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Фермерските пазари отново ще заработят
в условията на извънредното положение.
Министърът на здравеопазването Кирил
Ананиев подписа заповедта, която е кому-
никирана със Земеделското министерство,
съобщи министърът на земеделието, хра-
ните и горите Десислава Танева. Всяка об-

щина да въведе заграждания с цел пре-
дотвратяване струпването на хора и опре-
деляне на задължително еднопосочно дви-
жение в рамките на пазара. Трябва също
така да бъде осигурен персонал, който да
предоставя и осигурява контролиран дос-
тъп на клиенти.
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Ï
озната семейна история. Двамата с жена ми
изплащаме солен жилищен кредит в ДСК (бив-
шата най-популярна българска банка сега, соб-
ственост на унгарски банкери. Не ме питайте
защо е така...).

×åñòèò Âåëèêäåí,
ãîñïîäà áàíêåðè!

À íàðîäúò - áåäåí
è „îñòðèãàí“

Та въпросната гулаш банка преди няколко седмици
ни стовари близо хиляда лева недобори. Били за минали
такси, застраховки и не знам какво си. Така и не ни
стана ясно откъде дойдоха тези близо три месечни вноски
допълнително, но ме успокоява мисълта, че и на БНБ
(нашия така наречен НАЦИОНАЛЕН БАНКОВ КОНТРОЛЬОР)
никога не й е ясно. След като преодоляхме сърцеболна-
та и чернодробна криза от стреса, изтупахме юрганите
и платихме половината сума. Другата част смятахме да
платим в края на април.

И така дойде слънчевият коронавирусен април и
заедно с него очакваните от всички пенсии, част от
които г-н Б. Б. бе дарил с внушителната великденска
надбавка от 40 лева. Но не би. Банкоматът показа, че в
картата на жена ми има 0 лева. Очевидно витязите от
ДСК бяха сметнали, че точно сега - в разгара на коро-
навирусната чума, е редно да си посъберат недоборите.
Че нещастните хорица не могат да направят повече от
милиард (Да!) годишна печалба.

Спирам се на това, защото още преди доста дни се
заговори за т. нар. банкова ваканция, за това, че бан-
ките в ЕС ще спрат временно събиране на кредитни
вноски заради пандемията. Решението на великия ЕС
дойде, но нашата БНБ щедро отпусна още пет (работни)
дни на нещастните чуждестранни банки у нас, да се
"подготвели" за сложната операция. Което значи седем
дни, но и те изтекоха преди сегашния седми април. И
така и до ден днешен за чуждите банки в България (а
те са 99% от всички банки у нас) няма "ваканция".
Само труд и стригане на тъпите българи.

Заради което пожелавам щастлив и богат Великден и
на всички храбри чиновници в БНБ - те денонощно стоят
на своя финансов пост и неотклонно мислят за нас!

Петър ГЕРАСИМОВ

Êèòàé èçïðàòè
íàä 300 ñàìîëåòà
ñ ïîìîù â áîðáàòà
ñðåùó COVID-19

по солидарност
итай е организирал 302 въз-
душни полета, за да изпра-
ти на международната об-
щност хуманитарна меди-
цинска помощ в борбата с
коронавирусната пандемия.
Това съобщи вчера агенция
Синхуа, като се позова на
китайското управление на
гражданската авиация, пре-
дадоха ТАСС и БТА.

По данни на ведомство-
то до 5 април Китай е изп-
ратил по въздуха 110 спе-
циалисти в сферата на здра-
веопазването и над 4,7 то-
на медицинско оборудване
в 48 страни. Хуманитарна-
та помощ от КНР включва
апарати за изкуствена вен-
тилация на дробовете, пред-
пазни маски, защитно об-
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ßïîíèÿ äàðÿâà
íà Áúëãàðèÿ
íîâî ëåêàðñòâî
Япония планира да даде
безплатно на 20 страни,
сред които и България,
противогрипното лекарс-
тво Авиган, известно още
като Фавипиравир, за да
го използват за лекува-
не на заразени с коро-
навирус, обяви агенция
Киодо. Сега лекарството
преминава клинични тес-
тове. Японското прави-
телство планира да ут-
рои запасите си от Ави-
ган спрямо сегашното им
равнище, за да го из-
ползва за лечение на 2
млн. заразени с новия
коронавирус. Освен Бъл-
гария, сред 20-те дър-
жави, които ще го полу-
чат, са Чехия, Индонезия,
Иран, Мианма, Саудитс-
ка Арабия и Турция.  ç

Точка на Григор Димит-
ров попадна в Топ 3 на
най-великите за изми-
налите 10 години. Tennis
TV избра 50-те най-изу-
мителни "хотшот" изпъл-
нения , като това на
Гришо напълно заслужи
престижното място в
класацията. Става дума
за мача срещу Виктор
Троицки от 2012 година
в Базел. Тогава Димит-
ров се наложи с 6:3 6:2,
а в срещата реализира
една от най-красивите
точки в цялата си кари-
ера. При разиграване в
четвъртия гейм на вто-
рия сет българинът сер-
вира при 40-40 и след
пласиран форхенд по об-
ратния диагонал тръгва
към мрежата.

Ãðèøî ïîïàäíà â
Òîï 3 íà âåëèêèòå
èçïúëíåíèÿ

лекло, безконтактни термо-
метри и др.

Освен това вчера от Ки-
тай са доставени в Гана 37,6
тона медицински материа-
ли и апаратура, предназна-
чени да подпомогнат 18 аф-

рикански страни в борбата
с коронавируса.

По последни данни за-
разените с новия корона-
вирус в цял свят са близо
1,3 милиона, а жертвите -
над 70 хиляди.  ç

Облекчаването на
ограничителните мерки
не стои на дневен ред,
докато данните за ко-
ронавируса не се подоб-
рят осезаемо и да се ог-
раничи появата на пов-
торен пик на коронави-
руса. Това заяви вчера
шефът на Оперативния

Ãåí. Ìóòàô÷èéñêè: Ìåðêèòå îñòàâàò!
Важно е да изчакаме данните
да се подобрят и да не се допусне
нов пик на COVID-19

щаб за борба с COVID-
19 ген. проф. Венцеслав
Мутафчийски. Той при-
зова да не забравяме,
че именно предприети-
те строги мерки в стра-
ната са причината за
слабата заболеваемост
у нас.

Шефът на щаба на-

рече безпрецедентна мо-
билизацията на общес-
твото за справяне със
заболяването от корона-
вирус.

Той посочи още мер-
ките, които държавата
предприе преди поява-
та на първите случаи
на заразени у нас, за
да сме максимално под-
готвени за най-тежкия
възможен сценарии.

Лечебните заведе-
ния получиха възмож-

ност по-бързо и лесно
да получат месечните
си финанси от Здрав-
ната каса, особено с ог-
лед факта, че принуди-
телно им бяха отмене-
ни плановите опера-
ции, с което паднаха
осезаемо и приходите
им, посочи ген. Му-
тафчийски и благода-
ри за дарителските кам-
пании, които се пред-
приемат в момента от
гражданите.  ç

София.
В Деня на
здравния
работник и
Световния
ден на
здравето -
7 април,
президен-
тът Румен
Радев
посети
"Пирогов"
и се
срещна с
ръковод-
ството,
оператив-
ния щаб.
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Снимка
Пресфото
БТА
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Президентът Румен
Радев отново призова
правителство да вземе
бързи мерки, които спо-
ред него вече дори закъс-
нявали, за да не се допус-
не да има хора, които
мизерстват. Да няма
гладни хора, защото
гладният човек ще излезе
на улицата, предупреди
държавният глава в изяв-
ление пред журналисти
след посещението си в
"Пирогов", съобщи Епицен-
тър.бг. И добави - хората,
които вземат тези реше-
ния, са сити хора, но има
много гладни. Заради това
казвам - не чакайте
момента, в който гладът
ще победи страха! Комен-
тарът му бе по повод
въпроса дали ще наложи
вето на част от законите,
които вчера бяха приети в
Народното събрание. Той
обясни, че се очаква
всички документи да
постъпят при него и след
като ги разгледа, ще
реши. Припомняме, че
миналата седмица Бори-
сов предупреди, че ако
президентът наложи вето,
той ще извади депутатите
на ГЕРБ от парламента и
ще остави хората да мрат.
Премиерът трябва да се
запознае със законите.
Президентът не може да
наложи вето на решение

Ïðåçèäåíòúò ïàê ïðèçîâà ïðàâèòåëñòâîòî äà âçåìå
áúðçè ìåðêè, çà äà íÿìà õîðà, êîèòî ìèçåðñòâàò

на парламента, обясни
Радев. От други комента-
ри по-добре да се въздър-
жа. Гьоте го е казал най-
добре: "Няма нищо по-
страшно от активната
глупост", заяви държавни-
ят глава. Така той комен-
тира и след въпроса  дали
ще отговори на премиера
Борисов от миналата
седмица, когато той заяви
по негов адрес: "Радев
ходи след нас като някоя
дърта свекърва, ама от
тези, злобните". А в брой
33 на Държавен вестник e
пyбликyвано pешението на
парламента за yдължава-
не на извънредното поло-
жение до 13 май т. г.
Обнародвани ca и новите
правила за pабота на
парламента в кризисна
ситyация. За всичко това
не се изисква указ на
държавния глава.  Припом-
няме, че през миналата
седмица Радев остро
разкритикува правителст-
вото за недостатъчните
икономически мерки за
справяне на последствията
от коронавируса. Според
него действията на прави-
телството ще доведат до
криза - безработицата
расте с часове, хиляди
предприятия спират рабо-
та. Много българи спешно
се нуждаят от помощ.
Бизнесът и свободните

Депутатите остават без запла-
ти. Това предложиха от ГЕРБ, а пред-
ложението бе прието единодушно
в парламента със 170 гласа. Про-
мяната ще е само за периода на
извънредното положение. Тя ще за-
сяга освен народните представите-
ли, министрите и шефовете на из-
пълнителните и на държавните аген-
ции, коментира "Нова телевизия".
Ние за извънредното положение ня-
ма да получаваме възнаграждения.
След удръжките, парите ни ще се
превеждат по сметките на Минис-
терството на здравеопазването.
Призовавам всички да гласуват еди-
нодушно, заяви Красимир Ципов от
ГЕРБ.

Депутатите от управляващата

Åäèíîäóøíî ðåøåíèå: Äåïóòàòèòå îñòàâàò áåç çàïëàòè

професии също очакват
убедителни мерки. Мизе-
рията не е спасение от
вируса, категоричен бе
Радев. Той определи като
"тревожен" факта, че вече
има 30 медици, заразени с
коронавирус. И призова
всички болници бързо да
се оборудват с лични
предпазни средства.
"Нямаме реаниматори,
вирусолози... Трябва да
мислим за добрия им
социален статут след
кризата", добави Радев.
Относно заплатите на
народните депутати и
решението на парламента
да дарят възнагражденията
си, които ще получат по
време на извънредното
положение, държавният
глава каза, че той е дарил
своята заплата още от
месец март, за което
"Земя" писа. За разлика от

:
Íàêðàòêî

След Великден
"Пирогов" ще тества
целия персонал за
антитела
След Великден мислим да
направим общо тестуване
с бързи тестове на целия
персонал в "Пирогов", за
да покажем дали има
някакъв изграден имуни-
тет, да имаме реална
картина какво се е
случило след вече месец
и половина в реална
битка с коронавируса,
съобщи директорът на
лечебното заведение
проф. Асен Балтов,
цитиран от "Дарик радио".
Той увери, че в болницата
са взети всички мерки и
медиците имат защитни
костюми. Проф. Балтов
предупреди хората по
великденските празници
най-стриктно да спазват
карантината. Той отчете,
че в спешната болница
към момента се лекуват
31 пациенти с коронави-
рус. 6 от тях са в интен-
зивно отделение. Другите
25 са в средно тежко и
тежко състояние с необ-
ходимост от кислородна
терапия , които се
лекуват в отделена
клиника, която е само за
коронавирус.

Фармацевтите
настояват да се свика
Висшия съвет по
фармация към МЗ
заради COVID кризата
Пред БНР проф. Асена
Стоименова, председател
на УС на Българския
фармацевтичен съюз,
коментира съобщенията за
някои медикаменти,
разрешени за употреба за
различни заболявания, за
които се смята, че са
ефективни и при симптоми
на COVID-19. Тя призова
гражданите да не се
запасяват с подобни
лекарства, за да не се
окаже, че пациенти с
основните болести, за
които те се използват, ще
се окажат без лечение.
Проф. Стоименова подчер-
та, че за ефективността на
лекарства за грип, мала-
рия или краста при
коронавирусна инфекция
има само някои наблюде-
ния и предположения, но
не доказателства. Има
такива "проучвания" и ги
слагам в кавички, защото
по-скоро към настоящия
етап те са само наблюде-
ния…. Първо, тези лекарст-
ва са по лекарско предпи-
сание и не е необходимо
пациентите да отиват при
лекарите, за да се запася-
ват с рецепти.

Åäíîâðåìåííî ñúñ çäðàâíèòå ìåðêè
òðÿáâàò óáåäèòåëíè è íàâðåìåííè ìåðêè
çà áîðáà ñúñ ñîöèàëíàòà è èêîíîìè÷åñêàòà
êðèçà, êàòåãîðè÷åí å Ðóìåí Ðàäåâ

ложение, то ще срещне подкрепа
от цялото Народно събрание, ка-
за Веселин Марешки. БСП оттег-
ли предложението си възнаграж-
денията на народните представи-
тели да бъдат замразени на ниво
от края на мандата на предишно-

то Народно събрание. "Воля" съ-
що се отказа от намаляване на
основното възнаграждение от 1
април на нивото на минималната
работна заплата за страната. То-
ва направиха и от ПГ "Обединени
патриоти", които искаха месечните
възнаграждения да са 50 % от
брутните възнаграждения, като то-
ва да важи и за членовете на Ми-
нистерския съвет. Народните пред-
ставители отправиха и апел към
президента също да се откаже от
заплатата си.

Вече са факт и цифрите, не-
обходими за актуализацията на
бюджета. Депутатите гласуваха и
новата финансова рамка с лимит
на държавния дълг 10 млрд. лв. ççççç

Вицепрезидентът Илияна Йо-
това ще дари месечното си въз-
награждение на Центъра за спеш-
на медицинска помощ - София,
съобщи прессекретариатът на
държавния глава, цитиран от БНР.
Нормално е вниманието ни да бъ-
де приковано към болниците, там,
където са най-тежките случаи. На

Âèöåïðåçèäåíòúò Èëèÿíà Éîòîâà äàðÿâà
çàïëàòàòà ñè íà Ñïåøíà ïîìîù - Ñîôèÿ

депутатите и министрите,
които възнамеряват да
дарят заплатите си към
края на извънредното
положение, аз го направих
в началото, припомни
президентът. За мен даре-
нието има смисъл, когато е
навреме и когато е далеч
от камерите, другото е
суета и популизъм, подчер-
та държавният глава. И се
обърна директно към
народните избраници:
"Уважаеми депутати, даре-
нието за мен е личен акт,
ако държите да се равня-
вате по президента, има
лесно решение. Кръгом и
бегом към месец март, сега
си дарете и мартенските
заплати!" Радев посочва
още, че личните му средст-
ва са отишли в подкрепа
на възрастните хора в
община Видин, припомни
Епицентър.ççççç

В настоящата пандемия е за-
дължително да има качествени
тестове за тях, защитни костю-
ми, всичко необходимо, още по-
вече че трябва да си го купуват
сами, заявява Илияна Йотова.
Средствата ще бъдат преведени
по сметката на столичната Спеш-
на помощ.ççççç

партия изненадващо се отказаха
от предложението си за "замра-
зяване" на заплатите и вместо то-
ва внесоха предложение да се от-
кажат напълно от тях до края на
извънредното положение. Ние от
"Воля" ще подкрепим това пред-

В Деня на здравния работник и Световния ден на здравето, президентът
Румен Радев (дясно) посети УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" и се срещна с

ръководството,  оперативния щаб на лечебното заведение и доброволци-
те в борбата с коронавируса. Директорът на лечебното заведение Асен

Балтов (ляво).

най-първата линия са спешните
медици, които първи се отзова-
ват на зова за помощ и се сблъс-
кват безотказно с всичко. Човеш-
кият живот първо зависи от тех-
ния професионализъм и всеотдай-
ност. За да ни помогнат, но и за
да опазят себе си, те трябва да
бъдат защитени.
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"Не трябва да продъл-
жаваме да си затваряме
очите какво се случва в
залата - по време на
извънредно положение се
прокарва брутален лоби-
зъм в парламента. Г-жо
Караянчева, омръзна  ми
тук да говорят хора, които
първо трябва да деклари-
рат конфликт на интереси,
а си говорят за бизнесите
и си мерят аптеките и
търговските вериги." Това
заяви народният предста-
вител от ПГ на "БСП за
България" Иван Ченчев от
трибуната на Народното
събрание. Той подчерта,
че е недопустимо тази
ситуация да се използва
за икономическа изгода
на гърба на българските
граждани. Ченчев допъл-
ни, че председателят на
Народното събрание е
допуснал в парламента да
се говори обидно и  неува

"Хора, които не са
лекари, предлагат тази
мярка. Това предложение
не почива на никаква
реална основа", заяви
народният представител

Íåäîïóñòèìî å òàçè ñèòóàöèÿ äà ñå
èçïîëçâà çà èêîíîìè÷åñêè èçãîäà íà ãúðáà
íà áúëãàðñêèòå ãðàæäàíè, êàòåãîðè÷íè
áÿõà ïðîô. Ãåîðãè Ìèõàéëîâ è Èâàí ×åí÷åâ

Ñîöèàëèñòè àêòèâíî ñå ïðîòèâîïîñòàâèõà
íà ëîáèçìà è ñïåêóëàòà ïðè ëåêàðñòâàòà

Íà òîçè äåí

Събития
” 217 г. - Римският импе-
ратор Каракала е убит от
преторианския префект
Макрин, който го наследява
на трона.
” 1939 г. - Фашистка
Италия анексира Албания.
” 1942 г. - Втора световна
война: по време на обсада-
та на Ленинград войските на
СССР пускат в експлоатация
железопътната връзка с
Ленинград.
” 2001 г. - Бившият
български цар Симеон
Сакскобургготски учредява
ПП Национално движение
"Симеон Втори".
Родени
” 1892 г. - Мери Пикфорд,
американска актриса
” 1911 г. - Емил Чоран,
румънски философ
” 1929 г. - Жак Брел,
белгийски певец
” 1938 г. - Кофи Анан, 7-
ми Генерален секретар на
ООН, Нобелов лауреат
” 1941 г. - Вивиан Уестууд,
британска модна дизайнерка
” 1941 г. - Илка Зафирова,
българска актриса
” 1952 г. - Йълдъз Ибрахи-
мова, българска певица

” 1977 г. - Йоана Буковска,
българска актриса
Починали
” 1848 г. - Гаетано Донице-
ти, италиански композитор
(* 1797 г.)
” 1950 г. - Вацлав Нижинс-
ки, руски балетист
” 1965 г. - Иван Тодоров-
Горуня, български генерал
” 1970 г. - Бенчо Обреш-
ков, български художник
” 1973 г. - Пабло Пикасо,
испански художник
” 1984 г. - Пьотър Капица,
руски физик, Нобелов
лауреат
” 1995 г. - Давид Овадия,
български поет

” 2013 г. - Маргарет Тачър,
британски политик, първата
жена лидер на Консерватив-
ната партия и премиер на
Обединеното кралство

:

от "БСП за България"
проф. Георги Михайлов.
Той подчерта, че зад него
има нечисти интереси и
никой  не трябва да
подкрепи такова предло-
жение. "Отговорни за

Лидерът на БСП - София Ка-
лоян Паргов и младежи от Тиму-
ровските команди в Градския съ-
вет на столичните социалисти ор-
ганизираха дарителска кампания
в помощ на три сирачета и тяхна-
та баба. Първите продукти - бе-
бешка храна и памперси, доста-
тъчни за един месец, детски стол-
чета, креватчета, матраци, дезин-
фектанти и маски - вече са при
семейството. Дарението направи-
ха лидерът на БСП - София Калоян
Паргов, председателят на младеж-
кото обединение на социалистите
в столицата Петко Димитров и чле-
нове от Тимуровските команди.

Ìëàäè ñîöèàëèñòè ñ äàðèòåëñêà êàìïàíèÿ â
ïîìîù íà  ñèðà÷åòà è òÿõíàòà áàáà

"Това е огромна човешка тра-
гедия, коментира Калоян Паргов.
- 36-годишна майка на 9-месеч-
ни близначки и на по-голямо мом-
ченце почина от двустранна пнев-
мония преди около месец. Нало-
жи се спешно да търсим институ-
циите за помощ, за да може ба-
бата на децата, която малко пре-
ди това е загубила и съпруга си,
да ги припознае. Административ-
но вече всичко е наред и жената
ще започне да получава съответ-
ните държавни помощи за деца-
та. Сега тя се нуждае от всякаква
подкрепа, за да може да се гри-
жи за внучетата си. Това, с което

ние помогнахме, е само начало-
то. Продължаваме с кампанията.
Предстои да осигурим и лаптоп
на момченцето, което е ученик,
за да може да се включи в дис-
танционното обучение по време
на кризата".

Калоян Паргов добави, че ця-
лата организация на столичните
социалисти в момента е насочи-
ла усилията си в помощ на нуж-
даещи се хора. И даде за пример
дейността на кмета на район "Из-
грев" от БСП д-р Делян Георгиев.
"Той е организирал собственици
на малки квартални ресторантче-
та и заведения на територията на

района и заедно със социалния
патронаж всеки ден приготвят и
разнасят топла храна на нуждае-
щи се, каза Калоян Паргов. - То-
ва е отличен пример, който тряб-
ва да бъде подет не само от дру-
гите райони на София, но и в ця-
лата страна. Ето една ефективна
мярка срещу кризата, която по-
мага на най-тежко засегнатия в
момента малък бизнес, от една
страна, а от друга - на най-нуж-
даещите се хора. Освен това е и
голяма подкрепа за социалния
патронаж, към който все повече
граждани ще се обръщат в след-
ващите 30-40 или повече дни. По-
добна дейност не се нуждае от
някакво специално администра-
тивно решение. Тя е въпрос на
инициатива и желание на самите
кметове".ç

Äîðà ßíêîâà: ÁÑÏ ïðåäëàãà ñïàñèòåëíè ìåðêè, êîèòî ñà ïî-áëèçêî äî õîðàòà
"В бюджета има много буфе-

ри. Възможно е през него хора-
та да усетят, че държавата стои
зад тях при кризисни ситуации.
Има много хора, които управля-
ващите не забелязват в момен-
та, а те ще останат без никакви
доходи. Публичният ресурс е за
това - хората да не се чувстват
застрашени. Ние търсим балан-
са - търсим сигурност за хората
и отношение към бизнеса. БСП
предлага спасителни мерки - мер-
ки, които са по-близко до хора-
та." Това заяви народният предс-
тавител от ПГ на "БСП за Бълга-
рия" Дора Янкова пред BGonAir.

Тя подчерта, че БСП предлага по-
мощи в размер на минимална ра-
ботна заплата за всеки месец по
време на кризата за всички хо-
ра, назначени на трудов договор
в частния сектор, които са в неп-
латен отпуск.

"Към мярката за една мини-
мална заплата, предлагаме тя да
важи за родителите, които не хо-
дят на работа и гледат децата си",
добави още Янкова. Тя подчерта,
че левицата е предложила и ми-
нимална работна заплата и оси-
гуровки за самонаетите лица, ко-
ито са възпрепятствани да рабо-
тят вследствие на кризата, както

и 10-процентно увеличение на
средствата за българските общи-
ни. "С обявяване на извънредно-
то положение самите общини бя-
ха гъвкави и отложиха плащане-
то на данъците и таксите. Те оба-
че ще имат проблеми с издръж-
ката на общината. Там, където
има затворени обекти - предла-
гаме те да не плащат тротоарно
право, такса смет. Предлагаме
приоритетно и спешно финанси-
ране на земеделските произво-
дители в размер на 30 милиона
допълнително чрез Държавен
фонд "Земеделие", поясни Янко-
ва.ç

заяви народният предста-
вител от "БСП за Бълга-
рия" Георги Йорданов. Той
беше категоричен, че не
трябва да се правят
никакви компромиси в
лечението на пациентите:
"Няма да подкрепя това
предложение, защото се
нарушават основни прин-
ципи в лечението.

При изписване на
терапия тежката дума
трябва да бъде на лекаря."
Ченчев обясни, че в
страните, където генери-
ците са позволени, това
се прави след съгласува-
не с лекуващия лекар.

Той допълни, че в
повечето случаи се касае
за комплекс от лекарства
и  връзката е невинаги
еднозначна, като това
може да доведе до тежки
последици за болните.ç

провеждане на тази
лекарствена политика са
Българският лекарски
съюз и българските лека-
ри.

Бъркането на хора,
които не са медицински
лица, в медицината могже
да доведат до много
опасни дисбаланси",

завърши Георги Михайлов.
 "Изпаднахме в абсурд-

ната ситуация - икономист
да обяснява за приликата
между оригиналния меди-
камент и генерика. Не е
вярно, че оригиналният
медикамент и генерикът
са с еднакво значение за
лечението на хората." Това

Проф. Георги Михайлов

Иван Ченчев
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Ïîâå÷åòî äúðæàâè ÷ëåíêè íàñòîÿâàò ïåðèîäúò
íà ïðåõîä äà ñå óâåëè÷è íà äâå ãîäèíè

Състоянието на есен-
ниците при нас е добро.
Поне в 50-сантиметровия
почвен слой имаме дос-
татъчно влага, сподели
Йордан Спасов - предсе-
дател на земеделска ко-
операция "Напредък" във
Велики Преслав, за Аг-
ри.БГ. Кооперацията сто-
панисва общо 10 хил. дка
в Шуменско. В момента
есенниците са във фаза
братене в посока към
вретенене. "Трябва да из-
преварим вретененето,
за да можем да вкараме

хербициди и да изведем
борбата срещу плевели-
те. Притеснява ни обаче
студеното време. Темпе-
ратурите трябва да са
най-малко 6 градуса, за
да има ефект от вкара-
ните хербициди", обясня-
ва Спасов.

Кооперацията в Шу-
менско вече е премина-
ла на четирикратно тре-
тиране на посевите.
"Преди сеитбата вкарах-
ме на пшеницата NPK -
тор с азот, фосфор и ка-
лий, по 20 кг/дка. В ран-
ните февруарски дни про-
дължихме с 20 кг/дка кар-
бамид. По средата на ме-
сец март дадохме втора-
та доза азот от амониев
нитрат. Сега по средата
на април в зависимост от
състоянието на есенници-
те вероятно ще вкараме
и трета доза от 20 кг/дка",
обясни шефът на коопе-
рацията.

За разлика от много
негови колеги, които се
оплакват от зимната су-
ша, в Шуменско сякаш са
по-облагодетелствани от-
към влага и температура.
"Направихме сеитбата на
есенниците през октом-
ври. През ноември пад-
наха 73 л/кв. м дъжд, а
през декември - 55 л/кв.
м. Само през януари поч-
ти нямахме валежи от
дъжд или сняг. За смет-
ка на това през февруа-
ри дъждовете бяха 72 л/
кв. м, а през март - 55 л/
кв. м. Така че засушава-
нето при нас много не го
усещаме", казва Спасов.

Пшеницата на негови-
те колеги в Добричко съ-
що се развива добре.
Ниските температури на
този етап не пречат на
културата, само се заба-
вят темповете на разви-
тие. Няма опасност от из-
мръзване, коментира
преди време и проф.
Иван Киряков от Добру-
джанския земеделски ин-
ститут. ç

Специалният комитет
по селско стопанство
одобри позицията си и
връчи мандат на Предсе-
дателството за стартиране
и водене на преговори с
Европейския парламент
по проекта на Регламент
за преходните правила за
ОСП. България постигна
успех в преговорите за
включване в проекта на
регламента на текст за
запазването на схемата
за националната преходна
помощ за периода на
преходния регламент без
промяна на нивото на
подкрепа към 2020 г.
съобщиха от пресцентъра
на МЗХГ.

Схемата за преходната
национална помощ не
присъстваше в предвари-
телното предложение на
Европейската комисия.
Запазването на преходна-
та национална помощ ще
създаде по-голямо ниво
на сигурност и предвиди-
мост за земеделските
стопани, особено в секто-
рите, които се подпомагат

с този вид подкрепа, и ще
подпомогне осъществява-
нето на плавен преход
към реформираната ОСП.
Преходният регламент
осигурява продължаване
на прилагането на всички
схеми за директни плаща-
ния в периода до влизане-
то в сила на правилата на
новата ОСП, при същите
условия и изисквания по
отношение на земеделски-
те производители. Преход-
ният регламент позволява
непрекъснатост на помощ-
та по Програмата за
развитие на селските
райони към земеделските
стопани като дава въз-
можност на страните
членки да използват
средства от новия програ-
мен период по старите
правила, действащи в
периода 2014-2020 г. Това
ще осигури безпроблемно
продължаване на плаща-
нията към земеделските
производители до одобре-
нието на Стратегическия
план.

Преходният период

остава за момента една
година, т. е. 2021 г. ще
бъде преходна година,
като на заседанието беше
прието специално изявле-
ние, че това не е оконча-
телна позиция и че този
елемент ще бъде преразг-
ледан с оглед на напредъ-
ка на преговорите за
Многогодишната финансо-
ва рамка. Мнозинството
държави членки са убеде-
ни, че срокът на преход-
ния период е необходимо
да бъде 2 години. В допъл-
нение, преговорната
позиция се определя като
"частична", тъй като на
настоящия етап не включ-
ва свързаните с бюджета

Äúæäúò äàäå
íàäåæäà íà
åñåííèöèòå

Фермерските пазари отново ще зарабо-
тят в условията на извънредното положе-
ние. Министърът на здравеопазването Ки-
рил Ананиев подписа заповедта, която е ко-
муникирана със Земеделското министерст-
во, това съобщи  за АгроКлуб министърът
на земеделието храните и горите Десисла-
ва Танева. Както АгроКлуб писа, организа-
тори на Фермерски пазари поискаха дей-
ността им да бъде възстановена в условия-
та на извънредното положение и при спаз-
ване на всички мерки, произтичащи от не-
го.  Министърът уточни, че в писмо до На-
ционалното сдружение на общините в Ре-
публика България, изпратено миналата сед-
мица, Министерството на земеделието, хра-
ните и горите настоява фермерските паза-
ри да бъдат отворени отново при спазване
на необходимите мерки за сигурност.

В министерството постъпиха редица сиг-
нали от производители на малки количест-
ва суровини и храни от животински произ-

Въпреки че здравният министър
Кирил Ананиев разреши на фермер-
ските пазари в страната да възста-
новят дейността си, земеделските
стопани, които участват в пловдивс-
кия пазар, решиха да не се възпол-
зват от вдигнатата бариера. В инте-
рес на истината още в деня на въ-
веждане на извънредно положение
заради COVID-19 - 13 март, който се
падаше в петък, фермерите едино-
душно решиха да преустановят вре-
менно продажбите си, без да има
изрична общинска или държавна за-
повед за това. Пазарът в Пловдив
функционираше единствено в петък,
а точно преди извънредното поло-
жение и в събота, от 16 до 20 часа,
след което спря работа. "Обмисляме
ситуацията с колегите, но решение-

ход, извършващи директни продажби до кра-
ен потребител, относно въведените ограни-
чения и невъзможността за осъществяване
на търговска дейност в определените от об-
щините нарочни за целта места. В същото
време на общинските пазари в населените
места продължава предлагането на различ-
ни по характер стоки, което поставя при
различни условия субектите извършващи
търговска дейност.

МЗХГ предлага на местно ниво всяка об-
щина да оцени индивидуално наличните па-
зари, като отчете тяхното разположение, ка-
пацитет и брой на участващи производите-
ли. Разполагайки с подобна информация, с
цел опазване на всички участници във вери-
гата от продавач до купувач, могат да се
приложат добри европейски практики. Пър-
вата такава е разширяване площта на фер-
мерските пазари и поставяне на информа-
ционни табели за спазване на мерките за
биосигурност.

Â Ïëîâäèâ ôåðìåðñêèÿò ïàçàð ìîæå äà çàðàáîòè åäâà ñëåä 15 ìàé

Çåìåäåëöèòå ïîèñêàõà äà áúäàò
âêëþ÷åíè â ñõåìàòà „60/40“
Ïðåõîäíà íàöèîíàëíà ïîìîù
ùå èìà è ïðåç 2021 ã.

въпроси, които понастоя-
щем са предмет на прего-
вори в контекста на
следващата многогодишна
финансова рамка на ЕС
за 2021-2027 г.

Следващият етап с цел
окончателно приемане на
законодателния акт и
осигуряване на преходен
период за прилагането на
ОСП включва тристранни
преговори с Европейския
парламент. Те са очаква
да стартират и да се
проведат през месец май
и юни 2020 г., след одоб-
рението на позицията на
Парламента по проекта
на регламента на 28
април. ç

Всяка община да въведе заграждания, с
цел предотвратяване струпването на хора и
определяне на задължително еднопосочно
движение в рамките на пазара. Трябва също
така да бъде осигурен персонал, който да
предоставя и осигурява контролиран достъп
на клиенти. На пазарите трябва да бъдат пред-
приети и мерки за предпазване на храните
от вторично замърсяване при предлагането
им, спазване на дистанция от минимум 2
метра, както и ползване на предпазни сред-
ства от продавачи и потребители. Тези мер-
ки засягат и производителите на разсад, който
се продава по фермерските и общински па-
зари. Писмото е изпратено и до РЗИ. ç

осигури предпазна дистанция. За то-
ва е необходимо да осигурим чо-
век, който да следи за движението
и отстоянията. Въпреки спазването
на мерките за сигурност, все пак
съществува и опасността от преда-
ване на вируса както между самите
производители, така и между кли-
ентите и тях.

"Важна мисия на хората от на-
шия пазар е да контактуваме с пот-
ребителите, да ги информираме при
интерес как отглеждаме продукция-
та си, къде са стопанствата ни, как
да приготвим някои храни. В усло-
вията на извънредното положение
това е невъзможно, което е другата
причина да се откажем от разреше-
нието да отворим фермерския па-
зар", обясни Иван Гунчев. ç

Äåñèñëàâà Òàíåâà: Îòâàðÿìå ôåðìåðñêèòå ïàçàðè!Äåñèñëàâà Òàíåâà: Îòâàðÿìå ôåðìåðñêèòå ïàçàðè!

то на повечето от нас е да възобно-
вим пазара на 15 май, петък", каза
управителят Иван Гунчев.

Причината за отлагането е в
изискването да се създаде опреде-
лен ред с пропускателен режим на
територията на пазарчето, за да се
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Над 200 хил. души са
подали годишните си да-
нъчни декларации за об-
лагане на доходите, съоб-
щиха от Национална аген-
ция за приходите (НАП).
Крайната дата за подава-
нето на декларации за до-
ходите на физически ли-
ца е 30 април, а срокът
на деклариране за юри-
дическите лица и едно-
личните търговци беше
удължен до края на юни
2020 г, напомнят от при-
ходната агенция.

16 хил. граждани са се
възползвали от 5% отс-
тъпка, като са подали
формуляра си по електро-
нен път и са платили да-
нъка върху доходите до
края на март. 80% от всич-
ки декларации за доходи-
те са подадени по елект-
ронен път - с персонален
идентификационен код
(ПИК) или с електронен
подпис, сочат обобщени
данни на приходната аген-
ция.

860 хил. граждани ве-
че имат персонален код
от НАП, като могат да го
използват за 35 електрон-
ни услуги, предоставяни
от приходната админист-
рация. Издаването на нов
ПИК се извършва само в
офис на НАП в рамките
на няколко минути.

От съображения за си-
гурност, той се дава лич-
но на клиента или на
упълномощено от него ли-
це в запечатан плик, за-
щото всички действия из-
вършени с ПИК, включи-
телно подаване на декла-
рации и документи, се
считат за саморъчно под-
писани. Вече издаден, но
забравен или изгубен пер-
сонален код може да бъ-
де сменен с обаждане на
информационния телефон
на НАП 0700 18 700.

Националната агенция
за приходите призовава
отново своите клиентите
при възможност да отло-
жат посещенията си в
офис на ведомството до
преустановяването на из-
вънредното положение,
като дотогава използват
електронните услуги, дос-
тъпни на сайта на ведом-
ството. ç

Таксиметрови шофьори
излязоха вчера на протест
и окупираха пространство-
то около храм-паметник
"Александър Невски" в сто-
личния център. Шофьорите
се опасяват, че заради въ-
веденото извънредно поло-
жение и резкия спад на кли-
енти, ще последват масови
фалити. По сметки на бран-
ша от 6000 коли в столица-
та в момента на работа из-
лизат не повече от 2000.
"Ние сме най-големите да-
нъкоплатци в страната и
трябва да бъдем подкрепе-
ни в този труден момент ко-
гато разходите ни са в пъти
по-малко от приходите". То-
ва каза таксиметровият шо-
фьор Петър Караиванов,
който е съорганизатор на
демонстрацията по време на
пандемия. "В момента, в та-
зи криза, в това извънред-
но положение, искаме вау-
чери за 1000 лв. - за гори-
во, за сервиз, за ремонт на

200 õèë. äóøè
äîñåãà ñà ïîäàëè
äàíú÷íèòå ñè
äåêëàðàöèè

Êðèçàòà äîâåäå è äî òàêñèìåòðîâ
áóíò â ñòîëèöàòà

колите, за ЦДП и за всички
текущи разходи", посочи во-
дачът на жълт автомобил,
цитиран от БГНЕС.

Шофьорите поискаха
такситата да имат право да
се движат в бус лентите,
както и да се осигури зона
за сигурност в автомобили-
те, както е по света. "Иска-
ме защита и от полицията.
Не да ни казват, че не им е
в правомощията, когато
клиент не иска да си плати
сметката или някой пиян ни
прави проблем", добави
още Караиванов. Той каза,
че градският транспорт е
опасен за здравето и е не-
обходимо той да бъде на-
мален. Според него предп-
риетите мерки от държава-
та са половинчати и не се
спазват от всички.

Той посочи и другият бо-
лезнен проблем за тях - нис-
ките тарифи, на които во-
зят, и подчерта, че те не са
пипани от 8 години, а през

това време всички цени са
се повишили. "Дневната та-
рифа трябва да е 1.60 лв., а
нощната - 2 лв. Първоначал-
ната такса навсякъде се оп-
ределя на цената на два би-
лета, следователно става
3,20 лв. първоначална так-
са и 80 ст. за престой", обяс-
ни още Караиванов.

Колегата им Ангел Ата-
насов е дошъл да подкре-
пи исканията на протести-
ращите и не може да си
обясни защо точно сега
правят тази демонстрация,
при условие, че тези проб-
леми не съществуват от
днес. Той каза, че обмисля
да смени професията, за-

щото печалбите драстично
са намалели.

Докато те протестираха
на жълтите павета пред
"Александър Невски" в Ми-
нистерския съвет вървеше
среща с представители на
бранша. Стана ясно, че дър-
жавата е поела ангажимент
да обсъди проблемите и по
този повод организаторите
съставиха списък, който ще
бъде предаден на общината.
"Ще има помощи, които те-
първа ще бъдат детайлизи-
рани. В бъдеще може би ще
е необходима и още помощ",
обясни Атанас Шарков и при-
зова цялото общество да бъ-
де солидарно. ç

Øîôüîðèòå ñå îïëàêâàò, ÷å çàðàäè
èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå è ðåçêèÿ ñïàä
íà êëèåíòè ùå ïîñëåäâàò ôàëèòè

Синдикатите искат прего-
вори с правителството за об-
съждане на втори пакет от
социално-икономически мер-
ки заради кризата с коро-
навируса. Едно от предложе-
нията им е за увеличаване
на минималното обезщете-
ние за безработица, което
сега е 9 лева на ден. Син-
дикалистите настояват ос-
новният акцент във втория
пакет от мерки да бъдат до-
ходите.

Според изчисленията на
КНСБ заради кризата с ко-
ронавируса, безработицата
вече е осем процента и има
риск до края на годината
да се повтори случилото се
при икономическата криза
през 2009 година със загу-

О Б Я В А

Напоителни системи" ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК, решения на Съвета на
директорите по Протокол от 31.03.2020 г. и Заповед на изпълнителния директор № РД-11-80/
06.04.2020 г. открива процедури за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на активи,
стопанисвани от клон "Мизия" град Враца, чрез търг при закрити заседания, както следва:

1. Офис площ 13.20 кв. м на първи /партерен/ етаж в Административна сграда в гр. Бяла
Слатина, ул. Димитър Благоев № 99 в УПИ VIII-749, кв. 610, с предназначение: за офис или магазин.

Начална цена: 603 /шестстотин и три/ лева годишно без ДДС.
2. 370 кв. м - част от ПИ с идентификатор 48489.25.565 и първи етаж със ЗП 169 кв. м от

построена в имота административна сграда с идентификатор 48489.25.565.1 в землището на
гр. Монтана, с предназначение: за хидрометеорологична станция.

Начална цена: 3363 /три хиляди триста шестдесет и три/ лева год. без ДДС.
3. Язовир Липница, включващ ПИ 000621 с площ 336 493 кв. м в землището на с. Ковачица,

община Лом и ПИ 000018 с площ 172 331 кв. м в землището на с. Игнатово, община Вълчедръм:
за рибостопанска дейност.

Начална цена: 7507 /седем хиляди петстотин и седем/ лева год. без ДДС.
Търговете ще се проведат в "Напоителни системи" ЕАД, София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136,

ет. 3, /при закрито заседание/ от 11:00 ч. от Комисия, назначена от Изпълнителния директор на
Дружеството, както следва:

- на 27.04.2020 г. за обекта по т. 1;
- на 28.04.2020 г. за обекта по т. 2;
- на 29.04.2020 г. за обекта по т. 3.
Повторна дата за всички обекти: от 11.00 ч. на 05.05.2020 г.
Размер на депозита за участие: 10% от началната тръжна наемна цена и се внася по сметката

на "Напоителни системи" ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.
Общите и специални условия на търговете, изисквания към участниците и списък на докумен-

тите за участие са посочени в тръжната документация.
Размер, място и срок за закупуване на тръжна документация: 100 /сто/ лв. без ДДС за

обекта по т. 1 и по 300 /триста/ лв. без ДДС за обектите по т. 2 и т. 3, платими в касата на
"Напоителни системи" ЕАД, гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136, ет. 3 или в касата на клона до
16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ датата на търга.

Закупилите тръжна документация могат да участват в повторния търг без закупуването й
отново и без подаване на ново заявление.

Нови кандидати закупуват тръжна документация при повторно провеждане на същата цена от
същото място.

Приемане на предложенията: в Деловодството на Централно управление - до деня предхож-
дащ датата на търга вкл. всеки работен ден до 16 часа.

Време и начин за оглед - до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.
Адрес и телефон на организатора: "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД - София, гр. София, бул. "Цар

Борис III", № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590.

О Б Я В А

Напоителни системи" ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУПДТДДУК, решения на Съвета на
директорите по Протокол от 31.03.2020 г. и Заповед на изпълнителния директор № РД-11-79/
06.04.2020 г. открива процедури за отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на активи,
стопанисвани от клон Хасково, чрез търг при закрити заседания, както следва:

1. Гаражна клетка 20 кв. м, част от сграда с идентификатор 40909.111.13.1 със ЗП 74 кв. м
- "Ремонтно складова база" в гр. Кърджали, за склад.

Начална цена: 434 /четиристотин тридесет и четири/ лева год. без ДДС.
2. Помещение с площ 20 кв. м, самостоятелен обект с идентификатор 40909.119.126.1.18

на ет. 1 /идентификатор 40909.119.126.1/ в Административна сграда със ЗП 148 кв. м /иденти-
фикатор 40909.119.126/ в град Кърджали, ул. Металург № 10, за офис.

Начална цена: 980 /деветстотин и осемдесет/ лева год. без ДДС.
3. Помещение с площ 50 кв. м, част от Сграда с идентификатор 77195.718.321.3 със ЗП 611

кв. м в ПИ с идентификатор 77195.718.321 /Складова база "Хасково"/ в землището на гр. Хасково,
бул. "България", за стопанска дейност.

Начална цена: 1001 /хиляда и един/ лева год. без ДДС.
4. Изравнител "Гарваново" с площ 11.062 дка, представляващ имот с идентификатор

14550.41.30 в землището на с. Гарваново, община Хасково, за рибостопанска дейност.
Начална цена: 760 /седемстотин и шестдесет/ лева год. без ДДС.
5. ПС "Кос" с РЗП 109.97 кв. м в ПИ с идентификатор 51473.15.38 в землището на с. Неофит

Бозвелиево, община Момчилград, за напояване и за питейно-битово водоснабдяване на сели-
ща в общината.

Начална цена: 786 /седемстотин осемдесет и шест/ лева год. без ДДС.
6. ПС "Нановица" и напорен водопровод към нея, разположени в ПИ с идентификатор

51087.25.23 с площ 3711 кв. м в землището на с. Нановица, община Момчилград, за напояване
и за питейно-битово водоснабдяване на селища в общината.

Начална цена: 788 /седемстотин осемдесет и осем/ лева год. без ДДС.
7. Етаж първи с площ 137.27 кв. м, представляващ самостоятелен обект с идентификатор

65677.701.1722.1.1, с предназначение: за делова и административна дейност, и мазе с площ
45.54 кв. м разположени в Сграда /двуетажна, жилищна/ в землището на гр. Свиленград,
ул. "Трети март" № 34, за търговска дейност.

Начална цена: 4218 /четири хиляди двеста и осемнадесет/ лева год. без ДДС.
Търговете ще се проведат в "Напоителни системи" ЕАД, София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136,

ет. 3, /при закрито заседание/ от 11.00 ч. от Комисия назначена от Изпълнителния директор на
Дружеството, както следва:

- на 30.04.2020 г. за обекта по т. 1;
- на 04.05.2020 г. за обектите по т. 2 и т. 3;
- на 05.05.2020 г. за обекта по т. 4;
- на 07.05.2020 г. за обектите по т. 5 и т. 6;
- на 08.05.2020 г. за обекта по т. 7
Повторна дата за всички обекта - от 11.00 ч. на 12.05.2020 г.
Размерът на депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна наемна цена и се внася

по сметката на "Напоителни системи" ЕАД, гр. София всеки работен ден до деня, предхождащ
датата на търга.

Общите и специални условия на търга и изисквания към участниците са посочени в тръжната
документация.

Размер, място и срок за закупуване на тръжната документация: 50 /петдесет/ лева без ДДС
за обекта по т. 1, по 100 /сто/ лв. без ДДС за обектите от т. 2 до т. 6 вкл. и 300 /триста/ лв.
без ДДС за обекта по т. 7, платими в касата на "Напоителни системи" ЕАД, гр. София, бул. "Цар
Борис ІІІ" № 136, ет. 3 или в касата на клона до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, предхождащ
датата на търга.

Закупилите тръжна документация могат да участват в повторния търг без закупуването й
отново и без подаване на ново заявление.

Нови кандидати закупуват тръжна документация при повторно провеждане на същата цена от
същото място.

Приемане на предложенията: в Деловодството на Централно управление - до деня предхож-
дащ датата на търга вкл. всеки работен ден до 16 часа.

Време и начин за оглед - до 16 ч. на деня, предхождащ датата на търга вкл.
Адрес и телефон на организатора: "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД - София, гр. София, бул. "Цар

Борис III", № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590.

Ñèíäèêàòèòå èñêàò âòîðè ïàêåò îò ñîöèàëíî-èêîíîìè÷åñêè ìåðêè çàðàäè êîðîíàâèðóñà

бата на близо 400 хиляди
работни места. Икономи-
ческият експерт на синди-
ката Левослав Костов каза
за "Хоризонт": "38 хиляди ду-
ши за един месец новоре-
гистрирани безработни е
една много сериозна циф-
ра и ако така продължава-
ме минимум 330 хиляди без-
работни ще имаме до края
на годината и ние трябва
още сега да мислим как со-
циалните системи ще поне-
сат този товар".

Икономическият експерт
на КТ "Подкрепа" Ваня Гри-
горова коментира сегашния
размер от девет лева на
обезщетението за безрабо-
тица: "Това означава около
180 лева на месец. Не знам

кой човек в България изоб-
що би могъл да оцелее със
180 лева на месец, а напом-
няме, че това са хора, които
са плащали осигуровки за
безработица".

Сред другите идеи на
синдикалистите е възмож-
ността хората без достъп до

обезщетения за безработи-
ца да получават ваучери за
храна поне в размер на 60
процента от минималната
работна заплата, както и да-
ването на допълнителен
платен  отпуск за майки,
както и за други категории
работещи. ç

Снимка Пресфото БТА

Таксиметрови шофьори протестираха в центъра на София. Те се опасяват,
че заради въведеното извънредно положение и резкия спад на клиенти,
ще последват масови фалити.
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Над четвърт милион в
света са доказано изле-
куваните с коронавирус,
които са се възстановили
напълно след прекарано-
то заболяване.

Това сочат данните на
Университета "Джонс
Хопкинс".

Броят на починалите е
над 69 000. За първи път
Европа бележи спад на
заболяването в послед-
ните дни и кривата
тръгва надолу. Заради
това в Италия, най-тежко
засегнатата европейска
страна, се заговори за
втора фаза за справяне
с коронавируса, която
предвижда поетапно
разхлабване на мерките,
при условие че кривата
се задържи надолу без
промяна.

На Ботуша през пос-
ледното денонощие са
починали 525 души.

Според властите това
означава, че пикът на
епидемията е преминал,
но засега ограниченията
за придвижване остават
в сила. Здравният минис-
тър Роберто Сперанца
оповести серия от мерки,
преди да се предприеме
новата крачка - мащабно
тестване на населението,
засега остава социално-
то дистанциране, след
това започване на възоб-
новяване на икономика-
та.

Испания, която вече
води Италия по брой
потвърдени случаи в
Европа, също отбелязва
спад. Официалните данни
показват, че смъртните
случаи за денонощие
намаляват за четвърти
пореден път. В неделя те
са 637, а това е най-
малкият брой починали
от около две седмици
насам. По-малко са и
заразените.

Здравните власти в
Белгия съобщават,
че епидемията от
COVID-19 в страната
е почти овладяна,

но призоваха гражданите
да продължат строго да
спазват мерките още
няколко седмици. За
първи път в събота броят
на изписаните от болни-
ца с подобрено здраве
превиши броя на новоп-
риетите болни. За пос-
ледното денонощие в
страната от заболяването
са починали още 185
души, с което бройката
на жертвите достига

Ðåäèöà åâðîïåéñêè äúðæàâè ïëàíèðàò ïîåòàïíî ðàçõëàáâàíå íà ïðîòèâîåïèäåìè÷íèòå
ìåðêè, íî çîâàò ãðàæäàíèòå êúì îòãîâîðíîñò è ñòðèêòíî ñïàçâàíå íà ïðàâèëàòà

Íàäåæäàòà èäâà! Êðèâàòà íà çàðàçåíèòå
è ïî÷èíàëèòå îò COVID-19 â Åâðîïà ïàäà

1632. В болница вчера са
били приети 420 души, а
235 са били изписани.
Досега в Белгия са
установени 20 814 зара-
зени, пише БТА.

Себастиан Курц обяви
поетапно сваляне на
ограничителните мерки в
Австрия след 14 април.

Австрия взе навреме
всички необходими
ограничителни мерки, за
да спре разпространени-
ето на коронавируса в
страната, и вече може да
се похвали с първите
позитивни резултати. В
последните девет дни
трендът на забавяне на
увеличението на броя на
заразените стабилно
намалява и днес, 6 ап-
рил, новите случаи на-
раснали с 1,6%. Трети
пореден ден излекувани-
те са повече от заразе-
ните. За последните 24
часа излекувани са 465
души, а случаите на нови
заразени са 241. Тези
резултати дават основа-
ние на правителството да
започне плавно задвиж-
ване на икономиката и
обществения живот.

На специална прес-
конференция канцлерът
Себастиан Курц предста-
ви плана на правителст-
вото за следващите
месеци. Той ще бъде
осъществен при едно
много важно условие -
постигнатите досега

добри резултати да се
запазят. Затова и канцле-
рът призова населението
да се откаже от традици-
онните семейни събира-
ния по време на Велик-
ден и да спазва ограни-
чителните мерки, за да
не се случи така, че "да
проиграем постигнатото
с толкова труд досега".
Още от 14 април, тоест
веднага след католичес-
кия Великден, ще отварят
врати магазини с площ
до 400 кв. м, както и
строителните и градинс-
ките пазари.

От началото на май
ще могат да заработят
всички търговски центро-
ве, както и фризьорите.
Ресторанти, кафенета и
хотели ще останат затво-
рени поне до средата на
май. Обществени събития
остават забранени до
края на юни.

Матурата за тазгодиш-

ните зрелостници ще се
проведе до края на този
семестър, като подроб-
ности ще бъдат съобщени
от министъра на образо-
ванието. Училищата ще
останат затворени поне
до средата на май.
Университетите въобще
няма да отворят врати
този семестър.

Ограниченията за
излизане и движение на
открито остават в сила
до края на април.

Германия планира
край на каранти-
ната на 19 април
при списък с мерки
за сигурност

Германия изготви
списък с мерки, включи-
телно носене на маски
навън, ограничаване на
събирането на хора на
обществени места и
бързо проследяване на
веригите на разпростра-
нение на заразата, преда-
де Ройтерс.

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 министерство-
то на вътрешните работи.
Според него те ще са
достатъчни, за да гаранти-
рат ниски нива на разп-
ространение на коронави-
руса, когато общественият
живот постепенно бъде
възстановен.

За да е възможно
това, трябва да се въве-
дат механизми за просле-
дяване на над 80 процен-
та от хората, с които е
контактувал заразен
човек

Починалите във френ-
ски болници през пос-
ледните 24 часа от
COVID-19 са 357.

Това също е най-мал-
кият брой жертви
на коронавируса
за денонощие през
последната седмица,

съобщи генералната
здравна дирекция, цити-
рана от Франс прес.
Общо 8078 души са почи-
нали от началото на
епидемията във Франция,
5889 от тях в болници и
2189 в старчески домове
и други медицинско-
социални заведения.

Междувременно основ-
ните индекси на водещи-
те европейски фондови
борси се повишиха силно
в началото на днешната
сесия, тъй като темпът на
новите случаи на корона-
вирус, изглежда, се
забавя в региона, инфор-
мира Си Ен Би Си, на
която се позова БТА.

САЩ и президентът
Доналд Тръмп обаче заго-
вориха за "ужасяващ брой
смъртни случаи следващи-
те дни". А ръководителят на
американските здравни
власти генерал Джером
Адамс заяви, че тази
седмица ще е една от най-
тъжните за голяма част от
населението, и сравни
ситуацията с нападението
на Пърл Харбър и атентати-
те от 11 септември.

Източник: dnes.dir.bg
(Заглавието е подзагла-

вието са на ЗЕМЯ)
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АЛИ ГЮЛЕН
В. "СЬОЗДЖУ"

Коронавирусът, който
възникна в град Ухан в ки-
тайската провинция Хубей и
в много кратък срок се пре-
върна в глобална епидемия,
разкри навиците и приори-
тетите на много държави.

След като кризата с коро-
навируса набра скорост, ста-
на ясно кои продукти най-
много търсят в супермарке-
тите гражданите на различ-
ните страни.

Ето потреблението по
държави:

ГЕРМАНИЯ -

ТОАЛЕТНА ХАРТИЯ
Гражданите на Германия,

която благодарение на нав-
ременните мерки срещу ко-
ронавируса е в доста по-доб-
ро положение в сравнение с
други държави в Европа, с
увеличаването на новините
за епидемията се втурнаха
да купуват тоалетна хартия
и препарати за хигиена.

Супермаркетите в страна-
та, магазините за хигиени-
зиращи препарати и апте-
ките се превърнаха в най-
посещаваните места. Търсе-
нето беше толкова голямо,
че цената на пакет тоалетна
хартия скочи преди извест-
но време до 20 евро.

САЩ - ОРЪЖИЕ
В САЩ, както при всяка

криза, и в тази също много
неща си остават същите. Ос-
вен че се запасиха с храна
и напитки, американците
щурмуваха и местата за про-
дажба на оръжие. В много
оръжейни магазини стоките
се изчерпаха, като беше про-
дадено не само оръжие, но
и огромно количество боеп-
рипаси.
ИТАЛИЯ - МАКАРОНИ

И ВИНО
В Италия, най-тежко пос-

традалата от коронавируса
страна, най-много се прода-
ваха макаронените изделия.
В тази страна, където над 10

С какво се запасяват народите
при епидемии и други бедствия

Турците купуват одеколон, французите - презервативи, българите портокали

МИТКО ЙОВАНОВСКИ
В. "НОВА МАКЕДОНИЯ"

Балканските народи са
изправени пред ново предиз-
викателство. След дълги го-
дини препирни, явни конф-
ронтации и открити военни
конфликти за първи път
всички се намират на една
и съща страна.

Срещу тях е непознатият
и невидим противник - ко-
ронавирусът. В целия реги-
он е включена червената
светлина за опасност.

Всички на Балканите сме на "фронта"
Завладя ни непоносима тишина и страх за собствения живот

Заразата, която се разп-
ространява бързо, напада ед-
накво всички хора и наро-
ди, независимо от етничес-
ката, религиозната или по-
литическата им принадлеж-
ност.

Всички сме на предната
линия на "фронта", борейки
се с епидемията, която отне
живота на много хора, а

много други са заразени или
се намират в изолация или
карантина.

От коронавируса еднакво
се страхуват и сърбите, и
хърватите, и босненците,
черногорците, албанците,
македонците, българите, гър-
ците.

Всички, които по-рано,
окопани в своите етнически

окопи, се "обстрелваха" един
друг с всички средства, сега
се оттеглиха в домовете си,
опасявайки се болестта да не
почука на вратата им.

Изведнъж спряха всички
противоречия, опроверже-
ния, присвоявания на чуж-
ди територии и истории. На
Балканите за пръв път всич-
ки са единни.

Завладя ни непоносима
тишина и страх за собстве-
ния живот. И в това време,
когато трябваше да се проя-
ви солидарност, пак се по-
каза онзи наш балкански
манталитет.

Мнозина видяха шанс да
спечелят някоя дребна поли-
тическа точка и към това
прибягват отделни хора,
партии и високопоставени
държавни функционери, как-
то и фирми, които искат да
печелят от страданието на
гражданите.          На стр. 9

Турчин купува шишета с евтин одеколон от супермаркет в Истанбул. След избухването на епидемията лекарите препоръ-
чаха да се използват спирт, алкохол и парфюм над 70 градуса за хигиена у дома. Така турският одеколон се върна към

своята слава от годините след Втората световна война.

хиляди души загубиха жи-
вота си, подобно на Турция
са популярни тоалетните в
комбинация с биде, поради
което нямаше голямо търсе-
не на тоалетна хартия. Вмес-
то това бяха продавани ма-
каронени изделия и вино.
ИСПАНИЯ - ТЕСТЕНИ
ИЗДЕЛИЯ И ВИНО
В Испания, където са по-

чинали 5982 души (7340 по
най-нови данни, бел.ред.), а
над 73 хиляди (вече над 85
хиляди, бел.ред.) са заболе-
ли, най-голям интерес има
към макаронените и тесте-
ните изделия и виното. Не
се наблюдава прекомерно
търсене на тоалетна хартия.

НИДЕРЛАНДИЯ -

НАРКОТИЦИ
Страната, в която леките

наркотици са позволени в
определено количество, пре-
ди да бъдат затворени мес-
тата за продажба и консу-
мация на тези продукти,
младежите се запасиха с ма-
рихуана за лична консума-
ция. Пред кофи шоповете,
които ще останат затворени
до 6 април, се извиха дълги
опашки.
ТУРЦИЯ - ОДЕКОЛОН
Тоалетната вода, която

наричаме колоня, чийто
оригинал идва от Кьолн и
е известен като "одеколон
4711", оглави нашето тър-
сене по време на кризата с
коронавируса. Одеколонът,
който заради високото си
алкохолно съдържание се
използва като дезинфек-
тант, застана начело на

най-продаваните продукти
в Турция.
ФРАНЦИЯ - ВИНО И

ПРЕЗЕРВАТИВИ
Франция, където има над

31 хиляди заразени (по най-
нови данни - 45 хиляди), се
насочи към по-различен про-
дукт от този в останалите
страни. В дните на прежи-
вяваната криза с коронави-
руса във Франция скочиха
продажбите на презервати-
ви и вино.

СКАНДИНАВСКИ
ДЪРЖАВИ - БОЛКОУС-

ПОКОИТЕЛНИ
Продажбите по време на

коронавируса в Швеция,
Норвегия, Дания и Фин-
ландия значително се раз-
личават от тези в останали-
те страни. В скандинавски-

те държави имаше голямо
търсене на болкоуспокоява-
щи и температуропонижава-
щи лекарства, както и на ин-
сулин. Това е нещото, което
се търси в аптеките в райо-
на в последно време.
БЪЛГАРИЯ - ЦИТРУСИ
Съседна България се е

насочила към цитрусите.
Българите купуват големи
количества лимони, порто-
кали и пр.

ШВЕЙЦАРИЯ -

ЗАМРАЗЕНИ ХРАНИ
В Швейцария пък, къде-

то се наблюдава голямо раз-
пространение на коронави-
руса на глава от население-
то, се продават най-вече го-
това замразена храна, зелен-
чуци и - подобно на Герма-
ния - тоалетна хартия.

Снимка Интернет
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В края на миналата сед-
мица, когато кривата на
броя на инфектираните с ко-
ронавирус в Русия започна
да става все по-стръмна,
Владимир Путин възложи на
правителството да изготви
списък на секторите в рус-
ката икономика, които са
най-засегнати от разпрост-
ранението на заразата, и да
осигури постоянно наблюде-
ние на икономическата си-
туация в страната и редов-
но актуализиране на този
списък. Заповедта бе изда-
дена след обръщението на
държавния глава към граж-
даните във връзка с коро-
навируса, съобщи ТАСС.
Президентът разпореди

също Държавната дума да ус-
кори приемането на законоп-
роект за извънсъдебно обя-
вяване на физически лица в
несъстоятелност, осигурявай-
ки по-голям достъп до тази
процедура на бедните. Това
трябва бъде изпълнено до 17
април. Освен това от 1 ап-
рил правителството трябва
да започне да изплаща за пе-
риод от три месеца по 5000
рубли на семействата с деца
до тригодишна възраст, кои-
то имат право на "майчински
капитал".
На правителството и Цен-

тралната банка е възложе-
но да одобрят до 15 април
план за действие по осигу-
ряване на динамика на кре-
дитирането в реалния сек-
тор на икономиката, съоб-
щи пресслужбата на Кре-
мъл. Руският президент е
поискал още от правителст-
вото до 20 април да подгот-
ви изменения в законодател-
ството за кредитните вакан-
ции за гражданите.
В обръщението си към

гражданите Путин подробно
разясни мерките в подкре-
па на руската икономика и
населението във връзка c
коронавирусната епидемия.
Сред тях са редица стъпки,
насочени главно срещу
очакван скок на безрабо-
тицата в страната - най-ве-
че заради временните огра-

Страницата подготви
Светлана Михова

Електроенергийното под-
разделение на руската кор-
порация "Росатом" - "Руса-
том Сервис" и АЕЦ "Козло-
дуй" подписаха договор за
модернизация на апаратура-
та за контрол на неутрон-
ния поток (АКНП) за Пети и
Шести енергоблок на АЕЦ
"Козлодуй" след открит търг,
обявен през септември 2019
г. АКНП играе решаваща ро-
ля за безопасността на
атомните централи и е пред-
назначена за работа в сис-
темата за управление и за-
щита (СУЗ) на водно-водния
енергиен реактор (ВВЕР).
Модернизацията на АКНП

е процес от изключителна
важност, затова при подго-
товката на работната и тех-
ническата документация ще
участват главният конструк-
тор на реакторните инста-
лации на АЕЦ "Козлодуй" -
"ОКБ ГИДРОПРЕСС" и науч-
ният ръководител на проек-
та - изследователският цен-
тър "Курчатовски институт".
Производител на основното
оборудване ще бъде руска-
та компания "СНИИП - Сис-
тематом", която разполага с

И икономиката се бори с вируса Санкциите помогнаха
на Русия да
се подготви за
последиците от
глобалната криза

Коронавирусът прогони хората от улиците и площадите на
Москва, където, както в много градове по света,

бе наложена карантина.

ничения на заетостта, въве-
дени заради заразата и спи-
ране на дейността на пред-
приятия особено в сферата
на услугите. За руската ико-
номика подкрепата ще оз-
начава загуби до 1 процент
от БВП, които ще бъдат пла-
тени колективно, от всички,
обяснява в. "КоммерсантЪ".
Руският президент призо-

ва прокуратурата да следи
строго за необосновано по-
качване на цените на хра-
нителните стоки. Той изрич-
но подчерта, че на фона на
пандемията да ce допусне
повишаване на цените на
хранителните стоки е рав-
носилно на престъпление.
Едновременно c това оба-
че, по думите на Путин, e
необходимо да ce поддър-
жа инвестиционнният климат
в страната. Той посочи, че
всички проблеми, свързани
c разпространението на ви-
руса и ситуацията на енер-
гийния пазар, ce отразяват
на руската икономика.
Руският президент тряб-

ва да благодари на Минис-
терството на финансите на

САЩ, че е помогнало на
страната му да се подготви
за световната икономичес-
ка криза, пише Bloomberg.
Икономическите санкции и
заплахата от въвеждането
на нови накараха руските
власти да увеличат резер-
вите и да намалят дългове-
те от последните пет годи-
ни. Правителствата по све-
та се подготвят за най-го-
лемия глобален икономичес-
ки срив от 2008 г. насам, а
подходът, който тласкаше
руската икономика към
стагнация, сега започва да
очертава добри перспекти-
ви за страната.
Компанията S&P Global

Ratings запази кредитния
рейтинг на Русия на равни-
ще "BBB" и посочи, че прог-
нозите са стабилни. "Пре-
дишните кризи са научили
Министерството на финан-
сите и Централната банка
на Русия как трябва да бъ-
дат подготвени за всяка
следваща криза", коменти-
рат анализатори на S&P
Global Ratings.
Зависимостта на Русия от

износа на стоки означава,
че икономиката й няма да
избегне удара на световна-
та рецесия. Държавният бю-
джет вече е ударен от сри-
ва в цените на петрола до
17-годишно дъно, а рублата
поевтинява с 21 процента.
Въпреки това тя е в много
по-добро състояние и по-
добре подготвена за настъп-
ващите икономически сът-
ресения, отколкото много
други страни.
Русия прие редица огра-

ничителни мерки в борбата
с коронавируса, с които
забранява на гражданите да
излизат от домовете си, ос-
вен ако нямат спешна или
важна причина. Мерките са
в сила за Москва и други
региони. Руската икономи-
ка може да се свие с 5 до
10 процента през тази го-
дина, ако мерките бъдат въ-
ведени изцяло на национал-
но ниво, показват данни на
правителството.
Наложените през 2014 г.

от Европейския съюз и САЩ
санкции срещу Русия бло-
кираха много от дейностите
на редица руски държавни
компании в чужбина. А мер-
ките на Вашингтон от мина-
лата година не позволяват
на американски инвестито-
ри да изкупуват руски дър-
жавен дълг, който е в руб-
ли. Санкциите завариха Ру-
сия с едно от най-ниските
съотношения на дълга спря-
мо БВП сред развиващите
се икономики. Преди годи-
на финансовият министър
Антон Силуанов заяви, че
Русия има достатъчно ре-
зерви, за да оцелее, без да
тегли заеми.

"С изключение на Русия и
Турция, повечето от деветте
нововъзникващи пазарни
икономики в Централна и
Източна Европа, които не са
членки на ЕС, са поискали
спешна помощ чрез меха-
низмите за финансова подк-
репа на МВФ". Това обяви
директорът на МВФ за Ев-
ропа Пол Томсън във връз-
ка с тежките икономически

последици от пандемията.
Той отбеляза, че новият ко-
ронавирус е ударил Европа
много жестоко и тъй като не
се знае колко дълго ще про-
дължи пандемията, ще има
тежки последствия за све-
товната икономика. Томсън
също така съобщи, че за да
отговорят енергично на кри-
зата причинена от вируса,
над 70 страни членки на
Фонда искат да се възполз-
ват от програми за спешни
случаи, на стойност около 50
милиарда долара.
Според управляващия ди-

ректор на Фонда Кристали-
на Георгиева е ясно, че за-
ради пандемията световна-
та икономика вече е в ре-
цесия. На пресконференция
по видеовръзка тя заяви, че
сега се очаква много по-осе-
зателно и по-тежко свива-
не на икономиката, откол-
кото това беше през 2009
г., и подчерта изключител-
ния характер на днешната
ситуация. "Никога световна-
та икономика не е спирала
така внезапно, както сега",
каза тя. Георгиева се надя-
ва възстановяването да за-
почне догодина при условие,
че "правителствата предпри-
емат адекватни и координи-
рани мерки".
Тя изрази загриженост за

нововъзникващите пазари и
развиващите се страни, ко-
ито се нуждаят от финансо-
ви ресурси в размер на 2,5
трилиона долара. Фондът е
одобрил промени, които поз-
воляват до двегодишно об-
лекчаване на обслужването
на дълга за най-бедните и
уязвими страни в условия-
та на пандемия. "Може да
има значително възстановя-
ване, но само ако успеем
да ограничим вируса нався-
къде и да не допуснем проб-
лемите с ликвидността да се
превърнат в проблеми с
платежоспособността", каза
шефът на МВФ.

"Росатом" се заема с модернизация на АЕЦ "Козлодуй"
всички необходими препо-
ръки и опит в изпълнението
на подобни проекти. Сред
проектите, реализирани от
"Русатом Сервис" за АЕЦ
"Козлодуй", е и удължаване-
то срока за експлоатация на
Пети и Шести енергоблок.

"Русатом Сервис" като
част от електроенергийно-
то подразделение на руска-
та корпорация "Росатом"
предоставя на чуждестран-
ните АЕЦ с реактори ВВЕР
пълен набор от услуги и дос-
тавки, необходими за оси-

телски peaктори c нискa
мощност.

"Лидерството на Америка
в атомната енергетика отс-
тъпва на страни като Русия
и Китай, които бързо ce
превръщат във водещи дос-
тавчици на ядрени техноло-
гии", призна помощник-cек-
ретарят по ядрена енергия
в Министерството на енер-
гетиката на CАЩ Рита Ба-
ранвал пред cенатския под-
комитет по енергетика. Спо-
ред нея поддържането на
все още работещите AЕЦ в
страната трябва да стане
приоритет. "Без силна атом-
на индустрия няма да можем
да поддържаме cегашното
чисто производство на елек-
троенергия, както и свърза-
ните вериги за доставки, ба-
зирани в CАЩ", заяви Баран-
вал. Тя добави, че ако cега
не ce спре низходящата тра-
ектория на съществуващите
AЕЦ, "може да e късно да
ce възстановим и да oсъз-
наем ползите от атомните
технологии в бъдеще".

гуряване на експлоатация-
та и ремонта. Компанията
присъства практически във
всички страни с работещи
на ВВЕР централи извън Ру-
сия. Компанията заема во-
деща позиция на пазарите
в Китай, България и Арме-
ния като главен изпълнител
на дейностите по удължава-
не срока на експлоатация,
извършване на планови ре-
монти и модернизация на
оборудването на АЕЦ с
ВВЕР.

Pycката ядрена индyстрия
e изпреварила всички oста-
нали по света. Това заяви
неотдавна руският прези-
дент в интервю за ТАСС в
рамките на проекта "20 въп-
роса към Владимир Пyтин".
"Ние правим най-много яд-
рени енергоблокове и pабо-
тим наистина много добре",
каза той. Пo дyмите мy
Pyсия e на първо място в
света по мощност на заво-
ди за обогатяване на ypан
и e единствената държава,
която yправлява промишлен
peaктор на бързи неyтро-
ни .  B дрyгите държави
pаботят cамо изследова-

АЕЦ "Козлодуй"
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От стр. 7
Появиха се много стари

и нови "спасители" и експер-
ти по здравеопазването, ико-
номиката, епидемиите, пан-
демиите.

Кажи-речи във всички
страни в тази атмосфера на
обща несигурност за опаз-
ване на собственото здраве
и живот, гражданите са из-
ложени на множество поли-
тически самореклами, които,
вместо да допринасят за по-
добра защита от заразата,
със своите понякога нера-
зумни предложения внасят
допълнително безпокойство
и паника сред хората.

Ако се погледне малко по-
навътре в събитията, и по
време на глобалната здравна
криза политиката на Балка-
ните си остана непроменена.

В самото начало на епи-
демията коронавирусът беше
използван като мотив за от-
лагане на изборите в Сър-
бия и в Северна Македония.
Сега партийните лидери се
прехвърлиха на здравен те-
рен - на спорове дали се-
гашните власти се справят

ЖОЕЛ
ГАРЮС

С и л в и
позвъня в неделя на врати-
те на неколцина съседи в па-
рижкото предградие "Крем-
лен Бисетр", протягайки от-
далеч чинийки с домашни
сладки. Един от многоброй-
ните малки жестове в днеш-
ните времена на изолация.

Защото откакто започна
санитарната криза, навсякъ-
де в Европа виждаме проя-
ви на солидарност - било ко-
лективна, под патронажа на
правителствата или на бла-
готворителни сдружения, би-
ло на лични начала.

Някои помагат на свой
възрастен съсед в пазарува-
нето или гледат децата на
друг, който ходи на работа.
Продавач на зеленчуци в
Рим раздава безплатно хляб.
Негов сънародник обущар
обяснява във Фейстайм как
да си направим маски.

Във Франция - една от
страните, където всяка вечер
се чуват ръкопляскания в
знак на подкрепа за обгриж-
ващия персонал, частни ли-
ца бързо взеха да предлагат
на тези хора жилища, за да
им спестят пътувания.

Примерът бе последван
от специализирани сайтове
като гиганта AirBnb, създал
по молба на френската дър-
жава специална платформа
- "Appartsolidaire".

А в Унгария страницата
на "Будапещенската AirBnb-
общност за здравните слу-
жители" наброява вече 1200
абонати. В Рим, Лондон и
другаде шофьорите на так-
сита не остават назад и во-

Рони Илм окачва плакат за информационната кампания
"Лайпциг остава у дома" в едноименния германски град.
Инициативата призовава за социална солидарност и

помощ между съседите. За някои, особено по-възрастните
хора и хората със здравословни проблеми, помощта в

момента е от жизнено значение.

Европейци дават пример
за човешка солидарност

Много общини разлепват по входовете
обяви, че търсят доброволци за акции
зят медиците без пари.

ХРАНА И ЧАСТНИ
УРОЦИ

Много ресторанти също
се присъединиха, доставяй-
ки на тези звена от предна-
та линия топла храна или
сандвичи.

Преди да затвори врати за-
ради епидемията, тайландски
ресторант от Белфаст изпол-
зва всичките си провизии, за
да сготви храна за Кралската
болница "Виктория".

Не са забравени и сдру-
женията в помощ на най-
уязвимите като Колежа без
граници "Морис Сев", при-
емащ млади бежанци в Ка-
люир, Източна Централна
Франция, на който само за
един ден изпрати 400 пици
заведение от веригата "До-
мино".

Варшавското кулинарно
училище за деца "Малкият
шеф" пък раздава всеки ден
по 50 литра супа на възрас-
тни, бедни или болни хора,
готви и храна за медици от
спешната помощ, използ-
вайки получени дарения,
разказва нейният пиар Ига
Пьотрушинска.

Други гледат да зарадват
със специални жестове
"обикновените" си клиенти.

Михал Пирошик, собстве-
ник на ресторант в Мартин,
Северна Словакия, придру-
жава доставяната храна за
вкъщи с по някоя книга от
огромната библиотека на за-
ведението.

Решил е да жертва към
1000 тома за целта. "Защо

са ни всички тези книги,
щом тъй и тъй сме затвори-
ли?", казва той в едно ин-
тервю.

А в Канада и в Европа
учители по йога и треньори
по гимнастика качват в ин-
тернет видеоуроци, артисти
пък четат книжки за деца по
Инстаграм (докато родители-
те си поемат дъх).

Всеки представя таланта
си в пособия онлайн. Във
Великобритания над 1 млн.
души членуват в 1000 групи
за взаимопомощ във Фейс-
бук, посочи говорител на со-
циалната мрежа.

ЗА ДА СИ ПОЛЕЗЕН,

ШИЙ МАСКИ
Естествено ще споменем

и една от най-спешните нуж-
ди в момента - направата
на предпазни маски. Добро-
волци шият такива в Сар-
диния, Полша и Чехия, а
тук-таме текстилни фабрики
ги произвеждат и ги прода-
ват по себестойност като
предприятието "Зорница" в
Западна Словакия.

Докато другаде телевизи-
ите снимат купувачи, сбили
се за пакет макарони.

Този порив е един вид
съпротива, обяснява пред
АФП френският писател и
психоаналитик Венсан Ен.
"Ден след ден стоиш затво-
рен у дома си. Най-добрият
начин да се почувстваш по-
лезен е да бъдеш полезен!",
казва той. И добавя с по-
друг тон: "Но ако бяха въ-
вели дажби за храна, какви
ти домашни сладки".

Той самият наред с други
"психо експерти" предлага в
момента безплатни дистан-
ционни консултации на ме-
дицинския персонал, но
изобщо не се възприема ка-
то дарител.

"Гледам си занаята! Един
лекар, щом види човек със
сърдечен пристъп на улица-
та, се намесва, без да му иска
карта Витал (за медицинска
осигуровка, бел. на агенци-
ята). Зная, че всички тези
хора работят с последни си-
ли и са в посттравматично
състояние, значи трябва да
се действа бързо", пояснява
той.

Така постъпват и психо-
лозите от гръцката органи-
зация "Солидарност Сега",
действаща в Атина и Солун.

КМЕТСТВА  ТЪРСЯТ
ДОБРОВОЛЦИ

Усетили вълната, прави-
телствата често поемат орга-
низацията на подобни дей-
ности; също и благотворител-
ни асоциации, чиято работа
е пострадала заради оттегля-
нето на досегашни добровол-
ци, често хора на възраст.

"Ура, вече 2700 нови доб-
роволци се записаха днес
във виенския клон на "Ка-
ритас". Първите вече разда-
ват супа с автобуса, разпре-
делят храна, превеждат при
нужда в болницата. Благо-
даря !!!", написа в Туитър
Клаус Швертнер, говорител
на "Каритас", най-голямата
благотворителна организа-
ция в Австрия.

Австрийското правителс-
тво пък създаде платформа,
за да набира доброволци за
сектори, в които не достига
работна ръка, например за
селското стопанство, остана-
ло без сезонни работници от
чужбина покрай затваряне-
то на границите.

Сред записалите се е Ан-
гелика, виенчанка на около
50-те. "Това е моментът да
помогнем! Ще видя какво
ми се предлага", казва тя
пред АФП.

Франция също откри сайт
под наслов "Искам да помог-
на". А много кметства из
страната разлепват по вхо-
довете обяви, че търсят доб-
роволци.

Всички на Балканите сме на "фронта"
Достатъчно подготвени ли сме за някое
по-сериозно предизвикателство?

добре с опасността.
Като най-драстичен при-

мер за водене на "висока" по-
литика е гласуването на не-
доверие на новото косовско
правителство, водено от Ал-
бин Курти, при което цялата
операция бе водена отдалеч,
от Вашингтон, по време, ко-
гато Косово съобщи за пър-
вите жертви от заразата.

Колко беше необходима
смяната на Курти в този мо-
мент за решаването на сръб-
ско-косовския проблем е
спорно, ако се има предвид,
че Сърбия има много жерт-
ви от коронавируса и стоти-
ци заразени, които стават все
повече с всеки изминал ден.

Необходимо ли беше и
сръбският президент Алек-
сандър Вучич да изтъкне по-
близките си връзки с Китай,
като посрещна медицинска-
та помощ от Пекин, което
пък беше причина за комен-
тар на европейския дипло-
мат Карл Билд, че сръбски-
те власти не са показали дос-
татъчна "почит" към помощ-
та, която ЕС дава за сръбс-
кия народ.

Но в това време на все-
обща криза има една светла
точка. Това е акцията на бел-
градчани "Аплодисменти в
8", когато на 22 март в 20
часа вечерта жителите на
Белград отвориха прозорци-
те и балконите си, за да под-
крепят загребчани, които съ-
щия ден бяха разтърсени от
земетресение в период на
строги мерки за самозащи-
та от коронавируса.

Към тази акция се при-
съединиха и жителите на
Сараево. Този жест на съсе-
дите беше приет с голямо
одобрение от хърватските
граждани.

Това беше първият път
през последните 30 години,
когато се изказа такава близ-
ка солидарност между съсед-
ните народи, които дълго
време бяха във война, а по-
литическите и национални-
те им различия все още са
дълбоки въпреки края на во-
енния период.

Малък жест със силно
послание, което трябва да
продължи и в периода след
заразата.

Доколко пандемията ще
повлияе да се променят ня-
кои неща, които дълго вре-
ме държаха региона в пъл-

на политическа и икономи-
ческа изолация?

Дали политическите ръ-
ководства ще извлекат поу-
ка от тази здравна заплаха,
еднаква за всички народи и
непризнаваща етнически и
държавни граници?

За кого е важно сега чия
собственост са църковните
имоти в Черна гора или да-
ли Дейтънското споразуме-
ние за Босна и Херцегови-
на трябва да се преразгледа
или не?

Може би в бъдеще наци-
оналните лидери ще разбе-
рат, че всички поотделно ка-
то държави са немощни, мал-
ки, неспособни и неоргани-
зирани и, ако щете, със сла-
ба здравна и икономическа
система, което в периода след
кризата ще се отрази много
на живота на милиони бал-
кански граждани.

Ще успеят ли да надмог-

нат собствената си суета и
да сменят речника, който из-
ползваха досега, затворени
в своите етнически лагери,
и вместо за великонационал-
ни идеи да започнат да го-
ворят за солидарност, толе-
рантност и сътрудничество
на Балканите?

Кризата с коронавируса
показа, че страните от реги-
она са недостатъчно подгот-
вени за справяне с по-сери-
озно предизвикателство.

Отварянето, сближаване-
то и свързването едни с дру-
ги се налага като необходи-
мост за по-бързо оздравява-
не на целия регион.

Колкото по-бързо се спра-
вят с "политическия" вирус
на разделения, делби и заво-
юване на близките народи,
толкова по-бързо ще излязат
от безнадеждното положение,
в което от дълго време се на-
мират Балканите.

П а н о р а м н а
снимка показ-
ва празния цен-
тър на град в
Задар в Хърва-
тия. Над 8000
безработни и
около 300 хил.
работници, ко-
ито получават
минимална заплата, са първите видими последици от блоки-
рането на икономическите дейности в Хърватия, предизвика-
но от коронавируса.



приложение
ГОЛЯМАТА ПОЛИТИКА

ЗЕМЯ 8 АПРИЛ 2020

СРЯДА 10. ÁÅÄÑÒÂÈÅÒÎ

ОЛИВИЕ
ТИБО

Епидеми-
ята от Ковид-19 връхлетя с
такава мощ европейските сис-
теми за здравеопазване, че
я сравняват с висока вълна,
която трябва да бъде "подря-
зана" максимално, за да се
намалят разрушенията.

Какво ще видим обаче,
щом отмине това "цунами",
както го описват италианс-
ки медици - отлив навсякъде
и връщане към нормалното
или, напротив, редовни пов-
торения с пагубни последи-
ци за болниците?

Генералната директорка на
службата за обществено здра-
ве "Санте пюблик Франс"
Женевиев Шен признава, че
"е още рано да твърдим как-
вото и да било за динамика-
та на епидемията".

Както сочи опитът на
първите засегнати страни -
Китай и Южна Корея, "ди-
намиката се развива два до
3 месеца и след достигането
на пика виждаме инверсия,
в резултат на много строги
мерки - между първия и вто-
рия месец", обясни тя пред
радио "Франс енфо".

Съответно спад на епиде-
мията ще се очертае във
Франция през май.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА
ВЪЛНА

В Китай вълната изглеж-
да е отминала - от няколко
дни страната вече не съоб-
щава за нови местни случаи
на Ковид-19.

Дали това не е затишие
пред нова буря, пита се екс-
пертът по обществено здра-
веопазване и епидемиология
Антоан Флао.

"Да не би в Китай да е
дошла само предупредителна
вълна, а голямата вълна те-
първа да предстои?", пише
той в британското медицин-
ско списание "Лансет".

За да оценим риска, про-
изтичащ от комплексния ха-
рактер на епидемичното раз-
витие, нека се върнем към
периода след Първата светов-
на война:

Т. нар. испански грип ид-
ва на 3 вълни и се стига до
масов мор, по-страшен и от
скорошните битки - загиват
към 50 млн. души. После бо-
лестта изчезва.

ЗАЩО СТИХВА
"ГОЛЕМИЯТ ГРИП"?

Въпросът измъчва мате-
матици като шотландците Уи-
лям Огилви Кърмак и Ан-
дерсън Грей МакКендрик, ко-
ито разработват модели,
обясняващи това развитие.

Те откриват, че една епи-
демия не свършва "с изчер-
пването на бойците", щом
причинителят накрая изчез-
не заедно с болните, които е
убил, а поради формирането
на "стаден имунитет", обяс-
нява Флао, който оглавява
Института за глобалното
здраве в швейцарския Женев-
ски университет.

"Стадният имунитет пред-
ставлява дела на хората с
имунитет срещу вируса (до-
бит след заразяване или чрез
ваксина, ако такава същест-
вува), който трябва да се пос-
тигне за избягване на вся-
какъв риск епидемията да из-
бухне отново", посочва той
пред АФП.

Какво ще настане, след като
отшуми сегашната епидемия
Испанският грип след Първата световна война отнема живота на 50 млн. души

НЕИЗБЕЖНИ "СЕЗОННИ
ЗАВРЪЩАНИЯ"

Епидемията обаче "не спи-
ра задължително, по-специ-
ално ако делът на хората с
имунитет не е достигнал те-
зи 50 до 66 на сто. Може
просто да направи пауза.
Както става сега в Китай и
Корея", уверява той.

Санитарните и метеороло-
гичните пречки за разпрост-
ранение на заразата "са вре-
менни и щом отминат, епиде-
мията стартира отново, дока-
то се изгради стаден имуни-
тет според обстановката, по-
някога за месеци или години",
казва френският специалист.

Началникът на клиниката
за инфекциозни болести в па-
рижката болница "Питие-Сал-
петриер" професор Франсоа
Брикер също смята, че може
да има "завръщания".

"Ковид-19 може да се поя-
ви отново, евентуално със се-
зонно завръщане на болест-

Говорещ папагал в Израел крещи забавно послание в
момент, в който светът е обхванат от коронавирусната
пандемия - "Коронавирус! Не излизай навън!", предава
Ройтерс.

Ученикът в началното училище Адриан Зак работи с
учителката си откъщи във Виена. В Австрия до 13 април са

забранени масовите прояви, включително спортните.
Затворени са учебните заведения, културните обекти,

магазините, ресторантите, баровете и кафенетата, с изклю-
чение на хранителните супермаркети, аптеките, банките,

пощите, бензиностанциите и автосервизите.

Баща разхожда дъщеря си в Антверпен, Белгия. Магазините, училищата, ресторантите и
баровете в Белгия са затворени, а гражданите са помолени да стоят у дома. Възрастните
хора в Белгия, настанени в старчески дом с отслабено здраве, няма да бъдат приемани в
болница, ако страдат и от Ковид-19. Този подход се отнася до възрастни, за които и без

новото заболяване се очаква да починат до края на годината.

та", посочва той пред АФП.
СПАЗВАЙТЕ СОЦИАЛНА

ДИСТАНЦИЯ
Австралийската експертка

по заразни болести Шарън
Люин също се пита дали Ко-
вид-19 може да се завърне,
след като се оттегли сегаш-
ната вълна.

"Не знаем дали ще дойде
пак", признава тя и отбеляз-
ва, че ТОРС (тежкият остър
респираторен синдром), съ-
що причиняван от корона-
вирус, взе 774 жертви през
2002-2003 г., а после изчез-
на напълно благодарение на
строгите мерки за спазване
на "социална дистанция".

Разработването и осигуря-
ването на ваксина срещу Ко-
вид-19 за цялата планета до
1 година - година и полови-
на, обещано от гигантите на
фармацевтичната индустрия,
естествено би довело до ра-
дикална промяна в обстанов-
ката.

ИМУНИТЕТЪТ И СЕГА Е
НЕИЗБЕЖЕН

Този процент зависи от ле-
котата, с която вирусът се
предава от заразени на здра-
ви - схематично погледнато,
колкото е по-заразна болест-
та, толкова по-голям дял хо-
ра с изграден имунитет тряб-
ва да има за спиране на епи-
демията.

Флао е изчислил, че в слу-
чая с Ковид-19 "би трябвало
между 50 и 66 на сто от хо-
рата да се заразят и после
да добият имунитет, за да бъ-
де потушена пандемията".

С течение на времето оба-
че нивото на инфекциозност,
означавано с "R", се проме-
ня според предприетите са-
нитарни мерки (карантина,
ограничителни мерки, изола-
ции), евентуално и според
климатичните условия.

Ако "R" спадне под 1, т.е.
когато един болен заразява
средно по-малко от един
здрав, "тогава епидемията
спира", изтъква Флао.

Папагал в Израел алармира: "Коронавирус! Не излизай!"
Пернатото Лука огласява предупреждението на крис-

тално чист иврит.
Научил се също да казва: "Има корона, има корона и е

опасно!", като стриктно формулира разпоредбите на влас-
тите в борбата срещу разпространението на заразата.

В Израел беше наредено гражданите да си стоят вкъ-
щи, като из цялата страна бяха поставени билбордове на
иврит и на арабски език.

Сивият папагал е на 22 месеца и е започнал да повта-
ря думите, на които го научили неговите стопани. Те
били притеснени, досущ като много други граждани на
Израел, заради хилядите случаи на заразени с Ковид-19,
като някои от тях бяха с фатален изход.

Зехава Шабат доверява, че заедно със съпруга й обу-
чавали в продължение на няколко дни умната птица в
дома си в Кириат Шмона в северната част на страната.

Преди дни, съвсем ненадейно, Лука започнал шумно
да огласява заучените думи.

Според 53-годишната г-жа Шабат папагалът й ще по-
могне на децата по-лесно да превъзмогнат изолацията.
Когато чуят послание от забавно животно като Лука, те го
възприемат по един позитивен начин и с по-малко стрес.

Папагалът Лука,
който се е
научил да
имитира думи
на езика иврит,
гледа покорно
към своята
стопанка Зехава
Шабат в град
Кириат Шмона
в Северен
Израел. Папага-
лът се прочу с
произнасянето
на фразата
"Коронавирус!
Не излизай
навън!".

Снимки Пресфото БТА
и Интернет
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Живеем във времена
на драматични изпитания,
на предизвикателства,
свързани не само с
физическото ни оцелява-
не, но и с духовното
здраве на обществото.
Малко са държавите с
толкова драматична
история през последните
сто години.

Започнахме края на
стария и началото на
новият век с   надежди и
мечти. С първите стъпки
решаваме да изкореним
всичко, което е било
полезно. Няма работеща
обществена, социална или
икономическа система,
която да е изградена
само от отрицателни
елементи. Винаги са
съществували положител-
ни елементи и те трябва
да бъдат запазени, ако
искаме да има натрупване
на резултати.

Появиха се множество
противоречиви мнения,
които постоянно се задъл-
бочават и вместо напре-
дък се получава размито
множество, в което гос-
подстват различни идеи.

Когато имаме хаос от
вектори, обикновено
тяхната резултанта е
равна на нула. За да има
резултат, те трябва да са
приблизително еднопосоч-
ни.  И с течение на вре-
мето колкото повече се
групират около един
вектор,  резултатите са
по-добри и по-бързи. Но
как да постигнем това?
Естествено, като се обръ-
щаме към личности, които
биха могли да концентри-
рат и да дадат правилни и
продуктивни насоки.

Íàøåòî îáùåñòâî å äëúæíî äà ñè ïðèïîìíè ñîáñòâåíàòà ñè èñòîðèÿ, äà îñìèñëè è ïðîóìåå,
÷å æåðòâèòå, êîèòî ïðåäöèòå íè ñà ïðàâèëè äåñåòèëåòèÿ íàðåä, íå ñà áèëè íàïðàçíè

Äà íàäìîãíåì ñóåòàòà è äðåáíèòå ïàðòèçàíñêè
áîðè÷êàíèÿ. Äà ðàáîòèì çà Îòå÷åñòâîòî!

Колкото и да е неприятна
съпоставката при обръща-
нето назад, трябва да
гледаме какво са правили
нашите предци, да видим
и ползата от родолюбива-
та дейност на тези ста-
рейшини, които са давали
умни съвети, какво да
вземем от тях и какви
поуки да извлечем. А не
ще и съмнение, че във
всички времена и във
всички съвети на старей-
шините, във всички прави-
телства  е имало и таки-
ва, които не са били
устремени към светлото, а
по-скоро към задоволява-
не на някакви свои вът-
решни и користни амби-
ции и  с това те съзнател-
но или несъзнателно са
слагали прътове в истори-
ческото развитие.

Но е имало и такива,
които са виждали перс-
пективата и очевидно, че
резултантният вектор е
бил положителен, защото
човечеството е постигнало
значителен напредък.
Отделните държави са
постигали, коя повече, коя
по-малко, една успява да
изгради по-добро общест-
во, други не успяват.  Във
времена на тоталитарно
управление ще видим, че
не всичко е черно. Откри-
ваме и светли моменти,
защото при определено
икономическо развитие се
появяват фигури с перс-
пективно виждане. И те
задават продуктивни
насоки за развитието
както на промишлеността,
така и на науката и култу-
рата.

В България  има разви-
тие на няколко такива

възлови раздела: електро-
никата, машиностроенето,
химията, хранително-
вкусовата промишленост,
земеделското стопанско и
т. н. Имало е и недостатъ-
ци, но да не забравяме,
че развитието е било в
среда, която  едва ли е
била толерантна към
идеите на онези,  които
са искали да променят и
другия свят.  С настъпили-
те  промени започва
неясен период, където
главният стремеж е всич-
ко да се преобразува в
нова идея, уви, все още
неясна и утопична. И
тогава отведнъж на върха
се озовават хора немного
образовани, без перспек-
тивно виждане  и настъп-
ва естествен процес на
бездушие, активизация на
долните инстинкти за

самосъхранение, лично
благополучие и удоволст-
вие.

Ето защо днес наблю-
даваме печална карти-
на - масово изчезнаха
човешките ценности,

училищните  хорове,
повечето симфонични или
духови оркестри в област-
ните градове, драстично
намаляха състезанията,
дискусиите, чалгата прев-
зе почти всичко,  децата
започнаха да не уважават
учителите, избуя стреме-
жът към арогантност,
сериозната култура запад-
на, а управляващата
класа успя да маргинали-
зира обществото, което бе
потопено в безразличие,
страх и апатия.  Естестве-
ният резултат е, че значи-
телна част от активните и
умните наши сънародници
напускат страната, за да
търсят благополучие
навън. Появиха се и
многоглаголиви глашатаи,
които с празното си
дрънкане подменят проб-
лемите на обществото и
гонят единствено себич-
ния интерес. Загърбени
бяха  основни фактори,
които могат да извисят
духовно хората и които
позволяват да расте
дървото на културата,
дървото на взаиморазби-
рането на хората, дървото
на уважението, дървото
на грижата един към друг.

Истинските творци и
учени винаги мислят
повече за своя народ,
а не за себе си.

Нека се надяваме, че в
днешните трудни и прев-
ратни времена именно
тези нови народни будите-

ли ще могат да разгърнат
своята душеспасителна
енергия, която да прекър-
ши действащите сега
неблагоприятни тенденции
-  в политиката,  просвета-
та,  културата и целия ни
живот. Нашето общество е
длъжно да си припомни
собствената си история,
да осмисли и проумее, че
жертвите, които предците
ни са правили десетилетия
наред, не са били напраз-
ни и че не само трябва да
се грижим за техните
паметници, но и да уважа-
ваме онези, които са
вярвали в безкористни
идеали и са поставяли
интересите на Отечеството
над всичко, независимо от
политическите си прист-
растия и предпочитания.
Тъкмо това е благородната
и свята почва, от която ще
поникнат днешните семе-
на, засявани от съвремен-
ните будители и безкорист-
ни люде, които милеят за
бъдещето на България.
Нека се замислим всички,
да свалим от плещите си
суетата и дребните парти-
зански боричкания, да
надмогнем политическите
и котерийните крамоли и
да работим за Отечество-
то.

Академик Атанас
АТАНАСОВ

Академик Васил
ГЮЗЕЛЕВ

Академик Георги
МАРКОВ

Академик Георги
МИНЧЕВ

Чл.-кор. Драга ТОНЧЕВА
Академик Иван ИВАНОВ

Чл.-кор. Иван
ГРАНИТСКИ

Академик Константин
КОСЕВ

Академик Кирил БОЯНОВ
Академик Лъчезар

ТРАЙКОВ



ÊÓËÒÓÐÀ 8.04.2020 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

12

Êàêâî ÷åòàò ïèñàòåëèòå äíåñ

Често имената на худож-
ниците се асоциират с кон-
кретен жанр, който им се
приписва като творческо
амплоа.

Така мнозинството хора
смятат, че Левитан е рису-
вал само пейзажна лири-
ка, а Айвазовски - морска-
та стихия на Черно море.

Оказва се, че това съв-
сем не отговаря на исти-
ната. Исак Левитан (1861-
1900) е оставил в наследс-
тво за поколенията не са-
мо знаменитите си пейза-
жи, но и удивителни натюр-
морти, които впечатляват с
изисканост и силно въздей-

В Чехия ще снимат
сериал за любов по
време на пандемията
Чешката обществена
телевизия оповести, че
предстои заснемането на
комедиен сериал, чието
действие се развива по
време на пандемията от
коронавируса. Излъчва-
нето ще започне към
края на месеца, предаде
Франс прес. "Една къща,
три поколения и глобал-
на пандемия", гласи
рекламният анонс на
сайта на телевизията.
Сериалът озаглавен
"Любов по време на
корона" - прозрачен
намек за романа "Любов
по време на холера" на
Габриел Гарсия Маркес.

Джоан Роулинг пребори
болеста
Талантливата авторката
на Хари Потър съобщи
на феновете, че е
преодоляла всички
симптоми на вируса. Тя
разкритикува фирмите и
социалните мрежи, които
изискват висока твор-
ческа активност по
време на карантина. Ако
човек смени занимание-
то си, това не го спася-
ва от депресията. "Не
наричайте подобни хора
неудачници", сподели тя.
"Понякога самото
оцеляване изисква
време".

:

Íàêðàòêî

Âåùè íà
ëåãåíäàòà
Äîðèñ Äåé
îòèâàò
íà òúðã

Четири статуетки "Зла-
тен глобус", пиано, както
и цялата колекция от рок-
ли на Дорис Дей са сред
800-те вещи, които бяха
продадени на търг. Леген-
дата на киното и музика-
та от 60-те и 70-те години
на 20-и век, починала в
дома си в Калифорния.
Общата сума от аукцио-
на, организиран на живо
онлайн през уикенда от
тръжна къща "Джулиънс
окшънс", е 3 милиона до-
лара. Събраните средст-
ва ще отидат за фонда-
цията, която тя създаде за
защита на животните. Дей
има 20 години кариера на
киноактриса и певица.
Снима се успешно в мю-
зикъли, комедии и драми.
Тя играе главната роля в
"Бедствие Джейн" (1953) и
участва във филма на
Хичкок "Човекът, който
знаеше твърде много"
(1956) с Джеймс Стюарт.
Тя партнира във филмите
на звезди като Кларк Гей-
бъл, Кари Грант, Дейвид
Нивън и Род Тейлър. ç

Британският "Гардиън"
попита водещи съвре-
менни писатели какво
четат в момента, когато
всички сме тревожни и
затворени по домовете
си. Кои са четивата,
повдигащи духа според
пишещите?

Писателката Елиф
Шафак, автор на "Лю-
бов", "Копелето на
Истанбул", "Трите дъще-
ри на Ева".

"В тези дни открих,
че чета повече от вся-
кога биографии и авто-
биографии. I'm Your Man:
The Life of Leonard
Cohen от журналистката
Силви Симънс е превъз-
ходна и я препоръчвам
горещо в тези странни,
неспокойни дни. Докато
четете, чувате някъде на
заден план музиката.
Топла, истинска, насите-
на и ободряваща, без
да се старае да е така-
ва. Има толкова много в
тази книга: любов,
разбира се, но и траги-
зъм. Много талант, но и
борбата на един интро-
верт. Има хумор, хума-
низъм, тъга, меланхо-
лия, самота. Красотата
на музиката на Коен, но

Àéâàçîâñêè íå å ñàìî ìàðèíèñò, à Ëåâèòàí - íå ñàìî ïåéçàæèñò

Ðèì îòáåëÿçâà 500 ãîäèíè îò ñìúðòòà íà
Ðàôàåëî ïîä çàïëàõàòà íà êîðîíàâèðóñà

Рим трябваше да е центърът на
световното честване на 5 века от
смъртта на ренесансовия художник
Рафаело с безпрецедентна изложба
на негови творби. Изложбата със
100 картини на Рафаело, 40 от които
заети от галерията "Уфици" във
Флоренция, очакваше хиляди посе-
тители, много от които пристигнали
от чужбина. Откриването премина
дискретно през март в "Скудерие
дел Куиринале", защото точно тога-
ва италианското правителство обяви
ограничителни мерки срещу корона-
вируса.

Ръководството на музея се стара-
еше да поддържа правилата за

и лириката му, слож-
ността на характера му.

Винаги съм обичала
музиката му, но има
един магичен момент,
който винаги ще помня -
един концерт в Истан-
бул малко преди смърт-
та му. Беше прекрасна
вечер със звездно небе.
В моето съзнание Коен
винаги ще пее на сцена-
та в Истанбул, облечен
в неизменния си костюм
и тъгата си, винаги ще
помня странната смеси-
ца от пакостливост и
срамежливост, както и
"галантната скромност, с
която подхожда към
големите теми."

Японецът Казуо Иши-
гуро, автор на "Остатъ-
ците от деня", "Никога
не ме напускай".

"The Fortnight in
September от автора Ар
Си Шериф - най-повди-
гащата духа, жизнеут-
върждаваща книга, за
която мога да се сетя в
момента. Издаден през
1931 г., това е деликатен
разказ за обикновено
семейство от ниската
средна класа от Южен
Лондон, което се готви,
отива и се наслаждава

на почивката си в мал-
ко градче в Съсекс.
Шериф ни предлага най-
доброто в жанра "Анг-
лийска ваканция край

морето" и достойнството
на всекидневния живот
- те рядко са били
улавяни с такава майс-
торска деликатност". ç

ствие. Това са 30 живопис-
ни творби, създадени в пе-
риода на т. нар. передвиж-
ници. Натюрмортът като
жанр бил доста пренебрег-
ван в Русия през втората
половина на 19-и век.

В натюрмортите на Ле-
витан виждаме скромни бу-
кети от полски цветя, но те
са нарисувани с такава
нежност от художника, че
внушават уют и топлота, ко-
ито въздействат по един
силно емоционален начин.
Левитан видимо е обичал
да рисува натюрморти и
учел учениците си чрез тях
да виждат цветовете във

всичките им тънки нюанси,
така както те съществуват
в природата. "Трябва от тях
да ухае на цветя, а не на

боя!", казвал Левитан на
своите ученици.

Айвазовски обичал зим-
ните пейзажи. Майсторът
на четката успява да пре-
даде особената красота на
зимата, използвайки всич-
ки нюанси на бялото, си-
вото, синьото, розовото и
дори на черното. Платната
му са невероятно живи. От
картините му сякаш лъха
мраз и зимен вятър, чува
се шумоленето на гората и
се усеща топенето на вся-
ка снежинка. Неслучайно
Айвазовски е първият рус-
ки художник, представен в
Лувъра. ç

"Люляк" от Исак Левитан

дистанция, като служители с маски
ограничаваха достъпа. След това,
само след 72 часа, изложбата беше
затворена, безценните картини
станаха пленници на невидимата
смъртоносна заплаха.

Рафаело стана жертва в Италия
на ограниченията в културата. Зара-
ди извънредното положение в стра-
ната са затворени всички музеи,
археологически обекти, кина и
театри. Властите се опитват да
извлекат максималното от ситуация-
та и насочват почитателите към
лекции в интернет и виртуални
посещения на изложбата в "Скуде-
рие дел Куиринале". çМалката Мадона, 1505 г.

Елиф Шафак
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Âëàäèìèð Ïóòèí ïîæåëà íà áðèòàíñêèÿ ïðåìèåð áúðçî äà îçäðàâåå

Êîé ìîæå äà çàìåñòè Áîðèñ Äæîíñúí -
êàêúâ ðåçåðâåí ïëàí ùå èìà Ëîíäîí

Британската конститу-
ция не дава ясен отговор
на въпроса, който много
британци си задават в
момента: какво ще се
случи, ако премиерът
Борис Джонсън, който бе
приет за изследвания в
болница, след като прояви
симптоми на коронавируса,
няма да може да продължи
да изпълнява задълженията
си на премиер, пише
Ройтерс.

Британската конститу-
ция, която е сбор от стари
и съдържащи противоречия
помежду си прецеденти, не
предлага ясен резервен
план за заместване на
действащия премиер. "Не
сме се озовавали в подоб-
на ситуация и преди не се
е налагало да мислим по
този въпрос от тази гледна
точка", каза пред Ройтерс
Кейтрин Хадън, старши
научен сътрудник в Инсти-
тута за управление, скоро
след като Джонсън даде
положителна проба за
коронавирус. Няма ясни
правила за това какво да
се предприеме, ако преми-
ерът или друг високопоста-
вен служител не може
повече да изпълнява
задълженията си.

През юни 1953 г. тога-

Британският премиер Борис
Джонсън беше приет в
болница в неделя вечерта с
продължаващи упорити
симптоми на коронавируса.
"Премиерът получава отлични
грижи и благодари на всички
служители на Националната
здравна служба за упоритата
им работа и самоотверже-
ност", се казва в комюнике
на канцеларията на
премиера. Ройтерс съобщи,
че Джонсън е в съзнание и
получава лечение с
кислород.

Âîäêàòà íå å â ñúñòîÿíèå äà çàìåñòè
ñïèðòà çà äåçèíôåêöèÿ íà ðúöåòå

Експерти на руското ми-
нистерство на извънредни-
те ситуации не препоръчват
да се използва водка като
антисептичен препарат за
ръце и за приготвяне на
средства за дезинфекция,
предаде ТАСС.

За приготвяне на разтвор
за дезинфекция не бива да
се заменя спиртът с водка,
тъй като тя не съдържа дос-
татъчно спирт, се казва в
препоръка на научноизсле-
дователския институт по
проблемите на гражданска-
та защита и извънредните
ситуации към министерство-
то. Специалистите препо-
ръчват обаче да не се из-
ползва за дезинфекция и
чист спирт, защото това из-

Снимки Пресфото БТА и Интернет

Британската кралица Елизабет II засвиде-
телства признателността си към медицин-
ските работници по света в послание към

тях по случай Международния ден на
здравето - 7 април. "Бих искала да

благодаря на всички вас, които упражня-
вате професия в сферата на здравеопаз-

ването, за вашите самоотверженост,
отдаденост и усърдие, с които изпълнява-

те своята жизненоважна задача да се
грижите за здравето и добруването на
хората", заяви кралицата. "Аз и моето

семейство изразяваме признателността
си и нашите най-добри пожелания към

вас", добави тя.

Íàêðàòêî

:
Украински пожарникари
за четвърти пореден ден се
опитват да овладеят пожара,
обхванал горска и тревна
растителност в затворената зона
около бившата ядрена централа
в Чернобил. Вчера огнеборците
са потушили пламъците върху
повече от половината от площта,
но пожарът продължава да
бушува на около 100 дка,
съобщи държавната служба за
аварийни ситуации. Според
ведомството радиацията в
района е в допустимите норми.
Президентът на САЩ
Доналд Тръмп подписа указ,
подкрепящ усвояването на
ресурсите на Луната и други
небесни тела с търговска цел.
Според указа американците
трябва да имат право да
провеждат търговски изследва-
ния, добив и използване на
ресурси в съответствие с
приложимото законодателство.
От юридическа и физическа
гледна точка космическото
пространство е уникално
пространство за човешката
дейност и САЩ не го смятат за
всеобщо достояние. Политиката
на САЩ трябва да бъде да се
стимулира добивът и използва-
нето на ресурси в Космоса от
страна на държавни и частни
действащи лица, се казва още в
документа, който отхвърля
споразумението за дейностите,
извършвани от държавите върху
Луната и другите небесни тела,
прието от Общото събрание на
ООН през 1979 г.
Най-малкият пациент,
заразен с коронавирус в
Сърбия, е излекуван и изписан
от педиатричното отделение на
гинекологичната клиника в
Белград, съобщи семейството на
момченцето на Танюг. Бебето,
родено на 4 март, е хоспитали-
зирано на 23 март с повишена
температура и повръщане. След
изследване станало ясно, че е
заразено с коронавирус. След
15 дни лечение бебето бе
излекувано от Ковид-19, което е
потвърдено с два негативни
теста и вече е в къщи с майка
си, която бе в болницата с него.
Талибаните
заявиха, че спират "безплодните"
дискусии за размяна на затвор-
ници, които водят вече от
седмица пряко с афганистанско-
то правителство - за пръв път от
18 години. Това бяха първите
срещи в Кабул след свалянето
на талибаните от власт през
2001 г. от международна
коалиция начело със САЩ.

Бунтовниците винаги са отказва-
ли да признаят официално
афганистанското правителство,
наричайки го "марионетка" на
Вашингтон. Страните разговаря-
ха за размяна на 5000 талибан-
ски затворници срещу 1000
души от афганистанските
въоръжени сили - едно от
ключовите положения в споразу-
мението, подписано през
февруари в Доха от бунтовници-
те със САЩ и нератифицирано
от Кабул. В неделя талибаните
обвиниха Кабул, че нарушава
споразумението от Доха и се
държи "безотговорно". Откакто
обаче документът бе подписан,
бунтовниците стотици пъти
нападаха афганистанските сили
за сигурност и убиха множество
войници и полицаи.

сушава кожата, дразни я,
предизвиква сърбеж и се
появяват микропукнатини,
през които в организма мо-
же да проникне вирус.

За приготвяне на анти-
септично средство в домаш-
ни условия експертите му
препоръчват да се налее
спирт в съд със завинтва-
ща се капачка, да се доба-
ви кислородна вода и гли-
церин, после да се долее
дестилирана или охладена
преварена вода и бързо да
се затвори съдът. Разтворът
да се размеси чрез леко
разклащане. Полученият ан-
тисептик трябва да се пре-
лее в малки пластмасови
шишенца или стъклени бур-
канчета. ç

Безполезно е да се дезинфектират ръцете с разтвори, съдържащи
под 60 на сто етилов спирт или под 70 на сто изопропилов спирт,
а водките са по-слаби, допълват руските експерти. Необходимо е
да се изчакат 3 денонощия преди употреба на препарата, докато
бъдат унищожени вредните микроорганизми, намирали се може би

в шишенцата.

вашният британски преми-
ер Уинстън Чърчил получа-
ва удар, докато е на власт.
Състоянието му е запазено
в тайна толкова добре, че
дори част от високопоста-
вените министри не разби-
рат за него. Чърчил изне-
надва лекарите, като се
възстановява и продължа-
ва да изпълнява задълже-
нията си. Той се завръща
на "Даунинг стрийт" 2
месеца след удара. В по-
скорошната британска
история на премиера Тони
Блеър на 2 пъти му се
налага да се подложи на
лечение заради проблеми
със сърцето, като и двата
пъти бързо се връща към
изпълнението на служебни-
те си задължения.

Руският президент
Владимир Путин изпрати до
британския премиер Борис
Джонсън телеграма, в която
му пожелава да оздравее,
предаде ТАСС, като се
позова на комюнике на
Кремъл. В понеделник
вечерта Джонсън, който е
заразен с новия коронави-
рус, бе преместен в интен-
зивно отделение. "Бих
искал да изразя своята
искрена подкрепа в този
нелек за вас момент".
Уверен съм, че вашата

енергия, оптимизъм и
чувство за хумор ще помог-
нат да победите болестта.
От душа ви желая най-
бързо и пълно оздравяване,
пише Путин до Джонсън.

Председателката на
Европейската комисия
Урсула фон дер Лайен
пожела бързо възстановя-
ване на Борис Джонсън.
"Тази вечер мислите ми са
с Борис Джонсън и семей-
ството му. Пожелавам му
скорошно и пълно възста-
новяване", написа Фон дер
Лайен в Туитър. Френският
президент Еманюел Мак-
рон също пожела на
британския премиер "да
преодолее бързо това
изпитание". Той изрази в
Туитър подкрепа за "Борис

Джонсън, семейството му и
британския народ в тези
трудни времена". Главният
европейски преговарящ за
Брекзита Мишел Барние
също изпрати на Борис
Джонсън пожелания за
"всичко най-добро и бързо
възстановяване". "Мислите
и молитвите ми са с Борис
Джонсън и семейството му.
Бог да Ви пази, господин
премиер", заяви Иванка
Тръмп, съветничка на своя
баща, президента на САЩ
Доналд Тръмп. Своите
пожелания за бързо възс-
тановяване изпрати и
канадският премиер Джъс-
тин Трюдо, който изрази
надежда, че Джонсън
скоро ще може да се
върне към работа. ç
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Турция ще открие 2
болници в срок до 45
дни, предназначени за
пациенти с коронавирус,
съобщи турският прези-
дент Реджеп Ердоган.
Новите болници ще
бъдат изградени на
летищата в Йешилкьой
(летище "Ататюрк", което
бе заменено от новопос-
троеното летище "Истан-
бул") и Санджактепе в
Истанбул, уточнява в.
"Йени шафак". Всяка от
тях ще бъде с капацитет
за 1000 пациенти.

Ердоган съобщи
новите стъпки в борбата
с коронавируса след
заседание на кабинета,
проведено чрез видео-
конферентна връзка. Той
обеща и помощ за още
2,3 млн. домакинства,
след като държавата
вече подпомогна 1,3 млн.

95-ãîäèøíèÿò Èñìàèë Êúðäàð  ïðåáîðè
çàðàçàòà ñëåä 20 äíè ëå÷åíèå â Èçìèð

Òóðöèÿ îòêðèâà äâå ïîëåâè áîëíèöè
â Èñòàíáóë çà ïàöèåíòè ñ COVID-19

Ïàïà Ôðàíöèñê  ñå ïîìîëè çà îñúäåíèòå
íåñïðàâåäëèâî, âèçèðàéêè êàðäèíàë Ïåë

Папа Франциск посвети
меса на всички страдащи
от несправедливи присъди.
Това стана само няколко ча-
са след като Върховният
съд на Австралия оправда
кардинал Джордж Пел по
обвинението за сексуално
посегателство срещу 2 мом-
чета църковни хористи, пре-
даде Ройтерс.

"Днес бих искал да се
помоля за всички онези, ко-
ито страдат от несправед-
ливи присъди вследствие на
непримиримост срещу тях",
каза Франциск в началото
на месата, без да се беше
подготвял предварително за

"Чичо Исмаил победи коронавируса. Това трябва да бъде надежда за
Турция", коментира служител на болницата. 95-годишният старец ще
остане под карантина за още 14 дни в дома на свои роднини, а

състоянието му ще бъде следено от медицински персонал, допълва
в. "Хюриет дейли нюз".

Две бригади руски воен-
ни лекари започнаха да
приемат в Белград пациен-
ти със съмнения, че са за-
разени с коронавирус, след
дезинфекция на медицинс-
кия клиничен център "Дра-
гиша Мишович".

Новината  съобщава рус-
кото министерство на отб-
раната, цитирано от ТАСС.

Военните специалисти
извършват цялостна диаг-
ностика на пациентите, пра-
вят анамнеза, изработват и
предлагат тактика на лече-
ние въз основа на между-
народните стандарти за

Екипаж на
руски военно-
транспортен

самолет
разтоварва
медицински

консумативи на
военното
летище

Батайница край
Белград. Тук

междувременно
кацна и

самолет от
Китай с 1,2

млн. защитни
маски, закупе-
ни от Сърбия.

Ðóñêè âîåííè ëåêàðè è ñàíèòàðè ïðåãëåæäàò
ïàöèåíòè â Áåëãðàä è îùå 5 ñðúáñêè ãðàäà

оказване на медицинска по-
мощ, уточни министерство-
то.

Освен това 5 руски ме-
дицински бригади са изп-
ратени за оценка на епиде-
миологичната обстановка в
градовете Чуприя, Нови Па-
зар, Чачак, Лесковац и Кра-
гуевац.

Още една медицинска
бригада всекидневно конт-
ролира здравословното
състояние на руските воен-
нослужещи, които са изп-
ратени като резерв за ре-
акция в случай на извън-
редна промяна на епидеми-

ологичната обстановка.
На свой ред специалис-

ти по радиационна, биоло-
гическа и химическа защи-
та са извършили санитар-
на обработка на Инфекци-
озната клиника в Белград
и Клиничния център в Зе-
мун, където за първична ди-
агностика са приемани по-
голямата част от пациенти-
те със съмнение за коро-
навирус.

Друга група руски спе-
циалисти са извършили де-
зинфекция на градската
болница във Валево, допъл-
ва ТАСС. ç

Снимки
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това изказване. Той не спо-
мена поименно Пел.

На всяка сутрешна ли-
тургия в резиденцията си
във Ватикана папата изби-
ра на какво да бъде посве-
тена тя, например на бед-
ните, бездомните или на
болните.

Върховният съд на Авст-
ралия оправда Пел по об-
виненията, че през 90-те го-
дини е извършил сексуал-
но посегателство срещу
двамата юноши, и разреши
на 78-годишния бивш минис-
тър на икономиката на Ва-
тикана да излезе като сво-
боден човек.

С това бе сложен край
на едно от най-знаковите
дела за предполагаемо сек-
суално насилие с минала
дата, разтърсвали някога
Римокатолическата църква.
През последните седмици
почти всички литургии на
папата бяха посвещавани
на пандемията от корона-
вируса.

Франциск сравни стра-
данията на несправедливо
осъдените в наши дни с на-
чина, по който еврейските
старейшини са преследва-
ли Исус с "упоритост и
ярост, макар Той да е бил
невинен". ç

Кардинал Джордж Пел седи на задната седалка на кола, докато
излиза вчера от затвора в Гелонг, Австралия. В своя материал за
решението на Върховния съд на Австралия официалният сайт

"Ватикан нюз" припомня, че Пел винаги е твърдял, че е невинен и
че има право да се защитава, докато процесът не приключи на

всички съдебни инстанции.

граждани в нужда.
В Турция вече е заб-

ранена продажбата на
маски. Предпазните
маски се раздават безп-
латно в страната, вклю-
чително в супермаркети-
те и на пазарите. Турци-
те могат да получат
безплатни маски и чрез
заявка в Интернет.

Университет в Източ-
на Турция започна меж-
дувременно да използва
кръвна плазма за пасив-
на имунизация на паци-
енти, заразени с новия
коронавирус.

Лечението се извърш-
ва, като се взима плаз-
ма от възстановил се
пациент, който е вече с
негативен резултат за
коронавирус, обясни
ректорът на Университе-
та "Иньоню" Ахмет Къзъ-
лай.

Лекарят призова
излекуваните от корона-
вирус пациенти да подк-
репят този метод, като
обясни, че той не крие
никакъв риск за вече
оздравелите.

95-годишен пациент с
COVID-19 беше изписан
от болницата в Измир
под аплодисментите на
лекарите, след като се
възстанови от заболява-
нето.

Исмаил Кърдар, който
живеел в дом за възрас-
тни хора, е бил приет в
болница на 25 март с
висока температура.
Направеният му тест за
коронавирус е дал пози-
тивен резултат.

След лечението,
приложено в болницата,
мъжът се е възстановил
напълно и е бил изписан
в понеделник. ç
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07.00 "Безценната перла" - сериал
(п)

08.00 "Лява политика" (п)
09.00 "Не се страхувай" (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"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Безценната перла" - сериал
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ

Елена Пенчукова
15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 "Антидот" с водещ Юлия Ал-

Хаким
16.30 "Думата е ваша" - открита

линия със Стоил Рошкев
17.10 "Хрътката" - сериен филм, 8

епизод
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Местно време"
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "За историята свободно" с

водещ проф. Искра Баева
21.00 Киносалон БСТВ: "Злато"

(2013 г.), Германия
22.35 Новини (п)
23.20 "Местно време"
23.30 "Актуално от деня" (п)
00.00 "За историята свободно" с

водещ проф. Искра Баева
(п)

01.00 "Следобед с БСТВ" (п)
02.30 "Лява политика" с Алексан-

дър Симов (п)
03.30 "Дискусионен клуб" с Вели-

зар Енчев (п)
05.00 Документален филм (п)
05.40 "Сянката на Елена" - сериал

(п)
06.30 "Антидот" с водещ Юлия Ал-

Хаким (п)

ÁÍÒ 1

06.00 Разследването на Мун - тв
филм/п/

06.30 72-те най-сладки животни -
документална поредица/п/

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

здравословен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
12.00 По света и у нас
12.30 Препрочитаме Вазов - кам-

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

12.35 Референдум /п/
13.35 Как да правим изумителни

снимки? - документална по-
редица

14.00 Малки истории
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на Илайъс -

анимационен филм

14.40 Разследването на Мун - тв
филм

15.10 72-те най-сладки животни -
По света и у нас

16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Туризъм.бг /п/
17.30 Бразди /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.05 Препрочитаме Вазов - кам-

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

19.10 Госпожо Държавен секретар
- тв филм (12)

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 В кадър Докладване
22.00 Испански скици - джаз кон-

церт с участието на Росен
Захариев-Роко/тромпет/ и
Биг бенда на БНР с диригент
Антони Дончев

23.00 По света и у нас
23.30 Препрочитаме Вазов - кам-

пания 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)
03.10 Отблизо с Мира /п/
04.10 Кръгът Блечли 2 - тв филм

/п/ (12)
04.55 Още от деня /п/

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ - сери-
ал

06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс"
- анимация, сериал, с. 2
еп. 4

06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информаци-

онно предаване с водещ Ан-
тон Хекимян

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

12.00 bTV Новините - обедна еми-
сия

12.30 "Шоуто на Николаос Цитири-
дис" /п./

13.30 Премиера: "Обещание" - се-
риал, еп. 50

15.00 "Търговски център" - сериал,
с. 14, еп. 3, 4

16.00 "Спасители в планината" -
сериал, с. 8, еп. 10

17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистич-

но предаване с водещ Цве-
танка Ризова

18.00 Премиера: "Свободен дух" -
сериал, с. 2, еп. 26

19.00 bTV Новините - централна
емисия

20.00 Премиера: "Завинаги" - се-
риал, с. 2, еп. 62

21.00 "Смени жената" /п./ - семей-
но риалити

22.00 "Шоуто на Николаос Цитири-
дис"

23.00 bTV Новините
23.30 "Смъртоносно оръжие" - се-

риал, с. 3, еп. 4
00.30 "Спасители в планината" /п./

- сериал, с. 8, еп. 0
01.30 "Домашен арест" /п./ - сери-

ал
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сериал,

еп. 89

bTV Cinema

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

08.15 "Косвена красота" - драма
(САЩ, 2016), режисьор Дей-
вид Франкел, в ролите: Уил
Смит, Кийра Найтли, Кейт
Уинслет, Едуард Нортън, Хе-
лън Мирън, Наоми Харис,
Майкъл Пеня, Енрике Мър-
сиано и др.

10.30 "Революция Z" - сериал,
еп. 5, 6

12.45 "Бездомници" - драма (САЩ,
1997), в ролите: Вин Дизел,
Джоуи Дедио, Ти Кей Кърк-
ланд, Майк Епс, Валентино
Моралес

14.45 "Кой уби сестра Мери" -
криминален, мистъри (тв
филм, Канада, 2017), в ро-
лите: Сюзи Абромайт, Аман-
да Бругъл, Алисън Хосак, Де-
бора Гроувър и др.

16.30 "Сблъсък" - екшън (Мексико,
2018), в ролите: Гари Дани-
ълс, Сиси Флейтас, Еди Фер-
нандес, Луис Гатика

18.30 "Капитан Фантастик" - коме-
дия, драма (САЩ, 2016), в
ролите: Виго Мортенсен,
Джордж Маккей, Саманта Ай-
лър, Аналийз Басо, Никълъс
Хамилтън, Стив Зан, Франк
Лангела и др.

20.50 "Като на кино" - предаване
за кино

21.00 "Косвени жертви" - екшън,
трилър (САЩ, 2002), в роли-
те: Арнолд Шварценегер,
Джон Легуизамо, Франческа
Нери, Илайъс Котеас, Джон

Туртуро, Клиф Къртис, Тай-
лър Поузи

23.15 "Дом на гнева" - екшън, ко-
медия (Хонконг, 2005), в
ролите: Антъни Чо-Сан Уонг,
Джилиан Чънг, Стивън Фънг,
Шарлийн Чой, Майкъл Уонг и
др.

01.30 "Революция Z" /п./ - сериал,
еп. 5, 6

03.30 "Американски пай: Отново
заедно" - комедия (САЩ,
2014), в ролите: Джейсън
Бигс, Алисън Ханигън, Шон
Уилям Скот, Юджийн Леви,
Тара Рийд, Мена Сувари, Нийл
Харис [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

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

06.20 "Здравей, България" - сутре-
шен блок

09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, се-

зон 4
13.30 "Остани с мен" (премиера) -

сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) -

сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицис-

тично предаване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) -

сериен филм
18.00 "Семейни войни" (премиера)

- тв игра
19.00 Новините на NOVA - централ-

на емисия
20.00 "Откраднат живот: Система-

та" (премиера) - сериал, се-
зон 9

21.00 "Hell’s Kitchen България" -
риалити, нов сезон

22.00 "Шеф под прикритие" - риа-
лити, нов сезон

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" - сери-

ал

Тв Тв Тв Тв Тв програма - сряда, 8 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 сутринта температурите ще са от около ми-

нус 1 до плюс 4 градуса и отново на много места ще
се образуват слани.

През деня ще бъде слънчево. Температурите ще
достигнат 13 до 19 градуса. Вятърът ще бъде от севе-
роизток, слаб.

В четвъртък вятърът ще стихне. Сутрин на места
в ниските части на низините и около водни басейни
за кратко ще се образуват мъгли, които бързо ще се
разсейват. Минималните температури ще са от 1 до
7 градуса. Макар на по-малко места, все още е въз-
можно образуването на слаби слани.

През деня остава слънчево, с температури от 14
до 20 градуса.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Косвени жертви" - екшън,
трилър, в ролите: Арнолд Шварценегер,

Джон Легуизамо, Франческа Нери, Илайъс Котеас,
Джон Туртуро, Клиф Къртис, Тайлър Поузи

В петък ще се появи
слаб северозападен вя-
тър. И минималните, и
дневните температури
ще се повишат с още 2-
3 градуса и в следобед-
ните часове на места в низините ще имаме стойнос-
ти до около 19 - 23 градуса.

В събота и неделя ще остане топло, но ще има
повече облаци. На места в Западна България ще
превали краткотрайно, като по-голяма е вероятност-
та за това около и след обяд. Минималните темпе-
ратури ще се повишат още малко, а дневните ще
бъдат от около 17 до 21 градуса.
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Една от легендите на
българския футбол Стилиян
Петров потвърди, че сери-
озно обмисля да се канди-
датира за президент на
БФС. "Интересен въпрос.
Радвам се, че моето име
се спряга за този пост. Аз
съм извън България вече
20 години. Това е и добре,
и немного. Бъдещият
президент трябва да е със
силен екип. Не искам да
отхвърлям въпроса. Искам
да погледна сериозно
нещата дали има шанс за
промяна, дали може да се
промени нещо и дали
хората искат да се проме-
ни. Има много по-силни
кандидати от мен, но ако
моето име е замесено, ще
огледам нещата и ще
преценя. Следващите
няколко месеца мога да
дам финалното си мнение",
отговори Стенли на въпрос
в "Шоуто на Николаос
Цитиридис" по Би Ти Ви
дали би се кандидатирал
за президент на БФС.

Бившият национал
сподели още любопитни
неща за живота си, за
децата си, за баща си и за
борбата си с левкемията.
"Опитвам се да ги стягам
синовете, особено в тази
ситуация, да им въведа
режим на тренировки.
Всеки поема своята част в
тази обстановка, опитват

Следващите няколко месеца мога да дам финалното си
мнение, заяви една от легендите на българския футбол

Съпругата на Стилиян Петров - Паулина, бе неотлъчно до него
в борбата му с коварното заболяване

Димитър Бербатов е играл
в атака с фамозни футболис-
ти като Кристиано Роналдо,
Уейн Рууни и Роби Кийн. Ни-
кой от тях обаче не е идеал-
ният партньор в нападение,
когото Бербо да отличава.
Бившият голмайстор посоч-
ва името на своя съотбор-
ник от Байер (Леверкузен)
Франса. Той идва от Сао Па-
оло и се намества в атака
до Бербо след "пенсионира-
нето" на легендата Улф Кир-
стен. Във втория сезон на
"БайАрена" бразилецът беле-
жи 14 гола в Бундеслигата и
дава 13 асистенции. Берба-
тов пък нанизва 16 шампио-
натни попадения.

"С Рууни и Кийн се допъл-
вахме. Дори да не говориш
много извън терена ти ува-
жаваш другия за това, което
прави на игрището", споде-
ли посланикът на berfair пред
Goal. "В Леверкузен имах чу-
десно партньорство с мом-
че, наречено Франса. Вка-
рахме много попадения. Уни-
щожихме Байерн с 4:1 в един
сезон. Вкарахме по два го-
ла. Той не говореше англий-
ски или немски и затова из-

От стр. 1

Троицки обаче предвари-
телно е отгатнал посоката и
пласира удар в краката на
съперника си, който изглеж-
да 99% гарантиращ печеле-
не на точката. Димитров оба-
че ловко се отмества, оста-
вя ракетата зад гърба си и
прави нещо, което може да
бъде описано само като ма-
гия. За №1 бе избран удар с
гръб на Гаел Монфис срещу
Мартон Фучович, а №2 е из-
пълнение на Пабло Куевас.

Áåðáàòîâ ïîñî÷è ëþáèìèÿ ñè ïàðòíüîð â àòàêà

Ãðèøî ïîïàäíà â Òîï 3 íà âåëèêèòå
èçïúëíåíèÿ

Ñòèëèÿí Ïåòðîâ îáìèñëÿ çà
ïðåçèäåíòñêèÿ ïîñò â ÁÔÑ

Христо Крушарски
не иска Първа лига
да се поднови
след края на извънредното
положение в България заради
заплахата от коронавирус.
Собственикът на Локомотив
(Пд) пожела шампионатът да
бъде прекратен, като даде за
пример белгийското първенст-
во, определило крайно
класиране на база на
настоящото. "Искам така,
защото ме урежда! Локомотив
дотук е втори и ще придобие
право на участие в Лига
Европа. УЕФА не може да ни
нарежда какво да правим",
заяви Крушарски и допълни,
че на играчите вече е
трябвало да се разреши да
тренират, макар да се
нарушава карантината. "Те са
с лабилна психика и ако не
тренират, накрая ще ги
пращаме на 4-ти километър",
отсече Крушарски по БНР.

От "Герена" пуснаха
графика, на която
показват всяко перо
от харчовете, най-големият от
които е за стадиона - 98 728
лева. 83 204 лева се дават
за организация, 50 345 лева
отиват в графа "Правни и
одит", за автопарка в клуба
се изразходват 29 362 лева
месечно.

Всички клубове
в италианската
Серия "А"
единодушно решиха
заплатите на играчите им да
бъдат намалени с 1/3 заради
пандемията от коронавирус.
"Всичко това е необходимо за
защита на бъдещето на цялата
италианска футболна система",
се казва в официалното
съобщение след спешна
конферентна среща на Лигата.

Григор
Димитров
поддържа
форма в своя
фитнес в
Калифорния

:

Íàêðàòêî

се да хитруват, но не се
получава. Аз също съм бил
млад и съм опитвал да
хитрувам, като треньор съм
по-строг, като родител
съпругата ми е по-строга.
Не приемат много добре
нещата в момента, изиск-
вам повече от тях, но това
може да им помогне в
живота, ако искат да се
развиват", коментира
Стенли как вървят трени-
ровките с децата му.

"Подкрепата, вярата и
търпението е много важно,
живеем в 21-ви век и
изолацията е нещо ново,
когато аз бях изолиран, до
мен беше съпругата ми,
дори децата не бяха допус-
кани да ги виждам. Баща
ми е малко от старата
школа, не обича технологи-
ите, но спазва всички
препоръки, седи си вкъщи.
Той е футболен човек,
обсъждаме мачове, комен-
тираме ги, но на първи
план вече са внуците, а не
аз. Много работя с децата
си, относно контрола на
топката, някой път малките
неща са много важни",
коментира Стилиян Петров
какво помага в това трудно
време.

"Когато подписах със
Селтик, осъзнах, че съм
много назад не само
физически, не само техни-
чески, но и в други компо-

ненти. Видях колко е важно
да знаеш езика и това бе
проблем за мен. Имах
приятел, който държеше
бургер ван, виждах се с
хора, общувах и започвах
да говоря езика. Това са
малки неща, които ме
доближаваха до съблекал-
нята, което беше важно. Не
съм продавал бургери, но
съм изяждал 3-4 на ден. Ако
видиш снимки от тогава ще
видиш, че съм с повечко
килограми. Бързо навлязох
в атмосферата на Шотлан-
дия. Успях да се впише в
съблекалнята и да общувам
със съотборниците си. Те
започнаха да ме приемат
по различен начин и станах

част от един голям клуб",
разказа Стилиян Петров за
първите си стъпки в Селтик.

Легендата сподели и за
емоционалния момент,
когато бе аплодиран от
целия стадион от феновете
на Астън Вила след оздра-
вяването си. "Това бе
първото ми докосване до
футболния свят. Преди това
година и четири месеца
бях на интензивна терапия.
Преди да направим този
мач, аз бях много нервен
за това какво да очаквам и
какво ще се получи, но
това остава един емоцио-
нален момент, който ще
помня за цял живот", каза
Стилиян Петров. ç

вън терена не си казвахме
и думичка. Абсолютно нищо.
Наистина нищо. Гледах как
играе на терена. Когато стъ-
пехме на игрището, действах-
ме сякаш спяхме заедно!
Наслаждавах се да играя с
този футболист. Нямаше его-
изъм, той беше в по-добра
позиция и пак ще ми даде
топката. Когато аз му пода-
вах, той вкарваше", спомня
си Бербо.

"Беше като Анди Коул и
Дуайт Йорк. Невероятно бе-
ше как играехме заедно. То-
ва ми помогна да израсна.
Оценявам това, когато играя
с по-добри футболисти или
такива на моето ниво. Вина-
ги мога да науча нещо", приз-
на Бербо.

"Не очаквах да стигнем до
финала в Шампионската ли-
га с Байер. Не знаех изоб-
що какво се случва. Просто
бях момче на скамейката.
Когато не осъзнаваш важ-
ността на момента, можеш
да спреш да мислиш "Ами
ако направя грешка?". Искаш
просто да играеш и да се
забавляваш. Това, от което
се страхувах, не беше, че иг-

рая на финал в Шампионс-
ката лига. Бях стреснат от
това, че срещам Раул, Зи-
дан, Фиго и Роберто Карлош.
Седиш като фен. Влязох на
терена в 39-ата минута. Из-
питваш респект към играчи-
те и се страхуваш да ги до-
коснеш. Виждаш го как ми-
нава покрай теб и си каз-
ваш: "Берба, направи му
шпагат. Просто се хвърли в
краката му". Но не можеш
да си го позволиш, защото
ги уважаваш", разказа той.
"Голът на Зидан беше сред
най-красивите. Първият - то-
зи на Раул, беше най-гроз-
ният от всички", припомня си
българинът.

Бербо разказва и за дет-
ските години. "Когато бях
малко момче в България, по-
вечето на моята възраст пу-
шеха. Казваха ми: "Берба,
вземи цигара". "Не". Те каз-
ваха: "Мъж ли си? Страх ли
те е. Не си мъж, ако не пу-
шиш". Тогава им казвах: "Ще
ви покажа. Не се притесня-
вайте, ще извървя своя соб-
ствен път". Аз избрах този,
който исках да бъда", споде-
ля Димитър Бербатов. ç

В същото време Григор Ди-
митров продължава да под-
държа мускулатурата си в
кондиция по време на пан-
демията от коронавирус. Най-
добрият български тенисист
не пести сили във фитнес за-
лата, става ясно от клип в
социалните мрежи. Минала-
та седмица Димитров пока-
за  иновативните си умения
и ни показа как прави лице-
ви опори върху два стола.

Припомняме, че от ATP,
WTA и ITF обявиха, че спи-
рат всички състезания поне
до 13 юли. ç


