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61 644 нови безработни
за 27 дни

Кооперативните ценности
в действие СОЛИДАРНОСТСОЛИДАРНОСТСОЛИДАРНОСТСОЛИДАРНОСТСОЛИДАРНОСТ
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Ò
ова, че родните депутати се отказаха от запла-
тите си за периода на извънредното положение,
е интересен факт, който поражда различни раз-
мисли. Оставям настрана вечната дискусия кое
е популизъм и кое не е. Сигурен съм, че ще

Áåç çàïëàòè!

издържат и без тези пари. Все пак са трета година в
парламента. А и някои, както разбрахме от споровете в
пленарната зала, разчитали на други доходи.

Факт е обаче, че депутатите дадоха пример на наро-
да. Те показаха, че може и без заплати. Все пак без
заплати не може да се кара дълго. От тук произлиза и
размисълът за някаква конспирация. Българинът е лю-
бител на тази тема и не може да минем без нея.  Явно
е, че в парламента е даден определен знак, че извън-
редното положение няма да продължи дълго. Впрочем
тази новина е добра за всички. Само че тя е в сферата
на конспирациите.

Другият въпрос за размисъл е "До кога без запла-
ти?" До края на извънредното положение, е известният
отговор. Да, но този край е в ръцете на същите тези
депутати. Ако решат, могат да го удължат, ако размислят
- да го съкратят. И да почнат да си получават заплати-
те. Интересно е дали всички българи ще започнат да си
получават заплатите на 14 май?!

Прави са депутатите от морална гледна точка. Съоб-
разиха се с тежката обстановка, дадоха своя принос в
бюджета на Министерството на здравеопазването. Но
защо трябваше без заплати да останат и министрите, и
членовете на политическите кабинети и т. н. Народното
събрание реши да се събира, когато е нужно, т. е. от
време на време. Министерският съвет обаче си работи,
и то доста осезаемо.

По мое мнение депутатите трябва да си получават
заплатите при всяко положение, включително извън-
редно. Но да работят така, че всички да си получават
заплатите. И да променят схемата на пленарните засе-
дания. Десет минути да обсъждат съдбата на своите
заплати, а десет часа - състоянието и бъдещето на
народа. В противен случай с тази, иначе заслужаваща
адмирации, благотворителност създаваме впечатление,
че сме в последния окоп и зад нас няма никой.

Спирдон СПИРДОНОВ

в търговските вериги
оговорили сме местните
търговци на храни да
предлагат родно производ-
ство плодове и зеленчуци,
каза министърът на
земеделието, храните и
горите Десислава Танева
на брифинг в Министерс-
кия съвет вчера, съобщи
БТА. Танева благодари на
всичките 160 местни
търговци от всички облас-
ти в страната с повече от
два обекта, които, по
думите й, са проявили
отговорност и загриже-
ност. За тях на УС на
фонд "Земеделие" вчера е
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Европейският клон на
Световната здравна ор-
ганизация заяви, че въп-
реки "положителните
признаци", които се наб-
людават в някои държа-
ви в региона, е твърде
рано да бъдат намаля-
вани мерките срещу но-
вия коронавирус. "Не е
моментът за отслабване
на мерките. Време е да
удвоим и да утроим за
пореден път нашите ко-
лективни усилия за от-
страняване на вируса с
подкрепата на цялото
общество", заяви реги-
оналният директор на
СЗО Ханс Клуге. Той оп-
редели ситуацията в Ев-
ропа като все още "мно-
го тревожна" и призова
правителствата да об-
мислят "много внимател-
но", преди да отслабят
мерките за контрол на
заразата.  ç

Двубоят в тежка кате-
гория между шампиона
Антъни Джошуа и задъл-
жителния претендент за
пояса на Международна-
та боксова федерация
(IBF) Кубрат Пулев тряб-
ва да се проведе, дори
това да означава на три-
буните на стадиона на
Тотнъм в Лондон да ня-
ма зрители, предложи
промоутърът на Кобрата
- Джон Уърт. "Спортът е
много важен за общес-
твото, защото разсейва
хората от вируса", каза
Уърт.  Промоутърът на
Джошуа - Еди Хърн, за-
яви, че подобен мач ня-
ма как да се случи без
публика. Преди дни Хърн
обяви, че ако ситуация-
та не се нормализира
скоро, Джошуа ще има
само един мач през
2020 г. - срещу Тайсън
Фюри.  ç
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гласувана подкрепа за
продажба на българско
оранжерийно производст-
во на домати и крастави-
ци, което вече се реколти-
ра, отбеляза министър

Танева. Ефектът на тази
помощ ще бъде оценен
след изтичане на крайния
й срок - в края на май,
добави тя. Танева благода-
ри и на кланиците, общо
64 на брой, които са
получили подкрепата от
7 лв. на агне, за да може
месото да достигне по
най-прекия път до българ-
ския потребител. Тя изра-
зи надежда, че целият
сектор ще се справи с
предизвикателството -
българската продукция да
достигне до крайния
потребител.

Андреа Бочели ще
пее на католическия Ве-
ликден, 12 април, в
празната Миланска ка-
тедрала, съобщи кметът
на Милано Джузепе
Сала. Прочутият тенор
ще изпълни църковни
католически песнопе-
ния, а концертът му ще
бъде излъчен онлайн за
целия свят.

"Бочели  обеща, че
в 19 ч. на Великден ще
изпълни религиозна
музика в празната Ми-
ланската катедрала, но
в режим на стрийминг
ще подарим гласа му на
целия свят", каза още
Сала.

Събитието ще бъде
предавано пряко в
Youtube канала на Бо-
чели от 20 ч. българ-
ско време.  ç
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Премиерът Борисов
уволни изпълнителния
директор на ББР Стоян
Мавродиев и цялото
ръководство на държавна-
та банка, съобщи Епицен-
тър.бг. Това заяви самият
той в края на пресконфе-
ренцията на шефа на
Националния оперативен
щаб, на която присъства-
ше и Борисов. Без да му
бъде зададен въпрос,
министър-председателят
съобщи, че е извикал
икономическия министър
Емил Караниколов и му е
наредил да бъдат освобо-
дени Стоян Мавродиев и
целият борд на ББР.
Възмутен съм от това,
което направи Българска-
та банка за развитие.
Понеже и финансовият
министър ми каза, че
никой не се е консултирал
с него, както и с министъ-
ра на икономиката, който
също е принципал на тази
банка, съм разпоредил
незабавно да освободят
борда и директора на
ББР, категоричен бе
премиерът. Нито аз съм
знаел, но не ми отива да
го кажа, защото Банката
действа. За народа това е
държавна банка, разкри
Борисов. Министърът да
го свика и да го освободи,
завърши премиерът.
Причината е скандалът с
дадения кредит от ББР в
рамките на 75 милиона на
колекторска фирма, за
които не стана ясно защо
и на какво основание са
отпуснати. Преди ден и
вицепремиерът Томислав
Дончев заяви, че банката
дължи отговор на тези
въпроси. Става въпрос за
компанията "Свети Георги
груп" - дружество за

Ïðåìèåðúò óâîëíè Ñòîÿí Ìàâðîäèåâ è
áîðäà íà ÁÁÐ çàðàäè ñêàíäàëíà ñäåëêà

изкупуване на вземания.
Това дружество е лидер
на колекторския пазар,
след като в края на 2019 г.
пласира голяма емисия
облигации за 236 млн. лв.,
използвана частично, за
да придобие огромен
пакет - 538 млн. лв., лоши
кредити от Първа инвести-
ционна банка. Заемът е
десетгодишен, а съдлъж-
ник става друга свързана
фирма - "ВИП колекшън".
Няма информация с какво
се обезпечава кредитът и
какво ще се прави с тези
пари.

ББР осигурява подкре-
па от 75 млн. лв. на
Пощенска банка и Общин-
ска банка, обяви вчера
главният изпълнителен
директор на държавната
банка Стоян Мавродиев.
Средствата се отпускат на
колекторското дружество
"Свети Георги груп", което
ще изкупи лоши кредити
на двете банки. Сделката
е за необслужвани заеми
от Пощенска банка и
Общинска банка". От ББР
съобщиха, че купените
пакети обхващат 7519
фирми и физически лица.
Всичко това се случва на
фона на отпуснатите 700
млн. лв. за увеличение на
капитала на банката,
която трябва да помага на
пострадалия в страната
бизнес. По думите на
Томислав Донев такова
отпускане на средства,
независимо дали ще се
окаже морално, или не,
няма връзка с мерките,
които се предприемат от

Главният прокурор Иван Гешев
поиска от Прокурорската коле-
гия да предложи на Пленума на
ВСС приемането на решение за
налагането на мораториум до
края на 2020 г. върху актуализи-
рането на основните месечни ра-
ботни заплати на съдии, проку-
рори и следователи, на съдеб-
ните служители в Прокуратура-
та, както и да се дадат препоръ-
ки на административните ръко-
водители на органите на съдеб-
ната власт за ползването от ма-
гистрати и служители на плате-
ния годишен отпуск по време на
извънредното положение. Раз-
растващата се пандемия от
COVID-19 изисква вземането на
всички необходими мерки, както
за опазване живота и здравето
на хората, така и за запазване
на икономическата стабилност и
качеството на живот в страната.
Безпрецедентната ситуация изис-

Èâàí Ãåøåâ èñêà ìîðàòîðèóì âúðõó çàïëàòèòå
íà ñúäèè, ïðîêóðîðè è ñëåäîâàòåëè

правителството в помощ
на малкия и средния
бизнес. Гаранциите се
осигуряват от ББР, но те се
осигуряват по отношение
на търговските банки,
които ще бъдат трансмиси-
ята, чрез която нашите
помощи ще стигнат до
бизнеса. Не знам колко е
законно и морално, но
тази ситуация иначе опре-
делено не звучи добре,
добави вицепремиерът.

На спешно свикан
брифинг във вторник
вечерта Стоян Мавродиев
видя в критиките полити-
ческа атака. Започвам да
се удивявам от нездраво-
то желание на определени
кръгове да извличат
политически дивиденти.
Дори в прецедентна
ситуация, при която много
бизнеси и домакинства са
на ръба. Не съм изнена-

:
Íàêðàòêî

Борисов: Разпоредих
на щаба да започне
масирани тестове в
Банско
Разпоредих на щаба да
започне масирани тестове в
Банско за коронавируса,
заяви днес премиерът Бойко
Борисов на брифинг в
Министерски съвет. Тъй като
имаме епидемичното разп-
ространение в Банско, които
са от хора, които са развили
заболяването и са доказани.
Затова по разпореждане на
премиера ще се направи едно
изследване, за да се види
там, където по заведения, по
места, където са се срещали
тези, които са заболели, ще
видим хората дали имат
изграден имунитет, били ли
са в контакт с вируса на тази
коварна инфекция, обясни
д-р Тодор Кантарджиев от
Националния оперативен щаб,
цитиран от БНР. Приемаме, че
Банско е едно огнище, хората
там изстрадаха много, бяха
под карантина, затворени 14
дни. Създава се организация,
масирано… с бързите тестове,
защото те могат да свършат
работа тук, тъй като показват
дали има антитела. Фактичес-
ки ще можем да разберем,
като мине тестването, колко
от хората там, тази затворена
общност - немалка, все пак
един град, Банско, с много
влизащи и излизащи от него
заради туризма хора, са
изградили имунитет. Това ще
ни даде много ясна картина
за тази цел, обясни Борисов.

Ще има парад
за 6 май
Парад по случай 6 май - Ден
на храбростта и празник на
Българската армия, ще има,
съобщиха за БНТ от Минис-
терството на отбраната. Това
ще бъде направено в
съответствие с епидемиоло-
гичната обстановка в
страната към тази дата.

Изнесени кабинети за
преглед на хора със
съмнения за
коронавирус работят в
квартал "Столипиново"
в Пловдив
В пловдивския квартал
"Столипиново" вече работят
изнесени кабинети за
преглед на хора със симпто-
ми на коронавирус. Те са в
ДКЦ "Изток", съобщи
Българската национална
телевизия. 19 лекари и
медицински сестри са на
линия всеки ден от понедел-
ник до неделя от 8:00 до
20:00 часа. От общинския
щаб провериха вчера как ще
бъдат обслужвани пациентите
с температура, задух,
кашлица - симптоми,
характерни за зараза с
COVID-19. Хора с друг вид
оплаквания, хронично болни,
или деца, ще имат достъп до
личните си лекари и специа-
листите на здравния център,
които също продължават да
работят.

ките по време на извънредното
положение ще продължи да вли-
яе отрицателно върху изпълне-
нието на бюджета и ще има за
последица финансова нестабил-
ност във всички сектори, вклю-
чително и след овладяване на
заплахата от пандемията. Тези об-
стоятелства изискват от нас фи-
нансова дисциплина, съобразя-

ване с възникналите затруднения
в бюджетната сфера и солидар-
ност с българските граждани в
условията на извънредното по-
ложение, аргументира предложе-
нията си главният прокурор Иван
Гешев. В тази връзка главният
прокурор отправя предложения
до Прокурорската колегия, коя-
то след разглеждане и произна-
сянето й, да ги внесе като из-
вънредна точка в дневния ред на
Пленума на ВСС днес.

Висшият съдебен съвет е ор-
ганът, в чиито правомощия е взе-
мането на решения за изпълне-
нието на бюджета на съдебната
власт и за даване на принос в
усилията на българската държа-
ва за ограничаване и преодоля-
ване на неблагоприятните пос-
ледици от разрастващата се пан-
демия от COVID-19, посочва още
в предложението си главният
прокурор Иван Гешев. ççççç

дан от негативния прочит
на всяка сделка, която
прави ББР. Аз вече не
броя колко пъти ни искат
оставките, това явно
стана условен рефлекс за
определени политически
партии, каза уверен все
още в действията и бъде-
щето си Мавродиев. И
посочи, че се търсели
измислени и фалшиви
скандали, които пречат на
работата на институциите
и създават стрес и напре-
жение у хората. Постоян-
но се внушава, че даваме
големи кредити на бизне-
са. Финансирането ще
позволи две от търговски-
те банки на пазара да се
разделят с част от проб-
лемния си портфейл и да
насочат ресурс за нови
заеми на микро-, малките
и средните предприятия,
обясни той.ççççç

ква борба с всички налични ре-
сурси за ограничаване разпрос-
транението на заразата, водеща
неизбежно до негативни иконо-
мически последици. Значител-
ността им за страната вече на-
ложи актуализация на държавния
бюджет на Република България
за 2020 г., припомня главният
прокурор. Изпълнението на мер-

Ïðåäè äåí è âèöåïðåìèåðúò
Òîìèñëàâ Äîí÷åâ çàÿâè, ÷å
áàíêàòà äúëæè îòãîâîð
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"Уважаеми българи,
докато ви облъчват с
ежедневни пиар акции,
управляващите ще про-
дължават да крадат ваши-
те пари. Използват криза-
та и страховете ви за
далавери. И маскират
грабежа като антикризис-
ни мерки. Една от тях е
увеличаване капитала на
държавната банка за
развитие със 700 млн.,
които "уж" ще помагат на
малкия и средния бизнес.
Но банката финансира
със 75 млн. колекторска
фирма с приходи от 2000
лв. годишно. Сигурна съм,
че това е принос в све-
товната икономическа
наука и практика - с
антикризисна мярка за
помощ на икономиката да
наливаш пари във фирма

Ñåãà å íàé-óäîáíèÿò ìîìåíò äà ñå
èíâåñòèðà â ðîäíîòî. Ñòèãà äà èñêàø äà
ïðàâèø èêîíîìèêà, à íå äàëàâåðà, íàïèñà
ëèäåðêàòà íà ïàðòèÿòà Êîðíåëèÿ Íèíîâà

ÁÑÏ: Ñåãà å âðåìåòî çà âúçðàæäàíå
íà áúëãàðñêîòî ïðîèçâîäñòâî

Íà òîçè äåí

Събития
” 193 г. - Септимий Север
е обявен за римски импера-
тор.
” 1667 г. - В Париж се
организира първата в света
публична художествена
изложба.
” 1865 г. - Американска
гражданска война: главноко-
мандващият войските на
Конфедерацията генерал
Робърт Лий се предава на
командващия войските на
Севера генерал Юлисис
Грант.
” 1866 г. - В САЩ е приет
Закон за гражданските
права, който предоставя
равни права на всички
граждани на САЩ, с изклю-

чение на индианците.
” 1963 г. - Уинстън Чърчил
става първият чужденец,
получил званието почетен
гражданин на САЩ.

” 1970 г. - Пол Маккартни
обявява официално разпада-
нето на легендарната група
"Бийтълс".
Родени
” 1336 г. - Тимур, тюркски
военачалник
” 1821 г. - Шарл Бодлер,
френски поет
” 1895 г. - Мишел Симон,
френски актьор
” 1933 г. - Жан-Пол
Белмондо, френски актьор
” 1938 г. - Виктор Черно-
мирдин, руски политик,
бивш министър на газовата
промишленост на СССР и
премиер на Русия

” 1943 г. - Георги Минчев,
български певец
” 1971 г. - Жак Вилньов,
канадски пилот от Формула 1
Починали
” 491 г. - Зенон, византий-
ски император
” 1626 г. - Сър Френсис
Бейкън, английски философ
и държавник

” 1959 г. - Франк Лойд
Райт, американски архитект

:

за събиране на кредити.
През годините, откакто
съществува, ББР се пре-
върна от банка на дреб-
ния бизнес в банка на
олигарсите. Държавният
ресурс, тоест вашите
пари, се изливат в техни-
те джобове под вещото
"управление" на Борисов.
Как трябва да стане?
Алтернативата е: слагане
лимит на кредита за една
фирма - например един
милион (след разговори с
малкия и средния бизнес
какъв лимит би им бил
полезен). Определяне на
критерии за кандидатства-
не само за малък и сре-
ден бизнес и само за
БЪЛГАРСКО ПРОИЗВОДС-
ТВО. В цял свят в момен-
та отговорните държавни-
ци стимулират национал-

"Абсурдно е мораториумът върху на-
числяването на лихви по кредити във
връзка с корона вируса да не се отнася
за фирмите за бързи кредити.Така има
опасност голяма част от антикризисния
ресурс да отиде в джоба точно на тези
фирми, а не в на българина. Естестве-
но, асоциацията на "лихварите" приема
решението за "правилно" и почти бла-
годариха на БНБ за това". Това написа
във Фейсбук зам.-председателят на НС
на БСП Кирил Добрев.

"Уважаеми управляващи, не е труд-
но да се предвиди, че милиардният па-
кет от раздадени бързи кредити ще на-
бъбне прогресивно както заразата от ви-
руса, с тази малка подробност, че тук
"излекувани" няма да има", каза още
Добрев. Според него огромна част от
контингента на тези "финансови инсти-

Êèðèë Äîáðåâ: Àíòèêðèçèñíèòå ïàðè ùå
îòèäàò âúâ ôèðìèòå çà áúðçè êðåäèòè,

туции" ще са вече загубили работа си и
няма да могат да обслужват кредитите
си. "Нови клиенти няма да липсват по-
ради откази за кредит от нормалните
банки. Ако не вземете веднага мерки,
1500 лв. безлихвен кредит на месец,
които правителството отпуска, ще оти-
дат за покриване на лихвите в заложни
къщи и ефектът от тази мярка ще е поч-
ти нулев за потребителите и доста пе-
челивш за лихварите.

Същото ще се случи и с малките фир-
ми, които вече взимат "спасителен", но
заробващ ресурс от там. Фирмите за бър-
зи кредити са по-бързи, по-гъвкави и по-
алчни дори от вас", пише още Добрев.

Той допълва, че е нужен спешен ме-
ханизъм за контрол и регулация в сек-
тора, преди да "са събрали почти целия
антикризисен кеш".ç

Ñîöèîëîã: Íàðîäúò èçáðà Ðóìåí Ðàäåâ çà ïðåçèäåíò,
çà äà áúäå êîðåêòèâ íà âëàñòòà

"В адреналиновите времена
на уплахата има обществена мо-
билизация и скупчване на хора-
та около властта. Но утре, кога-
то това отмине, ще започнем да
мислим повече за работните мес-
та, за социалната система и за
икономиката и този тип посла-
ния, които президентът излъчва,
ще бъдат актуални. Въпросът не
е кой е крив, кой прав - прези-
дентът или премиерът... Имаме
два прочита за политиката, коя-
то правителството и президен-
тът изповядват, тези два прочита
ги чуваме от доста време насам.
Не ни прави впечатление това
противопоставяне, а и Румен Ра-
дев беше затова избран, да бъде
коректив на властта". Това комен-

тира пред БНР Първан Симеонов,
изпълнителен директор на "Галъп
Интернешънъл".

Той припомни проучване на "Га-
лъп", според което българите раз-
бират и възприемат мерките и че
над 80% ги намират за поносими:

"Българите понякога имаме го-
лям комплекс за малоценност, пос-
тоянно смятаме, че нещо бърка-
ме. Време е да си кажем, че се
справяме добре в тази ситуация.
Българското общество реагира мо-
билизирано и дисциплинирано. По-
не засега печелим време. Може
да направим нещо, което да ни
накара най-накрая да си повярва-
ме".

В предаването "Преди всич-
ки" Симеонов подчерта, че при

такива ситуации хората са склон-
ни да правят по-сърдечни жесто-
ве:

"Но разликата между жела-
нието да помогнеш и пълната гро-
теска е много малка. С крачка
напред, с две назад, после с три
напред, депутатите няма да бъ-
дат запомнени с добро".

Според политолога парадок-
сът на мерките е, че колкото по-
успешни са те, хората ги нами-
рат за все по-ненужни.

"Властта трябва да помисли
за следващия етап. В нашите из-
следвания се вижда, че расте
тревогата на хората за работни-
те места. Трябва много да се мис-
ли, преди да се предприеме да-
ден ход".ç

дателят на БСП Корнелия
Нинова във Фейсбук.
ЗЕМЯ припомня, че часо-
ве по-късно след разкри-
тието на лидерката на
опозицията премиерът
Бойко Борисов разпореди
уволнението на ръководст-
вото на Българската банка
за развитие.ç

ните си икономики. Неслу-
чайно и Европейската
комисия промени критери-
ите за държавна помощ.
Сега е най-удобният
момент да се инвестира в
българското, родното.
Стига да искаш да правиш
икономика, а не далаве-
ра." Това написа предсе-

 Първан Симеонов

Председателят на ОбС на БСП-Бургас Живко
Господинов, общинският съветник Чанко Мир-
чев и председателят на Младежкото обединение
в БСП-Бургас Васил Иванов направиха дарение
от 100 предпазни шлема на Белодробната бол-
ница в града. Благотворителната акция е във
връзка с извънредното положение, обявено в
страната.

Дарението бе прието от управителя на бол-
ничното заведение д-р Трошанова, която благо-
дари за жеста и заяви, че още днес шлемовете
ще бъдат разпределени на екипа й.

"Не е време за правене на политика. В нас-
тоящия момент всеки трябва да помогне с как-
вото може", заяви от своя страна Живко Госпо-
динов.

Защитните шлемове са изработени от висо-
кокачествен материал, може да се регулират и
са изключително леки и удобни за носене.ç

ÁÑÏ-Áóðãàñ ñ äàðåíèå çà
Áåëîäðîáíàòà áîëíèöà â ãðàäà
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32 000 îò òÿõ ñà ïîäàëè çàÿâëåíèÿ
çà ïàðè÷íè îáåçùåòåíèÿ, ñðåäíèÿò èì
ðàçìåð å îêîëî 650 ëåâà Който има резервация за

море през юли и август, да не
бърза да я отменя. Това каза
вчера в Пловдив главният дър-
жавен здравен инспектор доц.
д-р Ангел Кунчев, който про-

От началото на извънред-
ното положение 61 644 души
са подали заявления като
търсещи работа. Тази брой-
ка включва безработни ли-
ца, лица освободени от ра-
бота в България, хора, кои-
то са се завърнали от чуж-
бина, както и подведени за
регистрация с цел получава-
не на помощи. Завърналите
се от чужбина са 754 души.
Това съобщи министърът на
труда и социалната полити-
ка Деница Сачева по време
на брифинг в Министерски
съвет.  32 000 от тях са пода-
ли заявления за парични
обезщетения за безработи-
ца. В момента 15 404 души
получават обезщетения за
безработица, които са в сре-
ден размер около 650 лв.,
уточни още тя. От началото
на извънредното положение
се обработват средно по
около 5000 заявления за без-
работица дневно. За петък

(3 април) те са 5100.
Най-засегнати са секто-

рите на търговията и прера-
ботващата промишленост
(дрехи, дърво, хартия, плас-
тмаса), следват култура,
спорт и развлечение. Сек-
торите на транспорта и
строителството са сравни-
телно слабо засегнати от та-
зи тенденция, обясни още
министър Сачева. 9730 ду-
ши са намерили работа от
началото на извънредното
положение. Работа се нами-
ра основно в сектора на
търговията и доставките, со-
циални дейности, рецикли-
ране на отпадъци.

Министър Сачева обяс-
ни, че под 3% от докумен-
тите за обработка са по-
дадени по електронен път.
Тя подчерта, че всички до-
кументи, които трябва да
бъдат подавани в бюрата
по труда, могат да бъдат
подадени електронно или

по пощата, и призова всич-
ки, които имат тази въз-
можност да я използват, за
да не се струпват твърде
много хора пред бюрата по
труда. Всички срокове по
ТЕЛК и НЕЛК решения са
автоматично удължени до
края на извънредното по-
ложение, така че не е не-
обходимо подновяване на
документите в момента.

Направени са промени,
които позволяват хората, ко-
ито са в неплатен отпуск, да
работят на втори трудов до-
говор, където това е въз-
можно. За това не се изис-
ква разрешение от работо-

Äîö. ä-ð Êóí÷åâ:
Íå áúðçàéòå
äà îòìåíÿòå
ðåçåðâàöèÿ çà
ìîðå ïðåç þëè
è àâãóñò

27 äíè èçâúíðåäíî ïîëîæåíèå =
61 644 áåçðàáîòíè

дателя на основния трудов
договор, обясни още соци-
алният министър.

Всички, които имат жела-
ние да се включат в селско-
то стопанство, имат тази въз-
можност, като ще продължат
да получават своите обезще-
тения за безработица. В та-
зи връзка на земеделските
производители е позволено
този сезон договорите за за-
етост да не са еднодневни, а
за целия период - 90 дни. Тя
призова земеделците навре-
менно да подават свободни-
те работни места, за да мо-
гат от министерството да на-
сочват хората. ç

О Б Я В А
ОТЧЕТНО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА ЗК "ЗЛАТЕН КЛАС" с. ПЕТ МОГИЛИ, общ. НОВА ЗАГОРА
СЕ ОТЛАГА ПОРАДИ ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ, ЗА 16.05.2020 г. от 9.00 ч.

В КЛУБА НА КООПЕРАЦИЯТА при следния
Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Приемане и освобождаване на член кооператори.
2. Отчетен доклад за дейността на кооперацията през 2019 година.
3. Финансов отчет и доклада на експерт счетоводителя.
4. Отчетен доклад за дейността на Контролния съвет през 2019 година.
5. Приемане плана за 2020 година.
6. Освобождаване от отговорност Председателя на кооперацията и членовете на УС и КС.
7. Вземане на решение за упълномощаване на Председателя на кооперацията и УС за сключване

на договори за кредите с Банки, ДФ "Земеделие" РА,юридически и физически лица за закупуване на
техника и земя и да се разпорежда с ДМА

8. Други.
Ако в определеното време в залата няма необходимия кворум, събранието ще се проведе след

един час, при същия дневен ред на същото място с присъстващите. От Управителния съвет

П О К А Н А
Управителния съвет на ЗКПУ "ЕДИНСТВО" с. Врани кон, общ. Омуртаг, обл. Търговище

свиква годишно отчетно събрание на 25.04.2020 г. от 10.00 часа
/събота/ в залата на читалище "Труд" с. Врани кон при следния дневен ред:

1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.
2. Отчет на управителния съвет за дейността на ЗКПУ "Единство" за 2019 г. и утвърждаване на

ГФО за 2019 г.
3. Отчет на контролния съвет за 2019 г.
4. Разни
При липса на кворум събранието ще се проведе на същото място 1 час по-късно, независимо

от броя на присъстващите.
Поканваме всички член-кооператори да присъстват на заседанието.

УС на ЗКПУ "ЕДИНСТВО"

Безработни чакат на опашка пред бюро по труда "Изток",
за да се регистрират

"На 6 април имаме сво-
еобразен рекорд - близо
8900 са новорегистрирани-
те безработни. От тях над
6500 са по причина коро-
навирус. Ако се запази то-
зи ръст, очевидно вървим
към екстремални стойнос-
ти. Ние смятаме, че около
330 000 ще станат регист-
рираните безработни до
края на годината и една го-
ляма част от тях ще бъдат

Пуст и тих е центърът на Асеновг-
рад. Почти всички магазини на
главната търговска улица в града

са затворени.

Договорили сме местните
търговци на храни да предлагат
родно производство на плодове
и зеленчуци, каза вчера минис-
търът на земеделието, храните и
горите Десислава Танева на бри-
финг в Министерския съвет днес.
Танева благодари на всичките
160 местни търговци от всички
области в страната с повече от
два обекта, които, по думите й,
са проявили отговорност и заг-
риженост. За тях на УС на фонд
"Земеделие" вчера е гласувана
подкрепа за продажба на бъл-
гарско оранжерийно производс-
тво на домати и краставици, ко-
ето вече се реколтира, отбеляза
министър Танева. Ефектът на та-
зи помощ ще бъде оценен след
изтичане на крайния й срок - в
края на май, добави тя.

Танева благодари и на кла-
ниците, общо 64 на брой, които
са получили подкрепата от 7 лв.
на агне, за да може месото да
достигне по най-прекия път до
българския потребител. Тя изра-
зи надежда, че целият сектор ще
се справи с предизвикателство-
то - българската продукция да
достигне до крайния потребител.

На въпрос как ще коментира
острата реакция на големите тър-
говски вериги относно предло-
жението да отделят поне 50 на
сто от площта си за българска
продукция, министър Танева от-
говори така: "Нямам коментар,

вери спазват ли се санитар-
но-хигиенните изисквания сре-
щу разпространението на
COVID-19 на пазарите в гра-
да. Д-р Кунчев сподели опти-
мистични очаквания за раз-
витието на епидемията от ко-
ронавирус през следващите
месеци. "Ако гледаме приме-
ра на Китай, в обозрим пери-
од от 2-3 месеца можем да
очакваме да минем през пика
и да започне постепенно нор-
мализиране", посочи той, ци-
тиран от БТА.

В Стара Загора този втор-
ник той обяви, че част от ог-
раничителните мерки могат да
бъдат разхлабени след Велик-
ден, ако тенденцията се за-
пази добра и няма повиша-
ване на случаите на заразе-
ни с коронавирус. Вчера той
подчерта, че е добре да се
въздържим от празнуването
на предстоящите празници
Цветница и Великден, за да
бъдем по-спокойни и това да
се случи. ç

Националният здравен инспек-
тор доц. д-р Ангел Кунчев

посети кооперативния пазар в
Пловдив и предприятия от
хранителния бранш в село

Стряма. Целта на проверката бе
до каква степен се спазват
ограниченията на здравния

министър във връзка с корона-
вируса в хранителния сектор.ÊÍÑÁ: 330 000 ùå îñòàíàò áåç ïðåïèòàíèå äî êðàÿ íà ãîäèíàòà

с минимално обезщетение".
Това обясни пред "Нова те-
левизия" президентът на
КНСБ Пламен Димитров.

Той посочи, че от Кон-
федерацията искат измене-
ние на минималната сума,
която безработните получа-
ват на ден от 9 на 17 лева.
Според него хората, които
нямат право на обезщете-
ние, трябва да получат вау-
чери за храна.

Àãðîìèíèñòúðúò: Ãîëåìèòå òúðãîâñêè îáåêòè ùå áúäàò çàäúëæåíè
äà ïðåäëàãàò ìåñòíà ðåãèîíàëíà ïðîäóêöèÿ íà ïîòðåáèòåëÿ

защото тази позиция беше пъл-
на с манипулации. Да, ние ще
въведем задължение на всички
оператори, които имат предста-
вителства в цяла България, в об-
ластните центрове - с търговски
обекти, да предлагат местна ре-
гионална продукция на потреби-
теля. В това няма абсолютно ни-
какво вмешателство в досегаш-
ните им канали на доставка, ло-
гистика, разпространение. Това е
минималното, което сме длъжни
да направим като държавници, за
да съхраним нашия народ".  Тя
уточни в отговор на въпрос още,
че търговските вериги ще бъдат
задължени да предоставят 50 на
сто от площите си за продукти,

българско производство. За целта
е подготвено проекторешение на
Министерския съвет, както и се
работи по редактиране на зако-
нодателни текстове, които да се
гласуват от Народното събрание,
когато то заработи.

Имаме производство на аг-
нешко месо, което е достатъчно
да задоволи националното ни
потребление във връзка с пред-
стоящите празници. Взели сме
всички мерки до пазара да дос-
тигне българско прясно, каза още
Десислава Танева. Тя уточни, че
съгласно предписанията на БАБХ
и на действащото европейско и
национално законодателство,
всички производители ще могат

в присъствието на ветеринарен
лекар да колят животните си във
фермите и при тях да има пряк
достъп на клиенти, каквато е
многогодишната им практика. За
улеснение на клиентите в усло-
вията на карантина заради ко-
ронавируса, МЗХГ ще предста-
ви на МВР списъците на фер-
мерите, които имат право да ко-
лят животни, информира минис-
търът. ç

На общинските пазари
в Бургас могат да
се намерят стоки
от производителя.
На много места са
поставени надписи

за спазване на
дистанцията между
всички граждани и

продавачи. Общински-
те съветници в Бургас

са взели решение
наемателите на сергии
да не дължат наем по
време извънредното

положение.

Трябва да има и облек-
чения за самоосигуряващи-
те се, категоричен е пре-
зидентът на КНСБ. "Мерки-
те на правителството за
справяне с кризата са мно-
го добри, но не достигат.
Трябва да се разширят
мерките с пакет икономи-
чески и социални такива,
които да са насочени към
бизнеса и хората", заклю-
чи Димитров. ç

Снимки Пресфото БТА
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- Министър Танева, през последните го-
дини значителна част от пазара на плодове
и зеленчуци се съсредоточава във веригите
(вкл. и сега в условията на коронавируса -
много от пазарите не работят, ресторантите
и хотелите също). Има ли законов механи-
зъм в условията на извънредното положе-
ние, чрез който българските хранителни сто-
ки и суровини да достигат приоритетно до
големите хранителни вериги, тъй като в та-
зи ситуация най-ощетени остават по-мал-
ките производства?

- Да, пазарите са най-голямото предизвика-
телство пред нас! Взети заедно, мултинацио-
налните хранителни вериги са монополисти на
пазара в търговията с храни и в момента оста-
ват единствена точка, заедно с фермерските
пазари, които отново отваряме, за потреблени-
ето на храни в България. Безспорно трябва да
отчетем усилието на целия персонал при тях,
който е на първа линия в тези извънредни ус-
ловия.

Но моите призиви за промяна на логистич-
ните канали и каналите за доставка, по които
оперират тези вериги, независимо че капиталът
им не е български, не срещнаха никакво разби-
ране.

Още нещо - дори информация, която съм
помолила да ми бъде предоставена в качество-
то ми на министър, за да се свържем с техни
доставчици, които да убедим да влязат при на-
шия производител чрез мерки за стимулиране,
не срещнаха разбиране.

Времето си тече, а ситуация за нашите про-
изводители, най-вече дребните, се усложнява.
Ето защо аз считам, че в условията на извън-
редно законодателство, съвсем резонни - за
съжаление - са законови регулации за тези
оператори. Министерство на земеделието е под-
готвило текст за такава регулация - търговски-
те вериги да се задължат да предоставят пло-
щи за асортимент плод, зеленчук и месо от
регионални производители!

Това е практика, която вериги във Франция,
Германия и др. наложиха по разбиране към проб-
лемите на местната общност. Без никой да ги
задължава.

За нас е важно да запазим най-малките
стопанства. Ето защо пускаме този текст днес
(6 април - бел. авт.)  за съгласуване със заин-
тересованите страни и ако срещнем достатъчна
подкрепа, ще го инициираме по законовия ред.

- Най-вероятно ще се срещне сериозна съп-
ротива от страна на търговските вериги?

- Естествено, че ще срещне сериозна съп-
ротива. Аз съм търсила комуникация с тях, за
да постигнем консенсус. Но от тяхна страна
има абсолютна незаинтересованост към проб-
лема на българската държава в момента как да
запазим поминъка на хората.

Ето защо ние трябва да реагираме на това с
извънредни мерки.

Ние имаме създаден оперативен щаб за кри-
зата за всички храни. Колегите с ресорните
браншови организации ще направят съответна-
та комуникация, заедно с Министерство на ико-
номиката. Целта на предложението ни е осигу-
ряване на достъп на българските плодове, зе-
ленчуци, месо, млечни продукти до българския
потребител.

Например за агнешкото месо, България про-
извежда обем, който задоволява на 100% вът-
решното потребление. Предвид на това, че два
сектора са затворени, ние очакваме намаление
на това потребление.

- Агнешкото - да. Но при плодовете и зе-
ленчуците България не може да задоволи тър-
сенето…

- Да, при плодовете и зеленчуците в момен-
та излиза българското оранжерийно производ-
ство. И в зимния сезон на практика, България
основно потребява вносни плодове и зеленчу-
ци, както такива, които се произвеждат в Бъл-
гария, така и цитрусови плодове  и др., които
не се произвеждат у нас. Затова осигуряване с
продукция, има решение на ЕК, осигурени "зе-
лени коридори" и всички доставки се осъщест-
вяват, макар и някои от тях със закъснения.
Там, където има закъснения - да не забравяме
третите страни, където има мерки със затваря-

По последни
обявени
данни над
200 000
души, които
са работили
основно
в селското
стопанство
в страни -
членки
на ЕС,
отново се
завърнаха
в България

Çàäúëæàâàìå âåðèãèòå äà ïðåäëàãàò
áúëãàðñêè ïëîä, çåëåí÷óê è ìåñî!

министър на

земеделието,

горите и

храните

Десислава

ТАНЕВА,

не на граници, рефлектира върху цените, но
няма как това да се регулира.

- Какво е мнението Ви относно предложе-
нието да се търси механизъм (напр. чрез дър-
жавна поръчка) българските преработвателни
предприятия да бъдат задължени да изкупят
всичката суровина, произведена от българс-
ките фермери?

- Ние не можем да задължим българския
преработвател. Но можем да го стимулираме да
купи българска суровина. И в тази посока ра-
ботим.

Взехме решение да се отпускат по 7 лв./
глава агне в полза на кланица, която изкупи
агнета от български земеделски стопани, по спи-
сък, по области, регистрирани, които са бене-
фициенти по обвързана подкрепа. Това подпо-
магане ще го дадем на кланицата като междин-
но звено на доставка до крайния потребител
при условия, че агнешкото е платено на фер-
мера на цена не по-ниска от 5 лв./кг без ДДС
живо тегло. Направихме това, за да провокира-
ме не да се внесе от друга страна, макар и
това да е вътрешнообщностно, а да се напра-
вят допълнителни логистични разходи, за да се
осигури българско агнешко месо. Това е важно
за българските фермери, които са малки, неор-
ганизирани, без административно укрепени ор-
ганизации на производители.

- А за плодовете и зеленчуците може ли
да се приложи подобно решение?

- Утре (7 април - бел. ред.) планираме да
проведем УС на ДФЗ, надявам се да съберем
кворум, защото заседаваме видеоконферентно.
Темата, която идва на дневен ред, са оранже-
рийните зеленчуци, след тях са полските и пло-
довете.

Правим съответните анализи и смятаме да
гласуваме подобна подкрепа. Става въпрос за
подкрепа на локални и местни обекти за търго-
вия с храни, които имат повече от 3 обекта в
областта - да получат определено плащане на
килограм изкупена продукция от местна оран-
жерия - от областта и от съседни области.

Другото, което предстои да вземем като ре-
шение, по предложение на две браншови орга-
низации, е по отношение на приема по държав-
ната инвестиционна помощ от растениевъдст-
вото - да платим авансово до 80% от субсиди-
ята или общо около 12 млн. лева.

Другата помощ, която все още обмисляме, е
нисколихвено кредитиране по обвързаната под-
крепа за сектор плодове, зеленчуци и оранже-
рийно производство.

- Чрез търговските банки ли или чрез Фонд
Земеделие ще се отпускат нисколихвени кре-
дити?

- Чрез Фонд "Земеделие". Отново казвам, че
Министерството на земеделието оперира само
и единствено с обхвата на бюджета, приет с
Държавния бюджет 2020, гласуван в края на
миналата година.

Очаквам на заседанието на УС на ДФЗ да
се изчисти в детайли и да се обяви. Едно от
условията е  стопанствата да имат история. Не
трябва да се допускат "схеми" за злоупотреби,
защото залогът ще е само обвързаната подкре-
па, която се плаща следващата година. Целта е
да обезпечим производството за тази година.
Ние се надяваме на оптимистичен вариант, но
всичко може да се случи.

- Следи ли МЗХГ за обезпечеността със
съпътстващи материали за производството (то-

рове, ПРЗ, семена и др.) и има ли основание
за притеснение, че земеделците може да ос-
танат необезпечени в това отношение?

- В момента се доказва държавната помощ
за препаратите за растителна защита. От нито
една браншова организация няма сигнал, че има
недошли препарати. В ситуация, в която всеки
ден различни държави вземат различни ограни-
чителни решения, ние не можем да очакваме,
че всички доставки биха били толкова гладки,
колкото ако не сме в извънредно положение.

Трябва да говорим реално - ЕК има решение
за зелени коридори. Те работят. Да, понякога
има изкривявания, но не до такава степен, че
да са фатални за производството.

- В каква посока се работи за подсигуря-
ване на работна ръка и безопасни условия на
труд за сезонните работници? На Съвета по
овощарство обявихте, че  се търси механи-
зъм, чрез който безработни да бъдат насоче-
ни към дейности по прибиране на реколтата,
както и други такива в сектор "Земеделие".

- Що се отнася до работната ръка, това е
притеснение за всяка кампания. Тази кампания
не е по-различна по отношение на необходи-
мостта от персонал колкото и миналогодишна-
та.  За разлика от всяка друга година, обаче -
казвам - за съжаление - този сезон по приби-
ране на реколтата ще се случи във време с
рекордна безработица. Ако темпът на регистри-
ране на безработни продължи с нивата от днеш-
ния и вчерашния работен ден. Извън това, по
последни обявени данни над 200 000 души,
които са работили основно в селското стопанс-
тво в страни-членки на ЕС, отново се завърна-
ха в България.

Работна ръка ще има - въпросът е тя да
отиде в градините на земеделските стопани, за
да се прибере реколтата.

- Как може да се мотивират тези хора да
работят като сезонни работници?

- Мотивацията е чисто икономическа. Зато-
ва всеки човек, който остане без работа, може
да стои на резерви, които е формирал докато
работи и доколко може да разчита на тези
резерви и доколко неприемлива му изглежда
земеделската работа.

Факт е обаче, че никога досега земеделски-
те производители не са разполагали с толкова
регистрирани безработни в бюрата по труда.
Бих повторила думите на социалния министър
Деница Сачева, с която разговарях преди мал-
ко, за изключителна активност на земеделски-
те стопани към Бюрата по труда, където да се
заявят необходимите бройки работници за не-
обходимото време.

Включително, по неофициална информация
от Бюрата по труда, много хора имат готовност
да започнат работа в земеделието.

И ако извънредното положение продължи още
дълго време - мислите ли, че няма да отидат да
берат ранните череши и ягодите..

- Както и на розобера, който също набли-
жава…

- Да, включително и за розобера.
- Предприети ли са конкретни законода-

телни мерки?
- За стимулиране на това взаимоотношение,

в рамките на изменението на Закона за извън-
редното положение, е в процедура по приемане
промяна, която ще даде по-голяма гъвкавост на
стопаните, а именно - лицата, които получават
обезщетения за безработица, да бъдат наемани
не само на еднодневни трудови договори, а и
на временни договори за периода на прибиране
на реколтата без това да прекратява правата
им за получаване на обезщетения за безрабо-
тица. Втората промяна, която сме предложили и
предстои да съгласуваме със заинтересованите
страни, включително със Социалното министер-
ство, е за тази категория лица, които са трайно
безработни, в обществено полезните дейности
да се включи и работата в земеделието. Това е
една по-сериозна мярка, която ще се опитаме
да защитим. Така смятам, че земеделските про-
изводители ще могат да наберат необходимата
им работна ръка.

Интервю на София БЕЛЧЕВА,
 от "Агроклуб.БГ"
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България

"В тези чувствителни
и тревожни за всички
нас дни, в които панде-
мията, предизвикана от
коронавируса COVID-
19 поставя на изпита-
ние всички човешки, со-
циални и икономически
измерения на нашия
живот, Ви призовавам
да се обърнем към на-
шите кооперативни
принципи и ценности,
които 130 години пома-
гат на кооперациите и
кооперативните съюзи в
България да се справят
с предизвикателствата и
да участват активно в
обществено-икономи-
ческия живот, грижейки
се за своите членове,
клиенти, контрагенти и
техните семейства. Днес,
както исторически е до-
казано, можем да пока-
жем на практика, че вза-
имопомощта, солидар-
ността и грижата за дру-
гите, са не само краси-
ви думи. Те са жизнено-
важни човешки и коо-
перативни ценности, вя-
ра, идеология, гаранти
по пътя от миналото към
бъдещето." С тези думи
председателят на ЦКС
проф. Петър Стефанов
се обърна към българс-
ките кооперативни орга-
низации и продължи…."
Уверен съм, че с мъд-
ростта на кооператив-
ния девиз ВСИЧКИ ЗА-
ЕДНО МОЖЕМ ПО-
ВЕЧЕ, ще успеем да се
справим с кризата по-
бързо, по-ефективно и с
по-малко загуби и ще

имопомощта. Дарение-
то е разпределено меж-
ду петте ни Центъра за
обществена подкрепа в
градовете София, Вели-
ко Търново, Габрово,
Перник и Трявна. Те
имат нужда от подкре-
па повече от всякога,
защото са изложени на
още по-голям риск от
глад, бедност и социал-
но изключване".

По света

Обръщение към
член-кооператорите по
света по повод панде-
мията COVID-19 нап-
рави и президента на
Международния коопе-
ративен алианс Ариел
Гуарко, който призова:
"В кризисни ситуации

кооперативите винаги
са били на преден план
с лекота, дързост и ре-
шителност. Днес, благо-
дарение на присъщата
си солидарност, единст-
во и пионерски дух, те
продължават да генери-
рат мощни идеи в пол-
за на всички. Нека про-
дължим да общуваме, да
споделяме подходяща
информация и да апе-
лираме към отговорност-
та на цялото коопе-

домовете на граждани
над 65 години. Итали-
ански кооперации от
всички региони съвмес-
тно с хора от рискови
групи започнаха съв-
местно производство на
маски за защита от
COVID-19. От 8 април
стартира поредната ини-

циатива на КООП Ита-
лия "Вкъщи с COOP" -
система за информация,
развлечения и физичес-
ки дейности, която да
бъде в полза на итали-
анците в трудния пери-
од на изолация и да им
даде възможност да пос-
рещнат великденските
празници по-спокойно и
сплотено в домовете си.

В Испания в знак на
солидарност Земеделс-
ките кооперации пред-
ложиха своята помощ
при дезинфекция на
инсталации и улици в
градовете, като предос-
тавиха целия си човеш-
ки и технически ресурс.
Агро-екологичните
потребителни коопера-
ции се обединиха в еди-
нен интернет портал за
доставките на храна.
Това им помогна за по-

излезем от нея по-сил-
ни, по-уверени в собст-
вените си сили и по-ус-
тойчиви."

Като структура с на-
ционална значимост и
ключов партньор на
държавата и органите
за местно самоуправле-
ние, Централният коо-
перативен съюз прие
пакет от мерки, които
имат за цел да подпо-
могнат и споделят уси-
лията в изпълнение на
социална мисия, за пре-
одоляване последиците
от кризата, подкрепяй-
ки предприетите от Пра-
вителството и Нацио-
налния оперативен щаб
мерки за справяне с ко-
ронавируса. В тази
връзка Централният ко-
оперативен съюз осигу-
ри на българските коо-
перативни организации
достатъчни количества
от хранителни стоки и
стоки от първа необхо-
димост като ръкавици,
маски и дезинфектанти.

Съюзът се отзова и
на молба за помощ от
SOS детски селища, Бъл-
гария за доставка на
хранителни продукти от
първа необходимост за
300 семейства в страна-
та. Бързата реакция от
страна на ЦКС бе оце-
нена високо и отгово-
рът на детските селища
бе публикуван на сайта
на Сдружението: " Сър-
дечно благодарим за
оказаната помощ на
Централен кооперати-
вен съюз, който е изг-
раден на принципите
на солидарността и вза-

ративно движение."
Една от най-засегна-

тите държави в света е
Италия. Там, над 270
000 са хората работещи
в риск. Социалните ко-
операции подадоха ин-
формацията, че 200 000
човека само от този сек-
тор са застрашени от за-
раза с COVID-19. Въп-
реки това, те са соли-
дарни с всички засегна-
ти и непрекъснато об-
новяват услугите, които
предлагат на хората за
да облекчат живота им
в тази трудна ситуация.
В Болоня, социална ко-
операция Cadiai предло-
жи на членовете на се-
мействата и на живее-
щите в центровете за
възрастни хора, въз-

можността да се срещ-
нат с техните роднини,
чрез видео срещи в со-
циалните мрежи, вмес-
то посещения на място.
Кооперациите на такси-
метровите служби пред-
лагат безплатни транс-
портни услуги за хора
над 65 години и в зат-
руднено положение.
COOP Ломбардия за-
почна инициатива за
безплатна доставка на
хранителни продукти до

Уважаеми член-кооператори, прияте-
ли и съмишленици на кооперативната
идея, във време, когато светът е изпра-
вен пред безпрецедентна несигурност
вследствие COVID-19, повече от всяко-
га кооперативните ценности и принци-
пи, се изпълниха със смисъл. По този
повод на кооперативната страница
на вестник "Земя" стартира рубрика
"Кооперативните ценности в действие",
в която ще ви покажем как сътрудничес-
твото между хората вдъхновява.

Взаимопомощта, отговорността, грижата за
другите, равенството, справедливостта и соли-
дарността са признатите кооперативни ценнос-
ти. Те са приети по повод 100 години от създа-
ването на Международния кооперативен алианс
с Декларация за кооперативна идентичност на
Генералната асамблея през 1995 г. в град Ман-
честър, Великобритания. Днес, кооперативните
ценности и принципи изпълват сърцата на всич-
ки член-кооператорите по света с надежда, сила,
и увереност, че заедно ще преодолеем всички
предизвикателства, пред които сме изправени.

Солидарността е
ценност, която пома-
га на милиони хора
по света да обединят
усилията си в прео-

доляване на кризисни ситуации за да осигурят
по-добро икономическо и социално бъдеще на
своите членове.

Кооперативните ценности в действие
СОЛИДАРНОСТ

Кооперативните ценности в действие
СОЛИДАРНОСТ

добра координация в
зареждането на магази-
ните. Конфедерацията
на кооперациите на Ка-
талуния създаде група
за солидарност, която
да подпомогне иконо-
мическата дейност на
някои кооперации. Тя
има за задача да нае-

ме персонал, понасто-
ящем безработен, за да
изпълнява социални
задачи.

В Белгия гражданс-
ката кооперация
Partago за съвместно
споделяне на електри-
чески автомобили и
Voedselteam, организи-
раха местни екипи за
доставка на плодове и
зеленчуци от селскосто-
панските производите-
ли до потребителите.
Кооперативът за сът-
рудничество Pwiic
COOP предостави он-
лайн услуга в помощ
на нуждаещите, с коя-
то се предлага достав-
ка на лекарства.

Следва продължение…

Дирекция "КООП
медии и реклама"
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Да поддържате къщата
чиста и в ред в забързано-
то ежедневие, вероятно ви
се струва като мисия невъз-
можна. Осъществяването на
тази нелека задача, отде-
ляйки минимални средства
всъщност е съвсем реално,
използвайки уредите втора
ръка. Струва ли си, обаче да
заложите на тях и за какво
трябва да внимавате при
избора?

Търговията с вещи втора
употреба набира все по-го-
ляма популярност, не само
сред хора с минимални фи-
нансови средства. Интернет
магазините и портали за
размяна направиха този тип
търговия достъпна за всеки.
Какво обаче трябва да знае-
те, когато купувате електро-
уреди втора употреба?

Ðèñêîâå
Покупката на вещи вто-

ра ръка винаги крие риско-
ве, ето защо е важно да вни-
мавате, когато избирате. Ето
3 причини да бъдете пред-
пазливи с този тип покуп-
ки:

1. В по-голямата част от
случаите, онлайн търговия-
та не е безопасна. Обявите
от частни лица са примам-
ливи, но и често заблужда-

На пръв поглед едно
простичко и ежедневно за-
дължение, при което обаче
могат да се допуснат редица
грешки. Така че, ако искате
да имате красива усмивка,
проверете дали спазвате
всички правила за правил-
но миене на зъбите.

Преди време ви споделих-
ме къде може би бъркате, ко-
гато се къпете. Днес ще нап-
равим същото, само че по
отношение на миенето на
зъбите. Денталната хигие-
на е изключително важна за
всеки човек. Поддържането
на здрави зъби и пленител-
на усмивка изисква редовно
посещение при зъболекар,
но добрата устна хигиена за-
почва още от вашите нави-
ци у дома.

Вероятно изненадващо за
вас, но повечето хора не ми-
ят зъбите си правилно. Да-
ли и вие не спадате към тях?
Вижте кои са най-разпрост-
ранените грешки, свързани
с миенето на зъбите. Има
голям шанс вие да правите
поне една от тях:

Редовната употреба на
четката за зъби (два пъти
на ден, седем дни в седми-
цата) прави средната про-
дължителност на живота й
около три месеца. След око-
ло 200 измивания на зъби-
те вие трябва да смените

За и против електроуредите втора ръка

ващи, тъй като е възможно
да се опитват да продадат
повредени или твърде стари
уреди. Това обаче може да
се установи чак след достав-
ката, когато вече сте хвър-
лили парите си на вятъра.

2. Независимо дали ста-
ва дума за физически мага-
зини или сайтове за онлайн
търговия, по-голямата част
от продавачите не предлагат
гаранция за продукта, което
означава, че след като вед-
нъж е платен и доставен в

дома ви, никой няма да бъ-
де задължен по закон да по-
еме ремонт или подмяна, ако
уредът спре да работи.

3. Много често "използ-
ван" не е равностойно на
"обновен". Това означава, че
в крайна сметка купувате
просто стар уред, използван
от други хора, от който, по
някаква причина, са реши-
ли да се отърват.

От това може да се заклю-
чи, че е важно да сте нащрек
при пазаруването на вещи

втора ръка, както онлайн, та-
ка и във физическите мага-
зини, за да избегнете изма-
ми или неудобни ситуации.

Ïðåäèìñòâàòà
Отрицателните страни на

този вид пазаруване обаче не
бива да ви плашат, а по-ско-
ро да ви направят по-бди-
телни, за да можете да отк-
ривате и избегнете вероятни-
те капани. От друга страна,
съществуват и много пози-
тиви на уредите втора ръка:

1. На практика съществу-
ват сайтове, които са в със-
тояние да ви осигурят си-
гурност и безопасност по
време на пазаруване. Дори
в някои случаи предлагат
пробен период, в рамките на
който може да решите дали
уредът ви харесва или иска-
те да го върнете и съответ-
но парите ви да бъдат възс-
тановени.

2. Този тип пазаруване е
идеалният начин да се сдо-
биете с ефективен и нужен за
вас уред, без да е необходимо
да инвестирате много пари.

3. Уредите втора ръка са
алтернатива на новите. По-
вечето хора могат да си поз-
волят нова техника от опре-
делен ценови клас, който
обаче често е с по-малка

мощност, по-лоши гаранци-
онни условия и по-кратък
живот в сравнение с уреди-
те втора ръка, които могат
да закупят за същите пари.
Така става достъпна за по-
вече хора по-скъпа техника,
която има дълъг експлота-
ционен период и добри ха-
рактеристики.

Â ïîëçà íà
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Има и друга причина, ко-
ято кара все повече хора да
инвестират в използвани
уреди, а именно ефектът вър-
ху околната среда.

За никого не е тайна, че
години наред култура на без-
разборно консуматорство са
спомогнали за създаването
на огромни количества от-
падъци, които вредят не са-
мо на природата, но и на
нашето собствено здраве.

Избирайки да дадете нов
живот на даден уред, вие се
включвате в намаляването
на количеството отпадъци,
които замърсяват земята и
въздуха. Освен това, по то-
зи начин се пестят пари от
рециклирането - жест, който
се отнася не само до порт-
фейла, но и до вашето здра-
ве и това на близките ви.

Правилно ли миете зъбите си?
своята четка, тъй като тя ще
стане износена и негодна.
Освен това след няколко ме-
сеца употреба представете си
колко бактерии и хранител-
ни частици ще има натру-
пани в нея. Не забравяйте -
на всеки три месеца си ку-
пувайте нова четка за по-
добро измиване на зъбите.

Не миете зъбите си дос-
татъчно дълго

Най-малко две минути е
препоръчителното време, в
което да миете зъбите си все-
ки път. Статистиката обаче со-
чи, че средностатистическият
човек мие зъбите си около 45
секунди. Всяка "сесия" по-мал-
ка от две минути не позволя-
ва на флуорида, съдържащ се
в пастата ви за зъби, да се
прикрепи към зъбния ви
емайл. За да сте сигурни, че
миете зъбите си достатъчно
дълго, засичайте времето си
на телефона, например.

Изплаквате устата си с
вода след измиването на зъ-
бите

Да, правилно разбрахте -
не трябва да почиствате ус-
тата си с вода след измива-
нето на зъбите. Няма проб-
лем да изплюете пастата за
зъби, но почистването на
устата с вода намалява зна-
чително действието на флу-
орида, за който вече стана
дума. Най-добре използвай-

те специализирана вода за
уста, която съдържа флуорид
и с нея измивайте зъбите
си. Също така изчаквайте
най-малко половин час, след
като сте си измили зъбите,
преди да консумирате вода
или други напитки.

Съхранявате четката си
за зъби в банята

Защо това е вредно? Тъй
като, когато пускате водата
в тоалетната, пръските й
достигат до много места в
банята. В много случаи те
дори стигат мястото, където
съхранявате четката си за
зъби. Доста неприятно със
сигурност. За да се предпа-
зите от този риск, помисле-
те къде на друго място може
да прибирате четката си за
зъби. И не забравяйте да
слагате капака на тоалетна-
та чиния всеки път, когато
пускате водата.

Конец за зъби?
Хубаво е използването на

конец за зъби да се превърне
във ваш навик, към който да
се придържате всеки ден. С
помощта на конеца ще пре-
махвате плаката между зъби-
те - там, където четката за зъ-
би остава безпомощна. Ос-
татъците от храна, останали
между зъбите, са рай за бак-
териите и застрашават здра-
вето на зъбите ви.

Не почиствате езика си

След като измиете зъбите
си, почистете своя език, за
да предотвратите лошия дъх.
Той много често е причинен
от бактериите в устата, кои-
то са останали след измива-
нето. Най-добре си купете
специална стъргалка за език,
но комбинираните четки за
зъби също са вариант.

Използвате четка за зъ-
би с твърд косъм

Ако косъмът е прекалено
твърд, това може да нарани
венците. Освен това твър-
дият косъм в съчетание с по-
вече сила от ваша стана мо-
же да наруши емайлирано-
то покритие на зъбите ви.
Резултатът е по-чувствител-
ни венци и зъби, които бо-
лят при контакт със студена
или гореща храна.

Използвате неправилна
техника за измиване на зъ-
бите

Правилният начин на ми-
ене е с помощта на кръгови
движения, а не "напред-на-
зад". Кръговите движения са

по-нежни и по-ефективни
при почистването на прост-
ранствата между зъбите. Чет-
ката ви трябва да прави кон-
такт не само със зъбите, но
и с венеца. Не натискайте
твърде силно. Измиването на
задната страна на горните и
долните предни зъби трябва
да става само с предната по-
ловина на четката за зъби
във вертикално положение.

Миете зъбите си повече
от два пъти на ден

Някои хора смятат, че
трябва да почистват зъбите
си след всяко хранене, което
може да бъде три или чети-
ри пъти на ден. Това обаче
не е необходимо и дори мо-
же да бъде вредно за вас. Ми-
енето на зъбите по повече
от два пъти всекидневно мо-
же да навреди на вашите вен-
ци и да доведе до нарушава-
не на зъбния емайл.

Колко дълго трябва да
чакате след хранене, за да
си измиете зъбите?

Повечето хора не чакат
дълго преди да измият зъ-
бите си, след като са консу-
мирали кисела храна. След
хранене нивата на рН в ус-
тата ви спада и слюнката ви
има по-високо съдържание
на киселина. Миенето на зъ-
бите в такъв момент може
да позволи на тази кисели-
на да попадне по-дълбоко в
емайла на зъбите. Ето защо
трябва да изчаквате 30 ми-
нути след хранене и чак то-
гава да миете зъбите си.
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Стомашно -чревният
тракт е нещо като малка
вселена в центъра на чо-
вешкото тяло. Точно тази
система, дълго време смя-
тана за твърде прозаична,
се управлява от т.нар. вто-
ри мозък.

Сто милиона невронни
клетки (повече отколкото има
в гръбначния мозък) обви-
ват червата. Тази плетени-
ца, наричана "ентерична
нервна система", привлича
вниманието на все повече
учени. Според много от тях
тя е продължение на цент-
ралата в главата. Може би
защото "коремният мозък"
произвежда невротрансмите-
ри и реагира на психотроп-
ни вещества.

Стомашно -чревният
тракт работи автономно и
много по-често изпраща сиг-
нали към главния мозък, от-
колкото получава. Освен то-
ва може да се разболее и да
развие свои специфични нев-
рози. И колкото и странно
да ви прозвучи, този втори
мозък има способността да
чувства, да мисли и да си
спомня. В него "живее" ин-
туицията ни, затова не се из-
ненадвате, ако някой ви ка-
же, че "решава с корема си".

Анатомичната прилика
между главния и коремния
мозък всъщност е смайва-
ща клетъчно-биологична ед-
наквост. Подобно на центра-
лата в главата коремният мо-
зък е майстор на фината
настройка. Между разума и
решенията на корема не съ-
ществуват противоречия - те
се допълват по перфектен на-
чин. И то много повече, от-
колкото сме допускали.

Сигурно сте чували за
пърхащите в корема пепе-
руди, когато човек се влю-
би. Всъщност това е точно
така. Хората от много кон-
тиненти и култури отдавна
подозират, че "седалището"
на чувствата е именно в цен-
търа на тялото. И обличат
това свое прозрение в думи,
като обявяват корема за "пъ-
па на света" и за "символ
на живота".

Както вече стана ясно, в
средата на тялото при въл-
нение "пърхат пеперуди", а
радостта и щастието дейст-
вително предизвикват сла-
достни тръпки в центъра на
човешкото тяло. Гневът "уд-
ря в стомаха", страхът го
"свива", а отвращението -
води до повръщане.

Ако попитате някого - все
едно от коя страна или с ка-
къв цвят на кожата, къде усе-
ща емоциите си, чувството, че
е здрав, интуицията, блажен-
ството и страстта, той със си-
гурност ще покаже зоната на
стомаха. Защото подсъзнател-
но разбира, че в тъмната пе-
щера на тялото има нещо, ко-
ето живее свой собствен жи-
вот. Нещо, което му говори,
разказва истории и изпраща
закодирани послания.

От прастари времена це-
ли народи медитират навът-
ре към този център, за да
намерят покой и мъдрост.
Даже владетелката на днеш-
ния свят - икономиката, се
доверява на сигналите, ид-
ващи от вътрешността на тя-
лото. "Вслушай се в корема

Между мозъка и стомаха.
си", се казва в курсовете за
успешни мениджъри, а рабо-
тещите на борсата са съвет-
вани да оптимизират реше-
нията си "с помощта на ко-
рема". Всичко, което знае ко-
ремът, отива в главата, но
това не значи, че коремът е
поел властта. Той само пра-
ви относително влиянието,
което главата си въобразя-
ва, че има, твърдят учените.
По думите им може би най-
прозаичният човешки орган
- храносмилателният тракт,
крие едни от най-важните
тайни на живота.

Коремът, който е приютил
сложната храносмилателна
система, с неспокойното си
съдържание и с често пренеб-
регваните изявления за съ-
ществуването си, привлича
интереса на учените, макар и
в необичайна форма. "При-
чината за това се корени в
едно епохално прозрение, а
именно, че в нашия корем ра-
боти мозък", казва невроло-
гът Майкъл Гершон, профе-
сор по анатомия и клетъчна
биология от Колумбийския
университет в Ню Йорк, кой-
то е и автор на излязлата през
1998 г. книга "Вторият мозък"
(The Second Brain).

Колкото и обикновени да
са на пръв поглед, коремни-
те органи са обвити c над
100 милиона нервни клетки
(повече отколкото се нами-
рат в целия гръбначен мо-
зък). Може би звучи преси-
лено, но е вярно - вторият
мозък е точно копие на си-
вото вещество в черепната
кутия. И невролозите вече
знаят това. Типовете клетки,
активните съставки и рецеп-
тори са абсолютно еднакви.

Учени от цял свят, посве-
тили се на "ентеричната нер-
вна система", говорят за "от-
кривателско пътуване в скри-
тите дълбини на човешкото
тяло". "Дълго време вярвах-
ме, че червото е тръба с прос-
ти рефлекси. Никой не се се-
щаше да преброи нервните
клетки", обяснява Дейвид
Уингейт, бивш професор по
гастроинтестинални изслед-
вания в Лондонския универ-
ситет. Той е между пионери-
те в този клон на науката. И
именно той утвърди поняти-
ето "неврогастроентерология"
в съвременната медицина.

Емърън Мейър, неврогас-
троентеролог и професор по
физиология в Калифорнийс-
кия университет в Лос Андже-
лис пък твърди, че преди го-
дини колегите му щели да му
се изсмеят, ако заговорел за
връзка между психиката и ко-
ремния мозък. "Но сега не е
така", отчита професорът.

Всички учени са едино-
душни - най-голямото струп-
ване на нервни клетки из-
вън главата върши много
повече от комплексната ра-
бота по храносмилането.
Вторият мозък е гарант за
оцеляване на тялото и душа-
та. Той е източник на психо-
активни субстанции, които
имат връзка с душевното със-
тояние - например серото-
нин, допамин, опиати. Той
произвежда и бензодиазепи-
ни - химикалите, които при-
дават успокояващото дейст-

вие на медикаменти като ва-
лиума например. Освен то-
ва коремът захранва главния
мозък с много различна ин-
формация.

Диференциацията на нер-
вната тъкан се извършва още
в човешкия ембрион. При об-
разуването на невралната
тръба (зачатък на централна-
та нервна система) една част
от нервните клетки биват зат-
ворени в главата, но други
отиват в коремната област.
Може да се каже, че средата
на тялото e колонизирана от
неврони, пристигнали там
подобно на емигранти, за да
заселят нови територии.

Връзката между "роднини-
те" се осигурява от гръбнач-
ният мозък и вагуса, който
участва в регулирането на
дейността на почти всички
вътрешни органи. Питали ли
сте се обаче защо нервните
клетки "емигрират" към ко-
ремната област? Отговорът
ще ви изненада. Защото не
може всичко да се побере в
мозъка, казват неврофизио-
лозите. Още с появяването
си на бял свят кърмачето
трябва да пие, да поема хра-
на и да храносмила, а прак-
тически това е първият най-
интензивен контакт с външ-
ния свят. По-добре е тази ос-
новополагаща функция на
оцеляването да не се контро-
лира от главата чрез дълги
свързващи елементи, а да е
независима в по-голямата си
степен.

А какво прави вторият
мозък при подрастващия ин-
дивид? А при възрастния?
Мисли ли, чувства ли, спом-
ня ли си? Има ли истина в
изрази като "вземам решения
със стомаха си" или "чувст-
вам напрежението с червата
си"?

"Това, което откриваме, е
истинска революция", казва
Майкъл Гершон. Изследвани-
ята показват, че психически-
те процеси и храносмилател-
ната система вероятно са
свързани по-тясно, отколко-
то се предполагаше досега.

"Коремният мозък има

решаващо участие в мъката
и радостта, ала твърде малко
хора се досещаха за същест-
вуването му", смята 70-го-
дишният учен, когото млади-
те колеги наричат "открива-
теля". Гершон обаче не е съг-
ласен. Според него не било
вярно, че той е открил вто-
рия мозък. Твърди, той ви-
наги си е бил там, а той са-
мо го е преоткрил. Защото
изследванията в тази посока
имат повече от стогодишна
история. Минало, изпълне-
но с недоверие и пренебре-
жение, със забрава и забра-
ни.

Първите опити да се дока-
же, че стомашно-чревният
тракт управлява тялото пара-
лелно с мозъка, датират от
средата на XIX век. С този
проблем се е занимавал нем-
ският лекар и невролог Лео-
полд Ауербах. Когато той
срязва парченце черво и го
оглежда под микроскоп, отк-
рива нещо смайващо - в чрев-
ната стена е разположена
двупластова мрежа от нерв-
ни клетки и влакна, съвсем
тънички, скрити между два
пласта мускули. Сравнени с
главния мозък, структурата им
била по-скоро еднообразна -
системата от нерви е разпо-
ложена на голяма площ.

Вероятно тъкмо поради те-
зи причини толкова дълго не
са й обръщали внимание. За
какво ли служи тази плете-
ница от нервни клетки, за-
питал се Ауербах. И защо ос-
тава скрита за окото, макар
да обхваща като мрежест чо-
рап целия храносмилателен
тракт - от хранопровода до
крайното черво? През 1862
г. немецът пръв описва тази
мрежа от нервни клетки, уп-
равляваща мускулите и дви-
женията им в храносмила-
телната система. Но тогава
Ауербах не си представял, че
e открил под микроскопа
"господаря на вътрешната
човешка вселена" - команд-
ната централа на храносми-
лателната машинария.

Тя се състои от сензорни
неврони, интерневрони и мо-

тоневрони. Цялото това ком-
плексно съоръжение има за
цел да анализира важни ве-
личини като състав на хра-
ната, съдържание на сол и
захар, водно съдържание и
т.н. Освен това координира
механизмите на абсорбира-
не на ценните за организма
вещества и изхвърляне на
ненужните отпадъци. Но не
е само това. То контролира и
най-финото равновесие меж-
ду потискащите и възбужда-
щите нервни медиатори, как-
то и между стимулиращите
хормони и защитните секре-
ти.

В течение на един 75-го-
дишен живот през тази "сис-
тема от тръби" минават по-
вече от 30 тона храна и 50
хил. литра течност. "В срав-
нение с нея сърцето е при-
митивна помпа", заявява
Майкъл Гершон от Ню Йорк.
Коремният мозък ръководи
превръщането на храната в
енергия "с висока интелиген-
тност". За целта обаче мили-
они химически субстанции
трябва да бъдат анализира-
ни, а милиони отрови и
опасности - неутрализирани.

"Тялото е в допир с вън-
шната среда - не само с ко-
жата, но и с чревната сте-
на", казва нюйоркският учен.
Червата са вид тунел, който
е изграден толкова съвърше-
но, че през нас минават "то-
нове околна среда", без да ни
навредят. Командната цент-
рала в корема организира
битката с най-страшните на-
падатели - микроорганизми-
те, които уж живеят в сим-
биоза с нас и заселват с ми-
лиони т.нар. интестинален
тракт, нямат право да вли-
зат във вътрешността на ор-
ганизма. Това важи и за оне-
зи, които всеки ден поглъ-
щаме в огромни количества.

Червото е най-големият
орган и на имунната систе-
ма. В чревния тракт са раз-
положени 70% от всички
имунни клетки. Съдържани-
ето на червата е топла каша
от отпадъци, секрети и фер-
ментиращи бацили, опасен
рай на бактерии и гъбички.
Там обитават около 500 ви-
да потенциално смъртонос-
ни живи същества. Полови-
ната от изпражненията са
умрели бактерии. Чревните
стени - най-ефективните за-
щитни линии, ги държат да-
леч от организма. Голям брой
от имунните клетки в тях са
свързани пряко с коремния
мозък. Те се научават да пра-
вят разлика между добро и
зло. Съхраняват информация
и при нужда я подават.

Много операции се извър-
шват напълно независимо от
главата. Ако в тялото все пак
влязат отрови, чревният мо-
зък "усеща" тази опасност и
изпраща тревожен сигнал на-
горе към главата. Защото в
спешна ситуация главният
мозък трябва да е готов да
накара пациента да усети бол-
ката в корема си и да реаги-
ра със спазми, гадене и пов-
ръщане.

В началото на XX век, де-
сетилетия след откритията на
Леополд Ауербах, английски-
те медици Уилям Бейлис и
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Кой управлява тялото?
Ърнест Стърлинг изследват
в лаборатория чревната пле-
теница на едно упоено куче.
Изваденото парче черво по-
казва стереотипно поведение.
Учените го натискат и то от-
говаря с вълнообразни мус-
кулни движения, които изт-
ласкват съдържанието в ед-
на посока - винаги от орал-
на към анална.

Двамата наричат явлени-
ето "закон на червото". Бей-
лис и Стърлинг откриват и
"рефлекса на перисталтика-
та" - още една жизненоваж-
на функция на храносмила-
телния тракт. Днес се знае,
че сложната транспортна ма-
шина работи в синхрон бла-
годарение на коремния мо-
зък и реагира на най-фини-
те дразнения. Ако буца хра-
на разтегне някой чревен сег-
мент, се активизират "меха-
носензитивни" клетки в ли-
гавицата. Те изсипват нев-
ротрансмитери (транспортни
субстанции), които от своя
страна стимулират други нер-
вни клетки, т.нар. субмукоз-
ни сензориални неврони, във
вътрешността на чревната
стена. Те пък, чрез много
трансмитери, изпращат по-
тискащи или активиращи
сигнали в мускулните клет-
ки, които осъществяват въл-
нообразния рефлекс.

За да се осигури транспор-
тът на голямо разстояние,
един след друг се възбуждат
потискащи и активиращи кръ-
гове. "Малкият мозък" е от-
говорен за високочувствител-
ното и фино настроено рав-
новесие. Когато потискаща-
та система е твърде силна, чер-
вата се отпускат дотолкова, че
се парализират. Сензорите ве-
че не регистрират напреже-
ние в стените и последствие-
то е хроничен запек. Ако пък
"възбуждащата система" се
засили прекалено, следва ус-
корен транспорт, т.е. диария.

След откритието си за дви-
женията на храносмилател-
ния тракт Бейлис и Стърлинг
решават да потърсят откъде
идват сигналите за тях. След-
вайки предчувствието си и
впечатлени от извиващите се
пред очите им черва, те пре-
рязали всички нервни връз-
ки към другите органи и към
централната нервна система
на кучето. До изолираното
черво вече не можела да дос-
тигне пряка информация от
главния или гръбначния мо-
зък. За всеки друг телесен ор-
ган това би означавало па-
рализа, защото всички са за-
висими от сивото вещество
в черепната кутия.

Двамата учени отново
притиснали червото и то ре-
агирало с нова вълна от сви-
вания и отпускания. Щом не
са му необходими нерви от-
вън, гласи заключението им,
значи тази работа се върши
от други нерви. Така към "за-
кона за червото" бил доба-
вен и т.нар. локален нервен
механизъм.

Всичко това е сензация,
защото за тогавашните уче-
ни мозъкът е неограничен
господар на човешкото тяло.
Бейлис и Стърлинг няма как
да знаят какво ще открият
след време колегите им, а

именно, че "колкото по-на-
вътре в храносмилателния
тракт се навлиза, толкова по-
слабо е влиянието на глав-
ния мозък". Устата, части от
хранопровода и стомахът от
време на време приемат за-
поведи отгоре. Ала след из-
хода на стомаха управлени-
ето се поема от друг орган.
Коремният мозък решава как-
во, кога и къде ще се случи.
Едва най-накрая (в ректума
и ануса) главният мозък от-
ново се намесва съзнателно.

След двамата британци
Бейлис и Стърлинг интен-
зивно изследване на черва-
та предприема немският фар-
маколог Паул Тренделенбург.
През 1917 г. той публикува
резултатите от сензационен
експеримент. Изолира парче
черво от морско свинче и го
окачва в съд с хранителен
разтвор, снабдяван с кисло-
род. Препаратът се справя
толкова добре в изкуствена-
та среда, че продължава да
работи без животното. С по-
мощта на тънък маркуч уче-
ният вкарва въздух в парче-
то черво и то му "отговаря",
като го издухва! Отделеният
от организма сегмент от мор-
ско свинче, поставен в епру-
ветка, очевидно усеща пови-
шаването на налягането,
предизвикано от вкарания
въздух. И нещо повече - пар-
чето черво отговаря на драз-
ненето с координирана въл-
на на свиване и отпускане,
при която се отделя въздух.
Парчето черво продължава
живота си по свой начин.

"Вторият мозък е уника-
лен", твърди Майкъл Гер-
шон. Мислещият орган в ко-
рема е независим дух в тя-
лото. Вибриращ модерен цен-
тър за обработка на данни.
Вероятно поради това все
още е толкова трудно да се
трансплантират части от хра-
носмилателния тракт. Голе-
мият брой чужди нервни и
имунни клетки, пренесени с
донорския орган, трудно се

подчиняват на организаци-
ята, създадена от получате-
ля. По тази причина меди-
ците се опасяват, освен от
силната реакция на отхвър-
ляне, и от психическо обър-
кване на трансплантирания
човек.

Защото чревният мозък е
могъщ. Той сам генерира и
обработва данните на своите
сензори и контролира цял
комплекс от реакции. Дава
указания на съседните орга-
ни, координира защитата сре-

щу инфекции, ръководи мус-
кулните движения, взема бър-
зи решения, черпи информа-
ция от съхранените знания.
В състояние е да регистрира
различни ситуации и да реа-
гира по съответния начин.
Вторият мозък има всичко, от
което се нуждае една интег-
рирана нервна система. "Точ-
но така - стомашно-чревният
тракт може да мисли", пот-
върждава Гершон.

Но както често се случва с
художествени или научни
пробиви, времето за подобни
признания още не е назряло.
Никой не оспорва ранните
резултати на британците и
немския учен, но голяма част
от медиците ги пренебрегват.
Така минават десетилетия.

Следващият учен, чието
внимание е приковано от вто-
рия мозък, е Емърън Мейър.
Той и екипът му работят упо-
рито, за да проникнат в тай-
ните на нервния поток през
човешкото тяло. Ето и един
пример - при поява на неп-
риятни усещания пациенти
със синдром на раздразнени-
те черва (на английски IBS -
Irritable bowel syndrome) показ-
ват, в сравнение със здрави
хора, повишена активност в
регионите на лимбичната
система в мозъка. Това са
"ареалите на неразположени-
ето". Тези участъци се свърз-
ват с преработката на отри-
цателни телесни импулси. Те
управляват механизъм, целящ
да потиска неприятни усеща-

ния.
"При здрави хора дразне-

нията от чревния тракт тряб-
ва да прескочат висок праг,
за да станат съзнателни",
обяснява Мейър и допълва,
че входящата информация е
заглушена. Ученият смята, че
това е добре, "защото, ако усе-
щаме всички части от коре-
ма си, ще полудеем".

Незнанието е благослове-
но. При това буквално. Здра-
вите хора рядко забелязват
какво се върши в червата им.

При пациенти с IBS обаче
защитните механизми вече
не функционират, защото от-
говорният участък от мозъ-
ка е недостатъчно възпиран.
Границата на възприятие за
отрицателни усещания в ко-
рема е доста ниска. Затова
при тях всяко неразположе-
ние, всяко движение в чер-
вата, всяко "куркане", всеки
отрицателен импулс, да не го-
ворим за обичайните ядове
и болки, стигат до съзнание-
то, без да са "филтрирани".

Друг резултат също изне-
надва учените. "Подобни про-
мени в мозъчната активност
се наблюдават при пациен-
ти с депресии и страхови със-
тояния", казва Емърън Ме-
йър. Но как е възможно да
падне толкова важна барие-
ра на психиката? Вероятно
главната причина се крие в
невъзможността за обуздава-
не на стресовите състояния.

Мъчителни ситуации ка-
то болки или страх пред из-
пит винаги рефлектират и в
средата на тялото. Когато
централата в главата възп-
риема съзнателно или несъз-
нателно товара на напреже-
нието или страха, тя се об-
ръща към своя сателит в ко-
рема чрез специализирани
имунни клетки в червата. Те
изсипват възпалителни ве-
щества, например хистамин,
които сензибилизират и ак-
тивизират нервните клетки в
храносмилателния тракт. Те
от своя страна "нареждат" на

мускулните влакна да се сви-
ват. Последствието - спазми
или диария.

Когато коремният мозък
обяви обща тревога, инфор-
мацията се съобщава в глав-
ния мозък и той изпраща об-
ратен сигнал надолу. Така
протича един от хилядите
цикли, които могат да ста-
нат хронични, особено при
продължаващи страхове и
интензивен стрес. Кръгът се
затваря. Продължаващият
"обстрел" със стресови хими-
кали може да причини дори
разрушаване на клетки в мо-
зъка. "В крайна сметка се
стига до намаляване на обе-
ма в определени участъци на
лимбичната система и фрон-
талния мозък", твърди Ме-
йър. Явление, което се доказ-
ва и при някои пациенти с
депресия.

Ранният житейски стрес
също е запаметен в мозъка
и в корема. Именно той оп-
ределя силата на връзката
между мозъка и червата през
целия живот. Следното наб-
людение подкрепя тази теза
- децата, страдали от извест-
ните кърмачески колики, не-
рядко стават възрастни с
"нервни черва". Паметта на
коремния мозък почива вър-
ху процеса на учене на мик-
роравнище. Там се откриват
същите субстанции и моле-
кули , които мозъкът изпол-
зва за запаметяване.

Коремният мозък се учи,
докато е млад. Подобно на
главния той узрява след раж-
дането, поне 3 години е плас-
тичен и се развива активно.
Което означава, че някои
"ранни преживявания" оказ-
ват трайно влияние върху
"характера" на двата мозъка.
Силният и/или продължите-
лен страх оставя следи не са-
мо в главата, а и в интести-
налния тракт.

Наистина ли обаче стра-
хът и меланхолията идват от
червата? "Там има много по-
вече, отколкото днес сме в
състояние да докажем", ко-
ментира Емърън Мейър. До-
сегашните резултати сочат, че
"в чревния мозък е скрита
есенцията на депресията", а
в корема се "генерират наст-
роения". Като си представим
как измъчващият ни глад и
приятната ситост влияят
върху човешките чувства, мо-
жем да разберем колко голя-
ма е несъзнателната мани-
пулация на ежедневното ни
съществуване.

И така, след всичко каза-
но дотук, възможно ли е, с
оглед на постигнатите дотук
резултати, да кажем със си-
гурност, че коремът е част от
биологичната матрица на
"великото несъзнателно"? На
онзи психически, вътрешен
свят на човека, също открит
преди около 100 години, кой-
то и до днес остава почти не-
изяснен. Несъзнателното ка-
то съветник, защитник и жес-
ток прелъстител. Именно то-
ва несъзнателно е една от
най-големите загадки пред
съвременната наука, смятат
невролозите. Всички експер-
ти по коремния мозък обаче
са убедени в едно - мъдрост-
та, която се генерира от сто-
машно-чревния тракт, е ре-
алност и затова не е лошо
да се вслушваме от време на
време и в "пеперудите, пър-
хащи в корема ни".
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Храносмилането се разде-
ля на два вида - механично
и химично. Първото е свър-
зано с физическото раздро-
бяване при дъвченето, хра-
ната се разбърква от мус-
кулите на стомаха и тън-
ките черва. В този етап се
отделят и ензими и започ-
ва химично разграждане. То
представлява серия от слож-

ни реакции, които разграж-

дат големите въглехидрат-

ни, липидни и протеинови
молекули на по-малки моле-
кули, които могат да пре-
минат в кръвоносните съ-
дове.

За да се осъществи оп-
тимално храносмилане оба-
че, всички тези процеси
трябва да протекат в синх-
рон. Ако някоя част от тази
сложна система е извън рав-
новесие, се появяват физи-
ологични проблеми, които
по-късно могат да доведат
до множество хронични за-
болявания, обясняват спе-
циалистите.

- Какво е значението на
ензимите за храносмилане-
то?

Не може да съществува
храносмилане и добра абсор-
бция на веществата без ен-
зимите. Те са сложни проте-
ини, произведени от живи
клетки, които стартират хи-
мичната реакция в тялото.
Ензимите се намират в хра-
носмилателните сокове. Пан-
креасът секретира почти 115
литра панкреатичен сок
дневно и именно в този сок
се намират ензимите, които
действат на храната, като я
разграждат на по-прости
компоненти, след което тя-
лото използва за енергия.

- Какво се случва, ако ен-
зимите не работят нормал-
но?

Недоброто храносмилане
се счита за основен причи-
нител на повечето алергии.

Когато не са напълно разд-
робени, консумираните про-
дукти може да предизвикат
негативна реакция в тяло-
то. Това от своя страна при-
чинява възпаление и пови-
шена чувствителност на
имунната система. Именно
те са в основата на хронич-
ните възпалителни процеси
и автоимунните заболявания
(като ревматоидния артрит
например).

- Кои ензими участват в
процеса на храносмилане?

Въпреки че много ензи-
ми участват в храносмила-
телния процес, трите основ-
ни са амилаза, протеаза и
липаза. Други ензими - ка-
то сукраза, лактаза и малта-
за, имат важна второстепен-
на функция при храносми-
лането.

Амилазата разгражда
въглехидратите. Този ензим
се съдържа в слюнката. Той
инициира разграждането на
скорбялата в продуктите.
Панкреатичните сокове съ-
що съдържат амилаза, коя-
то също разгражда скорбя-
лата на по-малки молекули.

Протеазата разгражда
протеините. Този процес за-
почва в стомаха. Киселата
среда там активира този ен-
зим, след което се деактиви-
ра в алкалната среда на чер-
вата. Тук обаче трябва да се
направи уточнението, че ня-
кои протеази на растителна
основа остават активни и в
по-алкална среда, защото
протеините продължават
своя процес на разграждане
вследствие на панкреатични-
те ензими в червата.

Липазата пък отговаря за
разграждането на мазнини-
те. То се ускорява във вто-
рата част на тънките черва
под въздействието на панк-
реатичната липаза. Този ен-
зим разгражда мазнините до
мастни киселини. Липазни-

те ензими, както и соковете
на жлъчката, са отговорни
за абсорбцията на витами-
ни като A, D, E и K.

- Каква е разликата меж-
ду растителни и животинс-
ки ензими?

Животинските ензими (и
по-специално ензимите, из-
влечени от прасета) са мно-
го сходни с човешките хра-
носмилателни ензими. По
тази причина много експер-
ти вярват, че те имат добро
приложение. По принцип
животинските ензими са по-
чувствителни към промени
в pH. За да компенсират та-
зи pH чувствителност, мно-
го от ензимите, които се
продават като диетични до-
бавки, съдържат бикарбона-
ти, защитаващи ги от сто-
машни киселини.

Растителните ензими се
извличат от гъби или рас-
тения. Те могат да устоят на
по-големи разлики в pH и
изпълняват много повече
функции в храносмилател-
ния тракт на човека. Освен
това те се предпочитат от хо-
ра, които искат да избегнат
продукти от животински про-
изход.

Има много хранител-
ни добавки, които
ефективно подпома-
гат доброто здраве на
храносмилателната
система. Пробиотич-
ните добавки напри-
мер носят безброй
ползи за здравето.

- Какво представляват
пробиотиците?

Пробиотиците са полез-
ни, нетоксични живи бакте-
рии, които живеят в орга-
низма и не причиняват бо-
лести (не са патогенни).
Добре изследваните проби-
отични бактерии са лакто-
бацилите и бифидобактери-

ите. Поради тяхната способ-
ност да разграждат лактоза
пробиотиците са познати
още като млечно-кисели бак-
терии. И двете групи про-
биотични бактерии са добре
проучени и са включени в
различни храни и диетични
добавки.

- Защо пробиотиците са
важни за храносмилането?

Колониите от пробиотич-
ни бактерии в червата се на-
ричат "микрофлора". За раз-
лика от нормалната микроф-
лора, която е свързана с доб-
рото здраве, промените в
здравето на червата са свър-
зани с отслабената имунна
система. Дисбалансът на ес-
тествената микрофлора чес-
то се свързва с различни бо-
лестни състояния като гъ-
бични инфекции и рак на де-
белото черво.

Оралният прием на про-
биотици помага за подсил-
ване и променяне на съста-
ва и на метаболитната ак-
тивност на микрофлората на
дебелото черво.

Тази микрофлора подпо-
мага храносмилането чрез
ферментация (понижаване
на pH-то на червата, което
ги прави по-киселинни и по-
негостоприемни за нежела-
ни видове), предпазва от
бактериите, причиняващи
заболявания, и стимулира
развитието на определени
компоненти на имунната
система.

Млечно-киселите бакте-
рии заемат централно мяс-
то в чревната флора, което
им позволява да й повлия-
ят в положителна за здраве-
то насока. Също така е до-
казано, че пробиотиците
имат антиракови свойства.
Едно изследване показва, че
при даване на ферментира-
ло мляко с лактобацилус аци-
дофилус на пациенти с рак
на дебелото черво се увели-

чава броят на чревните лак-
тобацили и се намаляват
рисковите фактори, свърза-
ни със злокачествения тумор.

- Колко често трябва да
се приемат пробиотици?

Въпреки че пробиотични-
те бактерии могат да оцеле-
ят при преминаване през
стомаха, те не образуват пер-
манентни колонии в орга-
низма и трябва да се обно-
вяват. Следователно трябва
да се приемат редовно, за да
се запази полезното им дей-
ствие.

Всяка градивна частица,
всяка костна клетка, дори
блясъкът в косата е резул-
тат от това, с което се хра-
ним. Какъв е смисълът от
това да избирате високока-
чествени продукти, ако хра-
нителните й съставки не мо-
гат да бъдат напълно абсор-
бирани?!

Ензимите, които подсигу-
ряват по-добро разграждане
и абсорбция на храната, как-
то и пробиотиците, които
контролират чревната мик-
рофлора, стоят в основата на
доброто здраве. Ето защо е
повече от добра идея да се
приемат широкоспектърни,
растителни, чисти ензимни
продукти от качествен про-
изводител по време на хра-
нене в продължение на по-
не една седмица. Ако човек
търси ензими, по-близки до
тези в човешкия организъм,
трябва да вземе панкреатич-
ни ензими, които разграж-
дат храната десет пъти по-
ефективно.

Добре е също така да се
комбинират ензими с качес-
твен пробиотик, който съ-
държа лактобацили и бифи-
добактерии. И още нещо -
бактериите трябва да са жи-
ви. Освен това те трябва да
са в защитена капсула, коя-
то да ги предпазва от сто-
машните киселини.

!

Ключ към
нашето
здраве
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Днес се навършват 80
години от рождението на
известния общественик,
комсомолски и партиен де-
ец Петър Пейков.

 Петър Пейков е роден
в Кричим, Пловдивска об-
ласт.

 Основното си образо-
вание завършва в родния
си град, където се учи от-
лично и отрано показва
организационните си за-
ложби.

 Затова е избран за
председател на дружинния
съвет, а по-късно и приет
за член на ДСНМ.

 Продължава образова-
нието си в Първото земе-
делско училище у нас - Об-
разцовия селскостопански
техникум в Садово, в кой-
то е осигурена пълна дър-
жавна издръжка. В техни-
кума е избран  за секре-
тар на курсовото ръковод-
ство на ДСНМ и се включ-
ва много активно в дей-
ността на ДСНМ в курса и
техникума.

Завършва с отличие
техникума и изпълнява за-
поведта за задължителна
военна служба след завър-
шване на средното обра-
зование. Постъпва като
граничар в граничния  от-
ряд в Бургас, където мно-
го активно работи като
зам.-секретар на полковия
комитет на ДКМС.

Кандидатства и е при-
ет за студент по филосо-
фия на Философско-исто-
рическия факултет на СУ
"св. Климент Охридски", къ-
дето в края на втори курс
преминава задочно.

Показаните качества на
добър организатор са оце-
нени и той става комсо-
молски работник.

Отначало като зав. от-
дел, а след това секретар
на градския и ОК на
ДКМС в Бургас. От есен-
та на 1967 г. до 1970 г. е
аспирант в Московската
академия за обществени
науки, която завършва
много успешно и става
кандидат на философски-
те науки.

След защита на дисер-
тацията преминава на пар-
тийна работа като зав. от-
дел "Пропаганда и агита-
ция" на ГК на БКП-Бургас.

През април 1971 г. е из-
бран за първи секретар на
ОК на ДКМС-Бургас.

Íàâúðøâàò ñå 80 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà äúëãîãîäèøíèÿ
êîìñîìîëñêè è ïàðòèåí äåÿòåë îò êðàéìîðñêèÿ ðåãèîí Ïåòúð Ïåéêîâ

Åäèí îò ñúçèäàòåëèòå
íà Áóðãàñêè îêðúã

Тогава се запознахме.
Аз бях първи секретар
на ОК на ДКМС
в Кюстендил.

Лятно време ходех на по-
чивка в ММЦ-Приморско и
установихме много колеги-
ални отношения.

В ММЦ отиваха много
комсомолски ръководители
и активисти и той се прев-
ръщаше в място за почивка
и обмяна на опит.

Поради открития си ха-
рактер той установяваше
много непосредствени и чо-
вешки контакти.

Със своите колеги се
държеше земно и никога не
подчертаваше, че той е от
областта, където се намира
ММЦ, и организираше мно-
го запомнящи се срещи.

От 1974 г. Петър Пейков
преминава на партийна ра-
бота отначало като секре-
тар на ГК на БКП, а в пери-
ода 1976-1990 г.  е секретар
на ОК на БКП в Бургас.

През това време е изб-
ран за кандидат-член (на 12-
ия и 13-ия конгрес) и член
на ЦК на БКП - на Декемв-
рийския пленум през 1988 г.
Като деец на БКП, и то пре-
ди всичко на идеологичес-

кия фронт, той оставя мно-
го трайни следи. Главните си
сили и внимание съсредо-
точава върху подобряване-
то ефективността на идео-
логическата дейност на ок-
ръжната партийна организа-
ция за решаване на редица
новаторски задачи, които
ЦК на БКП поставя за прев-
ръщане на окръга в развит

индустриален район и дос-
тигане показателите на най-
добрите в света в развити-
ето на курортното дело.

Тези задачи са изпълне-
ни с вещина от окръжното
партийно и държавно ръко-
водство.

Много пъти гости на ок-
ръга са редица ръководите-
ли от тогавашното време.

С особен интерес се
очакват посещенията на То-
дор Живков.

Заедно с това Петър Пей-
ков отделя много сериозно
внимание  за  подобряване
личните си връзки  с дейци-
те и творците на художест-
вено-творческата интелиген-
ция.

Той се намесва много
уместно и тактично при ре-
шаване на редица творчес-
ки задачи и при оказване
конкретна помощ по въпро-
си от материално-битов ха-
рактер.

С работещите в идеоло-
гическата и културната
сфера установява
отношения на доверие
и взискателност.

Със секретарите на ОК
на БКП се държи много то-

лерантно.
Установява много дове-

рителни отношения с дълго-
годишния и авторитетен пър-
ви секретар на ОК на БКП
Николай Жишев.

Направеното от него е
оценено от комунистите,
дейците на изкуството и кул-
турата в окръга и той си за-
воюва авторитет на честен

и неподправен деец на БКП.
След 10.11.1989 г. в про-

дължение на няколко годи-
ни работи като съветник на
председателя на ВС на БСП
Александър Лилов.

С натрупания опит за ра-
бота с хората той се оказва
много полезен за практичес-
ката дейност на ВС на БСП
и Александър Лилов в нача-
лото на т. нар. преход и пое-
мане новия курс за идейно-
то и организирането преуст-
ройство на партията, за да

може по-адекватно да отго-
вори на сериозните предиз-
викателства на времето. Об-
ществената дейност остава
за него призвание и съдба и
след пенсионирането си. Той
направи много за издаване
на спомени за Николай Жи-
шев, за популяризиране дей-
ността на редица дейци на
Бургаския окръг и страната.

От няколко години е
председател на ОПО
към политическия клуб
"Единство", основан от
известния обществен и
партиен деец Иван
Абаджиев - бивш ком-
сомолски лидер и
кандидат-член
на Политбюро
на ЦК на БКП.

В организацията се про-
веждат много конкретни
разговори за задачите на
БСП за излизане на Бълга-
рия от тресавището, в кое-
то изпадна след 10-годиш-
ното некомпетентно управ-
ление на партия ГЕРБ.

Петър Пейков участва
много активно в дейността
на групата на неформалния
клуб "Бузлуджа " и на
пловдивчани, живеещи в
София . Тези срещи се
превръщат в място за спо-
деляне на мисли за става-
щото в страната и света и
за по-доброто прекарване
на времето. Полага големи
грижи за организиране на
поздравления на дейци на
основната партийна органи-
зация за кръгли годишни-
ни.

Неговите поздравления
са кратки и изчерпателни.

Картината за него няма
да е пълна, ако не подчер-
таем, че той е прекрасен
съпруг, баща и дядо.

Затова говорят неподп-
равените му отношения със
съпругата му Ели, дъщерята
и синът му, неговата гордост
и грижа - тримата внуци.

През изминалите 80 го-
дини Петър Пейков и всич-
ки, които го познаваме и
тачим, можем да кажем, че
досега той  изживя един съ-
държателен живот.

Няма съмнение, че как-
то досега и в бъдеще той
ще прави всичко за реали-
зацията на социалистичес-
ката идея, с ангажименти-
те, които има.

Много добре ще бъде,
ако с прекрасното си перо
напише спомени за своята
кипяща дейност.

Нека му пожелаем здра-
ве, дълголетие  и нови ра-
достни мигове в живота.

Доц. д-р  Гале
ХРИСТОВ



ÊÓËÒÓÐÀ 9.04.2020 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

12

Êàêâî ñå çíàå çà çàãàäú÷íàòà
"çëàòíà êíèãà", îòêðèòà
â Áúëãàðèÿ?

Художественият музей в
Базел - Кунстхале Базел,
показва в Инстаграм лю-
бимите блюда на майсто-
рите на четката с рецепти.
Музеят има 150-годишна ис-
тория и става дума за ху-
дожници с картини, изло-
жени в залите. Закуска
"Патладжиани с домати" на
Клод Моне е само начало-
то. Разбира се, рецептата
на блюдото е подробно по-
казана.

Научаваме, че Пол Се-
зан е подредил в Кунстха-
ле Базел през 1936 г. са-
мостоятелна изложба. Той
обичал омлета с гъби.

"Пражка пролет" ще
протече без публика
Концертите ще се излъчват в
реално време онлайн на
фестивалния дигитален канал.
Предстои да се подготвят
десет концерта, които
безплатно ще бъдат излъчени
от дигиталния канал на
фестивала. Някои ще бъдат
показани по националната
телевизия и чешкото радио.
Международният фест
"Пражка пролет", по програ-
ма включва 53 концерта,
започва на 7 май. За концер-
тите са продадени 35 хиляди
билета на стойност 1 милион
евро. Организаторите ще
върнат парите на всички,
закупили билети. Междуна-
родният преглед "Пражка
пролет" се провежда в
чешката столица от 1946
година.
"Маратон на четенето"
онлайн организират
в Търговище
"Маратон на четенето"
онлайн организира библиоте-
ката в Търговище. Традицион-
но институцията прави
инициативата в дните от 2 до
23 април. Регионалната
библиотека "Петър Стъпов"
приканва всички свои
читатели да се включат и да
покажат как я отбелязват. От
тази седмица те публикуват
видеа на колеги и приятели,
които четат детски книжки
или стихотворения. Най-
полезният съветник и най-
приятен спътник е хубавата
книга.

:

Íàêðàòêî

Ãðèãîðèé Ëåïñ
çàïèñà àëáóì ñ
ïåñíè íà Âèñîöêè

Григорий Лепс записа
първи албум от своя ци-
къл с песни на Всицки -
"Имам честта".

Дискът се нарича "Мо-
ят първи срок"и включва
любимите песни на музи-
канта.

"Това са тези песни,
които обичам да пея в
кухнята с китара при сво-
ите близки. Дълго мис-
лих, преди да ги запиша
в студио", коментира
Лепс.

"На пръв поглед пес-
ните са прости - звучи са-
мо китара и глас. Но в
тях се таят такива емо-
ции, силни чувства, мис-
ли. Да изпея тези песни
лошо, за мене е недопус-
тимо. Да ги изпълня ху-
баво, за да не се сраму-
вам, за мене е доста
трудно. За записването
ми трябваше половин го-
дина сериозна работа. Аз
см доволен от резулта-
та, но да съдят моите слу-
шатели", коментира певе-
цът.

Акомпанира на китара
Тимур Ведерников.

Песните на Владимир
Семьонович ще поддържат
духа на феновете на Лепс
във форма "в епохата на
принудителна самоизола-
ция от карантината". ç

Наричат я най-старата
книга в света: твърди се,
че загадъчната "златна
книга", открита в Бълга-
рия, е сътворена преди
повече от 2500 години.

Един уникален експо-
нат в Националния исто-
рически музей (НИМ) в
София отново привлича
вниманието. Така нарече-
ната "златна орфическа
книга" се съхранява в
музея още от 2003 г.
Сглобена е от шест
страници от почти 24-
каратово злато с разме-
ри 5 на 4,4 сантиметра.
Страниците са свързани
със златни пръстени - и
тъкмо това превръща
обекта в "книга". В злато-
то са гравирани рисунки
на кон, сирена, конник,
лира и войска, както и
текст с етруски букви.
Смята се, че това произ-

Õóäîæåñòâåíèÿò ìóçåé â Áàçåë ïîêàçâà è õðàíàòà íà õóäîæíèöèòå

ßïîíñêè îðêåñòúð
çàïèñâà äèñòàíöèîííî

"Можем да общуваме с
всекиго по света чрез му-
зика. Нямаме нужда от
думи. Музиката ни окура-
жава", казва Хисато Яма-
гучи, който е тромбонист.
Шейсетина музиканти от
Новата филхармония на
Токио са се заели с нас-
тройка на инструментите
си, за да се подготвят за
единствен по рода си
концерт, който е своеоб-
разна музикална версия
на дистанционната рабо-
та заради пандемията.

Музикантите се появя-
ват в мозайка от квадра-

ведение на изкуството е
изработено 600 години
преди новата ера.

Малко след като се
разбра за тази находка,
агенция Франс прес и Би
Би Си цитираха тогаваш-
ния директор на НИМ
Божидар Димитров с
твърдението, че автентич-
ността на "златната
книга" била потвърдена
от двама експерти в
София и в Лондон.

Според Би Би Си
гравираните букви са
етруски. Но тази писме-
ност и до ден днешен не
е изцяло разчетена.
Буквите са базирани
върху старогръцката
азбука и по-късно заля-
гат в основата на латинс-
кото писмо. Самият език
на етруските, който няма
родство с никой от
сегашните европейски

Днес картината на фран-
цузина от 19-и век Едуард
Мане "Закуска на тревата"
е шедьовър на импресио-
низма, но през 1863 г. за
паржиката публика е пове-
че от шок. Отказват да из-
ложат творбата в Париж-
кия салон, а сам Мане до-
бил репутация на бунтар и
безразсъден човек. Мане
станал част от "Салона на
отхвърлените", където били
майстори като Пасаро, Се-
зан, Уистлер. Голата дама
на картината на Мане "За-
куска на тревата" е негова
муза от 1800 г. - Викторина
Луиза Меран. ç

езици, до момента
остава отчасти неразби-
раем.

Германският вестник
"Ди Велт" пише:

"Ако автентичността на
обекта наистина се
потвърди, това действи-
телно би била най-
старата книга в света. Но
специалисти извън Бълга-
рия засега са скептични,
защото до момента
нямало нито една научна
публикация за обекта. А

автентичността на книгата
може да се дискутира
сериозно едва когато се
появят публикации.

 "Златната книга"
попадна и в една много
интересна снимкова
галерия, представяща 50-
те най-стари неща в
света и публикувана на
сайта "24/7 Уолстрийт". И
в тази фотогалерия се
разказва накратко исто-
рията на "може би най-
старата книга в света". ç

ти на екран, след като са
записали поотделно пар-
тиите си, които впослед-
ствие се комбинират чрез
цифрови технологии, за
да се получи желаната
хармония. Някои остават
у дома, други излизат на-
вън с инструментите си
под синьото небе .  До
един от тромбонистите е
кацнала птица компа -
ньон, докато оркестърът
не изпълнява музика от
Моцарт или Бетовен, а
детската песен "Паприка",
която е сред най-популяр-
ните в Япония. "Не смя-

тах ,  че ще се получи
очакваният ефект", дове-
ри 44-годишният изпълни-
тел Казухико Сато. Той се

затворил в шумоизолира-
но помещение и записал
със смартфон своята му-
зикална партия. ç
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Îòìåíÿò êàðàíòèíàòà â êèòàéñêèÿ ãðàä Óõàí

Ðóñèÿ ãîòîâà ïðåç þíè äà èçïðîáâà
âúðõó õîðà âàêñèíè ñðåùó âèðóñà

Директорът на голям
руски изследователски
център увери президента
Владимир Путин, че негова-
та лаборатория е готова да
тества експериментални
ваксини срещу новия
коронавирус още през
юни, съобщи Епицентър.

35 научни института в
целия свят работят по
създаване на ваксина
против коронавируса.
Специалисти обаче подчер-
тават, че тя може да бъде
готова едва в края на
годината.

Ринат Максютов, който
оглавява държавния център
"Вектор", съобщи по време
на предавано по телевизи-
ята съвещание на прези-
дента Путин с директорите
на главните руски изследо-
вателски центрове, че се
планира първият етап на
клиничните тестове на 3
ваксини да започне от 29
юни със 180 доброволци.

"Групите от доброволци
вече са сформирани.

Работници дезинфекцират района около жилищни сгради в Лондон.
55-годишният британски премиер Борис Джонсън прекара втора нощ

в интензивно отделение и е в стабилно състояние, след като е
получил допълнителен кислород против усложнения.

Ìîðÿöè íà ôðåíñêèÿ àòîìåí ñàìîëåòîíîñà÷
„Øàðë äå Ãîë“ ñà ñúñ ñèìïòîìè íà êîðîíàâèðóñ

Около 40 моряци на бор-
да на френския атомен са-
молетоносач "Шарл де Гол"
отскоро проявяват симпто-
ми, съвместими с корона-
вируса, и са обект на "за-
силено медицинско наблю-
дение", обяви вчера минис-
терството на въоръжените
или, цитирано от АФП.

Вчера екип за скрининг
с техника за извършване на
тестове е изпратен на бор-
да на самолетоносача, за
да проучи случаите и да
предотврати разпростране-
нието на вируса на борда
на кораба, посочи още во-
енното ведомство, като
уточни, че плавателният
съд, който в момента е в

Снимки Пресфото БТА и Интернет

Пътници се редят за проверка на желе-
зопътна гара в Ухан, столицата на

централната китайска провинция Хубей.
След премахване на карантината оттук в
сряда потегли и първият влак. Около 55
000 души се очакваше да напуснат Ухан
с влакове. Над 10 000 пътници вече са

напуснали града със самолети, след като
отново има полети от и до летището

Ухан Тянхъ. Очаква се да бъдат възобно-
вени полетите до Пекин и международ-

ните полети. Хората, пристигащи от Ухан
в Пекин, ще преминават през 2 етапа на

тестове за коронавирус.

Íàêðàòêî

�

Хърватският туризъм
очаква спад между 50 и 75 на
сто заради коронавируса, заяви
министърът на туризма Гари
Капели. Той  уточни, че приходите
през месеците юли, август и
септември обикновено възлизат
на около 6,5 млрд. евро, колкото
са били миналата година. Ако
тенденцията се повтори през
август и септември, може да
реализираме около 25 до 30 на
сто от приходите в сравнение с
миналата година, каза Капели. По
думите му Хърватия "като
автодестинация" е в по-благопри-
ятно положение в сравнение със
страните, които са авиодестина-
ции. Отсега е ясно, че второто
тримесечие ще бъде на нула, но
трябва да бъдем оптимисти и да
се опитаме да спасим поне част
от туристическия сезон, каза
Капели.

Говорителката
на президента на САЩ Доналд
Тръмп, Стефани Гришам, ще
напусне този пост и ще се върне
в екипа на Мелания Тръмп, обяви
Белият дом. 43-годишната Гришам
остана само девет месеца като
прессекретар на президента и
винаги се е държала по-дискрет-
но от предшествениците си. В
нарушение на традицията тя не е
присъствала на нито един дневен
брифинг в пресзалата на Белия
дом. Промяната настъпва малко
след встъпването в длъжност на
Марк Медоус като нов началник
на канцеларията на Тръмп.
Изненадващо, новината за
напускането на Гришам не беше
обявена от Доналд Тръмп, а от
съпругата му Мелания, която
каза, че се радва, че Стефани
Гришам се връща в екипа й.

Австралийските власти
настояха пред капитаните на 4
круизни кораба, намиращи се
край бреговете на щата Куинс-
ланд, да напуснат териториалните
води на страната и да излязат в
открито море. Австралийската
гранична служба е отхвърлила
молбата на туроператорите
корабите да останат в пристани-
ща на континента и е наредила,
щом заредят гориво, всеки да се
насочи към съответното място на
домуване. Круизните кораби са
регистрирани на Бахамските
острови, в Панама и Малта.
Очаква се по време на плаването
да се отбият в ред азиатски
страни, където да оставят техни
граждани измежду общо 13 500
души на борда им.

Атлантическия океан, очак-
ва да се върне в Тулон по-
рано от първоначално пла-
нираната дата 23 април. Мо-
ряците със симптоми са
изолирани и не се наблю-
дава влошаване на състоя-
нието им, посочва минис-
терството.

Министър Флоранс Пар-
ли каза, че самолетоноса-
чът вече е бил напът да се
върне и ще го направи по-
бързо, но това разумно ре-
шение няма да създаде опе-
ративни проблеми. Въоръ-
жените сили не уточниха
броя на заразените или на
тези със съмнения за зара-
за. Но според последните
данни, съобщени от минис-

Работник беше ранен вчера при експлозията на два котела за
битум на строежа на бъдещия културен център "Хумболт форум" в

германската столица Берлин. Пристигналите 80 пожарникари
овладяха огъня. Очаква се "Хумболт форум", който ще е с площ

от 40 000 кв. м, да отвори врати през септември.

тър Парли в събота, са би-
ли установени около 600 слу-
чая (на цивилни и военни).

Самолетоносачът "Шарл
де Гол" е добре оборудван
за полагане на медицинс-
ки грижи и наблюдение на
болни. Медицинският екип
се състои от двадесетина
души - лекари, медицински
сестри, хирурзи. Той разпо-
лага с болнична стая с 12
легла, респиратори, скенер,
както и с помещение за
изолация със сто места. В
момента екипажът е от 1760
моряци (мъже и жени), на
борда има 20 бойни само-
лета "Рафал" и два разуз-
навателни самолета "Хо-
кай". ç

Получихме повече от 300
кандидатури", каза Максю-
тов на руския президент.
Той посочи, че учените от
неговата лаборатория,
която е недалеч от Новоси-
бирск, са създали прототи-
пи на ваксини на базата на
6 технологични платформи.
В момента се провеждат
тестове върху мишки,
зайци и други животни, за
да може най-перспективни-
ят прототип да бъде опре-
делен до 30 април.

Максютов добави, че
"Вектор" планира да прове-
де предклинични изследва-
ния до 22 юни, непосредст-
вено преди тестовете с
хора. Той каза, че първите
тестове с доброволците
може да започнат още
през май, ако министерст-
вото на здравеопазването
разреши.

Ръководителят на "Век-
тор" подчерта, че лаборато-
рията в Новосибирск
разполага с технологии за
ваксини, тествани върху

хора, за други болести и те
могат да се използват за
създаване на ваксина
срещу коронавируса.

Двумесечната каранти-
на в китайския град Ухан,
където започна пандемия-
та от коронавируса,
приключи в сряда. Китай-
ските власти наложиха

карантина на 11-милион-
ния Ухан в края на януа-
ри, за да спрат разпрост-
ранението на вируса. Над
50 000 души в Ухан се
заразиха с вируса, а
смъртните случаи в града
са 2500 - близо 80 процен-
та от всички починали в
Китай. ç
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Игрите на Глада

"Пандемията от COVID-
19 оказва огромно влияние
върху живота на милиони
хора. Неефективните поли-
тически решения ще пре-
дизвикат продоволствена
криза и това ще доведе до
мащабна хуманитарна ка-
тастрофа", предупреждава
генералният директор на
Продоволствената и селс-
костопанска организация
при ООН (FAO) Цюй Дон-
гю.

FAO призовава към
"глобално координиране и
последователни действия",
които да минимизират на-
рушенията при доставките.
И най-важното - според
Цюй Цонгю са недопусти-
ми ограниченията върху
експорта на продоволст-
вия.

Тревогите са оправда-
ни. Виетнам, който е в пър-
вата тройка на износите-
лите на ориз, прекрати ек-
спорта му. Казахстан на-
ложи забрана на износа
на пшенично брашно, ел-
да и плодове, включител-
но лук, моркови и карто-
фи. Русия не продава зад
граница елда и ориз, а Бе-
ларус - елда, лук и чесън.

Западни експерти с
ужас обсъждат какво ще
стане, ако Русия - най-го-
лемият в света износител
на пшеница, прекрати дос-
тавките на зърно. Неслу-
чайно пшеницата на Чикаг-
ската стокова борса пос-
къпна с 11% за две сед-
мици.

"Ние сме на ръба
на оцеляването"

Заради затварянето на
границите категорично не
достига неквалифицирана
работна ръка , каквато
представляват трудовите
мигранти. Няма кой да
прибира реколтата във
фермите, не останаха ра-
ботници в кланиците и ме-
сокомбинатите, проблемни
вече стават и товарните
превози.

За да избегне колапса
в селското стопанство, Ев-
росъюзът въпреки риска
от засилване на епидеми-
ята разреши влизането на
"критично важни работни-
ци", включително сезонни
работници за събиране на
реколтата и водачи на теж-
котоварни камиони.

Íà ìèëèîíè õîðà, çàòâîðåíè â äîìîâåòå ñè çàðàäè êàðàíòèíàòà, èì ñâúðøâàò ïàðèòå è
òúðïåíèåòî. Íåäîñòèãúò íà õðàíè, ïðåäèçâèêàí îò íàðóøàâàíåòî íà ñíàáäèòåëíèòå
âåðèãè, å â ñúñòîÿíèå äà ïðåäèçâèêà ìàñîâè áóíòîâå äîðè â áîãàòèòå ñòðàíè

Åâðîïà è ÑÀÙ ñå ãîòâÿò
çà ãëàäíè áóíòîâå

Това обаче няма да по-
могне на населението, ко-
ето няма пари. Преди дни
западните медии разпрос-
траниха видео от социал-
ните мрежи, в което жи-
тел на италианския град
Палермо разказва, че след
три седмици карантина не-
говото семейство е оста-
нало дори без цент, а дъ-
щеря му - "както и много
други деца в града" - с пос-
ледно късче хляб.

"Хората стоят затворе-
ни вече 15-20 дена и те са
на ръба. Тепърва ще съжа-
лявате за това, ще има ре-
волюция", предупреди той.

Кметът на Палермо Ле-
олука Орландо призна
пред журналисти, че рис-
кът от масови безредици
в Южна Италия е много го-
лям, понеже от недоволс-
твото на гражданите се
опитват да се възползват
криминални структури ,
стремящи се да "дестаби-
лизират системата".

"Колкото повече време
минава, толкова по-малко
ресурси остават. Дори и
малките спестявания на
хората привършват. Скоро
ще възникнат социално-
икономически трудности",
казва Орландо.

Италианският министър
за южните региони Джузе-
пе Провенцано също отбе-
ляза засилването на соци-
алното напрежение и опас-
ността от размирици в бед-
ните региони на страната.

"Страхувам се, че тре-
вогите на голяма част от
населението за здравето,
доходите и бъдещето им
скоро ще се превърнат в
гняв и ненавист", заявил
той  в  интервю за La
Repubblica.

Както съобщава издани-
ето, в Палермо и Неапол
на полицията вече се е на-
ложило да вземе под ох-
рана супермаркетите след
няколко инцидента с ма-
родерство. В социалните
мрежи са засечени уговор-
ки между криминални еле-
менти за нападение над
определени магазини.

Въпрос на време

Американски експерти
са уверени, че САЩ скоро
ще тръгнат по "италианс-
кия сценарий". За това
способстват  минимум
трифактора. Първият е фи-
нансов. За две седмици

броят на новоподадените
заявления за помощи при
безработица е нараснал
до 10 милиона. Според ек-
спертите през април този
брой ще нарасне още 3-4
пъти.

В същото време според
проучване на аналити-
чната  компания
GOBankingRates през де-
кември 69% от американ-
ците са имали спестени
по-малко от 1000 долара,
като при това 45% от рес-
пондентите признават, че
нямат никакви спестява-
ния и живеят от заплата
до заплата.

Както  съобщава
DailyMail, само в Лос Ан-
джелис броят на клиенти-
те във веригата безплатни
столови за бездомни Skid
Row е нараснал тройно.
"Благотворителните орга-
низации са затрупани с
молби за помощ, а техни-
те финансови ресурси пре-
съхват", отбелязва издани-
ето.

Така че скоро милиони
американци ще трябва да
търсят нови начини да из-
хранят себе си и семейст-
вата си. И невинаги тези
способи ще бъдат закон-
ни.

Вторият фактор - дефи-
цит на продукти. Американ-
ските магазини за храни
така и не възстановиха за-
пасите си след мартенско-
то безумно пазаруване. И
въпросът не е само в бе-
зумците, които изкупуваха
тоалетна хартия със сто-
тици рула.

Обикновено около 36%
от американците се хранят
извън дома - в кафета, за-
кусвални, ресторанти. Но
заради карантината вече
всички си готвят у дома и
съответно пазаруват про-
дукти от супермаркетите.
А американската търговс-
ка система не е разчете-
на за такива покупки.

Накрая, епидемията на-
руши работата на много
държавни служби, включи-
телно правоохранителните.
Стотици полицаи в Ню
Йорк, Детройт, Лос Андже-
лис и други градове забо-
ляха от COVID-19. За да из-
бегнат нови заразени, мес-
тните власти ограничават
поводите за изпращане на
полицейски патрули.

Така например в Син-
синати полицай няма да
пристигне при случай на
ухапване на човек от ку-
че, измама по телефона,
повреждане на имущество.
Без внимание остават и
съобщения за домашно на-
силие или кражби, "ако ня-
ма възможност за неза-
бавно задържане на прес-
тъпника". Не е за учудва-
не, че магазините и рес-
торантите из цялата стра-
на са със заковани с дъс-
ки витрини заради опас-
ността от неканени гости.

Що се отнася до обик-
новените американци, те
се готвят за самозащита.
Най-популярните търсения
в Google за изминалия ме-
сец са "къде да купя пат-
рони" и "как да придобия
патрони онлайн".

По данни на ФБР про-
дажбите на огнестрелно
оръжие в САЩ през март
са нараснали с 33%. Аме-
риканците са закупили с
91,1% повече пистолети в
сравнение с година по-ра-
но, а пушки и винтовки -
със 73,6% повече. А нови-
ят бестселър е книгата на
Кет Елис "Ръководство за
преживяване в пандемия-
та от COVID-19", значител-
на част от която е посве-
тена на това "как да се
подготвим за възможни
нападения над нашия дом
и да защитим нашата соб-
ственост".

"Това е само въпрос на
време - кога масовата ка-
рантина ще доведе до
граждански безредици и
насилие", уверена е аме-
риканската журналистка и
писателка Дейзи Лютър.

"Хора, които подозират,
че може би имате храна,
ще се появят пред врата-
та ви. Отначало те ще мо-
лят, а после ще започнат
да искат. И не само от вас,
а и от местния бизнес.
След това ще дойдат краж-
бите и насилието и тогава
хората ще застанат с оръ-
жието си в защита на до-
мовете и предприятията
си. А в крайна сметка граж-
данска война, военно по-
ложение и тоталитаризъм
- това, което никога не сме
виждали в нашата страна",
предрича Дейзи Лютър.

РИА Новости
Превод и редакция

Епицентър.БГ

Колаж ЗЕМЯ
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07.00 "Безценната перла" - сериал
(п)

08.00 "За историята свободно" (п)
09.00 "Дискусионен клуб" (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,

втори сезон, 1 епизод
18.30 Новини
19.15 "Местно време"
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "Студио Икономика" с водещ

Нора Стоичкова
21.00 Киносалон БСТВ: "Операция

"И" (1965 г.), СССР
22.35 Новини (п)
23.20 "Местно време"
23.30 "Актуално от деня" (п)
00.00 "Студио Икономика" (п)
01.00 "Следобед с БСТВ" (п)
02.30 "Общество и култура" с во-

дещ Иван Гранитски (п)
03.30 "Шевица" - фолклорно пре-

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

(п)
06.30 "Антидот" (п)

ÁÍÒ 1

06.00 Разследването на Мун - тв
филм/п/

06.30 72-те най-сладки животни -
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/
11.45 Телепазарен прозорец
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 Бизнес.БГ /п/
13.05 В кадър Докладване/п/
13.35 Как да правим изумителни

снимки? - документална
поредица

14.05 Малки истории /п/
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 -
документална поредица

16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Вечната музика /п/
17.30 Джинс /п/
18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня
18.30 Спорт ТОТО
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 Любов и приятелство - игра-

лен филм /копродукция, 2016
г./, режисьор Уит Стилман, в
ролите: Кейт Бекинсейл, Мор-
фид Кларк, Том Бенет, Джен
Мъри

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)

00.20 Култура.БГ /п/
01.20 100% будни /п/
02.20 Госпожо Държавен секретар

- тв филм /п/ (12)
03.15 Как да правим изумителни

снимки? - документална по-
редица/п/

03.40 Малки истории /п/
04.40 Кръгът Блечли 2 - тв филм

/п/ (12)

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ - сери-
ал

06.00 "Трансформърс :  Рескю
Ботс" - анимация, сериал,
с. 2, еп. 5

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. 51

15.00 "Търговски център" - сериал,
с. 14, еп. 5, 6

16.00 "Спасители в планината" -
сериал, с. 8, еп. 11

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. 27

19.00 bTV Новините - централна
емисия

20.00 Премиера: "Завинаги" - се-
риал, с. 2, еп. 63

21.00 "Бригада Нов дом" /п/ - со-
циален проект

22.00 "Шоуто на Николаос Цитири-
дис"

23.00 bTV Новините
23.30 "Смъртоносно оръжие" - се-

риал, с. 3, еп. 5
00.30 "Спасители в планината" /п./

- сериал, с. 8, еп. 11
01.30 "Домашен арест" /п./ - сери-

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

90

bTV Cinema

05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Революция Z" /п./ - сериал,

еп. 5, 6
08.00 "Обетована земя" - драма

(САЩ, ОАЕ, 2012), в ролите:
Мат Деймън, Франсис Мак-
дорманд, Джон Кразински,
Хал Холбрук, Тайтъс Уели-
вър, Роузмари ДеУит, Скут
Макнеъри и др.

10.30 "Революция Z" - сериал, еп.
7, 8

12.45 "Чарли Сейнт Клауд" - фентъ-
зи, романтичен, драма (САЩ,
Канада, 2010), в ролите: Зак
Ефрон, Ким Бейсингър, Чар-
ли Тейхан Аманда Крю, Рей
Лиота, Дейв Франко и др.

14.45 "Момчето с механичното сър-
це" - анимация, приключенс-
ки, драма (Франция, Белгия,
2013), режисьори Стефан
Берла и Матиас Малзьо

16.30 "Косвени жертви" - екшън,
трилър (САЩ, 2002), в роли-
те: Арнолд Шварценегер,
Джон Легуизамо, Франческа
Нери, Илайъс Котеас, Джон
Туртуро, Клиф Къртис, Тай-
лър Поузи

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

20.50 "Като на кино" - предаване
за кино

21.00 "Х-Мен началото: Върколак"
- фантастика, екшън, прик-
люченски (САЩ, Великобри-
тания, 2009), в ролите: Хю
Джакман, Лив Шрайбър, Ра-

йън Рейнолдс, Дани Хюстън,
Кевин Дюранд, Доминик Мо-
нахан, Тейлър Кич и др.

23.15 "Неуредени сметки" - трилър
(САЩ, Великобритания, Ун-
гария, Израел, 2011), в ро-
лите: Хелън Мирън, Сам Уър-
дингтън, Том Уилкинсън, Ки-
рън Хайндс, Джесика Час-
тейн, Йеспер Кристенсен,
Мартон Чокаш и др. [14+]

01.30 "Революция Z" /п./ - сериал,
еп. 7, 8

03.30 "Утеха" - криминален, пси-
хотрилър (САЩ, 2015), в ро-
лите: Антъни Хопкинс, Джеф-
ри Дийн Морган, Аби Кор-
ниш, Колин Фарел, Зандър
Бъркли, Шарън Лорънс, Рей
Хернандес [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

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

06.20 "Здравей, България"
09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен филм,

сезон 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) -

сериал
18.00 "Семейни войни" (премиера)

- тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Система-

та" (премиера) - сериал, се-
зон 9

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

22.00 "Съдби на кръстопът" - пре-
даване на NOVA

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Нюанси синьо" - сериал,

сезон 2
00.30 "Незабравимо" - сериал, се-

зон 1
01.30 "Уил и Грейс" - сериал, се-

зон 3
02.30 "Завинаги свързани" - сери-

ал

Тв Тв Тв Тв Тв програма - четвъртък, 9 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.

ПППППролетно
Днес ще бъде слънчево и по-топло. Дневните тем-

ператури ще се повишат още и ще бъдат от 15 до 20
градуса в повечето места. Ще бъде и почти тихо, в
източните райони със съвсем слаб северен вятър.

В петък вятърът ще се ориентира от северозапад.
Ще се повишат и минималните температури и ще
бъдат от 2 градуса по високите полета до 7-8 градуса
в Дунавската равнина и на изток. Облачността ще
бъде незначителна, повече - над североизточните ра-
йони.

Дневните температури ще са от 18 до 23 градуса.
В събота ще има повече облаци и на места ще

превали краткотраен дъжд. Минималните темпера-
тури ще се повишат още и ще бъдат от 5 до 10

bTV Cinema, 23.15 ч., "Неуредени сметки" - трилър,
в ролите: Хелън Мирън, Сам Уърдингтън,

Том Уилкинсън, Кирън Хайндс, Джесика Частейн,
Йеспер Кристенсен, Мартон Чокаш и др.

градуса. Дневните
стойности ще се по-
нижат и ще са от 13
до 18 градуса.

В неделя облач-
ността ще бъде про-
менлива. Отново на
места в Западна България на места са възможни
съвсем слаби краткотрайни превалявания. темпера-
турите ще са в рамките на обичайните за периода:
минимални от 3-4 до 8 и максимални от 14 до 19
градуса.

В понеделник съществена промяна на времето
няма да настъпи.
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Европейската футболна
асоциация (УЕФА)  похва-
ли развитието на футбола
у нас и работата на БФС
в периода 2015-2019
година. Това се случи в
доклад, а родната федера-
ция е дадена за пример в
раздел "Стратегическо
планиране" при държавите
от 21-во до 30-о място
(трета група) в ранглиста-
та на УЕФА. Постижения-
та на БФС са изграждане-
то на националната фут-
болна база в Бояна (отк-
рита през 2016 година),
както и двете европейски
първенства, на които
България беше домакин.
Шампионатът на Стария
континент за юноши до 17
години се проведе през
2015 година с центрове
Бургас, Созопол, Сливен
и Стара Загора. Европейс-
кият шампионат за девой-
ки до 17 години се състоя
през миналата година в
Добрич и Албена. Като
много добра е посочена и
работата по програмите

на УЕФА, от които се
изграждат терени и бази
както за професионалния,
така и за масовия и
аматьорския футбол.

В нашата група по
спортни постижения
водещи са скандинавците
от Швеция и Норвегия,
които имат най-много
участия на финали на
европейски първенства за
младежи до 21 години,
както и за юноши до 19 и
до 17 години в разглежда-
ния период. Интересното
е, че България, заедно с
Норвегия и Швеция, са
единствените три страни
извън топ 20 от ранкинга
на УЕФА, които са класи-
рали отбори на еврофина-
ли за юноши през тези
пет години. Нашите мом-
чета от набор 1998 под
ръководството на Ангел
Стойков участваха през
2017 година на финалите в
Грузия.

В същото време ФИФА
обяви мерките, които да
адаптират правилата към

Николай Бодуров още чака
Естеглал да му се издължи и
ако това се случи, бившият за-
щитник на ЦСКА  ще остане в
иранския клуб. Бодуров не е по-
лучил никакви пари, откакто под-
писа с тима от Техеран в края
на януари. Шефовете на Естег-
лал веднъж вече не спазиха уго-
ворката да се разплатят с бъл-
гарина преди принудителната па-
уза в първенството заради ко-
ронавируса. В иранските медии
дори се появиха информации,
че Бодуров е разтрогнал дого-
вора си, но вицепрезидентът на
Естеглал Хаби Мобашери зая-
ви, че клубът е получил нова
отсрочка от тримата чужденци,
на които се дължат пари.

"Говорихме с адвокатите на
въпросните играчи и се разб-
рахме, че ще ни дадат отсрочка
до началото на май. Надявам
се дотогава да решим този проб-
лем", коментира Мобашери и
добави, че заплатите на Боду-
ров, Хървойе Милич и Шейх Ди-
абате са доста по-високи от те-
зи на местните футболисти.

Самият Бодуров няма против
да остане в Естеглал. Той е до-
волен от нивото на отбора и от
живота в Техеран, но ако до ме-
сец не получи неизплатените зап-
лати, ще се раздели с иранския
клуб. Николай Бодуров подписа
с Естеглал в края на януари, след
като преди това се разбра да
разтрогне с ЦСКА. Опитният бра-
нител изпадна в немилост пред
боса на "червените" Гриша Ган-
чев и не беше играл в продъл-
жение на няколко месеца.ç

Åâðîïåéñêàòà öåíòðàëà äàâà
çà ïðèìåð ÁÔÑ
ФИФА насърчи клубовете и
играчите да работят съвместно в
намирането на решения относно
възнагражденията по време на
периода без футбол

Ðîíàëäèíüî èçëåçå
îò çàòâîðà

Бившата футболна звезда Ро-
налдиньо беше освободен от зат-
вора в Парагвай, където прекара
около месец. В момента бразилс-
кият виртуоз се намира под дома-
шен арест в хотел в столицата
Асунсион.  Роналдиньо и брат му
Роберто де Азис бяха заловени с
фалшиви паспорти при опит да
влязат на територията на Параг-
вай на 5 март. Двамата бяха за-
държани, след което местните
власти за кратко ги освободиха.
Часове по-късно по искане на про-
куратурата бразилците отново бя-
ха арестувани.

След 33 дни зад решетките све-
товният шампион напусна затво-
ра срещу парична гаранция в раз-
мер на 1,6 млн. долара. Органите
на парагвайското законодателст-
во обаче продължават разследва-
нето срещу него и брат му за пра-
не на пари, като ще използват дан-
ните от разговори и текстови съ-
общения от телефоните им.

Роналдиньо и неговият брат са
пристигнали в Парагвай по пока-
на на една дама с цел участване в
рекламно събитие. Прокуратурата
обаче задържа въпросната жена -

Далия Лопес, като подозренията
са, че тя е "двигател" на схемата и
е използвала двамата бразилци.
В средата на март хора от антура-
жа на Роналдиньо са предложили
на парагвайската прокуратура 1,4
млн. евро за пускането му под га-
ранция. Идеята била след това той
да стои под домашен арест. Това
обаче е било отхвърлено от съди-
ята по делото.

Във фалшифицирания паспорт
на Роналдиньо името, родното му
място и рождената дата са вер-
ни, но той е вписан като натура-
лизиран гражданин на Парагвай.
Бившата звезда на Барселона,
Милан и Пари Сен Жермен не за
първи път се сблъсква със зако-
на. Миналото лято 57 негови имо-
та бяха конфискувани, а освен
това бразилските власти го гло-
биха с 2 млн. евро за неплатени
данъци. В допълнение държавата
му отне бразилския и испанския
паспорт. Роналдиньо посрещна в
затвора 40-ия си рожден ден, но
дори в този период не загуби ем-
блематичната си усмивка и се
включи в турнир с други лишени
от свобода.ç

безпрецедентната ситуа-
ция в световния футбол.
От световната централа
заявиха, че решенията са
взети единодушно, и
публикуваха препоръки за
новата ситуация. "Панде-
мията от COVID-19 проме-
ни обстоятелствата около
футбола този сезон.
Затова ФИФА излиза с
някои практически идеи и
предложения за справяне
със ситуацията. Това няма
да реши всеки проблеми,
но би трябвало да допри-
несе за някаква стабил-
ност и яснота за футбола
в близкото бъдеще", заяви
президентът на световна-
та централа  Джани
Инфантино.

Една от одобрените
мерки е договорите на
футболисти, които изтичат
това лято, да бъдат удъл-

жени до датите, на които
ще завършат първенства-
та в различните страни.
Контракти за следващия
сезон пък да започват на
други дати, съобразени с
по-късния старт.

В ситуация, в която
някой клуб не може да си
позволи да плаща на
играча, ФИФА препоръчва
да се стигне до споразу-
мение между двете стра-
ни.

Ако това не се случи,
световната централа ще
се намеси. ФИФА насърчи
клубовете и играчите да
работят съвместно в
намирането на решения
относно възнагражденията
по време на периода без
футбол, който носи огром-
ни финансови загуби за
всички, свързани с игра-
та.ç

Президентът на УЕФА Александър Чеферин  (вляво) и ръководената от
него организация похвалиха БФС в периода, когато начело беше

Борислав Михайлов

Изключително ограничен брой
хора ще бъдат допускани на ма-
човете от Бундеслигата, ако те
бъдат подновени според плано-
вете в началото на месец май.
Шампионатът в Германия в мо-
мента е прекратен заради пан-
демията от коронавирус. Герман-
ската футболна лига е разрабо-
тила специален план за допус-
кането на посетители на стадио-
ните, пише "Билд". Според инфор-
мацията до трибуните ще бъдат
допускани точно 239 души. В та-
зи бройка се включват играчите
и спортно-техническите щабове
на двата отбора, официалните ли-
ца на клубовете, журналистите,
екипите за телевизионно излъч-
ване, 30 служители по сигурност-
та и 4 момчета за гонене на топ-
ката.

Последният изигран мач от
Бундеслигата преди прекратява-
нето между Борусия (Мьонхенг-
ладбах) и Кьолн (2:1) се прове-
де на 11 март. Тогава до стадио-
на бяха допуснати точно 600 ду-
ши, тъй като всички спортни съ-
бития, събиращи повече от 1000

Ïî 239 äóøè ùå âëèçàò íà
ñòàäèîíèòå â Ãåðìàíèÿ

лица на едно място, вече бяха
забранени. От няколко дни гер-
манските футболни клубове имат
разрешение от здравните влас-
ти за провеждането на трениров-
ки. Това може да става при оп-
ределени условия. Отборите
трябва да правят заниманията на
групи по няколко човека и без
струпването на играчи на по-мал-
ко от два метра.

През миналата седмица мно-
го клубове от Първа и Втора бун-
деслига се оплакаха, че може да
фалират, ако не получат четвър-
тия транш от парите за телеви-
зионни права през месец май. В
тази връзка "Скай Германия" обя-
ви, че е готов да направи пла-
щането дори по-рано от предви-
дения график. Става дума за су-
ма в рамките на 300 милиона
евро.

Телевизионната компания е
най-големият спонсор на профе-
сионалния германски футбол и
на година плаща по 876 милио-
на евро за правата за излъчване
на мачовете от двете професио-
нални Бундеслиги.ç

Футболистът на Байерн (Мюнхен)
Томас Мюлер тренира заедно със
своите съотборници на клубната

база на баварския гранд
Снимка
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