) или такава на
висш римски администратор. Помещенията и внушителният брой от 120 колони с
капители са били облицовани с мрамор. Луксозният начин на живот доказват и
фрагментите от вътрешни водопроводи. По архитектурните решения се открива
аналог с императорските дворци градини край Рим. За това свидетелстват и
органични анализи на открити полени от редки ботанически видове. В храма са
открити множество обредни предмети, сред тях и култова ръка на тракофризийското божество Сабазий, с които се изпълнявали ритуали в чест на бог
Дионис.
В ПИКА НА ЧЕТВЪРТАТА ВЪЛНА: КАК УЧЕНИЦИТЕ ЩЕ СЕ ВЪРНАТ В КЛАС?
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ПРОГНОЗА: ПИКЪТ НА ЧЕТВЪРТАТА ВЪЛНА В БЪЛГАРИЯ ЩЕ Е ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ. КАК
ИЗГЛЕЖДА СЕГА COVID КАРТАТА
clubz.bg
Първи в червената зона ще влязат областите Бургас, Пловдив, Пазарджик и Велико
Търново, прогнозира проф. Витанов България вече е в оранжевата зона със средна
заболеваемост за страната от 113 на 100 хил. души за последните 14 дни, съобщиха
в понеделник от здравното министерство. Пикът на четвъртата вълна на COVID-19 в
България ще е през септември. Това прогнозира пред бТВ проф. Николай Витанов. „В
края на август случаите ще са по 3000 на ден, тази вълна идва и ще ни удари.
Максималните стойности ще са септември“, каза математикът от БАН. Според него
налагането на мерките закъснява. Прогнозата на проф. Витанов е, че първи в
„червената зона“ на висока заболеваемост над 250 на 100 хил. души ще влязат
областите Бургас, Пловдив, Пазарджик и Велико Търново.
Проф. Хайрабедян: Ваксинираните срещу Covid имат ниво на защита повече - От
деня (bnr.bg)
БНР
При имунизираните заразени веднага започва изграждането отново на
антитела
"По-големият брой заразени при четвъртата Covid вълна вероятно ще бъдат
неваксинирани хора в млада възраст, защото по-възрастната част от населението
вече е ваксинирано". Това мнение изказа пред БНР проф. Сорен
Хайрабедян, имунолог от Института по биология и имунология при БАН.
По думите му начинът за противодействие на това е ваксинацията.
Той обясни, че изненада за експертите е било това, че има голям брой
хоспитализирани млади хора, което е показателно, че заразяването с Делта варианта
на коронавируса протича по-тежко.
"Минимум месец е необходим след поставянето на ваксина срещу Covid-19, за да
можете да имате добра защита. Има голяма разлика между ваксиниран и
неваксиниран човек, когато се срещне с вируса... Различните варианти на вируса
имат различна степен на заразност и различно протичане на заболяването",
подчерта проф. Хайрабедян и уточни, че ваксината не дава 100% гаранция и част от

ваксинираните също могат да се заразят, особено при тази висока заразност на
Делта варианта, но се очаква да го прекарат леко:
"Основната разлика е, че един неваксиниран човек няма изградени неутрализиращи
вируса антитела и на втората седмица, докато при имунизираните заразени веднага
започва изграждането отново на антитела. Т.е. ваксинираните имат едно ниво на
защита повече, отколкото тези, които никога не са срещали коронавируса.
Проф. Сорен Хайрабедян беше категоричен, че страхът от ваксинирането не е
медицински обоснован.
"При някои хора има нужда от трета игла, т.нар. бустерна доза", обясни още той.
Интервюто на Веселина Миланова с проф. Сорен Хайрабедян в предаването "Преди
всички" можете да чуете от звуковия файл.

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ В БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ
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Държавен фонд „Земеделие“ и
Институтът по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ) при БАН
подписаха днес Меморандум за сътрудничество и партньорство за приложение на
изкуствения интелект в земеделието. Целенасочените научни и приложни
изследвания, по отношение на приложението на изкуствения интелект в
земеделието, ще доведат до намаляване на разходите за земеделските стопани,
подобряване на управлението на почвите и качеството на водите, ограничаване на
използването на изкуствени торове и пестициди, намаляване на емисиите на
парникови газове, подобряване на биологичното разнообразие и създаване на поздравословна околна среда. ДФ „Земеделие“ и Институтът
по информационни и комуникационни технологии при БАН поеха ангажимент да
обединят усилия за реализиране потенциала на двете организации за успешното
навлизане на изкуствения интелект в земеделието. Изпълнителният директор на
ДФЗ Борис Михайлов и директорът на ИИКТ-БАН проф. дмн Галя Ангелова
декларираха своята подкрепа за задълбочаване на връзките между наука,
институции и бизнес за развитие на селското стопанство чрез създаването на нови
иновативни решения и изграждане на нова интелигентна инфраструктура.
Представителите на ДФЗ и ИИКТ ще участват в общи проекти за изграждане на
Виртуален оперативен център за цялостно управление, координиране и контрол на
интелигентни инфраструктури в растениевъдството, заложен в Национална научна

програма „Интелигентно растениевъдство“, както и изграждане на интерфейси към
външни и наследени
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН С ПЪРВО МЯСТО В КОНКУРСА, ПОСВЕТЕН НА
ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА В БЪЛГАРИЯ
• plevenpress.com
Медицински уневерситет Плевен. Снимка – Интернет. Медицински университет –
Плевен завоюва Първа награда във възрастова група 19+ в конкурс, обявен от
Центъра за развитие на човешките ресурси по повод на Европейската седмица в
България. Националната инициатива, чиято цел бе да популяризира
общоевропейските ценности, се проведе в периода 9 – 17 май 2021 г. Кампанията бе
организирана от Националното звено за координация по дейност eTwinning за
България с подкрепата на Програма „Еразъм+“, Програма „Европейски корпус за
солидарност“, дейностите Европас – България, Еврогайдънс – България, Евридика –
България, Евродеск – България и ECVET. Основните критерии, по които бяха
оценявани кандидатурите, са: иновативност, актуалност, участие на обучаемите,
мащабност на дейностите, резултати/въздействие. В конкурса взеха участие 38
институции от цялата страна. Те отбелязаха Европейската седмица в България чрез
разнообразни, креативни форми на участие – викторини, дискусии, конкурси,
изложби, беседи, презентации, рисунки на асфалт, онлайн игри, изработка на
плакати, стартиране на нови еТwinning проекти, онлайн уроци, дискусионни форуми.
В тях участниците разказваха за историята на Европейския съюз, за новите
предизвикателства пред Обединена Европа, за общоевропейските ценности, които
създават единство, сътрудничество, солидарност. Акценти Медицински университет
– Плевен се включи активно в кампанията с поредица от вълнуващи и интересни
събития. Със съдействието на Регионалния академичен център – Плевен бе
представена пътуващата изложба „Българският принос в културно-историческото
многообразие на обединена Европа“ (Из художествено-документалното наследство
на БАН). Съпътстваща дейност беше викторината „Познаваш ли Европа?“, в
двуезичен вариант – на български и на английски езици. Създадена от доц. Теодора
Вълова, състезателната игра съдържаше любопитни и малко известни исторически
факти за Европейския съюз. Отговорилите правилно на въпросите студенти и
средношколци получиха награди. Мащабната инициатива във висшето училище се
реализира под наслов „Седмица на Европа в Медицински университет – Плевен“. В
нея участваха български и чуждестранни студенти от специалност „Медицина“. От
Медицински колеж – Плевен присъстваха бъдещите медицински лаборанти,
помощник-фармацевти и медицински козметици. По покана на организаторите към
честванията се присъединиха и средношколци от Професионална гимназия по
туризъм „Алеко Константинов“, специалност „Изпълнител на термални процедури в
балнеологични и други възстановителни центрове“. Гимназията е партньор на

висшето училище. Събитието привлече и много преподаватели: член-кор. проф.
Григор Горчев, Директор на научноизследователския институт на МУ-Плевен,
Почетен ректор на университета; проф. Добромир Димитров, Ректор на МУ-Плевен,
доц. Е. Бързашка, Медицински колеж – Плевен; доц. Т. Вълова и преподаватели от
различни факултети. Дейностите, проведени в Медицински университет – Плевен,
бяха присъединени към проявите на европейско ниво, случили се до 30 май в
България в рамките и на Европейската младежка седмица. Картата на събитията
можете да се види тук: . На интерактивната карта на Европа те могат да се открият
като се използва търсачката по държави и възрастова категория – 19+.
БЕТОН В МОРЕТО ЗАЛИЧИ ПЛАЖА „ЧАЙКА-ЮГ“ ПОД ДОМА НА ЖУРНАЛИСТИТЕ
• bnr.bg
За бетонни съоръжения в морето, които са унищожили плажа под Международния
дом на журналистите край Варна, сигнализираха в началото на август от Съюза на
българските журналисти. На 3 август ръководството на СБЖ писмено уведомява
областния управител на Област Варна - Марио Смърков, като прилагат и становище
на експерти от Института по океанология към БАН за състоянието на морския плаж
„Чайка-юг“ или, както варненци го наричат - „Журналист“. Океанолозите
категорично правят заключението, че изграждането северно от плажа на
пясъкозадържащи сткруктури, които не представляват хидротехнически съоръжения,
а по-скоро подводни насипи (валове), напречни на брега, и най-вече изграденият
през март 2021 година трети насип, е довело до пълно прекъсване на надлъжния
седиментен поток към морския плаж „Чайка-юг“ и неговото практическо изчезване.
Според експертите, премахването на последния насип от март т.г., би трябвало да
доведе до максимално реставриране на брега. Дали това ще е достатъчно, за да се
възстанови нарушеният баланс на бреговите процеси, могат да покажат само
редовни бъдещи наблюдения на плажната ивица. Басейнова дирекция
„Черноморски район“ и Областната управа на Област Варна извършват съвместно
оглед на място на съседния на плажа терен и на 12.08.2021г. изготвят констативен
протокол с резултатите от проверката. Със свое писмо от 16.08.2021г. Марио
Смърков уведомява за казуса служебния министър на регионалното развитие и
благоустройството, управителя на „Геозащита“ ЕООД“, директора на Басейнова
дирекция „Черноморски район“, директора на РИОСВ – Варна, директора на
Дирекция „Морска администрация – Варна“, кмета на Община Варна и началника на
Регионалната дирекция за национален и строителен контрол – Варна като моли за
извършване на проверка и предприемане на действия по компетентност. Валерия
Василева разговаря със Снежана Тодорова – председател на Управителния съвет на
СБЖ. За Радио Варна тя сподели, че първоначалният сигнал за багер в морето е
получен от единствения извън сезона служител в Дома на журналистите. Не е била
поставена информационна табела, а опитите да се свържат по телефона със

собственика на съседния терен са безуспешни. На телефонните позвънявания обаче
отговаря технически ръководител на обекта, който ги уверява, че „всичко ще бъде
наред и пясъкът ще се възстанови“. „Пясъкът изчезна, заливът се заблатява и в
момента е само камъни и мътна вода“ – споделя с горчивина Снежана Тодорова. –
„Плажовете в България са държавна собственост и ние искаме да бъде възстановено
и запазено нещо, което принадлежи на всички... Като цяло съм много разочарована
от това как изглежда Варна и в частност районът около „Журналист“, плажът
„Кабакум“, пътят към „Трифон Зарезан“ – строителни отпадъци, грозна среда,
мръсотия навсякъде и то в разгара на летния сезон! Как изобщо можем да
посрещаме туристи така!?“ Цялото интервю със Снежана Тодорова можете да чуете
в звуковия файл.
ДА ОЧАКВАМЕ ЛИ СРИВ НА ПАЗАРИТЕ ПРИ КОВИД ДАНЪК ЗА МИЛИАРДЕРИТЕ?
• investor.bg
Група милионери искат милиардерите да станат по-малко богати, коментира
експертът Григор Сарийски Идеята за еднократен “ковид данък”, чрез който да
бъдат обложени 99% от всички натрупани активи по време на ковид пандемията на
всички 2960 милиардери, не е прецедент в световната история. Но реализирането ú
ще доведе до катастрофални последствия за пазара. Това заяви доц. Григор
Сарийски от Института за икономически изследвания към БАН пред Bloomberg TV
Bulgaria. Припомняме, че идеята за 99-процентен данък върху COVID богатството на
милиардерите дойде от Oxfam, Алианса за борба с неравенството, Института за
политически изследвания и Патриотичните милионери. „Ако тези милиардери
продадат всичките си активи, за да платят ставката, то това би сринало пазарите,
което от своя страна ще доведе до забогатяването на друга група хора“, каза
Сарийски в ефира на “Бизнес старт” с водещ Христо Николов. Доц. Сарийски смята,
че предложението звучи много благородно, но в световен план има 220 млн.
регистрирани безработни, от които само 14 млн. са в наистина бедните държави,
където няма кой да регистрира безработните. Той изрази съмнение, че при
изпълнението на това решение парите ще отидат при тези, които наистина се
нуждаят от тях. Не трябва да забравяме основата на това предложение: група
милионери искат милиардерите да станат по-малко богати, коментира гостът.
АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА БЮДЖЕТА ИЗГЛЕЖДА ВСЕ ПО-ТРУДНО ДОСТИЖИМА
• bnr.bg
След КСНС актуализацията на бюджета изглежда все по-трудно достижима.
Политическите сили са на принципно различни позиции, а експертната оценка
отстъпва на политическия интерес. В същото време, според експерти, няма
гаранции, че без актуализация бюджетът би могъл да издържи до нови

парламентарни избори. А страната ни вече е въвлечена в четвъртата пандемична
вълна, инфлацията расте, бежанският натиск се усилва, а бизнесът и гражданите
имат нужда от подкрепа. Икономистът от БАН доц. Григор Сарийски коментира пред
БНР, че това, което се наблюдава, е "караница кой да носи чувалчето на Дядо Мраз"
: "Служебното правителство има интерес то да бъде това, което раздава надбавките.
Партиите от т.нар. статукво нямат интерес това нещо да мине сега, а евентуално при
формирано нова правителство, в което да имат участие. Това е основният конфликт в
момента. Предстоят нови избори и всяка една от партиите се стреми да бъде попопулярна. От това са продиктувани и действията на служебното правителство".
Репортаж Наталия Ганчовска в предаването "12+4" можете да чуете от звуковия
файл.
ЕДНОКРАТНИЯТ КОВИД ДАНЪК ОТ 99% ЗА МИЛИАРДЕРИТЕ БИ ДОВЕЛ ДО СРИВАНЕ
НА ПАЗАРИТЕ
• bloombergtv.bg
доц. Григор Сарийски от Института за икономически изследвания към БАН, “Бизнес
старт”
Идеята за еднократен “ковид-данък”, чрез който да бъдат обложени 99% от всички
натрупани активи по време на ковид пандемията на всички 2960 милиардери, не е
прецедент в световната история. Проблемът е, че реализирането на това
предложение на организациите Oxfam и Патриотичните милионери ще доведе до
катастрофални последствия за пазара. Ако тези милиардери продадат всичките си
активи, за да платят ставката, то това би сринало пазарите, което от своя страна ще
доведе до забогатяването на друга група хора. Това заяви доц. Григор Сарийски от
Института за икономически изследвания към БАН, в ефира на “Бизнес старт” с водещ
Христо Николов. Доц. Сарийски смята, че предложението звучи и изглежда много
благородно - всичко се прави в името на бедните, които са загубили своите работни
места, докато малка група от хора стават много богати. Но макар да звучи добре, доц
Григор Сарийски прави едно уточнение - в световен план има 220 млн. безработни
хора, но реално само 14 млн. от тях се намират в наистина бедните държави.
Останалата част са регистрирани в страни, които са финансово стабилни и предлагат
множество възможности за своите безработни да си намерят работа. “Причината за
това е, че в бедните страни, които наистина се нуждаят от финансова и хуманитарна
подкрепа, безработните няма кой да ги регистрира. Там няма такъв тип служби и
социални услуги.” По негови думи, при изпълнението на това решение, то парите е
съмнително дали ще отидат при тези, които наистина се нуждаят от тях. Доц. Григор
Сарийски смята, че организацията на Oxfam има по-скоро имидж на пиар агенция.
По информация, която той представи в ефира на “Бизнес старт”, Oxfam всяка година
представят подобен тип доклади на Световния икономически форум, на който се

представя информация за това колко много хора са безработни и умират от глад.
“Там милиардерите се тюхкат колко е зле ситуацията, а след това се качват на
частните си самолети и се разотиват.” В добавка, доц. Сарийска каза, че член на
другата организация, която е инициирала “ковид данъка”, е Морис Пърл, който е
бивш директор на BlackRock. Към момента BlackRock е най-голямата компания в
света, която се занимава с менажиране на активи, като управляваните от нея
средства по последни данни от 2021г. надхвърлят 10 трилиона долара. Това, което
доц. Григор Сарийски изрази като мнение е, че тук по-скоро говорим за опит не за
преразпределение на благосъстоянието, а по-скоро за преразпределение на
властта. Ако все пак предложението се приеме и се реализира, то това би била
чудесна реклама за организациите, които са го инициирали, вземайки ролята на
един своеобразен Робин Худ. Но това, което не трябва да забравяме, добавя доц.
Сарийски, е, че основата на това предложение е, че група милионери искат
милиардерите да станат по-малко богати. “Това е буквално слагане на кръст и
зачеркване на всичко, което е постигнато домента.” Доц. Сарийски сподели в ефира
на “Бизнес старт”, че стойността на активите на всички 2690 милиардери не е под
формата на купчини пари, които са прибрани някъде. Това са средства, които са
инвестирани в някакъв вид активи, като общата стойност на всички тези активи
прави прословутата сума от 13.5 трилиона долара. Това което се пропуса, смята
Григор Сарийски, е, че ако този данък бъде платен веднага и наведнъж, както се
предполага по трактовката на предложението, това би означавало милиардерите да
продадат наведнъж всички инвестирани активи, което буквално ще срине пазарите.
Реализирането на такава идея, казва Григор Сарийски, трябва да включва и
определянето на праг, на базата на който да се определя кой да бъда таксуван и кой
не. Този праг обаче, може да бъде смъкнат и в един момент да се окаже, че дори
малки и средни бизнеси да бъдат обложени с еднократен данък от 99%, което да ги
фалира. Гостът изрази мнение, че даването на еднократна финансова помощ от 20
000 долара на безработните ще секне мотивацията на тези хора да се опитват да се
намерят работа. “Хората, които са загубили работата си, се насочват към други
предприятия, защото ако си изгубил работното си място в един сектор, това
означава, че този сектор не е бил достатъчно способен и се изисква преместване в
друг. Това преквалифициране води до по-силна мотивация за работа и покачване на
производителността.” Доц. Григор Сарийски коментира и глобалния корпоративен
данък. Според него, това е опит за ограничаване на ерозията на данъчната основа.
Идеята е да се спре възможността за арбитраж - корпорациите да се преместват от
една държава в друга, където данъчна система е по-мека. Доц. Сарийски сподели, че
идеята е добра, но големите компании винаги ще намерят вратичка или начин, по
който да представят, че са на загуба и по този начин да избегнат глобалния
корпоративен данък. Целия разговор може да видите във видеото. Всички гости на
предаването "Бизнес старт" може да видите тук.

КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ В ПЛАНИНИТЕ НИ СА ВЕЧЕ ФАКТ
• fakti.bg
Фондацията "Биоразнообразие" организира образователен младежки лагер, с
помощта на експерти от БАН, от НП "Рила", от Софийския и Югозападния
университет. Това съобщиха организаторите. Участниците в лагера са разгледали
процесите във високите части на планините - едни от най-засегнатите в България
екосистеми вследствие на климатичните промени. Изводите са, че видовете,
обвързани с тях, стесняват разпространението си и са заплашени от изчезване с
повишаването на температурата, а един от символите на планината Рила и
българската природа - Седемте рилски езера, променят бързо характеристиките си и
в най-плитките и най-ниско разположените от тях, вече има засилена еутрофикация.
Според главен асистент Владимир Владимиров от ИБЕИ на БАН и от натрупаните до
този момент наблюдения по проекта GLORIA, горната граница на гората се измества
към субалпийския пояс, докато алпийските видове не могат да го направят поради
липсата на по-високи местообитания.

