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ÒÓÐÖÈßДНЕСПоради извънредното положе-
ние в страната, породено от
пандемията на COVID-19,
промените в разпространени-
ето на вестниците и произти-
чащите от това трудности вре-

менно в. ЗЕМЯ ще излиза на
16 страници. Вярваме, че ще
останете наши верни читате-
ли и заедно ще преминем
през нелеката ситуация.
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средни и големи предприя-
тия със заети над 37 585 слу-
жители са засегнати към мо-
мента от започналата криза
заради глобалната пандемия
с коронавируса и въведено-
то извънредно положение у
нас. Това показва проучва-
не на КНСБ към 27 март
чрез регионалните структури
на конфедерацията в цялата
страна за социалното нап-
режение във фирмите и уч-

Ñ
амо за денонощие от Здравното министерство
(т. е. от правителството) три пъти смениха
заповедите и инструкциите по задължителното
носене на предпазни маски - в понеделник
следобед то бе обявено за задължително, след

Ïîâå÷å äúðæàâíîñò,
ãîñïîäà!

това бе разрешен "гратисен" период до събота, а
малко по-късно заповедната бе изцяло отменена. Има-
ше разминаване и по темата за глобите - дали да са
вече определените за нарушаване на карантината 5000
лева, или да бъде по-малка. Разбира се, само екс-
пертите могат да бъдат категорични дали носенето на
маски трябва да е задължително, каква е степента
на защита, която ни осигуряват, особено ако на наци-
онално и на международно ниво се чуват различни
мнения. Но тук проблемът е в нещо друго - с тези
административни зигзаги олеква държавата, обезце-
няват се и строгите правила. Защото по време на
криза обществото усеща още по-силно и болезнено
колебанието и липсата на координация, които инсти-
туциите излъчват в публичното пространство. Всяка
една заповед или акт на властта в моменти на извън-
редно положение, но и в нормални ситуации трябва
да са експертно подплатени и дълбоко промислени, а
не хаотични и променящи се на 180 градуса само за
броени часове. Отделно от това, в бурни времена
като днешните трябва да има ясно единоначалие. На-
личието на много центрове, щабове, на скрита или
явна конкуренция между институции може да се пре-
върне в проблем. Нека Щабът начело с ген. Мутаф-
чийски, който се ползва с високо обществено дове-
рие и помага за успокояването на обществените нап-
режения, да бъде оставен да върши своята работа и
да бъде подкрепян от другите институции и от граж-
даните. Днес друг избор нямаме! И нека държавата,
която по конституционното си определение трябва да
бъде социална, да вземе крути мерки срещу вихре-
щата се спекула с цените на основни стоки като
храни, лекарства и предпазни средства. Нека ограни-
чи необоснования ръст в цените им и да осигури
маски на максимален брой хора, особено на възраст-
ните българи, които са и най-уязвими срещу COVID-
19. След едни такива действия носенето на маски ще
стане не само задължение, а осъзнат избор на граж-
даните. Българските институции ще покажат повече
държавност!

Д-р Теофан ГЕРМАНОВ

режденията и последствията
от ефектите на COVID-19.
Събраните данни показват,
че 78 процента от засегна-
тите фирми пускат работни-
ците в платен отпуск, в 22
процента прибягват към неп-
латен отпуск, а в 13 на сто
от фирмите се стига до ос-
вобождаване на работещите
или предстоят съкращения.

Най-много засегнати
предприятия (извън ресто-

Êðèçàòà
рантьорство, хотелиерство,
туризъм и кафетерийната
сфера) има в сектор прера-
ботваща и лека промишле-
ност, следван от производ-
ството на авточасти и ав-
томонтьорство и култура. Те
са основно в Димитровград,
Благоевград, Казанлък, Раз-
лог, Банско, следвани от
Бургас и областта, Русе и
Габрово ,  допълват от
КНСБ.

63 ñðåäíè è ãîëåìè ôèðìè äîñåãà ñà çàñåãíàòè îò èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå

удари хиляди

В разработка на
американския медицин-
ски сайт thebonersurgeon
се припомня, че носе-
нето на предпазни мас-
ки е ключова противо-
епидемична мярка във
времето на пандемия-
та от COVID-19. Като
илюстрация за това се
сочи, че в страните, в
които носенето на мас-

63

Íîñåíåòî íà ìàñêè å âàæíî!
Åêñïåðòè: Ñòðèêòíîòî
ñïàçâàíå íà ïðàâèëàòà
å ãàðàíöèÿ çà æèâîò

ка е задължителна мяр-
ка в съчетание със за-
силена обществена дис-
циплина, смъртността е
много по-малка. По
данни от вчера в Ита-
лия, Испания, САЩ и
Великобритания, къде-
то маските не са задъл-
жителни, смъртността е
съответно над 11 500
за Италия, над 7700 за

Испания, над 3000 за
САЩ и близо 1500 ду-
ши за Обединеното
кралство. И обратното,
в Южна Корея има 158
смъртни случая, в Япо-
ния са 56, а в Синга-

пур - 3 случая. Експер-
тите са категорични, че
носенето на предпазни
маски и стриктното
спазване на правилата
са гаранция за живота
на хората.  ç
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Êóðö ñðåùó
ÅÑ çàðàäè
COVID-19
Австрийският канцлер Се-
бастиан Курц разкритикува
ЕС за начина, по който се
бори с коронавируса, и  че
няма нито едно добро пред-
ложение за справяне с кри-
зата. "Ако от Брюксел бе-
ше дошло дори едно доб-
ро предложение, щяхме
веднага да го приемем.
Вместо това ЕС критикува
Австрия за затварянето на
границите. Предложения от
рода на "моля, дръжте гра-
ниците отворени" не могат
да се смятат за сериозни в
такова време", заяви Курц
пред австрийската държав-
на телевизия ORF. Той под-
черта, че най-важното е да
се защити собственото на-
селение.  ç

Управителният съвет на
Българската федерация по
волейбол е решил да прек-
рати първенствата и така
Нефтохимик( Бургас) и Ма-
рица (Пловдив) стават
шампиони съответно при
мъжете и при жените. Тит-
лата е четвърта поредна за
Нефтохимик, който имаше
6 точки преднина срещу
основния си конкурент Хе-
бър. За тима от Пазарджик
остава Купата на България,
която бе спечелена срещу
бургазлиите. Марица пък
продължава доминацията
си във волейболното пър-
венство при жени, където
пловдивчанките са с актив
от 19 победи и нито една
загуба.  ç

Íåôòîõèìèê
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Русе.
Заради
мерките
срещу
корона-
вируса
общината
включи и
дронове
в охраната
на вилните
зони
край
града.

Снимка
Пресфото
БТА
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Министър Кирил Анани-
ев на извънреден брифинг
в Министерски съвет
отмени заповедта си за
задължително носене на
маски, съобщи Епицен-
тър.бг. Отмяната на запо-
ведта идва след инструк-
ция на премиера Борисов,
който препоръчал да се
вземе под внимание
общественото мнение,
което не приема едноз-
начно задължителното
носене на маски. Отмене-
на е заповедта за носено-
то на маски на обществе-
ни места. Това ще е така,
докато не се постигне
пълен консенсус в общес-
твото ни. Министерството
на здравеопазването ще
закупи 1 000 000 маски и
ще ги раздаде на гражда-
ните. Те дават възможност
за отдалечаване на други
по-тежки мерки, които
биха ограничили граждан-

Àíàíèåâ îòìåíè çàïîâåäòà ñè çà
çàäúëæèòåëíî íîñåíå íà ìàñêè

ските права на българите.
Дълбоко убедени сме от
необходимостта от носе-
нето на маски. Неслучай-
но ЕК силно подкрепи
мерките, които предприе
българската държава. Те
са насочени изцяло за
запазването на здравето
и живота на българските
граждани, заяви здравни-
ят министър Кирил Анани-
ев по повод пандемията
от коронавирус. Ще се
обърна към хората да
използват маските, след
като напуснат своя дом,
каза още той. Ще се
обърна горещо към хора-
та. Когато се събере
парламентът, мислим да
намалим този голям
размер за неносене на
маски.

Не искаме да вървим
срещу хората. Всички
имаме обща цел. Доволен
съм, че българският народ

Медицинският експертен съвет
е готов с доклад с успешните стра-
тегии за справяне с COVID-19, в
който екип от български лекари
са събрали нашия и целия меж-
дународен опит за пандемията, съ-
общи пред БНР координаторът на
Съвета проф. Коста Костов. Док-
ладът от 200 страници на Меди-
цинския експертен съвет утре ще
бъде представен за одобрение в
Министерството на здравеопазва-
нето, за да се насочи след това
за ползване от всички лекари в
страната, уточни проф. Костов -
повече от 15, 17 до 20 специал-
ности, вероятно и малко повече,
това са наша продукция, която не
е непременно задължителна и за-

Ìåäèöèíñêèÿò ñúâåò çà COVID-19 ñ äîêëàä-
ðúêîâîäñòâî çà áúëãàðñêèòå ëåêàðè

е съпричастен към мерки-
те ни, каза още здравният
министър. Решението за
задължително носене на
маски бе на ген. Мутаф-
чийски, който във вторник
сутринта горещо подкре-
пяше идеята, както и
размера на глобата от
5000 лв.

Министър Кирил Анани-
ев заяви, че  ще предло-
жи да се намали разме-
рът на глобата, но не
уточни с колко.

Отмяната на заповедта
е следствие на масовото
недоволство и от факта,
че държавата не може да
осигури навсякъде маски,

коментира Епицентър.бг.
Уверявам, че мярката от
вчера за задължителни
маски на обществени
места е подкрепена от
правителството, каза в
началото на брифинга
министърът, но я отменям
до постигане на консен-
сус.

Ще се дефинира и кои
са местата, на които ще е
задължително да се носи
маска Глобата от 5000 лв.
също ще бъде преосмис-
лена. Нова заповед няма
да има. Здравният минис-
тър обаче призова хората
все пак да използват
маски всекидневно.ççççç

Ïúðâèòå 100 äíè íà íîâèÿ ãëàâåí ïðîêóðîð -
ïóáëè÷íîñò, ïóáëè÷íîñò è ïàê ïóáëè÷íîñò

Публичност, публичност и пак
публичност - това са трите ду-
ми, с които могат да бъдат опре-
делени първите 100 дни от ра-

ботата на главния прокурор. То-
ва коментира пред БНР Биляна
Гяурова от Българския институт
за правни инициативи, който нап-
рави анализ на първите 100 дни
след встъпването в длъжност на
Иван Гешев. По думите на Гяуро-
ва главният прокурор се е раз-
ходил по целия спектър на соци-
алния, икономическия, полити-
ческия и културния живот.

Като започнем от водната кри-
за в Перник, минем през бито-
вата престъпност, поздрава му за
националния празник и стигнем

:
Íàêðàòêî
В София са проверени
38 аптеки и са
съставени 12 акта за
административни
нарушения
По разпореждане на Софийс-
ката градска прокуратура са
били проверени 38 аптеки,
като контролните органи са
съставили 12 акта за админис-
тративни нарушения, издадени
са били и осем предписания,
съобщиха от пресцентъра на
прокуратурата, цитирани от
БТА. Проверката цели пресича-
не на недобросъвестни
практики и спекулативни
действия, както и превенция
срещу незаконно облагодетел-
стване по време на извънредна
ситуация при обявена панде-
мия. Установени са били
несъответствия между касова
наличност и фискална памет,
извършване на продажби на
лекарствени продукти от лица
без необходимо образование и
липса на цени върху изложени-
те артикули.

Съветът на Европа
критикува България за
права на човека,
медийна свобода и
Истанбулската
конвенция
Комисарят по правата на
човека на Съвета на Европа
Дуня Миятович публикува
доклад за посещението в
България, което тя извърши
през ноември 2019 г.
Докладът се фокусира върху
расизма, нетолерантността и
дискриминацията, насилие
срещу жени и домашно
насилие, и медийна свобода.
Членът на Комисията смята,
че има нужда от политическа
и културна промяна в начина,
по който малцинствените
групи се третират и изобра-
зяват в България, където
речта на омразата, дискрими-
нацията и враждебността
спрямо ромите, ЛГБТИ и
лицата, принадлежащи към
други малцинствени групи,
остават остър въпрос
безпокойство. Тя призовава
властите да реагират
енергично при инциденти с
речта на омраза, включител-
но от политици на високо
равнище, да засилят правна-
та защита срещу дискримина-
цията и престъпленията от
омраза и ефективно да
разследват и преследват
подобни престъпления.

Студент отива на съд
за нарушаване
на карантината
Районната прокуратура в
Благоевград внесе за
разглеждане в съда
обвинителен акт срещу 19-
годишния Г. С. за наруша-
ване на задължителната 14-
дневна карантина, пише
БГНЕС. Обвиняемият е
студент във Великобрита-
ния, като след завръщането
си от чужбина, на 22 март,
той я нарушил и излязъл
на разходка с баща си  в
града. Престъпното деяние
е наказуемо с лишаване от
свобода за срок до пет
години и глоба от 10 000
до 50 000 хиляди лв.
Лицето е с чисто съдебно
минало.

до извънредното положение. То-
ва остава впечатление, че про-
куратурата е навсякъде, опитва
се да прави всичко, да контро-
лира всичко. Така обаче олеква.
Това, че те дават по няколко пъ-
ти по телевизията, не значи, че
си вършиш работата добре. Про-
куратурата трябва да е по-обра-
на в дейностите си, обясни Гяу-
рова. Тя заяви, че за нея е било
грешка и е недопустимо по вре-
ме на извънредното положение
да се затворят съдилищата и че
е трябвало да се подходи по-гъв-

каво и с поглед към вариантите
за дистанционна работа. Гяуро-
ва се надява извънредното по-
ложение да даде възможност на
главния прокурор да осмисли по-
ложението и да си даде сметка,
че прокуратурата не е социална
медия, която обновява статуса
си през всеки пет минути и да
се включва на живо от мястото
на събитието, а прокуратурата е
адвокатът на държавата, която да
изпълнява наказателната полити-
ка, съобразявайки се с основни-
те човешки права.ççççç

конно установена за ползване. В
този смисъл това са документи,
които са препоръчителни. Ние
предоставяме документи, които да
са в помощ, да са принос към
всичко онова, което колегите
имат. Екипът е събрал цялата на-
лична информация за COVID-19 и
усложненията от него. Всичко, ко-
ето ползваме, са референции от
сериозни публикации на всички
колеги от всички други страни, ко-
ито преминаха през пандемията, за-
яви професорът. Документът ще бъ-
де качен са специален сайт и ще
може да се допълва с нова инфор-
мация. Медицинският експертен съ-
вет работи на доброволни начала,
подчерта проф. Костов. ççççç

Íîâà çàïîâåä íÿìà äà èìà, íî
çäðàâíèÿò ìèíèñòúð ïðèçîâà
õîðàòà âñå ïàê äà èçïîëçâàò
ìàñêè âñåêèäíåâíî

проф. Коста Костов
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Съветниците от групата
на "БСП за България"
предложиха пакет от 19
антикризисни мерки за
облекчаване на социално-
икономическото положе-
ние в Столична община
във връзка с разпростра-
нението на COVID-19.

Това съобщиха от БСП-
София.

Предложените от група-
та на "БСП за България"
антикризисни мерки са:

1. Въз основа на подро-
бен анализ на приходната
част на "Сборен бюджет
2020" на СО, както и на
"Капиталова програма
2020" на СО, при необходи-
мост да се предприемат
действия за неговата
актуализация и да се
пренасочат средства от
по-маловажни проекти към
жизненоважни системи в
условията на криза (здра-
веопазване, транспорт,
чистота/дезинфекция и
др.).

2. При възможност и
обективна необходимост
да се използват средства
осигурени по програми на
ЕС от проекти с ниска
степен на важност в
кризисна обстановка и
обявено извънредно
положение, като се насо-
чат към мерки за облекча-
ване на социално-иконо-
мическото положение в
Столична община.

3. Допълнително финан-
сиране на бюджета на СО,
чрез субвенция от държав-
ния към общинския бю-
джет със сума, която
финансира мерки, приети
от СО за облекчаване на
социално-икономическото
положение в столицата,
съгласно Закона за уст-
ройство на държавния
бюджет.

4. Да се договори с
финансовите институции,

Ñðåä òÿõ ñà äîïúëíèòåëíî ôèíàíñèðàíå
íà ñòîëè÷íîòî çäðàâåîïàçâàíå è
îáëåê÷àâàíå íà ìàëêèÿ è ñðåäèÿ áèçíåñ

ÁÑÏ-Ñîôèÿ ïðåäëîæè àíòèêðèçèñíè
ñîöèàëíè ìåðêè

Íà òîçè äåí

Събития
” 527 - Начело на Византия
застава Юстиниан I
” 1778 - Бизнесменът от Ню
Орлийнз Оливър Полък
създава знака на долара.
” 1826 - Патентован е
двигателят с вътрешно горене.
” 1889 - В Чикаго се
появява на пазара първата
миеща машина, изобретена от
Джозефин Кокрейн.
” 1940 - В Ню Джърси е
проведена първата демонст-
рация на електронен микрос-
коп.
” 1947 - В София е основан
Съюзът на българските
композитори.
” 1998 - На публичен търг в
Лондон цигулка "Страдивари-
ус" е продадена за 1 526 000
долара - световен рекорд за
цена на музикален инстру-
мент.
Родени
” 1732 - Йозеф Хайдн,
австрийски композитор
” 1809 - Николай Гогол,
руски писател
” 1815 - Ото фон Бисмарк,
първи канцлер на Германия
” 1868 - Едмон Ростан,
френски драматург
” 1873 - Сергей Рахманинов,
руски композитор
” 1906 - Александър Яков-
лев, съветски авиоконструк-
тор
” 1920 - Евгени Матеев,
български икономист
” 1920 - Тоширо Мифуне,
японски актьор
” 1929 - Милан Кундера,
чешки писател
Починали
” 1944 - Иван Козарев,
български антифашист
” 1966 - Димитър Димов,
български писател
” 1968 - Лев Ландау, руски
физик, Нобелов лауреат

” 2011 - Георги Русев,
български актьор

:

че отпусканите кредити,
които ще бъдат гарантира-
ни от новия инструмент на
Фонда за малки и средни
предприятия към СО, да
бъдат при минимален (2%-
3%) фиксиран ГПР.

5. Общинските дружест-
ва, които отговарят на
приетите от Министерски
съвет условия, да се
възползват от програмата
за заплащане на 60% от
трудовите възнаграждения
на служителите си от
държавата.

6. Да се наложи мора-
ториум за срока на извън-
редното положение върху
изплащането на задълже-
нията за наем на гражда-
ни, настанени в общински
жилища на територията на
Столична община, които
са в неплатен отпуск или
са с прекратени трудови
правоотношения в резул-
тат на извънредното
положение в страната.

7. За периода на извън-
редното положение да не
се заплаща наем за:
търговски обекти и трото-
арно право; сергии и
магазини на столичните
пазари, метростанции,
подлези и други места на
територията на столицата,
отдавани от Столична
община.

8. С решение на Столи-
чен общински съвет да се
предоставят целеви без-
лихвени кредити на общин-
ските болници, ДКЦ-та и
МЦ-та за изплащане на
минимални възнагражде-
ния за заетите по трудов
договор лекари, медицинс-
ки сестри и помощен
персонал в месечен раз-
мер, както следва - по
една и половина минимал-
на работна заплата за
страната за заетите по
трудов договор лекари и
една минимална работна

100 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà ãåíåðàë Ãåîðãè Àíà÷êîâНа 1 ап-
рил 2020 г.
се навърш-
ват 100 г. от
рождението
на най-дъл-
гогодишния
началник на
българското
контраразуз-
наване, за-

бележителния човек и профе-
сионалист генерал-лейтенант
Георги Аначков, припомниха за
ЗЕМЯ от УС на Национална асо-
циация "Сигурност".

Ген. Аначков ръководи бъл-

заплата за сестрите и
помощния персонал, за
периода до приключване
на извънредното положе-
ние.

9. Разсрочване за
минимум от 6 месеца на
задълженията на общинс-
ките лечебни заведения
към "Топлофикация София
ЕАД".

10. Столична община да
осигури централизирано и
безвъзмездно, за времето
на извънредното положе-
ние, дезинфектанти и
предпазни средства за
общинските здравни
заведения за гарантиране
безопасността на персона-
ла и пациентите.

11. За всички софийски
ученици, които нямат
възможност, СО да осигу-
ри до приключване на
извънредното положение,
необходимите устройства,
снабдени с интернет
връзка, за осъществяване
на дистанционното обуче-
ние, което се провежда в
столицата.

12. СО да стартира
програми за временна
заетост на хора, съкратени
поради извънредното
положение.

13. Завишаване на
средствата по Регламент
1370 на ЕС за гарантиране
финансовата стабилност
на транспортните дружест-
ва, изплащане на възнаг-
ражденията и предотвратя-
ване на отлив на подготве-
ни кадри.

14. Да се проучи въз-
можността транспортните
дружества или СО да
кандидатстват за подпома-
гане от държавния бюджет.

15. Транспортните
оператори да опитат
предоговаряне на кредити
с търговските банки в
направление срокове на
погасяване и лихвени
проценти, в съответствие с
приети национални кри-
зисни мерки.

16. Всички общински
служители и доброволци,
работещи с граждани,
включително служители на
градския транспорт, да
бъдат оборудвани с всички
необходими предпазни
средства, включително
защитни облекла.

17. Пренасочване на
служители на градска
мобилност, които не
изпълняват в момента
функцията "синя и зелена
зона", в помощ на компе-
тентните органи, следящи
за предотвратяване съби-
рането на хора на едно
място и спазване на
указанията на Национал-
ния кризисен щаб.

18. Незабавна и систем-
на дезинфекция на превоз-
ните средства на МГТ,
спирките на МГТ, метрос-
танциите, булевардите,
улиците, междублоковите
пространства, парковете
на всички райони в СО.

19. Плащане на ТБО за
2020 г. да се извърши на
три равни вноски.ç

ÏÀÌÅÒ

гарското контраразузнаване в пе-
риода на Студената война, на
противопоставянето на силите на
Варшавския договор и тези на
НАТО. Българското контраразузна-
ване има своя достоен дял за за-
пазване на мира, за разкриване,
предотвратяване и пресичане опи-
тите за различни провокации,
шпионаж, дискредитиране на На-
родна Република България, за
опазване на общонародната соб-
ственост и богатство.

Въпреки противоречията и
противопоставянето  български-

те контраразузнавателни служби
си сътрудничаха със своите за-
падни противници главно в бор-
бата с международния тероризъм,
прането на пари и други теми.
Сътрудничеството бе плодотвор-
но и именно то стана основа за
взаимодействието със западни-
те разузнавателни служби след
1989 г.

По времето на управлението
на ген. Аначков нормативната ба-
за, регламентираща работата на
българското контраразузнаване,
бе усъвършенствана, доразвита.

По негово време беше въве-
дена практиката в контраразуз-
навателните органи да се назна-
чават високоинтелигентни хора
със  завършено висше граждан-
ско образование.

Голяма част от новоназначе-
ните тогава служители останаха
на работа и след демократични-
те промени, установиха и разви-
ха отношенията със специалните
органи на страните от ЕС и НА-
ТО. Завършиха специализирани
курсове в САЩ, Англия, Герма-
ния, Франция, станаха ръково-

дители на НСЗК, НСС и ДАНС и
допринесоха съществено за при-
емането на Р България за член
на ЕС и НАТО. Това показва, че
приемствеността в работата на
контраразузнаването е от огром-
но  и съществено значение за
опазването на българската дър-
жава и народ независимо от по-
литическата система.

От дистанцията на времето
ген. Аначков се оказа един от
ръководителите, показали, че
службата в името на Родината
и обществото не се забравя от
колегите и от патриотичната об-
щественост.

Калоян Паргов -
председател
на БСП-София
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Áúëãàðèÿ ðÿçêî
ïîåìà êúì ðåöåñèÿ

Правителството на
Бойко Борисов призна
официално в понеделник
вечерта, че България
рязко поема към рецесия,
недостигът в бюджета ще
е за милиарди левове и
се предлага размерът на
кредитите, които може да
вземе, да са почти 5 пъти
повече от досега разре-
шеното. В съобщение
след извънредно заседа-
ние на кабинета се казва,
че "размерите на очаква-
ното негативно отклоне-
ние на разчетите по
приходите налагат актуа-
лизацията на годишната
цел по отношение на
бюджетното салдо за
2020 г., като се предлага
то да бъде дефицит в
размер на 3.5 млрд. лв.
(2.9 % от прогнозния
БВП)". Заедно с възмож-
ността за издаване на
държавни гаранции по
заемни споразумения за
финансиране на Българс-
ката банка за развитие в
размер до 700 млн. лева,
общата сума, предлагана
при корекция на бюдже-
та, е 4.2 млрд. лв. Това е
драстичен поврат в
политиката за поддържа-
не на фискален баланс в
бюджета и на очаквания-
та за икономиката на
България броени седми-

Âëàñòòà íàé-ïîñëå ïðèçíà, ÷å î÷àêâà
òåæúê óäàð ïî áèçíåñà è äîõîäèòå
íà íàñåëåíèåòî, êàêòî è óâåëè÷àâàíå
íà áåçðàáîòèöàòà

ци, след като Европейска-
та комисия обяви зимна
макроикономическа
прогноза за растеж от
2.9% от БВП.

В самия край на
първото тримесечие
правителството посочва,
че от фискална гледна
точка България се намира
в добра кондиция на
прага на извънредната
ситуация, предизвикана
от COVID-19, запазени са
буферите във фискалния
резерв, параметрите по
изпълнението на бюджета
към момента на обявява-
не на извънредно поло-
жение по консолидирана-
та фискална програма са
добри и се отчита текущо
превишение на приходите
над разходите. Това
означава, че резкият
завой в посоката на
развитие на икономиката
ще се случи в следващи-
те 9 месеца, и в съобще-
нието е посочено, че се
очаква тежък удар по
бизнеса и доходите на
населението, както и
увеличена безработица,
за която засега няма
прогноза. Най-негативни-
ят сценарий, който разг-
леждаме, е спад на
икономиката с 3%. Най-
песимистичната ни прог-
ноза включва финансово-

"Искам да приветствам вся-
ка мярка, която е в ситуацията
на такава криза, защото малко
или много тя ще допринесе до
някакви позитиви за произво-
дителите". Това каза за БНР Си-
меон Караколев - председател
на Националната овцевъдна
асоциация, по повод съобще-
нията, че ДФЗ отпуска до 3.5
млн. лв. на кланиците, за да
могат да реагират адекватно на
ситуацията с коронавируса и
да работят приоритетно с бъл-
гарско месо, което да стига до
търговската мрежа. "Искрено се
надявам тази мярка да даде
ефект върху поощрението на
кланиците да не внасят агнета,
евентуално, за да се колят и
да се продават в търговската
мрежа, а да купуват директно
от българските фирми", каза Ка-
раколев.

Той изрази одобрение за
мярката. "В ситуацията, в коя-
то сме, и евентуално очаква-
ния спад на потребление, тази
мярка е добре е формулирана.
Добре е за кланиците. Не каз-
вам, че е много, но все пак
това е някаква подкрепа от
страна на държавата. Това за-
щитава и фермерите, защото
ние сме свидетели от послед-
ните години как цената в пос-
ледните дни преди кампанията
се свива доста под 5 лв. Тук
има защитна цена. Кланиците
могат да се възползват (от по-
мощта - б.р.), само ако те не
свалят изкупната цена под
5 лв. за килограм. А това, че
има фермери, които продават
от фермите, е добре дошло, за-
щото те продават на малко по-
висока от тази цена", оцени Ка-
раколев.

Притесненията на бранша
са, че заради пандемията не
работят хотелите и ресторан-
тите, а традиционно те са пот-
ребявали "поне 30% от агнеш-
кото по празниците Великден
и Гергьовден". "От друга стра-
на, са и тези ограничения по
КПП-тата. Това по всякакъв на-
чин би осуетило хората да оти-
дат и евентуално да може да
си купят месо от фермите", ка-
за Караколев.

Караколев припомни, че пре-
ди година асоциацията е сигна-
лизирала, че голяма търговска
верига внася у нас евтино аг-
нешко без нужните маркировки.
И тази година същата верига пос-
тъпва така. Затова браншовици-
те са сигнализирали министър Та-
нева с апел: "Нека да говори с
всички вериги в България. В си-
туацията на криза всички трябва
да се подкрепяме".

По повод прогнозните цени
на агнешкото по Великден той
каза:  "Цените са между 6 и 7
лв. за кг живо тегло. Зависи от
количествата. Според мен в ма-
газинната мрежа цените ще ва-
рират около 15 до 16 лв. За
цяло агне според мен няма да
има по-големи от тези цени".ç

Ùå èìà ëè è íà êàêâè
öåíè ùå å àãíåøêîòî
çà Âåëèêäåí?

икономическата криза,
породена от разпростра-
нението на коронавиру-
са, да продължи до края
на 2021 г. Това каза
вчера финансовият
министър Владислав
Горанов на извънреден
брифинг в Министерски
съвет. Глобалната неси-
гурност, породена от
мерките, свързани с
пандемията, прави все
по-трудно прогнозиране-
то на глобалната, евро-
пейската и българската
икономика до края на
годината. Има достатъч-
но основания да се
смята, че предвидените
ръстове няма да се
реализират, обясни още
Горанов.

Разработени са три
сценария, като се разг-
лежда най-негативният
от тях с оглед това да
сме максимално подгот-
вени с фискални буфери,
за да се запази функци-
онирането на всички

ÊÍÑÁ: 63 ñðåäíè è ãîëåìè ôèðìè ñà çàñåãíàòè îò êðèçàòà

или предстоят съкращения.
Най-много засегнати предп-

риятия (извън ресторантьорство,
хотелиерство, туризъм и кафе-

системи в държавата,
уточни той. По думите му,
за да се осигурят допъл-
нителни фискални буфери,
ако най-негативният сце-
нарий се сбъдне, се пред-
лага увеличение на лимита
на новия държавен дълг от
сегашните 2,2 милиарда до
10 милиарда.

На първия етап ще
бъде необходимо да се
търсят от пазара 4,2
милиарда нов дълг. Оста-
налата част от лимита ще
бъде активизирана само в
случай, че се налага след
кризата или в следващите
месеци осигуряването на
допълнително ликвидно
финансиране за консоли-
дираната фискална прог-
рама, обясни Горанов.

Очакванията за увели-
чение на безработицата
до края на годината са с
около 2 пункта, но това
зависи колко дълго ще
продължи медицинската
част от кризата, каза още
финансовият министър.ç

ççççç

ни Закона за извънредното по-
ложение в частта му за подкре-
пата от страна на държавата в
съотношение 60/40. Такова пис-
мо е публикувано на интернет
страницата на работодателската
организация. Предлага се запаз-
ване на съотношението 60:40,
като държавата поеме не само

част от възнагражденията на ра-
ботниците и служителите, но и
осигурителните вноски в също-
то съотношение.

Друго предложение е съот-
ношението 60:40 да бъде про-
менено в съотношение 80:20.
Мотив за това е, че мярката
60:40 след последните проме-

63 средни и големи предп-
риятия със заети над 37 585 слу-
жители са засегнати към момен-
та от започналата криза заради
глобалната пандемия с COVID-19
и въведеното извънредно поло-
жение у нас.

Това показва проучване на
КНСБ към 27 март чрез регио-
налните структури на конфеде-
рацията в цялата страна. Събра-
ните данни показват, че 78% от
засегнатите фирми пускат работ-
ниците в платен отпуск, в 22%
прибягват към неплатен отпуск,
а в 13% от фирмите се стига до
освобождаване на работещите

ни в постановлението е придоби-
ла голям обхват.

Договорено намаление на ра-
ботната заплата за периода на кри-
зата между работодатели и синди-
кати е възможен вариант за за-
пазване на работните места и по-
емане на тежестта от работниците
и работодателите, смятат от КРИБ.ç

ÊÐÈÁ èñêà ìÿðêàòà 60/40 äà ñòàíå 80/20

терийната сфера) има в сектор
преработваща и лека промиш-
леност, следван от производст-
вото на авточасти и автомон-

тьорство и култура.
Те се основно в Димитровг-

рад, Благоевград, Казанлък, Раз-
лог, Банско, следван от Бургас и
областта, Русе и Габрово.

По информация на регионал-
ните структури на КНСБ, след
разговори с представителите на
Агенцията по заетостта по мес-
та, най-голям ръст на регистри-
раните като безработни има в
бюрата по труда в Благоевград,
Казанлък, Димитровград, Перник,
Разлог, Дупница и Стара Загора,
(където има и регистрирани ефек-
тивни съкращения по повод
COVID-19).ç

Конфедерацията на работода-
телите и индустриалците в Бъл-
гария (КРИБ) поиска от правната
комисия в парламента да проме-
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T
рите водещи турски
държавни банки Зи-
раат банк, Халкбанк
и Вакъфбанк старти-
раха програма за

кредитирането на турските
компании, страдащи от пан-
демията от коронавирус.

В съвместно изявление
трите финансови институ-
ции заявяват, че от прог-
рамата за преференциал-
но кредитиране ще могат
да се възползват компании
от всички сектори на на-

Òðè äúðæàâíè áàíêè çàïî÷íàõà ïðîãðàìà
çà ïðåôåðåíöèàëíî êðåäèòèðàíå

Няма опасност от акту-
ализация на държавния бю-
джет на Турция заради пан-
демията от коронавирус.
Анкара ще излезе от съз-
далата се ситуация с най-
малки щети за национал-
ната икономика. Това зая-
ви  министърът на финан-
сите Берат Албайрак, цити-
ран от Анадолската аген-
ция.

На този етап властите
не могат да прогнозират
какви ще са рисковете
пред националната иконо-
мика. По думите на минис-

Коронавирусът не заплашва бюджета с актуализация

ционалното стопанство.
Фирмите, които желаят

да получат кредит при по-
облекчени условия, трябва
да отговарят на едно един-
ствено условия – да не са
съкращавали служители
след февруари 2020 г.

Отсрочката за плащане-
то на заема е шест месеца
от момента на неговото по-
лучаване.

Лихвата, при която той
се отпуска, е 7,5% за срок
от 36 месеца.

Износът на риба и морски
продукти нараства

Обмислят отмяната на
шведската маса в хотелите

търа темповете на растеж
на БВП през първото три-
месечие на тази година ще
надхвърлят прогнозните,
макар че през март се
очаква забавяне.

Берат Албайрак отбеля-
за, че правителството е го-
тово да покрие потребнос-
тите на икономиката. „Ня-
ма никакви проблеми с
ликвидността и финансира-
нето“, увери той.

Анкара не се нуждае от
кредити от Международния
валутен фонд, подчерта
още Албайрак.

От началото на го-
дината Турция е изнес-
ла за Русия риба и
морски продукти на
стойност 17,3 милио-
на долара.

По данни на Асоци-
ацията на износители-
те от Източния-черно-
морски регион от 1
януари до 25 март на
руския пазар са дос-
тавени 3701 тона ри-
ба.

Основната част от
износа се пада на
черноморската сьом-
га. За три месеца в Ру-
сия са изнесени 719
тона сьомга на обща
стойност 4,1 милиона
долара. Целият екс-

Асоциацията на тур-
ските хотелиери /ТЮ-
РОБ/ предложи да се
отмени стандартната
шведска маса по вре-
ме на закуската, обе-
да и вечерята в своите
хотели и ресторанти,
заменяйки я с „чиния
със закуска и комплек-
сно меню“.

Предложението е
подготвено в рамките
на мерките, които мо-
гат да бъдат приложе-
ни в туристическия сек-
тор с цел предотвратя-
ването на разпростра-
нението на коронави-
руса.

„В местата, където

България е сред най-големите вносители на турски плодове и зеленчуци
Износът на плодове и

зеленчуци от Турция за пе-
риода от 1 януари до 19
март 2020 г. е нараснал с
27,6% спрямо същия пери-
од на миналата година,
достигайки 581 милиона до-
лара. Това съобщи пред
Анадолската агенция пред-
седателят на Асоциацията
на износителите от Запад-
ното Средиземноморие Ха-
ки Бахар.

Докато епидемията от
коронавирус забавя изно-

са в някои сектори, при
плодовете и зеленчуците се
наблюдава обратната тен-

денция, отбеляза той.
От 1 януари до 19 март

2019 г. Турция е изнесла 858

хиляди тона плодове и зе-
ленчуци на обща стойност
455 милиона долара. За съ-
щия период на тази годи-
на са експортирани 956 хи-
ляди тона продукция.

Турция изнася плодове
и зеленчуци в 85 страни по
света. В първата десетка
влизат Русия, Румъния, Ук-
райна, Ирак, Германия,
България, Полша, Сърбия,
Грузия и Саудитска Арабия.

„В Европа, където се
наблюдава най-тежка ситу-

Той определи финансо-
вите инструменти като
ефективно оръжие в бор-
бата срещу всякакви нега-
тивни сценарии в светов-
ната икономика. „При не-
обходимост ще задейства-
ме тези лостове. За момен-
та няма риск, изискващ ак-
тивни действия“, добави ми-
нистърът.

Албайрак обеща, че пра-
вителството ще окаже по-
мощ на всички предприе-
мачи, които търпят загуби
заради пандемията от ко-
ронавирус.

ация с пандемията от ко-
ронавирус, големите ком-
пании спряха производст-
во. Потенциалът на малки-
те компании в Турция е дос-
татъчен, за да покрие тър-
сенето на вътрешния и све-
товен пазар“, подчерта Ха-
ки Бахар.

Той отбеляза, че до мо-
мента няма негативни фак-
тори, които могат да пов-
лияят както на производс-
твото, така и на износа на
плодове и зеленчуци.

са настанени гостите,
в момента работят рес-
торанти и столове. По
тази причина предла-
гаме да се замени оп-
цията шведска маса с
опцията комплексно
меню“, заявиха от асо-

циацията, цитирана от
Анадолската агенция.

Министерството на
културата и туризма
препоръча да се отло-
жи началото на турис-
тическия сезон за сре-
дата на април.

порт минава през
пристанището Ризе.

Директорът на асо-
циацията Сафет Ка-
льонджу заяви пред
Анадолската агенция,
че е доволен от нарас-
налия износ на риба
и морски продукти.
Той съобщи, че черно-

морската сьомга, кой-
то се отглежда в из-
куствено водоеми, е
много търсена не меж-
дународните пазари.
„Този вид риба има
особен вкус, което я
прави много търсена“,
добави  Сафет Кальон-
джу.
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T
за предотвратяването на
разпространението на ко-
ронавируса. Ако не е подк-
репата на държавата, мно-
го автомобилни салони ще
затворят власти в течение
на два месеца.

Това сподели пред Ана-

урският автомоби-
лен пазар се сблъс-
ка със сериозни
предизвикателства
на фона на мерките

Äúðæàâàòà ñïàñÿâà
àâòîìîáèëíèÿ ïàçàð

долската агенция председа-
телят на Асоциацията на ли-
цензираните автодилъри
Мурат Шахсувароглу.

Продажбите на автомо-
билния пазар рязко се по-
нижиха, това не е тайна за
никого, но секторът ще ус-
тои. Април ще бъде най-кри-
зисният период от гледна
точка на продажбите.

„Годината започна пози-
тивно. Днес ние предава-

ме на потребителите авто-
мобилите, които са поръ-
чани през първите три ме-
сеца на годината. От края
на март пазарът замря.
Сервизните услуги намаля-
ха с 50-60%“, каза Шахсу-
вароглу.

Той припомни, че реди-
ца производители на коли
в Турция и чужбина са взе-
ли решение да спрат про-
изводството за 2-3 седми-

Нараства вносът на
втечнен нефтен газ

Вносът на втечнен
нефтен газ /пропан-бу-
тан/ в Турция се уве-
личи с 8,7% през яну-
ари в сравнение със
същия месец на мина-
лата година, достигай-
ки 262,5 хиляди тона.

Това се казва в док-
лада за състоянието
на пазара на втечнен
нефтен газ на Управ-
лението за регулиране
на енергийния пазар.

Основните страни,
от които се внася су-
ровината, са Алжир,
САЩ, Казахстан, Нор-
вегия, Русия и др.

В същото време из-

Чуждестранните активи на Тур-
ция през януари 2020 г. достигнаха
250,2 милиарда долара, а между-
народните задължения – 616,4 ми-
лиарда долара. Това съобщи Цент-
ралната банка, позовавайки се на
данните на Международната инвес-
тиционна позиция /МИП/.

В края на януари 2020 г. чужди-
те активи са намалели незначител-
но с 0,7% в сравнение с 2019 г. до
250,2 милиарда долара, а между-
народните ангажименти са нарас-
нали с 1,9% до 616,4 милиарда до-
лара.

ЦБ също така публикува данни
за така наречената чиста МИП, ко-
ято представлява разликата между
активите и дълговете на страната.

В края на януари турската МИП
е отрицателна и достига 366,2 ми-

Вятърната енерге-
тика остава едно от
перспективните нап-
равления за развитие
на турския енергиен
отрасъл.

През миналата го-
дина в страната са
пусната в експлоата-
ция ветроелектрос-
танции с мощност 687
мегавата, с което об-
щата им мощност дос-
тигна 8056 мегавата.

От Асоциацията на
ветроенергетиката съ-

Турското правителство
планира да продължи реа-
лизацията на програмата
за развитие на вятърната
енергетика.

В западната провинция
Измир, където беше изгра-
дена първата в страната вя-
търна електростанция, до
2023 г. се планира да бъдат
построени нови турбини и
инвестициите да достигнат
15 милиарда долара.

ци. Само в Китай продаж-
бите на автомобили през
тази година ще се понижат
с 3 милиона.

„Пазарът се сви, но ние

ще издържим благодарение
на подкрепата на държава-
та“, обобщи председателят
на Асоциацията на лицен-
зираните автодилъри.

носът му от Турция се
е свил с 40% до 9 536
тона. Основният пазар
тук е Турската репуб-
лика Северен Кипър.
За посочения период
производството на

Мощността на вятърните
централи надхвърли 8000 МВт

общиха, че мощност-
та на централите се
разпределя по след-
ния начин между ре-
гионите в Турция :
38,5% в Егейския ре-
гион; 34,7 в региона на
Мраморно море и
12,3% в Средиземно-
морския регион.

Първо място по
обем на мощности за-
ема провинция Из-
мир, където са инста-
лирани 1549 МВт   вя-
търни централи, след-

Чуждестранните активи надхвърлиха
250 млрд. долара

15 млрд. долара инвестиции във вятърни централи в Измир
По данни на Асоциация-

та на ветроенергетиката в
района на Измир са пост-
роени централи с мощност
1549 МВт, като се планира
след два години тя да дос-
тигне до 2000 МВт.

Именно тази провинция
ще стане лидер по обем на
производството на ток от
вятър, в нея са съсредото-
чени 65% от капацитета за
производство.

„Икономическото значе-
ние на региона е голямо.
На провинция Измир се
падат 10,2 милиарда дола-
ра от износа и 7,5 мили-
арда от турския внос. Тук
са разположени 9,3% от
производствените мощнос-
ти в страната и живеят
около 2,5 милиона души от
трудоспособното населе-
ние“, отбелязаха от Асоци-
ацията.

пропан-бутан в Турция
е спаднало с 16,5% до
94 хиляди тона.

Общият обем на
продажби за януари е
достигнал 325 224 хи-
ляди тона.

лиарда долара. В края на 2019 г.
този показател е възлизал на 353
милиарда долара.

Резервните активи на Турция за
посочения период са се съкрати-
ли с 2,9% до 102,5 милиарда дола-
ра, а другите инвестиции се нарас-
нали с 1,1% до 96,9 милиарда до-
лара.

За същия период общият обем
на кредитни ресурси на банките
е намалял с 2,5% до 66,8 мили-
арда долара, а общият обем на
кредитни ресурси на другите сек-
тори се е съкратил с 1,2% до 96,9
милиарда долара.

ват Балъкесир с 1363
МВт и Маниса – с
689,9 МВт.

Към днешна дата в
турските региони са
установени 3285 вятър-
ни турбини.

„В края на 2019 г.
мощността на 198 вя-
търни централи в Тур-
ция достигна 8056
МВт“, съобщиха от
Асоциацията, добавяй-
ки, че този отрасъл е
започнал да се разви-
ва преди 10 години.
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T
урският президент
Реджеп Тайип
Ердоган обяви
новите решения
взети в рамките на
препоръките на

Åðäîãàí îáÿâè íîâèòå ìåðêè
â áîðáàòà ñ êîðîíàâèðóñà

Научния съвет за борба
с новия коронавирус
Covid-19.

"С вярата, че никое
бедствие не е по-голямо
от нашата сила, заедно с
народа продължаваме
решителната борба с
Covid-19“, каза държавни-
ят глава.

Ердоган изброи нови-
те мерки, които трябва
да бъдат поставени в
изпълнение в името на
здравето, мира, сигур-
ността и бъдещето на
нацията: „Както в публич-
ния сектор така и в
частния сектор ще бъде
приложена гъвкава сис-
тема на работа с мини-
мален персонал.

В обществения транс-
порт ще се спазва опре-
делена дистанция.

Местата за пикник,
горите, историческите
обекти и други ще бъдат
затворени през уикенди-
те, а през седмицата ще
бъде забранено масовото
събиране на хора.

Спрени са всички
международни полети“.

"След като преодолеем
този процес във възмож-
но най-кратък срок и с
най-малко последствия ни
чака светло бъдеще.
Турция притежава необхо-
димата сила и възмож-
ности да победи тази
болест и необходимата
проницателност да прила-
га стриктно приетите
мерки", обеща държавни-
ят глава.

Ердоган многократно
отправяше призив от
социалните медии  "Оста-
нете вкъщи". Той подчер-
та, че ситуацията относ-
но Covid-19 се следи от
близо и всички необходи-
ми мерки се вземат
навременно.

"Нека се придържаме
стриктно към всички
предупреждения, да
бъдем търпеливи, внима-
телни и да спазваме
лична и обществена
хигиена, каза той.

Над 7000 заразени,
броят продължава
да расте

Министърът на здраве-
опазването Фахреттин
Коджа оповести, че
броят на починалите е от
коронавирус в страната
към 29 март 2020 г. е 108
души. Само за един ден,
28 март, са регистрирани
нови 1804 заболели. Така
общият брой на заразе-

Правителството в
Анкара нареди оставане-
то вкъщи, но ако това
все пак не е било чуто,
посланието идва от
светофарите. В Турция по
социалните медии, по
телевизорите, на екрана
на мобилния телефон,
повсеместното съобще-
ние мига като предуп-
реждение, за да не се
разпространи новият
коронавирус.

Вярно е, че все по-
малко хора излизат,
вслушвайки се в предуп-
режденията на правител-
ството, но все още има,
макар и ограничен,
трафик по улиците. Пора-
ди което местните адми-
нистрации сметнали, че
светлините ще напомнят
на хората да останат у
дома. "Предполага се, че
светофарите ще събудят
съзнанието за настояща-
та ситуация и мотивират
хората да останат у
дома", заяви директорът
за движение в общината
в Сакария Мурат Пехли-
ван пред немската аген-
ция ДПА.

Светлините бяха мон-
тирани в четвъртък на пет
кръстовища с голямо
натоварване в центъра на
града, включително в
близост до джамия и
обществена болница. За
пешеходци с увредено
зрение, записаното
съобщение предупрежда-
ва хората да поддържат
разстояние, когато чакат
на червена светлина.
Когато става зелено, се
чува: „Вече можете да
преминете през улицата.
Останете вкъщи за здра-
вето си.“ На тези кръсто-
вища са монтирани и
дезинфектанти.

Пехливан каза, че
общината е получила
положителни отзиви за
тази инициатива. Засега
все още няма идея какво
да показва или говори
жълтото на светофарите,
но Пехливан казва, че
вече се появяват предло-
жения с чувство за
хумор от рода на „Излез
малко на свеж въздух”.

8 ТУРЦИЯ И COVID-19

ните е нараснал до 7402.
Коджа заяви, че до 29

март са проведени ана-
лизи на 55 хиляди 464
души. 70 души са били
излекувани и изписани
от болницата.

Турция предприема
активни мерки за проти-
водействие на разпрост-
ранението на коронави-
руса от нов тип Covid-19,
съобщи здравният ми-
нистър.

Той обяви, че няма
дефицит на тестове за
откриването на корона-
вирус. Турция е прекрати-
ла износът на медицинс-
ки маски заради увелича-
ващото се вътрешно
търсене. Започва произ-
водството на апарати за
изкуствено дишане.

По-рано министърът
на вътрешните работи

Сюлейман Сойлу предуп-
реди производителите на
маски, че ако бъдат
открита спекула с цените
им на вътрешния пазар,
властите ще предприе-
мат строги и решителни
мерки. На първия етап
ще бъдат анулирани
лицензите за производс-
твото им, уточни вътреш-
ния министър.

В същото време
министерството на обра-
зованието на Турция взе
решителни мерки за
преминаване към дистан-
ционно обучение на
всички начални и средни
училища, а също така и
на лицеите.

Първият урок беше
изнесен лично от прос-
ветния министър Зия
Селджук.

В същото време стана

ясно, че Турция е започ-
нала серийно производс-
тво на дихателни апара-
ти. Те ще започнат да са
доставят от 15 април
2020 г.

Жителите на Истанбул
да се самоизолират

Валията на Истанбул
Али Йерликая призова на
29 март жителите на
мегаполиса да не напус-
кат домовете си в тече-
ние на 48 часа.

„Оставихме площадите
на птиците, а на булевар-
дите могат да се забеле-
жат само чайки. За да
можем отново да се
докоснем до красотата,
да разделим радостта с
близките и роднините, в
името на собственото
здраве и здравето на
семейството, Истанбул и
цяла Турция да не изли-
зат въобще от дома в
течение на 48 часа!
Останете си вкъщи!“,
призова той.

Светофари в Турция
казват „Отиди си
вкъщи”

Зелената светлина на
светофара е за прибира-
не вкъщи, а червеното е
за оставане у дома. През
последните два дни
светофарите в големи
турски градове примигват
с тези съобщения, пише
в. „Сабах”.
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урският президент
Реджеп Тайип Ердо-
ган подчерта в реч-
та, която произнесе
на организираната

Ò
посредством видео конфе-
ренция среща на високо рав-
нище на Г-20, че пандемията
от коронавирус е припомни-
ла на света че независимо
от религията, расата и етно-
са, всички народи в света
споделят обща съдба.

Ердоган изрази съжале-
нията си поради големия
брой жертви на вируса Ко-
вид-19 в света и каза че са
благодарни на здравните ра-
ботници за самоотвержена-
та им борба с инфекцията.

Президентът припомни че
Турция е осъзнала рано
опасността от вируса и е
предприела своевременно
необходимите мерки.

"Полагаме усилия за да
оказваме помощ и на прия-
телските и братски страни в
тези трудни дни. Пандемия-
та ни припомни че всички
ние на планетата, споделя-
ме обща съдба. Една свобод-
на и отворена търговска сис-
тема в света, ще играе голя-
ма роля в намаляването на
отрицателното въздействие
на мерките предприети сре-
щу епидемията. Всички мер-
ки които ще бъдат предпри-
ети в национални мащаби
трябва да съответстват на
правилата на Световната
търговска организация и да
поощряват международното
сътрудничество", каза Ердо-
ган.

Президентът подчерта че
трябва да се споделя опитът
в борбата с инфекцията и ка-
за че пандемията още вед-
нъж е показала значението
което има духът на сътруд-
ничество и споразумение в
Г-20.

Ердоган заяви че лично
той отдава голямо значение
на оказването на помощ в
борбата с инфекцията на
развиващите се страни и
специално на африканските
страни и отбеляза че виру-
сът е дал възможност све-
тът да се обедини срещу
един общ враг.

Държавният глава заяви
че Турция е готова както ви-
наги да действа в духа на
сътрудничеството и солидар-
ността.

Турция затвори грани-
цата с България

С решение на Министер-
ството на вътрешните рабо-
ти на Република Турция, счи-
тано от 24:00 часа на
18.03.2020 г. ГКПП Капъкуле
(Капитан Андреево), ГКПП
Хамзабейли (Лесово) и ГКПП
Дерекьой (Малко Търново) са
затворени за преминаване
на пътници. В тази връзка:

Български граждани, как-
то и граждани на трети стра-
ни, пребивавали в България
в последните 14 дни, няма
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да бъдат допускани на тери-
торията на Република Турция.

Турски граждани няма да
бъдат допускани да преми-
нават към България през го-
репосочените пунктове.

Български граждани, при-
тежаващи разрешение за
пребиваване на територия-
та на Турция, ще могат да
влизат в Турция, но до пре-
минаването на опасността от
епидемията ще могат да се
възползват от това право ед-
нократно.

Турски граждани, прите-
жаващи разрешение за пре-
биваване на територията на
България, ще могат да вли-
зат в България, но до пре-
минаването на опасността от
епидемията ще могат да се
възползват от това право ед-

нократно.
Спрямо товарните прево-

зи не се предвиждат рест-
рикции на горепосочените
ГКПП.

Летище Узунджово
стана буферен пар-
кинг на бъргаро-тур-
ската граница

Министър-председателят
Бойко Борисов и министъ-
рът на вътрешните работи
Младен Маринов инспекти-
раха бившето военно лети-
ще „Узунджово“, което става
буферен паркинг за тежко-

товарните автомобили на път
за Турция. „До утре паркин-
гът трябва да работи, ако
кризата стане по-тежка,
трябва да има къде да оста-
нат шофьорите на ТИР-ове“,
заяви премиерът, предаде
кореспондентът на БГНЕС.

Паркингът ще бъде обо-
рудван с осветление, ще бъ-
дат осигурени химически то-
алетни и временни будки за
храна. Борисов допълни, че
от вчера всички ресорни ми-
нистри са провели разгово-
ри с турските си колеги, за
да се реши бързо пробле-
мът със струпването на теж-

котоварните коли по грани-
цата. „Над 400 ТИР-а повече
от предишния ден са мина-
ли заради това, че ние не
можем да ги спираме на на-
шите външни граници. В Ев-
ропейския съюз имаме об-
щи зелени коридори и на
практика тук става буфер. То-
ва е най-големият контрол-
нопропускателен пункт меж-
ду Европа и държави от тре-
тите страни, в случая Турция“,
уточни министър-председате-
лят.

Премиерът Бойко Бори-
сов подчерта, че в този мо-
мент е необходимо фирмите

не само да продължат да ра-
ботят, но и да си плащат да-
нъците, за да се компенси-
рат компаниите от засегна-
тите от пандемията сектори
като туристическия. „Иконо-
мическите мерки са силни
до момента, в който се пъл-
ни бюджетът, а той лети на-
долу. Вместо 500 милиона,
очаквани до този момент, са
150 милиона лева от осигу-
ровки“, уточни още министър-
председателят, цитиран от
правителствената пресслуж-
ба. Борисов добави, че се
очаква в рамките на ден-два
и търговските банки да имат
решения по отношение на
кредитите. „Полагаме усилия,
тази мъничка артерия, по ко-
ято тече животоспасяваща-
та кръв към отделните орга-
ни, ако приемам, че един ор-
ганизъм е държавата, да ус-
пеят след кризата да про-
дължат да функционират“, за-
яви още премиерът Борисов.

Премиерът Борисов съ-
общи още, че довечера по
време на заседанието на
Европейския съвет ще
предложи на колегите си
европейските камиони с
товари за Турция и Близ-
кия Изток да бъдат прето-
варвани в България на бъл-
гарски тирове, за да мина-
ват безпрепятствено към
южната ни съседка. Минис-
тър-председателят отбеля-
за, че Турция счита само
България за сигурна стра-
на и не иска българските
шофьори да стоят под 14-
дневна карантина.

Граничните власти док-
ладваха на премиера Бой-
ко Борисов, че през послед-
ното денонощие на терито-
рията на страната са влез-
ли 3000 ТИР-а, от които 1200
са били за пункта „Капитан
Андреево“. След взетите
мерки броят на обработени-
те ТИР-ове в посока Турция
се е увеличил близо 3 три
пъти, вследствие на което
само за денонощието на 25
срещу 26 март на ГКПП „Ка-
питан Андреево“ са обрабо-
тени 1100.
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оронавирусната
епидемия наскоро
пое тревожен
завой, когато беше
обявена за панде-

мия и макар да заличи
надеждите да бъде удър-
жана, има още много
неща, които могат да се
направят, за да бъде
победена. Има няколко
възможни сценария как
тази пандемия може да
„си изиграе картите“ или
да се надяваме, да умре.

Разпространението на
новия коронавирус SARS-
CoV-2 не показва призна-
ци на затихване в някои
части на света, заразя-
вайки все по-голям брой
хора и отнемайки все
повече животи всеки ден.
Бързият темп на зараза
изправи здравните систе-
ми в някои страни пред
предизвикателство и
тласна правителствата да
превърнат молове в
импровизирани болници
(Иран), празни общежития
и хотели в карантинни
зони за заразени (САЩ) и
ледени пързалки във
временни морги (Испа-
ния). Не всички надежди
обаче са изгубени.

От над 382 000 потвър-
дени случая, повече от
102 000 души са се възс-
тановили, за разлика от
16 500, които са починали
поради COVID-19, по
данни на Worldometer. На
всичкото отгоре само 5%
от случаите са счетени за
критични, докато 95% са
само с леки симптоми.

Междувременно в
света на фармацията
продължава разгорещена
надпревара между произ-
водители на лекарства и
изследователи, които
отчаяно се опитват да
открият ваксина или
лечение, за да прекратят
пандемията веднъж зави-
наги. Експерименталното
лекарство Gilead Sciences
Inc., ремдезивир, вече е в
клинични изпитания,
японското лекарство за
грип фавипиравир е
показало ефективност в
някои случаи в Китай, а
„Модерна“ казва, че
нейната ваксина на база-
та на РНК, може да бъде
готова до есента. На стр. 15

Ясемин Сакай

Но встрани от тези
развития има само едно
нещо в съзнанието на
всички: Кога ще приключи
тази пандемия? И как?

Първата линия на
защита и най-надеждният
сценарий беше огранича-
ване. Като идентифицират
и карантират болните,
медицинските експерти се
надяват, че могат да
предотвратят разпростра-
нението на вируса в
общностите и да го огра-
ничат само до Китай и
близките територии. В
крайна сметка това беше
стратегията, използвана
за овладяване на огнище-
то на SARS (тежък остър
респираторен синдром)

през 2003 г., която завър-
ши с успех.

Въпреки това, ако има
нещо, което през послед-
ните два месеца стана
ясно, е, че сме изчерпали
всичките си шансове да
ограничим епидемията до
само няколко места, което
бе потвърдено от деклара-
цията на Световната
здравна организация
(СЗО) за коронавируса
като пандемия. Фактът, че
мнозина закъсняха да
разпознаят опасностите,
причинени от тази болест,
и продължиха с нормално-
то си ежедневие, хвърляй-
ки предпазливостта на
вятъра, влоши нещата
много бързо.

Освен лесното му
разпространение, имаше
и други предизвикателст-
ва, свързани с предаване-
то на вируса. Разпростра-
нението му беше тихо, но
смъртоносно. Повечето
случаи на COVID-19 оста-
наха незабелязани, тъй
като те са или без симп-
томи, или са с много леки
симптоми, а вирусът е и с
дълъг инкубационен пери-
од - учените твърдят, че
може да бъде от 2 до 27
дни.

Бавното осигуряване
на диагностични комплек-
ти и дългото тестово
време също не помогнаха.
Генералният директорът
на СЗО Тедрос Аданом

Гебрейесус е убеден, че
нещата са изпуснати от
контрол - позиция, с която
много вирусолози и
епидемиолози са съглас-
ни.

Но това, че удържането
на болестта беше неус-
пешно, не означава, че
трябва да чакаме инфек-
ция или сигурна смърт.
Все още можем да спа-
сим много, много животи,
да ограничим разпростра-
нението й и да спечелим
ценно време, за да могат
учените да открият лече-
ние.

Имайки предвид пътят,
по който е поела, панде-
мията от коронавирус
може да завърши по три
начина. Тези три възмож-
ни сценария са: хората
ще изградят имунитет
срещу вируса; ще бъде
разработена ефективна
ваксина; вирусът ще
мутира и ще загуби сила-
та си с времето.

"Много хора в крайна
сметка ще изградят иму-
нитет или ще бъде открита
ваксина. Третата възмож-
ност е вирусът да мутира
и да загуби способността
си да заразява хората.
Пандемията може да
завърши само по един от
тези три сценария ", каза
пред Анадолската агенция
професорът от универси-
тета в Анкара Мехмет
Джейхан, цитиран от
БГНЕС.
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Първият сценарий се
отнася до т.н. стаден
имунитет, който първона-
чално Великобритания
искаше да постигне, а
след това се отказа от
него след критики, че
рискува живота на въз-
растните хора и хронично
болните. Този имунитет се
постига, когато достатъчно
хора от населението
изградят имунитет срещу
вируса, било чрез заразя-
ване и възстановяване,
или чрез ваксиниране, за
да могат ефективно да
спрат разпространението
на тази болест.

Счита се, че прагът за
колективен имунитет е
около 50 до 70%; обаче
колкото по-заразна е
болестта, толкова по-

голям е броят на имунизи-
раните хора, които трябва
да я спрат. Следователно
мерките за карантина и
изолация са важни. След
като процентът на зараза
спадне до един или по-
долу, епидемията повече
или по-малко приключва.

Обединеното кралство
първоначално твърдеше, че
стадният имунитет ще
забави разпространението
на вируса и неговия пик до
летните месеци, когато
Националната здравна
служба (NHS) ще бъде по-
малко затрупана. Но,
разбира се, високите
рискове и бързото разпрос-
транение, свързани с
COVID-19, биха довели до
високи темпове на хоспита-
лизация и критични грижи.

Особено, когато няма
реална ефективна вакси-
на, колективният имунитет
все още изглежда риско-
вана игра.

2. Ефективна ваксина
Вторият сценарий се

разглежда като най-
вероятният вариант за
изкореняване на болестта
завинаги. Учените работят
с големи скорости, за да
разработят антивирусни
лечения или ваксина. От
ваксините на базата на
РНК до тестовете за
антитела, има много
обещаващи развития.

Проблемът с този
подход е, че той, за съжа-
ление, отнема много време
и е скъп. Може да мине
година или повече, преди

такива ваксини да преми-
нат необходимите тестове
за безопасност и ефикас-
ност в клинични изпитания.
Инвестиционните разходи
пък се оценяват на 800
милиона долара.

В някои случаи бързата
ваксина, която не е пре-
минала през обичайния
протокол и фази, изисква-
щи продължителни тесто-
ве върху животни, може
да направи хората по-
болни, отколкото по
време на инфекцията.

Токсичността и стра-
ничните ефекти също
остават важно притесне-
ние.

3. Вирусна мутация
Последният сценарий е

мутация. Всички вируси

натрупват мутации във
времето или претърпяват
промени в геномите си.
Учените се надяват, че
SARS-CoV-2, който има
85% генетично сходство с
оригинала на вируса на
SARS, ще мутира по
потенциално полезен
начин, подобно на това
как се е държал вирусът
на SARS при избухването
през 2002 г. Тогава той
мутира в нещо много по-
лошо, но с много по-ниска
степен на инфекция за
хората, практически
подписвайки собствената
си смъртната присъда.

В сравнение с ринови-
русите (основната причи-
на за обикновената нас-
тинка), коронавирусите
имат по-бавен темп на
мутация, вследствие на
процес, който ги кара да
се развиват не толкова
бързо. Този процес се
случва по време на реп-
ликация (копиране) на
ДНК. Това дава по-голям
шанс за разработване на
ваксина.

Например, ако вирусът
мутира до такъв с по-
тежки симптоми, това
може да намали процента
на инфекция, тъй като ще
направи хората достатъч-
но болни, за да останат в
леглото. Това води и до
възможността за неефек-
тивност и резистентност
на ваксината.

Едно е сигурно - има
още много неща, които все
още не знаем за новия
коронавирус, така че е
трудно да се каже колко
голяма ще е мутацията.

Въпреки това експерти-
те внимателно следят
вируса и неговото поведе-
ние, за да разберат как
се разпространява и дали
се появяват различни
негови щамове.
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на и Черно море от друга
страна. Районът е покрит с
вековни гори и тук се нами-
рат 25 процента от лесните
масиви на Турция.

Ризе също така е с едни
от най-богатите водни ресур-
си на Турция, се казва в ре-
портаж на ТРТ.

Най-прочутите ливади на
Ризе са Айдер, Анзер, Овит,
Покут, Сал, Гито, Елевит, Чи-
чекли. Някои от тях са цен-
тър на животновъдството и
земеделието. Всички те са
места, привличащи туристи

Приложението „Турция днес“
използва следните информационни източници:

БТА, Анадолска агенция - АА, ТРТ,
в. „Миллиет“ и в. „Хюриет“

рад Ризе е един от
китните черноморски
градове на Турция.
Той е разположен
между планината
Качкар от една стра-

от страната и чужбина с
природните си красоти и ле-
чебния си климат.

Планината Качкар е и
един от центровете за тре-
кинг и алпинизъм.

В много от високопла-
нинските ливади на окръг
Ризе има пансиони, които
приемат пристигащите ту-
ристи. Ливадите с разноц-
ветни полски цветя, множес-
тво малки ладникови езер-
ца, гъсти широколистни го-
ри са идеално място за от-
дих сред природата.

Минералните извори на
ливадата Айдер привличат и
много любители на балнео-
лечебния туризъм. Поради
това, тук освен пансиони в
традиционните за района

Ïúòóâàíå â ìèíàëîòî
íà Èñòàíáóë
Ðèçå – ãðàäúò íà âèñîêî-
ïëàíèíñêèòå ëèâàäè

черноморски къщи, има и
модерни хотели.

Ливадата Анзер, намира-
ща се на 2 хиляди и 100 мет-
ра надморска височина, е
прочута със своя лечебен и
вкусен пчелен мед. Пчели-
те подготвят този мед съби-
райки прашеца на хилядите
полски цветя.

В някои райони на Ризе
са популярни склонният па-
рашутизъм и зимните спор-
тове. А река Фъртън, спус-
каща се по стръмните скло-

Котките винаги са били
част от Истанбул. Почти
всеки магазин и апартамент
в града има своята собст-
вена котка или дори котки.
Но в последно време кот-
ките изглежда са единстве-
ните, обитаващи обикнове-
но оживените улици на Ис-
танбул, пише „Сабах“.

Причината за празните
улици е призивът хората да
останат вкъщи по време на
коронавирусната болест,
която се разпространява
бързо по целия свят.

Турция предприе мерки

Котките превзеха Истанбул
за затваряне на ресторан-
ти, кафенета и други об-
ществени институции и
бизнеси.

Усилията за ограничава-
не на разпространението
на новия коронавирус на
практика спряха живота в
града.

Пустият булевард „Ис-
тиклял“, който обикновено
прелива от туристи от бли-
зо и далеч, е свидетел на
много малко присъствие.

Тъй като повечето фир-
ми са затворени и много хо-
ра работят от вкъщи, обик-

новено оживените трамвай-
ни спирки и метростанции
са празни.

Едно от многото истори-
чески и туристически мес-
та на Истанбул е „Emin?n?“
с многобройните му мага-
зинчета и кафенета в под-
леза. Сега, когато са зат-
ворени, котките шестват и
изследват празните кори-
дори.

Празните пейки на пло-
щад „Султан Ахмет“ пък се
превръщат в перфектния
„паркур“ парк за котешки-
те атлети.

нове на планината Качкар
към Черно море, е отлично
място за рафтинг.

В района на Ризе има
много малки крепости от 13
и 14 век. Това са били наб-
людателни крепости, сигнал-
ни кули и аванпостове. Най-
прочутата е крепостта Зил,
която привлича вниманието
със съхранения си средно-
вековен вид. Други важни
крепости са Варош, Джиха
и Къз.

В окръг Ризе посетители-

те ще имат възможността да
се любуват на прекрасната
природа и да преминат през
историческите древни мос-
тове, по които са минавали
още римските легиони и ос-
манските войски. Не забра-
вяйте да опитате и делика-
тесите на Ризе, приготвяни
от рибата Хамсия.

Ризе е място, където чо-
век може да се откъсне от
монотонното ежедневие на
градовете и да се уедини с
природата.
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Òðèëúðúò "Ðúêàòà íà Ëà Ãàðäóíÿ"
äåáþòèðà ïî Epic Drama

Актрисата Ел Фанинг ще
изиграе ролята на руска-
та императрица. Никълъс
Холт влиза в ролята на Пе-
тър III. Сценарият е на То-
ни Макнамара. Той работи
по "Фаворитката". Сериа-
лът носи името "Великата"
и стартира през май. Про-
дуцира се от платформата
Hulu и ще е от 10 епизода,
съобщи Movie Web. Фанинг
е американска актриса,
която има зад гърба си над
30 роли в киното и теле-
визията. Най-известна е
във "Фийби в страната на

Картина на Ван Гог е
открадната от музей в
Амстердам
Картина на Ван Гог е
открадната от музей
край Амстердам в
нощта срещу поне-
делник, съобщиха
Асошиейтед прес и
Ройтерс. Платното
"Градината на ено-
рийския свещеник в
Нюнен през пролетта
на 1884 г." е задигна-
то от неизвестни,
които са успели да
проникнат с взлом в
неработещия музей.

Поетесата Трия
Алмонтасер спечели
наградата "Уолт Уитман"
Американската пое-
теса от йеменски
произход Трия Алмон-
тасер спечели награ-
дата "Уолт Уитман" за
най-добра дебютна
книга. "Дивата лиси-
ца на Йемен" ще
излезе на пазара в
Америка през април
2021 г. Наградата
"Уолт Уитман" се
присъжда от Акаде-
мията на американс-
ките поети. Великият
поет Уолт Уитман и
мистериозният му
роман "Животът и
приключенията на
Джак Енгъл" са
познати вече у нас.

:

Íàêðàòêî

"Êàïèòàí Ïåòêî
âîéâîäà" îæèâÿâà
ïî ÁÍÒ

Един от най-въздейс-
тващите български исто-
рически cериали, посве-
тен на героя Капитан
Петко войвода, БНТ 1
показва отново всяка
събота от 21.00 ч.

Едноименният cери-
ал, направен по романа
на Николай Хайтов, за
първи път e излъчен
през 1981 г. по случай
1300-годишнината от
създаването на българ-
ската държава.

Режисьор e Неделчо
Чернев, a сценарист -
cамият автор Николай
Хайтов. Той e и човекът,
който най-много държи
в образа на главния ге-
рой да влезе Васил Ми-
хайлов.

Дванайсетте cерии на
"Капитан Петко войвода"
ca заснети между 1978
и 1981 г. Всяка от тях за-
почва c писателя Нико-
лай Хайтов, който, cед-
нал пред камерата, раз-
казва увлекателно за
Капитан Петко войвода,
за времето на Oсманс-
ката империя и специ-
ално в Източните Родо-
пи. ç

Испанският кинохит,
известен като "Чумата",
се завръща с нов сезон
и нова сюжетна линия
на 16 април. "Ръката на
Ла Гардуня" е продълже-
нието на испанския
трилър хит "Чумата" и
проследява нова прес-
тъпна организация.
Действието се развива
пет години след събития-
та в първи сезон. Ла
Гардуня е набрала сила
и сега е реалната власт
по улиците на Севиля.

"Ръката на Ла Гардуня"
ще дебютира ексклузив-
но по Epic Drama в
държавите от Централна
и Източна Европа на 16
април от 22.45 ч.

За да пресъздаде
Севиля от 16-и век,
сезон първи имаше
инвестиция от по €1.5
млн. на епизод и бе
сниман на 130 локации с
над 2 хиляди статисти и
технически екип от над
200 души. Закономерно,
премиерата в родната

Íîâ ñåðèàë çà ðóñêàòà èìïåðàòðèöà
Åêàòåðèíà Âåëèêà

Испания отбеляза ре-
корд по гледаемост.

Във втори сезон
Севиля се е възстанови-
ла и остава икономичес-
ката и културна столица
на западния свят, като
задържа монопола си
върху търговията с
Индиите, а богатството и
влиянието й се движат
само в една посока -
нагоре. Същото обаче се
случва и с населението
й. С разрастването на
града до исторически
рекордни нива управни-
ците не успяват да
осигурят прехрана и
социално осигуряване за
жителите.

Историята в шест
части проследява глав-
ния герой Матео - в
ролята е Пабло Молине-
ро, който е изцяло в
неведение за ситуацията
в Севиля и сам едва
свързва двата края в
Тиера де Фуего. Когато
получава вест от Тереса,
той е принуден да се

завърне. Следва опасна
история, която се прос-
тира в цяла Севиля под
контрола на Ла Гардуня.

чудесата", "Някъде" и "Ку-
пихме си зоопарк".

Първата й по-важна ро-
ля е във филма "Таткова
градина" от 2003 г. Ел по-
лучава добри отзиви от
критиците и за ролята си
във филма "Врата на по-
да", където си партнира с
Ким Бейсингър. Тя играе
рамо до рамо с Брад Пит
в "Странният случай с Бен-
джамин Бътън" и "Вави-
лон". През 2014 г. актриса-
та партнира на Анджелина
Джоли във филма "Госпо-
дарка на злото". ç

Êàêâî ÷åòå ñâåòúò ïî âðåìå íà ïàíäåìèÿ
"Пожарникарят" от Джо

Хил неслучайно е бестсе-
лър № 1 на "Ню Йорк
Таймс" и е избран за ро-
ман на 2016 г. в категори-
ята "Хорър". Смразяващ
роман за един свят, по-
гълнат от пандемия, коя-
то възпламенява хората и
заплашва да превърне ця-
лата ни цивилизация в пе-
пел.

Малка група хора, во-
дени от енигматичен мъж,
известен като Пожарника-
ря, са решени да спасят
онова, което е останало.
Никой не знае откъде се
е появил вирусът. Според
едни е пуснат от ИДИЛ.

"Любов по време на хо-
лера" от Габриел Гарсия

Маркес.
Животът е по-безкраен

от смъртта - това е проз-
рението, което получава
капитанът на кораба, до-
като гледа на неговата па-
луба Флорентино Ариса и
Фермина Даса заедно,
събрани петдесет и три го-
дини, седем месеца и еди-
найсет дни заедно с но-
щите им след началото на
тяхната любов.

"Щамът на Юда "  от
Джеймс Ролинс.

Щам на Юда - научен
термин за организъм, кой-
то причинява измирането
на цял животински или
растителен вид.

От дълбините на Индий-
ския океан се е надигна-

ла чума, способна да изт-
рие човечеството от лице-
то на Земята - болест не-
позната и нелечима. На
другия край на света ко-

Продължение на трилъра "Чумата", "Ръката на Ла Гардуня"

За всички въвлечени, да
се изправят срещу мафи-
ята означава да си
играят с огъня. ç

мандир Грей Пиърс праз-
нува Четвърти юли, без да
подозира, че ще понесе
съдбата на света и него-
вото спасение. ç
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За първи път гърците
тази година ще отбележат
Великден вкъщи и при
затворени църкви. Няма да
се допуска движение от
градовете към провинция-
та, категоричен е говорите-
лят на правителството в
Атина, цитиран от Епицен-
тър.

Гърция налага още по-
строги мерки за свободно
движение на хора. Затва-
рят и крайбрежните алеи.
Пазаруване и ходене до
работа е позволено само с
декларация, допълва БНР.
Починалите са десетки, а
заразените - над 1000.
Правителството увеличи
спектъра на професиите с
право за обезщетение.

Строгите мерки по
ограничаване на движение-
то на хора дават резултат,
съобщи говорител на
гръцкото правителство.
Страната се движи в нисък
диапазон на заразени и
починали в сравнение с
други европейски страни.

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
"ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД ГР. ЛОВЕЧ

5500, ул. "Съйко Съев" 27, 068/603370, факс: 068/603371,
e-mail: mbal_lovech@abv.bg,

ДО ВСИЧКИ:
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ
ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: "ИЗБОР НА ОБСЛУЖВАЩА БАНКА ЗА НУЖДИТЕ
НА МБАЛ "ПРОФ. Д-Р П. СТОЯНОВ" АД - ЛОВЕЧ"
На основание т. 4 от Приложение № 3 - Правила за избор на изпълнител за предоста-

вяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции по смисъла на Закона за
кредитните институции към чл.13б от Правилник за реда за упражняване правата на държа-
вата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, във връзка с
постановление № 127 от 27 май 2013 г. на Министерски съвет

Описание на предмета на обявата:
Избор на обслужваща банка за нуждите на МБАЛ "Проф. Д-Р П. Стоянов" АД - Ловеч с

цел комплексно банково обслужване, включващо всички банкови операции, свързани с
дейността на дружеството.

Информация относно изисквания за изпълнение на поръчката, количество и обем, прог-
нозна стойност, методика и показатели може да се изтегли от     .03.2020 г. на следните
интернет адреси:

На Министерство на здравеопазването
http://www.mh.government.bg/bg/politiki/pokani-za-izbor-na-finansovi-institucii/
На МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД - гр. Ловеч, Раздел - Новини
http://www.mbal-lovech.com/news.htm
Краен срок за получаване на оферти:
Дата: 21.04.2020 год. Час: 16:00 часа
Място: гр. Ловеч, ул. "Съйко Съев" № 27 , етаж № 2, старя № 27, административен блок.
Дата, час и място на отваряне на офертите:
22.04.2020 год., 9:30 часа гр. Ловеч, ул. "Съйко Съев" № 27 библиотека, администрати-

вен блок.
Теодора Пенкова :……………………………………
Зам.-директор по иконом. дейности към МБАЛ " Проф. д-р П. Стоянов"АД,
съгласно Заповед 115 от 16.03.2020 г. на Изпълнителния директор

Мерките
за самоизолация на населението за-
ради коронавируса се разпростря-
ха вчера в десетки руски райони.
Същевременно руските депутати по-
бързаха да приемат строги санкции
в случай на нарушаване на прави-
лата за изолация. Според преброя-
ване на руските информационни
агенции най-малко 40 района на Ру-
сия от общо 85 обявиха  вчера мер-
ки за обща изолация на населени-
ето. Основните градове - Москва и
Санкт Петербург, както и Екатерин-
бург - също са засегнати от тези
мерки. В понеделник руската сто-
лица, в която живеят 12 млн. души,
беше първата, която приложи мяр-
ката за пълна изолация. Според пос-
ледните официални данни в Русия
има 2237 потвърдени случая на за-
раза и 17 починали. През послед-
ните 24 часа бяха регистрирани 500
нови случая на зараза и 8 смъртни
случая на заразени, което е рекорд
от началото на епидемията в стра-
ната. Съгласно мерките за самои-
золация на населението в редица
руски райони на жителите се раз-
решава да излизат от домовете си
само за да ходят на работа, за спеш-
ни медицински нужди или за да се
снабдяват с продукти.

Броят
на потвърдените заразявания с но-
вия коронавирус в Германия за един
ден се увеличи с около 4600 и дос-
тигна вчера 61 913. От заболява-
нето са починали 583 души. През
последните няколко дни темпът на
растеж на инфекцията остава приб-
лизително на същото ниво. Епицен-
тър на разпространението на коро-
навирус в Германия остават Бава-
рия, Северен Рейн-Вестфалия и Ба-
ден-Вюртемберг. От една седмица
почти целия социален живот е све-
ден до нула в цяла Германия. Рабо-
тят само болници, пощи, бензинос-
танции, аптеки и магазини.

Беларуският лидер
Александър Лукашенко не вижда ос-
нования да бъдат отложени предс-
тоящите тази година по график пре-
зидентски избори. Същевременно
той призна, че "най-големият проб-
лем е икономиката" на Беларус. По
думите му властите в страната по-
лагат усилия предприятията да ра-
ботят и хората да получават запла-
ти. "Ето я тук при мен формулиров-
ката на Тръмп. Много ми хареса, ко-
гато той каза толкова откровено, че
ако не започнем незабавно да ра-
ботим (обърна се към американци-
те, където печатат долара, първата
световна икономика), повече хора
ще измрат от безработица и глад,
отколкото от коронавируса - посо-
чи Лукашенко. - Много правилно го
каза. Ние какво да речем? Трябва
да работим и да се спасяваме от
кризата всякак, стига да можем." По-
редният президентски мандат на Лу-
кашенко, който управлява Беларус
от 1994 г., изтича на 30 август.

Íàêðàòêî

:
Руският президент Вла-

димир Путин  и американс-
кият президент Доналд
Тръмп проведоха в понедел-
ник  телефонен разговор, в
рамките на който се спо-
разумяха САЩ и Русия да
проведат консултации за
цените на петрола, преда-
де Ройтерс. Обсъжданията
ще се водят от високопос-
тавени представители на
двете страни в енергийния
сектор. Споразумението
между Тръмп и Путин беле-

Ïóòèí è Òðúìï ñå ñïîðàçóìÿõà äà îáñúäÿò öåíèòå íà ïåòðîëà
жи обрат в световната пет-
ролна дипломация след
провала по-рано през март
на договореностите между
Русия и Организацията на
страните износителки на
петрол (ОПЕК) да намалят
производството на петрол,
който доведе до ценовата
война между Москва и де
факто лидерът на ОПЕК Са-
удитска Арабия.

"Бяха обменени мнения
за настоящото състояние на
глобалните петролни паза-

ри. Постигнато бе споразу-
мение за руско-американ-
ски консултации по този
въпрос, които ще се про-
ведат от енергийните ми-
нистри" на двете страни.
Кремъл не предостави де-
тайли какво точно ще об-
съждат министрите, но до
този момент Москва дава-
ше сигнали, че иска пове-
че страни да се присъеди-
нят към усилията за балан-
сиране на световните пет-
ролни пазари.

"Бяха обменени мнения
за настоящото състояние на
глобалните петролни паза-
ри. Постигнато бе споразу-
мение за руско-американс-
ки консултации по този въп-
рос, които ще се проведат
от енергийните министри"
на двете страни, съобщи
Кремъл.

Путин и Тръмп са обсъ-
дили също така по-тясно
сътрудничество в борбата с
пандемията от новия коро-
новирус. ç

Пожарникари в Барселона се готвят да започнат дезинфекцията на старчески дом в каталунската столица

Общински
работници
монтират по
заповед на
правителството
огради, за да
спрат достъпа
до основни
туристически
забележител-
ности в
северния град
Солун. Гръцките
власти
забраняват
достъпа и до
популярната
пешеходна
зона в Солун,
за да се
предотврати
разпростране-
нието на
заразата
COVID-19.

Полицията безкомпро-
мисно налага глоби при
нарушаване на мерките. За
седмица са глобени почти
10 000 души. От вчера
кметът на Солун наложи
пълна забрана за движе-
ние по крайбрежната алея,
където беше регистрирано
струпване на хора. Пред
банките има полиция за
контрол на чакащите.

"Следващите 10 дни са
критични, стойте вкъщи",
предупреждават от минис-
терството по здравеопаз-
ването. По призив на
премиера Мицотакис

всички депутати, областни
управители и кметове
дават половината от месеч-
ното си възнаграждение в
специалната дарителска
сметка за борба с короно-
вируса.

Само за денонощие
над 850 са починали от
COVID-19 в Испания. Това
е рекорден брой на почи-
налите за едно денонощие
от началото на епидемия-
та в страната.

Общо 8189 души са
починали от COVID-19 в
Испания досега, като по
този показател страната се

нарежда на второ място в
света след Италия.

За последното деноно-
щие в Испания бяха регист-
рирани 9222 нови случая
на зараза, с което общият
им брой доближи 94 500.
Към средата на миналата
седмица имаше забавяне в
темпото на разпростране-
ние на заразата, но от
понеделник нещата отново
се ускориха.

В Испания за последни-
те 24 часа излекуваните са
2000, като общият им брой
от началото на епидемията
стана 19 259.  ç

Снимки Пресфото БТА



ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß15

София 1301
ул. „Позитано“ 20

Тел. 946-19-02, факс 944-26-26
email - vestnik_zemia@abv.bg;

zemia_core@abv.bg
web - zemia-news.bg

ИЗДАТЕЛ
Проф. Светлана ШАРЕНКОВА

Управител на КООПМЕДИЯ ООД
943-46-64

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ

944-10-20
Теофан ГЕРМАНОВ
Ваня БОЮКЛИЕВА

Главен редактор
Теофан ГЕРМАНОВ

Зам. главен редактор
Гаврил ГАВРИЛОВ

Отговорен секретар
Бони НЕМСКИ

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Любомир СТОИМЕНОВ

ИКОНОМИКА, ЗЕМЕДЕЛИЕ,
КООПЕРАЦИЯ

Петър ХАДЖИЕВ

МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА
Володя СТРАТИЕВ – зав. отдел

Петър ПЪДЕВ

КУЛТУРА
zemia_kultura@abv.bg
Теменужка ХРИСТОВА

СПОРТ
zemia_sport@abv.bg
Гаврил ГАВРИЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ
Бони НЕМСКИ

ТВ програма, За дома

Володя СТРАТИЕВ
Голямата политика

Теменужка ХРИСТОВА
Съботник

Теофан ГЕРМАНОВ
Патриот и Турция днес

СТИЛИСТ
Добромира МАНЕВА

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
Величка ТАСКОВА,
Светлана ВУЧКОВА,
Венцислав ЗАФИРОВ

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
944-10-26

РЕКЛАМА
944-10-26

reklamenotdel_zemia@abv.bg
Рекламите и обявите се заплащат
авансово по банковата сметка

или в брой

БАНКОВА СМЕТКА
Райфайзенбанк АД, София

IBAN BG39RZBB91551060382418
Банков код BIC RZBBBGSF

РА ЕВРОМЕДИЯ ООД
Счетоводство, Каса

944-10-26

Печат Алианс Медиапринт
Вестник ЗЕМЯ

е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.

ÇÅÌß

1.04.2020

07.00 "Безценната перла" - сериал (п)
07.50 Музикален антракт
08.00 "Лява политика" (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"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Безценната перла" - сериал
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 "Антидот" с водещ Юлия Ал-Хаким
16.30 "Думата е ваша" - открита линия със

Стоил Рошкев
17.10 "Хрътката" - сериен филм, 3 епизод
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Местно време"
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "За историята свободно" с водещ

проф. Искра Баева
21.00 Киносалон БСТВ: "Позиция на дете"

(2013 г.) Румъния
22.45 Новини (п)
23.30 "Актуално от деня" (п)
00.00 "За историята свободно" (п)
01.00 "Следобед с БСТВ" (п)
02.30 "Лява политика" (п)
03.30 "Дискусионен клуб" (п)
05.00 Документален филм (п)
05.40 "Сянката на Елена" - сериал (п)
06.30 "Антидот" с водещ Юлия Ал-Хаким (п)

ÁÍÒ 1

05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Ваканцията на Лили - тв филм
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/
11.45 Телепазарен прозорец
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 Референдум /п/
13.35 Клокотница - битката за клокочещата

вода - документален филм /България,
2019 г./, режисьор Степан Поляков

14.10 Малки истории
14.20 Телепазарен прозорец
14.35 Приключенията на Илайъс - анимаци-

онен филм
14.45 Почти вълшебно приключение - тв

филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Брифинг на Националния оперативен

щаб - пряко предаване
17.25 Бразди /п/
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
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 В кадър /п/
22.00 Концерт на Теодоси Спасов трио и

Теодора Енаке-Аиша /Румъния/ Праз-
ници на изкуствата - Аполония 2016

23.00 По света и у нас
23.30 Препрочитаме Вазов - кампания на

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

23.35 Кръгът Блечли - тв филм (12)
00.25 Култура.БГ /п/
01.25 100% будни /п/
02.25 Корпорация "Приключения" - тв филм

/п/
03.10 Отблизо с Мира /п/
04.10 Кръгът Блечли - тв филм /п/ (12)
04.55 Още от деня - тв филм /п/ (12)

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ - сериал
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-

мация, сериал, еп. 25
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

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

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, еп. 45
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 7, еп. 103
16.00 "Спасители в планината" - сериал,

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

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

с. 2, еп. 22
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 2,

еп. 57
21.00 "Смени жената" /п./ - семейно риали-

ти
22.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,

еп. 21
00.30 "Спасители в планината" /п./ - сери-

ал, с. 8, еп. 5
01.30 "Домашен арест" /п./ - сериал
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сериал, еп. 84

bTV Action

05.15 "Животинско царство" - сериал, с. 2,
еп. 11

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Рескю Ботс" - сериал, еп. 13 - 16

08.00 "Кости" - сериал, с. 11, еп. 1
09.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 8
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 3, еп. 5
11.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 8
12.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, еп. 10
13.00 "Джона Хекс" - фентъзи, екшън (САЩ,

2010), в ролите: Джош Бролин, Ме-
гън Фокс, Джон Малкович, Майкъл
Фасбендър, Уил Арнет, Уес Бентли

15.00 "Кости" - сериал, с. 11, еп. 2
16.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 9
17.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, еп. 11
18.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 9
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, с. 3, еп. 6
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Господарят

на илюзията" - сериал, еп. 6
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Ускорение" -

екшън, трилър (САЩ, Австралия,
2004), в ролите: Мартин Хендерсън,
Айс Кюб, Моне Мейзър, Макс Бийсли,
Джей Хернандес, Фейзон Лъв и др.

23.45 "Господарят на илюзията" - сериал,
еп. 6

00.45 "Животинско царство" - сериал, с. 2,
еп. 13

01.45 "Стрелата" - сериал, с. 3, еп. 6
02.45 "Хуберт и Щалер" - сериал, еп. 11
03.45 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 9
04.45 "Коли на мечтите" - автомобилна

поредица, еп. 13

bTV COMEDY

05.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
06.00 "Кое е това момиче" - сериал, с. 7, еп.

1, 2
07.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал

10.00 "Коледни приключения" - семеен, ро-
мантичен, комедия (тв филм, САЩ,
2015), режисьор Кристофър Табори,
в ролите: Мегън Ори, Андрю Уокър,
Ерън Крейвън, Ръкия Бърнард и др.

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

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

вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, еп. 15, 16
19.00 Премиера: "Слънчева Филаделфия" -

сериал, с. 13, еп. 7, 8
20.00 Премиера: "Новите съседи" - сериал,

с. 11, еп. 12
22.00 "Кухня" - сериал, с. 6, еп. 3, 4
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал, с.

3, еп. 13, 14
00.00 "Коледни приключения" - семеен, ро-

мантичен, комедия (тв филм, САЩ,
2015)

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 "Къща от карти" /п./ - сериал, с. 6, еп.
1, 2

08.15 "Принцесата на Монако" - биографи-
чен, драма, романтичен (Франция,
Белгия, Швейцария, Италия, САЩ,
2014), в ролите: Никол Кидман, Тим
Рот, Роджър Аштън-Грифитс, Франк
Лангела, Паркър Поузи, Майло Вен-
тимиля, Дерек Джакоби и др.

10.30 "Къща от карти" - сериал, с. 6, еп. 3, 4
12.45 "Далече, далече" - приключенски, ро-

мантичен, драма (САЩ, 1992), в ро-
лите: Том Круз, Никол Кидман, Томас
Гибсън, Робърт Проски, Колъм Мий-
ни, Джаред Харис, Брендън Глийсън

15.45 "Наръчник за необвързани" - коме-
дия, романтичен (САЩ, 2016), в ро-
лите: Дакота Джонсън, Ребъл Уилсън,
Лесли Ман, Деймън Уейънс мл., Али-
сън Бри, Джейсън Манцукас и др.

18.15 "Небесно царство" - исторически,
военен, драма (САЩ, Великобрита-
ния, Испания, Германия, Мароко,
2005), в ролите: Орландо Блум, Ева
Грийн, Лиъм Нийсън, Майкъл Шийн,
Дейвид Тюлис, Мартон Чокаш, Дже-
реми Айрънс, Николай Костер-Вал-
дау, Едуард Нортън, Йейн Глен и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Ван Хелсинг" - фентъзи, екшън, хо-

рър, трилър (САЩ, Чехия, 2004), в
ролите: Хю Джакман, Кейт Бекин-
сейл, Ричард Роксбърг, Дейвид Уе-
нъм, Уил Кемп

23.30 "Шоуто на Роки Хорър" - мюзикъл,
комедия, хорър, трилър (тв филм,
САЩ, 2016), сериал, в ролите: Айви
Левън, Виктория Джъстис, Стаз Нер,
Кристина Милиън, Тим Къри [14+]

01.15 "Мъжът с железните юмруци" - екшън
(САЩ, Хонконг, 2012), в ролите: Ръ-

сел Кроу, Луси Лиу, Робърт Дигс-RZA,
Дейв Батиста, Джейми Чънг, Илай
Рот, Даниел Ву и др. [16+]

03.15 "Опрощение" - трилър (Великобрита-
ния, 2017) в ролите: Форест Уитакър,
Ерик Бана, Джеф Гъм, Морней Фъсър
и др. [14+]

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" - публицистично пре-

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Системата" (пре-

миера) - сериен филм, сезон 9
21.00 "Hell’s Kitchen България" - нов сезон
22.00 "Шеф под прикритие" - нов сезон
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

06.30 "В кадър"
07.00 "Мистериите на Аурора Тийгардън:

Къща извън града" - мистерии с уч. на
Кандис Камерън Бър, Марилу Хенър,
Лекса Дойг, Брус Доусън и др.

08.50 "Вълшебства по Коледа" - романтична
драма с уч. на Съмър Глау, Джон
Брадъртън, Дан Готие, Мейсън Кук  /п/

11.00 "Сбъдната мечта" - семеен филм с уч.
на Ерин Котрел, Виктор Брауни, Са-
манта Смит, Скот Тейлър-Комптън/п/

13.00 "Последният екшън герой" - приклю-
ченски екшън с уч. на Арнолд Швар-
ценегер, Еф Мъри Ейбрахам, Арт
Карни, Чарлз Данс, Франк Макрае

15.45 "Приказка наяве" - романтична драма
с уч. на Патерсон Джоузеф, Джак
Донъли, Саманта Бонд и др.

17.35 "Бивш под прикритие" - комедия с уч.
на Мила Кунис, Кейт МакКинън, Сам
Хюгън, Джъстин Теру, Джилиан Ан-
дерсън и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 10

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

22.50 "От местопрестъплението" - сериал/п/
23.40 "Анаконда" - приключески екшън с

уч. на Джон Войт, Дженифър Лопес,
Оуен Уилсън, Айс Кюб, Ерик Столц,
Джонатан Хайд, Дани Трехо, Кари
Вюрер и др. /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - сряда, 1 април 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
Днес ще започнат превалявания - в западната половина на

страната - от сняг, в Тракия и крайните югозападни райони - от
дъжд.

По високите места отново ще се образува снежна покривка.
Ще духа слаб, до умерен източен вятър. Ще превалява главно
над западните райони и около планините. минималните темпера-
тури ще са от минус 3 до плюс два градуса, а дневните - от
около нула в Софийско и другите високи полета до 6-7 градуса
в ниските части на Дунавската равнина и Черноморието.

В четвъртък все още ще превалява над южните райони, но до
обяд валежите ще спират и там. Минималните температури ще
са от около минус 6 до минус 1. в Тракия и Черноморието - до
плюс 2-3 градуса.

През деня ще остане студено за април, с температури от 5 до
10 градуса, в София по-ниски, до 2-4 градуса. Над по-голямата

bTV Cinema, 21.00 ч., "Ван Хелсинг" - фентъзи,
екшън, хорър, трилър, в ролите: Хю Джакман,

Кейт Бекинсейл, Ричард Роксбърг, Дейвид Уенъм,
Уил Кемп

част от Северна и Източна България
ще бъде слънчево, а повече облаци
ще има над югозападните райони.

В петък облачността ще бъде про-
менлива. Сутрин ще бъде студено за април, с минимални темпе-
ратури от минус 4 до плюс 1, но през деня температурите ще се
повишат и ще бъдат в интервала от 10 до 15 градуса, отново
малко по-ниски по високите западни полета.

В събота ще се повишат минималните температури и ще
бъдат от нула, минус 2 до 5 градуса. през деня ще има промен-
лива облачност, а слаб дъжд ще превали на места в източна
България. Дневните температури ще останат без съществена
промяна.

В неделя ще се усили вятърът от североизток и дневните
температури слабо ще се понижат.
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Националният селекци-
онер Георги Дерменджиев
отговори на въпросите на
Gong.bg във връзка със
ситуацията около българс-
кия футбол, както и какви
са неговите очаквания
относно подновяването
на шампионата в страна-
та. Той не пропусна и да
отправи послание към
хората да бъдат дисцип-
линирани и сплотени.

- Здравейте, госпо-
дин Дерменджиев, как
сте и къде ви намирам?

- Здравейте, при се-
мейството си съм в
Пловдив.

- Как прекарвате
времето без футбол?

- Ние, футболните хора,
има с какво да се зани-
маваме, гледам стари
мачове, изобщо не съм
далеч от футбола.

- Оптимист ли сте,
че българското футбол-
но първенство може да
се проведе през месец

май? Това ви засяга
пряко, тъй като мачът
с Унгария е насрочен за
началото на юни.

- Подновяването на
шампионата ще зависи не
само от обстановката в
България, Европа и света.
Вие знаете какво предп-
риеха ФИФА и УЕФА,
такива генерални мерки с
отлагането на европейско
първенство, на Олимпиа-
да. Това са много важни
моменти и ние принципно
няма как да гадаем кога
ще бъдат конкретните
дати, те са заложени от
УЕФА, но ще се съобра-
зят с обстановката.

- Неформално се
дискутира, че сезонът
може да продължи до
август за клубните
шампионати, но има
гласове и за прекратя-
ването им. Вашата
позиция каква е?

- Мисля че, ситуацията
е изключително трудна, не

може да се прогнозира.
Дори Европа се чуди в
тази обстановка как да
направи програми, за да
спаси и двата сезона.
Сложно е, не е лесно,
трябва да изчакаме търпе-
ливо кога тази пандемия
ще бъде овладяна.

Отлагането на баражите ще
даде възможност на
контузените футболисти да
се възстановят, смята
националният селекционер

Старши треньорът на
Балкан Йовица Арсич
заяви, че от Левски Лукойл
са сменили позицията си за
продължаване на първенст-
вото и са опитали да
манипулират  отборите на
Общото събрание чрез
капитана на националния
тим Чавдар Костов. Това се
случи вчера по време на
онлайн събранието, което се
проведе с участието на
всички отбори от баскетбол-
ната лига. На него отборите
не успяха да се споразумеят
за бъдещето на първенство-
то, като така окончателното
решение ще бъде взето от
УС на федерацията в
началото на април.
Локомотив (Горна
Оряховица) се
разделя с голяма
част
от футболистите си заради
извънредното положение и
кризата, създадена от
COVID-19, информират от
клуба. При евентуално
подновяване на първенст-
вото във Втора лига, по
решение на треньорския
щаб, то ще бъде довърше-
но с по-голяма част от
юношите и капитана Иво
Харизанов, Айкут Рамадан,
Жак Пехливанов и Вълчан
Чанев, които са с професи-
онални договори. Нападате-
лят Стефан Неделчев е
изявил желание да доиграе
първенството без възнаг-
раждение. Треньорският
щаб ще продължи своята
работа с намалени заплати.
Подобна е състоянието и в
Нефтохимик.

Íàêðàòêî

:

Треньорът на ЦСКА Милош
Крушчич заяви пред сръбското из-
дание "Хотспор, че отборът му точ-
но влязъл във форма и първенст-
вото било прекратено, заради ко-
ронавируса. "Надяваме се, че в
края на април ще се завърнем по
терените. Директорът ми бе на гос-
ти преди малко. Имало е среща с
федерацията, но нищо конкретно
не е решено. Остават ни два мача,
може и да няма плейофи, въпреки
че нашето желание бе нещата да
се решат в тях. Задържахме чуж-
денците, а в България рано взеха
необходимите мерки. Не е лесно
да убиваш времето. Не можеш да
следиш пряко състоянието на иг-
рачите, а бяхме хванали правилен
ритъм. Записахме добри резулта-
ти, успяхме да се изравним с два
отбора на второто място. Форма-
та ни бе на ниво, но тогава дойде
вирусът",  заяви каза Крушчич пред
сръбското издание "Хотспорт".

"С помощниците ми сме на хо-
тел, където живеем, а играчите са
по квартири. Стоя в стаята си, а
когато ми омръзне, обикалям око-
ло хотела. По улиците и парковете
е забранено за разходки. И в Сър-
бия по-рано трябваше да въведат

COVID-19 ñòîïèðàë
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такива мерки, за да се върнем към
живота като китайците", каза още
треньорът на ЦСКА.

"Лудогорец е шампион от
осем години насам. Не виждам
да настъпи промяна и с плейо-
фите, силни са. Искаме да иг-
раем в Европа. Може да се кла-
сираме там и през Купата, къ-
дето срещаме  Ботев (Пловдив).
Поставихме рекорд, като не пус-
нахме гол в 10 поредни мача.
Успях да наложа и млад играч
като Цветан Антов. В борбата сме
и за двата трофея, но без футбол
ще сме на загуба. Ще видим оба-
че какво ще се случи", завърши
сръбският треньор на ЦСКА.ç

Селекционерът на българския национален отбор по футбол Георги
Дерменджиев не иска да прави прогнози кога ще се играе баражът за

Евро 2020 с Унгария

- Преместването на
мача с Унгария отваря
пред вас нови възмож-
ности за селекцията?

- Имаше набелязани
играчи с контузии, веро-
ятно те ще използват
времето пълноценно, за
да са възстановят. ç

Левски плати вноската по раз-
сроченото задължение към НАП
за март. Ръководството на "си-
ните" преведе дължимата месеч-
на сума от 143 хиляди лева, ко-
ято беше събрана от феновете
на клуба още на 21 февруари в
дарителска кампания. Привърже-
ниците на отбора вече осигури-
ха необходимите средства за пла-
щане на вноската и за април,
както и 26 255 лева от сумата
за май.

Кампанията за подпомагане на
затруднения финансово столичен
клуб продължава, като по пос-
ледни данни от официалния сайт
на "сините" от нея за месец и
половина са събрани общо 45
5255 лева от 30 657 дарители

В същото време Холмар Ейол-
фсон беше първият футболист на
Левски, който разведе виртуал-
но феновете на "сините" в своя
дом, като отговори на привър-
жениците на тима. "Ливърпул и
Стивън Джерард ми бяха люби-
ми отбор и играч, чакам да вдиг-
на трофей с Левски. Любимото
ми първенство е английската Вис-
ша лига, харесвам физиката в иг-
рата. Любимата музика - новият

"Ñèíèòå" ïëàòèõà âíîñêàòà êúì
ÍÀÏ çà ìàðò, èìàò ïàðè è çà àïðèë

албум на Weekend. С две малки
деца е трудно, но чета книги, гле-
дам Netflix", отговори защитни-
кът на "сините" на въпрос какво
прави в свободното време и как-
во е хобито му.

"Любимият ми момент с Лев-
ски е отстраняването на ЦСКА
за Купата на България на 1/2-
финалите. Исландският футбол е

по-скоро физически, но се тър-
си и техниката, в българския се
залага повече на техниката", до-
бави Ейолфсон.

На един от най-важните въп-
роси - свързано ли е бъдещето
на играча с Левски, той отгово-
ри така: "Имам договор до 2021
година и не виждам нещо, което
може да го промени". ç

29-годишният централен защитник на Левски Холмар Ейолфсон обяви,
че засега остава на "Герена"

Милош Крушчич


