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В Испания за 4-ти пореден
ден намалява броят на
починалите

Бъдещето е на
социалната държава
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днес

Æ
ивеем във време на криза, сравнима с ос-
три социални и природни катастрофи. Пан-
демията, предизвикана от COVID-19, обхва-
на целия свят и най-вече богатите и раз-
вити държави. Лъсна фактът, че здравните

Äà ÷óåì ãëàñà
íà ðàçóìà!

им системи, изградени на порочно пазарния принцип,
че здравето е стока, са неефективни и антихуманни. И
обратното, страни като Китай, Русия и Куба със съхра-
нено държавно здравеопазване се оказаха съвременни
и адекватни и дори вече помагат на други пострадали
общества.

А какво е положението в България? На фона на
драматичните репортажи от Италия и Испания, където
здравните системи са пред колапс, то ситуацията у нас
е под контрол, а заболеваемостта е повече от умерена.
Основната заслуга за това е на Щаба начело с генерал-
майор Мутафчийски заради предложените и проведени
спешни, решителни и конкретни мерки. Извънредното
положение, наложено с решение на Парламента, изиск-
ва извънредни мерки - те не са приятни и ограничават
правата и свободите на хората, но целта е една - опаз-
ването и защитата на здравето на отделния човек и
здравето на нацията. Днес е време да разберем, че
зрелостта на гражданското общество предполага да се
изпълняват препоръките на Щаба, а не да се протести-
ра и да се маниерничи. Разбира се, това ще се случи
само ако гражданското общество е зряло и отговорно.

Дежурните медийни анализатори призоваха Мутаф-
чийски да бъде скрит от публиката, а мерките да бъ-
дат смекчени, въпреки че според всички експерти в
близките седмици иде пик на епидемията у нас. Нека
нацията не бъде разколебавана, нека спокойно да се
вслушаме в мнението на знаещите и на тези, които
носят отговорност, за да може по-бързо да се върнем
към нормалния си живот. И нека всеки да върши сво-
ята работа - Щабът и генералът да пазят нашето здра-
ве, а парламентът и правителството да изработят адек-
ватен план за социално-икономическо спасение на дър-
жавата! Управляващите да се погрижат за изпадащите
отвъд борда граждани и бизнеси, да подпомогнат реал-
но критично засегнатите сектори и да изпълнят конс-
титуцията, която ясно казва, че България е социална
държава!

И нека след провала и закриването на т. нар. Меди-
цински съвет, след неадекватността на министър Кирил
Ананиев със заповедта "Маски горе - маски долу" инс-
титуциите да си вземат поуката. Живот и здраве, когато
премине кризата, ще има достатъчно време да се ана-
лизират и грешки, и пропуски, и слабости. Но днес във
време, наподобяващо военното, е нужно единоначалие,
а не разноговорене и многопосочни сигнали. Нека днес
се вслушаме в гласа на разума, който за огромното
мнозинство от българите е гласът на пълководеца с
бялата престилка д-р Венцислав Мутафчийски.

Проф. Светлана ШАРЕНКОВА
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арламентарната група на
"БСП за България" пред-
лага свои алтернативни
мерки за преодолявана на
кризата, породена от разп-
ространението на корона-
вируса, предаде репортер на
БГНЕС.

Предложенията на леви-
цата са в четири посоки и
бяха аргументирани в пар-
ламента от лидера на пар-
тията Корнелия Нинова по
време на дебатите по акту-
ализация на бюджета.

Първата група мерки се
отнасят до всички хора,
излезли в неплатен отпуск
за времето на извънредно-
то положение и нямат ни-
какъв доход. Към тази гру-
па спадат всички самоо-

сигуряващи се лица, сред
които архитекти, адвокати,
счетоводители, дейци на
културата и други. За тях
от БСП искат правителст-
вото да осигури една ми-
нимална работна заплата,
както и осигуровките към
нея, което възлиза на 725
лева. Това ще струва на
бюджета общо 912 млн.
лева.

"Втората група засегна-
ти хора и проблем, който
остава необхванат от ак-
туализацията на бюджета,
са земеделските стопани.
Предлагаме 30 млн. лева
директна субсидия от бю-
джета към тях, но целева
- за отглеждане на плодо-
ве, зеленчуци, месо и мля-

ко", обясни още Нинова.
Сред предложенията на

БСП има и такива за об-
лекчения за малкия и сред-
ния бизнес, който да бъде
освободен от такса смет,
тротоарно право, както и
заплащане на ДДС върху
храни, които са се разва-
лили заради забраните.

От левицата настояват
още и за помощ към об-
щините в размер на 400
млн. лева от бюджета, за
да могат те да компенсират
загубата от местните данъ-
ци и такси.

Според разчетите на
опозицията четирите мер-
ки ще струват на държав-
ната хазна около 1,5 млрд.
лева. ç
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Проучване
на КНСБ по-
казва , че
към момен-
та над 40
хиляди слу-
жители, за-

Бургас. В първия ден на седмицата започна струпване на останали без работа
да се регистрират в Регионалната служба по заетост. Най-много регистрирани
са от сектора хотелиерство и ресторантьорство.

Íàä 40 000
ðàáîòíèöè âå÷å
ñà çàñåãíàòè
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72 ïðåäïðèÿòèÿ
â ñòðàíàòà
ñà íà ðúáà íà
îöåëÿâàíåòî

ети в общо 72 големи и средни предпри-
ятия в страната, са засегнати от кризата,
породена от разпространението на коро-
навируса. Проучването е направено чрез
регионалните структури на синдиката в
цялата страна. От КНСБ посочват, че се
потвърждава тенденцията в около три чет-
върти от засегнатите фирми работниците
да бъдат пускани в платен отпуск, а 13
на сто да прибягват до съкращения.

Данните сочат, че най-много засегна-
ти предприятия извън ресторантьорство-
то, хотелите, туризма и кафетерийната
сфера, има в секторите лека и преработ-
ваща промишленост, строителство, про-
изводство на авточасти, автомонтьорст-
во, ВиК, транспорт. Снимка Пресфото БТА
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Полицейските и съдеб-
ни органи на Германия,
Австрия, Сърбия и Бълга-
рия неутрализираха
международна организи-
рана престъпна група за
измами чрез фиктивна
търговия с финансови
инструменти, корупция,
компютърни престъпления
и изпиране на  пари,
съобщи Нюз.бг. У нас са
задържани трима българс-
ки и един германски
гражданин, двама от
които са сред предполага-
емите ръководители на
групата. В Сърбия са
задържани пет лица,
поставени под наблюде-
ние са повече от тридесет
банкови сметки, запори-
рани са движими вещи и
парични средства. В
Германия е блокирана
банкова сметка на прес-
тъпната група с над 2,5
милиона евро. Разследва-
нето срещу международ-
ната престъпна група
започва Главната прокура-
тура в гр. Бамберг, Герма-
ния, преди близо година,
съвместно с екип на
Централната прокуратура
на Австрия за борба с
икономическата престъп-

Ðàçêðèõà ïðåñòúïíà ãðóïà çà ôèíàíñîâè
èçìàìè, äåéñòâàëà â ÷åòèðè äúðæàâè

ност и корупцията. Подк-
репа в обмена на инфор-
мация и координиране на
действията по разследва-
нето оказват Европол и
Агенцията на ЕС за сът-
рудничество в наказател-
ното правосъдие Евро-
джъст.

Пострадали от действи-
ята на престъпната мрежа
се оказват хиляди гражда-
ни на десетки европейски
и други държави. Меха-
низмът на финансовата
измама е бил следният -
участниците в престъпната
група насърчават по
електронна поща и с
рекламни банери потенци-
алните жертви-"инвестито-
ри" да се регистрират в
създадена от групата
нелицензирана платформа
за дигитална търговия с
бинарни опции и други
финансови инструменти
срещу начална такса от
250 евро. Онези, които
откликнат, незабавно били
"атакувани" от т. нар.
агенти и "лични брокери",
базирани в "центрове за
обаждания" (колцентрове),
предимно в Белград и
София. Всеки "инвеститор"
получавал достъп до

Депутатите обсъдиха предло-
жението за мораториум върху
заплатите си по време на извън-
редното положение вчера, съоб-
щи БНР. Според вносителите от
ГЕРБ месечното възнаграждение
на народните представители
трябва да се замрази на нивото
от декември 2019 г. Ако бъде при-
ето предложението на управля-
ващата партия, депутатските зап-
лати ще останат малко над 3700
лв. от 13 март до края на извън-
редното положение. В кризисна
ситуация това е правилното ре-
шение, заяви Десислава Атана-
сова от ГЕРБ - във време на кри-
за, във време на пандемия, счи-
таме, че парламентът като вър-

ÍÑ îáñúæäà ìîðàòîðèóì âúðõó äåïóòàòñêèòå çàïëàòè

приложение във фалшива-
та платформа, където да
проследява движението
на парите си. И по-точно,
как те се "увеличават" от
реализирани търговски
печалби. На практика
след "инвестирането" на
всяка сума тя е била
превеждана от участници
в групата по сметки в
различни точки на света.
След поредица от послед-
ващи банкови транзакции
с цел изпирането на
парите, средствата били
съсредоточавани по
сметки, контролирани от
международната престъп-
на група и разпределяни
между участниците в нея.

:
Íàêðàòêî

Питат митниците
за спирта,
производствените
мощности и цените
Прокуратурата поиска от
Агенция "Митници" информа-
ция колко спирт се съхраня-
ва в данъчните складове,
колко е производството и
какви са цените. Това е във
връзка с разследване дали
производителите на алкохол
държат над 4 милиона литра
в складовете, обясни "Нова
телевизия".

Дезинфекцираха
улици, контейнери
и спирки
в столицата
Столична община стартира
щателна дезинфекция на
улици, булеварди, контей-
нери за смет и спирки на
градския транспорт, за да
допринесе още повече в
борбата с коронавируса.
След стопяването на
последните паднали
априлски снегове времето
позволи дейността на
фирмите за почистване да
се възобнови, като една от
първите задачи е дезинфек-
цията на градската среда.
Вчера с препарати бе
минато през пети микрора-
йон на "Люлин", "Овча
купел", "Илинден" и "Триа-
дица", съобщи "Канал 3".

Приложението ViruSafe
вече работи
Стартира мобилното прило-
жение ViruSafe, с което
всеки може да сподели
здравния си статус с
Националния оперативен
щаб, здравните власти и
личния си лекар. Идеята е да
се събират данни за здрав-
ното състояние на хората. В
приложението задължително
ще влизат данните на
потвърдено болните от
COVID-19, независимо как се
е развила болестта - дали
човекът е оздравял или е
починал. Гражданите могат
да въведат доброволно
данните си, за да влязат в
статистиката.  Системата е
интегрирана. Двете части си
"говорят", а доброволната е
свързана с мобилно прило-
жение, което може да бъде
свалено по желание. Ще
бъде публикуван код на
приложението, така че
всички да видят какво има в
него. Сами ще избираме
дали да изпращаме инфор-
мация и за локацията ни,
обясни в ефира на "Нова
телевизия" управителят на
"Софтуер Груп" Калин Радев.
Той допълни, че данните се
обменят между институциите
автоматично с цел МВР да
може да види веднага, ако
някой бъде въведен в
регистъра.

Ùåòèòå âúçëèçàò íà áëèçî 80 ìëí. åâðî,
ìíîãî ïîñòðàäàëè íå ñà ïîäàëè æàëáà

ли близо 3000 лв. Крум Зарков
припомни, че практически няма
сфера у нас нито в държавния,
нито в частния сектор, където
заплатите да растат с такъв темп.
Това подсилва усещането за нес-
праведливост у българските граж-
дани и нанася непоправими ще-
ти на доверието към българския
парламент.

Затова ние отдавна трябваше
да дадем този пример. От ДПС
предложиха спестените средст-
ва да бъдат внесени по сметката
на Министерството на здравео-
пазването и да бъдат използва-
ни за борба с коронавируса.
Кръстина Таскова от "Воля" пред-
ложи депутатите да получават

възнаграждение в рамките на ми-
нималната работна заплата не са-
мо до края на извънредното по-
ложение, а до края на мандата.
А от ВМРО предлагат заплатите
на депутатите да бъдат намалени
с 50% до края на извънредното
положение. От НФСБ предложи-
ха народните представители да
не получават никакво възнаграж-
дение във времето на извънред-
ното положение.

Според правилата за работа
на Народното събрание по вре-
ме на извънредното положение
вотът по казуса за депутатските
заплати ще се проведе след из-
черпване на всички точки от
дневния ред. ççççç

Правосъдният министър Дана-
ил Кирилов е свикал заседание
на Висшия съдебен съвет (ВСС)
на 9 април (четвъртък) и в днев-
ния ред е включено обсъждането
на одитния доклад, според който
системата за случайно разпреде-
ление на дела може да бъде ма-
нипулирана, съобщи Топновини.бг.
Източници на БНТ съобщават, че
има данни, че дело на обвиняем
за шпионаж е било разпределе-
но на конкретен съдия от IP ад-
рес, който е извън България. Оди-
торите са категорични, че систе-
мата за случайно разпределение
на делата може да бъде манипу-
лирана от всеки, който притежа-
ва електронен подпис. Няма ни-

Äàíàèë Êèðèëîâ ñâèêâà ÂÑÑ çàðàäè ñèñòåìàòà çà ñëó÷àéíî ðàçïðåäåëåíèå íà äåëà

каква защита, която да блокира
достъпа от устройства, които са
извън съдилищата. Дори има дан-
ни, че в системата е влизано в
нощни часове, както и от IP адре-
си, които са извън територията на

Четиримата уличени за
участие в международната
престъпна групата на
територията на България
са задържани в София,
въз основа на издадени
Европейски заповеди за
арест. За германския
гражданин Софийският
градски съд определи
постоянен арест. Други
двама от задържаните са
под домашен арест, а
един - с наложена парич-
на гаранция. Разследващи
изчисляват, че щетите от
измамите възлизат на
близо 80 млн. евро, при
положение че голям брой
пострадали лица не са
подали жалба.ççççç

България. Има сигнали за разпре-
деление на дела от странни места
по света. И за достъп от екзотич-
ни острови, и от други действи-
телно странни места, обясни Ки-
рилов. По време на проверката от
администрацията на ВСС не са оси-
гурили достъп до централния сър-
вър на системата и одиторите не
са проверили конкретните лог-фай-
лове. Такъв достъп се отказва и на
правосъдния министър вече пове-
че от половин година. Те казаха,
че никога не са проверявали ло-
говете, че всъщност информация-
та, която се събира там и за която
се разчита, че е контролна и тряб-
ва да послужи за сверка и за ус-
тановяване, никога не е била из-

ползвана за това, обясни още той.
Кирилов ще настоява ВСС да взе-
ме решение за изработването на
изцяло нова централизирана сис-
тема за случайно разпределение
на делата, която да бъде и над-
лежно сертифицирана, да бъде
сигурна и съответно нейната ек-
сплоатация да има всички техни-
чески и правни гаранции. Според
Кирилов до въвеждането на но-
вата система ще трябва настоя-
щата да бъде преработена така,
че да няма възможност за дос-
тъп извън съдилищата. Председа-
телят на ВКС Лозан Панов все
още не е получил доклада и ще
има позиция, след като се за-
познае с него. ççççç

ховен законодателен орган е длъ-
жен да предприеме такива мер-
ки, които да покажат не само
гражданска и политическа отго-
ворност, но и съпричастност към
всички български граждани. БСП
предлага заплатите да се нама-
лят и задържат на нивото от  края
на предишния мандат на Народ-
ното събрание, когато те са би-
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При вчерашния парла-
ментарен дебат лидерката
на БСП Корнелия Нинова
заяви следното: "За поре-
ден път тук се води дебат
за заплатите на депутати-
те, но те се отнасят не
само за нас, а за над 500
души висши държавни
служители в различни
комисии, Министерски
съвет, президентство,
омбудсман и т. н. Дебатът
днес буди разочарование
с мотивите, които изтъква-
те. Първият мотив, който
се чу беше -  хората се
дразнят. Това е тежко
неосъзнаване на същност-
та на проблема. Би тряб-
вало да си намалим
заплатите не защото
дразним хората, а защото
не е справедливо. Не е
икономически обосновано,
социално ангажирано и
морално да ни се вдигат
заплатите автоматично на
всеки три месеца с ръста
на средната заплата, без
това да отчита труда,
който сме положили.
Защото основата на
правото пише, че заплата
се дава за труд. Вторият
аргумент, който  чухме, че
е криза и трябва да бъдем
солидарни и съпричастни.
Защо само в криза, ува-
жаеми управляващи и
депутати от ДПС?

Не трябва ли да сме
съпричастни  изобщо
към онези 2 млн.
българи, които
живеят под прага на
бедността.

Не е кризата причината
да направим тази стъпка,
нито заради конюнктурно-
то решение. Въпросът е
принципен, много по-голям
и политически, и морален.
Ще прочета нещо:

"Ако те правят смели
заявки, че искаш да

Ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ ïðèïîìíè, ÷å
íàìàëÿâàíåòî íà äåïóòàòñêèòå çàïëàòè å
ïðåäëàãàíî ÷åòèðè ïúòè îò ëåâèöàòà, íî
ìíîçèíñòâîòî å îòêàçàëî äà ãî ïîäêðåïè

Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Ãðèæà çà õîðàòà,
ñïðàâåäëèâîñò, ñîëèäàðíîñò

Íà òîçè äåí

Събития
” 1348 г. - Карл IV основава
Пражкия университет -
първият в Централна Европа.
” 1498 г. - Експедицията на
португалския мореплавател
Вашко да Гама стига до Кения.
” 1795 г. - Франция приема
метричната система.
” 1906 г. - Вулканът Везувий
изригва и разрушава Неапол.
” 1927 г. - В САЩ е демонст-
риран първият видеотелефон.
” 1933 г. - "Сухият режим" в
САЩ е отменен за бира с
алкохолно съдържание под 3,3%.
” 1948 г. - Влиза в сила
уставът на Световната здравна
организация.

” 1957 г. - Открит е Държав-
ният сатиричен театър в
София.
Родени
” 1889 г. - Габриела Мист-
рал, чилийска поетеса и
дипломат, Нобелова лауреатка
” 1916 г. - Петър Дертлиев,
български политик - социалде-
мократ
” 1927 г. - Мерсия Макдер-
мот, английска писателка и
познавач на българската
история
” 1931 г. - Тед Кочев,
канадски режисьор от българ-
ски произход
” 1939 г. - Франсис Форд
Копола, американски режи-
сьор
” 1954 г. - Джеки Чан,
хонконгски актьор, режисьор и
каскадьор
” 1956 г. - Валентин Ганев,
български актьор
” 1964 г. - Ръсел Кроу,
австралийски актьор
Починали
” 1614 г. - Ел Греко, испанс-
ки художник от гръцки
произход
” 1947 г. - Хенри Форд,
американски автомобилен
конструктор и индустриалец
” 1986 г. - Леонид Канторо-
вич, руски математик и
икономист

:

промениш система, модел,
да сложиш край на прехо-
да и да поведеш държава-
та в друга посока, трябва
да започнеш от себе си,
трябва да дадеш личен
пример.

Знаем ли всички,
че пропастта между
политици и народ се
увеличава? Знаем.
Знаем ли всички, че
сме обрасли
с привилегии?

Предлагаме и ще
внесем промяна в Правил-
ника за организацията и
дейността на Народното
събрание, която отнема
всички привилегии на
народните представители.
Знам какво ще ми кажете:
нашите колеги депутати в
Германия работят за по-
високи заплати. Германс-
кият народ получава по-
високи заплати.

И ако ще се
сравняваме с герман-
ските депутати, нека
първо да сравним
народите как живеят.

И не ми казвайте, че
това е популизъм!  Защото
ви питам: кой българин,
освен политическия елит
на страната, работи на
заплата, която зависи от
ръста на средната заплата
в страната? 99% от българ-
ския народ работи на
фиксирана заплата, а ние
ще си вдигаме заплатите
всеки път, когато се пови-
ши средната. С кое право?
Това не е популизъм! Това
е конституционен принцип
за равни права. Това е
принцип за справедливост,
а не популизъм.

Колко души в България
почиват над 70 дни? 240.
Как може един миньор за
тежък физически труд да

почива 30 дни, а депутати-
те да почиват 70?

Знам, че не го приема-
те, колеги, но ние ще го
внесем. Ако го отхвърлите,
си е ваша воля. Някой
ден, когато управляваме,
това ще стане факт. Аз ви
го гарантирам. Това се
казва не "популизъм", а
"справедливост". Това се
казва "самоосъзнаване".
Това ще покаже дали сме
разбрали, че народът ни
не приема привилегирова-
ната класа. Това ще пока-
же дали искаме да раз-
вържем това кълбо от
обвързаности на политика,
на бизнес, на пари и на
интереси и на привилегии.
Дали ще бръкнем вътре в
тази топка и ще я разкъса-
ме, или народът ще изрита
тази топка от терена на
политиката и ще пусне
новите отбори тук, които
да му гарантират по-добро
бъдеще?

За разлика от вас -
тези, които не приемате
тези идеи, няма да ви
квалифицирам, няма да ви
посочвам като антиевро-
пейци, както правят те,
щом не са съгласни с нас.
Ще ви призова за едно:
сигурна съм, че сигурно
100% в залата споделят
тези мисли наум. Сигурна
съм, че всеки от вас ги е
чувал, когато е обикалял
страната и си ги мислите
наум. Малцина са тези,
които ще си позволим да
ги изречем, и още по-
малко са тези, които ще ги
свършим тези неща!

Обръщам се към тези

малко в тази зала и извън
нея. Малцина, уважаеми
колеги и уважаеми бълга-
ри, малцина в света са
променяли държавите си!

Тези малцина през
всички години са
наричани "водачи"
и "лидери".

Колкото и да сме
малко, призовавам тези,
които споделят подобни
мисли, които са готови и
смели да ги реализират,
да бъдем водачите на
народа си, които той
очаква."

Цитатът е от 18 април
2018 г., стенограма на
Народното събрание,
който съм произнесла
преди 2 години. И днес
заставам зад всяка една
от тези свои думи. Отново
казвам: въпросът не е
конюнктурен, а принципен.
Въпросът не е дали да
дразним народа си, а дали
сме осъзнали
неравенството като
проблем и дали търсим
пътища да го решаваме.
Разликата между вашите и
нашите предложения е -
вие правите предложения
само за времето на
извънредното положение с
очакване след това да
върнете отново статуквото,
което е големият проблем.
Ще  преодолеем болестта.
Всички заедно ще се
справим, но след това ще
върнете статуквото.
Нашето предложение е за
промяна в правилника и
то е трайно със или без
криза. Заплатите на
политическият елит в
България да не се увели-
чават автоматично с ръста
на средната, а да се
определят на база мини-
малната заплата. Ние
предлагаме нов механизъм
за изчисляване на запла-
тите. Разбира се, воля на
всяка парламентарна
група е как ще гласува
днес. За нас това е посто-
янна политика от 2017,
2018 и 2019 г. и рано или
късно ще стане факт.ç

В такива тежки и кризисни
времена, когато здравната ни
система изнемогва, това, което
вие правите, е, че с тези мерки,
които сте предвидили, се закри-
ват болници. Вчера, в Белоград-
чишката болница, поради невъз-
можност за изпълнение на изис-
кванията, масово лекари са по-
дали оставка и тя е пред закри-
ване. Съдбата й ще бъде пос-
ледвана от множество малки
болници, защото нищо не е пред-
видено в бюджета като помощ
към тези болници, нито към об-
щините". Това заяви секретарят

ÁÑÏ êúì âëàñòòà: Îáðè÷àòå õîðàòà íà ãèáåë è íåâúçìîæíîñò äà ñå ëåêóâàò
на ПГ на "БСП за България" Фи-
лип Попов от трибуната на НС.
По думите му управляващите са
отхвърлили предложението за це-
ленасочена помощ към тези бол-
ници и към общините. "Как ми-
нистърът ще изпълни изисквани-
ята на здравната карта, като в
област Видин ще остане една
функционираща болница? Обри-
чате хората на гибел, страда-
ния и невъзможност да се ле-
куват изобщо", категоричен бе
Попов. Той призова управлява-
щите да направят корекции в
бюджета и да помогнат на мал-

ките болници.
"Няколко часа след излязла-

та заповед на министъра на здра-
веопазването за ограничителни
мерки в дейността на лечебните
заведения, бяхме засипани от те-
лефонни обаждания и имейли,
които показват, че начинът на фи-
нансиране на медицинската дей-
ност в България е поставен под
сериозен проблем. Затова с
удовлетворение разбрах, че се
предлага актуализация на дър-
жавния бюджет. За съжаление,
тези, които са на предния фронт,
не са уважени даже с едно из-

речение в актуализацията на бю-
джета и за тях не е предвидена
нито стотинка от него". Това зая-
ви народният представител от ПГ
на "БСП за България" Георги Йор-
данов от трибуната на НС. По ду-
мите му, с отказа да се включи
здравната мрежа в актуализаци-
ята на бюджета и НЗОК, се от-
казва помощ за хората на първа
линия, а без финансиране, не мо-
же да се очаква дейност.

"Да не забравяме, че разхо-
дите в лечебните заведения са
по-високи в извънредно положе-
ние. Едно предложение - тъй ка-

то един от начините на финан-
сиране на общинските и малки-
те болници е  със суми не по
Здравната каса, а от Министерс-
твото на здравеопазването, за
всички суми, които не са регу-
лирани по Здравна каса - имен-
но те да се увеличат на 100 %,
за да продължат да съществуват
тези болнични заведения. Ако два
месеца общинското здравеопаз-
ване е на прага на такъв финан-
сов колапс, то ще приключи съ-
ществуването си". Това смята де-
путатът от левицата Десислав Тас-
ков.ç
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Ïúëíà êàøà ñ ïëàùàíåòî
"60 íà 40" â çåìåäåëèåòî

Седмица след като
председателят на Българ-
ската асоциация на
малинопроизводителите и
ягодоплодните Божидар
Петков предложи нова
схема за плащане в
земеделието, при която
държавата да покрива 60
на сто от заплатите на
безработните, а останали-
те 40 на сто да се дават
от земеделските произво-
дители, идеята придоби
катастрофален според
фермерите вид. Късно в
неделя бюджетната коми-
сия на парламента прие
необясним за земеделци-
те текст, според който
работодателите на съкра-
тените само в индустрия-
та, не в земеделието,
работници ще плащат 40-
те процента, а държавата
60. Извън това тези

Åêñïåðòè ñà íà ìíåíèå, ÷å â
óñëîâèÿòà íà èçîëàöèÿ òðÿáâà
äà ñå ìèñëè è çà ïîäêðåïà íà
ðàáîòåùèÿ àãðîáèçíåñ

безработни ще имат
право допълнително да
сключват еднодневни
договори с фермерите,
които пък от своя страна
ще им плащат пълна
надница.

Според Божидар
Петков това решение е
напълно неадекватно,
защото "така се поставят
в неравностойно положе-
ние всички постоянни и
сезонни  работници,
които не са на борсата и
си получават заплата
само от работа в селско-
то стопанство".

Според земеделците
чрез така предложения
текст се прави 100%
услуга на безработните от
останалите сектори на
икономиката, докато
идеята беше да има по-
лесен достъп от страна

Първи официално регист-
риран случай на предававане
на коронавируса от човек към
животно е регистриран в САЩ.
Тигър в зоопарка Бронкс в Ню
Йорк е дал положителен тест
за коронавируса, причиняващ
COVID-19, а шест други голе-
ми животни проявяват симп-
томи, съответстващи на забо-
ляването, съобщи американ-
ският департамент по земе-
делие в неделя следобед. "За
първи път животно се е раз-
боляло от COVID-19 от човек",
казва Пол Кале, главен вете-
ринарен лекар в зоологичес-
ката градина в Бронкс. Ма-
лайският тигър, наречен На-
дя, вероятно се е заразил с
коронавируса от заразен чо-
век. Зоопаркът е затворен за
посетители от 16 март.

Няколко домашни живот-
ни досега са дали положи-
телни проби за SARS-CoV-2,
вируса, който причинява
COVID-19, включително поме-
ранска и немска овчарка в
Хонконг, домашна котка в
Белгия и други.

Котките - както диви, така
и домашни - са податливи на
котешки коронавирус, но дос-
коро не беше известно. За
това де отнася SARS-CoV-2.
Ново китайско проучване ус-
танови, че котките може да
са в състояние да се заразят
една с друга, а учените бър-
зат да научат какви други ви-
дове могат да бъдат заразени
от нея.

Официалното потвържде-
ние от американският депар-
тамент по земеделие поставя
нови сериозни въпроси пред
животновъдството и консума-
цията на месо.

Припомняме, че макар ев-
ропейската служба за безо-
пасност на храните EFSA да
съобщи преди седмица, че ко-
ронавирусът не може да се
предава чрез храни, от някол-
ко големи научни лаборато-
рии посочиха, че коронави-
русът се запазва жив от 5 дни
до 2 месеца в сурово охла-
дено месо.ç

Ïúðâè îôèöèàëíî
ðåãèñòðèðàí
ñëó÷àé íà
çàðàçåíî
æèâîòíî ñ
êîðîíàâèðóñ

на фермерите към паза-
ра на труда, като в
същото време се нама-
лят и разходи на работо-
дателите в земеделието.
Лично той ще постави
този въпрос на работна
среща с останалите
браншове, която се
провежда дистанционно
с министъра на земеде-
лието.

Според депутати
Законът за извънредното
положение, регламенти-

Ñëåä ðàçãîâîð ñ Áîéêî Áîðèñîâ ñå îñèãóðÿâà
äîñòúïúò íà ñòîïàíèòå äî íèâèòå è ãðàäèíèòå

та от разпространение на коро-
навирус, след представяне на не-
обходимите документи, съобщи
вчера БТА, като се позова на ак-
туална информация от аграрно-
то министерство.

В сутрешните часове стана яс-
но, че производители на разсад
от врачанското село Чиран не мо-
гат да продадат продукцията си,
тъй като нямат достъп до пазара
заради извънредните мерки сре-
щу коронавируса. Репортаж за
стопаните излъчи бТВ. По-късно
един от фермерите е получил
обаждане по телефона от преми-

ççççç

ограничава и мобилността.
През изминалата седмица пше-

ницата в САЩ поевтиня с 9 дола-
ра до 240 щатски долара за тон.
Пшеницата във Франция също сле-
зе с 4 евро до 199 евро за тон, в
Украйна поскъпна до 219 щ.д./т,
а в Русия цените се повишиха с 3
долара до 220 щ.д./т. При царе-

вицата за САЩ минус 4 долара
до 164 щ.д./т в Чикаго, в Украй-
на плюс 3 долара до 180 щ.д./т,
във Франция леко надолу с 3,25
евро до 165,25 евро/т. Ечемикът
в Украйна поскъпна с 2 долара
до 180 щ.д./т, във Франция по-
нижение с 5 евро до 171 евро/т.
При рапицата в Европейския съ-

На всички земеделските сто-
пани трябва да се осигури дос-
тъп до техните ниви, овощни гра-
дини, лозя, оранжерии и други
земеделски земи, както и до жи-
вотновъдни обекти, пчелини, за
да извършват необходимите ме-
роприятия по сеитба, пръскане,
почвообработка, грижи за живот-
ните и други.

За тази цел всички земедел-
ски стопани и животновъди след-
ва да се пропускат през конт-
ролно-пропускателните пунктове,
въведени с извънредното поло-
жение за ограничаване опасност-

юз (Екronext) котировките се пови-
шиха с 6,25 евро до 361,25 евро/
т. Нерафинираното слънчогледово
олио на борсата в Ротердам стана
рекордьор с увеличение от 25 до-
лара до 720 щ.д./т, а рафинирана-
та захар поевтиня с 9,80 долара до
340,60 щ.д./т. на борсата в Лон-
дон, доставка май.

В подкръг "Зърно" на "Софийс-
ката стокова борса" се появи тър-
сене на хлебна пшеница на 340-
350 лева за тон, но предлагане про-
дължава да липсва четвърта сед-
мица. Фуражната пшеница се тър-
си на 315-320 лв./т. Царевицата ва-
рира между 260 и 300 лв./т за тър-
сене и предлагане, а при масло-
дайния слънчоглед търсенето се за-
пази на 620-640 лв/т. Всички цени
са без ДДС.ç

Áëèçî ìåñåö ëèïñâàò îôåðòè çà
ïðîäàæáà íà õëåáíà ïøåíèöà íà áîðñàòà

ера Бойко Борисов, който е га-
рантирал, че стоката ще може

След стремителното покачва-
не на цените през втората поло-
вина на март в първите дни на
април цените на основните зърне-
ни контракти се регулираха и по-
успокоиха. Пандемията започна да
създава сериозни проблеми в про-
цесите на производството и дос-
тавките на зърно към местните и
международни пазари. На преден
план в Европа вече излизат ло-
гистичните проблеми с доставката
на зърно към експортните терми-
нали. Според износителите и вно-
сителите на зърно има сериозни
проблеми с работната ръка и в
организацията по складиране и съх-
раняване на зърното в Европейс-
кия съюз. Експертите отбелязват,
че нарушението в предлагането не
е свързано само с директното въз-
действието на болестта върху жи-
вота и благосъстоянието на хора-
та, но най-вече с усилията за ог-
раничаване на разпространението
на вируса, което само по себе си

ращ помощта 60 на 40,
изключва селското стопан-
ство. Експерти обаче са
на мнение, че в условията
на изолация трябва да се
мисли и в подкрепа на
работещия бизнес, какъв-
то е земеделието. И ако
правилото 60 на 40 важи
само за безработните
извън аграрния сектор,
би могло да се помисли
и за адекватни стимули
за насърчаване на фер-
мерите.ç

да стигне до пазара при спазване
на мерките за безопасност.ç
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Благоевград, Перник,
Димитровград, Разлог,
Дупница, Стара Загора,
Габрово. Най-динамично
се променя ситуацията в
преработващата промиш-
леност, като особен проб-
лем имат предприятията,
които получават суровина
от чужбина и главно от
Италия.

Водещи за промишле-
ността на Габровска
област предприятия спря-
ха работа, съобщава БНР.
В засегнатите фирми
работниците са в платен
отпуск, в някои от случаи
прибягват и към ползване-
то на неплатен.

От вчера в двуседми-
чен платен отпуск са
наетите в предприятието
за производство на облек-
ло в Габрово, което осигу-
рява работа на 1200 души,
а с ангажираната допъл-
нителна работна ръка от
няколко шивашки фирми в
страната заетите стават
повече от 2000. Най-
големият работодател в
Габрово, засегнат от
кризата, ползва суровини

72 ãîëåìè è ñðåäíè ïðåäïðèÿòèÿ â
ñòðàíàòà íà ðúáà íà îöåëÿâàíåòî

от Италия и изнася про-
дукцията си в чужбина.

По информация от
КНСБ в Севлиево един от
заводите на най-голямото
предприятие в областта -
за санитарна керамика и
арматура, също е преуста-
новил производството си,
другият завод работи с
намален капацитет. "В
големите и средните
производствени предприя-
тия работодателите пред-
почитат да пуснат работе-

Проучване на КНСБ
показва, че към момента
над 40 хиляди служители,
заети в общо 72 големи и
средни предприятия в
страната, са засегнати от
кризата, породена от
разпространението на
коронавируса. Проучване-
то е направено чрез
регионалните структури на
синдиката в цялата стра-
на. От КНСБ посочват, че
се потвърждава тенденци-
ята в около три четвърти
от засегнатите фирми
работниците да бъдат
пускани в платен отпуск,
а 13 на сто да прибягват
до съкращения.

Данните сочат, че най-
много засегнати предпри-
ятия извън ресторантьорс-
твото, хотелите, туризма и
кафетерийната сфера, има
в сектори "лека и прера-
ботваща промишленост,
строителство, производст-
во на авточасти, автомон-
тьорство, ВиК, транспорт.

Най-голям ръст на
регистрираните безработ-
ни има в бюрата по труда
на областите Казанлък,

Âëàêîâåòå
ïðàçíè,
÷åòèðè ïúòè
å ñïàäíàëà
ïðîäàæáàòà
íà áèëåòè

Движението на влакове-
те остава, няма промяна в
графика. Продажбата на вла-
кови билети е спаднала оба-
че четири пъти. Дезинфек-
ция се осъществява ежеднев-
но във вагоните и се спазва
дистанция в купетата. Това
стана ясно от думите на
транспортния министър Ро-
сен Желязков в ефира на
сутрешния блок на bTV. Ор-
ганизирането на пътническия
транспорт е в затруднено по-
ложение. По думите на ми-
нистъра общото, което се
наблюдава, е затрудненост
при обслужване на кредити
и лизингови ангажименти на
превозвачите при транспор-
та, който е свързан с пре-
воз на пътници.

Министър Желязков каза,
че от град до град пътуват
автобуси, но няма пътници,
които да ги използват, което
затруднява изключително
много бранша. Международ-
ните превози са тотално
спрели, а междуселищните
са без приход. Министърът
поясни, че ангажимент на
кметовете е да разговарят за
схемите с превозвачите, за
да не се трупат оперативни
разходи, но и да има мини-
мален транспорт поне до
труднодостъпните райони.
Има силна редукция на ли-
ниите - на места, където е
имало линия по два или три
пъти на ден, сега курсът е
сведен до един, разясни Ро-
сен Желязков.

Схемата 60 на 40 минис-
търът посочи, че е приложи-
ма и за превозвачите и тя
ще бъде адаптирана в зави-
симост от ситуацията в тран-
спорта. Хипотезата за масо-
ви фалити би била релеван-
тна тогава, когато не са взе-
ти мерки, каза министър Же-
лязков. Тези превозвачи, ко-
ито имат затруднения с пред-
приетите мерки, ще имат съ-
ответния адекватен начин да
бъдат подпомогнати, разяс-
ни още транспортният ми-
нистър.ç

Íàä 40 000 ðàáîòíèöè âå÷å
ñà çàñåãíàòè îò êðèçàòà

Ñàìî áúëãàðñêè ùå ñà ÿéöàòà çà Âåëèêäåí, íî çàäúëáî÷àâàíå
íà êðèçàòà ìîæå äà óäàðè ïòèöåâúäíèÿ áðàíø

За Великден в магазините ще
има достатъчно качествени бъл-
гарски яйца, категоричен е  пред-
седателят на Съюза на птицевъ-
дите Димитър Белоречков: "Око-
ло Великден обикновено се кон-
сумират някъде около 30 милио-
на яйца. Нашето производство на
ден е около 4,5 милиона. Така че
за няколко дни може да се задо-
воли цялото търсене на яйца за
Великден".

Пред програма "Хоризонт" на

Отрано вчера пред бюрото по
труда към Агенция по заетостта

в Хасково се изви огромна
опашка от безработни дошли да
се регистрират. Повечето хора
са с маски, но дистанция не се
спазва. Капацитетът на бюрото

е до 50-60 души да бъдат
регистрирани на ден, а в

последния петък служителите са
успели да обработят документи-

те на 122 души.

щите в годишен отпуск или
неплатен, и да освободят
работниците в краен
случай", каза Росица
Йонкова, областен коорди-
натор на КНСБ в Габрово.

Предприятията от
машиностроенето са
другият засегнат сектор от
преработващата промиш-
леност, отрасълът, който
доминира икономиката на
Габровска област, и в
който са заети половина-
та от работещите.ç

БНР  професор Белоречков пре-
дупреди, че ако извънредното по-
ложение се удължи и  икономичес-
ката криза се задълбочи, ще се стиг-
не до свръхпроизводство на яйца,
унищожаване на птици и освобож-
даване на работници в бранша.

Заради предстоящите офици-
ални празници Възкресение Хрис-
тово и Гергьовден Българската
агенция по безопасност на хра-
ните проверява обекти за про-
изводство и търговия с храни.ç

Снимка
Пресфото БТА
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совите вноски за 2020 г.,
като подадат ГДД по чл
92 от ЗКПО, но попъл-
нена само частта за оп-
ределяне на авансовите
вноски за 2020 г.

По този начин коо-
перативните организа-
ции, които са затрудне-
ни да съставят ГДД до
15.04. и които са задъл-
жени да правят авансо-
ви вноски, трябва да по-
дадат ГДД до 15.04., в
която да посочат опре-
деления от тях аван-
сов данък, вкл. и да
определят нулев размер
на авансовата внос-
ка. Впоследствие, до
15.12.2020 г., коопера-
тивните организации ще
имат възможност да ко-
ригират първоначално
подадената декларация
и да внесат в срок до
15.12.2020 г. авансов
корпоративен данък, без
да дължат лихви.

Редът за определяне
и сроковете за внасяне
на авансовите вноски по
ЗКПО за 2020 г. се за-
пазва. През 2020 г. за-
дължените по ЗКПО
кооперативни организа-
ции правят авансови
вноски на база прогноз-
ната данъчна печалба
за 2020 година. Сроко-
вете за внасяне на аван-
совите вноски за 2020 г.
са запазени и са след-
ните:
� месечните авансо-

ви вноски за първото
тримесечие (януари,
февруари и март) на
2020 г. се внасят до 15
април 2020 г., а за ме-
сеците от април до де-
кември в срок до 15-о
число на месеца, за кой-
то се отнасят.
� тримесечните аван-

сови вноски за първото
и второто тримесечие на
2020 г. се внасят до 15-о
число на месеца, след-
ващ тримесечието, респ.
15 април и 15 юли 2020 г.,
а за третото тримесечие
- в срок до 15 декември.
За четвъртото тримесе-
чие не се прави триме-
сечна авансова вноска.

ВНАСЯНЕ НА
МЕСТНИ ДАНЪЦИ
До 30 юни 2020 г. се

удължава срокът за пол-
зване на 5% отстъпка
при заплащане в пълен
размер на дължимите от
физически и юридичес-
ки лица данък върху
недвижимите имоти и

данък върху превозни-
те средства. Все пак, ако
кооперациите са реши-
ли да внасят данъка на
равни части, без да пол-
зват отстъпка, срокове-
те за това са съответно
30.06 и 31.10.2020 г.

По отношение внася-
нето на дължимите так-
си по ЗМДТ, следва да
се има предвид, че сро-
ковете за тяхното вна-
сяне и отстъпката при
плащане до определен
срок, се определят от съ-
ответните общини. Сле-
дователно, кооператив-
ните организации след-
ва да се свържат с ад-
министрацията на съот-
ветната община и да се
информират дали са
взети решения за про-
мяна на сроковете за
тяхното внасяне.

ПОДАВАНЕ НА
ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА
ЗА 2019 Г.
Удължава се срокът

за подаване в НСИ на
годишния отчет за дей-
ността (ГОД) както
следва:
� кооперативните ор-

ганизации, които не са
подали в Националния
статистически институт
(НСИ) ГОД за 2019 г.
могат да направят това
до 30.06.2020 г.
� Следва да се има

предвид, че кооператив-
ните организации, чий-
то приходи и разходи от
дейността са под 500 лв.,
или не са осъществява-
ли дейност, не подават
ГОД, а само деклара-
ция, съгласно приложе-
ние № 11 към Заповед
№ ЗЦУ-1942 на НСИ
от 17.12.2019 г. и № РД-
05-883 на НАП от
17.12.2019 г. Деклара-
цията се подава в съ-
щия срок (30.06.2020 г.).
Кооперативните орга-
низации, които не са
осъществявали дейност
по смисъла на ЗСч, мо-
гат да декларират това
обстоятелство еднократ-
но за първия отчетен пе-
риод, в който не са осъ-
ществявали дейност, ка-
то декларацията (прило-
жение № 11) се въвеж-
да с електронен подпис
в информационната
система на НСИ или се
подава на хартия в съ-
ответната териториална
структура на НСИ, като
има възможност да се

ВАЖНО!

Кооперативните орга-
низации, които подле-
жат на облагане с кор-
поративен данък и да-
нък върху разходите,
имат възможност да
подадат годишната си
данъчна декларация по
чл. 92 от ЗКПО и да
внесат данъците по нея
до 30.06.2020 г.

По отношение на
авансовото облагане за
2020 г., с промените в
закона са предвидени
няколко възможности за
неговото деклариране и
внасяне:
� при подадена ГДД

за 2019 година преди
24.03.2020 г. може да се
подаде декларация за
промяна на авансовите
вноски по реда на чл.
88 от ЗКПО. За да се
променят вече деклари-

раните вноски и промя-
ната да касае вноските
за първото тримесечие,
коригираща декларация
трябва да се подаде до
15.04.2020 г.
� в случай, че ГДД

за 2019 г. е подадена
след влизането в сила
на Закона за мерките и
действията по време на
извънредното положе-
ние, но преди 15 април
2020 г. ,  авансовите
вноски се правят в раз-
мер, определен в пода-
дената декларация по
чл. 92 от ЗКПО.
� кооперативните ор-

ганизации, които са се
възползвали от удълже-
ния срок и не са подали
ГДД за 2019 г. до 15 ап-
рил 2020 г. се изисква
до тази дата да декла-
рират размера на аван-

изпраща и по пощата.
� Кооперативните

организации, които
имат задължение за
консолидиране на фи-
нансовия отчетен, съг-
ласно глава трета, раз-
дел IV от ЗСч, подават
консолидирания годи-
шен отчет за дейността
за 2019 г. в срок до
30.09.2020 г.

ПУБЛИКУВАНЕ
В ТЪРГОВСКИЯ
РЕГИСТЪР
До 30.09.2020 г. е удъл-

жен срокът за публику-
ване в търговския регис-
тър и регистъра на юри-
дическите лица с несто-
панска цел на годишни-
те финансови отчети,
консолидираните финан-
сови отчети и годишни-
те доклади по глава сед-
ма от Закона за счето-
водството за 2019 г.

Срокът за подаване
на декларации за липса
на дейност през 2019 г.
се удължава с три ме-
сеца до 30 юни 2020 г.
Кооперациите, които не
са осъществявали дей-
ност през 2019 г. могат
да подадат еднократно
декларация по чл. 38,
ал. 9, т. 2 от ЗСч (ДВ
бр. 28/2020 г.) по обра-
зец, утвърден със Запо-
вед на министъра на
финансите. Деклараци-
ята се представя за обя-
вяване със заявление по
образец Г3, като заяви-
тел може да бъде пред-
ставляващият, или упъл-
номощен от него адво-
кат. За обявяването на
декларацията по чл. 38,
ал. 9, т. 2 от ЗСч не се
дължи държавна такси.

Кооперативните орга-
низации трябва да имат
предвид, че не са про-
менени сроковете за
деклариране и внасяне
на дължимия ДДС,
авансовия данък по
ЗДДФЛ, еднократни да-
нъци, удържани при из-
точника, както и внася-
нето на задължителни-
те осигурителни вноски.

Настоящята статия
отразява промените в
данъчните закони към
3.04.2020 г. В случай на
нови изменения ще бъ-
дете информирани до-
пълнително.

До 30 юни 2020 г. се удължават сроковете
за/на:
� подаване на декларациите за облагане с

корпоративни данъци;
� деклариране и внасяне на данъка върху

разходите по ЗКПО; внасяне на дължимия
корпоративен данък по годишната декларация.

Деклариране на авансовия данък за 2020 г.

� лицата, подали ГДД  до 15.04.2020 г., вна-
сят авансов данък, съгласно декларираните
данни в същата тази декларация.
� при подаване на ГДД след 15.04.2020 г.,

задължително до 15.04.2020 г. се подава
декларация само за авансовите вноски.

ПРОМЕНИ В ЗКПО, СВЪРЗАНИ С ПОДАВАНЕ
НА ГДД ПО РЕДА НА ЧЛ. 92 И ДЕКЛАРИРАНЕ
НА АВАНСОВИТЕ ВНОСКИ ПРЕЗ 2020 Г.

С оглед преодоляване на възможни затрудне-
ния от въведеното извънредно положение при из-
готвяне, одитиране и публикуване на годишните
финансови отчети, както и свързаните с годиш-
ното облагане срокове и плащания, се направиха
важни промени в данъчните закони и Закона за
счетоводството, които са в посока облекчение за
бизнеса. С настоящата статия, обръщаме внима-
ние на кооперативните организации за някои
основни промени, касаещи данъчното облагане,
изготвянето и подаването на годишните финан-
сови отчети за 2019 г., въведени със Закона
за мерките и действията по време на извънред-
ното положение, обявено с решение на Народно-
то събрание от 13 март 2020 г., публикуван в ДВ
бр. 28/24.03.2020 г.

Разгледаните по-долу промени касаят:
� подаване на ГДД по реда ва чл. 92 от ЗКПО;
� възможност за определяне на нов размер

на авансовите вноски и срок за подаване на дек-
ларацията;
� срок за плащане на местни данъци с отстъп-

ка.
� срок за подаване на годишния финансов от-

чет в НСИ
� срок за публикуване на ГФО.

Дирекция
"Икономическа

политика"

Важни промени в данъчните закони и Закона за
счетоводството, въведени със Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение

Важни промени в данъчните закони и Закона за
счетоводството, въведени със Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение
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Базиликата "Света
София" (Старата митро-
полия) е част от Архи-
тектурно-историческия
резерват в град Несе-
бър. Първоначалното
изграждане на храма се
отнася към V век. По-
късно била реконструи-
рана - около VІ-VІІ в. -
когато е бил вграден
мраморният блок с
надпис: "И викът ми
нека стигне до Тебе"
(цитат от Библия -
Псалми - 102) - еле-
ментът е бил част от
друга сграда или от по-
раншната конструкция на
същата. Сегашния си
вид тя е придобила в
началото на IX век.
През Средновековието
църквата служи за
катедрален храм на
митрополитската епархия
с център в Несебър.
По време на войната
през 1257 г. венецианс-
ка флота начело с
Джакомо Доро нападна-
ла Несебър и венециан-
ците ограбили храма. Те
отнесли съхраняваните в
него свети мощи -
тялото на св. Теодор,
ръката и челюстите на
св. ап. Андрей, черепа
на св. Сист и ръката
на св. Вартоломей.
Мощите били пренесени
първо в Цариград, а
после във Венеция в
черквата "Св. Салвадор",
където са и днес. В
края на XIV-началото на
XV в. в "Св. София"
била погребана Матаиса
Кантакузина-Палеолог,
като до днес е запазен
надписът от надгробната
й плоча. "Света София"
продължила да функцио-

"Ñâåòà Ñîôèÿ" - ñèìâîëúò íà Íåñåáúð
Ïîñòðîåíà îêîëî V âåê, òÿ å ñòîæåð íà õðèñòèÿíñòâîòî â ðåãèîíà

нира като черква до
края на ХVІІІ век.

Старият митрополитс-
ки храм е трикорабна
базилика с размери -
ширина около 20 м и
дължина около 26 мет-
ра. Страничните кораби
са отделени от централ-
ния чрез градени от
камък правоъгълни
стълбове, свързани с
тухлени арки. Над тях

стъпва втора аркада.
Централният кораб е
значително по-широк от
другите два и в края
завършва с абсида.
Абсидата отвътре е
полукръг, а отвън е с
три страни. При абсида-
та има 4 концентрични
стъпала (т. нар. синт-
рон). На източната
стена над абсидата са
разположени три арки-

рани прозореца. Базили-
ката е имала двускатен
покрив, който не е
запазен. В абсидата
почти в цялост е съх-
ранен синтронът. Отвът-
ре църквата е била
измазана с хоросан и
стенописана. Целият под
е бил покрит с мозайка
от малки разноцветни
камъчета. Днес базили-
ката "Св. София" е един

от символите на Стария
Несебър, посещавана е
целогодишно от хиляди
туристи.

Базиликата днес е
една от забележителнос-
тите на Архитектурно-
историческия резерват
на територията на града
и също така е част от
100-те национални турис-
тически обекта в Бълга-
рия.
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На стр. 11

Напоследък в междудържав-
ния военно-политически алианс
НАТО и Европейския съюз (ЕС)
са приети резолюции (съответ-
но "за европейската съвест и
комунизма" (2008 г.,) и "относ-
но европейската историческа
памет за бъдещето на Европа"
(19 септември 2019 г.), в кои-
то се осъжда "сталинският со-
циализъм" и се поставя нарав-
но с германския нацистки ре-
жим. Посредством тези резо-
люции Еврокомисията и прави-
телствата на страните членки
се задължават ежегодно да оси-
гуряват пари за почитане па-
метта на "жертвите на стали-
низма" (предимно участници в
заговори за узурпиране на дър-
жавната власт). Във връзка с
това се подправя, фалшифици-
ра историята на източноевро-
пейския социализъм, на Втора-
та световна война и на "Работ-
ническо-селската Червена ар-
мия" (РККА). Разпространяват се
клевети и измислици за "ста-
линския режим" и болшевиките
(комунистите) и им се припис-
ват постъпки и престъпления,
сходни на тези, извършени от
фашисти, нацисти и евроатлан-
тици (глобални тоталитаристи).

1. Фалшификация на
историята на Червената
армия в България

Както е известно, на 8 сеп-
тември 1944 г. в България са
навлезли командваните от мар-
шал Фьодор И. Толбухин войски
на Трети украински фронт на
Червената армия. Те са изпъл-
нявали главно две задачи: да
се прогонят разположените по
време на съветската Отечест-
вена война (1941-1945) на бъл-
гарска земя около 30 хил. нем-
ски войници и офицери; да бъ-
дат разгромени намиращите се
в Гърция, Македония, Албания и
Сърбия германски военни час-
ти, чиято численост е била око-
ло 150 хил. души.

Няколко дни след като тези
съветски войски са освободили
селищата в Източна България,
почти всички германци са напус-
нали българската територия (мал-
цина са пленени от моряци на
съветския Черноморски флот в
пристанищата на Варна и Бур-
гас). С пристигането на тези съ-
ветски войски в Източна Бълга-
рия е премахната опасността от
германско противодействие на
извършеното през нощта на 9
септември в нашата страна въо-
ръжено народно въстание срещу
тоталитарния монархофашистки
режим. В това въстание не са
участвали намиралите се на над
400 км от българската столица
София съветски войски.

Тази историческа истина
обаче се преиначава от местни

Време е да се каже истината и да се опровергаят фалшификациите
на историята, която вършат пещерните антикомунисти

евроатлантици, псевдопатриоти и
някои университетски препода-
ватели. Те "усвояват" народни
пари, като подправят историята
на социалистическа и постсо-
циалистическа България съобраз-
но с антикомунистическите и ан-
тируските натовски и евросъюз-
ни резолюции.

Например през 2011 г. пре-
подаватели от софийския "Нов
български университет" на аме-
риканския спекулант Джорж Со-
рос тиражират лъжата, че на
9 септември 1944 г. съветската

това е началото на дълбок со-
циален преврат, на революцио-
нен преход от капитализма към
социализма). По-нататък в то-
зи урок се съдържа следното
еклектическо и лъжовно изре-
чение: "Сталин лавира - нареж-
да да не се налага съветски
режим, а народна демокрация,
но с Чърчил договаря съветски
контрол над вече окупирана Бъл-
гария".

На 9 октомври 1944 г., ко-
гато в Москва е бил английски-
ят премиер Уинстън Чърчил и съ-

влияние в българската държава
да бъде 75%. Ако на 8 септем-
ври същата година вместо
Червената армия у нас са били
влезли струпаните до българ-
ската граница турски войски с
двадесетина английски и аме-
рикански офицери, той (Чърчил)
сигурно е щял да напише в Бъл-
гария английското влияние да
бъде 90%.

На с. 229 на въпросния
учебник е написано, че през
първата половина на 50-те го-
дини на ХХ век, т. е. когато у
нас е извършвано масовото ко-
опериране на земеделските сто-
пани, "стихийно" възникнали "въ-
оръжени чети" на "горяните". Те-
зи чети се появили "в отговор"
на извършени от комунистичес-
ката власт "политическите реп-
ресии" (изпращане на "проти-
вонародни елементи" в трудо-
вовъзпитателни общежития -
"лагери").

Всъщност "горяните" са фи-
нансирани от чужбина и подст-
рекавани от английското радио
Би Би Си едри земевладелци и
техни деца, които пречеха на из-
вършваното от комунистите уед-
ряване (по пътя на кооперира-
нето) на дребните земеделски
парцели и подготвянето им за
механизирано отглеждане на
сeлскостопанските култури и
животни. Тяхната "антикомунисти-
ческа съпротива" включваше
предимно саботажи: чупене на
доставени от Съветския съюз на
новоучредени земеделски коо-
перации първи трактори и ком-
байни; палене на житни снопи
(приготвени за вършитба) в ко-
оперативни блокове и стопанс-
ки дворове; Опожаряване на реч-
ни мелници. Като дете пасях до-
машната крава и една лятна при-
вечер видях как на Чешнигиров-
ската река (чието начало е от
р. Чая в южния край на Асенов-
град) едновременно пламнаха три
воденици, подпалени от "горя-
ни", които бяха заловени от на-
родната милиция. "Горяни" са за-
палили и намиралите се в сто-
панския двор на земеделската
кооперация на с. Катуница, Плов-
дивско, огромни камари житни
снопи. Стотици кооператори, в
т. ч. моите родители, гасиха през

лятната нощ пожара, но всичко
изгоря и през зимата коопера-
ции от съседни села снабдява-
ха с хляб над 3000 жители на
с. Катуница (тогава над 70% от
българското население живее-
ше в селата).

Впрочем в социалистическа-
та (народовластническата) дър-
жава, която днес някои господа
лукаво наричат "тоталитарна",
кооперирането на частните ни-
ви е извършено доброволно (с
изключения на някои извраще-
ния на местно ниво). През про-
летта на 1992 г., когато българ-
ската държава бе обявена за
"демократична" и "свободна" и
се управляваше от партията Съ-
юз на демократичните сили
(СДС), насилствено (включител-
но с полиция и кучета) бяха лик-
видирани хиляди земеделски ко-
операции, а имуществото им (ма-
шини, оборудване, напоителни
съоръжения) беше разграбвано,
разпродавано на безценица и от-
карвано в Турция. Главно по та-
зи причина селските труженици
в над 160 български села се
вдигнаха на бунт и месеци на-
ред бранеха кооперативните
сгради, животни и селскостопан-
ска техника (това значимо съ-
битие в историята на постсо-
циалистическа България не е от-
разено в раздела "България след
1989 г." на разглеждания учеб-
ник). "Горяните" се бориха за за-
пазване на феодалните позем-
лени отношения - земите им да
се обработват от аргати и наети
работници с волове и дървени
рала. В този смисъл тяхната
"антикомунистическа" кауза е
ретроградна и е вредна за об-
ществото. Изкуственото им ге-
роизиране в учебници и прожек-
тирани напоследък пошли и бу-
дещи отвращение телевизионни
филми обърква представите на
децата за националните герои,
извършили народополезни дела.
То учи, че на "борците" срещу
"комунизма" всичко е позволе-
но, включително да прилагат те-
рористични, диверсионни и са-
ботажни средства.

Друг утвърден от въпросния
министър и пуснат за продажба

Ген. Стойчев и маршал Толбухин

Червена армия е "превзела Бъл-
гария".

През лятото на 2019 г. в бъл-
гарското Министерство на об-
разованието и науката с минис-
тър Красимир Вълчев са утвър-
дени няколко учебника по бъл-
гарска история за десети клас.
В един от тях, 58-и урок ("Илю-
зиите на народната демокрация")
е написано: "На 8 септември
(1944) Червената армия навли-
за в България, а на следващата
сутрин с военен преврат на власт
идва правителство на Отечест-
вения фронт (ОФ) начело с Ки-
мон Георгиев". В това изрече-
ние нарочно са смесени две съ-
бития (навлизането на съветс-
ките войски на българска тери-
тория и извършеното на 9 сеп-
тември 1944 г. народно въста-
ние), за да бъде внушено на още
проглеждащите към света деца,
че съветската Червена армия е
участвала в деветосептемврий-
ския "военен" преврат (всъщност

ветската армия е воювала на
територията на Югославия, е поч-
ти невероятно триумфиращия
Й. Сталин да е "лавирал", т. е.
да се е нагаждал според усло-
вията. Той е съгласувал съветс-
ката политика към България с
авторитетния български комунис-
тически лидер Георги Димитров,
по чиято идея след 9 септемв-
ри 1944 г. у нас е установена
народна демокрация. Обикнове-
но лавират недалновидни поли-
тици, които са зависими от ли-
дери на велики държави. Нап-
ример седмици преди да почине
(28 август 1943 г.), българският
цар Борис Трети е проумял про-
вала на своята продинастична
и прохитлеристка политика и
често на глас повтарял: "Ще ла-
вирам, ще лавирам още малко,
но май наближава краят на иг-
рата". Освен това по време на
въпросната вечеря в Москва не
Й. Сталин, а Уинстън Чърчил е
написал на лист хартия руското



приложение

ПАТРИОТ

ЗЕМЯ 7 АПРИЛ 2020

ВТОРНИК

учебник по българска история
за десети клас съдържа измис-
лицата, че през 1939 г. герман-
ският канцлер Адолф Хитлер се
"споразумял с Мусолини и Ста-
лин за преразпределението на
Европа" (тази злоумишлена из-
мислица се опровергава от фак-
та, че през посочената година
Хитлер е завладял Чехослова-
кия и Полша, подготвяйки зав-
земането на Съветския съюз и
унищожаването на своя класов
враг Й. Сталин). В този учебник
е написано и следната неправ-
да: "Политическите промени се
извършват в условията на оку-
пация на България от съветска-
та армия, военно положение и
участие в заключителния етап
на войната срещу Германия". Ня-
ма посочени факти, доказващи,
че на българска земя е имало
"окупация", при която държава-
та се управлява от съветска во-
енна администрация.

Истината е, че през септем-
ври 1944 г. "Работническо-сел-
ската Червена армия" не е вою-
вала срещу българския народ и
не е "превзела (завладяла с бой)
България". Тази армия никога не
е "окупирала България". При ней-
ното навлизане в източните бъл-
гарски градове (Силистра, Доб-
рич, Русе, Варна, Бургас,) е пос-
рещната тържествено от българ-
ски военни части и местното на-
селение с музика, цветя, хляб и
сол и развети червени знамена.
Не е бил убит или пострадал ни-
то един човек от българска и
съветска страна. Българите са
изразявали своята благодарност
и признателност на Червената
армия, задето ги е освободила
от немските завоеватели.

За това братско отношение
на българите към съветските вой-
ски намиращият се във Фетещи
(Румъния) маршал Георгий Жуков
докладвал по телефона на глав-
нокомандващия. В отговор
Й. Сталин е заповядал: "Всичко-
то оръжие на българските войс-
ки да си остане у тях, нека се
занимават с обикновените си ра-
боти и да чакат заповедта на
своето правителство".

Тази заповед е доказателс-
тво, че задачата на войските
на Трети украински фронт е би-
ла да продължат да преследват
намиращите се в България, Гър-
ция, Македония, Албания и Сър-
бия германски войски.

2. Освободителната
мисия на Червената
армия в България

Още към края на август 1944
г. съветското правителство е
приело решение за обявяване
война на Царство България. При-
чината е, че българското монар-
хофашистко правителство начело
с Иван Багрянов (1 юни  - 2
септември 1944 г.) продължа-
вало да "сътрудничи с фашист-
ка Германия". То и царските ре-
генти всячески се мъчили да
осуетят преминаването на съ-
ветски войски през България.
Задкулисно изпратили буржоаз-
ния политик Стойчо Мошанов в
Цариград и Кайро да води пре-
говори с английски дипломати
за сключване на примирие между
България и Англия и Америка и
за окупиране на българската
държава от турски и английски
войски. (Тази политика на "не-
утралитет" е следвана и от пра-
вителството, оглавявано от ли-

дера на БЗНС Константин Мура-
виев - 2 септември - 9 септем-
ври 1944 г.)

На 28 август в с. Панчарево
германският посланик Адолф Бе-
керле предал на главния регент
проф. Богдан Филов и Иван Баг-
рянов телеграма от Адолф Хит-
лер. Телеграмата е адресирана до
тримата регенти - проф. Богдан
Филов, ген. Никола Михов и княз
Кирил (брат на цар Борис III). В
нея отново е спекулирано със
страха на българските монархо-
фашистки лидери от болшевики-
те и болшевизма, за да окажат
военна съпротива на съветските
войски. Изразено е съжаление "за
това съдбоносно и трагично раз-
витие на събитията" и е изтъкна-
то, че "Мерките, които е готово
да предприеме сегашното българ-
ско правителство, ще предадат
страната на болшевизма и тя ще
бъде тласната в пропастта". По-
нататък се "прогнозира", че "цар-
ското семейство няма да бъде
спасено, а унищожено" (съветски
взвод е опазил живо и здраво
семейството на верния му прия-
тел цар Борис III). Накрая се за-
явява, че "Германия ще продъл-
жи при всички обстоятелства бор-
бата си към победа".

имало три общоармейски армии
(37-а, 46-а и 57-а), една
(17-а) въздушна армия и два от-
делни механизирани корпуса (4-
ти и 7-и). На подчинение на не-
говия командващ маршал Ф. И.
Толбухин е бил Черноморският
флот и Дунавската военна фло-
тилия. По изгответия от марша-
лите Г. Жуков и Ф. Толбухин опе-
ративен план отделните армии
трябвало да настъпят в три нап-
равления - 46-а армия към Куб-
рат, 57-а армия към Шумен,
37-а армия към Добрич и Про-
вадия. Освен тях двата гвардей-
ски механизирани корпуса-съе-
динения (4-ти и 7-и) трябвало
да преминат Стара планина и да
освободят съответно Бургас и
Карнобат (един танков корпус е
наброявал около 12 хил. души
и имал над 1000 танка).

През нощта на 8 срещу 9
септември 1944 г. войски от Со-
фийския гарнизон, партизани и
отечественофронтовци са арес-
тували буржоазното правителс-
тво. Съставен е правителствен
кабинет на ОФ начело с Кимион
Георгиев, лидер на политичес-
кия кръг "Звено". То се обърна-
ло към съветското правителст-
во с предложение за примирие.

флот останали известно време
в освободените български се-
лища Русе, Добрич, Варна Бур-
гас, разположени на източната
част на България. Съгласно със
заповедта в 22 часа "войната"
е приключила без нито една
жертва.

На 13 септември съветското
ръководство е дало указание на
командващите Трети украински
фронт да взаимодействат с Ге-
нералния щаб на българската ар-
мия. По-късно българското пра-
вителство включва България в
антихитлеристката война и пос-
тавя нашата армия на разполо-
жение на съветското военно ко-
мандване (така започва бойната
дружба между българските и съ-
ветските воини).

Междувременно немското во-
енно командване е заповядало
на намиращите се в Гърция, Ма-
кедония и Сърбия свои войски
да разоръжат българските оку-
пационни корпуси (изпратени още
към края на 1941 г. в Сърбия,
Беломорска Тракия и Македония
по искане на Вермахта). След то-
ва да завземат линията София-
Ниш-Белград. Възникнала опас-
ността тези немски войски да
нападнат и София.

В средата на септември
17-а въздушна армия е била
прегрупирана в Пловдив, София
и Лом, откъдето със самолети
е воювала за освобождението
на Югославия. Към югославс-
ката граница се е устремила и
57-а армия на Трети украински
фронт. Тази армия е била пре-
дислоцирана в района на Ви-
дин, Берковица и Лом. За ос-
вобождаването на Югославия
заминала и 46-а армия на Тре-
ти украински фронт. Към Юго-
славия бързо се придвижил и
4-ти гвардейски механизиран
корпус.

За охрана на българската
столица командването на трети
украински фронт е разположи-
ло на северозапад и югозапад
от нея 34-ти стрелкови корпус
(около 5 хил. души) на 57-а об-
щовойскова армия. Този корпус
е бил подсилен с пето отделе-
ние на мотострелкова бригада.
Изглежда, на 16 септември 1944
г. войски от тези съветски во-
енни части са минали през Со-
фия, където са посрещани с цве-
тя, хляб и сол. А отечествено-
фронтовското правителство е
организирало тържествено пос-
рещане.

Както се очаквало, на 17
септември немските войски са
предприели провокационно нас-
тъпление в Северозападна Бъл-
гария (към гр. Кула), което било
отбито от части на редовната бъл-
гарска армия и партизански от-
ряд "Георги Бенковски". Съсре-
доточените в района на Видин
значителни немски войски били
изтласкани към Белград от нап-
редващите към Югославия армии
и корпуси на Трети украински
фронт.

В Югославия към армиите и
корпусите на Трети украински
фронт се присъединила народо-
освободителната югославска ар-
мия с командир Йосиф Броз Ти-
то и командваната от ген. Вла-
димир Стойчев Първа българска
армия. В редица кръвопролитни
сражения немците били разгро-
мени и Югославия освободена
(на 20 октомври бил освободен
Белград). След преместването на
боевете в Унгария разположе-

ният до София съветски стрел-
кови корпус отново бил присъе-
динен към 57-а общовойскова
армия. В края на войната (май
1945 г.) тази армия е била раз-
формирована.

Поради струпването на го-
леми турски войскови части до
българската граница през ок-
томври 1944 г. в Казанлък, Бур-
гас, Ямбол и Елхово е била дис-
лоцирана 37-а общовойскова
армия с командир генерал-пол-
ковник Сергей Бирюзов. Тази ар-
мия и седми механизиран кор-
пус са останали в посочените
градове до лятото на 1947 г.,
когато в Париж вече е бил под-
писан мирният договор между
воювалите държави по време на
Втората световна война. Тези
съветски военни части, заедно
с части на българската армия
са пазили тила на воюващите
в Югославия, Унгария и Авст-
рия войски на Трети украински
фронт и са осигурявали безо-
пасността на България. С подк-
репата на съветските предста-
вители на въпросните прегово-
ри в Париж е била запазена и
довоенната граница на победе-
ната българска държава с Гър-
ция. Както е известно, като дър-
жава победителка нейните
власти са предявили иск бъл-
гаро-гръцката граница да се из-
мести до Чепеларе, т. е. на три-
десетина километра от Пловдив.

Посочените събития и факти
дават основание да се заклю-
чи, че България никога не е би-
ла "превзета" и "окупирана" от
съветската Червена армия. С
употребата на тези термини се
фалшифицира историята на бъл-
гаро-съветските отношения и се
внушава на българите завинаги
да прекратят вековната си друж-
ба с братския руски народ. Пър-
во, след освобождаването на Из-
точна България от немските за-
воеватели сравнително много-
числената българска армия не
е била разоръжена. С цялото си
въоръжение българските воини
са застанали на страната на съ-
ветските бойци и съвместно се
сражавали срещу немците. Вто-
ро, управлението на българска-
та държава не е поето от съ-
ветска военна администрация.
Били са насрочени парламентар-
ни избори за август 1945 г., но
по искане на лидери на буржо-
азни партии и чрез намесата на
американски и английски пред-
ставители на Съюзната контрол-
на комисия в София са били
отложени за ноември. (През Вто-
рата световна война в окупира-
на Сърбия държавните пробле-
ми са решавани от българска и
немска военна администрация.)
Трето, обикновено окупацията се
извършва за завземане на те-
ритории. Съветската Червена ар-
мия е изпълнявала освободител-
на мисия. След гигантски битки
край Москва, Сталинград, Курск,
Яш, Кишинев тя е освободила
своята родина от немските на-
шественици и продължила да ги
преследва при изтеглянето им
към Германия. Навлязла е в Бъл-
гария, за да я освободи от нем-
ските завоеватели, които чети-
ри години (1941-1944) са из-
ползвали построените на нея ле-
тища, пристанища и железопът-
ни линии за унищожаване на съ-
ветски граждани и завладяване
на огромните руски земи.

Проф. Ангел ДИМОВ

След като прочели въпрос-
ната телеграма, Филов и Багря-
нов близо два часа са доказва-
ли на Бекерле невъзможността
да се окаже съпротива на съ-
ветската Червена армия. Адолф
Бекерле казал, че в Берлин "били
сигурни в победата след три ме-
сеца, когато се очаквало да бъ-
дат готови новите оръжия". (Ве-
роятно става дума за ракетите
"Фау".)

Тогава наброяващата около
500 хиляди души българска ар-
мия, извършвала окупации и
преследване на местни, гръцки
и сръбски антифашистки пар-
тизани, не би могла да спре ус-
трема на закалените в битки
войски на Трети украински фронт
на Червената армия. В него е

Веднага е разпуснало 25-ото на-
родно събрание, чиито монархо-
фашистки депутати с викове
"ура" са одобрили извършеното
от цар Борис Трети присъединя-
ване на България към Тристран-
ния пакт, и приело антиеврейс-
ките закони. Правителството на
ОФ е обявило война на Герма-
ния и започнало изтегляне на
българските окупационни корпуси
(наброяващи по над 20 хил. ду-
ши) от Сърбия, Гърция и Маке-
дония.

На 9 септември 1944 г. по
указание на Държавния коми-
тет на отбраната на СССР, Вър-
ховното главнокомандване е
прекратило придвижването на
съветските войски в България.
Войските на Трети украински

9. ÏÀÌÅÒ
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Êàê ñå ðàæäà áúëãàðñêàòà "Áúðçà ïîìîù"
През декември 1937 г. към Столична община се открива спасителна станция, която
има за цел да оказва първа медицинска помощ на пострадали при инциденти хора

В бързо разрастващия се
столичен град, по онова вре-
ме тристахиляден, всеки-
дневно се случват различни
злополуки, налагащи наме-
сата на лекар и навременна
грижа за ранени и болни.
Поставено е началото на со-
фийската "Бърза помощ" -
най-старото звено за оказ-
ване на спешна медицинска
помощ в България. За раз-
лика от днес обаче, тогава
частни адреси не са били об-
служвани. В задълженията
на спасителната станция са
влизали само нещастия, слу-
чили се на обществени и ра-
ботни места. Системата ка-
то че ли е била доста по-
добре организирана и ясна
в това отношение. Списание
"Сердика" от декември 1937
г. разказва за първите дни
на родната спешна медицин-
ска служба.

"Санитарното отделение
при Столичната община от-
кри през месец декември 1937
г. новопостроената спасител-
на станция. Последната, чрез
своите органи, си постави
хуманната цел да дава пър-
ва медицинска помощ при
всеки нещастен случай, ста-
нал на улицата, във фабри-
ки и магазини или в някое
обществено учреждение.

Големият град, какъвто е
вече нашата столица, със
своето усилено движение на
трамваи, моторни и товар-
ни коли, излага ежедневно
гражданина на контузии и
прегазвания, като пострада-
лите от тях се нуждаят от
незабавна медицинска по-
мощ. Преумореният от уси-
ления темп на работата чи-
новник, търговец, работник
получава нерядко на самото
работно място кръвоизлия-
ния из вътрешни органи,
сърдечни кризи и мозъчни
инсулти. Колко ценни живо-
та може да спаси тогава ед-
на бърза и ефикасна бърза
помощ! Колко често стават
отравяния от недоброкачес-
твени хранителни продукти
и самоотравяния за самоу-
бийство! При всички тези
случаи шансът за спасява-
не живота е толкова по-го-
лям, колкото по-рано бъде
дадена медицинска помощ,
колкото по-рано отровата
бъде отстранена от организ-
ма.

Здравето е благо, то е цен-
ност с огромна стойност за
индивида и обществото.
Всички останали блага, без
крепко здраве, нямат стой-
ност за притежателя им. За-
що са парите на богатия, ко-
гато е обречен на бърза
смърт или да води жалко фи-
зическо съществуване?

Всяка религия издига в
култ помощта към нуждае-
щия се ближен, самарянската
помощ при нещастен слу-
чай. Всеки добър христия-
нин, всеки добър гражданин

помага на пострадалия, но,
по непонятни причини, не-
винаги навреме и ефикасно.

Законът за народното
здраве задължава всеки ле-
кар да дава незабавно и без-
възмездно първа помощ,
при нещастен случай. И то-
ва се прави. Обаче невина-
ги лекарят, ако бъде в мо-
мента при пострадалия, раз-
полага с ония медикаменти
и пособия, които са необхо-
дими за даване бърза и ре-
зултатна медицинска помощ.
А всеки момент закъснение
се заплаща често пъти с един
ценен човешки живот.

Заради това първата ме-
дицинска помощ, за да бъде
бърза и ефикасна, трябва да
бъде организирана.

Спасителната станция на
Столичната община се на-
мира на ул. "Бенковски" №
30 (ъгъла на ул. "Бенковс-
ки" и ул. "Екзарх Йосиф"), в
най-близко съседство със
Столичната пожарна коман-
да. Тя е специална построй-
ка с партер и един етаж над
него. В партера, освен ча-
калня, има лекарски кабинет
и обширна превързочна с
всички удобства за една не-
отложна малка операция. В
превързочната стая, гдето
ще бъдат докарвани постра-
далите и нуждаещите се от
първа помощ граждани,
специален вход води за га-
ража на Столичната пожар-
на команда, гдето стои са-
нитарна кола за първа по-
мощ. Една стълба от хола-
чакалня води за първия
етаж, който има хол, две ле-
карски спални и една бол-
нична стая, гдето пострада-
лите при нужда могат да ос-
танат, или бъдат пренесени
вкъщи или лечебно заведе-
ние, ако това се наложи. В
болничната стая е и легло-
то на дежурния фелдшер.

Санитарната кола разпо-
лага с носилки и всичко нуж-
но за даване първа медицин-
ска помощ: медикаменти,
превързочни материали, ши-
ни и инструменти. Колата е
готова всеки момент за по-
тегляне.

При спасителната стан-
ция денонощно има лекарс-
ки персонал. През деня тя
разполага с един хирург и
един интернист.

Спасителната станция
има за обект само нещаст-
ните случаи, като: нараня-
вания, прегазвания, отравя-
ния, изгубване съзнание и
други, станали на улицата
или някое обществено мяс-
то. Не са обект на нейната
дейност внезапните заболя-
вания в частни къщи. За си-
мулантите и пияниците, ко-
ито ще усложняват и без то-
ва тежката мисия на стан-
цията, последната ще се ви-
ди принудена да вземе спе-
циални мерки.

Редът за повикване лека-

ря за даване първа помощ е
следният: взема се телефон
2-52-36; достатъчно е да се
каже само "Първа помощ".
Когато се обади спасителна-
та станция, съобщава се
името на пострадалите и
главно - точният адрес (ули-
ца, номер, вход, етаж). Вед-
нъж това съобщение взето,
дежурният алармира персо-
нала на станцията и колата
потегля за местопроизшест-
вието. На пострадалия се да-
ва първа помощ на самото
място. Ако няма удобства
(произшествието е станало
на улицата), пострадалият се
поставя с нужната предпаз-
ливост на носилка и колата
потегля с допустимата за
състоянието му бързина.
Пренася се или в спасител-
ната станция, или, ако се на-
ложи, в лечебно заведение.
Още през време на транс-
порта лекарят се ориентира
върху състоянието на пост-
радалия и му дава медицин-
ска помощ.

За осигуряване една пъл-
на и резултатна медицинска
помощ, спасителната стан-
ция се намира в тясна връз-
ка с лечебните заведения на
столицата: Александровска
болница, Първостепенна
болница, Червен кръст, Кле-
ментинска болница. Послед-
ните на дежурства приемат
по-тежко болните в своите
хирургически и вътрешни от-
деления, като пазят там сво-
бодни легла за нещастни
случаи.

В такава форма и орга-
низация Спасителната стан-
ция наподобява до голяма
степен онази на град Вие-
на, с тази разлика, че във
Виена станцията е дело на
благотворителност и не об-
ременява с нищо бюджета на
тамошната община.

Санитарното отделение
на Столичната община, спа-
сявайки чрез новата спаси-
телна станция живота на
много софийски граждани,
ще оправдае многократно
направените жертви.

В обобщение - Спасител-

ната станция при Столич-
ната община има назначе-
ние:

1. През всяко време на
денонощието да дава бърза
медицинска помощ при не-
щастни случаи и внезапни
заболявания, станали на
улицата, във фабрики, теат-
ри, събрания и пр.;

2. Да пренася тежко бол-
ни и душевно болни от до-
мовете им или от гарата до
лечебните заведения и об-
ратно. Първата помощ се да-
ва безплатно. Безплатно е
и пренасянето на бедни бол-
ни, но за пренасянето на за-
можни болни се събира так-
са 150 лв."

И в онези години, подоб-
но на днес, не са липсвали
спречквания и недоразуме-
ния между пациенти и слу-
жители на "Бърза помощ".
В брой от 1942 г. отново
списание "Сердика" разказ-
ва за напрегнатото всеки-
дневие на спасителната
станция:

"Ден и нощ звъни теле-
фонът на Бърза помощ. Пе-
чатарска машина отхапва
пръстите на някой работник
и, докато той смъртно бле-
ден гледа как трепти окър-
вавената плът, линейката ле-
ти на помощ. В някоя част-
на квартира откриват семей-
ство, което се е отровило от
въглища - пак бързата по-
мощ на Спасителната стан-
ция ще дойде да спасява. На
тротоара се подхлъзва ста-
рец и счупва крака си, ра-
ботник пада от скеле на но-
ва постройка, пръст затруп-
ва работниците в някой из-
коп - винаги първата помощ
на Спасителната станция ле-
ти към нещастието. Дори
граждани, които наглед са
по-защитени от внезапни не-
щастия, много често се нуж-
даят от грижите на станци-
ята. Търговци, чиновници,
интелектуалци и различни-
те служащи в безопасните
кантори, и те не са гаран-
тирани от нещастията: ня-
кое кръвоизлияние на вът-
решните органи, сърдечна

криза или мозъчен инсулт -
и ето, че става нужда да се
звъни на телефона на Спа-
сителната станция.

Понякога обаче, по теле-
фоните на станцията се во-
дят разговори, твърде нерв-
ни от страна на граждани-
те. Ето, телефонът звъни и
разтревожен глас пита:

- Спасителна станция
ли? Моля ви се, елате бързо
у дома.

- За какво се касае?
- Детето ми вдигна вне-

запна температура. Трябва
да го отведете в някоя бол-
ница, докато не е станало
късно.

- Това не е в нашите обя-
заности, господине. Ние да-
ваме помощ само при нещас-
тни случаи.

- Как! - гърми гласът на
възмутения господин. - Ни-
ма ще оставите детето ми
да издъхне?!

- Отнесете се до някоя пи-
аца за таксита и болното
веднага ще бъде пренесено.

- Но това е бюрокрация!
Защо не дойдете вие? Аз ще
се оплача!

Това, разбира се, не е
бюрокрация, а правилно
разбиране на службата и
нейните цели. Докато кола-
та на станцията вози бол-
ното дете към клиниката -
превоз, който може да се
извърши от всяко свобод-
но такси, някой премазан
от трамвая гражданин нап-
разно ще вижда в кървави-
те си халюцинации сани-
тарната линейка и грижи-
те на дежурния лекар. Граж-
даните трябва да имат дос-
татъчно съзнание за голя-
мата цел, която си е поста-
вила станцията, и да не я
обременяват с работи, ко-
ито не влизат в нейните за-
дачи. Всяко отклонение от
главната цел може да има
за последица погубения жи-
вот на някой столичен
гражданин."

Илияна ИВАНОВА
От сайта "Изгубената
България" и "Гласове"
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- Професор Митев, светът се намира в
разгара на невиждана в последните десети-
летия криза, предизвикана от COVID-19. Не-
известните на този етап са много, но се очер-
тават и ясни тенденции. Една от тях е, че
ролята на националната държава расте. Вре-
менно ли е това състояние? Траен ли е уда-
рът, който глобализмът търпи в момента? Дос-
тигна ли неолиберализмът границата на сво-
ето развитие?

- Пандемията е своеобразен негативен три-
умф на глобализацията. Вижте с каква скорост
и в какъв мащаб се разпространява. Озова се
в Папуа-Нова Гвинея, изкачи се по хималайски-
те стръмнини до Бутан, на север достигна близо
до полюса - Гренландия. Благодарение на меди-
ите и на социалните мрежи човечеството следи
и съпреживява това, което става по света.

Усилването на националната държава е свър-
зано с две обстоятелства. Първо, природата на
проблема. Трябва да се пресекат пътищата на
COVID-19. Логично е това да става на нацио-
налните граници. Най-засегнатите страни в Ев-
ропа са Италия и Испания - най-посещаваните
от международни туристи. В някои страни са
поставени и вътрешни граници.

Второ, наднационалните структури се оказа-
ха по-слабо подготвени, по-малко развити, за
да осигурят противодействие. Наивно би било
от това да се прави извод, че глобализацията
ще загуби перспектива. Все едно да смятаме,
че след кризата ще си останем по домовете.
Пазарната икономика изисква откритост. Глоба-
лизацията ще продължи, макар и в променен
геополитически формат.

Колкото до неолиберализма, той достигна сво-
ята граница още при кризата през 2008 г. Сега
понася още по-силен удар, защото здравеопаз-
ването е най-социалната сфера. Държавата не
е нощен пазач, както твърди още класическият
либерализъм. Тя е и дневен защитник, органи-
затор на обществения живот. Бъдещето е на
социалната държава.

- Укрепна ли допълнително Китай на гео-
политически терен?

- Да. Първо, ефектно се справя с кризата.
Макар че има още проблеми, възстановяването
започна. И второ, с готовността да помага на
други страни. Могат да се прибавят и други
детайли. Например секнаха протестите в Хон-
конг и Сицзян.

- В ход са и редица конспиративни тео-
рии, в които основните виновници за случва-
щото се са ту китайците, ту американците.
Как си обяснявате това търсене на причини
извън очевидното?

- Масовото ухо е податливо дори при на-
шепването на конспиративни теории, толкова
повече при биенето на барабани. Настъпващата
промяна в геополитическия баланс стимулира
информационна война. Авторитетът, който нат-
рупва Китай, започна да се обяснява с това, че
той се стреми към лидерство. Като противоте-
жест на помощта, която оказва на различни
страни, включително САЩ, се припомнят негови
грехове в началото на епидемията. Американски
юридически фирми дори дадоха под съд прави-
телството на КНР за съзнателно и користно
скриване на информация в началото на криза-
та. В отговор от китайска страна излезе верси-
ята, че всъщност вирусът тръгва от САЩ. Раз-
бира се, нито първото, нито второто могат да
бъдат доказани. Но това не означава, че не
предизвикват ефекти.

- В чия полза се развива динамиката в
триъгълника САЩ-Русия-Китай?

- И трите страни са потърпевши. Икономи-
ката на САЩ е най-голяма, но тя е и най-
уязвима, още повече при съвпадението на пан-
демията с катастрофалното падане на цената
на нефта. Водещи американски банки обявиха,
че икономиката на страната влиза в рецесия.
И докато САЩ влизат в кризата, Китай излиза
от нея. Това му дава голямо предимство. Меж-
ду другото падането на цената на нефта също
е в полза на Китай, който е най-големият вно-
сител на петрол и газ. Русия също е двойно
засегната - от пандемията и нефтената криза,
но и в двете отношения по-малко от САЩ.

Китай
ефектно
се справя
с кризата,
помага
и на други
страни

социолог

Проф.

Петър-Емил

МИТЕВ,
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Шистовият газ, който се произвежда в САЩ, е
най-скъп и затова при ниските цени фирмите
са застрашени от фалиране. Уволненията вече
започнаха.

- Америка стана first, но по брой на зара-
зените. А предстоят президентски избори. Раз-
клаща ли се доминацията на Тръмп, който
беше сочен за фаворит след неуспеха на про-
цедурата по импийчмънт?

- Логичен въпрос. Да, изходът от изборите е
по-малко предвидим. Главният аргумент на Тръмп
беше достигнатото благосъстояние, икономичес-
ката стабилност. Сега този аргумент е несъсто-
ятелен. Остава обаче споменът какво е било
вчера, преди да се появи вирусът. И основният
изборен лозунг на Тръмп придобива неочаквана
актуализация: "Да запазим Америка велика!" Нов
прочит: да я запазим велика след кризата.

Пандемията нарушава традициите на амери-
канската демокрация. В САЩ предизборната бор-
ба - това са множество големи събрания, хиля-
ди ръкостискания. Тръмп поради статута си всеки
ден е на екран. А опонентът му е в дома си. А от
най-голямо значение е кой именно е опонентът.

Номинацията на демократическата партия за
кандидат-президент отива към Джо Байдън. В
сравнение с Тръмп Байдън е много по-слаб ора-
тор, лишен от харизма. И не на последно мsсто:
екипът на Тръмп пази богата документация, за
да компрометира Байдън по повод на неговите
и на неговия син действия в Украйна.

- Мнозина прогнозират многополюсен свят,
но очертанията му още са неясни. Зони на
влияние, регионални формати, клъстъри? И
къде е мястото на Европа, в частност на Бъл-
гария, в новата архитектура?

- Многополюсният свят вече е факт, но не
като завършен световен ред, а като процес, in
status nascendi. Не мисля, че процесът е обра-
тим. Глобалният свят от вече близо осем ми-
лиарда души и огромен брутен продукт не мо-
же да се ръководи от една държава. Затова
възникна Г-20. Затова САЩ не успяха да се
наложат нито в Сирия срещу Асад, нито срещу
Иран, нито срещу Северна Корея, нито дори
срещу Мадуро във Венецуела. Г-20 - това е
достигнатата форма на управление на много-
полюсния свят.

Мястото на нашата страна е в Европейския
съюз, а мястото на самия ЕС не е определено
еднозначно. Или ЕС ще бъде самостоятелен фак-
тор и един от водещите субекти, или ще бъде
зависим - било от САЩ, било от Китай. Геопо-
литическият въпрос е преди всичко вътрешен
проблем.

- Пандемията удари икономиките, вече про-
меня и политиката. Може ли изборът "свобо-
да или сигурност", пред който сме изправени
по време на пандемията, да прерасне в избор
"демокрация или тоталитарни форми на уп-
равление" след нейния финал?

- Не мисля, че може да става дума за
такава дилема. Първо, натоварвате твърде много
ограниченията на карантината с обобщението
"свобода". Не сме се отказали от политически
права и свободи, конституцията не е отмене-
на. Разстоянието от здравна карантина до то-
талитарна форма на управление е астрономи-

ческо. Разбира се, неизбежната при извън-
редно положение концентрация на пълномо-
щия в ръцете на изпълнителната власт може
да създаде изкушения, а в някои страни вече
има и опити за злоупотреба. Ако не бъдат прек-
ратени с края на кризата, ще се стигне до
социален взрив.

- Как оценявате реакциите на властта в
България от началото на кризата досега?

- Като слушам разговори между хората, стру-
ва ми се, че по-строгите ги оценяват като доб-
ри, а по-щедрите - като много добри. Истината
е, че броят на заразените в Сърбия е три пъти
по-голям, а в Румъния е шест пъти по-голямq
отколкото в България. Получи се интересен ди-
алог между кабинета, респективно премиера, и
президента. Кабинетът набляга върху извънред-
ните мерки, президентът предпазва от пренато-
варване с ограничения. И двете страни получи-
ха положителни международни оценки: премие-
рът - от САЩ, президентът - от авторитетния
френски Le Mond (за ветото, с което защитава
свободата на словото).

- Към края на март "Галъп" отчете изклю-
чително високи нива на одобрение към ген.
проф. Венцислав Мутафчийски. Какво е ва-
шето обяснение за този феномен - от нула до
близо 90 на сто?

- Тази "нула" не е оценка на ген. Мутафчий-
ски, а само регистрира факта, че е бил извън
политиката. Генералът се появи сега, взема яс-
ни и категорични решения, убедително ги аргу-
ментира, харизматичен е, получават се ефек-
тивни резултати. Това са все лидерски качест-
ва. А в кризисна обстановка се оценяват и по-
бързо, и по-високо.

- Скок отбеляза и одобрение към премие-
ра Борисов. С какво според вас той спечели
общественото мнение?

- Преди всичко ще изтъкна един особен
ефект от кризисната обстановка: тя оказва
влияние върху общественото значение на ли-
дерството и оттам - върху рейтинга на самите
лидери. Американските политолози въведоха до-
ри специално понятие - Rally "round the flag
effect", за да се обясни нарастването на подк-
репата за президента в период на междуна-
родна криза или война. Типичен пример беше
рязкото нарастване на рейтинга на Буш-млад-
ши след атентатите на 11 септември. В такъв
контекст се изявява и премиерът. Борисов е
диалогичен и непосредствен, съпричастен, нат-
рупа управленски опит. Мерките като цяло бя-
ха убедителни. Публиката не обърна внимание
на игрите "добро ченге" - "лошо ченге"; щаб и
контращаб (в лицето на медицинския експер-
тен съвет). Е, имаше и гафове, но ние сме
свикнали. Какво повече?

- Има ли българското общество основания
за други страхове извън тези, свързани с раз-
пространението на коронавируса? Икономичес-
ки, политически?

- Разбира се. Преди всичко икономически.
Ако ЕС получи хрема, у нас ще бъде пневмония.
А американската криза ще се стовари и върху
ЕС, като ще се прибави към собствената криза
в отделни страни. В Италия например се очаква
спад на БВП с 10%, а страната и без това е в
гранична ситуация. Очакват ни сложни и трудни
времена.

- Имат ли опозицията и гражданското
общество полезни ходове във време на из-
вънредно положение и на страх, обхванал
нацията?

- Главен герой на днешния ден не е вирусът
COVID-19. Главен герой е страхът. А страхът съ-
държа в една или друга степен ирационалност.
Към момента смъртните случаи от пандемията
са 0,00068% от населението на света, а дър-
жат над 30% (над 3 милиарда) с ограничени
свободи. Гражданското общество се нуждае от
рационално, премерено, спокойно поведение.
Ефективен отговор на предизвикателството, но
никаква паника. Самоограничение без пресил-
ване. Бих припомнил мъдростта на Изтока: "Вяр-
вай на Аллах, но си вържи камилата".

Интервюто е на журналистката
 Таня ДЖОЕВА от сайта "Епицентър"
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Ïàâåë Îâ÷èííèêîâ - "äðóãèÿò Ôàáåðæå"

Според местна легенда гра-
дът ще страда, ако часовни-
кът бъде занемарен и спре да
функционира. Пражкият Орлой
е астрономически часовник на
южната фасада на сградата на
общината на Прага на площад
"Староместки намести". Мон-
тиран през 1410 г., Пражкият
часовник е третият астрономи-
чен часовник в света и най-
старият, който функционира и
днес. Часовникът е монтиран
на южната стена на сградата
на старото кметство, намира-
що се в квартал Старе место
на Прага. Механизмът на ча-
совника е съставен от 3 час-
ти: астрономична скала, по-
сочваща положението на
Слънцето и Луната в небосво-
да, както и други астрономич-
ни мерки; "Разходката на Апос-
толите", която на всеки кръ-
гъл час изобразява фигурки на
Дванадесетте апостоли и дру-
ги същества, най-забележимо
сред които е това на Смъртта
(представена като скелет), "по-
сичаща" времето; календарна
скала с медальони, предста-

Великотърновският музей
с виртуална версия на
"Непознатото наследство"
Регионалният истори-
чески музей във
Велико Търново пусна
виртуална версия на
рубриката си "Непоз-
натото наследство".
В интернет рубриката
могат да се видят
филми за първия герб
на Велико Търново и
неговия създател
Димитър Багрилов, за
звънеца на Учреди-
телното събрание, за
иконата "Св. Богоро-
дица Страдаща", за
археологическите
находки от Арбанаси,
и за забавните игри
от древността.

Елтън Джон дава 1 млн.
долара по време на
пандемията
Певецът сър Елтън
Джон стартира фонд
на стойност 1 милион
долара в подкрепа на
хората с ХИВ по
време на пандемията
от коронавирус.
Изпълнителят на
Rocket Man обясни,
че с фондацията си
Elton John Aids
Foundation ще "пома-
га на хората с ХИВ в
трудни времена".
Парите ще бъдат
насочени в подкрепа
на най-маргинализи-
раните общности по
света.

:

Íàêðàòêî

Ïàðèæ è
ñâåòúò ïðåç
îáåêòèâà íà
Ïîë Àëìàñè

Фотожурналистът е
признат за един от най-
големите световни хрони-
кьори след Втората све-
товна война. Френското
корпоративно издателст-
во teNeues издаде книга-
та "Париж" с фоторепор-
тажите на един от най-го-
лемите световни фоторе-
портери - Пол Алмаси. В
книгата е представен
следвоенният Париж - как
градът се надига за нов
живот и с усилията пари-
жани донася разцвет на
културата и мисълта в ця-
ла Европа. Събуждат се
за нов живот фабриките,
но и френското кино, мо-
дата, екзистенциализмът
в литературата, филосо-
фията и изобразителното
изкуство. Париж започва
да диша и танцува в ри-
тъма на живия джаз и ро-
кендрола. Заедно с Анри
Картие-Бресон и Робърт
Дойсоно, Алмаси е един
от големите хроникьори
на Париж. Той е роден в
Унгария, но живее и оби-
ча Париж като роден
град. ç

Павел Акимович Овчин-
ников е роден през 1830 г.
в Подолски уезд, като
крепостен на руския княз
Волконски. Необичайно
яркият му талант за рису-
ване обаче го спасяват от
обичайната съдба на слуга.
По-големият брат на Павел
бил талантлив художник,
поддържал работилница за
сребърни и златни предме-
ти в Москва, която по-
късно става известна като
Фабриката "Овчинников".
Младият Павел започва
работа при брат си и след
8 години е освободен от
крепостничество.

Ïðàæêèÿò àñòðîíîìè÷åñêè ÷àñîâíèê íà 600 ãîäèíè ïîêàçâà âðåìåòî

Ïèñàòåëêà íà 28 ãîäèíè â ëèñòàòà çà íàãðàäàòà "Áóêúð"
Нидерландската писа-

телка Марайке Лукас Рай-
нфелд е сред младите ав-
тори, влезли в шортлис-
тата на международната
награда "Букър". Журито
взело решение да доба-
ви нейното име заради
романа й "Вечерни труд-

ности" в превод на Мишел
Хатчинсън . В кратката
листа влизат предвари-
телно пет автори. Заседа-
нието на журито е било
виртуално и продължило
6 часа.

Марайке е с една годи-
на по-стара от най-младия

Двамата братя успяват
да превърнат фабриката в
печелившо предприятие,
което реализира годишен
оборот от над милион и
половина рубли и се
прочува в целия свят.
Първата публична изява на
предприятието е през 1865
г. на изложението на
манифактурни произведе-
ния в Русия.

Последвали покани за
участие и в чужбински
изложения. Фабриката
получава правото да
използва държавния герб
върху изделията си, което
е красноречиво доказател-

Êàê åäèí êðåïîñòåí ñúçäàâà èçäåëèÿ, äîñòîéíè çà èìïåðàòîðè

ство за признанието. В
Париж бижутерът Павел
Овчинников спечелва
сребърен медал за свое
изделие, изработено в знак
на освобождаването на
крепостните в Русия с указ
на императора от 1861 г.

Вестниците започват да
пишат за него. Това е
невероятна реклама не
само на предприятието, но
и за страната. Овчинников
постоянно интерпретира в
декоративно изкуство
руските национални моти-
ви.

Фабриката изработва
гравюри с гледки на
различни руски градове,
сюжети от историята,
различни щампи и орна-

менти от фолклора.
Според някои познавачи
емайлът за витражи,
който рядко се използва
както в Русия, така и на
Запад, е бил разработен
именно от Овчинников.

Още едно ценно качест-
во на ювелира: той не
скривал постиженията си,
а охотно споделял опита
си в своите книги.

Този изключително
напредничав човек си
сътрудничел с много
известни художници на
своето време - обменял
опит с тях. Изделия на
Фабрика "Овчинников" се
продавали в големите
градове Москва и Санкт
Петербург. ç

автор, кандидат за преми-
ята - британката Дейзи
Джонсън, на 27 години. В
листата влизат книги на пи-
сатели от Испания, Герма-
ния, Япония, Аржентина и
Иран. Победителят ще бъде
обявен на 15 май и той ще
грабне 50 хиляди фунта

стерлинги. "Букър" е сред
най-престижните награди
за литература в света.
Сред най-прочутите нейни
носители са Надин Горди-
мър, Айрис Мърдок, Уилям
Голдинг, Салман Рушди,
Маргарет Атууд, Иън Макю-
ън. ç

вящи месеците.
Според местна легенда гра-

дът ще страда, ако часовникът
бъде занемарен и спре да ра-
боти. Ако това се случи, се вяр-
ва, че призрак, монтиран в ча-
совника, ще кимне с глава ка-
то знак. Според легендата
единствената надежда за гра-
да в този случай ще е момче,
родено през новогодишната
нощ. Преди 2 години часовни-
кът беше затворен за ремонт
за пръв път от 30 години, раз-
глобен на части, за да бъде
поправен в специална работил-
ница. На всеки 10 години се
прави профилактика, часовни-
кът не е спирал да работи за
толкова дълго след Втората
световна война.

Сградата на общината в Ста-
рия град е открита през 1338 г.
като дом на общинската адми-
нистрация. Астрономическият
часовник е поставен през на-
чалото на 15-и век.

Той показва посоката на
Слънцето и Луната и е познат
като най-стария работещ аст-
рономически часовник. ç
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Çàïî÷âàò
òåñòîâå çà
ïðîâåðêà âå÷å
íå ñàìî íà
çàðàçåíèòå
îò âèðóñà

Â Èñïàíèÿ çà 4-òè ïîðåäåí äåí
íàìàëÿâà áðîÿò íà ïî÷èíàëèòå

В Испания за 24 часа
вследствие на новия
коронавирус са починали
637 души. Това бе четвърти
пореден ден на спад на
броя на смъртните случаи,
предаде АФП.

Испанските власти
обявиха, че като първа
стъпка към известно
облекчаване на строгите
ограничителни мерки в
страната планират да
разширят тестването за
коронавируса, така че да
бъдат изследвани и хора
без симптоми.

Подготвяме се за спад,
за което е необходимо да
знаем кой е заразен, така
че постепенно да отменим
карантинните мерки,
наложени на гражданите,
каза външната министърка
Аранча Гонсалес.

До момента тестове се
правеха само на заразени

Членовете на испанско семейството свирят от балкона си, изпълнявайки песента "Алелуя",
в подкрепа на медицинския персонал, който се бори с епидемията в Барселона. Испания

е сред най-тежко засегнатите от вируса страни в Европейския съюз.

Èíäèéñêèÿò ïðåìèåð è äåïóòàòèòå
íàìàëèõà çàïëàòàòà ñè
ñ 30 ïðîöåíòà çàðàäè êîðîíàâèðóñà

Индийския премиер На-
рендра Моди и други висо-
копоставени представители
на властите ще получават
тази година с 30 процента
по-ниска заплата заради ко-
ронавируса, предаде Рой-
терс.

Федералното правител-
ство прие решение, по си-
лата на което Моди, прези-
дентът Рам Нат Ковинд, гу-
бернаторите на щатите и де-
путатите ще взимат по-мал-
ко възнаграждение тази го-
дина в израз на обществе-

Снимки Пресфото БТА

Полицай възпрепятства
възрастен италианец да се

доближи до входа на затворе-
на черква в Рим по време на

католическата Палмова
неделя. В Италия започна

петата седмица от началото
на карантината. Вътрешното

министерство изготвя план за
действие как да гарантира

контрол по време на велик-
денските празници.

Íàêðàòêî

:
Румънският
министър за еврофондовете
Марчел Болош съобщи, че 75
000 здравни служители ще
получат бонус за медицински
риск, като общата сума, която
се оценява на 120 млн. евро,
ще бъде осигурена от еврофон-
дове. Той уточни, че става
въпрос за целия персонал, който
работи в болниците: лекари,
медицински сестри, парамеди-
цински служители. Президентът
Клаус Йоханис заяви в четвър-
тък, че е поискал от премиера
Лудовик Орбан да бъдат
намерени средства, така че
медиците, които работят със
заразени с коронавирус
пациенти, да получат месечна
надбавка от 500 евро. Същевре-
менно президентът Йоханис
съобщи, че в началото на
следващата седмица ще издаде
нов указ за удължаване на
извънредното положение с още
един месец. Румъния обяви
извънредно положение заради
пандемията на 16 март.
Епидемията от COVID-19

в Белгия е почти овладяна,
съобщават здравните власти в
страната. Те обаче призоваха
гражданите да продължат строго
да спазват мерките още няколко
седмици. За първи път в събота
броят на изписаните от болница
с подобрено здраве превиши
броя на новоприетите болни. За
последното денонощие в
страната от заболяването са
починали още 185 души, с което
бройката на жертвите достига
1632.

В Израел
във връзка с пандемията ще
бъдат произвеждани специални
защитни маски за израелците,
които имат брада по религиозни
причини. Миналата седмица
израелските власти въведоха
изискване гражданите да си
покриват носа и устата на
обществени места като мярка
срещу разпространението на
вируса. Много от евреите и
мюсюлманите в Израел, а също
така и някои християнски
свещеници, носят брада в знак
на принадлежност към вярата си
и бе повдигнат въпросът как те
ще могат да си слагат предпазна
маска. "Въвеждаме индустриално
сертифициране на маските,
което означава, че до няколко
дни наистина ще има маски с
различни размери и хората с
брада ще могат да използват
подходяща за тях маска",
заявиха от израелската здравна
служба.

ната си отговорност, заяви
вчера министърът на ин-
формацията Пракаш Джава-
декар.

Индийските власти въве-
доха триседмична каранти-
на в опит да бъде ограни-
чено разпространението на
коронавируса. Заради мер-
ките обаче милиони хора
останаха без работа, а по-
уязвимите слоеве от насе-
лението изпитват още по-
големи трудности с нами-
рането на храна и подслон,
отбелязва Ройтерс. ç

Машини дезинфекцират пустите улици на индийския град Ахмедабад. Общо 109 са починалите до вчера от
новия коронавирус. Само за последното денонощие е било регистрирано рекордно увеличение от 32-ма
починали. Броят на новозаразените е 693. Общият брой на регистрираните случаи на инфекция прехвърли

4000, достигайки 4067. През всеки от последните 4 дни броят им нараства с по над 500.

или на предполагаеми
заболели, а сега тестване-
то ще обхване по-голям дял
от населението, за да се
открият носители, които
може да не проявяват
симптоми, обясни Гонса-
лес.

Министърката съобщи,
че испанските компании
произвеждат по 240 000
комплекта за тестове
седмично и увеличават
капацитета си. Властите
освен това купуват тестове
и от чужбина.

Ресторантите, които

сега не работят с клиенти,
доставят ястия на болници.
Десетина заведения участ-
ват в инициатива, наречена
"Доставка за герои". Всеки
ден се приготвят между 200
и 300 ястия, които се
доставят в болници в
Барселона, за да нахранят
и подкрепят медицинския
персонал.

Междувременно Герма-
ния изготви списък с
мерки, включително носене
на маски навън, огранича-
ване на събирането на
хора и бързо проследяване

на веригите на разпростра-
нение на заразата. Според
властите това ще позволи
животът отново да започне
да тече нормално, когато
карантинните мерки бъдат
отменени на 19 април.

Мерките са заложени в
проектоплан за действие,
изготвен от вътрешното
министерство. Според него
те ще са достатъчни, за да
гарантират ниски нива на
разпространение на коро-
навируса, когато обществе-
ният живот постепенно
бъде възстановен. ç



ÑÂßÒ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

14 7.04.2020

Британският премиер
Борис Джонсън  е в
болница с продължаващи
упорити симптоми на
COVID-19 десет дни след
като даде положителен
тест за коронавируса,
макар че според канце-
ларията му той продъл-
жава да ръководи прави-
телството, предаде Рой-
терс. "Премиерът е все
още в болница. Той
прекара нощта там",
съобщи вчера неназован
правителствен източник.

Джонсън, който се бе
самоизолирал в резиден-
цията си на "Даунинг
стрийт" след положител-
ния тест в края на мина-
лия месец, постъпи в
болницата в неделя
вечерта, защото все още
има висока температура
и докторите казаха, че
се нуждае от допълнител-
ни изследвания, съобщи-
ха от канцеларията на
премиера. Това е преван-
тивна мярка, тъй като
премиерът продължава
да има упорити симптоми
на коронавируса, се
посочва в съобщението.

Навсякъде по света
имаме феномена на
масово недоверие към
авторитета на правителс-
твото и към каквито и да

Áúëãàðñêà
æóðíàëèñòêà:
Îáðàòúò íà
Îñòðîâà ïî òåìàòà
COVID-19 ïðèäîáèâà
èñòåðè÷íè íîòêè

Áðèòàíñêèÿò ïðåìèåð Áîðèñ Äæîíñúí îñòàâà â áîëíèöà
çàðàäè âèñîêà òåìïåðàòóðà îò êîðîíàâèðóñà

Àâñòðèÿ îáëåê÷àâà
êàðàíòèííèòå

ìåðêè îò 14 àïðèë

Австрийското правителство обяви вчера, че
ще започне да облекчава стриктните мерки за
ограничаване на заразата с коронавирус след
Великден, предаде ДПА. Канцлерът Себастиан
Курц каза на пресконференция, че малките тър-
говски обекти, магазините за строителни мате-
риали и за градинарство ще имат право да отво-
рят отново врати от 14 април, ако спазват стрик-
тни хигиенни стандарти.

55-годишният Борис
Джонсън на 27 март
стана първият лидер
на голяма държава,
който обяви, че е
дал положителен
тест за вируса, и
оттогава е в самои-
золация на "Даунинг
стрийт". В петък той
каза, че все още има
висока температура.
От канцеларията му
подчертаха, че
приемането му в
болница в неделя не
е по спешност и той
продължава да
изпълнява задълже-
нията си като
премиер.

Животът може да се
нормализира напълно само
когато се осигури ваксина
срещу новия коронавирус
за всички, заяви съоснова-
телят на "Майкрософт" и фи-
лантроп Бил Гейтс, цитиран
от ДПА. Очаква се ваксина
срещу вируса да има не по-
рано от догодина, отбеляз-
ва агенцията.

Трябва спешно да се раз-
работи нова ваксина, от ко-
ято възможно най-бързо да
се произведат милиарди до-
зи, каза Гейтс в интервю за

Съоснователят на "Майкро-
софт" и филантроп Бил

Гейтс на 3 април 2015 г.
казва в своя лекция:

"Когато бях дете, най-
големият ни страх беше
ядрена война. Затова и
имахме варел в мазето,
заредено с консерви и

питейна вода. При начало
на ядрена атака трябваше

да слезем долу, да се
затворим и да изядем
запасите. Днес най-

големият риск от глобална
катастрофа не изглежда

така. Ако има нещо, което
да може да убие над 10

млн. души идните няколко
десетилетия, то това най-
вероятно ще бъде силно

заразен вирус, а не война.
Не оръжия, а микроби".

Áèë Ãåéòñ: Æèâîòúò ùå ñå íîðìàëèçèðà ñàìî ñëåä
êàòî ñå îñèãóðè çà âñè÷êè âàêñèíà ñðåùó êîðîíàâèðóñà

американската телевизия
"Фокс нюз". Развити страни
като САЩ рано или късно
ще успеят да се справят с
вируса, но това трябва да
стане в целия свят. В чет-
въртък той призова амери-
канското правителство да
започне да строи производ-
ствени мощности за най-
обещаващите разработки на
ваксини. Това може да до-
веде до загуби за милиони
долари, тъй като някои вак-
сини може така и да не пот-
рябват, отбеляза Гейтс в бло-

га си. Нито една частна ком-
пания не може да поеме то-
зи риск, но федералното
правителство може, тъй ка-
то само така би могло да се
осигури масово производс-
тво на ваксина, допълни той.

Фондация "Гейтс", която
финансира предимно
здравни програми, вече от-
пусна 105 млн. долара за
борба с коронавируса. Още
през 2015 г. Бил Гейтс пре-
дупреди, че най-голямата
заплаха за света би била
една пандемия. ç

Снимки Пресфото БТА и Интернет

"Нашата цел е поетапно връщане към рабо-
та", заяви Курц. Той призова хората да спазват
възможно най-стриктна дисциплина. След мал-
ките търговски обекти се очаква в началото на
следващия месец да бъдат отворени всички ос-
танали магазини, в средата на май да заработят
отново ресторантите. Забраната за масови об-
ществени прояви ще остане в сила поне до края
на юни. ç

Полицай предупреж-

дава момиче да се
прибере от парк
в Лондон, където
хубавото време
в неделя примами
близо 3000 души
да се разхождат
в нарушение
на ограниченията

е експертни твърдения, а
правителствата не обръ-
щат достатъчно внимание
на това. Това каза в
предаването "Преди
всички" по програма
"Хоризонт" на БНР жур-
налистката Мария Спиро-
ва, която от години
живее във Великобрита-
ния. "В ситуация на
криза един обикновен
британец би могъл да си
каже следното - "прави-

телството два месеца ми
казваше, че няма страш-
но и че няма нужда да
променям ежедневието
си" (а правителството
действително казваше
това - как вирусът трябва
да се разпространява
безпрепятствено, за да
се постигне "стаден"
имунитет), след което се
направи рязък завой,
който с времето става
все по-рязък и с все по-

истерични нотки. В
рамките на този месец и
половина, в който се
случи всичко това, се
създава усещането, че
хората, които трябва да
взимат решения за
общественото здраве и
за обществения ред,
нямат представа какво
вършат." Когато тази
връзка на доверие се
разпадне, вече не можем
да упражняваме контрол

към това какво я замест-
ва, казва Мария Спиро-
ва.

Защо Лондон на фона
на градове като Рим или
Париж изглежда така,
сякаш мерките за овла-
дяване на короновируса
се неглижират? Британс-
ката полиция е известна
с по-мекия си подход в
сравнение с континентал-
ната. Друг фактор са
битовите условия, при
които живеят много хора
в британската столица.
"Лондон е място, където
огромем брой хора живе-
ят в много тежки битови
условия. Да заключиш
хора, които живеят в
малки, зле осветени стаи
по 12 души в къща, неза-
висимо дали са наемате-
ли мигранти или просто
бедни семейства в наис-
тина тежки битови усло-
вия, това в един момент
се оказва просто неиз-
пълнимо условие. Ако сте
семейство, което живее
в много малък апарта-
мент и вътре има 6-7
души и този апартамент
няма дори градина, в
която да излезете, или
тераса, и като цяло е
ужасно зле поддържан -
става дума за много
такива хора, в един
момент вие наистина ще
трябва да балансирате
приоритетите на това
какво ви казва полицията
или правителството и
това какво правят децата
ви или колко сте скаран
с членове на семейства-
та си. Има приблизител-
но 25% увеличаване на
обажданията, свързани
с домашно насилие във
Великобритания в мо-
мента". обяснява Спиро-
ва. ç
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07.00 "Безценната перла" - сериал (п)
08.00 "Не се страхувай" (п)
09.00 "Студио Икономика" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 Документален филм
11.00 ТВ пазар
11.15 "Сянката на Елена" - сериал
12.05 "Холивудски знаменитости"
12.30 "Местно време"
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-Ха-

ким
16.30 "Думата е ваша" - открита линия

със Стоил Рошкев
17.10 "Хрътката" - сериен филм, 7 епи-

зод
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Местно време"
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "Лява политика" с Александър

Симов
21.00 Киносалон БСТВ: "Крисчън Мин-

гъл" (2014 г.), САЩ
22.35 Новини (п)
23.20 "Местно време"
23.30 "Актуално от деня" (п)
00.00 "Лява политика" с Александър

Симов (п)
01.00 "Следобед с БСТВ" (п)
02.30 "Не се страхувай" (п)
03.30 "Общество и култура" с Иван

Гранитски (п)
05.00 Документален филм (п)
05.40 "Сянката на Елена" - сериал (п)
06.30 "Антидот" (п)

ÁÍÒ 1

06.00 Разследването на Мун - тв филм
/п/

06.30 72-те най-сладки животни - до-
кументална поредица/п/

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

вословен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/

12.00 По света и у нас
12.30 Препрочитаме Вазов - кампания

на Народен театър "Иван Вазов"
с медийната подкрепа на БНТ

12.35 История.bg - Строители на мла-
дата столица/п/

13.35 Как да правим изумителни сним-
ки? - документална поредица

14.00 Малки истории /п/
14.30 Приключенията на Илайъс - ани-

мационен филм
14.40 Разследването на Мун - тв филм
15.10 72-те най-сладки животни - док.

поредица
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Отблизо с Мира /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Препрочитаме Вазов - кампания

на Народен театър "Иван Вазов"
с медийната подкрепа на БНТ

19.05 Епопея на забравените: Опъл-
ченците на Шипка

19.15 Госпожо Държавен секретар -
22-сериен тв филм /САЩ, 2014
г./, режисьори: Джеймс Уитмор,
Дейвид Симъл и др., в ролите:
Тиа Леони, Тим Дейли, Патина
Милър и др. (12)

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум
22.00 Моят плейлист - музикално-раз-

влекателно предаване
23.00 По света и у нас
23.30 Препрочитаме Вазов кампания

на Народен театър "Иван Вазов"
с медийната подкрепа на БНТ

23.35 Кръгът Блечли 2 - тв филм (12)
00.25 Култура.БГ /п/
01.25 100% будни /п/
02.25 Госпожо Държавен секретар - тв

филм/п/ (12)
03.20 Как да правим изумителни сним-

ки? - документална поредица/п/
03.45 Днес и утре
04.10 Кръгът Блечли 2 - тв филм/п/

(12)
04.55 Още от деня /п/

bTV

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

анимация, сериал, с. 2, еп. 3
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно

предаване с водещ Антон Хеки-
мян

09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Алексан-
дър Кадиев

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

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

еп. 49
15.00 "Търговски център" - сериал, с.

14, еп. 1, 2
16.00 "Спасители в планината" - сери-

ал, с. 8, еп. 9
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ри-
зова

18.00 Премиера: "Свободен дух" - се-
риал, с. 2, еп. 25

19.00 bTV Новините - централна еми-
сия

20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал,
с. 2, еп. 61

21.00 "MasterChef" - кулинарно шоу,
с. 6

22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
- вечерно токшоу

23.30 bTV Новините
00.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал,

с. 3, еп. 3
01.00 "Спасители в планината" /п./ -

сериал, с. 8, еп. 9
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сериал, еп. 88

bTV Cinema

06.00 "Революция Z" /п./ - сериал,
еп. 1, 2

08.00 "Момчето с механичното сърце" -
анимация, приключенски, драма
(Франция, Белгия, 2013), режи-
сьори Стефан Берла и Матиас
Малзьо

10.00 "Революция Z" - сериал, еп. 3, 4
12.15 "Американски девственици" - ко-

медия (САЩ, 2009), режисьор
Клер Килнър, в ролите: Джена
Дюан, Бо Дърнам, Бриан Дейвис,
Роб Шнайдър, Чейс Райън Джеф-
ри

14.00 "Kingsman: Златният кръг" - ек-
шън, комедия, приключенски (Ве-
ликобритания, САЩ, 2017), ре-
жисьор Матю Вон, в ролите:
Тарън Еджъртън, Колин Фърт,
Джулиан Мур, Хали Бери, Марк
Стронг, Чанинг Тейтъм, Едуард
Холкрофт, Педро Паскал, Елтън
Джон, Джеф Бриджис

17.00 "Чарли Сейнт Клауд" - фентъзи,
романтичен, драма (САЩ, Кана-
да, 2010), режисьор Бър Стиърс,
в ролите: Зак Ефрон, Ким Бей-

сингър, Чарли Тейхан Аманда Крю,
Рей Лиота, Дейв Франко и др.

19.15 "Преди да заспя" - мистъри, три-
лър (Великобритания, Франция,
Швеция, 2014), режисьор Роуън
Джофи, в ролите: Никол Кидман,
Колин Фърт, Марк Стронг, Ан-
Мари Дъф и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за
кино

21.00 Премиера: "Косвена красота" -
драма (САЩ, 2016), в ролите:
Уил Смит, Кийра Найтли, Кейт
Уинслет, Едуард Нортън, Хелън
Мирън, Наоми Харис, Майкъл
Пеня, Енрике Мърсиано и др.

23.00 "Капитан Фантастик" - комедия,
драма (САЩ, 2016), в ролите:
Виго Мортенсен, Джордж Мак-
кей, Саманта Айлър, Аналийз Ба-
со, Никълъс Хамилтън, Стив Зан,
Франк Лангела и др.

01.30 "Революция Z" /п./ - сериал,
еп. 3, 4

03.30 "Заклинанието 2" - хорър, пси-
хотрилър (САЩ, 2016), режи-
сьор Джеймс Уан, в ролите: Вера
Фармига, Патрик Уилсън, Мади-
сън Улф, Франка Потенте, Фран-
сис О`Конър, Марая Дойл Кене-
ди, Саймън Макбърни, Хавиер
Ботет и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Нюанси синьо" - сериал, сезон
2 /п/

06.20 "Здравей, България"
09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (премиера) - се-

риал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сери-

ал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично

предаване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" (премиера) - тв

игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Системата"

(премиера) - сериал, сезон 9
21.00 "Hell’s Kitchen България" - риали-

ти, нов сезон
22.00 "Ягодова луна" (премиера) - се-

риал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Нюанси синьо" - сериал, сезон 2
00.30 "Незабравимо" - сериен филм,

сезон 1
01.30 "Уил и Грейс" - сериал, сезон 3
02.30 "Завинаги свързани" - сериал

Тв Тв Тв Тв Тв програма - вторник, 7 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 бъде ветровито, но слънчево. В източни-

те райони вятърът от североизток ще бъде до уме-
рен. Дневните температури ще се повишат още мал-
ко и ще са от 10 до 15 градуса, все още с градус-два
по-ниски по високите западни котловини.

В сряда сутрин остава вероятността за слани и
отрицателни температури. Минималните стойности ще
са от  минус 4 до плюс 2 градуса. През деня затопля-
нето ще продължи и на фона на предимно слънчево
време, дневните стойности ще са от 12 до 18 граду-
са, за София  до 12 градуса.

Слънчево ще бъде в четвъртък. Минималните тем-
ператури ще са от около нулата до 5 градуса, а днев-
ните - от 14 до 19 градуса.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Косвена красота" - драма,
 в ролите: Уил Смит, Кийра Найтли, Кейт Уинслет,

Едуард Нортън, Хелън Мирън, Наоми Харис,
Майкъл Пеня, Енрике Мърсиано и др.

В петък минимални-
те температури в по-го-
лямата част от страна-
та ще бъдат от 2 до 7
градуса, а дневните - от
17 до 23 градуса. Ще ос-
тане слънчево или  с незначителна висока облач-
ност.

В събота и неделя ще остане топло. Минимални-
те температури ще бъдат от 4 до 10 градуса. През
деня ще се развива купеста облачност и  на места в
планинските райони  е възможно да превали крат-
котраен дъжд. Максималните температури ще оста-
нат в интервала от 17 до 22 градуса.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 65

ВОДОРАВНО: "Под старото небе". Тарос. Тена-
кел. Макаров (Олег). "Натали". Минало. Опак. Рик.
Тона. АРОСА. Кик. Верев. Дин. Расин (Жан). Такин.
Ерато. Елемаг. Белова. Арова (Соня). Витан. Ве-
лен. Тик. Карас. Нани (Аньезе). МАН. "Матен". Кок.
Килими. Окоп. Ната (Джулио). Елатерит. Масовик.
Миро. Нерит. Сетер. МОК. "Рапид". Лани. Радил.
Сатирик. Гид. Катар. Кино.

ОТВЕСНО: Ботаника. Елиминатори. ДАК. Кисел.
Калас (Мария). Кад. ОСРАМ. Киров (Димитър). Ни-
тон. Торит. Навик. МАВЕРИК. Насонов (Арсений).
Татами. Ирала (Доминго). "Ването". Ара. Екип. Тот.
Лара (Хесус). "Анатол". Тиса. Тено. Екер. СЕКАМ.
ДАР. Дона. Авилов (Михаил). Нотис. Натор. Невен.
Перелик .Декапод. Малак. Ротари (Пиетро). Бела-
сица. Пеликан. Ганик. ТЕРИКО.
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Вицепрезидентът на
БФС Атанас Фурнаджиев
потвърди пред агенция
БЛИЦ, че заплатата на
селекционера на национал-
ния отбор по футбол на
България е намалена.
"Абсолютно нормално е
всеки един от нас да си
намали заплатата. И това
като действие на времен-
но изпълняващия длъж-
ността президент на
БФС Михаил Касабов е
абсолютно разбираемо,
заяви бизнесменът.

- Как гледате на реше-
нието на Лудогорец,
ЦСКА и Левски да нама-
лят заплатите на футбо-
листите си с 30% пред-
вид тежката финансова
ситуация, породена от
коронавируса?

- Нормално е. Всеки
страда в момента - както
спортът, така и бизнесът.
Всички институции прибяг-
ват до тази мярка. Както
виждате, и Народното
събрание взе решение да
замрази заплатите на

Най-нормалното нещо е Конгресът да се отложи и да се проведе
във време, когато няма да има риск от разпространение на зараза,
заяви вицепрезидентът на футболната централа  Атанас Фурнаджиев

Вицепрезидентът на БФС Атанас Фурнаджиев смята, че конгресът на
централата трябва да се проведе през есента

Ръководството на
Реал (Мадрид) има
намерение да съкра-
ти разходите си за
заплати през следва-
щия сезон. Това ще
стане с продажбата
на няколко футболис-
ти. Сред тях са висо-
коплатените Гарет
Бейл и Хамес Родри-
гес, пише в. "Ас".

Германският футбо-
лен съюз планира да
рестартира първенства-
та в първия или втория
уикенд на май, а мест-
ните клубове вече по-
лучиха разрешение да
подновят тренировките.
Пандемията от корона-
вирус в Германия е при-

Ðåàë (Ìàäðèä) ïðîäàâà èãðà÷è Ãåðìàíñêèòå êëóáîâå ïîäíîâèõà òðåíèðîâêè
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Техническият директор
на ДЮШ на Берое
Яспер де Мюнк по
спешност
се завърна в Холандия.
Решението му бе продиктува-
но от нарастващата пандемия
и по молба на семейството
му. Това доведе до предсроч-
но прекратяване на договора
му с клуба. Де Мюнк започна
работа в школата през август
2019 г.

На Острова са
стигнали до консенсус
относно това кога може да бъде
подновена надпреварата във
Висшата лига. Според "Дейли
Мирър" властите са дали зелена
светлина на плана шампионатът
да бъде рестартиран в началото
на юни. Двубоите ще се играят
при закрити врата, като ще
бъде осигурена възможно най-
безопасна среда за играчите,
тъй като достъпът до стадионите
ще бъде силно ограничен за
всякакви външни лица.  Според
здравните власти във Великоб-
ритания пикът на заразата с
COVID-19 е съвсем близо и
след средата на април се
очаква спад на броя на новите
случаи.

Звездата на
Ювентус Кристиано
Роналдо отправи
предизвикателство
към милионите си фенове в
социалните мрежи. Португале-
цът ги вдъхнови да бъдат
физически активни по време
на периода на социална
изолация. Във видео Роналдо
обясни, че предизвикателство-
то се казва "Купата на
дневната" и далеч не е сложно.
Лягате на постелка в дневната
ви и правите колкото се може
повече коремни преси с
вдигнати крака за 45 секунди.
За 45 секунди Роналдо
направи впечатляващите 142
повторения от т. нар. core
crushes.

 23-годишният
френски национал
Кингсли Коман
кара колата си на
подземния
паркинг на
тренировъчния
комплекс на ФК
Байерн в Мюнхен.
Баварският гранд
поднови трени-
ровки, като
футболистите са
разделени на
малки групи.

Снимка
Пресфото БТА

чина 13 клуба от двете
професионални  лиги да
са пред угрозата от фа-
лит, ако първенствата
не се подновят през
следващия месец,  ка-
то седем отбора от Вто-
ра бундеслига може да
изпаднат в несъстоятел-
ност още през май, а

През настоящия
сезон "белият балет"
има 284 милиона раз-
ходи за възнагражде-
нията на играчите. Са-
мо с продажбата на
Бейл и Хамес тази су-
ма ще бъде облекче-
на с 45,4 милиона.

Освен това Реал
(Мадрид) планира да
продаде нападателите

:

Íàêðàòêî

Селекционерът на националния отбор на България - Георги Дермен-
джиев, заяви пред Gong.bg, че договорът му изтича в края на април.
Той сподели, че има вероятност да си намали заплатата.
"Имам договор да водя националния отбор до края на април. Конт-
рактът ми още не е приключил. Плюс това има опция за удължаване
с още две години. Има вероятност да си намаля заплатата заради
коронавируса. Това е нещо напълно нормално", заяви Дерменджиев.

Мариано Диас и Бра-
им Диас, защитници-
те Алваро Одриосола
и Хесус Валехо, как-
то и халфа Даниел Се-
байос . Ако всички
сделки бъдат финали-
зирани, то разходите
за заплати в Реал
(Мадрид) ще бъдат на-
малени със 75 милио-
на евро. ç

Футболистът на Лев-
ски Насиру Мохамед е
пожелал да се завър-
не в бившия си тим Хе-
кен. 25-годишният играч
изпитва сериозни труд-
ности с аклиматизаци-
ята си на "Герена" след
пристигането при сто-
личани през лятото на
миналата година. Той

×óæäåíåö ïðåä ðàçäÿëà ñ Ëåâñêè
публикува снимка в со-
циалната мрежа "Инс-
таграм", на която е с
екипа на шведския от-
бор и пише, че фено-
вете на Хакен му липс-
ват.  Мохамед също та-
ка призова привърже-
ниците да познаят от
коя година и точно кой
мач е.

Запалянковци ведна-
га отбелязаха, че е от
дебюта му за шведския
тим в шампионатен мач
срещу Елфсборг. Под
снимката пък фенове
му пишат да се завър-
не колкото се може по-
скоро, а други са убе-
дени, че това ще се слу-
чи още през лятото. ç

други два - през юни.
Четири състава от Пър-
ва лига също са пред
фалит.

Германия е третата
най-засегната страна в
Европа от пандемията
COVID-19 с над 100 хи-
ляди заразени и пове-
че от 1500 жертви. ç

Ãåîðãè Äåðìåíäæèåâ: Äîãîâîðúò
ìè å äî êðàÿ íà àïðèë

депутатите към декември
2019 г. Всеки търси вари-
ант да се спази от криза-
та. При положение че не
се играят мачове и не се
провеждат тренировки, е
абсолютно нормално да
се редуцират заплатите на
играчите.

- Има ли опасност да
се отложи конгресът на
БФС, който трябва да
избере нов президент и
Изпълком?

- След като ФИФА
отложи своя конгрес,
който беше насрочен за 4
юни, за края на септемв-
ри, е абсолютно логично и
ние в България да напра-
вим същото. Това е така,
защото, както знаете, на
конгреса се очакват над
700 делегати, което предс-
тавлява голямо струпване
на хора. Най-нормалното
нещо е конгресът да се
отложи и да се проведе
във време, когато няма да
има риск от разпростра-
нение на зараза.

- Името на Стилиян

Петров е сред най-спря-
ганите за нов президент
на БФС. Какво е вашето
мнение лично за него и
опцията той да оглави
футбола?

- Мнението ми е поло-
жително като цяло. Стили-
ян Петров е човек, който
е с доказан морал и
качества. Мисля, че ако
той приеме, би бил една
удачна кандидатура.

- Заговори се и за
кандидатура на Димитър
Бербатов, който бе наре-
чен предател от Венци
Стефанов. Допускате ли,
че и той ще се хвърли в
битката?

- Възможно е всеки да
се кандидатира. Аз бих
приветствал повече канди-

дати, да има поне трима-
четирима. Трябва да се
избере най-достойният и
конгресът като най-висш
орган на футбола в Бълга-
рия да направи най-
правилния избор.

- Какво е мнението ви
за шансовете на национал-
ния отбор да се справи с
Унгария и да влезе в
решителния бараж за
европейското първенство?

- Унгария е отбор от
нашата черга. При прави-
лен подбор на футболис-
ти, които са в оптимална
форма и при абсолютно
себераздаване от тяхна
страна на стадиона, и с
треньора, който сме
избрали, мисля, че имаме
добри шансове. ç


