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ПРИЛОЖЕНИЕЗдравният министър Кирил Ананиев изда-
де заповед, с която удължава срока на
въведените противоепидемични мерки до
12 април 2020 г. Яслите и детските гра-
дини остават затворени, както и всички
училища в страната. Запазва се ограни-
ченото влизане и излизане от областните

Óäúëæèõà ñðîêà
íà ïðîòèâî-

åïèäåìè÷íèòå
ìåðêè

градове. Ще са затворени заведенията и
търговските центрове, в МОЛ-овете се до-
пуска да работят доставчиците на пла-
тежни услуги при строго спазване на са-
нитарно-хигиенните изисквания и недо-
пускане до работа на служители с прояви
на остри заразни заболявания. < 2
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ри дни заличиха 29 години
съществуване и прилагане
на българската Конституция.
Така лидерката на БСП ко-
ментира вчера взетото от
мнозинството решение да
прекрати работата на пар-
ламента с изключение на
актове, свързани с извън-
редното положение. Предло-
жението на председателя на
Народното събрание Цвета
Караянчева беше прието.
"За" гласуваха 115 от общо

Ê
оронавирусът предизвика световна криза във
всички сфери на човешкия живот. В тази гло-
бална криза ясно се вижда и доброто, и лошо-
то не само в отделния човек, но преди всичко
в обществата и държавите.

Време за реална солидарност и взаимна

Ïàçàðúò íå ìîæå
äà áúäå íàä

÷îâåøêèÿ æèâîò!

помощ. Време на изпитание за институциите и време, в
което лъсват лошите модели на управление.

Затова днес на дневен ред с голяма острота изник-
ва въпросът за спекулата! Тя е израз на тежък цинизъм
спрямо лишенията, които всеки българин понася в бит-
ката с епидемията. На фона на тежките икономически
трудности за малкия, средния и семейния бизнес - тя е
тежко престъпление!

Преборването на спекулата с храни, лекарства, дет-
ски стоки и продукти от първа необходимост е ключова
задача и важен тест за държавността. Мерките трябва
не само да бъдат скрепени в закон, но и да се превър-
нат в принцип с продължаващо действие. Линия на по-
ведение, която подкрепя и главният прокурор Иван Ге-
шев.

Пазарът не може да бъде над човешкия живот! Биз-
несът не е освободен от социална чувствителност - и
през криза, и в стабилни времена! Нужна е спешна
промяна в Наказателния кодекс на определението за
спекула и на мерките срещу нея. Най-простичкият при-
мер - медицинските маски за еднократна употреба и
дезинфектантите, които днес са животоспасяващо сред-
ство. Същото важи за храните и лекарствата, чиито
цени растат ежедневно.

Кой допуска този пазарен разгул? Правителството,
регулаторните органи, съдебната и местната власт са
длъжни да влязат в ролята си веднага, подплатени със
силата на закона.

Българското общество трябва да се върне към нор-
малност след провала на пазарния фундаментализъм и
санкциите за спекула трябва да станат много по-ради-
кални, защото държавността го изисква. Народът ни от
30 години страда от нарастващи цени и социални лише-
ния. Време е това да се промени генерално!

С началото на кризата всички европейски и развити
държави спешно въведоха социални мерки, насочени
към оцеляването на гражданите - данъчна ваканция,
отлагане на плащането по кредити и битови сметки,
временно спиране на действията на частните съдебни
изпълнители, мащабни мерки за защита на малкия и
семейния бизнес срещу фалити, финансова помощ за
граждани и семейства.

Днес, когато здравето и поминъкът на българите са
застрашени, дълг на политиците е да облекчат времен-
но тези техни задължения. А се случва точно обратното
- битовите сметки са "отложени" с 10 дни без да е ясно
как стотици хиляди останали внезапно без доход ще ги
платят!? Същото важи за кредитите, които почти всяко
семейство има. В условия на криза и галоп на цените
пенсионерите (само най-бедните) ще получат 40 лева
за Великден!? Вместо безвъзмездни помощи за дома-
кинствата се предвиждат "лесни" кредити от 1500 лева
- поредната тежест, която ще усетят след кризата! И
върхът на наглостта - в България в условията на почти
пълен блокаж работят…колекторските фирми за събира-
не на дългове!

Лицемерието и социалното безчувствие пролича най-
ясно в тези дни, в които хората чакат защита на здра-
вето, но и социални гаранции за идния ден. Коронавиру-
сът ще бъде преодолян и тогава ще дойде българското
и европейското утре. Научавайки уроците от кризата,
трябва да осъзнаем, че единствената ефективна държа-
ва на XXI век е социалната държава! Стъпила върху
смесена пазарна икономика и плуралистична полити-
ческа система.

Проф. Светлана ШАРЕНКОВА

180 народни представители,
65 - против. Нинова бе ка-
тегорична:

"Правителството предло-
жи като компенсация за кри-
зата на българските граж-
дани единствено живот на
кредит. Пари чрез кредит,
работа чрез кредит, живот на
кредит. Днес ви дадоха сво-
бода под карантина. Утре -
влиза в действие диктатура-
та. Живот на кредит, сво-
бода под карантина и дик-

Æèâîò íà
êðåäèò,
ñâîáîäà ïîä
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татура в действие. Извън-
редното положение не е по-
вод да спре да функционира
държавата. Тези мерки, ко-
ито днес ни се представят
като животоспасяващи, не
са предложени от кризисния
щаб. Всички се сещаме кой
стои зад това. Всички се се-
щаме кой 10 години налага
диктатурата като метод на
управление и накрая успя-
ва", заяви лидерката на
БСП.

Въпреки намалението на цената на
природния газ с над 40 процента, цената
на електроенергията ще остане непроме-
нена от 1 април, съобщава БТА.

По време на ценовия период за Фонд
"Сигурност на енергийната система" са
възникнали допълнителни разходи, които
са съизмерими със спестените. Това каза
председателят на Управителния съвет на
ФСЕС Диан Червенкондев по време на
вчерашното открито заседание на КЕВР.
Поради предвиденото намаление на цена-
та на природния газ с 40,49 на сто от 1
април КЕВР предлага да се понижат це-
ните на парното и топлата вода в страна-
та с между 8 и 25 процента пак от тази
дата, съобщават от БТА. Предложението
на КЕВР е цената на топлинната енергия
в София да поевтинее с 25,14 процента.
В Пловдив се предлага намаление на це-
ната с 14,8 на сто, в Бургас - с 16,4
процента, във Варна - със 7,8 на сто,
във Враца - с 21,3 на сто, във Велико
Търново - с 16,6 процента, в Разград - с
16 на сто.

Íàãëîñò: Òîêúò
áåç ïðîìÿíà
â öåíàòà

Êîðíåëèÿ
Íèíîâà

Äèêòàòóðà
è áåçêîíòðîëíî
êðàäåíå - òîâà å
öåëòà íà
ñïèðàíåòî íà
ðàáîòàòà íà
ïàðëàìåíòà,
çàÿâè ëèäåðêàòà
íà ÁÑÏ

ÒÒ

< 3

Хасково. Пред паметника на Капитан Петко войвода вчера честваха Деня на
Тракия. На този ден отдаваме почит пред подвига на българските воини, пад-
нали в битките край Одрин, и почитаме  паметта на хилядите българи - тракий-
ски бежанци, намерили подслон в пределите на България и запазили родовата
си памет. Снимка Пресфото БТА

< 5

Лятно часово време
На 29 март, неделя, в 3.00  ч.
ще преместим стрелките с
един час напред.
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Депутатите спират
редовната си работа във
връзка с обявеното извън-
редно положение в стра-
ната.

Предложението на
председателя на Народно-
то събрание Цвета Караян-
чева беше прието. "За"
гласуваха 115 от общо 180
народни представители. 65
пък гласуваха против,
съобщи Епицентър.бг.
Проектът на решение е
подписан от председателя
на Народното събрание
Цвета Караянчева, зам.-
председателя на ПГ на
ГЕРБ Красимир Ципов,
лидерът на "Воля" Веселин
Марешки, депутатът от
"Обединени патриоти"
Юлиан Ангелов и депутатът
от НФСБ Борис Ячев.
Дебатите по предложение-
то продължиха почти 3
часа. Следващото заседа-

Äåáàòèòå ïî
ïðåäëîæåíèåòî
ïðîäúëæèõà
ïî÷òè 3 ÷àñà

Îêîí÷àòåëíî: Ïàðëàìåíòúò âðåìåííî
ñïèðà ðåäîâíàòà ñè ðàáîòà

ние ще бъде свикано от
председателя. По време на
извънредното положение
Народното събрание ще
провежда пленарни засе-
дания само по законопро-
екти и проекти на актове,
свързани с обявеното
извънредно положение.

Парламентарният
контрол в този период, се
осъществява само с
писмени отговори на
въпроси и питания. За
този период, извънредни-
те пленарни заседания

Прокурори, следователи и съ-
дебни служители са дарили над
150 000 лв. в подкрепа на ме-
диците от лечебните заведения,
ангажирани с борбата срещу раз-
пространението на коронавиру-
са, съобщават от прокуратурата.
Сумата е събрана за по-малко
от три дни след призива на ръ-
ководството на прокуратурата за

Ãëàâíèÿò ïðîêóðîð äàðè 10 000 ëåâà â ïîìîù íà „Ïèðîãîâ“
подкрепа на дарителските кам-
пании на УМБАЛСМ "Пирогов",
болница "Александровска" и "За
героите в бяло" на Българския
лекарски съюз, коментира "Но-
ва телевизия". Само за "Пиро-
гов" прокурорите са дарили 131
000 лв., а обвинител номер 1
Иван Гешев е дарил на болница-
та 10 000 лв. лични средства,
съобщи директорът на "Пирогов"
д-р Асен Балтов за "Дарик ра-
дио". Прокурорите от страната са
предоставили средствата безвъз-
мездно, без условия за какво да
бъдат предназначени. Те ще се
използват за консумативи, тес-
тове и всички други нужди на ле-
чебното заведение. В момента в
"Пирогов" се лекуват 11 болни с
коронавирус, а сред тях и чети-
римата в най-тежко състояние,
които са интубирани, уточни ди-
ректорът на болницата, който

благодари на всички дарители за
съпричастността и помощта.

От прокуратурата съобщават
още, че по-голяма част от събра-
ните дарения са от полагащия се
фонд Социално-битовото и кул-
турно обслужване на магистрати-
те и съдебните служители. От Со-
фийската районна прокуратура са
приели решение за даряването на
сумата от 50 000 лв., от Софийс-
ката градска прокуратура - на су-
мата от 60 000 лв., от Специали-
зираната прокуратура - на сума-
та от  13 000 лв., и от Апелатив-
на прокуратура - София - на су-
мата от 8250 лв. Прокурорите и
служителите от Районната проку-
ратура в Бургас са взели реше-
ние да дарят сумата от 19 076
лв. от фонд СБКО на УМБАЛ - Бур-
гас. Лични средства в размер на
2550 лв. са дарили 10 магистра-
ти и 17 съдебни служители от Во-

енно окръжна прокуратура - Сли-
вен за нуждите на МБАЛ "Д-р
Иван Селимински" в града. 440
лв. лични средства за "Н. И. Пи-
рогов" са дарени от Районна про-
куратура - Гоце Делчев. Лични
средства за болницата в Разлог
са дарени от магистратите и слу-
жителите от Районната прокура-
тура в града. На много места в
страната продължават дарителс-
ките кампании, с които магист-
ратите и съдебните служители ще
подпомогнат местните болнични
заведения.

Прокуратурата апелира за под-
крепа и на работещите в МБАЛ
"Д-р Стамен Илиев" в Монтана,
които имат спешна необходимост
от закупуването на поне три броя
респиратора, подвижен рентген и
друга скъпоструваща апаратура,
необходима за лечение на бол-
ните от коронавирус.ççççç

могат да се свикват при
условията и реда на чл. 78
от Конституцията и чл. 46
от Правилника за органи-
зацията и дейността на
Народното събрание.
Конституцията предвижда
възможност Народното
събрание да се свиква на
заседания от председате-
ля му по негова инициати-
ва, по искане на една
пета от народните предс-
тавители, по искане на
президента или по искане
на Министерски съвет.

Правилникът предвижда
при искане по Конститу-
ция председателят да
насрочи заседание не по-
късно от 7 дни след
постъпване на искането,
независимо от това дали
Народното събрание е във
ваканция, или не.

Депутатите решиха
парламентарните комисии
в това време да провеж-
дат заседания, като по
нейно решение може да
бъде ограничен достъп на
външни лица.ççççç

Èçâúíðåäíèòå ìåðêè ïðîäúëæàâàò äî 13 àïðèë
Здравният министър Кирил

Ананиев издаде заповед, с коя-
то удължава срока на всички въ-
ведени противоепидемични мер-
ки до края на извънредното по-
ложение. Във връзка с обявено-
то с Решение на Народното съб-
рание от 13.03.2020 г. извънред-
но положение и препоръките на
Националния оперативен щаб
здравният министър Кирил Ана-
ниев издаде заповед, с която
удължава срока на всички въве-
дени противоепидемични мерки
- със Заповед № РД-01-124/
13.03.2020 г., Заповед № РД 01-
131/17.03.2020 г., Заповед № РД

01-139/19.03.2020 г. и Заповед
№ РД 01-144/22.03.2020 г.) до
12 април 2020 г., включително",
гласи заповедта на здравният ми-
нистър. Допуска се в големите
търговски центрове тип МОЛ да
работят доставчиците на платеж-
ни услуги, при строго спазване
на санитарно-хигиенните изиск-
вания, в т. ч. дезинфекция, про-
ветряване и инструктаж за спаз-
ване на лична хигиена на персо-
нала, осигуряване на лични пред-
пазни средства и недопускане до
работа на служители с прояви на
остри заразни заболявания, ко-
ментира "Дарик радио".ççççç

ПриЗЕМЯване

Фактическото разпус-
кане на парламента по
време на извънредното
положение, което пред-
лага председателката Ка-
раянчева, е вредно и
опасно. Противоречи на
духа и принципите на
Конституцията. Ролята на
парламента в такава си-
туация не е просто да се
събира само когато е
нужно да се гласува за-
конодателство за извън-
редните мерки. Много по-
важната функция на за-
конодателната власт в та-
кава ситуация е осъщес-
твяването на редовен, ви-
дим и активен парламен-
тарен контрол върху из-
пълнителната власт за
прилагането на извънред-
ните мерки. Неслучайно
чл. 64, ал. 2 от Конститу-
цията предвижда, че до-
ри ако изтичат пълномо-
щията и мандатът на НС
по време на извънредно
или дори военно положе-
ние, те се продължават,
а ако вече са изтекли към
датата на обявяване на
извънредното или воен-
но положение - се възоб-
новяват и разпуснатият
парламент "възкръсва".
Самият факт на редовно
и пълноценно функциони-
ращо НС по време на из-
вънредно или военно по-
ложение е една от основ-
ните конституционни га-
ранции за демократичния
ред, а в по-общ план и
за правата на граждани-
те. Не ограничавайте пар-
ламента! Бъдете на висо-
тата на своя конституци-
онен и обществен дълг.

Борислав ЦЕКОВ,
доктор по конституци-

онно право

Íå îãðàíè÷àâàéòå
ïàðëàìåíòà!

Със заповед на здравния ми-
нистър Кирил Ананиев се въвеж-
да облекчено преминаване през
КПП-та на областните градове. В
нея се посочва, че през конт-
ролно-пропускателните пунктове
на областните центрове се про-
пуска преминаването на лица са-
мо в случай на неотложност на
пътуването, наложено от: пола-
гане на труд в населеното мяс-
то; здравословни причини на пъ-
туващия или на негови близки;
завръщане на настоящ или пос-
тоянен адрес, или на адрес, на
който пътуващият временно пре-
бивава, когато е различен от не-
говия постоянен или настоящ ад-
рес; необходимост от полагане
на грижи за роднини или близ-
ки, когато населеното място, в
което живеят те, е различно от
това на постоянния или настоящ
адрес на пътуващия; необходи-
мост от снабдяване за себе си
или лица, за които пътуващият
полага грижа, със стоки от пър-
ва необходимост, когато в насе-
леното място по постоянен или
настоящ адрес няма търговски
обекти или аптеки, от които да
се снабдят с тези стоки.ççççç

Îáëåê÷àâà ñå
ïðåìèíàâàíåòî
ïðåç ÊÏÏ-òàòà
íà îáëàñòíèòå
ãðàäîâå
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Парламентарната
република временно се
отменя и се суспендира
Конституцията на Бълга-
рия - имаме живот на
кредит, свобода под
карантина, а утре влиза
в действие диктатура.
Това каза лидерът на
БСП Корнелия Нинова по
време на дебата за
работата на Народното
събрание по време на
извънредно положение,
предаде агенция "Фокус".

"Уважаеми български
граждани, както обикно-
вено се обръщам към вас
от четири години, някои
колеги днес се сетиха за
това обръщение. Уважае-
ми български граждани,
сигурно много пъти сте
чували от тази трибуна,
че става дума за истори-
чески момент, за истори-
чески речи и историчес-
ки думи. Сигурно някой
път е имало основание в
това, друг път не. Ние
смятаме, че днес наисти-
на става дума за истори-
чески момент. Днес,
каквото и да говорят
наши политически опо-
ненти или народни пред-
ставители с различно
виждане, парламентарна-
та република временно
се отменя и се суспенди-
ра Конституцията на
Република България",
каза Нинова.

"3 дни заличиха 29
години съществуване и
прилагане на българската
Конституция. Вчера
правителството предложи
като компенсация за
кризата на българските
граждани единствено
живот на кредит. Пари

Çà òðè äíè çàëè÷èõà 29 ãîäèíè ñúùåñòâóâàíå è ïðèëàãàíå íà áúëãàðñêàòà Êîíñòèòóöèÿ,
êàòåãîðè÷íà å ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ ïî ïîâîä ðåøåíèåòî äà áúäå ñïðÿíà ðàáîòàòà íà ïàðëàìåíòà

Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Èìàìå æèâîò íà
êðåäèò è ñâîáîäà ïîä êàðàíòèíà

 "Германия и Франция
са представили план за
действия за борба срещу
коронавируса пред Евро-
пейската комисия. Хората
кандидатстват и ще вземат
парите. Те най-вероятно ще
ги вземат и ще кандидатс-
тват за нови, докато ние
кандидатстваме за първи-
те помощи." Това заяви на-
родният представител от ПГ
на "БСП за България" То-
дор Байчев пред "Евроком".

Относно мерките на
правителството Байчев ко-
ментира, че работодатели-
те не са участвали, когато
са били изработвани. Той
обърна внимание на мяр-
ката "60/40"  - по думите

Òîäîð Áàé÷åâ: Ìàëêèòå è ñðåäíèòå ôèðìè íÿìà äà ìîãàò äà ïëàùàò íà ðàáîòíèöèòå ñè

чрез кредит, работа чрез
кредит, живот на кредит
ви дадоха вчера. Днес ви
дадоха свобода под
карантина. Имаше и
такова изказване. Утре -
влиза в действие дикта-
турата. Това са трите
дни, които променят
България за месеци
напред", подчерта Нино-
ва.

Управляващите ще
използват периода на
абдикация на Народното
събрание, за
да заметат следите
на откраднатото
и ще продължат
безконтролно да
работят по същия
начин, добави Нинова.

"Всички се сещаме
кой 10 години налага
диктатурата като метод
на управление и накрая
успява. Изтъкват се
причини организационно-
технически: няма прозор-
ци, няма въздух, нямаме
отстояние един от друг.
Толкова ли е трудно да
осигурите една огромна
зала, в която да стоим
на пет метра един от
друг и да има прозорци
и вентилация. Причината,
която се изтъква, е
организационно-техничес-
ка. Самите вие си я
опровергавате, като
казвате, че комисиите ще
се събират и ще работят
на разстояние един от
друг. Значи комисиите
могат, но депутатите в
зала не могат. "Едва ли
има някой съмнение в
България, че всички сме
притеснени от ситуация-

та, че призоваваме към
разум, спокойствие и
решения, които да помог-
нат на българските граж-
дани, затова и подкре-
пихме извънредното
положение, но ако наис-
тина сме загрижени за
здравето на хората на
първо време,
сега не трябва
да абдикираме
и да се скриваме
по домовете си.

Днес вместо решение
за затваряне на парла-
мента, трябваше да
гледаме предложение
частните болници да се
изравнят на общинските
и държавните и да не са
търговски дружества и
така щяхме да помогнем
за здравето на хората.
Днес щяхме да решаваме
как болниците, които са

без пациенти и не им се
плаща в момента по
клинични пътеки, как да
решим със закон да ги
спасим", посочи още
лидерът на левицата.

Тя заяви, че днес в
парламента е трябвало
да бъде премиерът Бори-
сов и да иска актуализа-
ция на бюджета. "А не да
раздава милионите
еднолично. За да помог-
нем на здравето и живо-
та на хората днес, ако
трябва и на закрито
заседание, трябваше, те
като не искат, ние, На-
родното събрание, да
разблокираме Държавния
резерв да раздадем на
хора, лекари и аптеки -
маски, предпазни облек-
ла и всичко необходимо",
апелира Корнелия Нино-
ва.

Според нея патриоти-
те, вместо да държат

речи срещу БСП, е тряб-
вало да внесат предло-
жение минималната
пенсия най-накрая да
стане 350 лв. "На тези
хора след един месец ще
им се наложи да си
плащат сметките, да си
плащат кредитите, да си
обслужват домовете,
това трябваше да напра-
вите днес, а не да натис-
кате копчето, да бягате и
да се криете вкъщи. Това
щеше да е истинската
загриженост за българс-
кия народ", допълни
Нинова.

 "Това неуважение към
парламента като институ-
ция не е нещо ново за
ГЕРБ, в  годините, в
които имате мнозинство
тук. Вие рушахте доверие-
то в този парламент
системно с некачествено-
то законодателство и с
начина, по който се
осъществява законодател-
ната дейност в този
парламент. Вие рушахте
доверието в този парла-
мент с неуважението, с
което изпълнителната
власт и персонално
министър-председателят и
председател на ГЕРБ
демонстрираше в тези
години и продължава да
го демонстрира и вместо
да се опитаме заедно да
потърсим работещите
решение, вие пристъпвате
към най-лесното - да
заключите парламента
отвън и да се събираме,
когато хрумне на Бори-
сов", коментира зам.-
председателят на Народ-
ното събрание от квотата
на БСП Кристиан Виге-
нин. ç

му, ако минималната зап-
лата е 610 лв, то 360 лева
са от държавата срещу 250
лв. от работодателя. От тях
допълнително се удържат
за осигуровки. "Ако обаче
става дума за малки и
средни фирми, те няма да
имат тази възможност да
плащат. За съжаление, мал-
ките търговски обекти след
няколко месеца ще се
обърнат към адвокати и ще
поискат закриване. Това ще
се случи след тези мерки.
Към настоящия момент
малките фирми не произ-
веждат продукт и няма от-
къде да вземат парите, за
да плащат на работещите",
смята депутатът.  "Държа-

вата не е казала нещо важ-
но - за политиката по от-
ношение на Сребърния
фонд и по отношения на
Фонда за обезщетение на
работещите", подчерта още
Байчев.

 "Другите държави въве-
доха "данъчна ваканция", ко-
ето означава плащане в под-
ходящ момент. Нашето мне-
ние е, че 30 юни няма да
бъде подходящият момент,
особено ако пикът на зара-
зата е през месец май, как-
то се коментира. При поло-
жение че няма да се рабо-
ти месец май, как ще пла-
щат хората данъци през
юни?", попита народният
представител от левицата. ç
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Ïøåíèöàòà â Äîáðóäæà
ñå ðàçâèâà äîáðå!

Добро до много добро
е състоянието на пшени-
цата в Добричка област,
съобщи проф. Иван
Киряков от Добруджанс-
кия земеделски институт
в гр. Генерал Тошево.
Ниските температури на
този етап не пречат на
пшениците, само се
забавят темповете на
развитие. Няма опасност
от измръзване. В момен-
та пшеницата е във фаза
изправяне на розетка и
начало на формиране на
първи възел. Тази фено-
фаза дава възможност на
растенията да издържат
до минус 8 градуса,
допълни още проф. Киря-
ков.

Ñòóäúò íå å
ïðîáëåì,
âàëåæèòå ñà
áëàãîïðèÿòíè, íî
íåäîñòàòú÷íè,
êàçâàò ó÷åíè îò
Äîáðóäæàíñêèÿ
çåìåäåëñêè
èíñòèòóò

Дългият период на
засушаване през зимата
и високите температури
правят още по-спешна
нуждата от почвена
влага. Падналите дъждове
са добре дошли, особено
след сухите зимни месе-
ци. Всяка капка в момен-
та е необходима.  "Трябва
да вали, но явно дъждът
нас пак ще ни прескочи.
В останалите части на
страната има валежи от
дъжд и сняг, нас пак ни
подмина", коментира
професорът.

Заради топлото време
в посевите преди дъждо-
вете е имало листни
въшки. Сега ниските
температури ще спрат

Притеснени от извънредната
ситуация на пазара вследствие
на коронавируса, от Национал-
ната овцевъдна и козевъдна асо-
циация,в която членуват близо
8000 фермери, призовават тър-
говците в страната да предлагат
агнешко месо с доказан българ-
ски произход. "Кампанията по ре-
ализация на агнешко месо, при
нормални условия, би трябвало
да е в разгара си. Ние като про-
изводители, овцевъди и козевъ-
ди, сме готови с доставките на
месо за предстоящите Великден-
ски празници. Но, в предвид обя-
веното извънредно положение,
във връзка с пандемията COVID-
19, сме силно притеснени на ко-
го ще продадем, кой ще купи.
Социалната изолация е факт, хо-
тели заведения, ресторанти,
всички са затворени", се казва
в отвореното писмо на асоциа-
цията.

На пазара за български аг-
нета вече се усеща вял интерес,
предлаганите от търговците це-
ни са по-ниски от тези през 2019
г. и прогнозите са за още по-
голяма стагнация, както и за
очакван внос на агнешко месо
от Северна Македония, посоч-
ват стопаните. От реализацията
на месо зависи и началото на
дойна кампания 2020, с която
овцевъдите и козевъдите доказ-
ват необходимата реализация по
схемата за обвързана подкрепа.

"В периода на Великденски-
те и Гергьовските празници на-
шите членове по традиция реа-
лизират най-голям обем от сво-
ята продукция на вътрешния па-
зар и в чужбина. Тази година,
заради пандемията с коронави-
руса, потребителите няма да мо-
гат масово да се възползват от
възможността за закупуване на
агнешко месо директно от фер-
мите. Това ще е удар върху про-
изводителите, които от своя стра-
на няма да могат да направят и
износ, включително за традици-
онни пазари като Италия и Хър-
ватия.", се казва в писмото на
асоциацията. Животновъдите по-
сочват, че не са в състояние да
задържат готова за реализация
продукция. Финансовите разхо-
ди за нейното поддържане по
фермите са непосилни, а и реа-
лизацията на агнешко е едно от
основните приходни пера за фер-
мера.

В тази връзка от асоциация-
та отправят призив към Сдруже-
нието за модерна търговия и Ми-
нистерство на земеделието, хра-
ните и горите за съдействие в
подкрепа потреблението на бъл-
гарското производство.ç

Âíîñ íà àãíåøêî
ìåñî îò Ìàêåäîíèÿ
óäðÿ 8000 îâöåâúäè
è êîçåâúäè

развитието на неприяте-
лите. В момента не е
необходимо земеделски-
те стопани да бързат и
да влизат в полетата с
пръскачките, за да
третират. "След затопля-
не на времето произво-
дителите трябва да
направят оценка на
посевите и да решат
дали има нужда от
влагане на инсектицид
заедно с хербицидите",
препоръчва професорът.

Що се отнася до
заболяванията, само в
полетата край морето са
установени ръжда и
мана, показват наблюде-
нията на проф. Киряков
по време на обиколките

Òàíåâà ïðåäëàãà íåóñâîåíèòå ïàðè îò åâðîôîíäîâåòå
äà ñå ïðåíàñî÷àò êúì óÿçâèìèòå îò êðèçàòà ôåðìåðè

Недоговорените бюджети по
всички европейски програми, уп-
равлявани от министерството на
земеделието, да се пренасочат
към уязвими производители като
подкрепа от мерките, наложени
заради COVID-19. Това е предло-
жението, което министърът на зе-
меделието, храните и горите Де-
сислава Танева е отправила в кон-
ферентната видеовръзка по вре-
ме проведения Съвет на минист-
рите на земеделието на ЕК, със-
тоял се в сряда. Според това пред-
ложение недоговорираните сред-
ства могат да се прехвърлят в общ
фонд, който да се управлява като
механизъм на извънредна държав-
на помощ. "Това ще бъде един

ки, така и храните и превозът на
животни.

По време на заседанието е об-
съдено и прилагането на Преход-
ната национална помощ. Минис-
тър Десислава Танева заяви, че на
фона на пандемичната обстанов-
ка, в която се намира цяла Евро-
па, страната ни предлага преход-
ната национална помощ да бъде
приложена чрез адаптивни инст-
рументи към настоящата ситуация,
като останат ограниченията един-
ствено в секторен план. "Също та-
ка предлагаме и с цел гарантиране
перспективата на фермерите да
продължим дебата за ОСП, а този
за Зелената сделка да бъде отло-
жен", допълни още Танева.ç

2020 ùå å ãîäèíà íà åêñïåðèìåíòèòå, èëè ìîæå ëè äà èìà
ðåêîëòà áåç òîðîâå è ïðåïàðàòè

нативи. На принципа, че "в биз-
неса няма празно", редица сто-
пани са решили да се обърнат
към животновъдните ферми, къ-
дето биха могли да изкупят пре-
горялата оборска тор, като по то-
зи начин подпомогнат и колеги-
те си.

След края на блокадата, коя-
то се очаква да продължи до 12
април, зърнопроизводители и гра-
динари имат готовност да потър-
сят суровина от кравеферми и
овцеферми. Проблемът е в тран-

спортните разходи, които биха
могли да оскъпят доставката на
естествен тор.

За други земеделци 2020 го-
дина очевидно ще бъде година-
та на експериментите, при кои-
то есенниците ще се отглеждат
без допълнително торене. А
всички знаем, че това неизбеж-

в пшеничните ниви. Една
от причините е трайното
засушаване. Ученият
отново съветва стопаните
да изчакат затопляне на
времето и тогава да
предприемат третиране с
фунгициди. В някои общи-
ни на Добричка област
вече е започнало пръска-
нето срещу плевели, най-
вече срещу синап, но
според учения мероприя-
тията се извеждат твърде
рано. Той е получил сигна-
ли, че на отделни места
пшениците жълтеят, най-
вероятно от стрес след
третиране с хербициди.

"В момента земеделски-
те производители нямат
работа на нивата, нека
трябва да спазват ограни-
ченията. Ще дойде момен-
тът за третиране с пести-
циди и сеитба на пролет-
ници", подчерта проф.
Киряков.

В Добричка област през
есента на 2019 г. бяха
засети близо 1 млн. и 290
хил. дка с есенници. От тях
1,245 млн. дка е пшеница-
та. Площите с ечемик
възлизат на малко над 15
хил. дка, а с рапица - 29
хил. дка, пише Галина
Недкова от Агри.БГ.ç

ççççç

пакет за борба срещу последи-
ците от пандемията. По този на-
чин всяка държава членка бързо
и ефективно да има възможност
да разписва мерки в рамките на
този бюджет", изтъкна министър
Танева. Това ще позволи да бъ-
дат подпомогнати най-уязвимите
производители - сектор "Плодо-
ве и зеленчуци", рибарство и ак-
вакултури, както и млечни про-

дукти. Помощта ще им позволи
да компенсират направените из-
вънредни разходи във връзка с
COVID -19, както и за възмож-
ност за съхранение на продук-
цията. В България ресторантьор-
ството и туризмът са основните
потребители на българските пло-
дове и зеленчуци, затова и тези
производители се определят ка-
то най-уязвими, е посочила още
Танева.

Българският министър привет-
ства насоките на Европейската
комисия за зелени коридори.

Тя подчерта, че от интерес
на фермерите е с предимство по
тези коридори за транспорт да
бъдат както медицинските сто-

Трудностите по въвеждането
на ТОЛ-системата в началото на
година и последвалите блокади
заради коронавируса са блоки-
рали доставките на торове от
почти всички заводи в страната,
което ще се отрази и на пролет-
ните дейности, съобщиха за Си-
нор.бг фермери от Северна Бъл-
гария. Застудяването и дъждове-
те през тази седмица очевидно
ще забави работата по сеитбата
и подхранването на есенниците,
но стопаните вече търсят алтер-

но ще се отрази върху добивите.
По отношение на препаратите

за растителна защита засега проб-
лемите не са толкова силно из-
разени, защото дистрибуторите
имат достатъчно запаси от пред-
варителните си доставки.

Да се надяваме, че Mинистер-
ството на земеделието или сами-
те браншови организации са в го-
товност да координират взаимо-
отношенията между отделните сто-
панства и фирми, така че ферме-
рите да знаят откъде биха могли
да се снабдяват с торове и суро-
вини.ç
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По думите му от столично-
то топлофикационно
дружество единствено
смятат, че цената на
електроенергията няма да
бъде релевантна през
следващите три месеца.

Изпълнителният дирек-
тор на "Топлофикация-
Бургас" Християн Илиев,
който също се включи по
Скайп, заяви, че няма
възражения срещу предло-
жението цената на топлин-
ната енергия в Бургас от 1
април да бъде по-ниска с
16,4 процента. Михаил
Ковачев, който е изпълни-
телен директор на "Топло-
фикация-Разград", също
няма забележки срещу
предложеното понижение
на цената с 16 на сто.

Предложението на
КЕВР е цената на топлин-
ната енергия в София да
поевтинее с 25,14 процен-
та. В Пловдив се предлага
намаление на цената с
14,8 на сто, в Бургас - с
16,4 процента, във Варна -
със 7,8 на сто, във Враца

Íàé-ãîëåìèòå ôèðìè â ìàøèíîñòðîåíåòî ñïðÿõà ðàáîòà

ÊÅÂÐ îòêàçà äà íàìàëè öåíàòà íà
åëåíåðãèÿòà, çàùîòî çà Ôîíä
"Ñèãóðíîñò íà åíåðãèéíàòà ñèñòåìà"
âúçíèêíàëè äîïúëíèòåëíè ðàçõîäè

- с 21,3 на сто, във Велико
Търново- с 16,6 процента,
в Разград - с 16 на сто.

Въпреки намалението
на цената на природния
газ с над 40 процента,
цената на електроенергия-
та ще остане непроменена
от 1 април, съобщава още
БТА. По време на ценовия
период за Фонд "Сигур-
ност на енергийната
система" (ФСЕС) са
възникнали допълнителни
разходи, които са съизме-
рими със спестените, каза
вчера председателят на
Управителния съвет на
ФСЕС Диан Червенкондев
по време на откритото
заседание на Комисията
за енергийно и водно
регулиране (КЕВР).  Със
заповед на министъра на
енергетиката се налага на

Българската браншова кама-
ра машиностроене съобщи, че
най-големите фирми, поддостав-
чици за автомобилостроенето,
спират временно работа заради
извънредното положение, въве-
дено във връзка с разпростра-
нението на коронавируса. При-
чините са спрени производства-
та на европейските автомобилоп-
роизводители и доставчици и не-
възможност за осигуряване бе-
зопасността на работещите.

"Линамар България", Русе
("Монтюпе"), засега е обявила,
че спира работа от 30 март до
10 април.

"ВИТТЕ Аутомотив", Русе, е
пуснала в отпуск 30% от работ-

Поради предвиденото
намаление на цената на
природния газ с 40,49 на
сто от 1 април, Комисията
за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) пред-
лага да се понижат цените
на парното и топлата вода
в страната с между 8 и 25
процента пак от тази
дата, съобщават от БТА. В
сградата на КЕВР вчера
се състоя открито заседа-
ние, на което бяха допус-
нати единствено предста-
вители на дружествата от
сектора "Топлоенергетика"
заради ограничаването на
разпространението на
COVID-19. Заседанието
беше предавано онлайн
на страницата на КЕВР.

Изпълнителният дирек-
тор на "Топлофикация-
София" Александър Алек-
сандров, който се включи
по Скайп, каза, че не
възразява относно пред-
ложението на регулатора
цената на топлинната
енергия в София да поев-
тинее с 25,14 процента.

Ïîòðåáèòåëñêà
àñîöèàöèÿ
íàñòîÿâà äà
ñå ñïðàò
êîëåêòîðèòå
â êðèçàòà

От Асоциацията за защита
на потребителите настояват
народните представители и
правителството да вкарат в
Закона за мерките при извън-
редно положение спиране на
дейността на фирмите за съ-
биране на вземания, т. нар.
колекторски фирми. Те нас-
тояват да бъдат отложени пла-
щанията на вноски към тях
без лихви до 1 юли 2020 г.,
както към фирми и бързи кре-
дити.

По информация на Асоци-
ацията за защита на потре-
бителите става ясно, че над
1,5 млн. българи дължат по-
вече от 3 млрд. лв. на колек-
торски фирми заради неизп-
латени дългове, лоши креди-
ти или непокрити сметки.

От Асоциацията заявяват,
че може да се стигне до ес-
калиране на общественото
напрежение като дават при-
мер за инцидента в град Ца-
рево, който е бил провоки-
ран от парични задължения
към бързи кредити. Там де-
сетки роми от махалата в гра-
да са нападнали офис на фир-
ма за бързи кредити.

Полицаи са арестували
служители на колекторска
фирма, които в 21:00 ч. са
влезли в махалата. Това е и
доказателство, че дейността
на тези компании сега нагне-
тява допълнително напреже-
ние в обществото, която мо-
же да доведе до негативни
последици, добавят от орга-
низацията.ç

"Ðîñàòîì" ùå ìîäåðíèçèðà ïåòè è øåñòè áëîê íà ÀÅÖ "Êîçëîäóé"
"Росатом" ще модернизира пе-

ти и шести блок на АЕЦ "Козло-
дуй", съобщиха от АЕЦ "Козло-
дуй". Договорът за модернизация
на апаратурата за контрол на не-
утронния поток (АКНП) бе под-
писан от АЕЦ "Козлодуй" и Елек-
троенергийното подразделение на
руската корпорация "Росатом" -
АО "Русатом Сервис" след отк-
рит търг, обявен през септември
2019 година. Тази апаратура има
решаваща роля за безопасност-
та на АЕЦ и е предназначена за
работа в системата за управле-
ние и защита (СУЗ) на водно -
водния енергиен реактор.

При подготовката на работна-

ниците си между 16 и 20 март, а
от 23 до 27 март други 30%. Спи-
ра работа цялото производство
от 30 март, засега обявено за
две седмици. Опасенията на ръ-
ководството са, че китайските
поддоставчици възстановяват
производството си, а поддостав-
чиците (конкуренти) от Мексико
не са спирали работа и вероят-
ността да бъдат изместени от тях

е много голяма.
Както вече беше съобщено,

"Язаки" спира работа изцяло в
двата завода за две седмици -
поради въведеното извънредно
положение и временното спира-
не на производството в заводи-
те на клиентите им.

Кораборемонтните предприя-
тия също са без работа, се каз-
ва в съобщението. "Бургаската
корабостроителница" има дого-
вор с Русия за ремонт на опре-
делени кораби по график. Рус-
ките специалисти, които трябва
да присъстват и консултират дей-
ностите по ремонта, не могат да
дойдат в България. Договорът за
ремонт на руски кораби не е

прекратен, но изпълнението му
се отлага неопределено във вре-
мето. Забавят се и срокове за
доставка на материали от запад-
ните страни. Вместо за 10-12 дни
доставките стават за 20-25 дни.

Най-големият кораборемонтен
завод "Одесос", Варна, в момен-
та довършва ремонта на кораб,
но не е ясно кога и как ще прис-
тигнат други кораби за ремонт,
за които има договор, тъй като
от тези страни не могат да прис-
тигнат специалисти, контролира-
щи ремонта.

"Корабно машиностроене",
Варна, спира работа за две сед-
мици. Не може да експедира из-
работена продукция за Италия.ç

Ñèíüîòî ãîðèâî ïîåâòèíÿâà ñ 40,49 %
îò 1 àïðèë, íî ïàðíîòî åäâà ñ 8 äî 25%

та и техническа документация ще
участват главният конструктор на
реакторните инсталации на АЕЦ
"Козлодуй" - "ОКБ ГИДРОПРЕСС"
и научният ръководител на про-
екта - изследователският център
"Курчатовски институт". Произво-
дител на основното оборудване
ще бъде руската компания "СНИ-
ИП - Систематом", която разпо-
лага с всички необходими пре-
поръки и опит в изпълнението на
подобни проекти.

Сред проектите, реализирани
от "Русатом Сервис" за АЕЦ "Коз-
лодуй", е и удължаването на сро-
ка на експлоатация на Пети и Шес-
ти енергоблок. Руската компания

"ТЕЦ Марица-изток 2" ЕАД
допълнително задължение
за обслужване на общест-
вото. То се състои в
предоставяне на Нацио-
налната електрическа
компания на допълнителни
количества електрическа
енергия за задоволяване
на нуждите на регулира-
ния пазар за периода
29.01.2020 г. - 30.06.2020 г.
в размер до 1 981 420
MWh. Заповедта се изда-
ва, защото трябва да се
задоволят нуждите на
регулирания пазар, рес-
пективно за гарантиране
на непрекъснатостта на
доставките на електричес-
ка енергия.  От КЕВР
също считат, че цената на
електрическата енергия от
1 април не би следвало да
се променя.ç

предоставя на чуждестранните АЕЦ
с реактори ВВЕР пълен набор от
услуги и доставки. Тя е главен из-
пълнител на дейностите по удъл-

жаване на срока на експлоата-
ция, извършване на планови ре-
монти и модернизация на оборуд-
ването на АЕЦ с ВВЕР. ç
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Ìëàäåæêîòî îáåäèíåíèå
íà ÁÑÏ-Ñîôèÿ ùå ïîìàãà
íà âúçðàñòíè õîðà

„Íåêà äà áúäåì îòãîâîðíè è äèñöèïëèíèðàíè!“, ïðèçîâàâàò ìëàäèòå ñîöèàëèñòè
"Осъзнавайки сериоз-

ността на ситуацията с но-
вия коронавирус и невъз-
можността на част от на-
селението да се справя са-
мо, решихме, че бихме мог-
ли да бъдем полезни. С гру-
па младежи се обединих-
ме около идеята да им по-
магаме, пазарувайки стоки
от първа необходимост, ле-
карства или да им плаща-
ме сметките. Ако изникне
още нещо, ще го усъвър-
шенстваме в процеса на
работа." Това заяви общин-
ският съветник Петко Ди-
митров, който е председа-
тел на Младежката органи-
зация на социалистите в
София и ще координира ра-
ботата.

Младежите от "Тимуров-
ските команди", които сфор-
мира БСП - София в помощ
на нуждаещи се възрастни
хора, са готови за работа.
Те вече разполагат с необ-
ходимите очила, маски и де-

зинфектанти, за да предот-
вратят опасността от зара-
за с коронавирус. Предпаз-
ните средства им бяха оси-
гурени от Столична общи-
на със съдействието на ли-
дера на БСП - София Кало-
ян Паргов и Петко Димит-
ров. Възрастните хора над
60 години попадат в риско-
вата група от зараза с
COVID19 и не бива да изли-
зат от домовете си.

Всеки социалист, който
би искал да получи помощ,
трябва да се свърже с пред-
седателя на съответния Ра-
йонен съвет на БСП по мес-
тоживеене, да заяви от как-
во има нужда и да уговори
ден за извършване на по-
мощта.

"Нека да бъдем отговор-
ни и дисциплинирани! Да
спазваме препоръките и да
си стоим вкъщи! За да пред-
пазим себе си и близките
си!" - категорични са мла-
дите социалисти.

"Това, което днес пред-
лага председателката на
Народното събрание, е на-
рушение на Конституцията,
нарушение на установения
политически ред в България
през последните 30 години.
Отговорността на тези, ко-
ито ще застанат зад това
решение, ще бъде търсена
от българските граждани
след години", каза Валери
Жаблянов, народен предс-
тавител от ПГ "БСП за Бъл-
гария", от парламентарната
трибуна.

"Вие днес решихте след
30 години свободен парла-
ментарен живот в Бълга-
рия, под един предлог, кой-
то, разбира се, трябва да
бъде разглеждан с цялата

Âàëåðè Æàáëÿíîâ êúì óïðàâëÿâàùèòå: Èñêàòå äà óïðàâëÿâàòå ñ óêàçè è äåêðåòè
Îòãîâîðíîñòòà çà ðàçïóñêàíåòî íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå
ùå âè áúäå òúðñåíà îò áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè

сериозност - разпростра-
нението на вируса, да се
отървете от най-висшия
представителен орган на
републиката. Вие искате
да управлявате с укази.
Вие днес искате да управ-
лявате с декрети, с прес-
конференции и с лични
мнения. С подопечни жур-
налисти и верноподани-
чески настроени медии.
Вие искате да управлява-
те по този начин. Това уп-
равление има ясно назва-
ние - това е диктатура",
продължи той.

Жаблянов обърна внима-
ние, че предложението за
разпускане на парламента
е било съпътствано от ду-
мите: "Всички се обединих-

ме, без БСП".  "С кого сте
се обединили тогава? БСП
не е тази парламентарна
група. БСП е политическа
традиция. БСП са стотици
хиляди хора, вярващи в друг
- справедлив, свободен, де-
мократичен и солидарен по-
литически ред, който вие от-
хърляте", категоричен бе со-
циалистът.

Валери Жаблянов от-
върна на думите на пред-
седателя Караянчева, че
Народното събрание  впос-
ледствие ще трябва да на-
ваксва работа: "Парламен-
тът не е кооператив, в кой-
то да се спускат норми, ко-
ито могат да се изпълнят,
преизпълнят и отчетат.
Парламентът е представи-

го, а защото няма да ги
има". "Както председател-
ката на парламента обича
да казва, понякога не на
място - "хора, бдете". Бде-
те, защото авторитаризмът
настъпва в България и в Ев-
ропа", заяви още Жаблянов
от трибуната на Народно-
то събрание.

"Нужно е да мислим  как
да стане така, че да изле-
зем от цялата тази беда, ко-
ято ни е сполетяла, така че
да пазим себе си и хората
в държавата, което е наше
задължение. Тези предизви-
кателства се решават от
парламентаризма, поне спо-
ред общественото развитие
от последните стотици годи-
ни.  Това е начинът, по кой-
то се гарантират гражданс-
ките права на различни гру-
пи граждани". Това заяви на-
родният представител от ПГ
на "БСП за България" Антон
Кутев от трибуната на На-

Àíòîí Êóòåâ: Ñïèðàíåòî íà ðàáîòà íà Íàðîäíîòî ñúáðàíèå å ïðåñòúïëåíèå ñðåùó äúðæàâíîñòòà

телството на нацията. И ко-
гато решавате да се само-
разпуснете и абдикирате,
вие слизате не само под
отговорността на истори-
ческия момент, вие слиза-
те и под вашата собствена
съвест. Вие утре няма да
можете да погледнете из-
бирателите си, не за дру-

заразата, в българското об-
щество е пълно с хора, кои-
то се страхуват от безрабо-

тица, от глад,  и от фалити:
"Именно представителство-
то на тези хора представля-
ва парламентът. Когато да-
дем властта на едните, кои-
то ни пазят от болестта, ние
всъщност позволяваме да се
потъпкват правата на ония,
които може да се страхуват
от болестта, но се страху-
ват и от друго. Ролята на
парламентаризма е точно
това, че трябва да има за-
щитници на различни групи
хора".

Кутев коментира, че с то-
ва,  което управляващите
правят, ще  изведат страна-

та по много по-лош път . "Та-
зи отговорност ще трябва да
понесете само след някол-
ко месеца, когато хората се
обърнат към вас с  "Какво
направихте?" - изтъкна Кутев.

Той  заяви, че според
Конституцията Народното
събрание в република с пар-
ламентарно управление, е
органът, който не бива да
спира да работи. "Това е ор-
ганът, който изразява граж-
данските права. Със спира-
нето на работа на Народно-
то събрание това  е прес-
тъпление срещу държавност-
та", завърши Антон Кутев.

родното събрание.
Той  посочи, че освен хо-

рата, които се страхуват от
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Човечеството е премина-
вало през много кризи,
едини по-малки, други по-го-
леми, трети предизвикващи
промяна на общественото ус-
тройство. Днес все повече
гласове на авторитети най-
вече от групата на яростни-
те неолиберали и глобалис-
ти предвиждат, че след нас-
тоящата криза на планетата
ще се установи нов свето-
вен ред. Къде обаче е проб-
лемът и защо днес светът е
вече различен?

Няколко десетилетия та-
ка нареченият златен мили-
ард на неолибералния свят
паразитира върху планетата
Земя и изсмуква нейните
жизнени сокове, без да е от-
говорно за бъдещето на све-
та. Не е тайна, че този ми-
лиард консумира 60-70% (по
някои статистики и повече)
от ресурсите на Земята за
сметка на нищетата на оста-
налите 6 милиарда от насе-
лението. Тази "привилегиро-
вана" част от човечеството
прикрива ненаситната си ал-
чност и консуматорство с бе-
залтернативната (според тях)
етика на неолиберализма и
глобализма. Но дойде
COVID-19 и изкара наяве
всичките им лъжи, недъзи и
голи фрази. Опитвайки се да
заблуждават (и засега ус-
пешно) останалата част от
човечеството зад паравана
на лъскавата фраза евро-ат-
лантически ценности прикри-
ват своето хищническо
консуматорско поведение.
Коронавирусът порази не са-
мо човешкото здраве и ико-
номиката, но и това, което
никой не очакваше -
(без)нравствеността на нео-
либералното и глобализа-
торско общество.

Ебола, птичи грип, свин-
ски грип и други също за-
сегнаха огромно население,
а и смъртността не бе мал-
ка. Но те не нарушиха ритъ-
ма на живот на "цивилизо-
вания свят". Някак си тези
болести бяха далеч, извън
"техния дом" и те не ги зася-
гаха. А най-засегнатите (пре-
димно Третият свят) бе прос-
то статистика. Сега COVID-
19 се заби в сърцето на нео-
либерлния свят и нанесе
своя удар.

Обществото от
много дълго време е
в перманентна криза

(някои казват от десетиле-
тия, други - от столетия), ко-
ято беше силно катализира-
на не от огромните социал-
ни неравенства, сериозните
екологични проблеми или до-
ри и от съвременното пре-
селение на народите, а от
едно от най-низшите същес-
тва на нашата планета - ви-
руса COVID-19.

Êîðîíàâèðóñúò ïîðàçè (áåç)íðàâñòâåíîñòòà íà
íåîëèáåðàëíîòî îáùåñòâî

Преди два месеца най-за-
сегнатите днес държави нег-
лижираха задаващата се
опасност, вторачени в тех-
ните евро-атлантически цен-
ности, разчитащи може би
на здравната си система, из-
градена също на неолибера-
лен принцип (здравето е тър-
говия и то е за тези, които
могат да си платят), но най-
вече очакваха географията
на заразата да бъде както
при предишните епидемии и
да остане далеч от тях.

С всеки изминал ден от
данните на заразените от ко-
ронавирус в света (официал-
но отчитано от СЗО в реал-
но време) все по-ясно се
очертава географията на по-
ражение, която показва не-
що много отчетливо. Държа-
вите в челото на "коронакла-
сацията" с много голямо съв-
падение са от групата на та-
ка наречените демократич-
ни страни с неолиберална
икономика и висок стандарт
на живот. Това е напълно
противоположно на геогра-
фията на заразата от пре-
дишни пандемии. Изключе-
ние в челото правят Китай и
Иран, където стандартът на
живот не е висок. Докато за
Китай си има своето обяс-
нение - голямата обвърза-
ност с транснационалните
компании, които изнесоха
своите производства там, то
за Иран все още няма обяс-
нение. COVID-19 като оцве-
тител очерта географията на
глобализираната част от пла-
нетата и показа страните от
нейната структура (правя
уточнението, че има голяма
разлика между глобализира-
на и глобална, но това е
предмет на друг разговор).

Къде е България
в цялата картина.

Анализирането на данни-
те показва, че нашата стра-
на е по-скоро в клуба на
"бедните". От една страна, е
добре, защото с голяма до-
за на вероятност показва, че
може би коронатайфунът ще
ни заобиколи или най-много
ще сме в периферията му.
Но числата показват и нещо
друго, че ние сме и в пери-
ферията на световната ико-
номика. Макар и членове на
ЕС вече от 13-а година, ние
по-скоро сме в клуба на раз-
виващите се държави. Наяве
лъсва голямата лъжа на пре-
хода и всекидневната мант-
ра и основна опорна точка
на властта през последните
10 години, че България е раз-
вита и благоденстваща стра-
на. Но ние не само че не
сме от развитите страни, но
по класациите по БВП и по
стандарт на живот сме око-
ло 75-о място в света (преди
30 години бяхме в топ 30 по

данни на ООН).
Болезнен въпрос тегне, и

то все повече, през послед-
ните дни и седмици - дали
преди 30 години България от-
ново не избра грешната
страна, на която да застане,
както сме го правили много
пъти досега. И още по-болез-
нено става, че този избор
не бе направен от цялата
българска нация, а от елита,
който историята ще покаже
колко е бил зрял или по ско-
ро недозрял. Светъл лъч ос-
тава надеждата, че в Бълга-
рия евро-атлантическите
мантри нямат здрави коре-
ни. Тези корени, които оста-
наха живи 500 години на ос-
новата на нашите традици-
онни български ценности,
пренасяни през вековете и
през всички територии, кои-
то сме населявали.

В зората на човешката
цивилизация в първобитно-
то общество взаимоотноше-
нията в общността са се ре-
гулирали в продължения на
хилядолетия само на базата
на споделени от общността
ценности. Днес в евро-ат-
лантическото пространство
и най-вече в ЕС взаимоот-
ношенията между хората се
регулират от свръхпроцеду-
ри, които отдавна не въплъ-
щават ценности, а са едни
безкрайни бюрократични
"измислици", които започна-
ха да отвращават всички ни,
а британците даже напусна-
ха. В тези безкрайни проце-
дури има как кокошките да
са щастливи, каква да е дъл-
жината на краставиците и пр.
с една-единствена цел да се
внушава на хората заблуда-
та, че има справедливост, ра-
венство, загриженост за
здравето, солидарност, но
дали е така? Директивите,
регламентите и процедурите
се създават от елитите (по-
литически и икономически)
и са предназначени най-ве-
че да защитават техните лич-
ни интереси. За "простолю-
дието" обаче е задължител-
но да ги спазва, защото ина-
че ще бъде наказвано. Така
елитите стават все по-бога-
ти, а неелитите все по-бед-
ни. Дори и така наречените
идеологии - капитализъм, со-
циализъм, либерализъм и
пр., не успяват да донесат в
обществото така търсената
справедливост.

Всъщност либералната
демокрацията, колкото и да
е парадоксално, се ръково-
ди най-вече чрез процедури
и закони, но да се измислят
и напишат закони и проце-
дури, които да регламенти-
рат всички възможни вари-
анти на човешките действия
и взаимоотношения е невъз-
можно. Математически въз-
можните варианти клонят
към безкрайност. Това, кое-

то трябва да постигат зако-
ните е да защитават опре-
делени общественополезни
ценности и да санкционират
тяхното погазване.

След кризата са възмож-
ни три сценария за бъдеще-
то на обществото.

Първият, властта принад-
лежи на чиновническия кор-
пус, а бизнесът е най-при-
вилегированата му рожба.
Народът в този случай полу-
чава само мястото на "доби-
тък".

Вторият, властта принад-
лежи на бизнес олигархия-
та, която единствено обслуж-
ва своята жажда за забога-
тяване, а държавността му е
напълно подчинена.  В съ-
щото време народът отново
получава мястото на "доби-
тък".

Третият, обществото
престава да бъде сбор от
индивиди от вида "всеки за
себе си", "един път се жи-
вее", "всички са ми длъжни,
а аз на тях с нищо не съм
задължен и нищо не дължа",
"тези там горе знаят какво
и как" - и те правят каквото
си знаят и каквото могат.
Страната и обществото се
градят на основата на една
нова концепция на жизне-
ното устройство.

Конкретно България тряб-
ва да приеме пътя на нова
концепция за възраждане,
базирана на хилядолетните
традиционни български цен-
ности - вяра, любов към се-
мейство, трудолюбие, съст-
радание, здрава връзка със
земята, гостоприемство, тър-
пимост, пестеливост, природ-
на интелигентност и други.
С помощта на тази концеп-
ция България трябва да се
извиси на подобаващото й
се място в региона и света
и да стане страна, където
всеки гражданин да се чув-
ства достоен, че е българин.
Държавността и бизнесът да
служат на всички хората, а
обществото да се развива на
основата на категорична хар-
мония с биосферата и тех-
носферата и една етика за
всички без никаква двойст-
веност на нравствените стан-
дарти.

Грешно е да се смята, че
смяната на една идеология
от известните днес (капита-
лизъм, социализъм, глобали-
зъм, марксизъм, неолибера-
лизъм пр.) до новите, които
ще бъдат предложени на об-
ществото, ще доведе до про-
мяна, ако не се бръкне още
по-надълбоко. Това означа-

ва смяна на концепцията за
жизнеустройството, където
векове наред се води нес-
кончаемата борба кое е по-
важно - материалното или
духовното. В новата концеп-
ция за жизненото устройст-
во на обществото на бъде-
щето, материалния свят - ви-
тални ценности (живот и
здраве), консумативни цен-
ности (храна, вода, въздух,
жилище, кола и други), ико-
номически ценности (работ-
но място, заплата и други) и
т. н. са в хармония с духов-
ните ценности - творчество
и изкуства, спорт, социални
контакти, контакта с приро-
дата (туризъм) и най-вече по-
вече хуманизъм. Нашият жи-
вот и жизнеустройство тряб-
ва да бъдат в хармония с
повелите на Твореца и при-
родата. Факт е, че корона-
вирусът засяга не само ма-
териалните ценности, но най-
вече засегна духовния свят
на хората, като спря достъ-
па до култура, спорт, приро-
да, ограничи социалните кон-
такти. Технологиите в лице-
то на интернет ни свързва,
пренася образ, картина,
звук, но не може да прене-
се духовната аура, усещана
при непосредствения контакт
на човека с човек.

Естествено е да
поставим въпроса,
а "кои ще са новите
лидери и водачи?",

които ще поемат отговор-
ността и ще ни поведат към
промяната и възхода. Тях ве-
че ги има, те са сред нас.
Сегашната коронаситуация
ще ни ги покаже и всички
ние ще ги разпознаем на ос-
новата на нашата нравстве-
ност, унаследена от нашите
предци и възпитана в нас от
нашите родители. Вярвам, че
развръзката предстои, но за
да стъпим на правилния път,
се изискват и нашите общи
усилия.

В Китай криза и  възмож-
ност се изписват с един и
същи йероглиф. Искам да
вярвам, че тази криза може
да бъде за България възмож-
ност трезво да преосмислим
последните 30 години лута-
не и да намерим най-после
правилния път. Това задъл-
жително минава и през пре-
осмисляне на нашите цен-
ности като нация и най-вече
намирането на търсения ве-
че столетие национален иде-
ал.

Д-р инж. Георги РИВОВ
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Àïðèëñêîòî âúñòàíèå -
áúëãàðñêèÿò ïîäâèã

Годината е 1876-а, денят 20
април - една паметна дата в бъл-
гарската история. На нея наши-
те предци се вдигат срещу цяла
империя в името на едно - сво-
бодата. Макар действията им да
не водят пряко до нея, те си
остават един от най-ярките при-
мери за себеотрицанието и
храбростта, на която е спосо-
бен българинът в името на по-
висше благо.

Как обаче се стига до избух-
ването на Априлското въстание?

Гибелта на Васил Левски през
1873 година води до тежка кри-
за сред революционното движе-
ние. Неуспешните опити да се на-
мери заместник на Апостола, нес-
кончаемите спорове и оттегля-
нето на Любен Каравелов от дви-
жението през 1874 година водят
до разцепление вътре в БРЦК.
Христо Ботев застава начело на
Българския революционен коми-
тет (БРК) в обстановка на обя-
вен банкрут на Османската им-
перия и избухнало въстание в
Босна и Херцеговина.

Гениалният поет не може да
не се възползва от поредното
разпалване на Източния въпрос.
Замислено е въстание, като бъл-
гарските земи са разделени на
окръзи, начело на които заста-
ват апостоли. Времето за орга-
низация обаче се оказва недос-
татъчно и т. нар. Старозагорско
въстание през септември 1875
година се проваля. Отчаян от не-
успеха, несправедливо обвинен,
Христо Ботев поема върху себе
си отговорността за несполука-
та и се оттегля. Малко по-късно
БРК се саморазпуска, оставяйки
революционното движение без
ръководство. Някои от неговите
членове отчитат задълбочаване-
то на Източната криза и прис-
тъпват към подготовка на ново
въстание в България. Те сформи-
рат т. нар. Гюргевски революци-
онен комитет,

състоящ се от млади,
решителни дейци с
революционен опит,

разочаровани от досегашните
безплодни усилия. През ноемв-
ри-декември 1875 година в дъл-
ги заседания те решават да се
пристъпи към организиране на
ново всеобщо въстание през про-
летта на следващата година. Бъл-
гарските земи са разделени на
революционни окръзи, начело с
апостоли и техни помощници.

В първите дни на новата
1876 година определените апос-
толи преминават река Дунав и
се заемат с делото. В българс-
ките земи ги очаква много ра-
бота, а и много разочарования.
Още в самото начало предвиде-
ният Софийски окръг се прова-
ля, апостолите са заловени или
се завръщат в Румъния. Далеч
не цялото българско общество

Ìëàäèòå áúëãàðè òðÿáâà äà ïîçíàâàò äåëîòî íà Ëåâñêè è
Áîòåâ, íà Áåíêîâñêè è Ñòàìáîëîâ, íà õèëÿäèòå áúëãàðè,
ïîâåëè îò÷àÿíà, íî ãåðîè÷íà áèòêà çà ñâîáîäà

възприема революционната так-
тика. Някои се плашат от кръ-
вопролития, други не вярват, че
българите сами могат да се ос-
вободят. Затова и на места апос-
толите използват различни про-
пагандни похвати, като слуха, че
Сърбия и Русия само чакат въс-
танието, за да обявяват война
на Цариград. Масово разпрост-
ранение придобива твърдение-
то, че буквеното изписване на
годината 1876 година означава-
ло "Туркия ке падне".

В Търновския революционен
окръг главният апостол Стефан
Стамболов прехвърля цялата ор-
ганизационна тежест на местни-
те дейци, които разгръщат енер-
гична дейност в Габровско, Сев-
лиевско, Горнооряховско, Трев-
ненско, но не могат да решат

проблема с липсата на оръжие.
Във Втори окръг с център Сли-

вен между самите апостоли има
противоречия относно тактиката,
а и местните комитети настоя-
ват за четнически действия.

Сериозни пропуски има и в
Трети - Врачански окръг, където
липсата на оръжие и на коорди-
нация се оказва решаваща.

Най-организирано действат
апостолите в Четвърти окръг, ос-
новно в родопските и средногор-
ските села. Мъжете провеждат во-
енна подготовка, подготвят се
складове и лагери в планините.
Общото събрание на комитетите
от Четвърти окръг, проведено в
местността Оборище на 14 април,
уточнява плана за въстанието и
решава то да избухне на 1 май.

Поради предателство турски

Въстание в истинския смисъл
в Сливенско няма, апостолите
съставят чета, която след тежки
боеве е обкръжена и разбита.

Комитетите във Врачанско
проявяват колебания и в крайна
сметка решават да изчакат чета-
та на Христо Ботев. Първоначал-
но се предвижда тя да бъде ръ-
ководена от Панайот Хитов или
Филип Тотю, но те отказват и по-
етът поема командването на 205-
те четници. На 16 май те се кач-
ват на австрийския кораб "Ра-
децки", скоро слизат на българ-
ския бряг при Козлодуй, откъде-
то започва безсмъртният поход
на Ботевата чета. Въстанието във
Врачанско така и не избухва, чет-
ниците водят сами тежки боеве
срещу превъзхождащия ги про-
тивник.

На 20 май, при неизяснени
обстоятелства, даващи възмож-
ност за различни хипотези, Хрис-
то Ботев пада убит. След смърт-
та на войводата си четата се раз-
пада на групи, които са унищо-
жени една по една.

По същото време с Ботевата
чета през Дунав минава и четата
на Таньо Стоянов, която след ге-
роичен поход е унищожена.

С разгрома на двете чети Ап-
рилското въстание фактически
завършва. То е предизвикателст-
во към Високата порта и е поту-
шено с целенасочена жестокост,
и то дори извън въстаналите ра-
йони. Близо 80 селища са изго-
рени, убити са около 30 хиляди
жени, деца, мъже.

Зверствата не остават скри-
ти от световната общественост.
Анкетната комисия на Юджийн
Скайлер с участието на Дженю-
ариус Макгахан и Алексей Цере-
телев изнася безспорни доказа-
телства за кланетата, предизви-
кали гневната и съчувствена ре-
акция на света. Организират се
митинги и подписки в защита на
българския народ, близо 3000
статии са посветени на трагич-
ните събития, десетки известни
личности като

Дмитрий Менделеев,
Лев Толстой, Джузепе
Гарибалди, Уилям
Гладстон и Чарлз
Дарвин издигат глас
за българите.

В крайна сметка Априлското
въстание и общественият отзвук
от него водят до огромен общес-
твен отзвук в православна и сла-
вянска Русия и до началото на
Руско-турската освободителна
война и освобождението на Бъл-
гария.

Датата 20 април 1876 г. ос-
тава в народното съзнание като
един от най-светлите и същев-
ременно най-трагични дни в но-
вата ни история. Априлското въс-
тание е доказателство и залог за
това, че нашият народ може и
трябва със собствените си ръце
да построи светлото здание на
своето бъдеще. Светлите българ-
ски синове и дъщери поемат по
пътя на безсмъртието и плащат
с живота си, честта си, имота си
и благоденствието на семейст-
вата си. Всичко това в името на
правото всеки българин да бъде
свободен.

Нека се поклоним пред под-
вига и саможертвата им.

Вечна им памет!

заптиета се опитват да аресту-
ват председателя на комитета в
Копривщица Тодор Каблешков и
на 20 април той обявява въста-
нието, за което уведомява окол-
ните села с прочутото "Кърваво
писмо". Същия ден въстава и Па-
нагюрище, а

Георги Бенковски
сформира своята
конна „Хвърковата
чета“, с която обикаля
селищата в окръга и
ги вдига на въстание.

Скоро редовна османска ар-
мия и башибозук атакуват въс-
таналите селища, първи падат
Стрелча, Клисура, а след чети-
ридневни сражения - и Пана-
гюрище. Трагична е съдбата на
Батак, където потушаването на
въстанието е придружено с ма-
сови кланета. В Перущица Ко-
чо Чистеменски и Спас Гинев
убиват целите си семейства, за
да не попаднат живи в ръцете
на врага.

Когато "Кървавото писмо"
достига Търновско, властите ве-
че са взели мерки. Все пак тук
въстание избухва, макар и не в
предвидения мащаб. Сформира-
ни са няколко чети, една от коя-
то е на поп Харитон, водила 9-
дневно сражение в Дряновския
манастир.

Стефан Стамболов

Борис Симеонов
ТОДОРОВ

Ученик в СУРИЧЕ
"Д-р Петър Берон", Перник
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Лив Тайлър е родена
на 1 юли 1977 г. в Ню
Йорк, Америка. Майка й
- Биби Бюъл - е извес-
тен модел, а през 1974
се снима за списание
"Плейбой" като момичето
на месец октомври. Тя е
прототипът на Пени
Лейн от филма на Каме-
рън Кроу "Почти извест-
ни".

По времето, когато се
ражда Лив, кръстена на
норвежката актриса Лив
Улман, Биби живее с
рокмузиканта Тод Рундг-
рен. Но година по-късно
той напуска семейството.
Детето Лив расте с
мисълта, че Рундгрен е
баща й. Докато един
ден, когато е на десет
години, забелязва необи-
чайната прилика с дъще-
рята на един семеен
приятел, който често
посещава дома й - Сти-
вън Тайлър от групата
"Аеросмит". След като
научава от майка си, че
той е истинският й
баща, Лив сменя фами-
лията си на Тайлър.

Лив е на 14 години,
когато майка й я води в
Ню Йорк, за да се проб-
ва като модел. Лицето й
започва често да се

появява по страниците
на модните списания,
снима се и в рекламни
филми, така усеща вкуса
на актьорската професия.

За първи път обръща
публичното внимание
към себе си, като се
снима заедно с Алисия
Силвърстоун във видеок-
липа на песента Crazy на
групата на баща си
"Аеросмит". Клипът
дълго не слиза от върхо-
вете на видеокласациите,
а двете момичета не
излизат от главите на
милиони по цял свят.
Решението да участва в
клипа е взето, след като
режисьорът я вижда в
реклама на "Пантен", без
да знае кой е баща й.

Тайлър дебютира на
големия екран през 1994
г. във филма на Брус
Бересфорд "Silent Fall"
(1994).

Играта й в "Heavy"
също получава положи-
телни отзиви от крити-
ците, а лентата на Бер-
нардо Бертолучи "Отк-
радната красота" е приз-
ната за големия пробив
на младата актриса.
Филмът, поразителен
със своята красота и
дълбоко значение, спече-

ли много филмови награ-
ди, включително "Ди
Донатело" и БАФТА.

По-нататък следват
няколко второстепенни и
главни роли - в
"Inventing the Abbotts"
(1997), "Обратен завой"
(1997) и още няколко
филма. През 1998 г. тя
се снима в ролята на
дъщеря на Брус Уилис и
любима на Бен Афлек в
касовия хит на годината
"Армагедон" (1998).

Последвалите филми
на актрисата не са тол-
кова успешни финансово,
но някои от тях получа-
ват отлични оценки от
критиците.

През 1999 г. по екра-
ните излизат два истори-
чески филма с Лив
Тайлър -"Плънкет и
Маклийн" и "Онегин", в
който актрисата играе
Татяна Ларина.

Същата година се
снима и във филма на
Робърт Олтман "Cookie's
Fortune" (1999), а на

1998) връзка с актьора
Хоакин Финикс, а през
2003 г. се омъжва за
британския рокмузикант
Ройстън Лангдън, от
когото има син, чийто
кръстник е английският
футболист Дейвид Бе-
към.

Бракът им се разпада
през октомври 2009 г. От
2014 г. насам живее със
спортния мениджър
Дейвид Гарднър. През
февруари 2015 г. ражда
от него втория си син.

следващата - в "Доктор Т
и жените". Най-популяр-
ната й роля е в трилоги-
ята на Питър Джаксън
"Властелинът на пръсте-
ните" (2001), където тя
играе Аруин.

В личния си живот,
Лив страда от дислексия,
както и от синдром на
хиперактивност с дефи-
цит на вниманието.
Никога не е взимала
уроци по актьорско
майсторство.

Има 3-годишна (1995-

Лив Тайлър завладява
с "Открадната красота"

Дори коронаврусът не успя да спъне любовта между Батман и момиче на Бонд
Коронавирусът не може

да развали доброто настро-
ение на тези две влюбени
птички - двамата се разхож-
дат из Лос Анджелис на чист
въздух …

Холивудската звезда Бен
Афлек (три пъти игра в ро-
лята на Батман) отново е
влюбен. Новата жена до не-
го е момичето на Бонд Ана
де Армас.

През ноември 2019 г. Бен
и Ана се запознаха на сни-
мачната площадка на фил-
ма, в който участваха - Deep
Water. В трилъра, който пред-
стои да излезе по кината в
края на 2020 г., двамата иг-
раят двойка, в която любов-
та вече не е налице и всеки
иска да направи живота на
другия нелек.

В реалния живот те оче-
видно имат съвсем различ-
ни чувства един към друг.
Двамата бяха забелязани

заедно в Брентууд, предгра-
дие на Лос Анджелис. Пър-
во минаха за малко през ед-
на книжарница, после си взе-
ха кафе.

И не само че слънцето
грееше чудесно през този
ден, а и лицата на двамата
изразяваха колко добре се
чувстват заедно.

Вече няколко седмици
Бен Афлек и Ана де Армас
са заедно в живота, дори за-
едно почиваха в Куба (ро-
дината на Ана) и в Коста
Рика.

Бен Афлик вероятно сил-
но си е пожелал много къс-
мет, тъй като има зад гърба
си тежка година. Актьорът,
който беше алкохолик пове-
че от 18 години и най-нак-
рая отново се смята за "сух",
имаше тежък рецидив в края
на 2019 г. и отиде в клини-
ка. Сега надеждата му е "су-
шата" да продължи.
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Орешевската църквата „Св. Георги“  -
чудна за поклоннически туризъм

Макар и със скромна
осанка, църквата "Св. Ге-
орги" в белоградчишкото
село Орешец вече два века
обгръща със светлина все-
ки, пристъпил прага й. От
стените и купола на храма
лицата на светците греят в
ярки цветове, сякаш худож-
никът е пренесъл багрите
на маргаритки, мак и син-
чец от един чуден ден под
ясно небе. В сияйно жълто
изпъкват и разположилите
се от двете страни на църк-
вата Слънце и Луна - да-
лечен отглас от дохристи-
янските вярвания по бъл-
гарските земи.

 "Всички стенописи са
изпълнени в яркожълто,
оранжево, червено, насите-
носиньо - разказва проф.
Рая Заимова от Института

Убежище, заслон и пър-
ви "дом" - това са били пе-
щерите за първите, нари-
чани "пещерни хора", на-
селявали преди хиляди го-
дини днешните земи на
България. И до днес скал-
ните образувания имат
важно значение за наука-
та. В пещерите се откри-
ват нови находища на во-
да, проследяват се водоиз-
точници, правят се геолож-
ки проучвания и се търсят
стари и непознати форми
на живот. Българската фе-
дерация по спелеология от-
белязва на 18 март 91 го-
дини от създаването на
първото пещерно дружест-
во през 1929 г. Димитър
Паунов - пещерняк с дъл-
гогодишна практика и
бивш член на пещерен клуб
"Алеко Константинов" в

ра намираме сцената с "Тай-
ната вечеря на Исус и апос-
толите", нарисувана като дет-
ска рисунка. На преден план
излиза индивидът, творецът,
който изографисва според
собствените си виждания -
св. Марина е представена с
чук в ръка, готова да смачка
дявола, а св. Харалампи
държи кошничка с инстру-
менти, с които да гони ло-
шите духове и болестите. Ху-
дожникът запазва почитта
към светците, но в същото
време прибавя и по нещо от
действителния живот, за да
може богомолецът да стои
по-близо до образите върху
стените."

С известен наивитет и
несъразмерни пропорции са
предадени и изображения-
та от иконостаса. На него
могат да се видят не само
икони, но и сцени от сът-
ворението на света - Гос-
под е изобразен като ста-
рец, а Адам и Ева са тъмни
на цвят, защото Бог е съз-
дал човека от кал. Но освен
боговдъхновени самодейци,
в изографисването на цър-
квата са участвали и твор-
ци от прочутата Тревненска
художествена школа. За то-
ва свидетелстват саморъчно
изписаните им имена над
една от входните врати на
храма. През 1866 г. подпи-
са си е поставил и Витан
Николов - внук на основа-
теля на школата папа Ви-
тан. Дело на тези умели
майстори са дърворезбите и
дюшемето в храма, както и
камбанарията.

Кулата с чудесно израбо-
тената камбана е отделена
от храма. В двора му има
също така чешма с лекови-

та вода, която извира от пла-
нината и дълго време е съ-
бирала вярващи в чудодей-
ното изцеление хора. Тук са
и оброчните кръстове, и ос-
танките от старото гробище,
и руините на килийното учи-
лище, обградени със зид от
варовикови камъни.

Макар и оцеляла две сто-
летия, църквата в Орешец
носи рани, нанесени й не
само от времето, но и от
злосторничество. Ценните
стенописи като по чудо са
запазени до днес, ала зара-
ди все по-разширяващите се
пукнатини се нуждаят от
спешна реставрация. В мо-
мента се укрепват само ос-
новите, стените и покривът
на храма.

Разположен недалеч от
Белоградчишките скали - са-
мо на няколкостотин метра
от пещерата Венеца и за-
обиколен от живописни
местности, храмът "Св. Ге-
орги" в Орешец може да бъ-
де приятна дестинация за
поклоннически туризъм сред
красотите на Божието тво-
рение.

Тайнствени пещери събуждат
любопитство към природата

София, разказва за нелека-
та, но увлекателна задача
на хората, които са се пос-
ветили на тази дейност.
"При нас - пещерняците има
такава страхотна възмож-
ност, да усетиш, че влизаш
първи , правиш първите
стъпки в непозната досега
пещера и си първо човеш-
ко присъствие в тази гале-
рия. Такова нещо на мен
лично ми се е случвало в
пещерата Кървавата локва,
в района на Котел, където
бяхме на експедиция. Пре-
ди нас някой беше влизал
и открихме неизвестно до
този момент продължение
на пещерата. Тя е пропаст-
на пещера, но на 7-8 метра
от дъното има отвор, който
е на стената. За да влезеш
в този отвор, трябва да се
залюлееш, да отпуснеш въ-

жето и да хлътнеш в него,
което не става от първи
опит. Усещането е като че
си покорил някой връх, с
нищо не може да се срав-
ни тръпката, че влизаш
там, където човешки крак
още не е стъпвал".

Спелеолозите са хора
от особен вид, защото ос-
тавят уютен дом и семей-
ство и отиват да търсят
красота там, където цари
вечен мрак. Тяхната любов
към красотата на сурови-
те, непристъпни пещери
не познава граници.

"В пещерата времето
много бързо тече, понеже
не носим часовници със се-
бе си, там нямаме и мо-
билна връзка" - казва Ди-
митър Паунов. "Например
ако влезем следобед, цяла
нощ сме вътре и излизаме

по балканистика към БАН.
Повечето от изображенията
не са правени от школува-
ни зографи, затова и липс-

ва подредба и съобразява-
не с канона.

Така вместо образа на
света Богородица, на олта-

в утрото на следващия ден.
Вътре не се усеща как вън
тече времето. Там човек е в
екстаз, той сам си осветя-
ва пътя и се захласва по
всяко едно от скалните об-
разувания, които среща.
Там даваш ход на въобра-
жението и се удивяваш на
гледката, която се разкри-
ва пред теб в галериите.

Всякакви красоти има, осо-
бено ако е фотограф човек
се въодушевява още пове-
че. А сред спелеолозите те-
зи любители са много -
влязат ли веднъж, излиза-
не няма. Носят техника,
триножници и светкавици.
Правят такива снимки, че
са невероятни произведе-
ния на изкуството".
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Преди да тръгне по го-
лемите екрани и да спече-
ли сърцата на широката
публика, превръщайки се
в един от най-добрите и
обичани филми на Холи-
вуд, "Хубава жена" е бил
изправен пред сериозни из-
питания. Истината е, че
той е претърпял много про-
мени, защото са гледали
скептично на първоначал-
ния му вид, който не е
имал нищо общо с роман-
тичната комедия, позната
днес.

Лентата е трябвало да
бъде доста по-мрачна, а
предвиденият край - далеч
от щастлив, но продуцен-
тите били твърдо против
замисъла на Гари Маршъл.
Те го накарали да заснеме
няколко различни финала
на историята. На тестови-
те прожекции станало яс-
но, че зрителите харесали
повече оптимистичния за-
вършек, затова се наложи-
ло режисьорът да прера-

боти голяма част от сце-
ните, променяйки жанро-
вата специфика на филма.
В крайна сметка "Хубава
жена" се увенчава с огро-
мен успех, а блестящите
изпълнения на Джулия Ро-
бъртс и Ричард Гиър ги из-
стрелват директно сред
най-големите звезди.

На 23 март се навър-
шиха цели 30 години от
премиерната дата на про-
дукцията. Някои малко из-
вестни факта за нея разк-
риват зад кадър какво се е
случило. Предвид прекрас-
ното превъплъщение на
Ричард Гиър като Едуард
Луис е трудно за вярване,
че в началото ролята на
богатия бизнесмен е тряб-
вало да отиде в ръцете на
Ал Пачино или на Сил-
вестър Сталоун, но те се
отказали. Междувременно
за Вивиан продуцентите са
искали Мег Райън, но тя
също отхвърлила предло-
жението. Образът на прос-

титутка можело да навре-
ди на имиджа й. Подобно
било и мнението на Моли
Рингуалд, Патриша Аркет,
Сандра Бълок, Кристин
Дейвис и всички останали
актриси, които са били об-
мисляни за персонажа.

Ричард също е щял да
обърне гръб на проекта, ако
не била колежката му, ко-
ято го разубедила. Малко
преди началото на сним-
ките той е бил на път да
се откаже, тя му оставила
бележка: "Моля те, недей".
Очевидно краткото й пос-
лание все пак е свършило
работа.

Малко са хората, обър-
нали внимание, че култо-
вият костюм на Джулия
Робъртс е в различни цве-
тове на снимката, избрана
за официалния постер на
лентата. Вместо бяло и си-
ньо, какъвто е във филма,
той е в розово и черно.
Друга любопитна подроб-
ност е, че тялото на изоб-
ражението не принадлежи
на актрисата, чиято глава
впоследствие е поставена
върху него с фотошоп. То
е на нейната дубльорка
Шели Мишел, която за-
мества звездата и в някои
от по-разголените сцените.

Всички си спомнят как
Едуард изненадва Виван с
великолепно колие. Оказ-
ва се обаче, че сцената, в
която той на шега затваря
бижутерската кутия върху
пръстите й, е чиста имп-
ровизация от страна на Ги-
ър. Закачката толкова се
харесала на всички, че ре-
шили да я запазят. Сама-
та огърлица, изработена от
бяло злато, рубини и диа-
манти, била наистина скъ-
па - 250 хил. долара. По
време на снимките присъс-
твал въоръжен охранител,
който през цялото време
стоял зад Маршал.

"Хубава жена" стана на 30 години -
неизвестни факти

"Тя е пъстра като райс-
ка птица - и в живота, и в
творбите си", казва за нея
един критик. Бетан Лора
Ууд (Bethan Laura Wood) е
смятана за един от най-
успешните дизайнери на
съвремието ни. Многостра-
нен талант, тя сякаш мо-
же да направи модерно поч-
ти всичко - от чаши за ка-
фе, през мебели, до цялос-
тен интериорен дизайн. Бе-
тан е и една от най-мисте-
риозните личности на све-
товната сцена. Не е труд-
но да я разпознаете сред
известните модни икони -
тя боядисва веждите си в
жълто, а косата й е синя;
дрехите й са смесица от
най-различни национал-

Бетан - дизайнерка, за която се редят
на опашка и клиенти, и галерии

ности и се отличават с яр-
ки и наглед несъвместими
цветове. Бетан на пръв пог-
лед изглежда показна лич-
ност, но защо тогава кли-
ентите се редят на опашка
за нея, а за галеристите е
чест да представят дизай-
нерските й модели. Родена
е през 1983 г. година в
Шропшир в обикновено
средностатистическо семей-
ство. Най-яркият й спомен
от детството е книжен та-
пет на триъгълници в кух-
нята.

На 30 Бетан вече е из-
вестна с множеството си
култови проекти за дизайн
на всякакви повърхности -
от тапети до витражи и об-
лицовка на маси; парава-

ни, спално бельо, свещни-
ци, бижута и каквото още
се сетите. Творческият й
стил и нейният образ са ед-
накво уникални. Някои я
наричат "луд художник", но
всъщност се радват на сво-
бодата, с която изразява се-
бе си. А именно чрез своя
живописен, непокорен и
максималистичен подход
към работата. Критиците са
единодушни, че Бетан е сво-
еобразен мисионер "за въз-
раждането на дизайна като
форма на творчество, след
дълги години на скандинав-
ска рационалност и мини-
мализъм". Това е голямо
признание - то я поставя в
авангарда на съременните
световни дизайнери.
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Изгониха ме от мага-
зина.

- Що бе, Жоре!?
- Освен с маска и ръ-

кавици, трябвало да съм
и с дрехи...

  

- Ген. Мутафчийски,
ще има ли тази година
абитуриентски бал?

- Да, разбира се. Бал
с маски!!!

  

- Имаш ли ми теле-
фонния номер?

- Имам го, бе, нали за-
това не ти вдигам!

  

Макрон каза:
- Пазете се и избяг-

вайте контакти с възрас-
тните!

Сега най-вероятно
жена му го чака с точил-
ка зад вратата...

  

Днес се записах на
фризьор. За 25 декемв-
ри сутринта.

  

Цял ден се разхождам
с една кучешка каишка
в парка и обяснявам на
полицаите, че си търся
кучето.

  

- Тате, ти молиш ли се,
преди да отидеш за ри-
ба?

- Да, сине.
- Ама на Господ или

на Нептун?
- На оная скумрия,

майка ти...

  

- В CV-то ви 2020 г. е
празна... С какво се за-
нимавахте?

- Миех си ръцете...

  

- Мацеее, с мен ще
забравиш какво е това
сън!!!

- Що? Хъркаш ли?

  

Карантина ден 8-и:
- Мисля, че се влюб-

вам в генерал Мутафчий-
ски... с него лягам, с не-
го ставам...

  

Карантина ден 15-и:

Анекдоти - Скарахме се с фи-
куса. Много ми е сърдит!

  

Приятели, кога свър-
шва карантината, че ве-
че 7-и ден съм в гарде-
роба на комшията...

  

Сега разбирам защо
всяка КОЛЕДА ни пуска-
ха САМ ВКЪЩИ. Подгот-
вяли са ни.

  

Българите спряха да
мрънкат за бездомните
кучета и от днес започна-
ха да ги разхождат. Вече
и кучетата не достигат!

  

Отива един в бар, къ-
дето имало местни по-
сетители. По едно време
един от тях силно се из-
виква:

- 158!
Всички почнали да се

смеят. След малко друг:
- 248!
Всички пак се смеят.

Нашия човек попитал съ-
седа до него:

- Защо се смеете
всички? Това са просто
числа?

- Ами ние отдавна се

нощното шкафче звъни
телефон:

- Ало, здравейте, аз
съм Вашият лекуващ ле-
кар!

- Лекар? Ама как,
какво се е случило?

- Ами... направихме
изследвания... накратко:
КОРОНАВИРУС.

- Как?! Ама направе-
те нещо! Започвайте да
ме лекувате!

- Започваме. От днес
- палачинкова диета.

- Как така?
- Ами - на закуска па-

лачинки, на обяд пала-
чинки, на вечеря - пала-
чинки.

- Ъъ... ще помогне
ли??

- Не знам. Просто па-
лачинките са единствено-
то, което минава под вра-
тата.

  

Мъж хваща жена си
на калъп с любовник.

И човекът, шашарди-
сан, казва:

- Ама какво правите
бе?

Жената сръгала лю-
бовника в ребрата и ка-
зала.

- Аз казах ли ти, че е
голям тъпанар?

  

Всички излизат да
разхождат кучетата си.
Аз имам костенурка, из-
лязох преди три дена и
още съм на стълбището.

  

2029:
- Ти, къде завърши

училище?
- Основното по БНТ2,

средното по БНТ4...

срещаме и си разказва-
ме вицове. Но понеже ги
знаем всички, сме ги но-
мерирали.

След някоя и друга би-
ра мъжът решил да про-
вери, ако той каже ня-
кое число и силно казал:

- 523!
Всички избухнали в

истеричен смях. Той не-
доумяващ пак пита съсе-
да до него:

- Толкова ли е смешен
този виц?

А онзи (през сълзи):
- За първи път го чу-

ваме...

  

Да питам щаба, ако
имам гадже от друг об-
ластен град, каква бе-
лежка да представя?

  

Актуална басня:
- Бабо мравке, де та-

ка?
- Тичам, генерале, за

храна!
- Не може, мина 10:30

часа.

  

Модерен комплимент:
- Доста сте запазе-

на, за да пазарувате сут-
рин.

  

Цял блок - 12-етажен,
разхождат от сутринта
едно и също куче. Куче-
то вече се измори...

  

Кренвиршите вече се
правят само от месо, по-
ради изчерпване на тоа-
летната хартия!

  

- Що не им пука на ро-
мите за коронавируса?

- Щото бабите и дя-
довците им са на около
30 години.

  

Българските учени
упорито работели над
ваксина за Ковид-19, но
непрекъснато се получа-
вало ракия.

  

Събота сутрин. Ме-
сарски магазин.

- Момиче, по колко я
давате карантията?

- Дядо, прочети пак
"КА-РАН-ТИ-НА!"

  

Моята златна рибка
отсега нетърпеливо и ра-
достно се мятка из аква-
риума... Утре пак ще хо-
дим на разходка в парка.

  

Всички се пишеха го-
леми граждани, качваха
снимки от Дубай, Мила-
но и Малдивите, а цяла
сутрин чета из форумите
"Каква служебна бележ-
ка ще ми трябва, за да
си ида на село?"

  

Събуждам се по пижа-
ма в празна стая. На

…или как българинът се бори
със смях срещу коронавируса

Ед Шиирън

Боб Дилън

Светът е оцелял,
защото се е смял
Светът е оцелял,
защото се е смял
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Ловенето на тази изявено
хищна риба основно зависи от
правилното избиране на място-
то на риболов, от вида на стръв-
та и от умението ни да я "сер-
вираме" (или водим) на опти-
малната дълбочина. Щуката се
лови през всичките годишни вре-
мена, но - естествено, с про-
менлив успех. През топлата част
на годината най-сериозен успех
можем да реализираме в ран-
ните утрешни часове, или при
залез слънце. Ако пък денят е
облачен, мрачен, с краткотрай-
ни превалявания, или пък слабо
ветровит, можем да се надява-
ме на целодневна активност на
щуките.

През студената част на го-
дината (късна есен, зима, ран-
на пролет) щуката стои в най-
дълбоките части на водоема. По-
ведението й е по-статично - тя
рядко се отделя от удобните за
укритие места (паднали във во-
дата дървета, коренища, отвес-
ни брегове с подмоли, или бога-
ти на водна растителност учас-
тъци…). По-дребните щуки се за-
държат в средно дълбоките учас-
тъци.

Към края на зимата енергич-
ността на щуката постепенно се
завръща. Огладняла през студе-
ните "пости", тя започва храни-
телни миграции. Напуска зимните
си убежища и подбира нови, по-
подходящи според нея места. А те
преди всичко са там, където мо-
же да осъществи внезапни напа-
дения върху също живналите от
топлината дребни рибки.

Тази риба хвърля хайвера си
сравнително рано (при обичай-

ната метеорологична обстанов-
ка процесът започва в края на
февруари и продължава през
март). След мръстенето в про-
дължение на десетина дни "бо-
ледува", тоест, изживява после-
диците от сериозния брачен про-
цес. Тогава почти не се храни,
но после като че ли изневиде-
лица апетитът й се възвръща в
многократно по- голяма степен.
Сякаш се опитва да компенси-
ра дните на диета. Периодът трае
около месец и това вероятно е
най-подходящото годишно вре-
ме за улов на щуки.

При затопляне на времето
огладнелите щуки са в участъ-
ците недалече от бреговете. От
новите си укрития зорко следят
всичко, което се движи около
тях - тежко му, ако става за
храна. Щуката напада почти
всичко живо, което се движи и
не я плаши с размерите си -
дребни рибки, жаби, раци, вод-
ни плъхове… Регистрирани са
случаи, в които големи щуки на-
литат и на водоплаващи птици.

 През този период, вероятно
най-активния за щуката през ця-
лата година, тя стръвно налита
и на изкуствени примамки: вър-
тящи или колебаещи се блесни,
воблери, туистъри, щадове. Не
е особено взискателна, но е
добре в практиката си да под-
бираме изкуствени примамки със
средни и по-малки размери. Все
пак като че ли най-резултатни
измежду изкуствените примам-
ки си остават въртящите се
светли блесни (бели или жълте-
никави) с номерата от 1 до 3.
Има едно неписано правило: при

усилено кълване по-резултатни
са блесните с големи номера, а
при вяло поведение на щуките
- бързовъртящите се блесни с
по-малки размери.

 Има още една особеност на
този вид риболов: щуките твър-
де бързо привикват към изкуст-
вените примамки и престават да
ги атакуват. Те сякаш си правят
изводи, че това дразнещо ги не-
що, което преминава край тях,
не само не става за ядене, но е
и твърде опасно. Някои опреде-
лят този факт с термина "оспи-
нинговане". Единственият начин
да се преборим с него е да про-
меняме размера и цвета на блес-
ните, или пък начина на тяхното
водене.

Напролет трябва да търсим
щуките в по-плитките, сравни-
телно бързо затоплящи се во-
ди. След преминаване на реч-
ното пълноводие и избистряне-
то на водите те избират сред-
нодълбоките крайбрежни места,
богати на водна растителност.
По-дребните щуки (около 1-1,5
кг) се задържат много близо до
брега в местата с много расти-
телност, която привлича и дреб-
ните рибки. Големите щуки са
по-предпазливи, те са в съсед-
ните по-дълбоки участъци, в бли-
зост до дъното, добре прикрити
около потопени подводни пред-
мети. Само сериозни промени в
нивото на водите могат да ги
накарат да напуснат бърлогите
си. За практиката това означа-
ва да подаваме изкуствената
примамка упорито и търпеливо,
така, че да се движи сравни-
телно равномерно в близост до

дъното, макар да рискуваме да
я закачаме често. Щука може
да я нападне в момента, когато
я повеждаме към нас. Много чес-
то се наблюдава и следната си-
туация: щуката следва блесната
известно време. Ако нещо я из-
плаши, тя се отказва. Едва ко-
гато се увери, че няма нищо
страшно, или, че плячката й мо-
же да избяга, тя я атакува.
Всъщност събитията се разви-
ват на метър-два от самия бряг.

Във водоемите с неподвиж-
на вода (язовири, блата, азма-
ци, стари речни корита…) щуки-
те като че ли пестят силите си.
Оживяват се и демонстрират при-
съствие сякаш само когато пок-
рай тях се появи някаква жерт-
ва. Блесната може няколко пъ-
ти да мине покрай някоя щука,
без тя да издаде намерението
си да я атакува. Едва когато
заеме най-подходяща позиция и
блесната мине пред нея, тя се
задейства. След захапването й
стои няколко мига неподвижна
и едва когато усети болката от
куката-тройка в устата си, за-
почва да лудее. Затова по та-
кива места на всяко задържане
на примамката би трябвало да

се гледа като на евентуално къл-
ване. Тогава трябва рязко и с
късо енергично движение да за-
сечем, надявайки се това да е
действително така, а не поред-
ното досадно закачане по дъ-
ното.

Закачената на куката щука
се бори упорито и енергично.
Едрите екземпляри остават в
близост до дъното, теглят в
различни посоки, оплитат влак-
ното в подводни препятствия
и могат да се откачат, или да
го скъсат. Началните им тла-
съци са мощни. Но с високо-
качествени рибарски принад-
лежности и най-вече с добре
регулиран аванс на макарата,
те могат да бъдат укротени. Ако
щуката е действително голяма
и твърдо повлече примамката
в някаква посока, трябва да
отпуснем малко от дължината
на влакното, за да не го скъ-
са. Авансът на макарата тряб-
ва да бъде така регулиран, че
рибата да не може да измине
и метър без да усеща макси-
мална съпротива. А когато ве-
че полегне крайно изтощена,
настъпва моментът на изваж-
дането й от родната среда.

През пролетта, когато
температурата на водата
стигне 15-16 градуса, шара-
ните се отправят на малки
стада към по-плитките учас-
тъци. Там те се подготвят
за хвърлянето на хайвера
си (мръстене) - важен про-
цес, който трябва да осигу-
ри съществуването на вида
в природата. Когато водата
се затопли до около 18-20
градуса, се осъществява и
самият процес. Тогава вся-
ка женска риба е следвана
от няколко мъжки екземп-
ляра, готови да полеят изх-
върлените зрънца със се-
менната си течност. Актът
е доста шумен. Щастливци-
те могат, макар и рядко, да
се натъкнат на него тук-та-
ме. На малка територия се
виждат множество едри ша-
рани, които ту пошляпват
с опашки , ту показват
гръбните си перки над во-
дата. Самото хвърляне на
хайвера се осъществява на
порции рано сутрин или
привечер, но ако нощите са
топли, а времето - спокой-
но, може да се извърши и
в тъмната част на деноно-
щието.

Цялата церемония про-
тича обикновено в обрасли
с мека растителност плит-
чини или в разливи вслед-
ствие на пълноводието.
Дълбочината на такива
участъци е скромна - не по-
вече от 40-50 сантиметра.
Това е един от редките пе-
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Сватбените „игри“ на шарана

риоди в живота на шара-
ните, през който те, увле-
чени в брачните си игри,
забравят вродената си пред-
пазливост и са твърде уяз-
вими. Могат да се уловят
и просто с ръка.

Хайверните зрънца са
по-тежки от водата и про-
падайки към дъното, полеп-
ват по водната растителност.
Това е добрият вариант. Но
онези хайверни зрънца, ко-
ито стигнат до дъното, оби-
чайно загиват и от тях ша-
раново потомство не може
да се очаква.

В зависимост от водна-
та температура, личинките
се излюпват за около 3-5 де-
нонощия. Първоначално те
са почти неподвижно прик-
репени към растителността
и прекарват така още ня-
колко денонощия, докато
привършат хранителните
запаси в жълтъчното си ме-
хурче. Едва след това, по-
укрепнали, новоизлюпени-

те рибки преминават към са-
мостоятелно хранене - с
планктон , или с дънна
(бентосна) храна.

Въпреки че се счита, че
шаранът е сред плодовити-
те видове риби, неговият
процес на възпроизводство
е твърде крехък. Причини-
те са различни: неоплоден
хайвер, който загива още
с изхвърлянето си; резки
промени на времето или на
нивото на водоема, при ко-
ито част от хайвера може
да остане на сухо; особе-
ното внимание на хищни
плевелни риби към тази
подарена им изневиделица
храна…

В днешно време рядко
могат да се наблюдават
сватбените игри на шара-
ните. Те или са с намаляла
популация, или пък са тол-
кова наплашени, че са при-
нудени да променят тази
тяхна отколешна природна
традиция.

Независимо от фирмена-
та ръчна настройка и тест-
ванията на тези изделия, по-
някога се налага ние допъл-
нително да регулираме из-
куствената примамка. Нап-
ример при ловене в тежки
условия с много закачвания,
след халосни удари или от-
качвания на едри риби, да-
же - понякога, непосредст-
вено след изважданията им.
Всичко това може да доведе
до разконцентриране на иг-
рата на воблера.

Какво да направим?

Ако при водене той се от-
клонява от правата линия,
както се казва, "бие" встра-
ни, с плоски клещички леко
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Донастройване на воблера

стиснете носовото пръстен-
че и внимателно го огънете
в противоположна на откло-
нението посока.

Ако пък не сте доволен
от амплитудата на отклоне-
ние на воблера във верти-
кална посока, можете да я
регулирате чрез промяна в
положението на пръстенче-
то му нагоре или надолу.

Продукти: 1-1,5 кг
паламуд (почистен,
измит, нарязан на
парчета), 50 г мор-
кови, 50 г кервиз, 50
г лук, 600 г картофи,
250 мл бяло вино, 10
г магданоз, 200 г
масло.

Приготвяне: Зе-
ленчуците се наряз-
ват на тънки колел-
ца, след което пред-
варително подготвените парчета риба се задушават заедно
с тях. Преди процесът да завърши напълно, се добавят
маслото, виното, посолява се на вкус. Задушаването про-
дължава до пълна готовност на продуктите. При желание
преди сервиране може да се добави още малко масло. Го-
товото ястие се поръсва със ситно нарязан магданоз.
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Задушен паламуд с бяло вино

Щуката е агресивна през пролеттаЩуката е агресивна през пролетта
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Братята Димитър и Констан-
тин Миладинови са родени в
град Струга в семейството на
Христо и Султана Миладинови.
Родителите им имат общо 8 деца
- шест синове и две дъщери.
Баща им се занимава с грънчар-
ство, а майка им още от най-
крехка детска възраст, чрез пес-
ните, които пее, възпитава у
децата си усет и любов към
красотата и хармонията на
народната песен. Димитър Мила-
динов е роден през 1810 година.
В ранна възраст постъпва като
послушник в манастира "Свети
Наум". През 1829 г учи в гръцко
училище в Охрид, а в периода
1830-1832 година е учител там.
След това продължава образова-
нието си в гимназията в Янина.
В годините между 1836-а и 1839-а
учителства отново в Охрид, но е
принуден от гръцкия владика да
напусне училището. Преподава
още в училищата в Струга,
Прилеп, Кукуш, село Магарево и
Битоля.

През целия си живот Димитър
Миладинов работи за създаване-
то и укрепването на българските
училища. Въпреки образованието
си, придобито в Гърция, той се
опитва да премахне гръцкия език
като основен при преподаването
на българските ученици. Заради
тези родолюбиви действия,
Димитър Миладинов е преслед-
ван от гръцките духовници.

През 1856 година като учител
в Прилеп успява да въведе изуча-
ването на български език в
гръцкото училище. В периода
1859-1861 г в Струга и Охрид
Миладинов се противопоставя на
гръцката асимилаторска политика
и оглавява борбата за самостоя-
телна българска църква. Превеж-
да черковни молитви от гръцки
на български, които да могат да
бъдат четени от свещениците в

Сара-Нора Кръстева: Най-важно е
публиката да бъде с нас

храма. Прави обиколки на градо-
ве и села в Македонско, за да
събира средства за построяването
на български православен храм в
Цариград. Всичко това изостря
още повече отношението на
гръцките фанариоти и те успяват
да внушат на османските власти,
че Димитър е "царски душма-
нин", поради което той е аресту-
ван от турците на 16 февруари
1861 г. Остава в затворите в
Охрид, Битоля, Солун, а след
това е откаран в Цариградския
затвор, където умира на 11
януари 1862 г, най-вероятно
поради заболяване от тиф.

Константин Миладинов е
роден през 1830 г. Първите
години от обучението си той
прекарва при брат си Димитър в
Струга, Охрид, Кукуш, след което
завършва гимназията в Янина.
През 1849 г. заминава за Атина,

Поддържа активни връзки с
Георги Раковски и активно сът-
рудничи на списания "Братски
труд" и "Български книжици",
както и на вестник "Дунавски
лебед". След като брат му Дими-
тър е арестуван, Константин
заминава за Цариград, за да се
опита да го освободи. Узнавайки
кой е, османските власти го
арестуват и затварят в една
килия с брат му. Константин
Миладинов умира в затвора на
7 януари 1862 г.

Освен с обществена и просве-
тителска дейност, Братя Милади-
нови остават в историята и със
създаването на сборника "Българ-
ски народни песни, собрани от
братя Миладиновци Димитря и
Константина и издани от Конс-
тантина". Двамата осъзнават
огромното значение на фолклора
за опазването на чувството за
национална принадлежност. В
предговора те написват: "Народот
в песни изливат чувствата си, в
них находвит душевна храна и
развлечения; затова в жельба и в
радост, по сватба и хоро, на
жетва и грозьебранье, на везанье
и преденье, по поле и по гори
щедро изливат песните, като
богат извор; затова можит да се
речит, че народот е секогаш и
велик певец".

Пазители на българския фолклор -
братя Миладинови

На 2 октомври
1916 година, в битка
с англо-френските
войски на Южния
фронт край село
Горно Караджово,
геройски загива
командирът на пета
рота, от втора дружи-
на на 22 пехотен
Тракийски полк -
подпоручик Димчо
Велев Дебелянов.

Тихомир Геров,
свидетел на послед-
ните мигове на
поета, си спомня:

"Изведнъж, както
стърчеше прав, той
вдигна ръце, завъртя
се, изпусна револвера
и лопатката и се

Димитър МиладиновКонстантин Миладинов

където учи елинска филология в
местния университет. Продължа-
ва обучението си в Русия от 1856
до 1960 г., изучавайки славянска
филология в Московския универ-
ситет. Константин основава
Българската дружина "Братски
труд" през 1859 г., в чийто еднои-
менен орган публикува лирика.

апостоли и мъченици

Димчо Дебелянов: „Аз отивам
да изпълня патриотичния си дълг“

Родната къща на Братя Миладинови

свлече на земята,
като притискаше с
ръка раната си.
Опита се да разкоп-
чае дрехата си, но не
можа…"

Познат на българ-
ския народ недотам с
военната си служба,
а с поезията си,
Димчо Дебелянов е
един от най-нежните
български творци,
оставил ни безсмърт-
ните стихотворения
"Помниш ли, пом-
ниш ли тихия двор",
"Да се завърнеш в
бащината къща",
"Сиротна песен" и
"Един убит" и много
други.

Подпоручик Дим-
чо Дебелянов, който
тръгва за фронта с
думите - "Аз отивам
да изпълня патрио-
тичния си дълг и
зная, че няма да се
върна; ще блесна
като звезда и ще
угасна", е погребан в
двора на църквата в
Демирхисар (днес
Сидирокастро, Серс-
ко). През 1934 година
тленните му останки
са пренесени в Коп-
ривщица и препогре-
бани в двора на
родната му къща.

Четири години
след смъртта на
Дебелянов, докато

почиства шинела на
съпруга си - поручик
Тома Томов, съпруга-
та му намира скрити
в маншета на дреха-
та, две малки изписа-
ни листчета със
стихове. Едва тогава
офицерът си спомня,
че сутринта преди
битката на 2 октомв-
ри Димчо Дебелянов
му дава две стихотво-
рения. Това са ембле-
матичните "Сиротна
песен" и "Един убит".
Заръката на поета е,
ако загине в боя,
командирът му Тома
Томов да предаде
листчетата на Дими-
тър Подвързачов.
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Едно затрогващо описание
ни оставя в първия том от
спомените си Антъни Бър-
джес, британският писател,
познат на всички с романа
си "Портокал с часовников
механизъм". Майката на пи-
сателя Елизабет умира на 30-
годишна възраст по време на
пандемията от грип през 1918
г. Осемгодишната му сестра
също си отива няколко дни
по-рано. В своя автобиогра-
фичен разказ от 1986 г. "Мал-
кият Уилсън и Великия Бог",
Антъни Бърджис рисува ужа-
сяващата картина, която ба-
ща му намира, когато се връ-
ща у дома от бойното поле, и
която бележи живота на бъ-
дещия писател:

"Грипната пандемия беше
поразила Харпърей. Нямаше
никакво съмнение, че Бог съ-
ществува. Само върховно съ-
щество можеше да измисли
такава гениална шега след че-
тири години неимоверни
страдания и опустошения. Аз
съм ревял в яслата, а майка
ми и сестра ми лежали мърт-
ви на едно легло в същата
стая."

Въпреки милионите жерт-
ви на голямата инфлуенца тя
остава някак в сянката на ис-
торически събития като Пър-
вата световна война и пос-
ледвалото примирие - поне в
литературата.

По брой на починалите
грипът надминава многократ-

но войната - той покосява
между петдесет и сто милио-
на души, а в Първата све-
товна война смъртта си на-
мират около осем и половин
милиона.

За мащабите си, голямата
инфлуенца остава незабеля-
зана от великите американс-
ки писатели през 20-те годи-
ни, съвременници на епиде-
мията. Творците от така на-
реченото "изгубено поколе-
ние" се вълнуват от други те-
ми и събития, но никой не
оставя произведения, описва-
щи големия грип.

Ф. Скот Фицджералд във
"Великият Гетсби" и Ърнест
Хемингуей в "Слънце изгря-
ва" описват упадъка и фри-
волния начин на живот на
богатите от двайсетте. Във во-
енните действия се включва
Хемингуей, като шофьор на
линейка, той написва "Сбо-
гом на оръжията".

Джон Дос Пасос който съз-
дава първите си книги от око-
пите. Може би в търсенето
на сензация и на връзката на
тези писатели с епидемията
отпреди век сега, сред стоти-
ците фалшиви новини, се по-
яви и една литературна…

През 20-те години Фиц-
джералд е пътувал няколко
пъти до Франция. В социал-
ните медии се разпространи
писмо, което самият той бил
написал от Франция в пери-
ода на заразата - в него раз-
казва, че улиците са пусти,
баровете също, че той и же-
на му Зелда имат големи за-
паси от червено вино, уиски,
ром, вермут и други алкохол-
ни напитки. Също така опис-

ва свой разговор с Хемингу-
ей… Когато Фицджералд го
попитал дали си е измил ръ-
цете, Хемингуей му отвърнал,
че не го е направил.

Американският писател
Уилям Максуел приживе е
известен като редактор на
художествена литература в
"Ню Йоркър", а романите
придобиват известност чак
след смъртта му. По време
на грипната епидемия през
1918 г. десетгодишният Мак-
суел и майка му се разболя-
ват. Той оцелява, но майка
му умира.

През 1937 г. пише авто-
биографичния роман "Те
дойдоха като лястовици" -
заглавие, вдъхновено от
стихотворение на Пол
Йейтс. Романът е един от
малкото , изобразяващи
пандемията от испански
грип през 1918 г. Това е раз-
каз за жестокото въздейст-
вие на епидемия, видяна
през очите на осемгодишно
дете от Средния запад и не-
говото семейство.

Американският писател,
сценарист и драматург Джон
О'Хара, известен като майс-

тор на разкази и познат в
България с романа си "Локу-
уд", е на 30 години, когато
избухва епидемията. През
1935-а той публикува най-из-
вестния си разказ - "Синът
на доктора". Тук прочитът на
пандемията изобразява въз-
действието й върху общност-
та. "Синът на доктора" също
така драматизира риска от съ-
бирането на хората на групи
и отказа им да спазват огра-
ниченията.

"Назначение в Самара" е
издаден през 1934 г., а след-
ващият е през 1935 г. Книги-
те стават бестселъри и го пра-
вят известен. Романът "Бъ-
търфийлд 8" е екранизиран
през 1960 г. с участието на
Елизабет Тейлър и Лорънс
Харви.

При епидемията от коро-
навирус също се появиха
първите набързо скалъпени
произведения за болестта, но
едва ли те ще останат в лите-
ратурната история. Евентуал-
но трябва да изчакаме сегаш-
ните деца да пораснат, да ос-
мислят случващото се и да го
превърнат в качествена белет-
ристика.

Освен "Машенка", Въшебникът", "Покана
за екзекуция", писателят Владимир Набоков
е написал и "Смях в тъмното". "Имало
едно време в Берлин, Германия, един човек
на име Албинус. Той бил богат, почтен,
щастлив. Един ден напуснал жена си зара-
ди млада любовница. Обичал, не бил оби-
чан и животът му завършил злополучно".

Още първите изречения на "Смях в
тъмното", изд. "Колибри", опитват да подс-
кажат развръзката, но читателят не може да
бъде докрай подготвен за театралния шамар
на последната страница. Романът е напи-
сан първоначално на руски език през 1932-
1933 г. под заглавието "Камера обскура" и е
претворен на английски от самия Набоков
през 1938 г. заради недоволството му от
качеството на превода на първото англое-
зично издание, излязло през 1936 г.

Оттам идват и двете заглавия, с които
романът е известен. "Смях в тъмното" ни
запознава с нови страни от литературната
игра и играта на литература, които Набо-
ков тепърва ще развие в следващите си
книги.

Камера обскура е далечна предшествени-

Владимир Набоков - Многоточието са
стъпките на отишлите си на пръсти думи

ца на фотоапарата и на прожекционния
апарат - леща, с чиято помощ се възпроиз-
веждат изображения на сенки. Оттук и
раздвоеността на текста между фотографско-
то улавяне на мигове, кинематографичното
представяне на отделни сцени. Романът е
филмиран от Тони Ричардсън.

"Смях в тъмното" е жесток малък шедьо-
вър, една от онези книги... от които нищо
не може да се отнеме и към които нищо не
може да се добави, без да се нанесат щети -
The London Times Literary Supplement.

Романите на Набоков са написани та-
лантливо, на най-голяма известност се
радват "Покана за екзекуция", "Машенка",
"Защита Лужин" от написаните на руски
език, а от създадените на английски -
"Лолита", "Знак за незаконороденост",
"Пнин" и мемоарната книга "Памет, гово-
ри" - позната на български като "Други
брегове".

Превежда на английски език "Евгений
Онегин" и "Герой на нашето време". През
1961 г. се установява с жена си в Швейца-
рия. Владимир Набоков умира на 2 юли
1977 г., на 78-годишна възраст в Лозана.

Ф. Скот Фицджералд

Джон О
,

Хара

Пандемията през очите на
големите писатели
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Подобно на огромна
приливна вълна, пандемия-
та с COVID-19 оказва гиган-
тски натиск върху здравни-
те системи на няколко ев-
ропейски държави. Експер-
ти продължават да се опит-
ват да предскажат кога ще
настъпи нейния пик.

Какви ще бъдат после-
диците от това "цунами",
както здравните работни-
ци в Италия нарекоха си-
туацията? Ще отшуми ли
всичко лека-полека или за-
разата ще се завръща на
регулярни интервали, кои-
то ще затрупват болници-
те по света?

Затишие пред буря?

Тази "вълна" изглежда
вече отшумя в Китай, къде-
то новият коронавирус се
появи за първи път в края
на миналата година. През
последните дни не е съоб-
щено за нови случаи.

Френският епидемиолог
и специалист по обществе-
но здраве Антоан Флаут спе-
кулира дали най-лошото те-
първа не предстои. Възмож-
но ли е Китай да е прежи-
вяла т. нар. вълна-предвест-
ник, а сега да идва ред на
нещо много по-голямо, пи-
ше той в The Lancet.

За да разберем сложния
начин, по който протича ед-
на епидемия, е нужно да се
върнем назад във времето
- в периода след Първата
световна, когато в рамките
на три вълни испанският
грип уби почти 50 млн. хо-
ра. Повече, отколкото са-
мата война. А след това из-
чезва.

Въпросът "Защо?" е из-
мъчвал математиците годи-
ни наред. В края на 20-те
години на миналия век, в
желанието си да разберат
по-добре динамиката на
епидемиите, Уилям Огилви
Кермак и Андерсън Грей
Маккендрик разработват
модели.

Праг на имунитет

Кермак и Маккендрик от-
криват, че епидемията не
свършва, защото се свър-
шват уязвимите хора, а бро-
ят на инфекциите се увели-
чава, докато не достигне та-
ка нареченият праг на "стад-
ния имунитет".

"Стадният имунитет е де-
лът на хората, имунизира-
ни срещу вируса (или чрез
инфекция, или чрез вакси-
нация, ако съществува),
който трябва да бъде пос-
тигнат, за да се спре всеки

риск от възобновяване", за-
яви Флахо, ръководител и
на Института за глобално
здраве на Университета в
Женева.

Тази пропорция зависи
от лекотата, с която виру-
сът се предава от заразен
към здрав човек.

Колкото по-заразна е бо-
лестта, толкова по-голям
трябва да е броят на иму-
низираните хора, за да я
спре.

За COVID-19 "би трябва-
ло между 50 и 66 процента
от хората да са заразени и
след това - имунизирани, за
да се заличи пандемията",
коментира Флахо.

Нивото на заразяване
само по себе си е отворе-
но за промяна според ви-
да на предприетите преван-
тивни мерки, като каранти-
на, изолация, а също и по-
тенциално - метеорологич-
ни условия.

Ако заразен човек зара-
зява средно по-малко от
един друг човек, "тогава
епидемията затихва", отбе-
лязва епидемиологът.

„Възраждане“

Но това не е задължи-
телно да бъде край на епи-
демията, която може прос-

Това ръководство
предоставя препоръ-
ки относно почиства-
нето и дезинфекция-
та на жилищата, къде-
то хората, подложени
на изследване за
COVID-19.

Почистването
на дома

Отнася се до отст-
раняване на микроби-
те, примесите и за-
мърсяванията по по-
върхностите. Почист-
ването не убива мик-
робите, но премахва
част от тях, намаля-
вайки броя им и рис-
ка от разпростране-
ние на инфекция.

Как да почисти-
те и дезинфек-
тирате дома

Повърхности:
- Носете ръкавици

за еднократна употре-
ба при почистване и
дезинфекция на повър-
хностите. И ги изхвър-
лете, след като ги сва-
лите. Ако използвате
ръкавици за многок-
ратна употреба, те
трябва да бъдат пред-
назначени за почист-
ване и дезинфекция на
повърхности за COVID-

то да си почива, както "в
момента се случва в Ки-
тай и Южна Корея", твър-
ди Флахо.

Тъй като здравните мер-
ки по време на епидемия
са само временни "и кога-
то отпаднат, епидемията за-
почва отново, докато дос-
тигне ad hoc стадния иму-
нитет понякога за няколко
месеца или години", комен-
тира Флахо.

Ръководителят на служ-
бата по инфекциозни болес-
ти в болницата Pi t ie
Salpetriere в Париж, профе-
сор Франсоа Брикер, също
предупреждава за възмож-
но "възраждане".

"Повторното появяване
на COVID-19 е възможна, в
крайна сметка да се възоб-

новява сезонно", казва той
пред AFP.

Шарън Люин (Sharon
Lewin), австралийски екс-
перт по инфекциозни бо-
лести, също допуска въз-
можността за връщане на
епидемията: "Ще се върне
ли? Не знаем." Тя обаче за-
яви, че SARS (тежък остър
респираторен синдром),
също коронавирус, изчез-
на напълно след строги
мерки за социално дистан-
циране, след като през
2002 и 2003 г. уби 774 души.

Разработването на вакси-
на и нейното глобално разп-
ространение, което фарма-
цевтичната индустрия обеща
да представи в рамките на
12-18 месеца, ще промени ко-
ренно перспективите.

Как да почистим и дезинфекцираме дома

19 и да не се използ-
ват за други цели.

- Ако повърхности-
те са замърсени, те
трябва да бъдат обра-
ботени с почистващ
препарат или сапун и
вода, преди да се де-
зинфекцират.

- Белината, спирт-
ният разтвор (поне
70%) и EPA регистри-
раните дезинфектанти
са едни от най-ефек-
тивните средства за
дезинфекция.

- За меки (порести)
повърхности, като ки-
лими, завеси и други,
отстранете видимите
замърсявания, ако
има такива, и почис-
тете с подходящ по-
чистващ препарат,
предназначен за упот-
реба при подобен тип
повърхности. След то-
ва изперете на висо-

ка температура с по-
мощта на EPA одобре-
ните продукти за но-
вовъзникващи вирус-
ни патогени.

Дрехи, кърпи, спал-
но бельо и други

- Носете ръкавици
за еднократна употре-
ба, когато боравите с
мръсно пране на за-
разен човек. След то-
ва ги изхвърлете в
боклука. Ако използ-
вате ръкавици за мно-
гократна употреба, те
трябва да бъдат пред-
назначени за почист-
ване и дезинфекция
на повърхности и за
никакви други цели.
Измийте ръцете вед-
нага след сваляне на
ръкавиците.

- Ако не използва-
те ръкавици при бора-
вене с мръсно пране
на болен човек, не заб-

за еднократна употре-
ба (т.е. може да се из-
хвърли).

Хигиена на ръцете
и други превантивни
мерки

- Членовете на се-
мейството трябва ре-
довно да почистват
своите ръце, включи-
телно след сваляне на
ръкавици и след кон-
такт със заразен чо-
век, като ги мият със
сапун и вода в продъл-
жение на 20 секунди.
Ако не са налични и
ръцете не са видимо
замърсени, може да
използвате дезинфек-
тант, който съдържа
поне 60% спирт. Но
ако са замърсени, ви-
наги ги мийте със са-
пун и вода.

- Членовете на се-
мейството трябва да
следват обичайните
превантивни действия
по време на работа и
у дома, включително
препоръчителната хи-
гиена на ръцете и из-
бягването на докосва-
не на очите, носа и ус-
тата с мръсни ръце.

Допълнителните
ключови моменти за
почистване на ръцете:

- След духане на но-
са, кашляне и кихане.

- След използване
на тоалетната.

- Преди ядене или

Може ли коронавирусът да се върне
след пика на пандемията?
Може ли коронавирусът да се върне
след пика на пандемията?

равяйте да измиете ръ-
цете си след това.

- Ако е възможно,
не разклащайте текс-
тилните изделия. Това
може да сведе до ми-
нимум разпростране-
нието на вируси във
въздуха.

- Перете дрехите в
зависимост от случая
и в съответствие с ин-
струкциите на произ-
водителя. Ако е въз-
можно, ги пускайте на
по-висока температура
и ги сушете напълно.
Мръсното пране на бо-
лен човек може да се
пере с това на други
хора.

- Почистете и де-
зинфекцирайте коша
за пране съгласно ука-
занията по-горе. Ако е
възможно, помислете
за поставяне на торба
в него, която да бъде

приготвяне на храна.
- След контакт с жи-

вотни или домашни
любимци.

- Преди или след
предоставяне на ру-
тинни грижи за друг
човек, който се нуждае
от помощ (например
дете).

Други препоръки

Болният човек тряб-
ва да яде/да се храни
в стаята си, ако е въз-
можно. И да използва
ръкавици за еднократ-
на употреба, докато
борави с приборите.
Приборите, след като
се освободят, трябва
да се мият с гореща
вода или в съдомиял-
на. Ръцете също тряб-
ва да се измиват доб-
ре със сапун.

Ако е възможно,
поставяйте торбички
за еднократна употре-
ба в коша за боклук.
Използвайте ръкави-
ци, когато боравите с
тях. Измивайте ръцете
след всяко поставяне,
изваждане и изхвърля-
не на торбичките.

Помислете за кон-
султация с местния
здравен отдел относ-
но указанията за изх-
върляне на боклук, ако
има такива.

От обекти;

КОЛАЖ ЗЕМЯ
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Сравняват "Изхвърлени
в Америка" на Джанин Къ-
минс с "Гроздовете на гне-
ва" на Стайнбек. Джанин
Къминс е американска пи-
сателка, родена в амери-
канска военноморска ба-
за в Рота, Испания. Пре-
карва по-голямата част от
детството си в щата Ме-
риланд, а днес живее в
Ню Йорк Сити със съпру-
га си и двете им деца.

Големият си писателс-
ки пробив Къминс прави
с "Изхвърлени в Америка"
(Атеrican Dirt), чиито пра-
ва са продадени за седем-
цифрена сума в оспорван

Виенската филхар-
мония отлага
"Концерт в лятна нощ"

"Концерт в лятна
нощ" със сигурност
няма да е през
лятото. Грандиозното
събитие е планирано
за 18 септември, но
все още не могат да
гарантират провеж-
дането му. То зависи
от развитието на
пандемията, обхвана-
ла цял свят. Както
всяка година, кон-
цертът ще е на
открито.

Българи спечелиха
награди на "Артисти в
тревата" в Люксембург
В Люксембург се
проведе Петият
международен кон-
курс за композитори
"Артисти в тревата".
Той дава шанс на
деца и младежи да
представят своите
произведения, както
и на възрастни
автори, които пишат
за детската аудито-
рия. Инициативата е
на композиторката
Албена Петрович-
Врачанска. Трима
участници получиха
награди - Александър
Иванов, Ивайло
Василев и Николай
Димитров.

:

Íàêðàòêî

Òðè îò íàé-
íîâèòå çàãëàâèÿ
ùå èçëú÷è
îíëàéí Îïåðàòà

Днес от 17.00 ч. започ-
ва "Баядерка" от Лудвиг
Минкус. Записът е от 18
януари тази година. Глав-
ните роли в балета се из-
пълняват от Кимин Ким
премиер-солист на Мари-
инския театър, Марта Пет-
кова, Венера Христова,
Росен Канев, Румен Бо-
нев и Никола Арнаудов.
Хореографията е на Ма-
риус Петипа, диригент е
Борис Спасов.

На 28 март от 17.00 ч.,
е началото на "Трубадур"
с Венцеслав Анастасов,
Радостина Николаева,
Светозар Рангелов, Иван-
ка Нинова, Даниел Дамя-
нов. Диригент е Лоран
Кампелон, режисьор -
Филипо Тонон. Възстанов-
ката е на Вера Белева.
Записът на една от оби-
чаните опери на Верди е
от 2019 г.

На 29 март от 16.00 ч.
ще гледаме - "Набуко", с
Владимир Стоянов, Ро-
берто Скандюци, Сузана
Бранкини, Даниел Дамя-
нов, Шай Блох, Кахабер
Шавидзе и Силвана Пръв-
чева. Диригент е Михаил
Синкевич, а режисьор -
Пламен Карталов. ç

На 25 март точно
преди 130 години е
роден един рядък талант
на словото и четката -
Димитър Христов Чорба-
джийски, познат от мало
и голямо като Чудомир.
Какъв точен псевдоним
за едно истинско чудо -
съчетание от таланти.
Чудомир беше едно
миролюбиво чудо, което
умееше да ни покаже
недъзите по такъв начин,

Íàé-ñêàíäàëíàòà êíèãà â íîâàòà àìåðèêàíñêà êëàñèêà

130 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà
àâòîðà íà "Íå ñúì îò òÿõ!"

че да не се разсърдим,
а да се разсмеем до
сълзи. По този начин
той сякаш с магическа
пръчка успя да накара и
най-обидчивите българи
да се "надскочат" и да
се посмеят над себе си
с един оздравителен за
душата смях.

Талантът му сътвори
чудото да накара и най-
големите темерути сред
българите да се присме-
ят над себе си. Защото
българинът не обича да
си признава греховете,
да го критикуват или да
му се присмиват. Но ето
че един човек от народа
- Чудото Чудомир, успя
да направи това. Автор е
на "Не съм от тях",
Аламинут", "Нашенци",
"Кой както я нареди",
"Консул на Голо бърдо",
"Избрани произведения",
"Пестете ни времето!",
"Съчинения в 3 тома",
"Събрани съчинения в 6

тома", "Юбилеен сборник
"Чудомир и нашето
съвремие". Произведени-
ята на Чудомир са пре-
ведени на румънски,
руски, словашки, сръбс-
ки, чешки и други езици.

Първите му изяви в
печата датират от 1907
г., когато негови карика-
тури и римувани злобод-
невки са публикувани в
"Балканска трибуна";
после следват първите
му фейлетони, разкази,

епиграми, публикувани
от списанията "Барабан",
"Въртокъщник", "Остен",
"Жило", "Червен смях",
както и от вестниците
"Слово", "Зора", "Искра".
Чудомир придобива
голяма популярност чрез
кратките си хумористич-
ни разкази - те не сли-
зат от читалищните
сцени, а книгите му за
кратко време претърпя-
ват многобройни изда-
ния. ç

търг между девет издател-
ства. Романът разказва за
майка и син, принудени да
напуснат своя дом след
наказателна акция на но-
вонастанил се в мексикан-
ския град Акапулко картел.

Главорезите избиват
цялото семейство на Ли-
дия - съпруг, сестра, май-
ка... общо 16 от най-близ-
ките й хора. Героинята, в
опит да спаси себе си и
8-годишния си син Лука,
поема по единствения
възможен път - към Аме-
рика. Каквото и да й стру-
ва това. "Изхвърлени в
Америка" излезе на бъл-

гарски език в превод на
Надежда Розова, издател-
ство ICU.

Книгата е забележител-
но съчетание между истин-
ски добра литература и че-
тиво, преливащо от емпа-
тия, драма и човечност. Ро-
ман, в който радостта от
живота се редува с непод-
правен ужас от изродено-
то и пошлото в съществу-
ването ни. Всичко това е
обгърнато от стихията на
майчината любов и непо-
бедимата способност на
човека да намира надеж-
да и в най-обезсърчаваща-
та ситуация. ç

ÊÀÒÎ Â ÍÀ×ÀËÎÒÎ

Колко сме кротки... Колко сме тихи... Няма ни вик, нито смях...
Празните улици... Пълните чанти... Ето... Наистина - страх.
Дълго не вярвахме... Не е възможно... Всичко сега настрана...
Стойте по къщите... Почна и тука... Тази коварна война.
Плаче Италия... Адът на Данте... Тръпне Европа... Кошмар!
Сякаш сънуваме... Страшното идвало... Господи, колко съм стар!
Колко съм глупав навярно... Не вярвам... И си излизам навън...
Ето, все пак не е всичко замряло... Чувам трамвайния звън...
Кестенът вече съвсем е напъпил... Птички над него цвърчат.
Ето... Момчето си взе тротинетка... Нищо, че ще го глобят.
Три пъти дневно - жестоки статистики... Няма надежда за край.
Търсят лекарство... Къде е? В Америка? По-вероятно в Китай.
Сякаш се сбъдва онази илюзия... Човек за човека е брат!
Никога, никога не се е случвало... Заедно... Целият свят...
Влязъл съм вече в опасната възраст... Връщане няма от там...
Но ми се иска да доживея... Искам за Утре да знам...
Може би вече ще станем разумни... Може би даже добри...
Точно такива, каквито в началото Някой ни сътвори.

Недялко ЙОРДАНОВ
23 март 2020 г.,

9 ч. сутринта
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Íàêðàòêî

:
Кметството на Москва
обяви вчера допълнителни
мерки: от събота се
затварят всички ресторан-
ти и търговски обекти,
които не са от ключово
значение. До 5 април ще
останат затворени "ресто-
рантите, баровете,
кафетата и столовете",
както и обектите за
търговия на дребно с
изключение на магазините
за хранителни стоки и
аптеките, съобщи в своя
блог кметът на руската
столица Сергей Собянин.
Той препоръча на вярва-
щите да избягват през
това време посещения в
храмовете.

Военни кораби
на руския Черноморски
флот и на граничарите от
Федералната служба за
сигурност, както и граж-
дански плавателни съдове,
издирват пилота на
изтребител Су-27, който
падна в сряда вечерта в
Черно море, на 50 км от
кримското пристанище
Феодосия, съoбщи
министерството на
отбраната на Русия. В
операцията участват 11
кораба и се предвижда да
бъдат включени още 5. Тя
обхваща 350 кв. морски
мили. Четири хеликоптера
и дронове осигуряват
непрекъснато въздушно
наблюдение на зоната.

Румънският министър
на здравеопазването
Виктор Костаке подаде
оставка на фона на
епидемията от COVID-19,
която отне живота на 17
румънци до момента. За
подадената оставка
съобщи вчера премиерът
Лудовик Орбан в изявле-
ние, като уточни, че
решението е взето по
"лични и професионални
причини". Орбан ще
предложи за министър на
здравеопазването досе-
гашния държавен секретар
във ведомството Нелу
Татару. По последни данни
броят на жертвите на
коронавируса са 17, а
броят на заразените -
906. Страната въведе
извънредно положение на
16 март.

Легендарният стадион
"Маракана"
в Рио де Жанейро ще бъде
превърнат в полева
болница за заразени от
коронавирус, съобщи CNN.
Арената, дом на Фламенго,
Флуминензе и националния
отбор на Бразилия, е с
капацитет 78 000 зрители,
а през 2014 г. прие
финала на световното
първенство между Герма-
ния и Аржентина, през
2016 г. основното съоръ-
жение за Олимпийските
игри в Рио. Преди дни
излезе информация и за
стадион "Пакаембу" в Сао
Пауло, който също ще
бъде пригоден за полева
болница. Същото ще се
случи и с още 10 стадио-
ни, на които се играят
мачове от бразилското
първенство.

ÑÇÎ: Â Åâðîïà èìà ïðèçíàöè çà
çàáàâÿíå íà àòàêàòà íà COVID-19

В Европа има призна-
ци за забавяне на разп-
ространението на новия
коронавирус, въпреки че
ситуацията остава сери-
озна, каза вчера дирек-
торът на европейския
клон на Световната
здравна организация
(СЗО) Ханс Клуге, цити-
ран от АФП.

"Въпреки че ситуация-
та продължава да е
доста тревожна, започва-
ме да виждаме окуража-
ващи знаци", заяви Клуге
на пресконференция,
излъчвана онлайн от
Копенхаген. В Италия,
която е европейската
държава с най-много
заразени с коронавиру-
са, се наблюдава леко
намаляване на новите
случаи на заразяване,
въпреки че още е прека-
лено рано да се каже, че
пандемията там е достиг-
нала своя апогей, изтък-
на той.

СЗО Европа, която
отговаря за територия от
Атлантическия до Тихия

Вторият тест на германския канцлер Ангела Меркел за коронави-
рус също е отрицателен, но в началото на идната седмица отново

ще й бъде направен тест, съобщи правителствен говорител.
Меркел се самоизолира и работи от дома си, след като лекар,
който я ваксинира миналия петък, по-късно даде положителна

проба за вируса.

Папа Франциск участва в световна икуменическа молитва, за да помоли
за милост към човечеството, поставено на тежко изпитание. "Днес ние,
всички християни по света, си даваме среща, за да кажем заедно "Отче

наш", молитвата, на която Исус ни научи", каза светият отец по
видеовръзка от библиотеката на апостолическия дворец във Ватикана.

Ïàïà Ôðàíöèñê íå å ïîñòðàäàë
òò óáèéñòâåíàòà åïèäåìèÿ

Папа Франциск даде от-
рицателна проба за корона-
вирус, предаде АФП, като се
позова на италиански ме-
дии.

Вестниците" Месаджеро"
и "Фато куотидиано" пишат,
че Светият отец си е напра-
вил изследване за корона-
вирус, след като църковен
служител, живеещ от годи-
ни в резиденцията му в Дом
"Света Марта", е дал поло-
жителна проба.

Изследвания са били
направени на всички служи-
тели в папската резиденция,
включително и на личните

секретари на Франциск.
Всички проби са отрицател-
ни, пишат двете италиански
издания, като се позовават
на източници от Ватикана.

Папа Франциск отслужи
вчера обичайната сутрешна
меса в малкия параклис на
резиденцията си.

След като бе избран за
папа, Франциск предпоче-
те да остане да живее в
апартамента си с площ 50
кв. м в Дом "Света Марта",
вместо да се премести в
официалната папска рези-
денция в Апостолическия
дворец във Ватикана. ç

Снимки Пресфото БТА

Турция ще преодолее епидемията
от коронавируса за 2-3 седмици

посредством добри мерки и с
възможно най-малко щети, заяви

турският президент Реджеп
Ердоган. Той каза, че очаква

търпение, разбиране и подкрепа
от турците в този процес.
"Подготвени сме за всеки

сценарий", заяви Ердоган в
обръщение към нацията,

излъчено по телевизията. "Като
спрем скоростта на разпростра-
нение на коронавируса за 2 до

3 седмици, ние ще преминем
през този период възможно най-

скоро с възможно най-малко
щети", добави той.

океан и в която членуват
53 страни, толкова раз-
лични, като например
Русия и Андора, вече
регистрира 220 000 слу-
чая на заразяване с
коронавируса и 11 987
починали.

Близо 60 процента от
заразените и 70 процен-
та от починалите от
коронавируса по света
са в Европа, отбеляза
Клуге. В същото време
ръководителят на СЗО
Европа посочи, че безп-
рецедентните мерки за
ограничаване на разп-
ространението на коро-
навируса са спечелили
време за държавите на
континента и са намали-
ли натиска върху здрав-
ните им системи.

Русия, Китай и още
шест страни са призовали
ООН да вдигне търговски-
те санкции, които биха
могли да възпрепятстват
борбата с коронавируса,
съобщиха вчера руски
медии, цитирани от ДПА.
Президентът Владимир

Путин разговаря вчера с
лидерите на останалите
страни от Г-20 на извън-
редна видеоконференция,
посветена на борбата с
пандемията. В съвместно
писмо Русия, Китай, Иран,
Сирия, Куба, Никарагуа,
Северна Корея и Венецуе-
ла призовават ООН да

отхвърли едностранните
принудителни действия.
Не можем да позволим
политически сметки да
застанат на пътя на
спасяването на човешки
животи, се посочва в
писмото, адресирано до
генералния секретар на
ООН Антониу Гутериш. ç
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Коалиционното прави-
телство на Косово на
премиера Албин Курти
беше свалено с вот на
недоверие в парламента
по-малко от 2 месеца
след встъпването си в
длъжност, предаде Рой-
терс.

Вотът на недоверие
беше внесен от участва-
щия в управляващата
коалиция Демократичен
съюз на Косово (ДСК).
Той беше подкрепен от 82-
ма депутати в 120-местния
парламент, 32-ма гласува-
ха "против", а един се
въздържа.

Вотът беше предизви-
кан от решението на
премиера да уволни
вътрешния си министър
Агим Велиу от ДСК, който
разкритикува отказа на
Курти да обяви извънред-

Ïðåìèåðúò Àëáèí Êóðòè íå ìîæå
äà îáÿâè ïðåäñðî÷íè èçáîðè

Ïàðëàìåíòúò íà Êîñîâî ñâàëè
êàáèíåòà ñ âîò íà íåäîâåðèå

Àðåñòóâàò áèâø óêðàèíñêè âúíøåí ìèíèñòúð
ïî ïîäîçðåíèå â óáèéñòâî ñëåä ñáèâàíå

Бивш украински минис-
тър на външните работи бе-
ше арестуван по подозре-
ние, че миналия месец е
застрелял на вилата си
влиятелен предприемач,
обяви външното министер-
ство в Киев, цитирано от
АФП.

57-годишният Леонид
Кожара беше начело на ук-
раинската дипломация от
декември 2012 г. до февру-
ари 2014 г. по времето на
проруския президент Вик-
тор Янукович, свален от
власт от въстание.

Бившият първи дипло-
мат е заподозрян в преду-

"Причината
за сваляне
на моето
правителство
е да се
позволи
подписването
на постигна-
тото вече
споразуме-
ние за
размяна на
територии
между
Косово и
Сърбия",
каза
премиерът
Албин Курти
преди вота
на недоверие

мишленото убийство на
своя 56-годишен приятел
Сергий Старицки - мени-
джър на рекламна къща и
бивш директор на прорус-
кия телевизионен канал
"Интер". Той бе намерен
мъртъв на 21 февруари в
дома на Кожара близо до
Киев.

Жертвата е била убита
с куршум в главата, изст-
релян от пистолет, принад-
лежал на бившия министър,
установи полицията.

Кожара и съпругата му,
които в момента на прес-
тъплението са били у дома
си, твърдяха, че Старицки

Президентът Владимир Путин произнася от Ново Огарьово край
Москва по телевизията обръщението си към гражданите на Руската
федерация. По неокончателни данни в страната има над 660 случая
на зараза с коронавирус. Експерти очакват броят им да нарасне.

Снимки Пресфото БТА и Интернет

Ïóòèí îòñðî÷âà ðåôåðåíäóìà
çà ïðîìåíè â êîíñòèòóöèÿòà

Националното гласува-
не за поправките в рус-
ката конституция трябва
да бъде отложено заради
разпространението на ко-
ронавируса. Това заяви
президентът Владимир
Путин в телевизионно об-
ръщение към сънародни-
ците си, предаде ТАСС.

"Като се основаваме
на професионално мне-
ние, на препоръките на
лекари и на специалисти,
ще вземем решение за
нов ден на гласуването",
каза той.

Путин подчерта ,  че
здравето на гражданите,
техният живот и сигурност
са абсолютен приоритет.

Гласуването трябваше
да се състои на 22 април.

По думите на Путин
мерките, които са предп-
риети и предстои да бъдат
предприемани от руските
власти, ще дадат резултат,
"ако проявим сплотеност,
разбиране за сложността
на настоящото положение,
ако държавата, общество-
то, гражданите действат
заедно , ако направим

се е самоубил, след като
се затворил в отделна стая.

Разследването обаче,
заключи, че той не би мо-
гъл да се самоубие, под-
черта зам.-вътрешният ми-
нистър Антон Герашченко.

В съобщение национал-
ната полиция уточни, че
"спор, последван от сбива-
не", е избухнал между Ко-
жара и госта му в деня на
смъртта му, "докато били
консумирани алкохолни на-
питки".

По време на този сблъ-
сък бившият дипломат взел
пистолета си и открил огън
по предприемача. ç

Полицията в Киев разпространи снимки от ареста на бившия
украински външен министър Леонид Кожара, на които той е с

предпазна маска заради коронавируса. Кожара може да получи до
15 години затвор, ако бъде признат за виновен.

всичко, което зависи от
всеки от нас".

"Именно в тази соли-
дарност се заключава си-
лата на обществото", зая-
ви държавният глава на Ру-
сия.

Путин обяви, че с цел
ограничаване на разпрос-
транението на заразата
следващата седмица ще
бъде неработна в страна-
та, без това да се отрази
на изплащането на запла-
тите.

На работа ще останат
служителите в медицинс-
ките заведения, в аптеки-
те, магазините, финансови-
те институции, транспорта
и държавните органи, уточ-
ни Путин. ç

но положение заради
пандемията от новия
коронавирус.

Още не е известно как
правителството ще про-
дължи работата си, тъй
като Косово не може да
обяви предсрочни избори
заради разпространение-
то на COVID-19.

Отстраняването на
вътрешния министър бе
съпроводено и с други
противоречия в управля-
ващата коалиция, най-
важното от които беше
отменянето на 100-процен-
товите мита за сръбски
стоки, въведени през
ноември 2018 г. с условие-
то да бъдат отменени,
когато Сърбия признае
Косово като отделна
държава.

Митата станаха причи-
на за прекратяване на

диалога за нормализира-
не на отношенията между
Белград и Прищина. Курти
реши да отмени частично
митата, докато ДСК насто-
яваше за пълното им
отменяне.

Курти каза, че вотът на
недоверие е поискан, за

да се отстранят пречките
за споразумение между
президента Хашим Тачи и
сръбския му колега Алек-
сандър Вучич за размяна
на територии между
Сърбия и Косово като
част от окончателното
споразумение между

Белград и Прищина.
През 2018 г. Тачи и

Вучич сигнализираха, че
може да се споразумеят
за размяна на територии,
но тази идея срещна
отпор както в двете
страни, така и в междуна-
родната общност. ç
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Валери Божинов се
намира в епицентъра на
COVID-19. В Италия е
истински ад - коварният
вирус повали много хора и
взе доста жертви. Напа-
дателят разказа пред
БЛИЦ как протича всеки-
дневието му в Пескара -
кой го е приютил в теж-

ката обстановка и как е
имал внезапна среща с
карабинери.

- Здравей, Валери,
къде те откривам и как
протича твоето ежедне-
вие?

- В момента съм в
хотела, където живея.
Нямаше време да си
намеря жилище, защото
вирусът парализира
цялата страна, и затова
съм тук. Всяка сутрин се
чувам с кондиционния
треньор на Пескара и
провеждаме виртуални
тренировки. Тук има
пътека, колело. Така че
тичам и поддържам фор-
ма. Отделно излизам от
хотела, тъй като има едно
голямо пространство
около километър. Няма
хора и си тичам по 1000,
по 3000, по 5000 метра.
Хотелът е собственост на
президента на Пескара,
но в него почти няма
хора. Ясно е защо. Само
портиерите. Не работи
ресторантът, няма какво
да ядеш. Само кафе си
правя и има минерална
вода. Нищо друго. Но се
намериха хора, които ми
подадоха ръка в трудния и
много тежък момент.

Съдружник на мениджъра ми Паломба ме "осинови", всеки ден съм в къщата
на Карло - там обядвам, прекарвам следобеда, вечерям и след това обратно
в хотела в Пескара, в който няма хора, разкрива българинът от Италия

34-годишният Валери Божинов извади лош късмет
с последния си трансфер

Във вселената на футбо-
ла предстои да видим края
на ерата, в която Лионел Ме-
си и Кристиано Роналдо
властваха по терените. Кои
ще бъдат техните наследни-
ци, които ще светят най-яр-
ко на футболния небосклон,
едва ли може да се каже със
сигурност. Библията за фут-
болни трансфери
transfermarkt публикува най-
скъпите играчи в света в мо-
мента на 18 или по-малко го-
дини, като номер 1 в класа-
цията е дефанзивният халф
на френския Рен Едуардо Ка-
мавинга, оценен на 42 мили-
она евро.

Най-добро изглежда поло-
жението в тима на Арсенал,
където има цели трима иг-
рачи в топ 15 - Габриел Мар-
тинели, Букайо Сака и Ви-
лиам Салиба, който в момен-
та е под наем в Сент Етиен.
Що се отнася до ситуацията
по държави, най-талантливи
изглеждат момчетата от
страната на настоящия све-

Åäóàðäî Êàìàâèíãà å íàé-ñêúïèÿò ìëàä ôóòáîëèñò

Âàëåðè Áîæèíîâ: Ìèÿ ðúöåòå
ñè ïî 100 ïúòè íà äåí

Роденият на 10 ноември 2002 година Едуардо Камавинга
е най-скъпият млад футболист в света

- Кого имаш предвид?
- Става въпрос за

Карло. Той е мой приятел
и съдружник на мениджъ-
ра ми Паломба. Всеки ден
съм в къщата на Карло -
там обядвам, прекарвам
следобеда, вечерям и
след това обратно в
хотела. Карло, жена му и
трите им деца са прекрас-
ни хора, на които ще съм
им винаги благодарен!
Жена му готви прекрасно.
Ястията й са изключител-
но вкусни. Тя и Карло
заявиха още от първия
ден, от който съм при тях
- беше 9 март, че съм част
от семейството им. Карло
обича да казва: "Сега
имаме не три, а четири
деца заедно с теб". Знаеш
ли, ако не са те, направо
може да изперкаш от
самота. Какво да правя
сам в хотела? Няма с
кого една дума да обеля. А
и тези новини по телеви-
зията. Те са кошмарни.
Вероятно много хора са
го казали, но и аз ще го
повтаря - в Италия е ад.
Огромен ад. Всеки ден
умират стотици. Заразата
е плъзнала със страшна
сила и не й се вижда
краят.  Добре че са Карло
и семейството му. Когато
сме заедно, гледаме да се
разсейваме и забавлява-
ме. Много е приятно да
съм сред тях.

- Колко случая на
заболели и починали има
в Пескара?

- Честно ти казвам - не
знам. Наистина. И не

искам да знам, защото
човек се стряска повече и
повече. Тук мерките са
изключителни. Както и
навсякъде в Италия. Никъ-
де не можеш да излезеш
ей така. Над града кръжат
хеликоптери. Пълно е с
полицаи. Видят ли те, че се
мотаеш без причина, те
задържат и глобяват.

- Имаш ли твои позна-
ти, които да са заразени
от коронавируса?

- Не, нямам. С изклю-
чение на Душан Влахович.
Ние се познаваме от
Партизан, а той сега е
във Фиорентина. Звъннах
му и се чухме. Каза, че се
чувства добре, че няма
симптоми, но двата му
теста са били положител-
ни. Душан е младо момче,
на 20 години, със силен

организъм. И го кара
леко. Пожелавам му
бързо да изчисти вируса.

- Ти как си обясняваш?
Защо вирусът така ужа-
сяващо надвисна над
Италия?

- Изглежда тук подце-
ниха COVID-19. Никой не е
очаквал такъв ад да
настане. Признавам ти - и
аз също. Даже първона-
чално си мислехме, че е
шега работа и бързо ще
изчезне. Какво ти изчез-
ване обаче - от ден на
ден ставаше все по-
страшно и по-страшно. Но
светна червената лампич-
ка и резултатите от поява-
та на вируса са кошмар-
ни. Вярвам обаче, че ще
изчезне това чудо.

- Носиш ли предпазни
средства?

- Не нося маска, но си
мия по сто пъти ръцете на
ден. Преди няколко вече-
ри обаче карабинери ни
изненадаха. Беше вече
доста тъмно навън -
някъде към 22 часа. Ние с
Карло отидохме да изх-
върлим боклука. Разстоя-
нието от дома му до
контейнерите е някъде
100-200 метра и се извър-
вява за една-две минути.
Изведнъж пред нас изско-
чиха полицаите. Веднага
започнаха да ни разпит-
ват: "Къде сте тръгнали?
Защо не спазвате дистан-
ция от минимум два метра
един от друг? Защо не
носите маски?". Единият
от тях ме позна. На него
и на колегата му обясних-
ме, че не спазваме дис-
танцията, защото живеем
в една къща. И че сме
излезли само за да хвър-
лим боклука. Оказаха се
коректни хора. Но ни
предупредиха да се пазим
и да избягваме излизане-
то навън.

- Какво ще кажеш за
финал на разговора ни?

- Дано всичко отмине и
нормалният живот се
върне. Искам да има пак
футбол, да има пълни
стадиони и да живеем
спокойно. В Италия ужа-
сът е още по-голям, защо-
то доста хора са засегна-
ти и финансово от COVID-
19. Увеличи се безработи-
цата, на мнозина бизнесът
им буквално се изпари.
Тежки времена и дано по-
скоро отминат. ç

товен шампион - Франция,
с петима в класацията. Бра-
зилия пък с четирима пред-
ставители е в топ 15.

В таблицата са дадени ма-
човете на играчите през нас-
тоящия сезон.

1. Едуардо Камавинга -
Рен, Франция, дефанзивен
халф, 17 години

24 мача/1 гол
Цена: 42 милиона евро
2. Ансу Фати - Барселона,

Испания, крило, 17 години
16 мача/4 гола
Цена: 40 милиона евро
3. Мейсън Грийнууд - Ман-

честър Юнайтед, Англия, на-
падател, 18 години

22 мача/5 гола
Цена: 32 милиона евро
4. Габриел Мартинели - Ар-

сенал, Бразилия, нападател,
18 години

14 мача/3 гола
Цена: 28 милиона евро
5. Рейнер - Реал Мадрид,

Бразилия, атакуващ халф, 18
години

0 мача

Цена: 25 милиона евро
6. Габриел Верон - Пал-

мейрас, Бразилия, крило, 17
години

3 мача/2 гола
Цена: 25 милиона евро
7. Вилиам Салиба - Сент

Етиен (под наем от Арсенал),
Франция, централен защит-
ник, 18 години

12 мача
Цена: 25 милиона евро
8. Мохамед Ихатерен -

ПСВ Айндховен, Холандия,
атакуващ халф, 18 години

22 мача.3 гола
Цена: 22 милиона евро
9. Букайо Сака - Арсенал,

Англия, крило, 18 години,
18 мача
Цена: 22 милиона евро
10. Жоао Педро - Уотфорд,

Бразилия, нападател, 18 го-
дини

0 мача
Цена: 20 милиона евро
11. Раян Шерки - Лион,

Франция, атакуващ халф, 16
години

6 мача

Цена: 20 милиона евро
12. Тиаго Алмада - Велес

Сарсфийлд, Аржентина, ата-
куващ халф, 18 години

22 мача/4 гола
Цена: 20 милиона евро
13. Беноа Бадиашил - Мо-

нако, Франция, централен
защитник, 18 години

16 мача

Цена: 20 милиона евро
14. Раян Аит Нури - Анже,

Франция, ляв бек, 18 години
17 мача
Цена: 17 милиона евро
15. Яри Вершаерен - Ан-

дерлехт, Белгия, атакуващ
халф, 18 години

21 мача/2 гола
Цена: 16 милиона евро ç
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05.00 Документален филм (п)
05.40 "Сянката на Елена" - сериал (п)
06.30 "Антидот" с водещ Юлия Ал-Хаким (п)
07.00 "Безценната перла" - сериал (п)
07.50 Музикален антракт
08.00 "Студио Икономика" (п)
09.00 Заседание на Народното събрание -

пряко предаване
10.00 ТВ пазар
10.15 Заседание на Народното събрание -

пряко предаване
11.00 ТВ пазар
11.15 Заседание на Народното събрание -

пряко предаване
12.30 "Местно време"
13.00 ТВ пазар
13.15 "Думата е ваша" - открита линия със

Стоил Рошкев
13.50 Музикален антракт
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
15.30 Новини
16.00 "Проект Земя: Непрестанните ветро-

ве" - документална поредица
16.45 Киносалон БСТВ: "Соларис", 1 серия

(1972 г.) СССР
18.05 "Холивудски знаменитости"
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Местно време"
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев
21.00 Киносалон БСТВ: "Соларис", 2 серия

(1972 г.) СССР
22.30 Новини (п)
23.15 "Местно време"
23.30 "Актуално от деня" (п)
00.00 "Дискусионен клуб" (п)
01.00 "Следобед с БСТВ" (п)
02.30 "Студио Икономика" (п)
03.30 "Общество и култура" (п)

ÁÍÒ 1

05.25 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Почти вълшебно приключение - тв

филм/п/
07.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни - предаване за здраво-

словен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
12.00 По света и у нас
12.30 Препрочитаме Вазов - кампания на

Народен театър "Иван Вазов" с ме-
дийната подкрепа на БНТ

12.35 Изследване на времето - двусерийна
документална поредица /копродук-
ция, 2007 г./, 1 епизод

13.30 Цивилизации по българските земи: В
зората на цивилизацията - докумен-
тален филм /България, 1993 г./, ре-
жисьор Весела Зарева

14.00 Малки истории
15.00 Светът на жестовете - специализира-

но предаване за хора с увреден слух
15.15 Приключенията на Илайъс - анимаци-

онен филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Музика, музика… - музикално-обра-

зователно предаване
17.30 В близък план
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.05 Препрочитаме Вазов - кампания на

Народен театър "Иван Вазов" с ме-
дийната подкрепа на БНТ

19.10 Корпорация "Приключения" - тв филм
/19 епизод/

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 Церемония по връчване на наградите

"Икар" 2020

23.30 Препрочитаме Вазов - кампания на
Народен театър "Иван Вазов" с ме-
дийната подкрепа на БНТ

23.35 От упор - игрален филм /САЩ, 2015
г./, режисьор Айзък Флорентин, в
ролите: Скот Адкинс, Ник Чинланд,
Кейтлин Кийтс и др. (14)

01.00 Култура.БГ /п/
02.00 100% будни /п/
03.00 Корпорация "Приключения" - тв филм

/19 епизод/п/
03.50 Днес и утре /п/
04.15 Още от деня /п/

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-

мация, сериал, еп. 22
06.30 "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, еп. 42
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 7, еп. 101
16.00 "Спасители в планината" - сериал, с.

8, еп. 5
17.00 bTV Новините
17.20 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водещ Цветанка Ризова
17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Свободен дух" - сериал,

с. 2, еп. 19
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Съни бийч" - сериал,

еп. 6
21.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 2,

еп. 54
22.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,

еп. 18
00.30 "Спасители в планината" /п./ - сери-

ал, с. 8, еп. 5
01.30 "Домашен арест" - сериал, с. 4, еп. 8
02.00 "Преди обед" /п./
04.10 "Втори шанс" - сериал, еп. 81

bTV Action

05.00 "Животинско царство" - сериал, с. 2,
еп. 9

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Рескю Ботс" - сериал, еп. 3 - 6

08.00 "Кости" - сериал, с. 11, еп. 20
09.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 5
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 3, еп. 2
11.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 5
12.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, еп. 7
13.00 "Амнезия: Кой съм аз?" - екшън,

приключенски, драма (Китай, 2015),
режисьор Уинкси Сонг, в ролите:
Оушън Ванг, Ксингтонг Йао, Кен Ло

15.00 "Кости" - сериал, с. 11, еп. 21
16.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 6
17.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, еп. 8
18.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 6
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, с. 3, еп. 3
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Господарят

на илюзията" - сериал, еп. 3
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Умирай трудно 3"

- екшън, трилър (САЩ, 1995), в
ролите: Брус Уилис, Самюъл Джак-
сън, Джереми Айрънс, Греъм Грийн,
Колийн Кемп, Сам Филипс и др.

00.30 "Господарят на илюзията" /п./ - сери-
ал, еп. 3

01.30 "Животинско царство" - сериал, с. 2,
еп. 10

02.30 "Стрелата" - сериал, с. 3, еп. 3
03.30 "Хуберт и Щалер" - сериал, еп. 8
04.30 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 6

bTV COMEDY

06.00 "Кое е това момиче" - сериал, с. 6, еп.
13, 14

07.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
08.00 "Кухня" /п./ - сериал

09.00 "Двама мъже и половина" - сериал
10.00 "Мис Таен агент" - комедия, екшън,

криминален (САЩ, Австралия, 2000),
в ролите: Сандра Бълок, Майкъл Кейн,
Бенджамин Брат, Кандис Бъргън, Уи-
лям Шатнър, Хедър Бърнс, Мелиса Де
Суза, Диърдра Куин и др.

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

сериал
14.00 "Кухня" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./

- вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, еп. 9, 10
19.00 Премиера: "Слънчева Филаделфия" -

сериал, с. 13, еп. 1, 2
20.00 Премиера: "Новите съседи" - сериал,

с. 11, еп. 9
22.00 "Кухня" - сериал, с. 5, еп. 17, 18
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 3, еп. 7, 8
00.00 "Мис Таен агент" /п./ - комедия,

екшън, криминален (САЩ, Австра-
лия, 2000)

02.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп.
17, 18

08.00 "Мъжът от U.N.C.L.E." - екшън, коме-
дия, приключенски (САЩ, Великоб-
ритания, 2015), в ролите: Хенри Ка-
вил, Хю Грант, Алисия Викандер,
Арми Хамър, Джаред Харис, Елизабет
Дебики, Даниел Уестууд и др.

10.45 Премиера: "Ривърдейл" - сериал, с. 3,
еп. 19, 20

13.00 "Краят на света" - фантастика, екшън,
комедия (Великобритания, САЩ, Япо-
ния, 2013), в ролите: Саймън Пег, Ник
Фрост, Мартин Фрийман, Пиърс Брос-
нан, Розамунд Пайк, Пади Консидайн,
Еди Марсан и др.

15.15 "Alibi.com" - комедия (Франция, 2017),
в ролите: Филим Лашо, Елоди Фон-
тан, Жюлиан Арути, Тарек Будали,
Натали Бай и др.

17.00 "Чистилището" - уестърн, фентъзи (тв
филм, САЩ, 1999), в ролите: Сам
Шепърд, Ерик Робъртс, Питър Стор-
меър, Ранди Куейд, Дони Уолбърг

19.15 "Били Медисън" - комедия (САЩ,
1995), в ролите: Адам Сандлър, Да-
рън Макгавин, Бриджит Уилсън, Брадли
Уитфорд и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Градът" - трилър (САЩ, 2010), в

ролите: Бен Афлек, Ребека Хол, Джон
Хам, Джереми Ренър, Блейк Лайвли,
Пийт Посълтуейт, Тайтъс Уеливър

23.30 "Американски снайперист" - военен,
екшън, биографичен (САЩ, 2014), в
ролите: Брадли Купър, Сиена Милър,
Джейк Макдорман, Кайл Голнър, Люк
Граймс, Сам Джегър и др. [14+]

02.15 "Аз съм гняв" - екшън, криминален

(САЩ, 2016), в ролите: Джон Травол-
та, Кристофър Мелоуни, Аманда Шъл,
Сам Трамел, Ребека Де Морни [16+]

04.00 "Убийствата в Амитивил" - хорър
(САЩ, 2018), в ролите: Джон Робин-
сън, Челси Рикетс, Пол Бен-Виктор,
Даян Франклин и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Нюанси синьо" - сериал, сезон 2 /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус"
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Системата" (пре-

миера) - сериал, сезон 9
21.00 "All inclusive" (премиера) - сериал
22.00 "Съдби на кръстопът"
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Нюанси синьо" - сериал, сезон 2
00.30 "Незабравимо" - сериал, сезон 1
01.30 "Уил и Грейс" - сериал, сезон 3
02.30 "Завинаги свързани" - сериал

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплението: Маями"/п/
07.00 "Моят нов най-добър приятел" - семе-

ен филм с уч. на Джеймс Дентън,
Лора Менъл, Лила Фицджералд, Крис
Готие , Кърстен Робек и др. /п/

09.00 "Вечната сила на любовта" - роман-
тичен филм с уч. на Ерин Котрел,
Дейл Мидкиф, Логан Бартоломео

11.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 2

12.00 "Мистериите на Аурора Тийгардън:
Улики" - мистерии с уч. на Кандис
Камерън Бър, Лекса Дойг, Марилу
Хенър, Брус Доусън и др.

14.00 "В сънищата ми" - романтичен филм с
уч. на Джобет Уилямс, Катрин Мак-
фий, Майк Вогъл, Антонио Купо/п/

16.00 "Човекът, който познаваше безкрай-
ността" - драма с уч. на Дев Пател,
Джеръми Айрънс, Тоби Джоунс, Сти-
вън Фрай, Джереми Нортъм, Кевин
Макнали, Шазад Латиф /п/

18.15 "Голямата плячка" - екшън с уч. на
Самюъл Джаксън, Рей Стивънсън,
Джим Броудбент, Фелисити Хъфман,
Тед Ливайн и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал
21.00 "Шивачът от Панама" - трилър с уч. на

Пиърс Броснан, Джефри Ръш, Джей-
ми Лий Къртис, Леонор Варела, Кат-
рин Макормак, Даниел Радклиф, Брен-
дън Глийсън, Харолд Пинтър, и др.

23.15 "От местопрестъплението" - сериал /п/
00.15 "Господари на нощта" - криминална

драма с уч. на Хоакин Финикс, Марк
Уолбърг, Робърт Дювал, Ева Мендес,
Тони Мусанте, Мони Мошонов, Алекс
Видов и др. 

Тв Тв Тв Тв Тв програма - петък, 27 март ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ПППППроменливо ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 58

ВОДОРАВНО: "Деца на нищетата". Нилин (Па-
вел). Коморин. Тенакел. "Реката". РА. Окиси. Акик.
Па. Онети (Хуан). Араки (Садао). Лоб. Нетоп. Лад.
Бълок (Сандра). Роман. КА. Тараба. Арама. Сиро-
ко. Арати. Танас. "Таран". Кеб. Дамар. Лами. Ану.
Еноти. Ок. Сари. АРОМА. ОКИ. Таван. "Ритон". Де-
калин. Киров (Киро). Ри. "Алина". Арак. Ли (Софус).
"Ирина". "Осите". Нат. Нонет. Нет. Гавот. Валак (Пе-
ет). "Ро".

ОТВЕСНО: "Генералът иде". Атерина. "Цина". Олар
(Алфонс). Бараки. Ав. Лала. Оборот. Нива. Ито (Ми-
дори). НИКОН. Какаду. "Алар". Манекен. Бона. Ани-
лин. Литера. Амер. Нинов (Стоян). Дик. Сито. Аса-
нор. "Нана". Щори. Омар. РОМИКА. "Ел". Семе. Апа-
рат. Тати (Жак). Ота (Йоко). Токар. "Натали". "Орас".
Каракал. Мира. "Онорин". Титикака. "Амок". Ватер.
Панакида. Аникин (Владимир). Кето ("Кето и Коте").

Днес облачността ще бъде променлива, по-значител-
на над южната и югозападна част на страната. Минимал-
ните температури вече почти навсякъде ще бъдат положителни - от около
нула до 6 градуса. През деня температурите в низините ще бъдат от 10 до
15 градуса, а отново малко по-ниски ще бъдат във високите западни поле-
та, включително в района на София. В Дунавската равнина все още ще духа
до умерен източен вятър.

През нощта срещу събота и в съботния ден ще започнат превалявания
от дъжд, предимно слаби, над Южна България. Облачността над страната ще
бъде значителна, а температурите ще останат от 1 до 7 сутринта и от 10 до
15 градуса следобeд, малко по-високи по поречието на Дунав. Вятърът ще
бъде слаб, от север.

В неделя ще има значителна облачност, а слаби краткотрайни валежи
от дъжд са възможни в западните райони и планините на Южна България.
Вятърът ще бъде слаб, от север. Максималните температури ще останат
почти без промяна, а в крайните северни райони ще се повишат още малко
и ще достигнат 15-17 градуса.

Най-топло ще бъде в понеделник, когато облачността ще бъде промен-
лива, а температурите в цялата страна ще бъдат от 14 до 19 градуса.
Вятърът ще се ориентира от запад.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Градът" - трилър, в ролите:
Бен Афлек, Ребека Хол, Джон Хам, Джереми Ренър,
Блейк Лайвли, Пийт Посълтуейт, Тайтъс Уеливър
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Èãðà÷èòå íà Ëóäîãîðåö äàðÿâàò
ïàðè íà áîëíèöà â Ðàçãðàä

Играчите на Лудогорец
събират средства, които
ще дарят за борбата с
коронавируса. За спонтан-
ната инициатива на състе-
зателите разказа изпълни-
телният директор Ангел
Петричев: "Футболистите
събират пари, за да
помогнат на болницата в
Разград. В София има
доста компании, които
даряват, но в Разград
възможностите са много
по-малки. Все още обаче
не мога да кажа каква
точно ще бъде сумата,
която ще съберат."

Това не е първата
инициатива, дошла от
Разград. Клубът бе първи-
ят в страната, който дари
20 364 лева за купуване
на тестове. "Ние разделих-
ме сумата на две - поло-
вината отиде за ВМА, а
другата - за втората
лаборатория в София",
обясни Ангел Петричев.

Идеята за това дарение
се родила, след като
отборът се прибирал от
Милано, където в края на
февруари игра мач срещу
Интер за Лига Европа.
"Ние също преминахме
шока с карантината и с
тестването на отбора. На
връщане от Милано ни
направиха тест веднага, а
след няколко дена - и
повторен. През това
време отборът беше в
изолация. Тогава се роди
и идеята клубът да напра-
ви дарение. Още повече,
че от кризисния щаб
казаха, че разполагат с
много малко тестове",
спомня си Петричев.

Разпространението на
коронавируса доведе до
спирането на всички
спортни състезания в
България, включително и
на мачовете от Първа
лига. Изпълнителният
директор на Лудогорец

разкри и как играчите
приемат случващото се:
"Често се чуваме по
телефона. Определено им
е тежко. Доста от тях са
чужденци, далече са от

Футболистите приемат
извънредното положение мъжки,
заяви изпълнителният директор на
"орлите" Ангел Петричев

Легенда-
та на българ-
ския футбол
Стилиян Пет-
ров направи
обръщение
от страница-
та на фонда-
цията си по

повод тема номер 1 по света и у
нас в последния месец - борбата

Îáàäåòå ñå íà áëèçêèòå ñè, ñòîéòå ó
äîìà, ïàçåòå ñå, ñúâåòâà Ñòèëèÿí Ïåòðîâ

Футболистите на
ЦСКА получиха
заплатите си
за февруари. Въпреки
извънредното положение
в страната играчите са
взели пълния размер на
възнагражденията си, и
то в обичайния срок.
Най-вероятно от следва-
щия сезон ЦСКА,
подобно на много други
клубове, ще намали
фонд работна заплата.
Според източници от
"Българска армия" ще се
залага основно на млади
български футболисти.

Рубин (Казан)
поднови тренировки
след паузата
заради пандемията от
коронавирус. Футболис-
тите, водени от популяр-
ния треньор Леонид
Слуцки, направиха първа
тренировка вчера,
съобщава официалната
страница в Туитър на
елитния руски клуб.
"Футболистите, треньори-
те и служителите в
базата на клуба преми-
наха теста за наличието
на коронавирус COVID-
19. Всички резултати
бяха отрицателни",
информираха още от
Рубин. Първенството в
Русия е спряно от 17
март до 10 април.

Íàêðàòêî

:

Футболната федерация на Ис-
пания има готовност да даде па-
рични заеми на клубовете заради
пандемията, причинена от коро-
навируса. Новината съобщи пре-
зидентът на асоциацията Луис Ру-
биалес. "Говорим за 4 млн. евро
за по-долните нива на испанския
футбол. Така че ще помогнем на
въпросните клубове, изпитващи
финансови затруднения, да избег-

Èñïàíèÿ îòïóñêà çàåìè, çà
äà ñïàñè áåäíèòå êëóáîâå

едно и заедно ще ги преодолеем.
Знам, че много от вас са уплаше-
ни, загрижени и несигурни, но сега
е времето да се обърнеш към дру-
гите - приятели, колеги, любими-
те. Обади се по телефона, прати
есемес, направи видеочат. И пом-
ни - стой у дома, стой на сигурно
място и пази останалите! И не
забравяйте, стойте свързани с ос-
таналия свят", призова Стенли.ç

Футболистите на Лудогорец решиха да съберат пари за болницата в
Разград

семействата си, нямат
близки тук и никакъв
социален живот. Не могат
да тренират групово, само
индивидуално. Но приемат
мъжки ситуацията." ç

Английският гранд Манчестър
Юнайтед e големият фаворит за
това да спечели трансферната
битка за звездата на Борусия
(Дортмунд) Джейдън Санчо. Ре-
дица топ клубове от Европа про-
явяват интерес към английския та-
лант, но според медиите на Ост-
рова неговото желание е да се
завърне в родината си и да иг-
рае във висшата лига. Манчес-
тър Юнайтед, Ливърпул и Челси
бяха идентифицирани като клу-
бовете, които имат най-силен ин-
терес към 20-годишното крило.
Според "Мирър" обаче мърсисай-
дци и лондончани вече са се от-
теглили от надпреварата заради
цената, която от Борусия (Дорт-
мунд) са поставили на Санчо. Из-
данието споменава сумата от 120
милиона паунда.

Öåíàòà íà Ñàí÷î îòêàçà Ëèâúðïóë è ×åëñè, Ìàí÷åñòúð Þíàéòåä å ôàâîðèò
Ако сделката се осъществи,

това ще означава, че клубът от
"Олд Трафорд" ще счупи досе-
гашния си трансферен рекорд,
който все още се държи от Пол
Погба, за когото бяха платени
89 милиона паунда през 2016-а
година. "Мирър" твърди, че са-
мият Санчо също предпочитал
Манчестър Юнайтед пред Ливър-
пул, защото първо не бил сигу-
рен дали ще се справи с конку-
ренцията на Мохамед Салах, Са-
дио Мане и Роберто Фирмино,
а освен това бил привлечен от
плановете на Оле Гунар Солскя-
ер да гради млад и перспекти-
вен отбор.

Барселона, Реал (Мадрид) и
Ювентус също бяха свързвани със
Санчо, но той вече е решил да се
завърне във Висшата лига.ç На Острова прогнозират, че английският талант Джейдън Санчо ще облече екипа на Манчестър Юнайтед

нат фалита. Но има и професио-
нален футбол, към който трябва
да се обърнем. Ако Ла Лига иска
да разговаряме, е време да нап-
равим сметките. Работихме за
осигуряването на финанси на
стойност 500 млн. евро. Искам
изрично да подчертая, че креди-
тите ще бъдат безлихвени и ще
са за срок от две години", обясни
босът на испанския футбол.ç

с коронавируса. Преборилият лев-
кемията Петров има опит в по-
добни критични за живота момен-
ти и даде ценни съвети на всич-
ки, за да може заразата да бъде
преборена.

"Искам да отделя малко вре-
ме и да ви уверя в тези времена
на несигурност, че не сте сами.
Изправени сме пред трудни вре-
мена, но ние ще се изправим за-


