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Президентът на Международния олимпийски
комитет Томас Бах каза: "Няма как да държиш
на работа вечно между 3000 и 5000 души от
организационния комитет. Няма как спортисти-
те да бъдат в неведение толкова дълго време".
Бах каза, че олимпийски игри без фенове не
попадат в плановете на МОК, също както и че

COVID-19 îòìåíÿ
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провеждането на Олимпиадата не е пряко зави-
симо от това дали ще бъде открита ваксина
срещу коронавирус. "Не можем да си позволим
да променяме спортната програма на целия свят
всяка година. Следващото лято е последната
опция за Токио, след което на дневен ред идва
отмяна", казва още той.  ç
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е обобщя двете най-важни новини: Първата
е, че ще намалим ДДС-то на заведенията,
въпреки че хората ще продължат да си го
плащат към тях гарантирано. Това означа-
ва, че в бюджета ще има по-малко постъп-
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шеницата изгоря по добру-
джанските полета заради су-
шата. Реколтата от 1,245
млн. дка в Добричка област
е на път да пропадне. За-
ради пожълтелите и изсъх-
нали посеви започна раз-
валянето на част от площи-
те с жито. Това е жестоката
картина от Добруджа.  Тре-
вогата за бъдещата реколта
събра на заседание Управи-
телния съвет на Асоциаци-
ята на българските зърноп-
роизводители със седалище

в град Генерал Тошево. На
него земеделските стопани
излязоха с решение да пред-
ложат на министър Десис-
лава Танева спешно свик-
ване на Консултативен съ-
вет по земеделие, на който
да се обсъдят състоянието
на пшеницата и проблеми-
те в Житницата на Бълга-
рия. Членовете на добру-
джанската Асоциация са по-
дали заявления за пропад-
нали площи в ОД "Земеде-
лие". В момента комисии

обследват посочените от зе-
меделските стопани полета.
След установяване на на-
пълно или частично пропад-
нали площи всеки зърноп-
роизводител ще получи про-
токол. "Трябва да има подк-
репа от управляващите за
производството на пшеница,
особено в моменти като те-
зи, в които природата уни-
щожава бъдещата реколта",
не крият надеждите си за по-
мощ от държавата зърно-
производителите.

ления, които ще се компенсират от… повишено на 24%
ДДС за всички останали стоки и услуги. Какво означава
това, скъпи приятели? Че вместо да се въведе по-ниско
ДДС за основните стоки и услуги, каквото е в цяла
Европа, то у нас ще се вдигне, но пък ще подарим едни
допълнителни печалби на най-крадливите предприемачи
в България. А че са най-крадливи, призна самият Бори-
сов, уговаряйки ги "най-сетне да си изкарат бизнеса на
светло", след като им прави този подарък. Та вместо да
ги вкара в затвора, ще им прави подаръци, които в
крайна сметка ще платим ние с очакваното повишение
на ДДС на 24%. Второ, вече стана ясно, че здравната
ни система издиша отвсякъде, тъй като, от една страна,
богатите плащат много по-малко здравни осигуровки от
бедните, а от друга, прекалено много средства се нали-
ват към частниците, докато липсват средства за дър-
жавните болници, които са единствените, способни да
отговорят на една здравна криза. Та точно в този мо-
мент здравният ни министър Ананиев отново започва да
прокарва идеите си за… допълнително приватизиране на
здравеопазването. Ананиев ясно заяви, че не се е от-
казвал от своите два модела, които предложи през
2018 г., и сега е моментът да се приложат. Едва ли си
спомняте за тях, затова ще ви ги припомня накратко:
Първият предложен от него модел пренасочва здравни-
те вноски от НЗОК към частни застрахователи по жела-
ние на осигуреното лице, като НЗОК не само ще изгуби
част от приходите си, но и ще се превърне в гарант, в
случай че фалира някой от собствените й конкуренти.
Рискът винаги ще се прехвърля върху НЗОК, а приходите
ще влизат в джобовете на частни застрахователи. Вто-
рият модел пак вкарва частни застрахователи и се кре-
пи на три стълба: задължително осигуряване, задължи-
телно застраховане и доброволно застраховане. Задъл-
жителното осигуряване е към НЗОК, като НЗОК ще пок-
рива само основен пакет от услуги. Задължителното
застраховане към частно застрахователно дружество пък
ще покрива допълнителни услуги, ако, разбира се, реши
да ги покрие. Та вторият стълб ще поема разходите над
определена "гранична линия" и условно ще струва 12
лв. За да изясни метода на прилагане на предложената
реформа, Ананиев даде следния пример: При гранична
линия от 700 лв. и болничен престой на същата или по-
ниска стойност разходите се разпределят, както след-
ва: 90% от 700 (630 лв.) се заплащат от НЗОК и 10%
(70 лв.) се доплащат от пациента. Няма значение, че се
е осигурявал цял живот, ще доплаща и това е. Пациен-
тът освен това ще заплаща и "допълнителните екстри",
които е избрал сам по време на лечението. За какви
"екстри" става въпрос не уточнява, но ще припомня, че
и сега пациентите си плащат за неща като марли и
бинт. В обобщение, здравноосигурените лица ще са при-
нудени, от една страна, да заплащат допълнителни здравни
застраховки към частни застрахователи, а от друга, ще
поемат 10% от лечението си винаги. Плюс "екстри" като
бинт, разбира се. Всеки народ си заслужава съдбата.

Ще има ли реакции? Народе????

Даниела ПЕНКОВА
От "Клуб 24 май"
(Заглавието е на ЗЕМЯ)
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Десет безлюдни се-
ла изчезнаха от карта-
та на България. Това
съобщи Националният
статистически инсти-
тут, който вчера оповес-
ти данните за админис-
тративно-териториал-
ното деление на Бъл-
гария към 31 декември
2019 г.

Населените места у
нас са 5257. 257 са гра-
дове, 5000 - села, а се-

Îùå 10 ñåëà èç÷åçíàõà
лищните образувания
са 163 на брой.

За периода от 2010
до 2019 г. няма същест-
вени промени в подред-
бата на най-големите
20 общини в страната.
От 2013 г. община Асе-
новград е с по-голямо
население от община
Габрово. Запазва се
тенденцията за отрица-
телния прираст на на-
селението в повечето от

Варна. Миряни се събраха в манастира "Св. св. Константин и Елена" да почетат храмовия празник.

тях. Единствените об-
щини от тези 20 с по-
ложителен прираст в
броя на населението са
Столична - с 69 344 ду-

ши, Варна - с 15 150
души, Кърджали - с 1691
души, Бургас - с 1535
души, и община Плов-
див - с 240 души.  ç

Снимка Пресфото БТА

Уважаеми читатели,
следващият брой ще излезе на 26 май.
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Няма промяна в пози-
цията на Европейската
комисия по отношение на
изпълнението от страна
на България на всички
нейни ангажименти в
контекста на Механизма
за сътрудничество и
проверка, обяви външният
министър Екатерина
Захариева, след като
вчера в препоръките към
България от новия Евро-
пейски семестър беше
посочено, че ЕК продъл-
жава да следи борбата с
корупцията и реформата
на съдебната система,
съобщи Би Ти Ви. В доку-
мента от Брюксел пише,
че за да се изгради
обществено доверие, е
необходимо постигането
на стабилни резултати по
отношение на окончател-
ните присъди по дела за
корупция по високите
етажи на властта. Освен
това продължават да са
налице редица предизви-
кателства, по-специално
гарантирането на ефектив-
ни наказателни разслед-
вания, уравновесяването
на натовареността между
съдилищата и рационали-
зирането на местните
прокуратури. Тези въпроси
са предмет на мониторинг
по механизма за сътруд-
ничество и проверка. В
рамките на този механи-
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зъм Комисията продължа-
ва да наблюдава съдебна-
та реформа и борбата с
корупцията в България. В
дълъг пост в социалната
мрежа Захариева обясня-
ва, че Европейският
семестър е цикъл на
координиране на икономи-
ческите и фискалните
политики в ЕС. Той е част
от рамката на Европейс-
кия съюз за икономичес-
кото управление. Тя на-
помня и че предходната
Европейска комисия
обяви, че вече България
изпълнява критериите за
сваляне на мониторинга.
Екипът на Жан-Клод
Юнкер се бори за това,
като Захариева го цитира
с думите: Предизвикателс-
твата остават, осъществя-
ването на необходимите
реформи трябва да про-
дължи, но напредъкът в
България вече е достатъ-
чен, за да се отиде отвъд
мониторинга и вече да се
приложат новите инстру-
менти за наблюдение
както на национално, така
и на ЕС равнище. Всъщ-
ност, обаче, макар проце-
дурата по вдигане на
мониторинга да беше
задвижена от Юнкер,
преди да напусне поста,
решението на комисията
от 2006 г., с което е въве-
дено наблюдението - 2006/

929/ЕО, си остава в сила,
а според цитирания от
Захариева позитивен за
България последен мони-
торингов доклад механиз-
мът пада чак след отмяна-
та на решението. Очаква-
нията на старата ЕК и на
властта в София бяха
наблюдението на върхо-
венството на закона да
остане под формата на
нов тип мониторинг, който
да обхване целия ЕС. До
момента обаче това са
само добри пожелания.
Бъдещият Механизъм за
върховенство на закона
ще следи борбата с
корупцията, свободата на
медиите и съдебните
системи във всички дър-
жави членки. Той все още
предстои да бъде създа-
ден въз основа на нова
идея на ЕК, работата по
която все още продължа-
ва в Съвета на ЕС, приз-
нава и Захариева. Един
много неудобен инстру-
мент - Механизмът за
сътрудничество и провер-
ка беше приложен при
влизането на България и
Румъния в ЕС с мотива,
че съдебните системи на
двете страни все още не
са достигнали европейски-
те нива на ефективност,
особено в борбата с
корупцията по високите
етажи на властта. През

Íàêðàòêî

За трети ден -
излекуваните са повече
от заразените
с коронавирус
Вече трети ден броят на
излекуваните е по-голям от
този на установените
заразени лица. Дай боже,
това да бъде трайна тенден-
ция и за в бъдеще, коменти-
ра председателят на Нацио-
налния оперативен щаб ген.-
майор Венцислав Мутафчий-
ски вчера. 39 са новите
случаи на COVID-19 у нас за
последните 24 часа, като 15
от тях са настанени в
болница. За последното
денонощие са излекувани 43
души и така преборилите
болестта стават общо 727,
коментира "Нова телевизия".

Караниколов: По
никакъв начин
Министерство на
икономиката не е
уведомено за
проверката на КЗК в
петролната асоциация
По никакъв начин Министерс-
тво на икономиката не е
уведомено за проверката на
КЗК в петролната асоциация,
потвърди в Министерския
съвет министърът на иконо-
миката Емил Караниколов,
предаде Агенция "Фокус".
КЗК е независим орган. Към
момента не съм запознат да
има прессъобщение какво е
искането на проверката. Ако
беше в отделна компания,
може би щях да ви кажа,
но в момента тя влиза в
една асоциация, която
представлява много от най-
големите компании. Най-
правилно е да изчакаме
отговора на компетентния
орган, обясни той.

Борисов: Туристическият
сезон вероятно ще
започне
от 1 юни
Туристическият сезон в
България вероятно ще
започне от първи юни, каза
вчера премиерът Бойко
Борисов. Той се срещна с
бизнеса, разработил нова
онлайн платформа за
резервации, която ще се
ползва от хотели и ресто-
ранти, работещи по изисква-
нията на Здравното минис-
терство. Според премиера
на практика всичко в
страната вече работи, но
трябва строго да се спазват
мерките за дезинфекция.
Ние трябва, така или иначе
живеем с този вирус, така
както с много други болести
живеем. Призивът ви към
българските предприемачи,
собственици е изключително
важен, всичко зависи от тях.
И най-вече да им дадем
възможност да работят.
Имаме шанс да изплуваме,
особено ако сме умни, мъдри
и дисциплинирани, каза
Борисов, цитиран от БНР.

:
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На 23 май 2020 г.
се навършват пет години

без скъпия ни баща,
дядо и прадядо

Ãåíåðàë-ëåéòåíàíò î. ç.

ÈÂÀÍ ÃÅÎÐÃÈÅÂ
ÄÈÌÈÒÐÎÂ

Да си спомним за добрия и достоен бълга-
рин, когото всички обичахме.

Поклон пред паметта му!
От семейството

Парламентът с голямо мнозин-
ство избра Диана Ковачева за
национален омбудсман, съобщи
БТА. Кандидатурата й бе издиг-
ната от ПГ на ГЕРБ. Мандатът й е
пет години. "За" бяха 173 депу-
тати, нито един против, трима
гласуваха "въздържал се". При
представянето на номинацията
председателят на комисията по
вероизповеданията Красимир
Велчев изтъкна, че Ковачева има

дългогодишен опит в сферата на
защита правата на човека, тя бе-
ше и заместник-омбудсман. За
последните девет месеца, когато
е обществен защитник, е пока-
зала, че защитава правата на
българските граждани, притежа-
ва необходимите професионал-
ни качества. Традиционно и тази
година най-трудна е битката на
хората с монополите, голям е де-
лът на гражданите, които се оп-

годините редовните докла-
ди от Брюксел посочваха
някои от основните проб-
леми пред правосъдието у
нас, но освен това и
властта - без значение от
своя цвят и конфигурация,
отговаряше, че наблюде-
нието се използва за
вътрешнополитически
цели у нас, не е полезно
и трябва да се прекрати.
Офанзивата в тази посока
се ожесточи през послед-
ните години. Би Ти Ви
припомня, че правосъдни-
ят министър Данаил
Кирилов даже заяви, че
би подал оставка, ако
мониторингът не падне. ççççç

ÒÚÆÅÍ ÏÎÌÅÍ

(1925-2015)
Той е антифашист, участник в Отечествената война,

комсомолски и партиен работник. В органите на МВР работи
от 1947 до 1990 г. Заемал е редица отговорни постове, сред
които първи заместник-началник на Шесто управление на ДС,
Началник на Инспектората на МВР, заместник-министър на МВР
и директор на Народната милиция. Има важен личен принос в
борбата с престъпността и тероризма, за осигуряването на

мирно, спокойно и достойно битие на българските граждани. Избиран е за народен
представител и кандидат-член на ЦК на БКП, носител на редица държавни и военни
отличия.

Ген.-лейтенант Иван Димитров бе редовен читател на вестниците ЗЕМЯ и „Русия
днес”.

Поклон пред паметта му!
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лакват, че трудно погасяват за-
дълженията си към частни съдеб-
ни изпълнители, колекторски
фирми, отчете Велчев. Ковачева
пое ангажимента да поддържа ав-
торитета на институцията както
на национално, така и на между-
народно ниво, подчерта предсе-
дателят на комисията по веро-
изповеданията. Той добави, че тя
има подкрепата и на много неп-
равителствени организации.ççççç
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çåìåäåëñêà ïðîäóêöèÿ

"Имаме ясен план как
да се действа в сегашната
ситуация и той е точно
обратното на това, което
се случва. Правителството
реагира на парче, на
принципа "проба-грешка",
включително и днес с
казуса за ДДС. Реагира
според това - дали се
задава протестен потенци-
ал в някой сектор и се
насочва натам. Така не
може да се управлява
държавата, особено в
криза", заяви председате-
лят на БСП Корнелия
Нинова пред БНТ.

Тя открои елементите,
които трябва да съдържа
един ясен план за справя-
нето с кризата: "Първо,
професионалистите, а не
калинките в министерства-
та да се съберат и да се
направи анализ на иконо-
миката и на бюджета. Не е
нормално българското
правителство да прогнози-
ра минус 3% на БВП и да
покрива този дефицит с 10
млрд. заем, а ЕК да казва,
че ще има 10% отрицате-
лен ръст. Второто - да се
установят тези ключови
сектори, които теглят
икономиката и където има
най-много работници и
служители, и да се напра-
ви държавен план за
инвестиции и подпомагане
на тези сектори - те ще
изтеглят съпътстващите
сектори." Според Нинова
трябва също така пълен
анализ на засегнатите
групи - безработните, хора
без платен отпуск, самоо-
сигуряващите се, младите
семейства с деца, пенсио-

Èìàìå ïëàí çà ñîöèàëíà äúðæàâà,
ïîä÷åðòà ëèäåðêàòà íà ñîöèàëèñòèòå

нерите - и осигуряването
на безвъзмездна помощ
за тях. "Това не са пари,
хвърлени от хеликоптера -
това е инвестиция в чове-
ка", категорична бе тя.

По думите на лидера
на БСП хората в най-
голяма нужда все още не
са получили никаква
подкрепа от държавата -
мярката "60/40" се използ-
ва в момента от 1% от
потенциалните бенефици-
енти, а безвъзмездната
помощ за хората в непла-
тен отпуск и самоосигуря-
ващите се все още не е
стигнала до тях. "Дори
медиците не са получили
онези 1000 лв., които
трябваше да получат.
Земеделските производи-
тели, на които им беше
обещано да им се изкупи
продукцията и да им се
осигури достъп до търгов-
ските вериги, останаха
излъгани", продължи
Нинова. Според нея
земеделието е ключов
сектор и кризата е пока-
зала колко е важно един
народ сам да си осигуря-
ва прехраната. Тя припом-
ни, че БСП е предложила
30 млн. безвъзмездна
помощ, която да се насо-
чи към български плодове
и зеленчуци, месо и
мляко. "Тъй като сега е
актуална темата за дър-
жавните предприятия,
бихме искали да се обсъ-
ди една наша идея от 2016
г. за държавно предприя-
тие за изкупуване на
земеделска продукция. В
момента производителите
продават продукцията си

:

Събития
” 853 г. - Олаф I, син на
краля на Норвегия, оглавява
викингите в Ирландия и
обявява за нейна столица
Дъблин.
” 1856 г. - В Москва е
открита Третяковската
галерия.
” 1906 г. - Братя Райт
патентоват първата "летяща
машина".
” 1956 г. - Районът на
Трихълмието (Тримонциума)
в Пловдив е обявен за
архитектурно-музеен
резерват "Старинен Плов-
див".
” 1960 г. - При чилийско
земетресение с най-голям
измерен магнитуд (9,5)
загиват около 5000 души
най-вече поради образува-
ните цунами.
” 1965 г. - Открива се
криптата на Храм-паметник
"Свети Александър Невски".
” 1972 г. - Ричард Никсън
пристига в Москва на
първото посещение на
американски президент в
СССР.
” 1972 г. - Цейлон приема
нова конституция, с която
става република и променя
името си на Шри Ланка.
Родени
” 1813 г. - Рихард Вагнер,
немски композитор
” 1859 г. - Артър Конан
Дойл, британски писател
” 1900 г. - Клайд Толсън,
американски полицай,
дългогодишен заместник-
шеф на ФБР
” 1907 г. - Лорънс Оливие,
английски актьор
” 1924 г. - Шарл Азнавур,
френски певец
” 1941 г. - Борис Гуджунов,
български поп певец
” 1970 г. - Наоми Кембъл,
английски супермодел
Починали
” 337 г. - Константин I
Велики, римски император
” 1885 г. - Виктор Юго,
френски писател
” 1896 г. - Пьотър Алабин,
руски общественик

” 1995 г. - Пенчо Кубадин-
ски, български политик,
дългогодишен член на
Политбюро на ЦК на БКП,
вицепремиер, министър на
транспорта и на строежите,
председател на НС на
Отечествения фронт и на ПГ
на БКП

Íà òîçè äåí

евтино на прекупвачи, а
на потребителите се
продава на много по-
висока цена - и произво-
дителят губи, и потребите-
лят губи, печелят прекуп-
вачите", каза още Корне-
лия Нинова.

Според нея казусът с
ДДС е показал как работи
правителството - хаотич-
но, непоследователно, без
сигурност. "В тази криза
икономиката има нужда от
прогнозируемост, а хората
- от сигурност. Управлява-
щите правят точно обрат-
ното - никаква сигурност
за хората, никаква перс-
пектива за бизнеса",
смята Нинова. По нейните
думи сблъсъкът вътре в
управляващата коалиция
по този въпрос, финансо-
вият министър да плаши с
вдигане на другите данъци
по време криза, безпреце-
дентното отсъствие на
председател на бюджетна-
та комисия от заседанието
на комисията - всичко това
показва колко са объркани
управляващите и колко не
дават гаранции за сигур-
ност.

"Ние предлагаме възста-
новяване на икономиката и
грижа за хората. 9% ДДС
върху храни и лекарства -
това ще обхване и ресто-
рантьорския бранш. Пред-
ложението на управлява-

щите за намелена ставка
на ДДС не е добре напра-
вено - включва кетъринг,
който извършват и големи-
те търговски вериги, а
изключва малките кафене-
та", каза още Нинова.

Тя коментира казуса с
Божков така: "Премиерът
многократно е заявявал,
че той носи отговорност
за всичко, което се случ-
ва в държавата. Ако той
не е знаел за това, то
това значи, че не си е на
мястото - че е поставен
там и някой друг управля-
ва тези процеси. Ако е
знаел и не е реагирал -
значи е съучастник. От
тази кореспонденция
разбираме, че държавата
се управлява не с реше-
ния на правителството, а
като министърът на фи-
нансите дава "ценни
указания" на девойки.
Искаме отговори - защо
държавата се управлява
по този начин, как може
един бизнесмен със
записка да поема ангажи-
мент към друг бизнесмен
да му помага в абсолютно
независим държавен
орган. Всичко това е ярък
пример на паралелна
държава и на задкулисие.
Когато Борисов прехвърля
управлението на задкули-
сието, държавността се
разпада."ç

Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Ïðåäëàãàìå äúðæàâíî
ïðåäïðèÿòèå çà èçêóïóâàíå íà
çåìåäåëñêà ïðîäóêöèÿ

ÁÀÑ ïîäêðåïÿ ÁÑÏ çà àíòèêðèçèñíèòå èäåè, äâåòå
îðãàíèçàöèè ïðîäúëæàâàò ñúòðóäíè÷åñòâîòî ñè

Управителният съвет на Бъл-
гарския антифашистки съюз под-
крепя мерките, свързани със за-
щита на здравето на гражданите
на България, както и това, че пар-
ламентарната група на БСП за Бъл-
гария "подкрепи заедно" с оста-
налите народни представители от
44-тото НС въвеждането на из-
вънредно положение на 13 март
2020 г. Същевременно ние смя-
таме, че предприетите от прави-
телството и управляващото мно-
зинство мерки, насочени към пре-
одоляване последиците от криза-
та, породена от коронавирусната
инфекция, не бяха положителни.
Нещо повече, социалните проб-
леми се задълбочиха във връзка
с рязкото нарастване на безра-

дитиране парламентарната дей-
ност на левицата и решително се
противопоставя на тази кампания,
координирана от водещи българ-
ски медии. Оценяваме високо ро-
лята на Българската свободна те-
левизия за отстояване на сво-
бодата на словото, за защита
ценностите на демокрацията, со-
циалната справедливост и анти-
фашизма. Благодарни сме на
журналистите от БСТВ за анти-
фашистката пропаганда и съдей-
ствието, което оказват на БАС в
борбата срещу проявите на нео-
фашизъм и неонацизъм. Подкре-
пяме усилията на ръководството
на медията за нейното укрепва-
не и развитие като трибуна на
лявата идея и антифашизма.ç

ето на неофашистки идеи в Бъл-
гария. С оглед очертаващото се
глобално настъпление на фашиз-
ма е необходимо сътрудничество-
то между Българската социалис-
тическа партия и Българския ан-
тифашистки съюз да продължи. УС
на БАС оценява високо помощта
на ръководството на БСП за осъ-
ществяване на антифашистката
дейност на територията на Репуб-
лика България. Считаме, че друж-
бата между двете организации ще
продължи и занапред върху ос-
новата на другарството, солидар-
ността и общите цели за по-спра-
ведливо и хуманно общество. Цен-
тралното ръководство на БАС на-
мира, че е налице тенденциозна
кампания, насочена към дискре-

ботицата, здравната система ед-
ва издържа в тези условия, което
налага отмяната на порочния
здравен модел, въведен от 38-ото
НС през януари 1999 г. УС на БАС
се солидаризира с действията на
ПГ на БСП за България по отно-
шение на предложените решения
за справяне с всеобщата криза
преди и по време на извънредно-
то положение. Като организация,
която отстоява идеите за непри-
мирима борба срещу български-
те и глобалните проявления на фа-
шизма, ние препоръчваме на на-
родните представители от леви-
цата да бъдат по-категорични при
защитата на историческата исти-
на за борбата против фашизма,
за недопускане разпространени-
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Пшеницата изгоря по
добруджанските полета
заради сушата. Реколтата
от 1,245 млн. дка в Доб-
ричка област е на път да
пропадне. Заради пожъл-
телите и изсъхнали посе-
ви започна развалянето
на част от площите с
жито. Това е жестоката
картина от Добруджа.
Тревогата за бъдещата
реколта събра на заседа-
ние Управителния съвет
на Асоциацията на бъл-
гарските зърнопроизводи-
тели със седалище в град
Генерал Тошево. На него
земеделските стопани
излизат с решение да
предложат на министър
Десислава Танева спешно
свикване на Консултати-
вен съвет по земеделие,
на който да се обсъдят
състоянието на пшеница-

Ðàçîðàâàò íèâèòå, ðåêîëòàòà
îò 1,245 ìëí. äêà â Äîáðè÷êî å
íà ïúò äà ïðîïàäíå

В следващите три години
предстои самолетно заснема-
не на страната, което ще се
прави с цел обновяване на
цифровата ортофото карта,
която се ползва при канди-
датстването и изплащането на
земеделските субсидии. Пър-
вото заснемане ще започне
през юли тази година, като
ще обхване изцяло или час-
тично 15 области, става яс-
но от прессъобщение на зе-
меделското министерство.
Заснемането ще се извърш-
ва от консорциума "Евро гео
сенс 2019", с който бе под-
писан договор във вторник.

От юли ще започне пое-
тапно заснемане с два само-
лета, оборудвани с цифрови
камери, в 15 области на стра-
ната. Става въпрос за Кюс-
тендил, Перник, София-град,
София-област, Монтана, Вра-
ца, Плевен, Велико Търново,
Ловеч, Габрово, Пазарджик,
Пловдив, Стара Загора, Сли-
вен и Ямбол. В период до
2022 г. трябва да бъде зас-
нета цялата страна, като го-
дишно ще се обновяват сним-
ките на около 1/3 от терито-
рията на България.

В резултат на дешифра-
цията на новата цифрова ор-
тофото карта, както и чрез
отразяване на резултатите от
теренните проверки, които ще
стартират през август, ще бъ-
де определен и обхватът на
специализирания слой "Пло-
щи, допустими за подпома-
гане" за 2020 г., съобщава
още агроведомството. Въп-
росният слой е съставен от
обработваемите земи, които
имат право да получават зе-
меделски субсидии.

Директните плащания към
селското стопанство годиш-
но са над 1.5 млрд. лв. по
линия на ЕС и националния
бюджет и се разпределят ка-
то субсидии на площ и спе-
цифични плащания за отдел-
ни отрасли като животновъд-
ство, плодове, зеленчуци, зе-
лени земеделски практики и
др. За средствата се канди-
датства до края на май, а из-
плащането им традиционно
започва в края на годината и
в продължава в първото по-
лугодие на следващата за
различните мерки.ç

Â ñëåäâàùèòå
3 ãîäèíè
ïðåäñòîè
ñàìîëåòíî
çàñíåìàíå íà
ñòðàíàòà çàðàäè
àãðîñóáñèäèèòå

Ñóøàòà èçãîðè æèòîòî ïî
äîáðóäæàíñêèòå ïîëåòà

та и проблемите в житни-
цата на България. Пред-
ложението е изпратено
до Националната асоциа-
ция на зърнопроизводите-
лите (НАЗ).

Членовете на добру-
джанската Асоциация са
подали заявления за
пропаднали площи в ОД
"Земеделие". В момента
комисии обследват посо-
чените от земеделските
стопани полета. След
установяване на напълно
или частично пропаднали
площи всеки зърнопроиз-
водител ще получи прото-
кол. "Трябва да има
подкрепа от управлява-
щите за производството
на пшеница, особено в
моменти като тези, в
които природата унищо-
жава бъдещата реколта",
не крият надеждите си за

Държавен фонд "Земеделие"
(ДФЗ) обяви специален имейл ад-
рес за подаване на сигнали за
опожаряване на земеделски пло-
щи. Паленето на стърнища в
страната продължава въпреки
предупрежденията и санкциите,
които ДФЗ налага, подчертаха от
Фонда.

За по-лесно подаване на сиг-
нали за опожарявания и бърза
реакция при локализирането им
фонд "Земеделие" създаде елек-
тронната поща pojari@dfz.bg. На
нея може да се подават сигнали
за пожари на земеделски земи
на територията на страната. Съ-
щите ще бъдат разгледани по
компетентност, локализирани и
допълнени в слой "Пожари".

ÄÔÇ îáÿâè ñïåöèàëåí èìåéë çà ñèãíàëè çà ïîæàðè è
çàïàëåíè ñòúðíèùà

Имейлът е публикуван на видно
място на сайта на институцията.

От началото на годината в ДФ
"Земеделие" са постъпили пет
сигнала с 23 опожарени терена
в областите Пловдив, Хасково и
Плевен. Местоположението им  е
локализирано с GPS и са извър-
шени измервания на засегнати-
те площи.

Паленето на стърнища е заб-
ранено и подобни действия се
санкционират както по българс-
кото законодателство, така и по
европейските Регламенти. Съг-
ласно Закона за опазване на зе-
меделските земи санкцията за
първо нарушение е от 1500 до
6000 лв., а при повторно става
от 2000 до 12 000 лв.ç

помощ от държавата
зърнопроизводителите.

Третото обследване на
площите с хлебно зърно
в Добричка област ще
приключи на 22 май.
Тогава ще се установи
общият процент на засег-
натите от сушата посеви.
Добричка област е лидер
в производството на
пшеница, но през послед-
ните 1-2 години природни-
те аномалии се отразиха
върху резултатите.

През предходния

стопански сезон сушата
също "изяде" добивите.
След безснежната и топла
зима въпросът отново
беше дали ще се разора-
ват едва покълналите и
неравномерни посеви. На
жътва стопаните прибраха
средно по 500 кг зърно от
декар - добиви, които нито
отговарят на очакванията,
нито показа възможности-
те на сортовете и прило-
жената технология,пише
Галина Недкова от Аг-
ри.БГ.ç

Министерството на земедели-
ето, храните и горите приветства
инициативата и подкрепя Плат-
формата "Преоткрий България",
която ще стартира на 1 юни. Рад-
вам се, че можем да намерим
много допирни точки между биз-
нес и държава с целта да предло-
жим на българския потребител ед-
на възможна, отлична почивка на
море или на Балкан при най-до-
ри условия, при гарантирани
здравни и хранителни стандарти.
Това каза на брифинг в Минис-
терския съвет министърът на зе-
меделието, храните и горите Де-
сислава Танева, на който участ-
ваха още министрите на иконо-
миката Емил Караниколов, на ту-
ризма Николина Ангелкова, пред-
ставител на голям хипермаркет и

Òàíåâà: Ïîäêðåïÿìå ïëàòôîðìàòà "Ïðåîòêðèé Áúëãàðèÿ"
ват и предлагат българска храна и
традиционно български меню", каза
министър Танева. Тя уточни още,
че МЗХГ в лицето на Българската
агенция по безопасност на храни-
те поема отговорността за конт-
рола върху този доброволен стан-
дарт, "за да гарантираме, че бъл-
гарският потребител, който избе-
ре да почива през платформата
"Преоткрий България", наистина ще
получи този стандарт, който тя га-
рантира.

Надявам се, че и хотелиерите
ще открият в това възможността
да върнат обратно българските си
клиенти, каза Танева". Тя пожела ус-
пех на инициативата и посочи, че
българските фермери и произво-
дители са на разположение да от-
говорят на всички необходимости.ç

ръководителят на проекта за ди-
ректна работа с нея на произво-
дителите на плодове и зеленчу-
ци Георги Гърневски.

"Нашите фермери работят от
няколко години много добре с
хотелиерите и гарантираме, че в
България има достатъчно качес-
твени и произведени по държав-
ни стандарти продукти, достатъч-
но свежа продукция, за да задо-
воли вътрешното потребление, да
го предложи като български стан-
дарт по нашето Черноморие за
наши и чужди туристи. Ще се рад-
вам в тази платформа да видим
най-добрите познати български
хотели, които ще се ангажират
да спазват високия здравен стан-
дарт, който ще им бъде предло-
жен от тази платформа да спаз-
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ресторантите. Хората от
бранша заявиха също, че
няма да свалят цените, а
ще задържат някаква част
от приходите за себе си и
да могат да оперират
повече". Финансистът
изказа подозрение, че
това решение за 9% ДДС
показва обещание към
някакъв сектор, който е
важен за нещо друго,
примерно за подкрепа на
предстоящи избори.

В предаването "12+3"
икономистът проф. Боян
Дуранкев бе категоричен,

Îáåùàíèåòî çà
ïî-íèñêà ñòàâêà
å çà ïîäêðåïà íà
ïðåäñòîÿùèòå
èçáîðè

"Когато се прави нама-
ляване на ставки по ДДС,
се създават предпоставки
за злоупотреби и се
усложнява администрира-
нето на данъчната систе-
ма". Това каза пред БНР
финансистът Юлиан
Войнов. Той коментира, че
по принцип ДДС се нама-
лява на стоки и услуги, а
не на цял бранш. Войнов
посочи, че целта на
намаляването на ДДС би
трябвало да е да се
насърчи потреблението,
т. е. хората с малки
доходи да имат възмож-
ност да потребяват пове-
че, но в случая това не е
налице: "Сега няколко пъти
беше казано, че целта не
е да се намалят цените в

10 000 ëâ. ãëîáà
çà æèâîòèíñêè
õðàíè áåç çäðàâíà
ìàðêèðîâêà

Депутатите гласуваха на вто-
ро четене текстове от дългоо-
чаквания Закон за управление
на агрохранителната верига, пре-
даде БТА. В проектозакона са
предвидени и по-солени глоби
за нарушителите. Например за
търговци, които пуснат на паза-
ра храни от животински произ-
ход без здравна или идентифи-
кационна маркировка, се наказ-
ват с глоба от 3000 до 5000 лв.,
а при повторно нарушение - от
5000 до 7000 лв.

Когато нарушението е из-
вършено от юридическо лице
или едноличен търговец, се на-
лага имуществена санкция от
7000 до 10 000 лв., а при пов-
торно нарушение - от 13 000
до 15 000 лв.

С изпълнението на новия нор-
мативен акт ще бъдат ангажира-
ни основно три министерства -
на земеделието, на здравеопаз-
ването и на икономиката.

По този изцяло нов закон се
работи от няколко години. Пър-
вото му четене в Парламента ми-
на на 7 февруари, а всъщност
проектодокументът беше предмет
на гласуване още от предишно-
то Народно събрание.

"Тогава обаче възникнаха ня-
кои проблеми. От определени
сектори имаше неразбиране ка-
къв е този хоризонтален закон,
защо е необходим, нали си има-
ме секторни закони. Това е ед-
на по-нова идея, затова имаше
затруднения по трасето", комен-
тира преди време за Агри.БГ д-р
Димитър Димитров от земедел-
ското министерство. Тогава той
уточни, че проектозаконът е
свързан с нов регламент на ЕС
от 2017 г. относно официалния
контрол и дейности в областта
на законодателството за хра-
ните. Новото в този регламент
е, че слага в обща рамка на
контрол всички сектори по аг-
рохранителната верига - от про-
изводството на продукти до тър-
говията.

"В момента имаме много за-
кони - за ветеринарно медицин-
ската дейност, растенията, хра-
ните, фуражите. Те и към момента
функционират, но начинът, по
който се осъществяват контро-
лът и изискванията към компе-
тентните органи, понякога са дос-
та различни. Подчиняват се на
различни принципи и механиз-
ми", обяснява експертът.

Идеята на Министерството на
земеделието е с този нов нор-
мативен акт да се създаде едно
хоризонтално ниво, което е над
тези закони, без да ги отменя.
Да се установят общи принципи
на официален контрол, а най-
важното е, че всичко, което го
касае, да бъде налично в Интер-
нет, категоричен бе Димитров.ç

че крайният потребител
нищо не печели, защото
няма линейна зависимост
между намаляването на
ДДС и цените в ресторан-
тите. Дори предположи, че
цените не само няма да
се намаляват, но и вероят-
но ще се вдигат независи-
мо от намалението на
ДДС. Според него намале-
ният ДДС е рисково
натоварване на държавата
и ще има ефекта на снеж-
ната топка от искания за
намаляване на ДДС в
други сектори. "Очаквам

Íàä ïîëîâèí ìèëèîí äàíú÷íè äåêëàðàöèè
èçïðàòåíè â ÍÀÏ äî ìîìåíòà

ад 555 хил. са подаде-
ните годишни данъчни
декларации за облага-
не на доходите от на-
чалото на данъчната

До края на юни е срокът, в
който едноличните търговци и зе-
меделските стопани, избрали да
се облагат като еднолични тър-

бумерангов ефект - този,
който предложи намалява-
нето на ДДС, да бъде
ударен от бумеранга.
Финансовият министър
натрупа негативи от
загубите в хазарта - това
е негова лична грешка.

Сега се опитва да
запише червена точка със
събирането на приходите
в бюджета. Първата
положителна стъпка за
него ще е да отстоява
позициите си да не се
намалява ДДС в ресто-
рантьорството. ç

Министерството на земедели-
ето обяви, че над 100 хиляди са
подадените заявления за подпо-
магане по директни плащания за
Кампания 2020. 100 751 заяв-
ления за подпомагане са пода-
дени в Кампанията по директни
плащания 2020 г. От тях към 21
май са приключени 100 055. Сро-
кът за подаване на заявленията
без санкция приключи на 20 май.
Той беше удължен с пет дни - от
15 май до 20 май включително.
За този период са подадени об-

Ôåðìåðèòå ïîäàäîõà 100 751 çàÿâëåíèÿ
çà åâðîñóáñèäèè çà Êàìïàíèÿ 2020

що 2865 заявления.
Срокът за извършване на про-

мени без санкция във вече по-
дадените към 20 май 2020 г. за-
явления, включително добавяне
на допълнителни схеми и мерки,
както и земеделски парцели и/
или животни по заявените схе-
ми и/или мерки, е 5 юни 2020 г.
До 15 юни 2020 г. земеделските
стопани могат да подават заяв-
ления за подпомагане със санк-
ция от 1% за всеки работен ден
закъснение.ç

говци, трябва да декларират и
внесат окончателните социални и
здравни осигурителни вноски. За-
едно с годишната си данъчна дек-

ларация, те подават и деклара-
ция образец  № 6 с общия раз-
мер на дължимите за предход-
ната година осигурителни внос-
ки.

До 30 юни беше удължен и
срокът за деклариране и плаща-
не на корпоративен данък /чл.
92 и 93 от Закона за корпора-
тивното подоходно облагане/, да-
нъка върху разходите, данъка
върху приходите на бюджетните
предприятия, данъка върху при-
ходите от помощни и спомага-
телни дейности по смисъла на
Закона за хазарта, както и на
данъка върху дейността от опе-
риране на кораби, припомнят
още от НАП.ç

Í
кампания до момента. Това съ-
общиха от Националната агенция
за приходите (НАП) Повече от
80% от получените формуляри са
изпратени онлайн.

Декларациите, подадени от ед-
ноличните търговци, включител-
но плащащи патентен данък, и
земеделските стопани, избрали
да се облагат като еднолични тър-
говци, до момента са близо 56
хил. За тези лица крайният срок
за деклариране на доходите е 30
юни 2020 г.  Ако желаят да пол-
зват отстъпка от 5% върху данъ-
ка си за довнасяне, те следва да
подадат годишната си деклара-
ция и да внесат дължимия по нея
данък в срок до 1 юни.
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Вчера Съветът на
Европейския съюз опо-
вести своите препоръки
относно Националната
програма за реформи в
България за 2020 г. Техни-
те препоръки са част от
т. нар. "Европейски се-
местър"- процедура, при
която се извършва подро-
бен анализ на плановете
на всяка страна за бю-
джета, за макроикономи-
чески и структурни ре-
форми. Неминуемо този
анализ включва и оценка
от страна на Европейския
съвет за това какво е
свършено и какви са
предизвикателствата пред
всяка страна. В лишен от
емоции, в бюрократичен
тон, Европейският съюз
ни казва важни неща,
които, за съжаление, в
нашата страна не гово-
рим достатъчно или не
говорим на достатъчно
добро ниво. Както винаги,
докладите на ЕС са плод
на най-различни интерп-
ретации. В нашата медий-
на среда, където огромна
част от медиите се надп-
реварват да хвалят пра-
вителството, той е обяс-
нен като успех. В малко
медии истината е написа-
на и това, че този доклад
прави на пух и прах
непрекъснатите претен-
ции и розовите сънища
на нашето управление. И
понеже и днес се появи-
ха членове на Министерс-
кия съвет и други, които
обясняват, че това, което
пише, не значи това,
което казва, ние от ПГ на
"БСП за България" искаме
да оповестим пред вас и
българските граждани
какво точно пише в
доклада на Европейския
съвет.

Естествено, този
доклад започва с кризата
с COVID-19, но

на много места е
написано, че установе-
ните проблеми в
България датират от
предходните години.

Първи цитат от докла-
да: "Делът на хората,
изложени на риск от
бедност или социално
изключване, беше висок

тежест за него самия.
Както и да е, с Кири-

лов или без Кирилов-
подписът на председателя
на Съветът на Европейс-
кия съюз е поставен под
документ, в който пише,
цитирам: "В рамките на
този механизъм Комисия-
та продължава да наблю-
дава съдебната реформа
в България в борбата с
корупцията." А комисията
наблюдава корупцията в
България вече 13 години.
Докога ще я наблюдаваме
ние? Всяка сутрин в 8
часа ли ще я наблюдава-
ме? Или докато се опита-
ме да преброим нулите
на някой хвърчащ лист
или хвърчаща бележка, с
която осигуряват пълен
съпорт. Съпорт е чужда
дума, която значи подкре-
па. Съпорт дори звучи
брюкселски, би могла да
бъде извадена от общ
доклад. Само че е много
далеч от брюкселските
стандарти.

Пълен съпорт няма
кой да осигурява там,
където има действащи
институции.

Вижда се, че не се
намираме нито на йота в
борбата с корупцията и
че има още много какво
да се желае в прослову-
тата съдебна реформа.
Вижда се и от този док-
лад, вижда се от нас,
вижда се от българските
граждани. Сигурно ще се
види дори от онзи верто-
лет, с който щели да
пръскат пари по жълтите
павета. Не се вижда само
от компетентните институ-
ции. Не се вижда от
главния прокурор, а
докато той не прогледне,
ние с вас можем да
продължим да говорим и
Брюксел да продължи да
пише доклади. Той каза,
че този филм вече го е
гледал. И ние сме го
гледали. А краят му е
много тъжен. Действието
в края му се развива в
чужбина. Там, където
българите са решили да
търсят откраднатото си
бъдеще. Там, където са
избягали от завзетата им
държава. Мониторингът
може да продължи, може
и да не продължи. Проб-
лемите, засегнати в него,
обаче остават. И едно
нещо е сигурно и не
подлежи на интерпрета-
ции: Това правителство и
вашето мнозинство е
напълно неспособно
да ги реши.

още преди кризата, а
социалните трансфери
успяват да намалят бед-
ността само в ограничена
степен". Това означава, че
държавата е безсилна
пред ширещата се бед-
ност. Всяка година се
хвалите с рекордни
бюджети, но какво от
това, че по сметката на
държавата има пари,
когато джобовете на
хората са празни. Говори-
те непрекъснато за мили-
арди на хора, които често
търсят 10, 20, 30 лв., за
да закърпят месеца или
да си платят сметките. И
не всички хора, защото в
доклада е записано:
"Неравенство по отноше-
ние на доходите в Бълга-
рия беше едно от най-
високите в ЕС". А ефектът
на данъчните и осигури-
телните системи върху
неговото намаляване -
сред най-слабите в Съю-
за. Казано на език, който
всички ще разберат -
България е страна на
много бедни и малко
богати. Водената полити-
ка прави богатите все по-
богати, а бедните си
остават бедни. Премина-
ването от едното състоя-
ние към другото не се
влияе от държавната
политика, която е опреде-
лена от ЕС като една от
най-слабите в Съюза. Тук
трябва да допълним
европейските автори -
преминаването от бед-
ност към богатство в
България рядко се влияе
от собствения труд и
качества. С много усилия
и с преодоляване на
хиляди пречки определе-

на група успява да оцеля-
ва и дори да създаде
някакъв приличен стан-
дарт, но големият успех
остава резервиран за
другите. Той е практичес-
ки невъзможен без подк-
репата на властта, без
компромиси със собстве-
ните принципи, без да
делиш плодовете на
собствения си труд, на
собствения си бизнес и
идеи с някои от характер-
ните политико-икономи-
чески структури, форми-
ращи родната ни олигар-
хия.

Неспособността на
правителството да
проведе каквато и да е
качествена реформа е
отбелязано на много
места в доклада.

И в областта на обра-
зованието европейците
евфемистично казват, че
"има поле за подобрява-
не". И по отношение на
електронното правителст-
во, където оценката на
европейските ни партньо-
ри и приятели е, че
напредваме твърде бавно.
Тук можем да добавим - а
харчим твърде бързо.
Стотици милиони са
хвърлени в това елект-
ронно правителство,
което видяхме на какво
ниво е. И по много други
теми, с които призовавам
българските граждани
сами да се запознаят в
доклада. Те ще го разбе-
рат, няма нужда някой да
им го превежда. Но
понеже в стремежа си за
оцеляване правителството

прегръща хаотични идеи -
от намаляване на ДДС,
откраднато оттук и оттам,
до създаването на дър-
жавни предприятия в
различни области, то
докладът ни казва ясно,
че дори идеите, за които
говорите, да са добри, те
ще бъдат неминуемо
превърнати в поредната
схема за грабеж, източва-
не на средства и прераз-
пределение на бизнеси.
Защото правоприлагаща-
та система на България
не е ефективна. Тя не
успява да усмири нена-
ситния апетит на силните
на деня. Тя не може да
накаже злоупотребители-
те и да осъди ясно и
безапелационно крадли-
вите и корумпираните,
когато те имат протекция.
Записано е в този док-
лад, но ние си знаем.

Но ние си знаем.
Срамният мониторингов
механизъм, който е
доказателство какво
точно мисли за нас
развитият свят, не изг-
лежда да бъде свалян.
Само преди месеци
насред местните избори
ни убеждавахте обратно-
то. Министърът на право-
съдието се закани да
подаде оставка, ако
механизмът не бъде
свален до края на манда-
та на комисията "Юнкер".
Юнкер си замина, Кири-
лов е още тук. Истината
е, че действията на този
министър определено
нямат кой знае каква
тежест, но от това дали
ще изпълни заканата си-
ще разберем дали поне
думите му имат някаква

Êîìèñèÿòà ïðîäúëæàâà äà íàáëþäàâà ñúäåáíàòà ðåôîðìà â Áúëãàðèÿ â áîðáàòà
ñ êîðóïöèÿòà, íàïîìíè ëåâèöàòà â ïàðëàìåíòàðíà äåêëàðàöèÿ

Крум Зарков
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"И да ме затворите, и
да ме убиете даже, няма
да има полза от това,
защото народът трябва да
учи своя език, да познава
своята история и вие не
можете да го спрете, той
видя вече истината. Ако
мене убиете, още по-силно
ще се развие народното
чувство". Турците се
надсмиват над думите й и
оставят "тая луда жена"
на свобода.

На 12 май се навърши-
ха 205 години от рождени-
ето й. На тази безпросвет-
на тъмнина за български-
те момичета е сложен
край през 1841 г., когато
една млада жена открива
първото родно светско
девическо училище. Името
й е Анастасия Димитрова.
Тя е родена в Плевен в
семейството на бедни, но
честни, любознателни и
богобоязливи хора. Баща
й Димитър е ковач, а
майка й Цвета слугува в
къщата на хаджи Йоца
Хицовица Ангелиноолу,
където отсядат високи
църковни гости от Враца,
тъй като по онова време
Плевен е под духовната
управа на Враца.

Именно там става
съдбоносната среща на
малкото момиче с Врачан-
ския митрополит Агапий
и майка му Евгения,
които ще изиграят важна

Анастасия Димитрова -
първата българска учителка

роля в живота на бъдеща-
та просветителка. Митро-
политът е известен с това,
че съдейства за разпрост-
раняването на нови
български книги и в
богослужението използва
само български език, има
и големи заслуги за
развитието на учебното
дело. Майка му пък е
радетелка на девическото
образование по българс-
ките земи.

Достолепната дама
харесва тихото и скромно
дете и така, едва 7-годиш-
на, Анастасия е изпратена
за помощница във вла-
дишкия дом. Евгения,
наричана почтително от
хората в епархията кира
Даскала Богоозарената, се
привързва силно към
момичето и го приема
като родна дъщеря, каква-
то не е имала. Оценявай-
ки будния й ум, тя моли
сина си да образова вече
порасналата девойка и да
я подготви за учителка.

След 13 години горе-
щото желание на митро-
политската майка се
сбъдва. Анастасия е
изпратена в Калоферския
девически манастир
"Въведение Богородично",
където изучава първона-
чално славянски език, а
след това и гръцки. Освен
сестрите от манастира,
нейни учители са едни от

най-просветените хора по
това време - Райно Попо-
вич, Ботю Петков и
Брайко Хаджигенович,
който вече използвал
взаимоучителната метода
на Неофит Рилски. По
препоръка на митрополит
Агапий те й преподават
светски науки като геог-
рафия, история, грамати-
ка, аритметика. Анаста-
сия учи наравно с момче-
тата.

През това време нейна-
та благодетелка умира.
Младата жена се завръща
в родния Плевен, където
вече живее владиката. Той
се обръща към нея с
думите: "За да се изпълни
желанието и обещанието
на майка ми, ти ще
станеш учителка на женс-
ките деца тук. Защото тя
много желаеше да види
българско училище за
момичетата, но нема̀
живот да види".

И наистина, през
октомври 1841 г. в килия
към църквата "Св. Нико-
лай" в Плевен Анастасия
Димитрова открива първо-
то българско девическо
училище, а тя самата
става първата светска
учителка у нас. Веднага
училището се изпълва с
ученички - двайсетина
момичета от града. Първо-
начално те изписват букви
и числа в пясъчни сандъ-

чета, по-късно започват да
пишат с калем върху
дъсчици (панакиди),
намазани с восък. Тъй
като няма глобуси, вместо
тях се ползва менче,
пълно с вода, в което
плуват дървени дъсчици с
изписани върху тях име-
ната на континентите и
държавите.

Някои историци оспор-
ват, че това е първото
светско училище в Бълга-
рия, като казват, че и в
килийните училища се е
изучавал Наручникът,
Псалтирът. Анастасия
Димитрова за първи път
преподава и чисто светски
дисциплини, а това е
първа крачка към светско
образование за момичета-
та. Много от първенците
на града и будни гражда-
ни подпомагат училището,
като изпращат в него
децата си. По-бедните
плащат на учителката с
различни продукти, като
брашно, яйца, плодове,
дърва за огрев.

За най-бедните църков-
ното настоятелство събира
средства, да се ограмотят
поне в четене и писане.

Но както често се
случва, и на това начина-

ние се намерили против-
ници, които всячески се
опитвали да отклонят
девойките от образование.
Независимо от пречките
за кратко време училище-
то си изгражда добро име
и за него научават навред
из България. От Враца,
Ловеч, Свищов започват
да прииждат ученички,
жадни за знания.

След 3-годишно обуче-
ние те се пръсват по
четирите краища на
страната и на свой ред
отварят училища. Така
например Цвета Кръсте-
някова, дъщеря на хора от
заможен род, пристига от
Враца и става най-при-
лежна от всички. След
връщането си в родния
град през 1844-1845 г. тя
открива девическо учили-
ще, посещавано от 130
момичета. Парашкева
Нейкова прави същото в
Ловеч. Така почти нереал-
ната за първите десетиле-
тия на XIX век мечта на
починалата Евгения била
възприета от по-голямата
част от българите и
благодарение на неумор-
ната работа на нейната
възпитаница години наред
давала плодове.Църквата "Св. Николай" днес



ЗЕМЯ 22 май 2020СЪБОТНИК
8. ÇÂÅÇÄÈприложение

56-годишният актьор
участва в новия филм -
който проследява история-
та на жена, която става
жертва на безпрецедентно
насилие заради ярост на
пътя, след като натиска
клаксона срещу "грешния
човек".

Филмът е режисиран от
Дерик Борте, а автор на
сценария е Карл Елсуърт.
Звездата разкри, че преди
години е бил подложен на
натиск да се откаже от
музикалните си стремежи,
след като станал известен
като актьор.

Стана известен с
"Гладиатор" в края на 90-
те години с роли в "Пове-
рително от Ел Ей" и
"Красив ум". Първата
любов на Кроу бе музика-
та и той е свирил в групи
през 80-те. И до днес
актьорът свири с групата
си Indoor Garden Party и
категорично отхвърля
идеята, че трябва да
избира между двете си
страсти.

Роден е на 7 април
1964 г. в Уелингтън, Нова
Зеландия. Определя про-
изхода си като норвежки и
маорски, но баба му е от
Уелс, а фамилията му е
чисто ирландска. По-
голямата част от детство-
то му преминава в Авст-
ралия, тъй като семейст-
вото се премества в
Сидни, когато Ръсел е на
четири години. Работата
на родителите му налага
чести пътувания и Кроу
за първи път живее в
истински дом на 14-
годишна възраст. Момче-
то определено проявява
интерес към актьорската
игра - събуден от участия-
та му като статист в

Нов трейлър с Ръсел Кроу
тръгва по екраните

Международният 73-ти
кино фестивал в Кан ще
се отмени. От идеята да
бъде онлайн организато-
рите се отказват от уваже-
ние към традицията.
Форумът през годините се
запомни със строг дрес-
код, остарелите схеми за
показване, дори консерва-
тивната аудитория.

Да си събуе обувката
звезда на тази порява, се
смяташе за обществено-
политически жест и едва
ли не протест.

Тези болни времена
станаха причина да се
отмени за трети път кино
форумът. През 1948 и
1950 г. за скъпата проява
просто не се намират

Фестивалът в Кан се отменя за трети път
финансови средства. През
1968 г. се стига дори до
закриване поради студент-
ските протести. По това
време звезди на френската
"нова вълна" са Франсоа
Трюфо и Жан-Люк Годар.
Те се втурват по време на
прожекция и увисват на
завесата. Така принужда-
ват организаторите да
закрият фестивала пет дни
по-рано. Публиката успя-
ла да види 11 филма от
обявените за участие 28.
Вниманието грабва и
филмът на Ал. Зархи "Ана
Каренина". Златната
палмова клонка в Кан
получава през 1958 г.
култовият филм "Летят
жерави".

Най-много се гледат
творбите на режисьора
Звягинцев през последни-
те години. През 2018 г.
руският режисьор влезе в
основното жури на феста.
През 2019 г. награда за
режисура спечели филмът
на 27-годишния Кантемир
Балагов - "Върлината".
Андрей Тарковски има две
награди Гранпри за лента-
та "Соларис" и "Жертвоп-
риношение".

През 1985 г. Жан-Люк
Годар получил удар в
лицето с торта от критика
Ноел Годен. Той бил недо-
волен от факта, че Годар не
бил вече атеист, а се отдал
на религия във филма си
"Хвала на тебе, Мария".

няколко филма.
РОК ИЛИ КИНО
С вече няколко малки

роли зад гърба си, 16-
годишният Кроу започва
да се нарича Ръс Ле Рок.
Работи като барман,
сервитьор и в бинго зала
и приходите му не се
оказват достатъчни, за да
си плаща сметките. Музи-
ката се явява като допъл-
нителен доход. "Искам да
съм като Марлон Брандо"
е името на сингъла от
1980 г., който Ръс Ле Рок
записва като соло изпъл-
нител.

Певецът, автор на
песни и китарист оконча-
телно избира професията
на актьор - но до съвсем
скоро се занимава актив-
но с музика.

На 25-годишна възраст
Кроу получава първата си
роля в игрален филм -
като лейтенант Корбет в
Prisoners of the Sun, извес-
тен още и като Blood
Oath. Но големият му
пробив идва през 1991 г.
с награда за "най-добър
актьор в поддържаща
роля" на Австралийския
филмов институт. Това е
само началото на една
възхвалявана от критици-
те кариера, продължила
през 1993 г. с ролята на
скинхед в Romper Stomper.
С още една награда
награда от Австралия.

Успехът вече е налице,
но само в страната на
кенгурата и коалите -
преди Шарън Стоун да
открие в него най-подхо-
дящия актьор за своя
"Бърз или мъртъв".

За мнозина Кроу е
единственото истинско
нещо във филма, който
умира бързо в боксофиса.

Все пак Кроу не губи
нищо, защото лицето му
вече е познато в Америка.
Същата 1995 г. играе
заедно с Дензъл Уошинг-
тън във "Виртуален уби-
ец", като сериен убиец.

ГЛАДИАТОРЪТ ИЗБИВА
КОНКУРЕНЦИЯТА

Пробивът му във
висшите актьорски кръго-
ве идва с ролята на ченге,
което не си поплюва, и
любовник на Ким Бейсин-
гър през 1997 г. в "Пове-
рително от Ел Ей". Пре-
небрегнат е при раздава-
нето на "Оскарите", но
това, което най-често се
чува в Холивуд за Кроу, е:
"Той е", въпреки че през
същата година Леонардо

ди Каприо се обяви за
"господаря на света".

Кроу изигра действи-
телното вътрешно лице
Джефри Уиганд в драмата
"Вътрешен човек" и
спечели възторжени
отзиви, както и номина-
ция за "най-добър ак-
тьор". Като римския
генерал Максимус в
епическия "Гладиатор",
той показа на зрителите,
че няма кой да го спре в
Холивуд, с "Оскара" си за
най-добър актьор през
2001 г.

КОРОНОВАНИЯТ
ПРИНЦ НА ХОЛИВУД

Въпреки че Кроу е
сравняван с Марлон
Брандо и Робърт Мичъм,

той отказва да се подчини
на правилата. Единстве-
ната типично холивудска
слабост, на която се
поддаде, беше романтич-
ната му връзка със звезда
Мег Райън; негова парт-
ньорка в "Доказано жив".

Той заяви преди вре-
ме:"Ще се преместя в Лос
Анджелис само ако Авст-
ралия и Нова Зеландия са
погълнати от цунами,
Европа е заразена с
бубонна чума, а Африка е
унищожена от марсианско
нападение." Думите му са
прочески, защото не отиде
на връчването на "Оска-
рите" заради пожарите в
Австралия, които бушува-
ха и около неговото
имение.

Във филма "Гладиатор"
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Едва ли има въдичар, кой-
то тръгва към бреговете на
някой водоем, без да сложи в
запасите си от стръв съдче с
торни червеи. Многобройни
са случаите от практиката, ко-
гато при определени условия
нищо друго не може да съб-
лазни един от най-разпрост-
ранените видове риби у нас -
каракудата. В такива момен-
ти си готов да дадеш мило и
драго, само и само да се снаб-
диш с порцийка охранени
торни червеи. Но тези изви-
ващи се, миризливи гадинки
са прекрасна стръв и за поч-
ти всички останали видове
риби, било то "мирни" или с
хищнически инстинкти и на-
чин на живот. Едва ли има
някъде по света сладководна
риба, която да не се изкуши
от този деликатес. Почти съ-
щото може да се каже и за
"събратята им" (дъждовните
червеи). Но в сравнение с тях
торните червеи имат няколко
безспорни предимства.

Първото се заключава в
това, че торният червей да-
леч не е така чувствителен към

Âîäåí ñâÿò

И щуката се съобразявала с… биоритми

Избираме по-едри скум-
рии, почистваме ги. Внима-
телно изваждаме вътреш-
ностите, но през хрилните
отвори, без да разрязваме
коремната кухина. Накисва-
ме рибите в солен разтвор
в съотношение 1 литър во-
да на 10 супени лъжици сол.
Оставяме рибите да престо-

Êóëèíàðèÿ

Сушена скумрия

Торният червей - задължителна стръв
топлината. Ако дъждовният
червей при температура 30
градуса над нулата , изпус-
кайки остра миризма, благо-
получно се отправя към оня
свят, то торният му събрат все
още е в кондиция. Вярно е,
по-вял, като че ли позамаян,
но все още жизнен.

Второто предимство про-
личава ако ловим през лято-
то. Тогава закачените на ку-
ката дъждовни червеи бързо
сдават багажа - кожата им се
обзцветява, сякаш е промита
от водата, ароматът им из-
чезва, тялото става сивкаво-
белезникаво. Рибите губят
всякакъв интерес към подоб-
на примамка. За разлика от
тях, торните червеи почти с
часове издържат на куката,
стига да са закачени както се
полага.

 Когато пък се използват
като захранка, било то са-
мостоятелно или омесени с
други тестени и зърнени зах-
ранки, те направо творят чу-
деса под водата: крият се по
дъното, а оставяйки няколко
часа живи, понякога изпъл-

зяват навън. Последното об-
стоятелство, както показва
практиката, особено допада
на дънните нехищни риби
като шаран, каракуда, лин,
мряна, скобар…

 Сами по себе си торните
червеи са отлична самостоя-
телна примамка. Но поняко-
га, ако са комбинирани с бе-
ли червеи, царевични зрънца
или други ларви, стават прос-
то неотразими.

Третото предимство. Тор-
ните червеи отделят жълтени-
кава тъканна течност с остра
миризма, която очевидно се
харесва на рибите и им по-
мага да определят местона-
хождението на примамката.
Рибите "подушват" наличие-
то на грозд торни червеи от

голямо разстояние и могат да
намерят червеите даже през
нощта, в тинята, или в при-
дънния треволяк. Подобно не-
що рядко може да се случи с
други видове стръв, освен ако
не сме предприели специал-
ни мерки за тяхното допъл-
нително ароматизиране.

Четвърто предимство. По
размер, външен вид и свой-
ства торните червеи са поз-
нати на рибите от "детинст-
во". Затова винаги са добре
дошли в техния порцион и
те ги приемат без никакви
опасения. Остава обаче тай-
на дали играе някаква роля
външната им прилика с мал-
ките пиявици (срещат се под
камъните в някои водоеми),
или с хирономусите (предпо-

Мигновеният биоритъм е
едва забележим промеждутък
от време в живота й, който
обаче се отразява пряко вър-
ху риболовния успех. Да ре-
чем, че сте забелязали атака
на тази хищна риба, но вед-
нага след това интересът й
към примамката изчезва.
Смятайте, че вече сте про-
пуснали шанса си. Само се-
кунда преди това същата
примамка би била съблазни-
телен обект за атака.

Часовият биоритъм е по-
дълъг отрязък от време и
маркира период, в който щу-
ката налита на всичко, което

жава почти през цялата свет-
ла част на денонощието; есен-
но и зимно време налита на
примамките най-вече около
обяд. Изводът: ако прекара-
те цяло денонощие край во-
доема, със сигурност ще на-
целите часа "хикс".

Биоритъм, равен на една
четвърт от лунната фаза (око-
ло седмица). Запалените щу-
кари ще потвърдят факта, че
хищникът е особено активен
при нарастваща луна. И още
по-точно - през втората й
четвърт. Ами ако няма пъл-
нолуние в календара? Тога-
ва… идва ред на…

Месечния биоритъм. Тъй
като храносмилането на щу-
ката е бавен процес, тя може
да "пости" продължително
време. Донякъде с този факт
се обяснява и периодичност-
та в храненето й. Ето защо
следва да се имат предвид
точно тези месеци, в които
тя се отдава на люто трупа-
не на енергия. А това става
всичко на всичко три-чети-

й попадне - стига, разбира
се, размерът на плячката да
е по нейните възможности.
Часовият биоритъм трудно
може да се фиксира с точ-
ност, но поне донякъде може
да ни ориентира кога ще е
следващият етап на нейното
активизиране.

Денонощният биоритъм
може да се очертае от натру-
паната риболовна практика.
Без съмнение зависи от се-
зона за риболов. Известно е,
че през лятото щуката има
навика да се храни предим-
но сутрин и вечер; през про-
летта активността й продъл-

ят половин денонощие в та-
зи марината. Отново ги из-
миваме с течаща вода и ги
отцеждаме. Сушим ги на
проветриво място около 2
седмици.

читат тинята на други водо-
еми).

Петото предимство на
торните червеи се крие в спе-
цифичното устройство на тя-
лото им. Дъждовните червеи
са обичайно по-едри, но ня-
как си крехки, а тялото им се
къса сравнително лесно. За
разлика от тях торните чер-
веи понякога са толкова гъв-
кави и жизнени, че създават
затруднения при нанизване
върху кукичката. Има изход
и от подобна ситуация: въди-
чарите могат да им ударят ня-
колко зашеметяващи "шама-
ра" (шепа върху шепа), за да
ги позамаят, и след това да
успеят да ги нанижат върху
острието на куката.

Едно е ясно: способност-
та на торните червеи да из-
държат жизнени дълго вре-
ме на куката, апетитната им
миризма, съблазнителната
подвижност и привлекателна-
та им червеникавокафява ок-
раска, изглежда, създават у
рибите един цялостен образ,
който рядко ги оставя рав-
нодушни.

ри пъти в годината: преди
мръстене в края на зимата;
през април-май, след хвър-
ляне на хайвера - първо из-
карва сравнително кратък пе-
риод на "линеене", а после
се втурва да възстановява за-
губената през брачния пери-
од енергия; през септември-
октомври, когато, предусе-
щайки идващите лоши дни,
пак бърза да натрупа енер-
гийни запаси за зимата.

Макар че се маркират са-
мо 3-4 периода на активи-
зиране, на практика това оз-
начава, че щуките би тряб-
вало да кълват през всички
сезони - зима, пролет, лято,
есен. Така че не се отказвай-
те, заслужава да опитвате
късмета си във всеки един
от тях.

Íàïðàâè ñàì

Изкуствена муха
от пера на гълъб

Необходими принадлеж-
ности: златиста кука Мustad
(номер 8-10); монтажен ко-
нец Olive 8/0; за утежнение
- медна тел; за опашка, тя-
ло и крилца - сивосинкави
перца от гълъби; златист ко-
нец за обвиване на тялото;
жълтеникава перушина от
петел за "главата" на изкус-
твената муха.

Примамката работи от-
лично при ловене на уклеи
и бабушки в нагрети от слън-
цето речни води, но на нея

налитат и речни кефали. Ако
се натъкнете на този факт,
можете да се използвате по-
голяма кука, особено ако сте
сигурни, че във водоема има
едри кефали.

Както се вижда, основни-
те материали за този тип из-
куствена муха са фините пер-
ца от крилата или опашката
на гълъбите, а те се срещат
по площадите на почти вся-
ко наше селище.

Древни хронисти - араб-
ските пътешественици и кни-
жовници Ибн Фадлан, Мар-
зави и Гардизи, са остави-
ли десетки доказателства, че
далечните ни прадеди от
Волжкокамска България са
били народ на рибари. "Те
нямат маслинено масло, ни-
то сусамово, нито пък мас.
Вместо тези мазнини при
готвене на ястия използват
рибено масло…" - пише Ибн
Фадлан. Което говори ни по-
вече, ни по-малко за широ-
ко развитие на риболова.

Два вида ценни риби, с
които българите били про-
чути по пазарите в Изтока
и във Византия, е отбеля-
зал в творбите си хронистът
Теофан. Това са " ксистон" и
"мурзули", ловени по река
Кубан (тогава река Куфис).
Някои изследователи прие-
мат, че рибата ксистон при-
надлежи към ценен плати-
ков вид. Старите българи я
наричали още "шемая" (про-
излизащо от шахмаи, тоест
царска риба). Колкото и да
е условно подобно сравне-

Свидетелства от древните хроники
ние, може да се приеме, че
в древността килограм от та-
зи риба се е продавал за око-
ло 50 днешни долара.

Другият вид риба - мур-
зули, се приема за предста-
вител на рода на мрените.
Такава риба се лови и до
ден днешен в Грузия, а та-
мошните рибари я наричат
"мурца".

 Трябва да се има пред-
вид още, че древните бълга-
ри изнасяли в близките тюр-
кски държави не само рибе-
но месо и масло, а и рибено
лепило.

Сравнително наскоро по
земите на Волжка България
бе открито още едно доказа-
телство за това, че рибар-
лъкът там е бил основен по-
минък. Край село Онашат
(Пермска област) е намере-
но сребърно блюдо с древ-
нобългарски надписи, гарни-
рани с митологични образи
(лъвица с лъвчета и дърво).
Но те са разположени не
върху трева, а във вода, в
която плува риба. Изследо-
вателите приемат, че става

Ëþáîïèòíî

дума за свещеното дърво на
живота край свещеното езе-
ро Борукаша, охранявано от
огромната митична риба
Кала. Обожествяването на
свещената риба Кала от бъл-
гари, живели край Памир,
Хиндокуш или в Индия, къ-
дето и досега има местнос-
ти, наричани "Балкара" или
" Мадара", е познато от пър-
вите произведения на ста-
ринния епос. Например в
книгата "Шан казъ дастани"
("Сказание за дъщерята на
хана"), чието авторство се
приписва на Микал Бащу
ибн Шамс Тебир (около 865-
882 г.), свещеното дърво е
наречено "Бат Терек". Ана-
логията с някои днешни ду-
ми е очевидна. "Бат" озна-
чава голям, велик. А "терек"
не е нищо друго, освен упот-
ребяваната и досега, макар
и старинна, дума "дирек".

И накрая нека да напом-
ним, че свещената риба Ка-
ла е спомената още и като
спасителка на митичния ро-
доначалник на българите
Боян-Имен.
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- Ако се загубите в
гората, наличието на
компас може да ви по-
могне да се загубите по̀
на север.

  

Навсякъде правят ка-
фе 3 в 1, само в Габро-
во 3 от 1...

  

Жени, избирайте си
непохватни мъже! Те ще
ви купуват все нови не-
ща... Сръчните... те все
ще ви поправят стари-
те.

  

След като за три дни
успя да отвори всичко
останало, правителст-
вото обмисляло дали да
не отвори и затворите...

  

Айшето родила, а
Асан вика от долу:

- На кого мяза, ма?
- Не го знаеш, от Их-

тиман е!

  

Две акули плуват и
виждат сърфист с плат-
но.

- Гледай какво об-
служване: - на поднос,
че и със салфетка...

  

На погребение:
- Тоя па се скъса да

реве! Какъв му е покой-
никът?

- Длъжник.

  

Такси. Клиентът пита:
- Колко ще ми струва

до гарата?
- 5 лева.
- А за багажа?
- Багажът - без пари.
- Добре тогава, зака-

рай ми багажа, а аз ще
дойда пеш...

  

- Аз с какви жени мо-
жех да бъда, ама...

- Ама какво?
- Ама не искаха...

  

- Госпожо, подарява-
ме ви четка за зъби, ко-
ято лесно почиства зъ-
бите и на най-недостъп-
ните места.

- Че, аз там нямам
зъби!

  

Погледнеш към Вито-
ша и ти иде да цитираш
Яворов! Погледнеш към
Парламента и ти иде да
цитираш Стоичков!

  

Тръгнал Крали Мар-
ко към дълбоката, тъм-
на пещера да убива
триглавия змей, отмък-
нал руса Стойна, която
Марка любел. Цяло се-

Анекдоти

ло тръгнало след него,
за да чакат пред пеще-
рата да видят какво ще
стане. Влиза Марко, от
пещерата се чуват вико-
ве, писъци, дрънкане на
желязо. Излиза след
малко Крали Марко,
държейки една от гла-
вите на змея и се про-
виква към селяните:

- Едно на нула за
юнака!

След глътка въздух
влиза отново в пещера-
та. Отново викове, пи-
съци, дрънкане на сто-
мана. Излиза Марко,
държейки другата гла-
ва на змея и отново се
провиква към селяните:

- Две на нула за
юнака!

Връща се в пещера-

та за трети път. Цялата
суматоха се потретя. Из-
лиза змеят, държейки
главата на Крали Марко
и се провиква:

- Край на мача! По-
беда за гостите! Две на
едно за юнака!

  

Какво хубаво име на
Парламента си имат сър-
бите - Скупщина. Наше-
то трябва да се казва -
Сбирщина.

  

- Скъпа, ако те сло-
жат на електрическия
стол, какво ще е послед-
ното ти желание?...

- Да се хванем за ръ-
це, любов моя!

  

Учителят пише забе-
лежка в бележника на
Марийка:

 "Много говори!"
На другия ден тя го

връща и той чете:
"Да бяхте чули май-

ка й!"

  

- Скъпи, защо не
ядеш? Нали, каза че си
гладен като вълк!

- Къде си видяла
вълк, грах да яде?!

  

От чата:
- Кво искаш да нап-

раиш сас мен вав лигло-
ту?

- Да те завържа и да
те бия с правописния
речник по главата!!!

  

- Моят съсед непре-
къснато гледа телевизия!

- Той, кво, да не е глу-
пак?

- Вече да!

  

- Свърши ли извън-
редното положение,
Джеймс?

- Стана извънредна
обстановка, сър.

- И каква е разлика-
та, Джеймс?

- Депутатите ще взе-
мат заплати, сър.

- Е, нали уж щяха да
даряват за борбата с ко-
ронавируса до приключ-
ване на епидемията?

- Депутати, сър.

  

Говорят си две прия-
телки:

- Какво мислиш, има
ли верни и неверни мъ-
же?

- Не, има не хванати
и пропуснати!

  

БГ еволюция:
- "Другари и Другар-

ки"...
- "Дами и Господа"...
- "Тулупи и Мисир-

ки"...

Стивън
Тайлър

  

- Излагаш ли се на
слънце?

- Принципно се изла-
гам навсякъде.

  

Финансов баланс! Ко-
гато един мъж загуби из-
точника си на приходи,
скоро след това губи и
източника си на разхо-
ди...

  

В психиатрията:
- Докторе, болният

от трета стая се обяви
за Цезар и заплашва,
че ще разруши Карта-
ген.

- Сложете му усмири-
телна риза!

- А болният от осма
стая се обяви за Дон
Жуан.

- Сложете му усмири-
телни ГАЩИ!

  

Попитахме 100 мъже:
- С коя фолкпевица

бихте искали да засед-
нете в асансьор?

- С която и да е, сти-
га да не пее...

  

И като ми вика:
- Не пий за бога...
- Че аз не пия за бо-

га... пия за мен!

  

Снощи викам на моя:
- Скъпи, пияна съм,

възползвай се!
- А той?
- Дай 100 лева наза-

ем...

  

Приятелка ми каза,
че да отслабна трябва да
откажа цигарите, кафе-
то, сладкото и алкохола.
Сега се чудя тя приятел-
ка ли ми е изобщо?



Пращайте вашите писма на имейл адрес: zemia_core@abv.bg,
или на адрес: София 1301, ул. „Позитано“ 20

Страницата подготви екип на ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß
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Ñâÿò çà ìèëèàðäåðè… è
çà âñè÷êè îñòàíàëè

Човечеството, откакто се
помни, е преживяло някол-
ко страшни всеобхватни
(пандемични) инфекциозни
заболявания - тиф, чума, хо-
лера, различни типове грип,
които се разпространяват
върху различни географски
области или по целия свят.
Срещу  вирусите на тези за-
болявания, които протичат
с висока смъртност,  човеш-
ката популация няма иму-
нитет.  Чумата през ХІV век
опустошава цяла Европа.
Изграждащите се здравни
органи в различните стра-
ни, регистрирайки милиони-
те загинали, не са могли да
се справят с непознатите
вируси, но се натрупва опит
за разпознаването на ко-
варните болести. Създават
се  антивирусни средства
за борба срещу тях, какъв-
то е случаят за борба с ту-
беркулозата. Наличните ан-
тибиотици през последните
седем десетилетия  обаче
са безсилни срещу нови
щамове вируси и бактерии.
Те още не са използвани
като средства за унищожа-
ване на голяма част от зем-
ното население.

Такива коварни намере-
ния, за съжаление, днес при
високотехнологичното раз-
витие на науката и техни-
ката  замислят да осъщест-
вят Световната здравна ор-
ганизация, Центърът за кон-
трол на заболяванията  и
фондът на Бил Гейтс, опи-
райки се на пандемията
COVID-19. Тези намерения
имат своя предистория, съз-
дадена преди десетилетие.

...През май 2010 г. Фон-
дация "Рокфелер" и Глобал-
на Бизнес Мрежа (GBN)

публикуват "Сценарии за бъ-
дещето на технологията и
развитието", като на с. 18
на първия сценарй, озагла-
вен "Пълно блокиране"
(Look  Step), подробно е
описана епидемията, пре-
дизвикана от смъртоносен
вирус, който по симптоми,
протичане на заболяването
и организацията на борба
с него  в много отношения
съвпада  с COVID-19."

При изпълнение на пуб-
ликуваните сценарии особе-
ни функции  се възлагат на
филантропите олигарси,
един от които е създателят
на "Майкрософт" Бил  Гейтс.
Известна е благотворител-
ната дейност на Фондация
"Бил и Мелинда Гейтс", коя-
то през април 2015 г. даря-
ва 50 милиона долара за
борба с вируса Ебола. То-
гава Бил Гейтс заявява,  че
светът ще се сблъска с нов
вирус, който ще предизви-
ка  глобална катастрофа -
именно вирусът, а не ядре-
ната война ще унищожат 10
млн. души, а световното
благосъстояние ще загуби
три  трилиона долара. Три
години по-късно, през 2018
г., опирайки се на резулта-
тите от симулация, изпъл-
нена от Института по моде-
лиране на болести в Бел-
вю, той твърди, че ако този
смъртоносен въздушно-кап-
ков  патоген, по подобие на
испанския грип от 1918 г.,
се появи сега, то почти 33
милиона ще умрат за шест
месеца. Гейтс предлага  са-
моизолация, карантина и
създаване на ваксина, с ко-
ято да бъдат ваксинирани
всички граждани, да се кон-
тролират чрез мобилните

им телефони и да се създа-
де глобална система на
здравеопазването чрез ар-
мия от медици в рамките
на НАТО.

От  Рокфелеровите чети-
ри сценария за "Пълно бло-
киране", "Умните заедно",
"Атака с взлом" и " Умно
сметище" вече пет месеца
действа  "пълното блокира-
не" на страните по света за
защита от COVID-19. Мили-
они хора умират, а  остана-
лите са  гладни и безработ-
ни. Последният сценарий
"Умно сметище" предвижда
създаването на Нов свето-
вен ред с обособяване на
две планетарни общности:
"Глобалният град" и "Глобал-
ното село", като "Селото" ще
обслужва "Града" и ще бъ-
де източник на всякакви ре-
сурси. Управлението в "Гло-
балното село" и редът в не-
го ще се поддържа в съот-

Âñè÷êè àçáóêè çàïî÷âàò ñ "à" è "á"

ветствие с концепцията за
"управление чрез хаос".
Според сценария  "Глобал-
ният град" ще се състои от
няколкостотин  мегаполиса,
преимуществено в западно-
то полукълбо, свързани по-
между си с първокласни ко-
муникации, които ще зао-
бикалят  гигантските тери-
тории ("Глобалното село")
на хаоса и  изостаналостта
и ще използват  постиже-
нията на четвъртата индус-
триална революция.

Световната здравна ор-
ганизация споделя, че ко-
ронавирусът може никога
да не изчезне. Експертите
посочват редица вируси, ка-
то предизвикващия СПИН
вирус ХИВ. Той се появи
преди десетилетия и нито
изчезна, нито бе открита
ваксина срещу него.

"Филантропът" Бил Гейтс
иска да устрои световен

апокалипсис, като предвиж-
да световното население от
7-8 милиарда да остане до
2 милиарда. Отстраненото
човечество консумирало
твърде много кислород, хра-
на и други. То ще бъде кон-
тролирано чрез импланти-
рани чипове за насочване
към такива дейности, кои-
то носят някаква криптова-
лута, с която може да се
забогатява и пазарува в ин-
тернет.

Милиардерите търсят на-
чини бъдещето на света да
бъде в техните ръце, като
използват смъртоносните
вируси  за глобална катас-
трофа, която им носи ми-
лиарди за тяхното същест-
вуване, но протестите на
"глобалното село" ще пре-
чупят пъклените им наме-
рения.

Никола ЧОЛАКОВ,

Горна Оряховица

Вече няма кой знае как-
во за казване.

С тая реплика започва
пиесата "Охайо импромтю"
на френския писател от ир-
ландски произход Самюел
Бекет.

Действително няма кой
знае какво повече да се ка-
же за войната и изобщо за
войните, които се водят по
четирите посоки на света
(коронавирусът също е вой-
на, поне така ни казват).

Едни са на мнение, че
непослушните страни тряб-
ва да бъдат наказани.

Други са убедени, че НА-
ТО е агресор! Трети - коро-
навирусът не е медицинс-
ки проблем… ЕС ще се раз-
падне…

Вече няма нищо за каз-
ване, въздиша героят в края

на "Охайо импромтю". От
него плагиатства и герои-
нята в "Стъпки" -  друга пи-
еса от бащата на Годо.

Никой, никога и с нищо
не може да оправдае разру-
шенията, смъртите и нещас-
тията, чието име е "война".
С нищо, никога и никой!

За войната е без значе-
ние нацията, етносът, рели-
гията, расата, партийният
цвят. Войната погубва всич-
ко и всеки. Всичко и всеки
по един или друг начин
участва във войната. Пое-
динично или като обедине-
ни нации.

Единствено буквите не
воюват. Не воюват единст-
вено обединените нации на
езиците.

Почти всички азбуки за-
почват с А и Б:

Латинската с "А" и "В".
Гръцката с "Алфа" и "Бе-

та".
Кирилицата с "А" и "Б".
Арабската с "Алиф" и

"Бе"…
Първата буква "А" - абст-

ракцията, абсурдът - е про-
четена.

Войната е абсурд. Неза-
висимо че не започва с "А".

Сега е времето на със-
тоянията, които започват с
"Б".

Безнадеждното. Безс-
мисленото. Безчовечното.
Безнравственото.

Това са отсъствията в чо-
века.

Там, където отсъства чо-
векът, присъства абсурдът.

Независимо че не започ-
ва с Б.

Ето и присъствията му:

Балканите. Барутен… -
това винаги върви впрегна-
то с "погреб".

Не доброволно, впрегна-
ли са ги принудително.

И на чия страна са тога-
ва Буда, Бъдеще… нашият
Аллах, нашият Бог?

Защото, ако не са на на-
шата, човешка страна, хо-
рата ще започнат да напус-
кат сами родните си езици,

както други насила ги ка-
рат да напускат родните си
огнища!

Земята е пълна с кости-
те на хиляди изпепелени чо-
вешки езици.

И… не се ли научим да
четем следващите букви, ут-
ре ще представляваме  ин-
терес само за палеонтоло-
зите.
Проф. Мюмюн ТАХИРОВ
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Италианка спечели
картина на Пикасо

Италианка спечели
картина от Пикасо от
1 милион евро,
разиграна във френска
лотария в помощ на
водни проекти в Афри-
ка. Победителката си е
купила билет за
100 евро, както и
другите участници. Тя
придобива "Натюрморт"
от 1921 г. - малка
абстрактна картина -
маса с вестник и чаша
абсент. Обаче 1 милион
евро ще получи собст-
веникът на картината,
колекционерът Давид
Нахмад.

„Срещу природата“
на Томас Еспедал
надниква в
човешката душа

Романът е красива и
докосваща история за
любовта, спечелил е
най-голямата литератур-
на награда в Норвегия -
"Браги".  Литературният
шедьовър на Норвегия
"Срещу природата"
излиза на български в
издание на "Персей".
Еспедал разказва за
страданието и разрухата
след безвъзвратно
изгубеното. Писателят е
издаван в 19 страни и
носител на най-големи-
те литературни награди
в Скандинавския север.

Íàêðàòêî

Втората част от
концертната програ-
ма с участието на
оперната прима Ина
Кънчева ще бъде
излъчена на 27 май
от 20.00 ч. Публика-
та ще чуе откъси от
Missa brevis от
Хайдн, както и
забележителните
мотети на Моцарт
Exsultate, Jubilate
и Laudate Dominum".
Известно е, че Ина
Кънчева има специ-
ално отношение към
музиката на Моцарт.
Тя майсторски
пресъздава на
сцената много от
оперните героини
на твореца. Освен
това певицата
инициира издаване-
то на детската книга
"Приказка за въл-
шебната флейта",
която помага на
малчуганите да
навлязат в удиви-

От 1 юни във Варна под
открито небе ще отвори нова-
та лятна сцена. Новото прост-
ранство е обособено до един
от изходите на сградата на те-
атъра към ул. "Русе", като име-
то е "Зад театъра". Мястото е
обградено от зелената свежест
на театралната градинка и в
горещите дни и нощи ще бъде
артистично убежище.

Местата за зрители ще са
55, аранжирани при спазване
на всички изисквания за бе-
зопасност.

На 1 юни в 18.00 ч. най-
малките ще гледат спектакъла
"Приключения опасни с герои
сладкогласни" - мюзикъл за де-
ца и възрастни по текст на Не-
дялко Йорданов с музиката
Хайгашод Агасян в постанов-
ката на Костадин Бандутов.

На 3 юни от 18.00 ч. ще
има "Приказен концерт" - "Дет-
ски албум" от Чайковски в из-
пълнение на солисти от опе-
рата с разказвач актьора Сто-
ян Радев. Официалното откри-
ване на сцена "Зад театъра" е
на 10 юни от 21.00 ч .със
спектакъла "Любовни писма"
- романтична драма по Албърт
Р. Гърни, постановка на режи-
сьора Георги Михалков. ç

Âàðíåíñêèÿò òåàòúð
è îïåðà ñúñ ñöåíà
íà îòêðèòî

�

Лапидариумът в Архео-
логическия музей във
Велико Търново ще бъде
открита лятна сцена,
съобщиха от пресцентъра
на музея. През юни
откритото пространство
ще е домакин на концер-
тите и спектаклите на
Музикално-драматичния
театър "Константин Киси-
мов".

Представленията ще
започнат на 4 юни с
галаконцерта "Празнични
гласове", с диригент
Георги Патриков. На 11

Ëàïèäàðèóìúò â Àðõåîëîãè÷åñêèÿ ìóçåé âúâ Âåëèêî
Òúðíîâî ùå ñå ïðåâúðíå â îòêðèòà ëÿòíà ñöåíà

Кризата засяга малки и големи,
новоотктрити и утвърдени музеи, не-
зависимо дали са научни или на из-
куствата. Експерти предупреждават,
че един на всеки осем музи по све-
та може да бъде закрит заради пан-
демията. Проучване на ЮНЕСКО и
Международния съвет на музеите по-
казва, че 90 на сто от музеите по
света, или 85 хиляди институции, са
затворили поне временно. "Данните
са тревожни", каза Ернесто Отоне,
помощник генерален директор за
културата в ЮНЕСКО в интервю за
Асошиейтед прес, цитирано от БТА.

Отоне допълва, че повечето инс-
титуции нямат капацитет да проме-
нят инфраструктурата си, за да пок-
рият изискванията за социално дис-
танциране и други ограничения. Ня-
кои скъпи проекти са понесли теж-
ки загуби тази пролет. Той даде при-
мер с уникалната изложба на фла-

Ñâåòîâíèòå îïåðíè òåàòðè -
õðàìîâå íà ìóçèêàòà
Èíà Êúí÷åâà è Õîð íà ñîôèéñêèòå ìîì÷åòà
èçïúëíÿâàò òâîðáè íà âèåíñêèòå êëàñèöè

телния свят на
операта. От 2006 г.
Ина Кънчева е член
на трупата на Щут-
гартската опера,
където изпълнява
ролите на Виолета
от "Травиата", Гра-

формация от момче-
та под вещото
ръководство на
проф. Адриана
Благоева, изпълня-
ват творбите с
много майсторство
и прецизност.
Част от пиесите са
адаптирани за
концертното изпъл-
нение от композито-
ра Атанас Атанасов,
който участва в
записа като орга-
нист. На диригентс-
кия пулт е маестро
Георги Димитров -
музикант с усет
и разбиране за
вокалното твор-
чество на класи-
ците.

Юбилейното 20-о
издание на "Евро-
пейския музикален
фестивал" трябваше
да се проведе в
периода март - май,
но бе отложено за
есента. ç

финя Адел в "Граф
Ори", Лучио Чина в
"Лучио Сила", Мика-
ела в "Кармен".
Извън оперния
театър в Щутгарт
ангажиментите й
включват ролите на

юни ще е постановката
"Духът на поета" от
Стефан Цанев. На 16 юни
- концерт на хора на
театъра, с диригент
Яница Брънзелова. Два
дни по-късно ще се
постави пиесата "Черви-
ло" по съвременни аме-
рикански автори.

Всички спектакли са с
начален час 20.30 ч., а
билети ще се предлагат
на касата на театъра и в
деня на събитието на
изнесена каса в Лапида-
риума от 19.30 ч. ç

Памина, Фиордили-
джи, Елизета, Дора-
личе, Жулиета,
Джулия, Джилда,
Лиу.

Хорът на софийс-
ките момчета участ-
ва с разширена

Ина Кънчева

мандския майстор Ян ван Ейк, която
тъкмо отвори в Белгия и трябваше
да бъде отменена. Изложбата на Ра-
фаело в Рим бе закрита три дни след
откриването си. Тя ще работи от 2

юни и ще е достъпна до 30 август.
Големите музеи в Париж, Амстердам
или Виена са понесли загуби до 80
на сто, което се равнява на стотици
хиляди евро седмично. ç

Капитолийските музеи в Рим

Êîðîíàâèðóñúò ùå „óáèå“ âñåêè îñìè ìóçåé
â ñâåòà, ïðåäóïðåäè ÞÍÅÑÊÎ
Êîðîíàâèðóñúò ùå „óáèå“ âñåêè îñìè ìóçåé
â ñâåòà, ïðåäóïðåäè ÞÍÅÑÊÎ
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Ðóñêè âîåííè
èçãðàäèõà ïîëåâè
ïàëàòêîâ ëàãåð
çà êàðàíòèíà ñ
2000 ìåñòà â
Èçòî÷åí Ñèáèð

Ðåãèñòðèðàíèòå çàðàçåíè ñ íîâèÿ
âèðóñ â ñâåòà íàäâèøàâàò 5 ìëí.

Регистрираните заразе-
ни с новия коронавирус по
света вече са над 5 милио-
на, предаде ТАСС, като се
позова на свое преброява-
не въз основа на официал-
на статистика.

По последни данни
потвърдените случаи са
над 5 000 890. Те са се
удвоили за един месец. 327
724 от заразените са
починали.

Най-тежко засегнатата
държава са САЩ. Тук са
близо 1/3 от регистрирани-
те заразени и над 1/4 от
починалите.

На второ място е Русия
(308 705 и 2972 починали), а
на трето - Бразилия (293
357 заразени, от които са
починали 18 894).

Министерството на

Ãåðìàíèÿ çàáðàíÿâà âðåìåííèòå ðàáîòíèöè â êëàíèöèòå
Германия забранява из-

ползването на временни
работници в кланиците
след бум за заразените
там с коронавирус, съоб-
щи БНТ, цитирана от Епи-
център. Въпросът пряко за-
сяга България, тъй като
част от заетите в месоп-
реработвателната индуст-
рия са българи. През пос-
ледните седмици стотици
заети в този сектор в Гер-
мания и Франция дадоха
положителни проби. Мно-
го от работниците присти-
гат от Румъния с полети,
наети от местните ферме-
ри.

Германското правител-
ство прие предложение за

забрана от догодина на
участието на подизпълни-
тели, предимно мигранти,
в преработката на месо.
При нарушение собствени-
ците на кланици рискуват
глоба от 30 000 евро. През
март европейските страни
затвориха границите си за-
ради коронавируса, но ев-
ропейци, заети в селско-
то стопанство, са сред
малкото изключения. 30
хиляди румънци са прис-
тигнали в Германия за ра-
бота в хранително-вкусова-
та промишленост.

Въпросът за лошите ус-
ловия в цеховете за паке-
тиране на месо възникна
след появата на клъстър на

Учителка провежда урок в клас в начално училище в кипърската столица Никозия. Тази седмица  в
Кипър бяха възстановени учебните занятия. Учениците могат да сядат само по един на чиновете, за да

се спазва задължителната социална дистанция.

Снимки Пресфото БТА
и Интернет

Стотици хиляди хора бедстваха
в Индия и Бангладеш, след като
циклонът Амфан удари индийс-

кия щат Западен Бенгал и
обширни райони на Бангладеш.
В двете страни са загинали над

20 души. Повечето смъртни
случаи са били причинени от

срутване на стени и падане на
дървета или са в резултат на
удавяне. Най-малко 1 милион

души в Бангладеш останаха без
ток. Циклонът Амфан навлезе
над сушата в сряда следобед,
със скорост на съпътстващите
ветрове до 170 км/ч и отделни

пориви от 190 км/ч.

Сухо лято
с високи температури на
Балканския полуостров
прогнозира популярният
метеопортал Accuweather.

Температурите често ще
скачат над 35 и дори ще
прескачат границата от 40
градуса. Валежите ще са
сравнително малко и ще
създават условия за суша.
Опустошителните летни бури
ще са по-често явление в
районите на Северна
Франция, Германия и Полша.
Източната част на континен-
та, най-вече Украйна, ще
страда от тежки засушава-
ния, застрашаващи реколта-
та.

Китай
заяви вчера, че американс-
кият държавен секретар
Майк Помпейо шантажира
правителството в Хонконг
със закона за човешките
права и демокрацията и че
неотдавнашните действия на
Вашингтон са равносилни на
груба намеса във вътрешни-
те работи на Китай. Помпейо
каза в сряда, че отношение-
то към активистите в
Хонконг в последно време
затруднява преценката дали
тази територия остава с
висока степен на автономия
от Китай - изискване за
специално отношение, което
градът получава по амери-
кански закон. Говорител на
офиса на китайското външно
министерство за Хонконг
заяви, че действията на
Помпейо не могат да
уплашат китайския народ и
че Пекин ще защитава
суверенитета си, сигурността
и своите интереси за
развитие.

Спортна кола
се блъсна вчера в магазин
за традиционно ислямско
облекло в австралийския
град Сидни, при което бяха
ранени 11 души, както и
шофьорът, но няма данни
случаят да е свързан с
тероризъм, заяви полицията.
Колата се блъснала в друг
автомобил, спрял на
светофар в предградието
Банкстаун, след което
продължила към близък
магазин. Полицията каза, че
са пострадали 11 пешеходци
и мъжът, шофирал колата.

:
Íàêðàòêî

отбраната на Русия съобщи
междувременно, че е
завършено изграждането на
полеви обсервационен
лагер с 2000 места в сели-
щето Еруда в Северо-
Енисейския район на
Красноярския край в
рамките на оказване на
помощ за предотвратяване
на взрив на коронавирусна
инфекция в златодобивно
предприятие, предаде ТАСС.

Палатковият лагер е
предназначен за 14-дневна
карантина на работници от

златодобивната мина
"Олимпиада", които са
имали контакт със заразе-
ни или се намират в риск.

Във всяка палатка може
да бъдат настанени до 20
души, има полева баня и
кухня с модерна техника за
приготвяне на храна.
Армията съобщи по-рано
през седмицата, че е
разположила и мобилна
полева болница със 100
легла в същото селище.

В Северо-Енисейския
район са били изпратени

зараза в западния град
Мюнстер. Повече от 100 за-
разени има и в две клани-
ци във Франция. Румънс-
кият министър на труда Ви-
олета Александру пътува 18
часа с кола до Германия,
за да види лично условия-
та в кланиците и призова
сънародниците си при нуж-
да да се обръщат към по-
лицията. Германският й ко-
лега Хубертус Хейл приз-
на, че се чувства засрамен
от условията на труд за
чужденците. Наша отговор-
ност е работниците от всич-
ки части на Европа да имат
еднаква защита и права ка-
то германските работници,
каза Хейл. ç

Австрийският
канцлер Себастиан

Курц работи в офиса
си с предпазна

маска. Виена обяви,
че границите на

страната с Чехия,
Словакия и Унгария

отново ще бъдат
отворени изцяло от
15 юни. Решението

последва предишна-
та координирана
стъпка за пълно

вдигане от 15 юни
на бариерите за
пътуване между

Германия, Австрия,
Швейцария и
Лихтенщайн и

облекчаване на
рестрикциите за
преминаващите

транзит дотогава.

над 400 военнослужещи,
включително 77 лекари и
медицински специалисти.

Властите на Красноярс-
кия край проведоха кри-
зисно заседание заради
ситуацията в мина "Олим-
пиада". В мината, която
работи от 1996 г., 866 души
от общо 6000 работници са
дали положителен резултат
на първия тест за корона-
вируса. При вторите тесто-
ве е потвърдена зараза
при 400 от тези 866 работ-
ници. ç
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Си Цзинпин, Еманюел
Макрон, Ангела Меркел и
Световната здравна орга-
низация (СЗО) искат всяка
ваксина срещу новия
коронавирус да бъде
"световно обществено
благо", но същевременно
Доналд Тръмп има друг
приоритет: да бъдат вакси-
нирани сънародниците му,
пише Иван Курон от АФП.

Зад принципа "световно
обществено благо" се
появяват в действителност
два отчетливи проблема:
интелектуалната собстве-
ност и разпространението
на първите дози. Първият
може да се окаже по-лесен
за уреждане от втория.

Африка иска непатенто-
вана ваксина, каза южно-
африканският президент
Сирил Рамапоса. Това е
слабо вероятно: лаборато-
риите ще искат да си
избият инвестициите за
милиарди и могат да
разчитат на подкрепа от
страна на САЩ, които са
враждебно настроени
срещу идеята за преразг-
леждане на международни-
те права на интелектуална
собственост. Вашингтон
повтори това на Световна-
та здравна организация
(СЗО) тази седмица. Така
че несъмнено ваксината

няма да е безплатна.

Колкото до цената,
някои компании се ангажи-
раха да покрият само
разходите си за производ-
ство. Обещанието за
продаване на ваксините

Òðóäíèÿò âúïðîñ å êîè îò âñè÷êè 7,6 ìëðä. æèòåëè íà ïëàíåòàòà ùå
áúäàò èíæåêòèðàíè ïúðâè

Американският президент Доналд Тръмп бърза да върне страната към
нормален начин на живот и не го е грижа за международната соли-

дарност, коментира АФП

Върховият консултативен орган на Китай, който включва политически и бизнес лидери, започна вчера годишната си сесия с
2057 делегати. Китайската народна политическа консултативна конференция ще продължи до сряда и ще се застъпи с годишна-

та сесия на Общокитайското събрание на народните представители. Двете сесии са най-важното политическо събитие за
годината в Китай. От общо 2151 делегати на Китайската народна политическа консултативна конференция, 2057 бяха на
откриването на сесията в Голямата зала на народа в Пекин, предаде Синхуа. На него бяха, както обичайно, президентът

Си Цзинпин и другите членове на Политбюро, висшето ръководство на Китайската комунистическа партия.

Министрите на външните работи на
Русия и Турция Сергей Лавров и Мев-
лют Чавушоглу обсъдиха по телефона
сътрудничеството в Сирия и изтъкнаха
важността на организирането на среща
на "тройката от Астана" (Русия, Турция и
Иран), която да се състои в Техеран,
предаде ТАСС.

Двамата министри са се обявили съ-
що така за незабавно спиране на огъня
в Либия. Те са заявили подкрепата си
за възобновяването на политическия
процес в ООН за разрешаване на кри-
зата в северноафриканската страна. Раз-
говорът идва ден след като силите на
ген. Халифа Хафтар в Либия съобщиха,
че са се изтеглили от някои фронтови
линии край Триполи, което постави под
въпрос способността им да удържат про-
дължаващата вече година офанзива за
превземане на столицата. Лавров е об-
съдил с турския си колега също разви-
тието на двустранните отношения, вклю-
чително взаимна подкрепа в борбата
срещу COVID-19, съобщи руското външ-
но министерство. ç

Ëàâðîâ è ×àâóøîãëó
ðàçãîâàðÿõà çà
Ñèðèÿ è Ëèáèÿ

Снимки Пресфото БТА и Интернет

ÀÔÏ: Ñâåòúò èñêà äà èçáåãíå âîéíà
çà âàêñèíè, Òðúìï èãðàå ñîëî

без търсене на печалба е
субективно. Такова бе
дадено навремето за
лечението на ХИВ, разказ-
ва Матю Кавано от Джор-
джтаунския университет, но
производителите след това
си осигуриха голям марж и
разделиха разходите на 10
или повече. Според Марк
Фрайнбърг, бивш научен
директор на подразделени-
ето за ваксини на фарма-
цевтичната компания
"Мерк" и настоящ предсе-
дател на Международната
инициатива за ваксина
срещу СПИН, лаборатории-
те са си научили урока и
няма да искат да бъдат
"парии", защото това ще
навреди на репутациите и
на рентабилността им. Той
смята, че споделяне на
интелектуална собственост
ще има при всяко положе-
ние, защото "никой не
може да задоволи сам
световното търсене, те ще
бъдат принудени да наме-
рят партньори за произ-
водството на продукта".

Трудният въпрос е кои
от всички 7,6 милиарда
жители на планетата ще
бъдат ваксинирани първи.

"Америка на първо
място"

СЗО, Европа и неправи-
телствените организации,
ангажирани в битката
срещу COVID-19, искат да
създадат безпрецедентен
механизъм за "справедли-
во" разпределение. Прио-
ритетно да бъдат ваксини-
рани здравните работници

във всяка засегната стра-
на, после служителите на
най-важните институции
(полиция, транспорт), а
чак след това да бъдат
ваксинирани останалите
хора.

Но Доналд Тръмп, който
бърза да върне страната
си към нормален начин на
живот, не го е грижа за
международната солидар-
ност. Правителството му
има цел - съвсем хипоте-
тична, имайки предвид, че
клиничните тестове едва
започват - да осигури 300
млн. дози до януари, от
което се подразбира, че
целта е ваксиниране на
всички американци - както
млади, така и стари. "Ман-
талитетът му е много
тесногръд, много ксенофоб-
ски, точно обратното на
това, което е необходимо
за овладяване на една
пандемия", смята Стен
Върмънд, доайен на Факул-
тета по обществено здраве
в Йейл. САЩ не са остров
и зависят до голяма степен
от чужди страни за потреб-
лението и прехраната си,
напомня той. "Няма да се
върнем към нормалния
начин на живот, ако светът
продължи да бъде опусто-
шаван от коронавируса".

Правителството на
Тръмп инвестира стотици
милиони долари в няколко
експериментални ваксини с
надеждата, че една или
няколко от тях ще успеят и
че ще бъдат произведени в
САЩ. Шефовете на биотех-
нологичната компания

"Модърна" и на "Санофи"
казаха на практика на
Европа, че е добре да
следва примера на Вашинг-
тон. Най-добрата гаранция
срещу национализация на
ваксините ще бъде да се
изградят заводи на някол-
ко континента.

Но за разлика от панде-
мията от грип H1N1 през
2009 г.,

тръгваме от нулата,

нямаме нито ваксина, нито
завод, каза Паскал Бролие
от Световния алианс за
ваксини и имунизации
(Gavi), който купува вакси-
ни за развиващи се стра-
ни. Публично-частната
Коалиция за иновации в
областта на епидемичната
готовност (CEPI), основана
през 2017 г. на фона на
първоначалния неуспех в
борбата срещу ебола,
инвестира половин мили-

ард долара за разработва-
нето на ваксина срещу
новия коронавирус. В
замяна тя иска обмен на
технологии за масово и
бързо производство.

С тези субсидии лабора-
ториите изграждат допъл-
нителни производствени
линии, без да чакат резул-
татите от клиничните
тестове. Някои компании
се съюзяват: "Модърна"
може да произвежда в
САЩ (за американския
пазар) и в Швейцария (за
Европа). "Санофи" работи
съвместно с конкурента си
"ГлаксоСмитКлайн" - двата
гиганта имат много заводи
от двете страни на Атланти-
ка. За да бъде ваксинирана
планетата, остава да се
надяваме, че няколко
ваксини, а не само една
ще бъдат създадени и ще
преминат успешно тестове-
те. ç
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07.00 "Безценната перла" - сериал
(п)

08.00 "Студио Икономика" (п)
09.00 "Не се страхувай" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 "Жоакина, доня Революция"

- бразилски сериен филм
12.05 "Холивудски знаменитости"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Безценната перла" - сериал
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ

Елена Пенчукова
15.30 Новини
16.00 "Дълбокият корен" - доку-

ментален филм
16.30 "Думата е ваша" - открита

линия със Стоил Рошкев
17.25 ТВ пазар
17.40 "Тихият Дон" - сериал, 5

епизод (2015 г.), Русия, ре-
жисьор Сергей Урсуляк

18.30 Новини - централна емисия
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "Дискусионен клуб" с Вели-

зар Енчев
21.00 Киносалон БСТВ: "Изискана

кухня" (2012 г.) Франция
22.35 Новини (п)
23.20 "Актуално от деня" (п)
23.50 "Дискусионен клуб" (п)
00.50 "Следобед с БСТВ" (п)
02.20 "Студио Икономика"(п)
03.20 "За историята свободно" (п)
04.20 "Лява политика" с Алексан-

дър Симов (п)
05.20 Документален филм (п)
05.40 "Жоакина, доня Революция"

- бразилски сериен филм (п)
06.30 "Актуално от деня" (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Какво ще се случи? - доку-
ментална поредица/п/

05.25 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 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 Началото: Пътешествието на
човечеството - документал-
на поредица

13.30 Културното наследство на
България - документална по-
редица

14.00 Малки истории
15.00 Светът на жестовете - специ-

ализирано предаване за хо-
ра с увреден слух

15.15 Гимназия "Черна дупка" - тв
филм

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

но-образователно предава-
не/п/

17.30 В близък план
17.55 Препрочитаме Вазов - кам-

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

18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Епопея на забравените: Ода

за Паисий
19.05 Питай БНТ
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 БНТ на 60
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 Каменната гора - игрален
филм /България, 1987 г./,
режисьор Иля Велчев, в ро-
лите: Евелина Борисова, Лю-
бомир Бъчваров, Цанислав
Стойков и др.

01.25 Култура.БГ /п/
02.25 100% будни /п/
03.35 Дойче веле: Шифт
03.50 Туристически маршрути /п/
04.20 Още от деня /п/

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ - сери-
ал

06.00 "Трансформърс :  Рескю
Ботс" - анимация, сериал,
с. 3, еп. 6

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, с. 2, еп. 7

14.50 "Спасители в планината" -
сериал, с. 11, еп. 5, 6

16.30 "Домашен арест" - сериал,
с. 2, еп. 7

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. 53

19.00 bTV Новините - централна
емисия

20.00 Премиера: "Завинаги" - се-
риал, с. 2, еп. 91

21.00 "Столичани в повече" - сери-
ал, еп. 19, 20

23.00 bTV Новините - късна еми-
сия

23.30 Премиера: "Супер екипаж" -
сериал, еп. 17, 18

00.30 "Новите съседи" - сериал, с.
9, еп. 14

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

121

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ -
сериал, с. 7, еп. 5, 6

08.15 "Предай нататък" - драма
(САЩ, 2000), в ролите: Хей-
ли Джоуел Осмънт, Кевин
Спейси, Хелън Хънт, Джей
Мор, Джеймс Кавийзъл, Джон
Бон Джоуви и др.

11.00 "Вътрешна сигурност" - се-
риал, с. 7, еп. 7, 8

13.30 "Матрицата: Революции" -
фантастика, екшън, трилър
(Австралия, САЩ, 2003), в
ролите: Киану Рийвс, Лорънс
Фишбърн, Кари-Ан Мос, Хю-
го Уивинг, Моника Белучи,
Джейда Пинкет Смит, Нона
Гей и др.

16.00 "В голямата игра" - биогра-
фичен, военен, драма, коме-
дия (САЩ, 2016), в ролите:
Майлс Телър, Джона Хил,
Ана де Армас, Шон Туб, Бари
Ливингстън, Бренда Ку, Саид
Фараж, Хасан Саид и др.

18.45 "Последният ловец на вещи-
ци" - фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ, 2015), в
ролите: Вин Дизел, Роуз Лес-
ли, Илайджа Ууд, Майкъл
Кейн, Армани Джаксън и др.

20.50 "Като на кино" - предаване
за кино

21.00 "Мумията" - фентъзи, екшън,
приключенски (САЩ, 1999),
в ролите: Брендън Фрейзър,
Рейчъл Вайс, Джон Хана, Ар-
нолд Вослу, Кевин О`Конър,
Ерик Авари, Патрисия Ве-
ласкес

23.30 Премиера: "Професия: Стрип-
тийзьор 2" - музикален, ко-
медия, драма (САЩ, 2015), в
ролите: Чанинг Тейтъм, Ам-
бър Хърд, Мат Боумър, Ели-
забет Банкс, Джо Мангане-
ло, Джейда Пинкет Смит, Ан-
ди Макдауъл, Доналд Главър
и др. [16+]

02.00 "Кораб на страха" - хорър
(Китай, 2016), в ролите: Ру-
би Лин, Питър Хо, Уонг Ли,
Скар Ким, Ли Лин [16+]

04.00 "Убийство под прожекто-
рите" - трилър (САЩ, 2019),
в ролите: Кришел Стаус,
Никол Билдърбек, Джейсън
Доли, Дарин Деуит Хенсън
и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Незабравимо" - сериал, се-
зон 3 /п/

06.20 "Здравей, България"
09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните

дъщери" - сериал
13.30 "Остани с мен" (премиера) -

сериал
15.00 "Черна роза"(премиера) - се-

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

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

сериал
18.00 "Семейни войни" - телевизи-

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

та" (премиера) - сериал, се-
зон 9, финал

21.00 "Кошмари в кухнята" - риа-
лити

22.00 "ФБР" (премиера) - сериал,
сезон 1

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Престъпни намерения" - се-

риал, сезон 4
00.30 "Незабравимо" - сериал, се-

зон 3
01.30 "Теория за големия взрив" -

сериал, сезон 12
02.00 "Уил и Грейс" - сериал
02.30 "Завинаги свързани" - сери-

ал
04.30 "Остани с мен" - сериал /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - петък, 22 май ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ПППППроменливо
Днес облачността ще бъде промен-

лива. Ще има и слънчеви интервали. По-
вече купести облаци ще има в централ-
ните части на страната и там ще прева-
ли и прегърми. Слаби краткотрайни пре-
валявания са възможни и на места на
изток. Дневните температури ще се по-
вишат спрямо днешните и ще бъдат от
17 до 22 градуса. Вятърът на изток ще
стихне, а в западната част на Дунавс-
ката равнина ще се появи до умерен,
от северозападна посока.

В събота краткотрайни превалявания ще има само на отделни места около
планините и на изток, но ще остане хладно, с температури около 20 градуса.

В неделя отново ще вали на повече места, а в началото на следващата
седмица мощни гръмотевични бури, локални градушки и нестабилно време ще
има над по-голямата част от страната.

Нестабилното време ще се задържи през голяма част от следващата сед-
мица.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Мумията" - фентъзи,
екшън, приключенски, в ролите: Брендън

Фрейзър, Рейчъл Вайс, Джон Хана, Арнолд Вослу,
Кевин О`Конър, Ерик Авари, Патрисия Веласкес



СПОРТ16
 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

22.05.2020

Обвиняемият собстве-
ник на Левски Васил
Божков пусна нова анке-
та във Facebook. В нея
феновете ща могат да
гласуват кой да стане
шеф на клуба.

Логично, сред имената
фигурира и това на леген-
дата Наско Сираков,
който публично изяви
желание да вземе акции-

19 140 ëâ. îò Áîæèíîâ
Валери Божинов направи огромен жест към любимия

си Левски, информира "Телеграф Медиа".
Божигол, изкарал два периода на "Герена" - през 2014-

а и 2019-а, в които отбеляза 11 гола в 30 мача, е превел
по сметката на "сините" точно 19 140 лева. В сумата,
както може да се предположи, има символика, тъй като
Левски е създаден през 1914 година.

Така Божинката, който в момента защитава цветове-
те на италианския втородивизионен Пескара, удари не-
малко рамо на сериозно закъсалия Левски. ç

Председателят на Тръст
"Синя България" Даниел
Стрезов заяви, че не е ра-
зумно новият собственик на
Левски да бъде обявен чрез
гласуване във Фейсбук. Той
говори пред bTV относно
анкетата, която обвиняеми-
ят Васил Божков пусна на
страницата си в социална-
та мрежа.

Участие в нея взеха над
25 000 души и 80% заявиха,
че са съгласни новият бос
на клуба да бъде обявен
чрез електронно гласуване.

Стрезов коментира и ре-
шението на ръководството
на "сините" да приеме да-
рението от 500 000 лв. на
Делян Пеевски.

"Ние си даваме сметка,
че едно такова дарение пос-
тавя ръководството пред те-
жък избор, но очевидно те-
зи пари няма да решат кар-
динално финансовото поло-
жение. Дарението беше
прието, имахме разговори

Президентът на УЕФА Александър Чеферин заяви, че Ев-
ро 2020 ще премине по план през следващото лято.

"Не мисля, че този вирус ще продължи вечно. Мисля, че
ще отмине по-рано, отколкото мнозина си мислят", коменти-
ра Чеферин в интервю за The Guardian.

"Това е сериозна ситуация, но сега тя започва да утихва
и ние сме по-предпазливи. Знаем повече за вируса и като
цяло съм оптимист. Не ми харесва тази апокалиптична глед-
на точка, че трябва да изчакаме втора или трета вълна или
дори пета вълна..."

"Готови сме и следваме препоръките на властите, но аз
съм абсолютно сигурен, че добрият стар футбол с фенове
ще се върне съвсем скоро." ç

Åëåêòðîííèÿò èçáîð íå å ðàçóìåí

и от ръководството зависи
как ще ги използват опера-
тивно парите."

"Левски  е болен не за-
ради дарението, а заради
дългите години, в които все-
ки един от нас прие любов-
та си и съществуването на
Левски като даденост. Ак-
циите в момента са прите-
жание на Георги Попов, но
физически са на "Герена".
На практика това не носи
никакво решение", добави

шефът на фенската органи-
зация.

"Темата за електронно
гласуване е доста актуал-
на, дори на държавно ни-
во, и доколкото ми е извес-
тно, все още не е намерен
ясен механизъм, по който
това да се случи. Не ми се
струва разумно новият соб-
ственик на Левски да бъде
оповестен чрез някаква ан-
кета във Facebook", комен-
тира Стрезов. ç

Åâðî 2020 ùå ïðåìèíå
ïî ïëàí ïðåç 2021 ã.

Владислав Стоянов ста-
на поредният футболист на
Лудогорец, който продъл-
жи своя договор, обявиха
от Разград. След кратки
преговори вратарят прие
предложението на ръко-
водството на шампионите
и парафира новия конт-
ракт.

"Щастлив съм, че ще

Президентът на германска-
та футболна федерация Фриц
Келер обяви, че е говорил с
изпълнителния директор на Ба-
йерн Карл-Хайнц Румениге да
се обърнат към УЕФА с пред-
ложение за въвеждането на та-
ван на заплатите.

"В момента парите за тран-
сфери и заплати във футбола
са абсурдни", категоричен е Ке-
лер, цитиран от "24 часа". Спо-
ред него футболът трябва да се
върне обратно на хората, а не
да е игричка на милионери.

В България също бе предло-
жено да има таван на заплати-
те от финансовия министър
Владислав Горанов, но клубо-
вете и БФС се направиха, че
не го чуват.

По същия начин се действа-
ше и с програмата 60/40. Гора-
нов призова футболистите да
не се възползват от нея, а Лу-
догорец вече получи близо 300
бона на два транша. Възполз-
ваха се и други отбори. ç

Âëàäèñëàâ Ñòîÿíîâ
ïîäïèñà ñ Ëóäîãîðåö

имам възможността да
продължа кариерата си в
Лудогорец. Екипът ни е
страхотен. По-мотивирани
сме от всякога да печелим
нови трофеи и да радваме
нашите фенове", заяви Сто-
янов, който може да се пох-
вали, че е спасил две дуз-
пи на звездата на Ювентус
Кристиано Роналдо. ç

Òàâàí çà çàïëàòèòå
âúâ ôóòáîëà?

Áîæêîâèàäàòà çà Ëåâñêè
ïðîäúëæàâà

те. Божков пише, че е
избрал четирима кандида-
ти, но феновете са доба-
вили още имена.

Ето какво пише той:
"Благодаря на всички

за гласуването.
Преди седмица се

надявах да се прекратят
задкулисните игри с
ПФК ЛЕВСКИ/PFC
LEVSKI

Не се случи. Вие
решете кой да получи
собствеността.

Тук ви предлагам
четирите най-обсъждани
кандидатури и възмож-
ност за свободен избор."

Предложението на
Васил Божков: Наско
Сираков, Делян Пеевски,
Бойко Борисов, Сретан
Йосич и Тити Папазов. ç

Валери
Божинов

Даниел Стрезов

Владислав Стоянов
Александър
Чеферин

Васил Божков


