
web:zemia-news.bgНАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК Брой 99 (7453) Год. XXXI 70 ст.

29.05.2020
ПЕТЪК-СЪБОТА

Реклама 944944944944944 1010101010 2626262626

6
Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!

ÑÚÁÎÒÍÈÊ

7
-10

ПРИЛОЖЕНИЕÌÍÅÍÈÅ

„Напред! Науката е слънце“ и реста-
врацията на капитализма в България
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Най-лошият възможен сценарий
в Москва е избегнат, каза Путин
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хаос сме влезли, с хаос сме излезли от извън-
редното положение. Прав ли е президентът!? Че
какъв хаос е това? Министърът на здравеопаз-
ването иска детска болница в незавършена от
четири десетилетия сграда, но премиерът казва,

Ðåä â õàîñà, ñòàáèëíîñò
â áåçðåäèåòî
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Öâ. Öâ.
Áèâøèÿò âòîðè â ÃÅÐÁ ñå ðàçäåëè ñ
ïîñòîâåòå ñè â ïàðòèÿòà è ïàðëàìåíòà
îêîëî ïîêóïêàòà íà ëóêñîçåí èìîò

рокуратурата е оневинила
Цветан Цветанов за скан-
дала "Апартаментгейт".

Това съобщи Гражданс-
кото сдружение БОЕЦ, ко-
ето през март 2019 г. сези-
ра държавното обвинение,
ДАНС и комисията "Анти-
корупция", за най-новия
апартамент на Цветан Цве-
танов в луксозната сграда
"Летера" на фирмата "Ар-
текс".

Държавното обвинение

отказва да подведе Цвета-
нов под отговорност, тъй
като не вижда никакви на-
рушения по закупуването
на апартамента му и про-
изхода на парите, нямало
и съмнения за злоупотре-
ба със служебно положение.

Постановлението може
да се обжалва пред Апела-
тивната специализирана
прокуратура, което сдруже-
ние "Боец" вече обяви, че
ще направи.

На 5 март т. г. в отго-
вор на въпрос дали ще пра-
ви партия, Цветанов зая-
ви: "Няма да скрия, че ca
много хората, които жела-
ят да ce направи нов поли-
тически проект, който дейс-
твително да бъде на една
по-здрава oснова, за реал-
ни политики и за полити-
ки, c които действително да
бъдат защитавани интере-
сите на малкия и средния
бизнес".  ç

оневинен за
„Апартаментгейт“
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Калцедония (Верона) е
направил нова оферта
на българската звезда
Матей Казийски, съоб-
щава tggialloblu.it. 35-го-
дишният волейболист
стана шампион на Япо-
ния с ДжейТЕКТ Стингс,
а впоследствие се при-
съедини към клуба от
Верона, но изигра само
един двубой, преди Су-
перлигата на Италия да
бъде спряна заради пан-
демията от коронавирус.
Според информацията на
tggialloblu.it българинът е
получил и предложение
да продължи да играе за
ДжейТЕКТ Стингс, което
е по-добро от финансо-
ва гледна точка от офер-
тата на Верона, но Ка-
зийски все още не е ре-
шил къде да продължи
кариерата си.  ç

Êàçèéñêè ðàçäâîåí
ìåæäó Èòàëèÿ
è ßïîíèÿ

Световната здравна ор-
ганизация (СЗО) създа-
ва своя фондация за
частни дарения от цял
свят, включително от
физически лица. Това
става в момент, когато
САЩ - най-големият вно-
сител в бюджета на ор-
ганизацията - замразиха
вноските си, недоволни
от начина, по който СЗО
подхожда към пандемия-
та от новия коронавирус.
Генералният директор на
СЗО Тедрос Гебрейесус
обаче увери, че с тази
фондация не иска да за-
мени САЩ, и обясни, че
проектът за нея се об-
съжда още от 2018 г.
Той допълни, че създа-
ването на фондация ще
позволи да се набират
повече средства и по-
свободно да се манев-
рира при финансирането
на здравни програми. ç
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че ще я събори и ще строи съвсем нова. Финансовият
министър откровено е против  свалянето на ДДС-то на
ресторанти и книги, но министър-председателят напом-
ня, че му е началник и ако иска, да си ходи. Засега
няма отказ от държавните бензиностанции, макар че и
тази идея като че ли приближава към обратния завой.

И това, ако е хаос! Просто сме царе на кризите.
Сами си ги създаваме, борим се с тях и излизаме побе-
дители в собствените си очи. Само дето китайците ни
изпревариха по отношение на коронавируси. Иначе пус-
нем мухата, гледаме как народът започва да обяснява,
че това няма как да стане, оставяме хората да спретнат
някой и друг протест на плочките пред парадния вход
на стария Партиен дом, в който скоро ще се пренесе
цялото народно представителство, и вземаме обратния
завой. Или един-двама ще влязат в кабинета на главата
на правителството, за да решат проблема с абитуриен-
тските балове например, или някой министър ще дотър-
чи, за да поиска среща с гражданите. Решават се проб-
лемите?! Има и други начини, разбира се. Трябваше
телевизионен репортаж да покаже, че в една общинска
болница има стари апарати за хемодиализа, за да се
отделят необходимите средства. Сигурно е имало десет-
ки молби нагоре по инстанциите, но е напълно обяснимо
за нашите навици да стоят в някое чекмедже.

Така че няма хаос! Така си работим. Веднъж да се
харесаме на едни, другия път - на други. Тя и кризата с
футболния "Левски" е нещо такова. Акции за милиони
ходят по софийските улици. Къде се е видяло такова
нещо? Иначе сме сред първите в Европа. Вярно е, все-
ки ден го чуваме от телевизора.

Спирдон СПИРДОНОВ

По разследване на
Специализираната про-
куратура в няколко гра-
да ce провежда акция на
прокуратурата и ДАНС.
Според неофициална
информация един от
проверяваните адреси e
на заместник-министъ-
ра на екологията Кра-
симир Живков. Пре-
търсвания и изземва-
ния ce преведоха и в

Колаж ЗЕМЯ

Хасково.
Православ-
ната църква
чества вчера
празника
Възнесение
Господне -
Спасовден.
По традиция
вярващите
направиха
литийно
шествие от
храма "Св.
Архангел
Михаил" до
параклиса
"Възнесение
Господне" на
хълма Ямача.
Там бе
отслужена и
тържествена
литургия.

Ìàùàáíè àêöèè íà ïðîêóðàòóðàòà
Пламен Бобоков, в
крайдунавския град. Из-
вършени бяха претърс-
вания и изземвания,
като от къщата бяха из-
несени вещи и докумен-
ти. От Русе съобщиха
за присъствие на жан-
дармерия пред офиси и
жилище, свързани c
местните бизнесмени
Пламен и Атанас Бо-
бокови. Разследването

e за организирана
престъпна група, каза
лаконично говорителят
на прокуратурата Сий-
ка Милева, като уточ-
ни, че информацията
все още пристига при
нея. Служители на
ДАНС и прокуратура-
та ca влезли в Регио-
налната инспекция по
околната среда и води-
те в Пловдив.

сградата на Министер-
ството на околната сре-
да и водите в Cофия,
както и в Плевен и
Монтана. Спецакция
имаше вчера и в Русе,
съобщи Би Ти Ви. Жан-
дармерия влязла в ад-
министративната сгра-
да на "Приста Ойл" и в
къщата, собственост на
бизнесмена и съсобст-
веник на компанията <2

Снимка
Пресфото

БТА



ÁÚËÃÀÐÈß
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

2 29.05.2020

Мащабна акция на
Специализираната проку-
ратура се проведе на
територията на цялата
страна, научи "Нова
телевизия". По първона-
чална информация разс-
ледващи са влезли в
дома на заместник-
министъра на околната
среда и водите Красимир
Живков в Ботевград. Той
беше отведен в сградата
на министерството и
впоследствие - качен в
бус на прокуратурата.
Пред медиите Живков
заяви, че не е задържан.
В последните два месеца
ресорът му бил свързан с
управлението на отпадъ-
ците у нас, уточнява
телевизията.

Служители на ДАНС и
прокуратурата са влезли
и в сградата на самото
министерство в София.

На място беше и замест-
ник-шефът на Спецпроку-
ратурата Ангел Кънев.
Претърсвания и изземва-
ния на документи се
извършват и в Плевен и
Монтана. Най-вероятно
разследването е срещу
организирана престъпна
група и е свързано с внос
на боклук от Италия.

В средата на януари
Красимир Живков беше
един от разпитваните в
Специализираната проку-
ратурата във връзка с
водната криза в Перник.
Той бе посочен от адвока-
тите на бившия екоминис-
тър Нено Димов като
човека, чийто ресор във
ведомството са били
язовирите. Той прекара
дълго време зад решетки-
те и в края на април бе
пуснат по домашен арест.

Спецакция имаше

Ìàùàáíà àêöèÿ â öÿëàòà ñòðàíà,
ðàçñëåäâàùè âëÿçîõà â äîìà íà
çàì.-ìèíèñòúð íà îêîëíàòà ñðåäà

ÊÏÊÎÍÏÈ ðàáîòèëà óñèëåíî, íî ïðîïóñíàëà íÿêîëêî àïàðòàìåíòà

Îñâåí â Áîòåâãðàä, Ïðàâåö è
ÌÎÑÂ ñïåöàêöèÿ è â Ðóñå - â
ñãðàäè íà Áîáîêîâè

Увеличава се работата на
КПКОНПИ (Комисията за проти-
водействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придоби-
тото имущество), става ясно от
разглеждания от депутатите док-
лад за дейността на комисията
за миналата година. Разгледани
са с 27 преписки повече в срав-
нение с 2018 г. Над 9900 лица
са проверени. Ръстът на прове-
рените е с близо 900, съобщи
Нюз.бг. Справянето с корупция-
та не е работа само на една ко-
мисия, тя минава и през пленар-
на зала, предупреди председате-

Ä-ð Êóí÷åâ: Ìàñêèòå ùå îñòàíàò
çàäúëæèòåëíè ìíîãî äúëãî âðåìå

вчера сутринта и в Русе,
съобщи Би Ти Ви. Жандар-
мерия влязла в админист-
ративната сграда на
"Приста ойл" на ул."Бори-
сова" и в къщата, собстве-
ност на бизнесмена и
съсобственик на компани-
ята Пламен Бобоков,
която се намира на ул.
"Хан Аспарух" в крайдунав-
ския град.

Извършени бяха пре-

търсвания и изземвания,
като от къщата бяха
изнесени вещи и докумен-
ти. Тя бе запечатана -
както външната врата на
оградата, така и вътреш-
ната на самата сграда. И
двата обекта се охраня-
ват от екипи на жандар-
мерията. В администра-
тивната сграда се намира
и почетното консулство
на Украйна.ççççç

те. В този вид, ако законът бъде
променен така, както се настоя-
ва от парламентарната опозиция,
той пак няма да работи, обясни
Цацаров. Нямало да има промя-
на в работата на комисията, ако
председателят се назначава от
президента.

Похвали за работата на ко-
мисията дойдоха от ГЕРБ. КПКОН-
ПИ работи сериозно, все повече
кранчета се затварят, заяви Спас
Гърневски. Той отчете, че за две
години след приемане на закона
за борба с корупцията в арести-
те са най-големите олигарси.ççççç

адължителното носене
на маски ще остане за
много дълго време, пре-
дупреди главният държа-
вен здравен инспектор

че се обсъжда и по-сериозна ре-
организация, включително и на
работата на Щаба и на начина
на представяне на информация-
та, тъй като е очевидно, че тен-
денцията наистина вече е ста-
билна към намаляване на зара-
зените. Доц. Кунчев обясни още,
че вероятно ще бъде предложе-
но премахване на 14-дневната
карантина при влизане на чужди
граждани в България. Така РЗИ
няма да са толкова много по гра-
ниците, а на своите територии и
ще следят за възникване на ог-
нища.

Запитан за летните почивки
и къпането в морето, доц. Кун-
чев каза, че вирусът не се пре-
дава през морската вода, комен-
тира "Нова телевизия".ççççç

лят на комисията Сотир Цацаров.
Работело се с остарял Наказате-
лен кодекс. Освен че липсвал
апартаментът на предшествени-
ка му Пламен Георгиев, в докла-
да липсвали апартаментите на
червени депутати. Нека да бъдем
обективни, отчетният доклад не
е вестник, обясни Цацаров, ци-
тиран от Епицентър.бг. Пред де-
путатите председателят на анти-
корупционния орган обясни още,
че разковничето за борба с ко-
рупцията не е проектът на закон
за противодействието на това яв-
ление, предлаган от социалисти-

Събития
” 1453 г. - Падането на
Константинопол: армията
на султан Мехмед II Фатих
(Завоевателя) превзема
Константинопол след
двумесечна обсада, артиле-
рийски обстрел с най-
модерните за тази епоха
оръдия и масирана атака
на еничарския корпус. При
атаката е убит последният
византийски император
Константин XI Палеолог.
” 1876 г. - Априлското
въстание: четата на Христо
Ботев овладява пътничес-
кия параход "Радецки" и
заставя капитана да спре
на българския бряг при
село Козлодуй.
” 1953 г. - Сър Едмънд
Хилари и шерпът Тенсинг
Норгей стават първите
алпинисти, изкачили връх
Еверест в Хималаите.
” 1985 г. - Трагедията на
Хейзел: на финала на
Шампионската лига на
УЕФА в Брюксел, Белгия,
39 футболни запалянковци
са убити и стотици са
ранени от срутена подпор-
на стена, след като при-
върженици на ФК Ливърпул
проникват в сектор на ФК
Ювентус.
Родени
” 1880 г. - Освалд Шпенг-
лер, немски философ
” 1917 г. - Джон Кенеди,
35-и президент на САЩ
” 1920 г. - Рачко Ябан-
джиев, български артист
” 1934 г. - Георги Йорда-
нов, български културен
деец и политик, заемал е
постовете на първи секре-
тар на ОК на БКП в Сливен
и ГК на БКП -София,
вицепремиер и председател
на Комитета за култура,
избиран в Секретариата на
ЦК и за кандидат-член на
Политбюро на ЦК на БКП и
четири мандата за депутат.
Починали
” 1453 г. - Константин XI
Палеолог, византийски
император
” 1979 г. - Мери Пикфорд,
американска актриса
” 1982 г. - Роми Шнайдер,
австрийска актриса
” 2011 г. - Ференц Мадъл,
унгарски учен и политик,
бивш президент на Унгария

Íà òîçè äåí

:

Ç
доц. д-р Ангел Кунчев по време
на брифинга на Оперативния
щаб.
Можем да освободим много мер-
ки в кратък период, но основни-
те, които засягат дейността на
всеки човек като носене на мас-
ки, честа дезинфекция и лична
хигиена, особено в закрити по-
мещения, ще останат задълго,
предупреди доц. Кунчев.

На въпрос кога ще бъде да-
дена препоръка за отваряне на
частните учебни центрове, Кун-
чев отговори, че това се обсъж-
да сериозно.

Знаете, че списъкът на заб-
ранените дейности не е дълъг. Все
още тази е една от тях. Много е
вероятно с началото на юни да
има такива промени. И допълни,
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"Още преди 2 години
парламентарната група на
"БСП за България" прогно-
зира, че КПКОНПИ няма
да се справи с един от
най-големите проблеми на
българското общество, а
именно - корупцията.
Припомням, че в началото
на тази година "Транспе-
рънси интернешъл" поста-
ви България на 74-то място
по индекс на корупция -
това ни отвежда на дъното
на Европейския съюз."
Това заяви народният
представител от "БСП за
България" Кристина Сидо-
рова. Тя допълни, че
миналата седмица, в своя
препоръка  Съветът на
Европейския съюз относно
Националната програма за
реформи България 2020
заяви, че  в България все
още няма присъди по дела
за корупция по високите
етажи на властта. Сидоро-
ва отбеляза, че  това е
поредното доказателство,
че правителството няма
напредък в борбата с
корупцията.

"Какво не четем в
доклада на КПКОНПИ? Не
четем, че  комисията,
която е призвана да се
бори с незаконното придо-
биване на  имущество, се
оказа в епицентъра на
скандал за такова, неза-
конната тераса на бившия
председател на КПКОНПИ
Пламен Георгиев. В този
доклад не четем и за
"Апартаментгейт" - още
един голям скандал с

Äúðæàâàòà íå ñå ñïðàâÿ ñ êîðóïöèÿòà,
íà äúíîòî ñìå â ÅÑ, çàÿâè Êðèñòèíà
Ñèäîðîâà îò ëåâèöàòà

незаконно придобиване на
имуществото от властта",
коментира Сидорова. Тя
подчерта, че през измина-
лата година комисията е
получила общо 166 сигнала
за евентуален  конфликт
на интереси, а е установи-
ла такъв единствено за 14
случая, като са наложени
глоби само за 173 511 лв.

 "Надявам се, че нало-
жителните законодателни
промени, за които освен
нас, говори  и г-н Цаца-
ров, ще бъдат скоро факт
и ние ще имаме работещо
антикорупционно законо-
дателство и ефективна
комисия.  С  един недобър
закон няма как да имаме
добре и ефективна работе-
ща комисия. БСП  няма да
подкрепи доклада", завър-
ши Кристина Сидорова.

Милко Недялков:
Не се акцентира
върху борбата с
корупцията

"В доклада на КПКОН-
ПИ няма анализ и насоки
за ефективно противодейс-
твие на корупцията. Този
закон е направен единст-
вено да демонстрира
дейност на българската
държава по борбата с
корупцията, а не да работи
реално", каза народният
представител от ПГ на
"БСП за България" Милко
Недялков от трибуната на
Народното събрание.

"В този доклад  няма
анализ и насоки за ефек-

тивно противодействие на
корупцията - каквато е
целта на закона. Особено
за прояви на корупция за
лица, заемащи висши
публични длъжности. В
този доклад  липсва
акцент за борбата с коруп-
цията", завърши Милко
Недялков.

Крум Зарков:
Настоявахме за
различен орган за
борба с корупцията

"Спомена се няколко
пъти, че, видите ли, единс-
твената критика на БСП
към Закона за КПКОНПИ
е кой назначава председа-
теля на комисията. Това е
една от критиките ни. Но
ние концептуално се
противопоставихме на
идеята да се сливат  орга-
ни, работещи по различни
процедури, и представих-
ме друг вариант, в който
този орган не само че
беше оглавяван по друг
начин, но да има други
цели, други функции, други
правомощия. А именно - да
се създаде нов, стегнат
орган, който да разследва
корупцията по високите

ÁÑÏ:  Â äîêëàäà çà ðàáîòàòà íà ÊÏÊÎÍÏÈ
íÿìà è äóìà çà "Àïàðòàìåíòãåéò"
è "Òåðàñàãåéò"

етажи и да се бори за
постигането на осъдителни
присъди в рамките на
наказателния процес."

Това каза Крум Зарков,
зам.-председател на ПГ на
"БСП за България", от
парламентарната трибуна.
По неговите думи в това
се е състояла и основата
на критиката на БСП към
закона и към органа,
който трябва да го изпъл-
нява, докато въпросът -
кой назначава нейния
председател, е бил пред-
мет на друг дебат, имащ
отношение към независи-
мостта на комисията -
доколко тя трябва да бъде
независима от управлява-
щите.

"Затова този доклад е
важен всяка година - за
да поставим някои елемен-
ти на разсъждение и да
видим кои неща могат да
бъдат подобрени и как",
посочи Зарков и призова
да не се  подценява
дебатът по съществото на
различните видове борба
с корупцията. "Ние все
още твърдим, че корупция-
та се бори и чрез Наказа-
телния кодекс", каза
Зарков.ç

IN MEMORIAM

довен студент през 1969 г. и
завършва висшето си обра-
зование в Юридическия фа-
култет на Софийския универ-
ситет "Св. Климент Охридс-
ки" през 1973 г., след което
преминава през всички стъп-
ки на съдебната йерархия.

В периода 1983 - 1986 г.
е аспирант по граждански
процес в Юридически факул-
тет на СУ "Св. Климент Ох-
ридски". От 1988 г. е доктор
на юридическите науки. Лю-
бен Корнезов развива науч-
на и преподавателска дей-
ност. Той е професор, автор
на 17 книги и монографии и
над 350 статии. Изнасял е
лекции по гражданскопроце-
суално право в Юридическия
факултет на УНСС, София,

Ïîëîâèí ãîäèíà îò êîí÷èíàòà íà ïðîô. Ëþáåí Êîðíåçîâ
както и в Югозападния уни-
верситет "Неофит Рилски",
Благоевград.

От 1975 до 1981 г. е съ-
дия в Ямболски районен съд,
а от 1981 до 1983 г. изпълня-
ва длъжността съдия в Ямбол-
ския окръжен съд. В периода
1983 - 1986 г. е председател
на Търговищкия окръжен съд,
а от 1986 - 1990 г. на Ямбол-
ския окръжен съд. От 1977 г. е
член на БКП, след 1990 г. про-
дължава членството си в БСП.
За член на Висшия съвет на
БСП е избран през декември
1996 г. и остана такъв до края
на дните си.

Избран е за депутат в
7-ото велико народно съб-
рание, където е заместник-
председател на Парламентар-

Корнезов отново е избран за
депутат. От 5 юли 2001 г. той
е заместник-председател на
ПГ на Коалиция за България.
От 15 октомври 2003 г. е от-
ново заместник-председател
на НС.

На проведените на 25
юни 2005 г. Любен Корне-
зов е избран за депутат в
40-ото народно събрание от
1-ви МИР - Благоевград от
листата на Коалиция "За Бъл-
гария" и става заместник-
председател на Народното
събрание. В парламента от-
ново е избран през 2009 г.
и се оттегля от него през
2013 г. Проф. Корнезов бе
един от най-ярките парламен-
тарни оратори, брилянтен
юрист, човек с вродено дър-

Навършва се половин
година от смъртта на вид-
ния юрист конституциона-
лист, парламентарист и
учен професор Любен Кор-
незов. Той е роден на 3 яну-
ари 1947 г. в Ямбол. За-
вършва гимназия в родния
си град през 1965 г. През
1965 - 1967 г. отбива ре-
довната си военна служба
във ВМФ-Варна, след кое-
то две години е работник в
завод "Ямболен" и в стро-
ителството. Приет е за ре-

ната група на БСП и замест-
ник-председател на Комиси-
ята по изработването на Кон-
ституцията.

В периода 1991 - 1994 г.
той е съдия в Конституцион-
ния съд. През 1995 г. е наз-
начен за заместник-министър
на правосъдието и заема то-
зи пост до февруари 1997 г.

Любен Корнезов е депу-
тат в 38-ото народно събра-
ние, където е заместник-пред-
седател на Парламентарната
група на Демократичната ле-
вица. През ноември 2000 г.
е избран за заместник-пред-
седател на НС. Член е на Съ-
вета по европейски въпроси.

На проведените на 17
юни 2001 г. парламентарни
избори за 39-о НС Любен

жавническо чувство и со-
циално мислене. Конститу-
цията и десетки закони са
негово дело, той бе сред
хората, които издигаха
престижа и професионализ-
ма в българския парламент
в сложните години на пре-
ход. Проф. Корнезов бе ри-
цар на правото и правова-
та държава, изтъкнат спе-
циалист и учител в профе-
сионален и морален план
на поколения млади юрис-
ти.

Поклон
пред светлата му памет!

От семейството,
близките и от редакци-

ите на ЗЕМЯ,
 "Русия днес"

и "Китай днес"

В съобщение на пресцен-
търа на БСП се казва: "В пос-
ледните дни, публични гово-
рители, включително членове
на НС на БСП, внушават, че
ръководството на партията на-
рушава Устава й, като пред-
лага неприсъствено, на под-
пис, решение за възобновя-
ване на временно спряната от-
четно-изборна кампания и
пряк избор на председател, съ-
общават от "Позитано" 20.

Изразяват се становища,
че се създава опасен преце-
дент и че за пръв път члено-
вете на НС изразяват позици-
ята си дистанционно - по елек-
тронен път или с подпис на
място.

Това не отговаря на исти-
ната.

Вземане на решение на НС
"на подпис" е наложена и ут-
върдена практика от предиш-
ни ръководства, при това без
да е имало обявена извънред-
на ситуация и ограничителни
мерки за масови мероприятия.

Такива решения са взима-
ни през 2012 г., през 2014 г.
и 2015 г. Никой от членовете
на НС и Контролната комисия
тогава не е оспорвал тези ре-
шения като противоуставни и
издигнатите от тях кандидати
за кметове са били законно
регистрирани за местните из-
бори. Направените изказвания,
и то от хора, заемали ръко-
водни постове по онова вре-
ме и приемали решения "на
подпис", без да се е налагало
поради епидемична криза, по-
казват тенденциозно отноше-
ние към решението на сегаш-
ното ръководство да довърши
отчетно-изборната кампания в
партията и да проведе пряк из-
бор на председател".ç

ÁÑÏ:
Íå å ïðåöåäåíò
÷ëåíîâåòå íà ÍÑ
íà ïàðòèÿòà
äà ãëàñóâàò
äèñòàíöèîííî
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Състоянието в Северо-
източна България по
отношение на есенниците
не е добро, потвърди
Костадин Костадинов,
председател на Национал-
на асоциация на зърноп-
роизводителите (НАЗ), за
Агри.БГ. По негови данни
до момента в Областната
служба по земеделие са
постъпили близо 280 хил.
дка за обследване за
пропаднали площи. Коми-
сиите са минали около
130 хил. дка.  "Резултатите
за това, колко декара ще
бъдат разорани, ще изля-
зат скоро. Тук през пос-
ледните дни го дават да
превалява, но реално
дъждът е пак локален.

Ïøåíèöàòà â Äîáðóäæà íå å äîáðå,
íî ïðîëåòíèöèòå ñå äúðæàò, êàçâà
Êîñòàäèí Êîñòàäèíîâ, ïðåäñåäàòåë
íà Íàöèîíàëíàòà àñîöèàöèÿ íà
çúðíîïðîèçâîäèòåëèòå

Îáñëåäâàò 280 000 äêà ñ æèòî
çà ïîðàæåíèÿ îò ñóøàòà

Изсипва се по 1 - 2 л/дка,
което е без стопанско
значение. Голяма част от
пшеницата е в много
лошо състояние - като
тръгнете от Балчик, към
Каварна, Шабла, Генерал
Тошево", обяснява Коста-
динов.

За сметка на това
председателят на НАЗ
определя актуалното
състояние на пролетните
култури в Добруджа като
добро.  "Стопаните извеж-
дат всички мероприятия
по отношение на пръска-
нето и окопаването. Сеит-
бата почти приключи.
Презасяват се някои
полета, където имаше
нападение на царевичния

хоботник", казва зърноп-
роизводителят.

На 29 май от 12 часа
министърът на земеделие-
то Десислава Танева и
председателят на Консул-
тативния съвет по зърното
Венцислав Върбанов ще
дадат пресконференция по
повод състоянието на
есенниците, съобщиха от
Министерския съвет.

Ще припомним, че
заради сушата значителна
част от пшеничените

Според регистъра, който се
води от Агенцията за безопасност
на храните, около 680-700 обек-
та са регистрирани като хлебоп-
роизводители. Според нас са поч-
ти 2 пъти повече. Това каза пред
БНР председателят на Национал-
ния браншови съюз на хлебарите
и сладкарите Мариана Кукушева
в деня на професионалния праз-
ник на хлебарите - Спасовден. Тя
оцени като "изключително важен"
новия Закон за храните, приет на
второ четене от парламента в сря-
да. "Ако той влезе в сила с цяла-
та тежест на членовете на зако-
нодателството, които са предви-
дени в него, Законът за храните
може да бъде част от законода-
телството за борба със сивия сек-

Õëåáàðñêèÿò áðàíø ñèïå õâàëáè çà íîâèÿ Çàêîí çà õðàíèòå
политическа воля, а може би ня-
ма и административен капацитет
да се случи такъв тип проследя-
ване, но чрез глава "Транспорт и
транспортни средства на храни"
ние сме изключително облагоде-
телствани от Закона за храните,
защото за нас е заложено спе-
циалното изискване да се създа-
де регистър на дистрибуторите.

Всички превозни средства,
превозващи, хляб, брашно, хлеб-
ни и сладкарски изделия ще имат
отделна регистрация, уникален
идентификационен номер, който
ще бъде сложен на транспортно-
то средство. Ако хванем дистри-
буцията, много лесно бихме стиг-
нали до първоизточника - произ-
водителя, както и до търговеца,

тор и би могъл да го ликвидира",
подчерта Кукушева.

Според нея нормативните
промени ще ликвидират сивия
сектор в хлебопроизводството.
"Хлябът е най-бързо оборотната
храна в света. Проследимостта на
производство, дистрибуция и ре-
ализация е изключително труд-
на. Видно е, че в България няма

Чумата по свинете
завзема нови райони
Африканската чума по свинете
(АЧС) е достигнала нови райони
на разпространение, става ясно
от съобщение на Българската
агенция по безопасност на
храните. Ведомството е
регистрирало случай на
заболяването при диво прасе
на територията на Държавно
ловно стопанство "Арамлиец",
което се намира в землището
на софийското село Огняново.
Това е първото проявление на
зараза в стопанството.
Заради инфектираното животно
ще бъдат умъртвени и унищо-
жени всички диви прасета,
находящи се в База за интен-
зивно стопанисване на дивеча
"Церова могила" в ДЛС
"Арамлиец", става ясно от
заповедта на ветеринарните
власти. Институцията обяви и
38 нови случая на чума по
свинете във вече регистрирани
със заболяването райони. Два
от тях са на територията на
Ловно-рибарско дружество
"Плачковци", в област Пловдив,
а останалите 36 - на територи-
ята на Държавно ловно
стопанство "Ропотомо", област
Бургас.

С близо 40% намаляха
през 2020 г. доматите
на открито, с 30 на сто
- пиперът
Срив в площите за отглеждане
на домати на открито и на
пипер, показва последният
оперативен анализ на Минис-
терството на земеделието,
храните и горите. Към 21 май
доматите на полето заемат 1459
ха и са с 38,5% по-малко в
сравнение с 2019 г. Пиперът на
открито е върху нищожните 890
ха, като минусът при тях е 31%.
Спрямо двата основни зеленчу-
кови вида, дините тази година
са като море. Те се отглеждат
върху 2685 ха, които са с 3,2%
повече в сравнение със същия
период на 2019 г. Пъпешите са
засадени върху 1 553 ха - плюс
5,7%. Малко повече (+ 3,3%)
спрямо 2019 г. са площите с
картофи - 8 496 ха. От тях вече
са реколтирани 487 ха. До 21
май 2020 г. производството на
ягоди е 1155 тона при реколти-
рани 330 ха от общо 819 ха.
Така наблюдаваните към този
период в страната картофи,
домати и пипер на открито,
дини, пъпеши и ягоди, заемат
общо 15 902 хектара. Тази
площ е доста по-малко от
площта на землището на Кнежа
например.

който трябва да я реализира. До-
сега никой пътен контролиращ ор-
ган не можеше да спре превозно
средство и да направи щателната
проверка.

Помислено е и за сивия сек-
тор. Отговорността е на местната
власт. Кметове и общински намес-
тници са длъжни да следят цялата
икономическа дейност, която се из-
вършва на тяхна територия:

Всеки производствен обект
трябва да има на трудов договор
поне един служител със специа-
лизирано образование в област-
та на хранително-вкусовата про-
мишленост. В момента масово в
обектите за производство или тър-
говия няма технолози, допълни тя.

С новия закон ще се сложи

полета в Добруджа и
Югоизточна България бяха
засегнати, в резултат на
което земеделските служби
по места направиха пълно
обследване на 100 процен-
та пропадналите ниви.

На днешното заседа-
ние на Консултативния
съвет по зърното се
очаква да бъдат разгледа-
ни важни въпроси, свър-
зани със състоянието на
посевите и зърнения
баланс на страната.ç

Специализирано
селскостопанско

изложение "Пчелома-
ния", организирано от

"Добрички панаир"
АД, се провежда в
откритите площи на
Спортен комплекс

"Простор" до 30 май,
при строго спазване
на противоепидемич-

ните мерки. В
изложението участват
27 фирми от страната -

производители на
пчелен мед, пчелни
продукти, пчелно

оборудване и
аксесоари.

:
Íàêðàòêî

край на препакетирането на хра-
ни, допълни още Мариана Куку-
шева. "Ще има пълна проследи-
мост на храната и знак за съдър-
жанието на ГМО. Ще има и 2 оп-
ределения за "Продукт от Бълга-
рия" - ако са изцяло от българска
суровина, и "Добит в България",
ако е произведен от смесени су-
ровини, независимо откъде. Пред-
виден е гратисен период, за да
могат бизнес операторите да от-
говорят на изискванията на зако-
нодателството.

"Аз се надявам, че септември
месец ние ще можем да се позд-
равим с действаща нормативна
уредба и с възможностите за по-
вече прозрачност, по-информиран
избор и борба със сивия сектор",
обобщи  председателят на Наци-
оналния браншови съюз на хле-
барите и сладкарите.ç

Снимка Пресфото БТА
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бъдат открити първите
обекти, Караниколов
уточни, че няма да е
скоро. "Първо трябва да
одобрим типовете модели
за обектите - за големите
и за малките. След това
ще търсим локации",
поясни той.

По повод цената на
горивата на държавните
бензиностанции беше
уточнено, че тя ще се
формира на търговски
принцип, но като се
обяснява защо е такава.
"Сега какво наблюдаваме
- падат цените на петро-
ла, 14 дни горивата не
мърдат, поскъпне петро-
лът - още същия ден
тръгват нагоре. Ролята на
държавата ще е дава
сигнали накъде върви
пазарът", уточни Емил
Караниколов.

Караниколов за поре-
ден път подчерта, че
основната задача на
Държавната петролна
компания ще е да изгра-
ди данъчни складове в
двете бази в страната на
държавния резерв, в
които има празни обеми.
Според него това е
нужно, защото според
анализ на Комисията за
защита на конкуренцията

Öåíèòå íà ãîðèâàòà ùåëè äà ñå
ôîðìèðàò íà òúðãîâñêè ïðèíöèï

Веригата от бензинос-
танциите, които държавата
планира да изгради, няма
да се правят с пари от
бюджета, каза вчера пред
Би Ти Ви министърът на
икономиката Емил Кара-
николов. Той уточни, че те
няма да се финансират от
бъдещата Държавна
петролна компания, а от
търговско дружество, в
което тя ще е основен, но
не и единствен акционер.
Според обявените намере-
ния на правителството
бъдещата държавна пет-
ролна компания ще има
за цел да оптимизира
управлението на задължи-
телните резерви от горива
и да предложи бензин,
дизел и газ на "максимал-
но ниски цени". Премие-
рът Борисов поясни, че
целта е във времена на
криза правителството да
има инструмент за защита
на населението и да не
може никой да прави
дъмпинг и да постави
държавата на колене.

Министър Караниколов
вчера допълни, че за
изграждането на бензи-
ностанциите ще се взи-
мат кредити и заеми и ще
се търсят партньорства.
Попитан кога могат да

Ñêîðî íÿìà äà èìà ðÿçàíå íà ëåíòè
íà äúðæàâíèòå áåíçèíîñòàíöèè

Âêóïîì
ðàáîòîäàòåëèòå
áðàíÿò ñåãàøíàòà
äàíú÷íà ñèñòåìà

Национално представителните
работодателски организации -
КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП настояват
за запазване на настоящата данъч-
на система в България. Според че-
тирите организации, които обеди-
няват позицията си в рамките на
АОБР, сегашният модел е условие
за стабилност не само на бизнес
средата, но и на обществото и ико-
номиката като цяло. Те изразяват
опасения относно множеството по-
литически изказвания в посока
промяна на политиката по доходи-
те, обвързвана с промяна на да-
нъчната система.

В позицията на работодателите
се посочва, че "категорично подк-
репяме сегашния модел, който съ-
ществува от 2008 г., и в продъл-
жение на 12 години е доказал ус-
пешността си и по отношение прив-
личането на чуждестранни инвес-
титори у нас". Все пак бизнесът е
склонен да подкрепи правителст-
вото в намалението на ДДС за рес-
торантьорите, тъй като определят
това за "антикризисна мярка".

Промяната на ставката на ДДС
за един сектор не е промяна на
данъчната система, а е лимитира-
на антикризисна мярка с време-
нен характер, която сме склонни
да подкрепим, защото ще действа
в рамките на една година за сек-
тора, който бе поставен на колене
в условията на икономическата кри-
за, породена от пандемията COVID-
19, и който се нуждае от бързи
действия за реанимация, поради ко-
ето считаме тази еднократна мяр-
ка за удачна, още повече, че това
е обвързано с повишаване на ми-
нималните осигурителни доходи в
сектора, пише в позицията на ра-
ботодателите.

АОБР заявява, че подкрепя на-
маляване на общата данъчна те-
жест за бизнеса и гражданите в
подкрепа на икономическия рас-
теж и работните места, но след про-
веждане на задълбочен и отгово-
рен обществен и експертен дебат.
В тази връзка всяка радикална про-
мяна в системата би изложила на
риск и би поставила под съмнение
стабилността и предвидимостта на
бизнес средата и би отправила неб-
лагоприятни сигнали към предпри-
ятията и инвеститорите, пише в по-
зицията.

Именно по тази причина нала-
гането на каквито и да е промени в
нея, особено след като е доказала
своята адекватност посредством
непрекъснатото подобряване на съ-
бираемостта и изпълнението на при-
ходната част на бюджета, следва
да бъде избягвано. Стабилността на
данъчната система е в основата на
икономическото възстановяване и
растеж след 2008 г., като трети ман-
дат правителството удържа обеща-
нията си в тази насока, завършва
позицията на работодателите. Те на-
помнят, че представителните орга-
низации на работодателите осигу-
ряват работа на 82% от наети и
създават 86% от брутната добавена
стойност в България.ç

PR íà âëàñòòà: 240 000 ðàáîòíè
ìåñòà ñå çàïàçâàò ïî ìÿðêàòà 60/40

Икономистът проф. Гарабед
Минасян от БАН е категоричен,
че плоският данък не е изпълнил
заложените цели. Той припомни
вчера пред БНР, че данъкът е в
сила у нас от началото на 2009
година, но е подложен на много
критики, защото не е изпълнил
очакванията, с които е бил нато-
варен - че инвеститорите ще бъ-
дат склонни да увеличат инвести-
циите си у нас и това ще се отра-
зи върху благосъстоянието на хо-

Ïðîô. Ãàðàáåä Ìèíàñÿí: Ïëîñêèÿò
äàíúê íå èçïúëíè î÷àêâàíèÿòà
рата, както и че ще се увеличи
събираемостта на данъците. Въп-
росът отдавна е на дневен ред,
но не предизвиква дискусия сред
управляващите, защото данъкът е
лесен за събиране и е по-удобен
за администрацията на финансо-
вото министерство. Събираемост-
та на данъците и постъпленията в
държавния бюджет у нас обаче
са "на едно от най-ниските рав-
нища в Европейския съюз", под-
черта той:  "Същевременно има-
ме нужда от публични инвести-
ции. Цялата страна се задъхва от
недостиг на публични инвестиции",

Почти 240 000 работни мес-
та ще бъдат запазени благода-
рение на мярката 60/40, съоб-
щиха от Социалното министерс-
тво. До момента в Агенцията по
заетостта са постъпили 14 351
заявления от работодатели за по-
лучаване на компенсация за за-
пазване на заетостта на техни
служители. Вчера Министерски-
ят съвет реши кандидатстването
за държавната помощ да се удъл-
жи до 30 юни, а плащанията -

каза той и посочи като пример
липсата на нови болнични заве-
дения. През последните 10 годи-
ни непрекъснато се увеличава и
социалното разслоение у нас.

Една от причините за него е
данъчната система:  "Евростат оце-
нява степента на неравенство и
социално разслоение преди данъч-
но облагане и след данъчно обла-
гане. Съпоставянето на тези два
измерителя показва, че нашата да-
нъчна система не спомага за на-
маляване на неравенството в об-
ществото, а съдейства за увели-
чаването му. Това е една от при-

чините, поради която цялата ар-
хаична данъчна система следва
да се преосмисли".

Според Минасян цялата сис-
тема трябва да бъде преразгле-
дана, а "откъслечни изменения"
като на ДДС за ресторантьорите
са "много повече хаотични, от-
колкото добре замислени" и "въ-
обще не са препоръчителни".

Финансистът Емил Хърсев
обаче е на мнение, че плоският
данък не бива да бъде проме-
нян, въвеждането на прогресив-
ния данък "до нищо няма да до-
веде".ç

от миналата година липс-
ва конкурентна среда в
данъчните складове.
"Създаването на възмож-
ност за повече данъчни
складове означава пуб-
личност, прозрачност и
повече участници", допъл-

ни той. Министърът
уточни, че решението за
създаването на държав-
ната петролна компания
е поредната стъпка,
която държавата предп-
риема, за да въведе ред
на пазара на горива.ç

до края на юли. Предприятията
могат да получат средства за до
три месеца.

Националният осигурителен
институт (НОИ) е превел компен-
сации в размер на близо 53 млн.
лв. на 8516 компании. Със сред-
ствата ще бъдат изплатени 60%
от възнагражденията и осигуров-
ките на 131 727 служители.

Останалите 40% се поемат от
работодателите.

Само при последния транш
са преведени около 8 млн. лв.
за запазване на заетостта на 15
893 работници от над 900 пред-
приятия. ç



"Напред! Науката е слън-
це, което във душите грей!",
пеят всяка година възторже-
но децата химна на българс-
ката просвета. Ликвидация-
та на българската наука през
последните три десетилетия
на реставрация на капита-
лизма обаче ни водят в об-
ратната посока. Държавни-
ят социализъм е свързан с
една модернистка идеология,
за която науката и знанието
са ключов фактор за разви-
тие и освобождаване на об-
ществото от заблуди, суеве-
рия, предразсъдъци. Управ-
ляващите виждаха в наука-
та и научното управление на
обществото водещ инстру-
мент за ускоряване на раз-
витието. Опираха се на стра-
тегията за "науката като не-
посредствена производител-
на сила".  Затова науката и
нейното "превръщане в про-
изводителна сила" беше ос-
новен приоритет в развити-
ето. Тодор Живков се сре-
щаше средно веднъж сед-
мично и се консултираше
непрекъснато с председате-
ля на Българската академия
на науките акад. Ангел Ба-
левски как именно да се осъ-
ществи това и какво допъл-
нително да се направи за на-
учните работници, за да из-
пълняват тази своя функция.

Нека да видим какво ста-
ва с българската наука за 30
години преди 1989 г. и 30 го-
дини след това. За близо 30
години от времето на соци-
ализма между 1960 и 1989 г.
броят на научноизследова-
телските и внедрителските
организации у нас нараства
повече от шест пъти - от 92
на 656. От тях

242 са научноизследо-
вателски институти
към БАН и различни
ведомства.

Броят на научните работ-
ници се увеличава за тези
три десетилетия повече от
пет пъти - от 5846 на 31 611.
Основните фондове на нау-
ката и научното обслужване

Çà òðè äåñåòèëåòèÿ å óíèùîæåíà ïîëîâèíàòà îò íàó÷íèÿ
ïîòåíöèàë, ñúçäàäåí ïî âðåìåòî íà ñîöèàëèçìà

"Íàïðåä! Íàóêàòà å ñëúíöå" è ðåñòàâðàöèÿòà
íà êàïèòàëèçìà â Áúëãàðèÿ
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нарастват през 1989 г. в срав-
нение с 1965 г. повече от 10
пъти и достигат 1099.2 млн.
лева. В периода 1961-1989 г.
е изградена  организацион-
на структура, обвързваща на-
учноизследователските инс-
титути и внедрителските ор-
ганизации, създадена е мощ-
на материално-техническа
база за осъществяване на
научни изследвания, техни-
чески, технологически и дру-
ги разработки и за внедри-
телска дейност.

Нараства абсолютно и от-
носително броят на учените,
занимаващи се пряко с на-
учноизследователска, раз-
война и внедрителска дей-
ност. Науката е силно ори-
ентирана към производство-
то и реализацията на про-
дуктите, което се вижда от

дела на различните типове
изследвания. През 1989 г.
приложните изследвания и
разработки са 86,9 % от всич-
ки научни продукти, а делът
на фундаменталните изслед-
вания е 5,7 %. Броят на внед-
рените научноизследовател-
ски разработки бързо нарас-
тва.

Науката наистина е
превърната в "непо-
средствена произ-
водителна сила".

Делът на реализирания
икономически ефект от внед-
ряването на научноизследо-
вателски разработки е по-ви-
сок от дела на разходите за
развитие на науката и науч-
ното обслужване. Това озна-
чава, че науката е печеливш
отрасъл на България.

Затова са и създадени
стотици институти, центрове,
лаборатории във всички об-

ласти на науката. С тях се
реализира процесът на прев-
ръщане на България от до-
миниращо аграрна страна с
около 80 % селско населе-
ние в индустриална държа-
ва, която за няколко десети-
летия извършва прехода към
Първата и Втората индуст-
риална революция. С елект-
рониката и биотехнологиите
тя става водеща държава
сред бившите социалисти-
чески страни, в която се ре-
ализира и Третата индустри-
ална революция. Затова най-
много заети в научни звена
през 1988 г. има в техничес-
ките науки -  общо 12 632
човека. Тези хора през 1988
г. са дали на страната 16 154
нови и усъвършенствани тех-
нологии и продукти. В тех-
нологическите предприятия

на страната  през същата го-
дина са внедрени 12 743 тех-
ни нови разработки, довели
до допълнителна печалба от
559,5 млн. лева. Създават се
специализирани научни ор-
ганизации като Медицинска-
та и Селскостопанската ака-
демии. Изградени са 130 ве-
домствени научноизследова-
телски института, които внед-
ряват своите разработки в
отделните икономически от-
расли.

Сред тях водещи са
отраслите "Електрони-
ка" и "Биотехнологии",
в които социалистичес-
ка България се превръ-
ща в един от лидерите
в Европа.

До 1944 г. водещата науч-
на организация в страната
БАН има само един инсти-
тут и две книжовни звена -

речникова служба и библио-
тека. Нещата радикално се
променят след това, когато
започват да се създават на-
учни институти и лаборато-
рии във всички области на
знанието и особено в област-
та на новите технологии.
Пред 80-те години на
миналия век  в БАН има ве-
че около 140 научни звена с
около 15 000 човека.  Неща-

та се променят с въвежда-
нето на капитализма, маски-
ран като "преход към демок-
рация".  Общо заетите лица
в Българската академия на
науките намаляват от 14 821
през 1990 г. на 8330 през 2001
г.  Според Отчета на БАН за
2011 г. броят на работещите
в него е паднал на 6416 души,
т. е. представлява доста по-
малко от половината, срав-
нено с 1989 г. Броят на уче-
ните в БАН в края на 1990 г.
е 5039, след 28 години рес-
таврация на капитализма
през 2018 г. той вече е само
2728 души. Броят на инсти-
тутите е намален повече от
три пъти и днес те са едва
42. Научният състав е сък-
ратен няколко пъти. На уп-
равляващите политици и то-
ва им се вижда много и ня-
колко пъти в процеса на пре-
хода към капитализъм дейс-
тват за допълнително нама-
ляване на учените и дори

правят всичко възможно за
закриване на Академията.

През 1980 г. делът на раз-
ходите за развитието на на-
уката в България е 2,3 % от
националния доход на стра-
ната, а след още девет годи-
ни, през  1989 г., разходите
за научноизследователска и
развойна дейност са се уве-
личили до 3,2% от национал-
ния доход, или около 2,8%
от БВП. Началото на възс-
тановяването на капитализ-
ма води до катастрофално
връщане на страната назад.
През 2018  г.   това, което се
дава  за научноизследова-
телска и развойна дейност
в България, е едва 0.75 от
БВП. Днешният български ка-
питализъм има нужда от на-
уката, знанието, рационал-
ността близо

четири пъти по-малко в
сравнение с последната
година на социализма

През 1989 г. най-високите
заплати в страната са в от-
расъл "Наука и научно обс-
лужване", т. е. учените се раз-
глеждат като най-важната,
най-необходимата, най-доп-
ринасящата за развитието на
страната група в общество-
то. Йерархията на доходите
се определя от равнището на
научност на социалната гру-
па. След това капитализмът
въвежда йерархия на дохо-
дите, в които мутрите, нови-
те капиталисти, разграбили
създаденото при социализ-
ма, корумпираните полити-
ци, приватизиращи предпри-
ятията, стават най-висшата
част от нейната социална и
икономическа йерархия.
След 30 години капитализъм
доходите на учените изоста-
ват в сравнение с множест-
во отрасли в страната, т. е.
на науката се гледа като на
третостепенна дейност. Един
млад доктор на науките в на-
учен институт получава по-
малко от продавач в голяма
верига.

Реставрацията на капи-
тализма деиндустриали-
зира България

и я превърна в периферна
държава, в която високотех-

На стр. 11

Компютър "Правец 82"

"Нефтохим" Бургас
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Федерико Фелини и Джулиета Мазина:

Маестрото и птицата
Федерико Фелини и Джулиета Мазина:

Маестрото и птицата
Въпреки многобройните

бури те са женени в про-
дължение на половин век.
Киното е най-верният им
свидетел. Срещат се в
радиото, както в роман на
Модиано. По време на
войната, през 1942 година.
Тя записва епизод от
радиосериала, който той е
написал. Предаването се
казва "Чико и Полина".

Може да се говори за
любов от пръв поглед.
Доказателството ще трае
половин век, което е нещо
като рекорд в кино-
средите, разказват
"Гласове".

Тя е младо, добре
възпитано момиче, което
живее при леля си. Той е
журналист, публикува
карикатури. Шегаджия.
Твърди, че е роден във
влак. В първа класа,
разбира се. Проблемът е,
че на въпросната дата
железопътните работници
са стачкували.

Той я кани на обяд в
най-добрия ресторант в
града. Тя избира най-
евтините ястия. Те са
много млади. Джулиета
Мазина и Федерико Фели-
ни се женят на 30 октомв-
ри 1943 г. Той рисува
сам съобщението за сват-
бата. На нея има ангели
и деца.

"Нямах желание да се
женя, но никога не съм

съжалявал, че се ожених
за нея". Съдбата скоро
разтърсва двойката.
Бременната Джулиета
пада по стълбите и помя-
та. През 1945 г. ражда
момченце, което умира
няколко седмици по-късно.
Повече няма да може да
зачене. Той работи с
Роселини. Последният
нарича Джулиета "Пата-
тина" ("малък картоф") и
й поверява ролята в
"Пайза". Федерико про-
цъфтява.

За три години той
качва 20 кг и се впуска в
режисурата. На плаката
на "Светлините на варие-
тето" пише: "Филм, който
ще стане известен". Тя
играе в "Белият шейх".
Истинското откровение

идва с филма "Пътят". В
началото Дино де Лаурен-
тис иска да наложи съпру-
гата си Силвана Мангано.
Фелини не отстъпва.
Джулиета е разтърсваща
като Джелсомина. "Винаги
съм се идентифицирала с
един герой, който вече
съществуваше в мисълта
на Федерико", ще каже тя
по-късно.

Антъни Куин, който
получава три пъти по-
висок хонорар от този на
Мазина, играе "мъжа със
стоманените дробове".

През 1990-а той ще

лампи, я принуждава да
носи превръзка в продъл-
жение на няколко дни.
Толкова е студено през
зимата на 1956 г., че
нерядко техниците заспи-
вали с дрехите.

На кинофестивала във
Венеция филмът се проти-
вопоставя на "Чувство" на
Висконти. В залата при-
вържениците на двамата
се хващат за косите.
Висконти смята "Пътят" за
"неоабстрактен филм". По-
късно критиката му за
"Долче Вита" е красноре-
чива:

са лоши, Фелини отгова-
ря: "Достатъчно е само да
видите филмите на Вис-
конти". Помиряват се
благодарение на Джулиета
по време на фестивала в
Москва през 1963 г.

В "Нощите на Кабирия"
Джулиета е невинна
проститутка, която мечтае
само за брак. Той й дава
следното определение:
"Кабирия е чиста жена в
един отвратителен свят".
"Винаги съм си мислела,
че ако трябваше наистина
да изляза на тротоара,
нямаше да направя и
кръг", признава тя. Сним-
ките продължават 12
седмици.

Фелини си плаща с
депресия. Мъчи го безсъ-
ние. Нападат го тревоги.
На помощ е извикан
психоаналитик. В Кан
Джулиета печели награда-
та за "най-добра актриса".
В апартамента им на "Виа
Архимед" цяла стая е
отделена за различните
трофеи и награди.

Федерико я нарича
"светилището на Божестве-
ната любов". По време на
прием в Холивуд им
сервират торта с формата
на фургона на Зампано в
"Пътят". "Джулиета е
актриса клоун, истински
клоун", казва той. В устата
му това звучи като комп-
лимент.

Кирил Манолов е "Му-
зикант на годината 2019",
при това едно от блестящи-
те български имена в све-
товния оперен афиш. Най-
силното му оръжие на сце-
ната е контрастът между ма-
щабната му фигура и еле-
гантното му пеене, което
изобилства от богатство на
нюанси и тънки детайли. Са-
мият Рикардо Мути го оп-
ределя като най-добрия Фал-
стаф на нашето време. Пре-
въплъщенията му на сцена-

изпрати писмо на Фелини
и съпругата му. "За мен
вие двамата сте върхът в
моя живот". Джулиета си
навяхва глезена по време
на снимките. И това не е
всичко. Очно възпаление,
причинено от дъговите

"Така моят слуга гледа
на благородниците".
Дуелът между двамата
режисьори продължава.
На Висконти, който
твърди, че всички итали-
ански режисьори, чиито
имена завършват на "ни",

Баритонът Кирил Манолов, звезда от първа величина
Специализира в Милано
при българското мецосопра-
но Адриана Стаменова и във
Виена при проф. Оливера
Миакович.

Носител е на много
престижни награди като Го-
лямата награда на XIV кон-
курс за млади оперни пев-
ци "Борис Христов", Пър-
ва награда в конкурса за
млади певци "Гена Димит-
рова", Трета награда от кон-
курса "Мануел Аусенси" в
Барселона, Специална наг-
рада на конкурса "Светос-
лав Монюшко" във Варша-
ва.

Кирил Манолов е госту-
вал на сцените на всички
оперни театри в страната,
а така също и в Токио, Бар-
селона, Брюксел, Гент, Пал-
ма де Майорка, Белград,
Скопие, Никозия, Солун,
фестивалите в Ларнака -
Кипър, Родос - Гърция, Пал-

"Манон Леско" (Леско),
"Фалстаф" (Сър Джон Фал-
стаф).

През 2010 г. Кирил Ма-
нолов прави своя дебют на
германската оперна сцена
в Оперния театър на Вис-
баден с Фалстаф в нова
продукция на едноименна-
та Вердиева опера. След за-
шеметяващия прием е по-
канен да дебютира в съща-
та роля и в Щатсопер Хам-
бург, след което идват мно-
гобройни покани от раз-
лични оперни театри в
страната. По повод неговия
Фалстаф Frankfurter Allge-
meine Zeitung определя Ки-
рил Манолов като "явление
в културния живот, певец с
плътен и мощен глас, но
същевременно с мек и кра-
сив тембър, с изключител-
на белкантова фраза и зав-
ладяващо сценично присъс-
твие".

та са винаги вълнуващи.
Кирил Манолов е роден

в София (1976), завършва
НМА "Панчо Владигеров"
(2003) и още по време на
следването си е ангажиран
в продукции на различни
оперни театри в България.
Участва в концерти на Рай-
на Кабаиванска и ММФ
"Варненско лято", дебюти-
ра като Хитър Петър от ед-
ноименната опера на Ве-
селин Стоянов в Софий-
ската опера и балет (2001).

ма де Майорка - Испания,
Gars am Kamp - Австрия,
Дубровнишки летен фести-
вал - Хърватска.

През 2004 г. е поканен
за щатен солист на Софий-
ската опера и балет, където
изпълнява роли от централ-
ния баритонов репертоар.

От 2006 г. Манолов е
постоянен гост в спектак-
лите на Националния опе-
рен театър в Загреб - Хър-
ватска, и Оперния театър
в Сплит, където се предс-
тавя с огромен успех в пре-
миерните спектакли на "Се-
вилският бръснар" (Фига-
ро), "Лучия ди Ламермур"
(Енрико), "Фауст" (Вален-
тин), "Симон Боканегра"
(Симон), "Бал с маски" (Ре-
нато), "Набуко" (Набуко),
"Аида" (Амонасро), "Труба-
дур" (Граф ди Луна) "Бохе-
ми" (Марсел), "Джанни
Скики" (Джанни Скики),
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Църквата е уникална
със своята археология и
история - на повече от
900 години е. Наричат я
"Каменната църква".
"Стенописите са шедьов-
ри", разказва Любка
Тодорова, уредник в
Исторически музей в
Пазарджик. Отнасят строи-
телството й към ХI век, но
няма точна дата за това,
всичко публикувано е
предположения, а не
научни доказателства.

Според един от изследо-
вателите от 60-те години,
акад. Митяев, църквата е
строена през периода ХIІІ
- ХIV век.

Проф. Атанас Божков
предполага, че храмът е от

Църквата „Св. Димитър“ в
село Паталеница е шедьовър

Милано привлича с
великолепната готическа
катедрала в сърцето на
града. Duomo Di Milano -
Миланската катедрала, е
един от най-известните
храмове в света. Внуши-
телната сграда е с височи-
на над 108 метра, а непов-
торимата й архитектура я
прави истински шедьовър
на човешкото майсторство.
3400 статуи красят катедра-
лата, която е вторият по
големина католически
храм в света и най-ембле-
матичната постройка в
цяло Милано - интересен
факт е, че повечето главни
улици  стигат до или около
нея.

Строежът на Миланска-
та катедрала започва през
1386 г. и е завършен чак
през 1805 г. На същото
място се е намирал древен
храм, в него е бил кръстен
свети Августин. За изграж-
дането е използван бял

Миланската катедрала -
белият готически символ

мрамор, тъй като е строе-
на в продължение на
няколко века, в архитекту-
рата й се преплитат раз-
лични стилове. В основата
си е готическа, но има
разпознаваеми елементи
от барока, неокласиката и
неоготиката.

Бялата катедрала впе-
чатлява със своите 135
заострени кули, всяка от

които е украсена с различ-
ни скулптури. Най-внуша-
ваща е централната - най-
високата точка на храма,
върху която в края на
XVIII век е поставена
позлатена статуя на Мадо-
ната. Общата площ на
постройката е 11.700 кв. м,
а във вътрешния й двор
могат да се съберат над 40
хиляди души.

През 1956 г. църквата "Св. Димитър" в село Пата-
леница е обявена за архитектурен паметник на
културата с национално значение, а през 1971 г., след
проучването на изключително ценните стенописи - и
за художествен паметник на културата.

джишката кааза", издадена
във Виена през 1870 г.,
пише, че църквата е изгра-
дена от дукс Григорий
Куркуа през царуването на
гърците и че селяните я
наричат "Света Куркулещи-
ца", което е изкривено от
Куркуа.

Стенописите са наисти-
на впечатляващи, ясно се
разчитат около 80 сцени.

През 60-те години, при
пристрояването на нов
притвор, някои от стено-
писите са замазани с
варова мазилка и блажна
боя, но с течение на
времето мазилката се
напуква, а след реставра-
ция красотата им грейва.
Истински шедьовър.

"Василий Блажени" се
намира на световноизвес-
тния "Червен площад" в
руската столица Москва.
Катедралата е украсена с
няколко пъстроцветни ку-
пола с формата на луко-
вица и на пръв поглед
прилича на картинка от
приказката за Аладин и
вълшебната лампа. Цър-
квата е построена по ис-
кане на Иван Грозни, в
чест на превземането на
Казанското ханство.

Друг уникален храм е
църквата "Христос Спаси-
тел" в Москва. След края
на Наполеоновите войни
император Александър I
подписва манифест на 25
декември 1812 г., с който
обявява намерението си да
изгради катедрален храм в
чест на Христос Спасите-
ля, с който да покаже бла-
годарността на руския на-
род към Бога, който спа-
сява Русия от врага, кой-
то да служи като храм-па-
метник на жертвите на рус-

края на ХII век. Други
изследователи го датират
ХI - ХII век.

Според една от легенди-
те, преди идването на
турците, за да я запази,
населението на Паталени-
ца я засипва с пръст, за да
се куртулиса (запази), и
оттам идва и името "Света
Куртулещица".

Стефан Захариев в
своята книга "Географико-
историко-статистическо
описание на Татар-Пазар-

Катедралата "Санта Ма-
рия дел Фиоре" е в самия
център на Флоренция .
Строежът й продължава
близо 6 века - до завърш-
ване през 1296 г. Днешна-
та фасада е от 1887 г. Това
е третата по големина ка-
тедрала в света с форма на
латински кръст.

"Санта Мария дел Фио-
ре" е връх на Ранния рене-
санс и се отличава със своя
купол, проектиран от Бру-
нелески, по идея на Панте-
она в Рим. В превод името
й означава "Света Дева
Мария с цветето".

Катедралата се отличава

Храмът „Василий Блажени“
очарова с красотата си

„Санта Мария дел Фиоре“ е с форма на латински кръст
ра за тридесет години.

Гилдията на търговците
на вълна взема под свое по-
печителство строежа и наз-
начава за главен архитект
Джото, който строи главно
камбанарията. Строежът
стига до първия етаж.

След смъртта на Джото
през 1337 г. чумна епидемия
покосява Флоренция и ра-
ботата продължава едва през
1349 г. под ръководството на
архитектите Франческо Та-
ленти, Джовани ди Лапо Ги-
ни, Алберто Арналди, Джо-
вани д'Амброджо, Нери ди
Фьораванте и Андреа Ор-
каня.

кия народ.
За изграждането на цър-

квата "Христос Спасител"
са необходими над 44 го-
дини - приключва през
1860 г. Вътрешната укра-
са и изографисването на
храма се изработват от
най-добрите руски худож-
ници и резбари и през
следващите двадесет годи-
ни след построяването му.
Катедралата е осветена на
26 май 1883 г. в деня на
коронясването на импера-
тор Александър III.

"Василий
Блажени"

и започва строителството
през 1310 г. След неговата
смърт строителството спи-

със своя купол с огромни
за времето си размери. Ек-
стериорът, гледащ към мно-
гоцветните мраморни пане-
ли в зелено и розово, е
очертан в бяло.

Към края на ХIII век
проспериращата Флоренция
е искала да зашемети с но-
ва, по-голяма катедрала съ-
перниците си от Тоскана,
Пиза и Сиена. "Санта Ма-
рия дел Фиоре" е била най-
голямата в Европа за вре-
мето си с място за 30 хиля-
ди вярващи. Първият камък
в основите на зданието е за-
ложен от кардинал Пиетро
Валериано Дурагуера на 9

септември 1296 г.
Архитектът Арнолфо ди

Камбио разработва проект
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Сара-Нора Кръстева: Най-важно е
публиката да бъде с нас
Ярослав Вешин и святото
Самарско знаме

Самарското знаме е
национална светиня,
един от най-важните
символи на Българска-
та армия, единствено-
то знаме в българска-
та история, наградено
с орден "За храброст".

Знамето е рисувано
от много художници,
като сред най-известни-
те е картината на чеш-
кия художник Ярослав
Вешин.

Какво свързва чеш-
кия живописец със
знамето на Българско-
то опълчение? Една
съдбовна среща през
1902 г. През тази го-
дина на връх Шипка се
организират грандиоз-
ни тържества във връз-
ка с 25 години от Шип-
ченската епопея. Пока-
нени са всички живи
опълченци, облечени с
униформите, нарамили
пушките. Те дружно ре-
шават, че Самарската
светиня ще поверят са-
мо на спасителя й - дя-
до Никола Корчев. Тук
сред тълпата е и худож-
никът Ярослав Вешин,
който не може да заб-
рави образа на досто-
лепния знаменосец.
Никола Корчев е един
от защитниците на зна-
мето в боевете през юли
1877 г. при Стара За-
гора. Роден в Горна
Диканя, тогава Само-
ковска епархия, през
март 1836 г. Бил огро-
мен двуметров мъж, бу-
ен, неукротим. Стопа-
нисвал воденица. Една
вечер семейството му,
заедно с тъста, било на

воденицата. Дошли
двама турци, пили ра-
кия и се опитали да го
изгонят, за да се гав-
рят с жена му и нев-
ръстната му дъщерич-
ка. Мъжете излезли и
веднага се върнали с
брадви в ръце. Съсек-
ли турците и заровили
труповете им край во-
деницата.

Говори се, че имен-
но тази история стиг-
нала до писателя Иван
Вазов, за да бъде пре-
създадена в "Под иго-
то". Наложило се Ни-
кола Корчев да напус-
не селото. Когато се
сформира Българското
опълчение, Никола
Корчев се включва в
състава на Трета опъл-
ченска дружина под ко-
мандването на подпол-
ковник Павел Кали-
тин. Именно на тази
дружина е възложено
да пази Самарското

знаме - извезано от
монахините в Девичес-
кия манастир на гр.
Самара да се развее по
време на Априлското
въстание.

Когато се разнася
вестта за предстояща-
та война, игуменката
Антониана го поверя-
ва на Алабин и Кожев-
ников, кмет на Сама-
ра, които го отнасят в
Плоещ и го връчват на
опълченските дружини
на 18 май 1877 г.

По време на боеве-
те за Стара Загора на
31 юли Самарското
знаме е на косъм да
падне в плен. Тогава
го спасява сам подпол-
ковник Калитин с це-
ната на живота си. Ко-
гато Никола Корчев
вижда, че командирът
пада, пронизан от щи-
кове, той грабва зна-
мето, дръпва плата от
дръжката и го скътва

Йозеф Обербауер
пристига в България
през 1889 г., за да ос-
тане. Той посвещава
значителна част от
творческата си дейност
на младата българска
столица. След Освобож-
дението бъдещата сто-
лица София е разполо-
жена на площ от... едва
4 кв. км. Днес е трудно
да си представим, че са-
мо преди 130 години мо-
дерният милионен град
е бил мръсно, кално и
бедно ориенталско сели-
ще с 12 000 жители и
3300 къщи.

С появата на нова-
та столица на картата
на Европа към града се

праща телеграма във
Варна, където знаме-
носецът живее, че би
желал да го нарисува
със Самарското знаме
в ръце. Старецът тръг-
ва с влака от морето
чак до София и в про-
дължение на месеци
позира пред живописе-
ца в пълна бойна уни-
форма. Картината е за-
вършена през 1911 г.
и е сред най-известни-
те творби на баталния
жанр в България, ре-
дом с "Атака" ("На
нож", 1913), "Отстъп-
лението на турците при
Люлебургас", 1913.

Голяма част от кар-

"Самарското знаме", 1911 г.

Картината "На нож"

Австриец запечатва в картините си духа на Стара София

стичат най-различни
чужденци, за да прида-
дат модерен, европейс-
ки облик на провинци-
алния град. Архитекти,
инженери, хора на из-
куството и откровени
търсачи на приключе-
ния се събират в бързо
променяща се София.

Един от тях е авст-
рийският художник Йо-
зеф Обербауер. Той е ро-
ден през октомври 1853
г. в австрийското град-
че Санкт Леонхард, в
полите на Алпите. Ро-
дителите му - чиновни-
ци - не оценяват проя-
вената още в детските
му години склонност
към рисуването и по

настояване на баща си,
след завършване на
гимназия с отличие,
Йозеф записва инже-
нерство в град Грац.
Мечтата му да учи в ху-
дожествена академия ос-
тава жива и след смърт-
та на бащата Обербау-
ер прекъсва следването
си. Изпаднал в незавид-
но материално положе-
ние, бъдещият худож-
ник предлага на общи-
ната в града свои аква-
рели, в които е изобра-
зил старата част на гра-
да. Те са откупени вед-
нага. Този успех подтик-
ва Обербауер да се за-
пише в мечтаната ху-
дожествена академия.

През 1889 г. Йозеф
Обербауер пристига в
България и се настаня-
ва в София и заварва
истинска строителна
площадка. Поканените
специалисти - архитек-
ти от различни краища
на Европа, от Русия и
завърнали се от обуче-
ние в чужбина бълга-
ри, се опитват да пре-
върнат града в малката
Виена.

Една по една се по-
явяват първите големи
административни и об-
ществени сгради. Дво-
рец, министерства, цър-
кви, училища, банки,
поща, библиотека, пе-
чатница, търговски сре-

дища и заведения. Гра-
дът расте със следосво-
божденски ентусиазъм.

36-годишният Йозеф
Обербауер постъпва на
работа в Кадастрално-
то управление на Со-
фийската община като
техник. С негово учас-
тие е изработен първи-
ят кадастрален план. За
кратко работи и в Ди-
рекцията за строеж на
държавни железници и
пристанища. Той пре-
създава Стара София,
нейната атмосфера и
минало по пътя към бъ-
дещето й.

Рисува къщите, ули-
ците, пазарите, ханове-
те, църквите и джамии-

те, старите и градящи-
те се сгради. В платна-
та си запечатва и хо-
рата с техните традици-
онни носии и бит - со-
фиянци се разхождат по
чаршията, край пазара,
в каруците пред хано-
вете, на селска сватба,
в кръчмата...

Със своята наблю-
дателност и чувстви-
телност към детайла
Обербауер успява да
усети същността на хо-
рата, на средата и да
им предаде типично
българско звучене и
възторг от традициите
на страната, която се
превръща в негова
втора родина.

под куртката до гърди-
те си. За подвига си е
награден с орден за
храброст "Св. Георги"
IV степен.

Ярослав Франтишек
- Юлиус Вешин е чеш-
ки живописец, живял и
творил в България.
Един от основателите
на българското изобра-
зително изкуство в края
на XIX и началото на
XX век. Пристига в ро-
дината ни през 1897 г.
по покана на министъ-
ра на просвещението,
за да преподава в отк-
ритото Рисувално учи-
лище, и остава в Бъл-
гария до края на жи-
вота си. От 1904 г. ста-
ва военен художник към
Министерството на
войната и се прочува
като майстор на батал-
ната живопис.

Години след среща-
та си с Никола Корчев
Ярослав Вешин му из-

тините на Вешин се
съхраняват в Нацио-
налната художествена
галерия, което е знак
на почит към художни-
ка, обичал България ка-
то своя родина.

Поради безкрайния
си талант проф. Вешин
е бил нападан навре-
мето от бездарници, ко-
ито шушукали, че е
чужденец и мястото му
не е в България. "Чуж-
денец е само оня, кой-
то гледа България, но
не я вижда", казвал с
тъга в сърцето майсто-
рът на четката, дарил
повече на България от
много други.
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Едни пишат:
- Аз съм радостта на

мама!
Други:
- Аз съм гордостта на

тати!
Аз ли?... Аз съм гла-

воболието на фамилия-
та!

  

Жена, виж го нашият
хубавец, ма! Математи-
ка - 2, химия - 2, физика
- 2, история - 2, геогра-
фия - 2, пеене - 6. Наре-
дил 5 двойки и пее ли
пее, келешът му с ке-
леш...

  

- Опиши ми външност-
та си!

- С времето се свик-
ва.

  

- Скъпи, преди да се
оженим, ти ми каза, че
си готов да умреш зара-
ди мен?

- Добре де! Сипи ми
каквото си сготвила!

  

Вчера приятелките
ми подариха хавлия с гол
мъж. Съпругът ми харе-
са хавлията, но мъжа из-
гони...

  

Любопитно от Индия.
Българин нарече жена
си "крава" и бяха наста-
нени в президентския
апартамент безплатно.

  

Мъж и жена пътуват
с кола и се карат за не-
що. Аргументите са из-
черпани, крамолата е
достигнала моментът на
лични обиди. Колата ми-
нава през село и те
виждат две прасета на
пътя.

Жената:
- Твоите роднини!
Мъжът:
- Да! Тъстът и тъща-

та...

  

Петка се жали на Ча-
паев:

- Не ме приеха в уни-
верситета, Василий Ива-
нич. Скъсаха ме на ис-
торията. Попитаха ме кой
е Цезар, а аз им казах,
че е жребец от пети ес-
кадрон.

- Моя е вината, Пет-
ка. Докато те нямаше, аз
го преместих в седми ес-
кадрон.

  

В магазина:
- Госпожо защо банк-

нотите са мокри?
- Мъжът ми много

плака като ги даваше.

Анекдоти

  

- Тате, какво е "моно-
гамия"?

- Това, сине, е когато
жената опропастява жи-
вота само на един мъж.

  

- Ако не престанеш да
се държиш и вкъщи като
касиерка в супермаркет,
ще си събера багажа и
ще се махна!

- Торбичка искаш ли?

  

Открадната е голяма
пратка виагра. Полиция-
та издирва двама зако-
равели престъпници!

  

- Защо вика така на
жена си вчера?

- Не искаше да ми ка-
же къде е изхарчила па-
рите...

- Ясно. А защо днес и
викаше още по-силно?

- Каза ми къде ги е
изхарчила...

  

- Жена, тази мусака
има странен вкус! Какво
си сложила?

- Масло, за да не за-
гори.

- Какво масло?
- Слънцезащитно, с

фактор 30.

  

- Твоят как е в легло-
то - спринтьор или мара-
тонец?

- По-скоро е онзи, кой-
то стреля с пистолета на
старта...

  

Опашка при гинеколо-
га.

Жена:
- Аз само да попитам!

Друга:
- И какво?! Пък ние

само да покажем!

  

- А ти, какво очак-
ваш? Че ще си сваля мас-
ката още на първа сре-
ща? Аз не съм такава!

  

- Какви са ти плано-
вете за днес?

- Първо ще отида до оп-
тиката да си купя очила.

- А после?
- После ще видя!

  

- Скъпа, ако замина в
командировка, ти какво
ще правиш?

- Ами, каквото и ти!
- А, тогава няма да хо-

дя!

  

Въпрос:
- Как може да пре-

върнете зайче в дракон?
Отговор:
- Като се ожените за

него...

  

В ресторанта:
- Можем да ви пред-

ложим салата "Вашите
перспективи"!

- А какво съдържа?
- Ми, нищо!

  

Ангелкова:
- Нека българите пре-

карат почивката си у нас!
Мутафчийски:
- Да, да в нашите бол-

ници!

  

Грешник в Ада:
- Защо вече 300 годи-

ни ме пържите в едно и
също олио?

- Ти ли не знаеш, точ-
но ти ли, продавачо на
цаца?!

  

Младоженци. Първата
сутрин след брачната нощ

мъжът, прегладнял, пита:
- Скъпа, какво има за

закуска?
- С*кс, мъжо! - казва

жената.
И мъжът, нали е мла-

доженец, зарадвал се на
закуската.

На следващата сут-
рин:

- Скъпа, какво има за
закуска?

- С*кс, мъжо.
И така цяла седмица.

На осмия ден жената се
събужда и гледа - мъжът
й, съвсем гол, седнал и
се грее на парното.

- Какво правиш? -
учудила се тя.

А той:
- Топля ти закуската.

  

Минувач:
- С*ксът, това е бо-

лест, трябва да си на лег-
ло.

Лекарят:
- Не-е, не е болест. По

време на сексът се по-
лагат толкова усилия! То-
ва е работа.

Инженерът:
- Каква работа е то-

ва. Всички лежат, а оръ-
дието на производство
стърчи! Това е процес.

Прокурорът:
- Какъв процес бе.

Един дава на друг. Това
си е рушвет!

Адвокатът:
- Никакъв рушвет не

е това. И двете страни
са удовлетворени. Това е
изкуство.

Актрисата:
- Да бе, да. Изкуство.

Как ли пък не. Какво из-
куство е като няма зри-
тели. Това е наука!

Професорът:
- Никаква наука не е,

защото аз го не мога то-
ва, а всеки студент го мо-
же с лекота. Това е сдел-
ка.

Евреина:
- Как ще е сделка, ка-

то влагаш повече, а ва-
диш по-малко. Това си е
най обикновен грабеж...
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нологичните отрасли са раз-
грабени и унищожени, голя-
ма част от учените и ви-
сококвалифицираните кадри
са неоколониално задигна-
ти с помощта на свободния
пазар от САЩ и Западна Ев-
ропа, а икономиката се кре-
пи на неквалифициран труд
с ниска добавена стойност.
Очевидно такава страна ня-
ма нужда от наука, рязко
снижава разходите за нау-
ка, прогонва голяма част от
учените из чужбина. Водещи
специалисти в областта на
електрониката, биотехноло-
гиите, кибернетиката, мате-
матиката просто биват заг-
рабени чрез брейн дрейн от
новите "големи началници".
Блестящи учени, които са
стояли в основата на бъл-
гарската електроника, са
принудени да напуснат стра-
ната и да предоставят инте-
лекта и знанията си на Си-
лициевата долина и на за-
падни компании. Така от
страната са задигнати десет-
ки милиарди във формата на
човешки капитал.

Това е основната форма
на грабеж в епохата на нео-
колониален неолиберален
капитализъм. Според публи-
куваното през 1996 г. изслед-
ване на изтичането на мо-
зъци от България, направе-
но от колектив под ръковод-
ството на Даниела Бобева,
само за периода 1989-1995 г.
от България са заграбени
4376 учени от областта на
техническите науки, или 939
- от природните науки, и 619
- от обществените науки.
Най-страшни са загубите в
сферата, която непосредст-
вено обслужва икономиката
на страната, в техническите
науки - 72,9 % от цялата съв-
купност, докато в естестве-
ните науки са 15,8 %, а в об-
ществените - 10,4 %. И този
пладнешки неоколониален
грабеж е само за първите
пет години от реставрация-
та на капитализма.

Така след 1989 г. рестав-
раторите на капитализма
престъпно прогонват или
унищожават голяма част от
научния потенциал, създаден
от социализма, и то именно
във времето, когато в свето-
вен план се говори, че све-
тът навлиза в "общество на
знанието", в "информацион-
но общество", в общество, в
което иновациите са водещ
фактор в развитието. Те уни-
щожават и  разграбват не
само огромната част от ин-
дустриалното производство,
но осъществяват катастрофа-
лен срив и на българската
наука. В периода 1991-1996 г.
науката, наред със селското
стопанство, е сферата, в ко-
ято имаме най-мощни раз-
рушителни и ликвидационни
процеси. Показателно е, че
в отрасъл "Наука и научно
обслужване"

през 1996 г. остават
само 37,2 % от тези,
които са работели в него
пет години по-рано,

а през 2000 г. са 71,5 % от
заетите в отрасъла през 1996

г. Особено силно е намаля-
ването на научните работни-
ци в техническите науки, сто-
ящи в основата на иноваци-
онния потенциал на индуст-
рията - те намаляват над 2,4
пъти; след тях по мащаби на
намаление са научните ра-
ботници в селскостопански-
те науки, които намаляват с
43,6 %. Това става главно за
сметка на развойните и внед-
рителски звена, на ведомст-
вените институти, на инсти-
тутите в индустрията, както
разбира се и на рязкото на-
маляване на работещите в
техническите институти в
БАН. А ликвидационните съ-
вети, унищожили едрото и
машинно обработвано селс-
ко стопанство,  направиха по

същество излишна селскос-
топанската наука. От отра-
съл, в който работещите през
1989 г. са с най-високо зап-
лащане в страната, науката
се превръща в сфера, в коя-
то немалка част от  остана-
лите в нея трудно оцеляват
поради рязко намалените
средства.

През 2007 г. според НСИ
броят на изследователските
организации у нас е паднал
на 483, т. е. с около една тре-
та в сравнение с 1989 г. Го-
лямата част от институтите
и внедрителските звена към
големите индустриални пред-
приятия са ликвидирани, за-
едно с тези предприятия.
Разрушаването на индустри-
ята се е превърнало в лик-
видация и на индустриална-
та наука, а в тези условия
пък академичната наука е за-
почнала да изглежда излиш-
на за политиците, които из-

ползват всякакви методи за
натиск върху нея, за марги-
нализирането й и допълни-
телното й смачкване.

Броят на научните работ-
ници с научни звания и сте-
пени в научноизследовател-
ските организации и висши-
те учебни заведения през
1989 г. е 31 611,  през 2001 г.
пада на 22 273, през 2018 г. -
на 16 521.

За три десетилетия рес-
таврация на капитализма е
унищожена половината от
научния потенциал, създаден
по времето на социализма.
Според данни от 2007 г.

България е на последно
място в ЕС по брой на
предприятията, които
ползват иновации

- едва 16 % от всички пред-
приятия през 2007 г. (при то-
ва те усвояват единствено

информационни технологии
и по-голямата част са в сек-
тор "Услуги и търговия", а не
"Производство"), докато за
ЕС-27 средният процент на
иновативните предприятия е
42%. През 2010 г. броят на
учените, занимаващи се с из-
следователска дейност, е 14
090. Отделно има препода-
ватели във вузовете, които
не се водят учениизследова-
тели. По същество за 22 го-
дини броят на учените е на-
малял почти три пъти. При
това намалението е изцяло
за сметка на инженерни и
природни науки, т. е. социа-
листическата Народна репуб-
лика България се е нуждае-
ла много повече от учени в
природните и инженерните
науки, отколкото превърна-
тата в бедна периферия на
Европа "демократизирана"
Република България с ней-
ния клептократски и комп-
радорски неолиберален ка-
питализъм.

Държавният социализъм
се нуждаеше от наука и уче-
ни и изграждаше мощна на-
учна база и научна интели-
генция, периферният капита-
лизъм разрушава огромна-
та част от нея, избутва нау-
ката в периферията, а в пуб-
личното пространство доми-
нират извъннаучни, квазина-
учни, псевдонаучни послания
и фигури. По водещите ме-
дии с анализ на събитията
много по-често присъстват
представители на неолибе-
рални и соросоидни НПО-та,
платени от глобалния капи-
тал, а не учените от БАН.  За-
това и ако напишете в Гугъл
името на астроложката Але-
на и това на председателя
на БАН, ще видите, че пред-
седателят на БАН се среща
21 000 пъти, докато името
Светлана Тилкова на астро-
ложката Алена се среща 28
300 пъти. В дигиталното пуб-
лично пространство интере-
сът е към астроложката, а
не към водещите представи-
тели на науката. От общест-
во, в което науката е воде-
щата сила, реставраторите
на капитализма са вкарали
българина в общество, в ко-
ето астрологията и неолибе-
ралните идеологически ма-
нипулации са водещата ико-
номическа сила.

Рязко пада експертната
функция на науката, главно
защото тези, които управля-
ват, демонстрират нежела-

ние за каквото и да е екс-
пертно знание, тъй като мо-
тивите за тяхното поведение
са съвсем различни. Ако
Живков се срещаше ежесед-
мично с председателя на
БАН - нещо немислимо за
управляващите политици
след това, то един от знако-
вите министри на реставра-
цията на капитализма обяви
учените от БАН за "феодал-
ни старци" и се помъчи по
всякакъв начин да унищожи
и ликвидира най-старата ин-
ституция в модерната българ-
ска история. Във времето на
Османската империя през
1869 г. има условия за съз-
даване на БАН, във времето
на министерстването на Си-
меон Дянков, наричано "пре-
ход към демокрация", се пра-
веше опит за нейната лик-
видация.

Реставрацията на капи-
тализма в България се пре-
върна в престъпно унищо-
жаване и неоколониално
заграбване от други стра-
ни на човешки капитал от
най-високо качество, во-
дейки за първи път в исто-
рията към рязко намалява-
не на учените, научните
звена, разходите за наука.
Докато светът навлизаше в
"обществото на знанието",
България за първи път в
1300-годишната си история
вървеше назад в областта
на науката. Броят на уче-
ните и средствата за нау-
ка днес е няколко пъти по-
малък, а броят на врачки-
те и астроложките - десет-
ки пъти по-голям. Радете-
лите и ударните остриета
на българския капитализъм
с лозунги за "демокрация"
и "евро-атлантически цен-
ности" по талибански уни-
щожаваха знанието и нау-
ката. През 1892 г. Стоян Ми-
хайловски написа:

Напред! Науката е
слънце,

което във душите грей!
Напред! Народността

не пада
там, дето знаньето

живей!
Какво ли би казал днес,

какво ли би написал 118 го-
дини по-късно? Щастлив чо-
век е Стоян Михайловски,
щастлив е, че не доживя да
види един век по-късно как
неговата страна бе поведе-
на в посока, противополож-
на на думите от неговия
химн.

От стр. 6
"Балканкар"
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Проучване на търгов-
ския седмичник Livres
Hebdo установи, че от
11 до 17 май книжарни-
ците във Франция са
въртели бурна търговия,
докато публичните биб-
лиотеки са затворени.
Много френски книжар-
ници бяха частично от-
ворени през последни-
те седмици на стриктно-
то осемседмично блоки-
ране на директните про-
дажби.

Въпреки това като ця-
ло продажбите бяха с
60% по-ниски.

Въпреки разпростра-
неното четене онлайн
френската издателска
индустрия е силно засег-
ната. Издателите твър-
дят, че приходите са на-
малели с 80%. Франция
има повече независими
книжарници от почти
всяка друга европейска
държава с фиксирана
ценова система. Минис-
търът на културата
Франк Ристер заяви в
петък, че работи върху
пакет от помощи за ин-
дустрията. ç

Един от най-изявените
български диригенти -
Павел Балев, който вече
15 години е главен дири-
гент на Филхармонията в
Баден-Баден, Германия,
предстои да поеме анга-
жименти в два театъра -
един в Германия и един
във Франция.

От 2021 г. той ще бъде
генерален музикален
директор на Театър
Нордхаузен и Лоо-оркес-
тър Зондерсхаузен, а от
2022-ра ще започне
работа като музикален
директор на Операта в
Лимож.

Междувременно и
музикантите, и публиката
очакват с нетърпение
отпадането на рестрикци-
ите, свързани с пандеми-
ята от COVID-19, заради
които концертите и
спектаклите са забране-
ни не само у нас, но и
на много места по света.
Предстои бляскаво отк-
риване на новия сезон
2020/2021 на Софийската
филхармония, когато ще
гостува оперната звезда
Диана Дамрау. С нея

Панаирът на книгата
във Франкфурт се мести
през октомври
Франкфуртският панаир
на книгата ще се състои
на предварително
планираните дати в
средата на октомври.
Решението на организа-
торите е знак за завръ-
щане към нормалния
ритъм на живот на фона
на пандемията от новия
коронавирус. Панаирът
ще се проведе на
обичайното място.  За
първи път се провежда
през 1473 г., а традици-
ята се спазва от 1574 г..
Франкфурт се счита за
книжната столица на
Европа. В рамките на
пет дни има обикновено
284 хиляди посетители.

Театралният фестивал
"Сцена на кръстопът" се
завръща
От 11 до 21 септември
ще оживее Международ-
ният театрален фестивал
"Сцена на кръстопът".
Събитията са в двора на
Драматичен театър -
Пловдив, на лятно кино
"Орфей" и в галерия
"Червеното пони".
В знак на почит към
основателя Стефан
Данаилов ще бъде открит
негов барелеф, поставен
на Камерната зала на
Драмата. Така и официал-
но тя ще носи името на
починалия актьор.

Äèðèãåíòúò Ïàâåë Áàëåâ ñ äâà íîâè
ïîñòà - â Ãåðìàíèÿ è Ôðàíöèÿ

ÊèíåÄîê îòêðè ñåçîí 2020 ñ õúðâàòñêèÿ ôèëì "Ñðúáêèíÿ"
72-минутният филм на Не-

бойша Слиепцович откри чет-
въртото издание на КинеДок
България. Филмът изследва
раните от Югославската вой-
на през нашумяло театрал-
но представление. През зи-
мата на 1991 г. 12-годишно
сръбско момиче е убито в
Загреб. Четвърт век по-къс-
но режисьорът Оливър Фри-
лич работи над театрална
постановка по случая. Не-
бойша Слиепчевич казва
пред BIRN. "На теория жи-
веем в плуралистично об-
щество", но в действителност
има истини, които са "извес-
тни" - официалната информа-
ция и тези, които "е по-доб-
ре да останат неразказани".

:

Íàêðàòêî

българският маестро
работи отдавна и заедно
осъществяват много
концерти и турнета по
света. Датата на софийс-
кия концерт е 6 септемв-
ри 2020 г. Мястото - зала
"България".

Свири съвместно със
световни изпълнители
като Ане-Софи Мутер,
Едита Груберова, Томас
Хемпсън, Красимира
Стоянова, Веселина
Кацарова, Лука Пизаро-
ни, Рамон Варгас, Диана
Дамрау, Пьотр Бечала,
Анна Нетребко. Рецитали-
те му с Красимира Стоя-
нова "Славянски оперни
арии", "Верди Арии" и
"Веризмо" получават
"Международната класи-
ческа музикална награда
2012", годишната награда
на германската музикал-
на критика за 2012, 2014
и 2017 година.

Диригентът има в
репертоара си симфонич-
на музика, над 40 оперни
заглавия - "Електра" и
"Кавалерът на розата" на
Р. Щраус, "Рейнско зла-
то" и "Летящият холандец"

на Вагнер, "Похождения-
та на безпътния" на
Стравински, Моцартовите
"Вълшебната флейта",
"Милосърдието на Тит",
"Отвличане от сарая",
"Сватбата на Фигаро",
опери от Нино Рота,

Бенджамин Бритън, над
10 балетни заглавия:
"Пролетно тайнство",
"Жар птица" на Стравинс-
ки, "Пепеляшка" и "Ромео
и Жулиета" на Прокофи-
ев, "Легенда за Йосиф"
на Р. Щраус. ç

Тя обича хладното оръ-
жие и умее да стреля точ-
но с пистолет. Ролите й на
ченге и шпионин я правят
известна по цял свят. На
гърба си има татуировки на
рождените дати на шестте
си деца.

Анджелина е родена на
4 юни 1975 г. в семейството
на американския актьор
Джон Войт и френската ак-
триса Маршелин Бертран.
Кръстниците й са също ак-
тьори - Жаклин Бисет и Мак-
симилиан Шел. Родителите
й се развеждат, когато е на
годинака. Живее с брат си
при майка си. Има трудно и
бедно детство. Първите й из-

Àíäæåëèíà Äæîëè å ãîðåùà áðþíåòêà íà Õîëèâóä
пълнения на театрална сце-
на са, когато на 11 години
постъпва за две години в
школата за театър и кино
на Лий Страсбърг в Лос Ан-
джелис. През ученическите
си години в Beverly Hills High
School се чувства аутсайдер
заради нестандартния си
външен вид, навика си да
се облича с дрехи втора
употреба. През 1997 - 2000
г. прави големия си пробив
в киното с филми като
"Джия", "Колекционерът", "Лу-
ди години", "Да изчезнеш за
60 секунди". За касово най-
успешни се смятат "Похити-
тел на гробници", в които иг-
рае Лара Крофт. ç

"Сръбкиня" грабна "Сър-
цето на Сараево", както и
наградата на публиката на
Сараевския фестивал, полу-
чил отличия на най-големия
и престижен фест за доку-
ментално кино ИДФА в Ам-
стердам, във Визион дю
Рийл в Швейцария, където
направи своята световна
премиера, в Корея и на го-
лемия хърватски фестивал
Мотуван.

КинеДок се провежда в
партньорство със 7 европей-
ски държави: Чехия - като
главен координатор, Слова-
кия, Хърватска, Унгария, Ру-
мъния, Полша и Норвегия.
Организатор за България е
"Активист 38". ç
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Íàé-ëîøèÿò âúçìîæåí ñöåíàðèé
â Ìîñêâà å èçáåãíàò, êàçà Ïóòèí

Руският президент
Владимир Путин заяви,
че Москва, станала
водещо огнище на коро-
навируса в страната, е
успяла да избегне най-
лошия възможен сцена-
рий, предаде Ройтерс.
Руската столица се готви
да започне до дни да
облекчава строгите
ограничителни мерки.

Разговаряйки с мос-
ковския кмет Сергей
Собянин по видеоконфе-
рентна връзка, Путин
заяви, че ситуацията в
града с население 12,7
млн. очевидно се е
стабилизирала благода-
рение на действията на
властите, които руският
президент определи като
навременни и целенасо-
чени.

Сега е моментът
Москва да предостави
медицинска помощ на
някои региони, където
вирусът продължава да

Ñèíãàïóðåö ïîëó÷è 4 ìåñåöà çàòâîð çà ôàëøèâà íîâèíà
Шофьор на такси в Син-

гапур получи присъда от 4
месеца затвор за пост във
Фейсбук, в който съобща-
ва фалшивата информация,
че магазините за храни ще
затворят, и призовава хо-
рата да се запасяват пора-
ди предстоящите ограниче-
ния за борба с Ковид-19,
предаде Ройтерс.

40-годишният Кенет Лай
Йон Хуи е изтрил след око-
ло 15 минути поста си, пуб-
ликуван във Фейсбук група

с ограничен достъп, която
имала около 7500 членове.
Прокуратурата обаче поис-
ка присъда, която да има
възпиращ ефект. В Синга-
пур имаше случаи на пани-
ческо изкупуване на стоки
по време на четиримесеч-
ната борба с вируса в гра-
да-държава. Приети бяха
строги наказания за тези,
които нарушават ограничи-
телните мерки или разпрос-
траняват дезинформация.

В Сингапур разпростра-

Москва първа от руските градове се сблъска с мащабна епидемия,
но натрупа сериозни запаси от медицински принадлежности,

оборудване и лекарства, "което не беше направено в други големи
градове по света", заяви руският президент Владимир Путин

Снимки Пресфото БТА

Китайският президент Си
Цзинпин гласува по време на
заседанието на парламента
вчера. Депутатите приеха

законопроекта за националната
сигурност в Хонконг. Китай и

САЩ трябва да уважават
основните си интереси, заяви
китайският премиер Ли Къцян

на пресконференция след края
на сесията. "Смятам, че двете
страни трябва да се уважават

взаимно и да развият равнопос-
тавени отношения, да уважават

основните си интереси и да
прегърнат сътрудничеството",
каза Ли. В последно време в
отношенията между Китай и
САЩ има нови проблеми и
предизвикателства, които е

необходимо да се уредят, заяви
китайският премиер. И двете

страни печелят от сътрудничест-
вото и губят от конфронтацията.
Ли изрази увереност, че Китай
ще преодолее трудностите във
връзка с коронавируса и ще

продължи да съдейства за
глобалното икономическо

развитие.

Турция
обяви район с площ 20 кв. км
край границата с България за
забранена военна зона от 2-ра
степен. Решението, подписано от
президента на страната Реджеп
Ердоган, е публикувано в
турския официален вестник.
Районът, обявен за военна зона,
е разположен в тракийската
област Къркларели край
черноморското крайбрежие.
Намира се на около 5 км от
границата с България. По-
голямата част от военната зона
обхваща сухопътна площ и по-
малка част - морска площ.
Зоната започва на север от
Игнеада и Лиманкьой и се
простира до Беендик, последно-
то турско село преди границата
с България.
Анкара
заяви, че Турция е започнала да
приема пациенти за здравен
туризъм от 31 страни. В
съобщението на здравното
министерство се посочва, че
пациентите и техните придружи-
тели ще могат да влизат в
страната по суша и въздух.
Пациентите ще могат да присти-
гат в Турция със самолет на
летищата в Истанбул, Анкара и
Анталия, а тези, които използват
сухопътен транспорт - през ГКПП
Капъкуле на границата с
България, ГКПП Сарп - на
границата с Грузия, и ГКПП
Хабур - на границата с Ирак.
Министерството на здравеопаз-
ването уточнява, че болниците,
които приемат чуждестранни
пациенти, трябва да получат
сертификат с разрешение за
осъществяване на международен
здравен туризъм. Серитификатът
ще се издава от министерството.
Предвижда се етаж, коридор или
друга част от болницата да бъде
отделена за пациентите от
чужбина, пристигащи за лечение
в Турция, така че други пациенти
или придружители да нямат
контакт с тях.
Пандемията
от новия коронавирус е
причинила смъртта на над 175
000 души в Европа, като близо
три четвърти от тях са във
Великобритания, Италия,
Франция и Испания, показват
изчисления на АФП въз основа
на вчерашните официални
данни. Със 175 011 починали
от общо 2 084 058 заразени
Европа е най-засегнатият
континент от пандемията от
COVID-19, която е взела 355
548 жертви в цял свят. Най-
пострадалите европейски
страни са Великобритания с 37
460 починали и Италия с 33
072 починали, следвани от
Франция с 28 596 смъртни
случая и Испания с 27 118.

:
Íàêðàòêî

няването на невярна инфор-
мация се наказва с глоба
до 7 000 долара, затвор за
срок до 3 г. или и двете.
Миналият месец мъж бе
глобен с 1000 долара, за-
щото в нарушение на каран-
тината излязъл 30 минути,
преди да изтече срокът й,
за да си купи хляб. Друг
мъж беше наказан с шест
седмици затвор, защото на-
рушил заповедта да остане
у дома си, за да яде супа
от свински ребра. ç

Служители проверяват температурата на клиенти в мол в столицата на
Бразилия. Смъртните случаи сред заболели от Ковид-19 в страната вече са
над 25 000, след като през последното денонощие бе съобщено за 1086
починали. Най-тежко засегнатата страна в Латинска Америка е установила

411 821 заразени с новия коронавирус и 25 598 смъртни случая.

се разпространява,
добави Путин. Собянин
заяви, че веднага ще
предприеме мерки в тази
насока.

"Ситуацията в Москва,
както и на други места в
страната, наистина се
стабилизира. Броят на
случаите на заразяване с
коронавируса в Москва
намаля наполовина.
Броят на изписваните от
болницата е по-голям от
този на новоприетите",
подчерта Путин. "Очевид-
но беше възможно да се
избегне най-лошият
сценарий".

Собянин заяви, че
планира да облекчи
ограничителните мерки
от 1 юни. Жителите на
Москва ще получат
разрешение да излизат
на разходки по улиците и
в парковете, отново ще
отворят магазините за
нехранителни стоки.

Ще се върнат към

работа и предприятията,
предоставящи някои
услуги като химическо
чистене и ремонти.
Собянин припомни, че
преди 2 седмици власти-
те пристъпиха към пър-
вия етап на облекчаване
на ограниченията, което
позволи на над 300
големи промишлени
предприятия да подновят
работа, както и да се
поднови строителството

на жилища, детски гради-
ни, училища.

По-рано руските влас-
ти съобщиха за нови 8338
заразени с коронавируса,
с което общият им брой
достигна 370 680. С това
Русия става 3-та по брой
на заразените в света,
след САЩ и Бразилия.
Броят на смъртните
случаи е 3968, далеч по-
нисък, отколкото в много
други страни. ç
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СЪОБЩЕНИЕ - ПОКАНА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИ
НА "ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ДЕТЕЛИНА - 93" ("ППК ДЕТЕЛИНА-

93") с. Долна Липница
Управителният съвет на кооперацията кани най-учтиво своите член-кооператори да при-

състват на редовно общо събрание, което ще се проведе в салона на кооперацията, на
20 юни 2020 г. от 9.00 часа при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.
2. Одобряване отчета за дейността на Управителния съвет за 2019 г.
3. Одобряване отчета за дейността на Контролния съвет за 2019г.
4. Приемане годишния финансов отчет за 2019 г. на кооперацията.
5. Одобряване на взетите решения и освобождаване от отговорност на председателя и

членовете на УС и КС за 2019 г.
6. Приемане на решение за разпореждане с недвижим имот, собственост на кооперацията.
7. Приемане на решение за покупка на земя държавна собственост.
Материалите за събранието са на разположение на член-кооператорите в канцеларията на

кооперацията.
При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно - от 10.00 ч., на същия

ден и място.
УС на ППК ДЕТЕЛИНА-93

Американският прези-
дент Доналд Тръмп запла-
ши да въведе регулации за
социалните мрежи в
интернет или дори да ги
спре - ден след като
Туитър за първи път поста-
ви предупредителен знак
на някои негови постове,
подсказвайки на абонатите
си да проверят достовер-
ността на съдържащите се
в тях твърдения, предаде
Ройтерс.

Тръмп, без да предста-
ви никакви доказателства,
в няколко ранни поста в
Туитър повтори своите
обвинения към такива
технологични платформи в
политическа пристраст-
ност, като написа: "Репуб-
ликанците чувстват, че
социалните медийни
платформи тотално заглу-
шават консервативните
гласове. Ние ще въведем
строги регулации или ще

Äîíàëä Òðúìï çàïëàøè äà ñïðå
ñîöèàëíèòå ìðåæè â èíòåðíåò

Гръцкото министерство
на финансите внесе в пар-
ламента предложение за
намаляване на ДДС в об-
щественото хранене и тран-
спорта от 1 юни, съобщи те-
левизия "Скай". Предложе-
нието е в рамките на да-
нъчните облекчения за пре-
одоляване на последствия-
та от коронавируса в ико-
номиката, обявени минала-
та седмица от премиера Ки-
риакос Мицотакис.

От 1 юни до 31 октомв-
ри тази година ДДС се на-
малява от 24 на 13 % за
безалкохолните напитки, ка-
фето, чая, както и за биле-
тите за кино, транспорта на
пътници и багажа им (влак,
метро, трамваи, градски и

Ãúðöèÿ íàìàëÿâà ÄÄÑ çà ñòîêè
è óñëóãè ïðåç ëåòíèÿ ñåçîí

извънградски автобуси, въз-
душен и морски транспорт).
Намаленият ДДС ще се при-
лага и върху консумацията
на несъдържащи алкохол
напитки на място. ДДС се
намалява и за туристичес-
ките пакети от 80/20 (т. е.
80 процента с ДДС 13 % и
20 % от стойността с ДДС
24 %) на 90/10.

Наемодателите се осво-
бождават от данък върху до-
хода за частта от наема (40
%), която няма да получат
заради разпоредбите за
борба с последствията на
коронавируса върху иконо-
миката. Очаква се днес пар-
ламентът да гласува проме-
ните, предложени от минис-
терството на финансите. ç

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Ихтиман обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под

наем за срок от 1 (една) стопанска година на пасища, мери и ливади от общин-
ския поземлен фонд по реда и условията на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ и чл. 102
от ППЗСПЗЗ. Началната тръжна цена за всяко землище е определена по пазарен
механизъм. Депозитът за участие е 10% от началната тръжна цена за съответния
имот. Тръжната документация се закупува от касата на общината срещу сумата
от 10.00 лв. в срок до 12:00 ч. на 11.06.2020 г. Офертите се подават в срок до
17:00 ч. на 12.06.2020 г. Търгът ще се проведе на 15.06.2020 г. от 09:00 ч.

Òóèòúð ïðåäóïðåäè àáîíàòèòå ñè äà ïðîâåðÿâàò òâúðäåíèÿòà íà
àìåðèêàíñêèÿ ïðåçèäåíò â ìðåæàòà

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще въведе контрол
върху социалните мрежи в интернет и дори да ги спре

Стотици хора протестираха в каталунската столица Барселона срещу решението на японската автомоби-
лостроителна компания "Нисан" да затвори завода в автономната испанска област, което ще доведе до

загубата на 3000 работни места

ги затворим, преди да
позволим това изобщо да
се случи." А после добави:
"Веднага почистете онова,
което направихте, СЕГА!!!"

Представители на
Туитър и Фейсбук засега
не са отговорили на
запитванията за коментар
на последните изявления
на Тръмп. Акциите на двете
компании поевтиняха след
неговите туитове. Прези-
дентът на САЩ не може
едностранно да регулира
или да закрие компаниите,
което би изисквало реше-
ние на Конгреса или на
Федералната комисия по
комуникациите.

В поредицата си от
ранни постове президентът
републиканец отново
заклейми гласуването по
пощата на избори, което
според него щяло "да
развърже ръцете на всички
за изборни лъжи, измами и

кражби на бюлетини". Той
влезе в яростен спор със
социалните мрежи, които
подкрепят гласуването по
пощата, като ги обвини в
намеса в предстоящите
през ноември президентс-
ки избори и се закани, че
като президент няма да
допусне това. Туитър сложи
предупреждение именно на
два от постовете на Тръмп,
в които той казва, че
гласуването по пощата е
"измама", и прогнозира, че
"пощенските кутии ще
бъдат ограбени".

Същевременно Джо
Байдън, който се очаква
да получи номинацията на
Демократическата партия
за президентските избори
през ноември, публикува
видео, след като САЩ
прехвърлиха прага от 100
000 починали след инфек-
ция с новия коронавирус.
"Зная какво чувствате",

каза Байдън, обръщайки
се към хората, загубили
роднини и приятели. "Все
едно в гърдите ви има
черна дупка, която ви
засмуква", каза бившият
вицепрезидент, който
загуби първата си жена и
малка дъщеря в катастро-
фа през 1972 г., а през

2015 г. големият му син
почина от рак. Байдън
опитва да демонстрира
състрадание в контраст с
бъдещия си съперник на
президентските избори
Доналд Тръмп, който
според критици не показ-
ва много съчувствие към
жертвите на пандемията. ç

Снимки Пресфото БТА и Интернет

Полетът в сряда на американски астронавти в Космоса от територията на САЩ за първи път от 2011 г. бе
отложен за събота заради лоши метеорологични условия. Астронавтите от НАСА Дъг Хърли и Боб Бенкен
бяха вече на борда на космическия кораб "Дракон" на компанията "Спейс Екс", когато стартът беше
отложен. Очакваното с голям интерес изстрелване щеше да е първото, в което частна компания, а не

правителствена космическа агенция изпраща астронавти в орбита.
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00.30 "Следобед с БСТВ" (п)
02.00 "Общество и култура" с во-

дещ Иван Гранитски (п)
03.00 "Не се страхувай" с Васил

Василев (п)
04.00 "Лява политика" с водещ

Александър Симов (п)
05.00 Документален филм (п)
05.40 "Жоакина, доня Революция"

- бразилски сериен филм
(п)

06.30 "Антидот" с водещ Юлия Ал-
Хаким   (п)

07.00 "Безценната перла" - сериал
(п)

08.00 "Студио Икономика" с Нора
Стоичкова    (п)

09.00 "Не се страхувай" с Васил
Василев (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 "Чудото на Вкаменената сват-

ба" - документален филм
16.30 "Думата е ваша" - открита

линия със Стоил Рошкев
17.25 ТВ пазар
17.40 "Тихият Дон" - сериал, 9

епизод  (2015 г.), Русия,
режисьор Сергей Урсуляк

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

зар Енчев
21.00 Киносалон БСТВ: "Ив Сен

Лоран" (2014 г.) Франция,
режисьор Джалил Лепер, в
ролите Пиер Ниней, Гийом
Галиен, Шарлот льо Бон, Ло-
ра Смет и др.

22.40 Новини (п)
23.20 "Актуално от деня" (п)
23.50 "Дискусионен клуб" (п)

ÁÍÒ 1

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 2 - документална
поредица

14.00 Малки истории
15.00 Дойче Веле: Шифт
15.15 Гимназия "Черна дупка" - тв

филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 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 Питай БНТ
20.00 По света и у нас

20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 БНТ на 60 - Недялко Йорда-

нов и Емил Табаков
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 "От другата страна на огле-
далото

01.05 Култура.БГ /п/
02.05 100% будни /п/
03.05 Питай БНТ /п/
04.20 Още от деня /п/

bTV

05.40 "Домашен арест" /п./ - сери-
ал

06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс"
- анимация, сериал, с. 3,
еп. 10

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. 11

14.50 "Спасители в планината" -
сериал, с. 11, еп. 12, 13

16.30 "Домашен арест" - сериал,
с. 2, еп. 12

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. 57

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Завинаги" - се-

риал, с. 2, еп. 96
21.00 "Столичани в повече" - сери-

ал, еп. 21, 22
23.00 bTV Новините - късна еми-

сия
23.30 Премиера: "Супер екипаж" -

сериал, с. 2, еп. 6, 7
00.30 "Новите съседи" - сериал,

с. 9, еп. 18
02.20 bTV Новините /п./
02.50 "Преди обед" /п./
04.50 "Завинаги" - сериал, еп. 3

bTV Cinema

05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ -

сериал, с. 8, еп. 3, 4
08.15 "Ваканция" - комедия, прик-

люченски (САЩ, 2015), ре-
жисьори Джон Франсис Дей-
ли и Джонатан Голдстийн, в
ролите: Ед Хелмс, Кристина
Апългейт, Лесли Ман, Крис
Хемсуърт, Чеви Чейс, Бевър-

ли Д`Анджело, Майкъл Пеня,
Реджина Хол и др.

10.30 Премиера: "Вътрешна сигур-
ност" - сериал, с. 8, еп. 5, 6

13.15 "Апостол Карамитев" - доку-
ментален филм

14.30 "Аз, ти и Дюпри" - романти-
чен, комедия (САЩ, 2006), в
ролите: Кейт Хъдсън, Оуен
Уилсън, Мат Дилън, Майкъл
Дъглас, Сет Роугън, Аманда
Детмър, Бил Хейдър и др.

16.45 "Да преживееш Коледа" -
комедия, романтичен (САЩ,
2004), в ролите: Бен Афлек,
Кристина Апългейт, Джеймс
Гандолфини, Катрин О`Хара,
Удо Кир и др.

18.45 "Мумията: Гробницата на Им-
ператора Дракон" - фентъзи,
екшън, приключенски (САЩ,
Китай, Германия, Канада,
2008), в ролите: Брендън
Фрейзър, Джет Ли, Мария
Бело, Джон Хана, Мишел Йео,
Люк Форд, Изабела Леонг,
Лиъм Кънингам, Ръсел Уонг

20.50 "Като на кино" - предаване
за кино

21.00 "Семейство Джоунс" - ек-
шън, комедия (САЩ, 2016),
в ролите: Гал Гадот, Айла
Фишър, Джон Хем, Зак Гали-
фанакис, Мерибет Монро,
Дзяо Мин, Ари Шафир и др.

23.15 Премиера: "Среднощно прес-
ледване" - екшън, кримина-
лен, трилър (САЩ, 2015),
режисьор Жауме Колет-Се-
ра, в ролите: Лиъм Нийсън,
Ед Харис, Джоел Кинаман,
Бойд Холбрук, Брус Макгил,
Винсънт Д`Онофрио, Джене-
сис Родригес, Комън, Бо Нап,
Джеймс Мартинес и др. [16+]

01.45 "В пламъци" - романтичен,
драма (Великобритания, Ав-

стралия, 2011), в ролите:
Матю Гуд, Рейчъл Грифитс,
Божана Новакович, Кери
Фокс, Кейт Биън, Лех Мацке-
вич и др. [14+]

04.00 "Натрапници" - хорър, три-
лър, фентъзи (САЩ, Вели-
кобритания, Испания, 2011),
в ролите: Клайв Оуен, Карис
ван Хаутен, Исан Корчеро,
Даниел Брюл и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Незабравимо" - сериал, се-
зон 4 /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" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - пре-

даване на NOVA, избрано
21.00 "Магнум" - сериал, сезон 1
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 4
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, 29 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 минималните температури ще бъдат от 5

до 10 градуса. В началото на деня още преди обед
отново ще започне развитие на купесто-дъждовна
облачност и около и след пладне ни очакват позна-
тите краткотрайни превалявания с гръмотевици. От-
ново на места не са изключени и локални градуш-

ки. Малко по-малка е вероятността за краткотрай-
ни валежи в ниските части на Дунавската равнина
на запад и в крайните западни райони. В София,
Благоевград моделите сочат, че вероятността за валежи е по-малка, но за всеки
случай си носете чадърите. Ще духа слаб, в Дунавската равнина на моменти
умерен вятър от запад-северозапад. Температурите ще останат ниски за края на
май - от 18 до 23 градуса в повечето места.

Без съществена промяна остава времето и през двата почивни дни. Темпера-
турите ще се повишат слабо и на места са възможни стойности до 25 градуса,
но атмосферата остава нестабилна и отново ни очакват повсеместни преваля-
вания с гръмотевици.

Съществена промяна на времето не се очаква и в началото на следващата
седмица.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Семейство Джоунс" -
екшън, комедия, в ролите: Гал Гадот, Айла Фишър,

Джон Хем, Зак Галифанакис, Мерибет Монро,
Дзяо Мин, Ари Шафир и др.
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Италианският специа-
лист Силвано Пранди и
Николай Желязков ще
водят мъжкия национален
отбор по волейбол на
България. Това беше реше-
но на онлайн конферентно
заседание на Управителния
съвет на Българската
федерация по волейбол
(БФВ), водено от президен-
та Любо Ганев. Ръководст-
вото на централата разгле-
да доклада на новосформи-
раната треньорска комисия
и очаквано утвърди дуета
Пранди и Желязков.

Професора и наставни-
кът на Нефтохимик ще
водят заедно "лъвовете" в
следващите 2 години.
Пранди ще продължи да
бъде начело на национал-
ния отбор, докато Желяз-
ков ще влезе в ролята на
помощник, но с ясната
идея, че той именно ще
наследи поста през 2022-
ра. Двамата ще трябва да
дебютират като екип през
лятото, за когато са пред-
видени европейските
квалификации.

ÐÁ (Ëàéïöèã) ïðîïóñíà äà ñå èçêà÷è íà âòîðî ìÿñòî
Тимът на РБ (Лайпциг)

не успя да измести Бору-
сия (Дортмунд) от второто
място, след като стигна са-
мо до 2:2 при домакинст-
вото си на Херта (Берлин)
в мач от междинния 28-и
кръг на Бундеслигата. Чет-
въртфиналистът в Шампи-
онската лига се нуждаеше
от успех и не беше далеч
от него, след като до 82-
рата минута водеше с 2:1,
и то с човек по-малко. Гол
на Кшищоф Пьонтек от
дузпа обаче донесе точка-
та за гостуващия отбор.

Марко Груич изведе
Херта напред в 9-ата ми-
нута,  но в 24-тата Лукас
Клостерман изравни. След
малко повече от час игра
защитникът на домакини-
те Марсел Халстенберг по-
лучи червен картон, но не-
зависимо от това пет ми-
нути по-късно Патрик Шик
вкара за 2:1 след грешка

Наставникът на Лудогорец Павел Вър-
ба изрази мнението си, че отборът на "ор-
лите" има нужда от още време, за да на-
мери точния си ритъм. Това стана след
поражението от Черно море с 0:1 в конт-
рола, играна на "Хювефарма Арена". "Как-
то ние, така и повече отбори нямаме нуж-
ната подготовка. Мисля, че това днес ока-

Ïàâåë Âúðáà
ñå îïðàâäàâà

ñëåä çàãóáà
íà Ëóäîãîðåö

на вратаря Руне Ярстайн.
Все пак столичани не се
дадоха и в 82-рата офор-
миха крайното 2:2.

За трети пореден път
след подновяването на
първенството тимът на
Шалке 04 загуби, което
най-вероятно ще доведе
до раздяла с треньора
Дейвид Вагнер. Този път
отборът от Гелзенкирхен
отстъпи с 1:2 при визита-
та си на застрашения от
изпадение Фортуна (Дю-
селдорф) в мач от 28-ия
кръг. За Шалке това е пе-
то поражение от послед-
ните шест двубоя в Бун-
деслигата, с което евен-
туалното класиране за Ли-
га Европа се превръща в
много трудна задача, за-
щото шестият Волфсбург
вече е с 5 точки предни-
на.

Фортуна пък направи
голяма крачка към оцеля-

Единствено Иван Сеферинов гласува против италианския специалист
на заседанието на Управителния съвет на волейболната федерация

72-годишният Силвано Пранди (вляво) и 50-годишният Николай Желязков бяха утвърдени
да ръководят мъжкия национален отбор по волейбол

:

Íàêðàòêî

Трикольорите са в група
с Израел и Австрия, като
мачовете са през август и
септември. Победителят се
класира за шампионата на
Стария континент догодина.

72-годишният Силвано
Пранди за трети път бе
избран за национален
селекционер на мъжкия
волейболен тим на Бълга-
рия. Управителният съвет
прие почти единодушно
италианския специалист,

Промоутърът
Еди Хърн иска да
организира двубоя
между световния шампион
Антъни Джошуа и Кубрат Пулев
на популярно място в Лондон,
но със сравнително малко
зрители. Хърн планира
локацията да е някоя от залите
"Роял Албърт Хол" или "Олим-
пия", където да бъдат допусна-
ти около 1000 зрители, а
самият мач да се проведе през
октомври. "Наистина искам да
направя двубоя във Великобри-
тания. Затова, ако Ей Джей се
боксира през октомври или
ноември, защо да не е в "Роял
Албърт Хол"  или "Олимпия".
Събитието е с подходящ
блясък, за да накараме хората
да похарчат много пари с
вечеря преди двубоя, парти и
напитки, като всеки да е на
два метра дистанция един от
друг", заяви Хърн пред
BoxingScene.com.
Хърн оклони слуховете, че мач
от такъв заряд може да се
проведе в Саудитска Арабия.

Сър Алекс Фъргюсън
запълва времето
си по време
на изолацията заради пандеми-
ята от коронавирус по
изключително интересен начин.
78-годишният легендарен
мениджър на Манчестър
Юнайтед се опитва да сглоби
собствена версия на стадион
"Олд Трафорд". Шотландецът
видял модела, произведен от
компанията "Лего", в клубния
магазин на "червените дяволи"
и поискал да му доставят един.
Конструкторът струва 250
паунда, съставен е от 3898
части и според упътването
завършването му отнема 7
часа и половина. Интересното
е, че комплектът включва и
малка статуя на сър Алекс
Фъргюсън. Тя е копие на
оригиналната, която е поставе-
на пред трибуната "Сър Алекс
Фъргюсън" на "Олд Трафорд".

за влияние. Имаме още десетина дни и
един мач, в който трябва да се подготвим
добре. По време на паузата изготвихме
индивидуални програми за футболистите.
Разбира се, че това не е оптималният ва-
риант за нас, но играчите спазваха стрик-
тно указанията", каза Върба след загуба-
та от варненци. ç

ването си. Тимът продъл-
жава да е на плейофната
позиция, но е само на точ-
ка от Майнц 05. Назад ос-

тават Вердер (Бремен) и
Падерборн 07, чиято зада-
ча е най-тежка.

Други резултати от кръ-

га: Хофенхайм - Кьолн 3:1,
Аугсбург - Падерборн 0:0
и Унион (Берлин) - Майнц
1:1. ç

Треньорът на Шалке Дейвид Вагнер може да бъде уволнен още преди края на сезона

като единствено Иван
Сеферинов се обяви
против. Авторитетният
италиански специалист
беше кандидат №1 на
новосформираната тре-
ньорска комисия начело с
Людмил Найденов. Всички
членове получиха дни по-
рано неговия доклад и
мотивирани предложения.

Асистент на Пранди ще
е бившият ас на национал-
ния отбор и настоящ

треньор на шампиона
Нефтохимик 2010 (Бургас)
Николай Желязков. Целта
е да има приемственост и
в един момент той да
наследи италианеца. Упра-
вителният съвет отчете, че
единствено Теодор Салпа-
ров и Виктор Йосифов са
напуснали националния
отбор заради възрастта си.

Иван Петков пък остава
национален селекционер на
женския тим на България. ç


