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Корнелия Нинова: Дадохме властта
на членовете на БСП, няма да
отстъпим от прекия избор
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"Булгар! Булгар!" в пандемичната
икономика

Юрий Борисов

днес

800
000 българи са имали проблем с достъпа до
медицинска помощ по време на кризата с
COVID-19, а 1 500 000 сънародници са се
затруднили в достъпа до лекарства и консу-
мативи. Над 300 000 са тези, които са се
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Åêñïåðò
оронавирусът не е създаден
в лаборатория. Това заяви
пред Би Ти Ви проф. Ка-
мен Плочев, ръководител
на Първа клиника по ин-
фекциозни болести към
ВМА. Най-съвършеното
нещо на планетата се съз-
дава от природата. Този ви-
рус е толкова съвършен, че
е абсурд човешка ръка да
го е пипнала. По отноше-

ние на критерия смъртност
при грипа тя е 2%, докато
при коронавируса - между
2 и 15%. "Най-смъртонос-
ни - със смъртност повече
от 15%, са еболата и едра-
та шарка", обясни проф. Ка-
мен Плочев и допълни, че
коронавирусът се намира
някъде по средата. Нито е
много заразен, нито много
смъртоносен. Но все пак

достатъчно заразен и тре-
вожно смъртоносен, допъл-
ни той. По думите му Бъл-
гария е към финала на та-
зи пандемия, съдейки по
броя на регистрираните слу-
чаи. Коронавирусът най-ве-
роятно ще продължи своето
пребиваване в човешкия ор-
ганизъм, но под различна
форма, предполага инфек-
ционистът.

COVID-19 си тръгва
от България

K

затруднили да се снабдят с лекарства по рецепта или
такива за хронични заболявания. Тези тревожни данни на
"Галъп" стават ясни на края на епидемията, когато бавно
и мъчително обществото ни и всички европейски общес-
тва се връщат към нормалността. Няма спор, че действи-
ята на Щаба за борба с коронавируса бяха навременни и
в голяма степен правилни. Но горепосочените данни по-
казват нещо много различно - системните проблеми със
статута на здравето като стока, който разяжда система-
та от 20 години. Както и проблема със спекулата и
монополизма, които тровят българската икономика от на-
чалото на прехода към капитализъм. Здравето като стока
бе в основата на COVID катаклизма в цяла Европа и в
САЩ. Този вреден и вече категорично отречен от практи-
ката (друг въпрос е, че могъщи лобита ще пробват да го
реанимират на всяка цена) възглед доведе до страхове,
че здравните системи ще рухнат, а това  до безпрецеден-
тни в историята карантинни мерки, които буквално дове-
доха до многомилионна безработица, до фалити на цели
отрасли, до социална криза, невиждана  повече от век. В
тези рамки специалисти са категорични, че за два-три
месеца карантина и блокиране на нормалната лечебна
дейност са пропуснати навременното диагностициране и
лечение на хиляди случаи на други тежки заболявания -
онкологични, сърдечносъдови, хепатит, диабет. А недости-
гът или спекулата с лекарства и предпазни маски са
истинско престъпление. Както и надуването на цените на
храни от първа необходимост, които в условията на на-
растваща бедност и безработица станаха непосилно бре-
ме за българина. Но решителни действия срещу спекула-
та не видяхме от страна на управляващите, докато цени-
те за броени дни нараснаха главоломно без логично обяс-
нение и мотивация. Обратното, в социални държави като
Китай не само епидемията бе преборена бързо и ефикас-
но, но се показа, че грижата за хората, а не за печалба-
та е в основата на здравната политика, пък и на социал-
но-икономическата - там работят за борба с бедността и
вече има реално възстановяване на икономиките, а у нас
всичко е в бъдеще време и условно наклонение...
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Ïóòèí îäîáðè
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Руският президент Влади-
мир Путин обяви, че ре-
ферендумът по конститу-
ционните реформи ще се
състои на 1 юли, след ка-
то насрочената първона-
чално дата 22 април бе-
ше отменена заради епи-
демията, предаде ТАСС.
Промените, които руски-
ят парламент и Консти-
туционен съд вече одоб-
риха, на практика ще "ну-
лират" президентските
мандати на Путин и ще
му дадат възможност да
управлява още 2 после-
дователни 6-годишни
мандата до 2036 г., ако
бъде преизбран.
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Елитният Университатя
(Крайова) иска дефанзив-
ния халф на ЦСКА Крис-
тиян Малинов. Румънците
били готови да платят 1,6
милиона евро, за да прив-
лекат българския нацио-
нал. Треньорът им Кристи-
ано Бергоди е набелязал
Малинов още през есен-
та.  26-годишният футбо-
лист има 21 мача и 2 го-
ла като титуляр за "чер-
вените" през сезона. Спо-
ред digisport цената на Ма-
линов може и да набъбне
до два милиона евро, но
пресата в Румъния смята,
че сериозните преговори
тепърва предстоят. ç

Èçâàäèõà 1,6 ìëí.
åâðî çà õàëô
íà ÖÑÊÀ

Д-р Теофан ГЕРМАНОВ

"Не му е времето на
данък върху земеделските
земи. Само една държава
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Êìåò îò ÃÅÐÁ ïîèñêà äàíúê âúðõó çåìÿòà
Èêîíîìèñò îò ÁÀÍ
îïðåäåëè èäåÿòà
êàòî ãëóïàâà

в ЕС има такъв данък -
Нидерландия. С него те ре-
гулират земеползването,
страната се бори за тази
земя, отвоюва я от море-
то. Тези, които имат този
мерак, да прочетат някоя
книжка по публични фи-

Êîðíåëèÿ Íèíîâà:
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София.
България
вчера
чества  Деня
на Ботев и
на загинали-
те за
свободата и
независи-
мостта на
България.
Пред бюст-
паметника
на поета
революцио-
нер в
Борисовата
градина
бяха
поднесени
венци и
цветя.

нанси", коментира пред
БНР доц. Огнян Боюклиев,
икономист от БАН, пред-
ложението на кмета на Па-
зарджик Тодор Попов, из-
бран с подкрепата на ГЕРБ,
който ще настоява държа-
вата да даде правото на < 5

Âèðóñúò íå å
ñúçäàäåí â
ëàáîðàòîðèÿ,
êàòåãîðè÷åí
å ïðîô. Êàìåí
Ïëî÷åâ

K

общините да въвеждат да-
нък върху земеделските
земи. Доц. Боюклиев под-
черта, че исканото от То-
дор Попов е ресурсен да-
нък, какъвто в Европа ня-
ма и определи идеята ка-
то глупава.

Снимка
Пресфото
БТА
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15% от българите не са
имали достъп до медицин-
ска помощ заради панде-
мията от COVID-19 у нас,
а 28% - с  осигуряването
на лекарства и консумати-
ви. Медицински услуги са
отлагани или са отпадали
или по личната преценка
на пациента, или на
лекар. Това показва
първото социологическо
изследване "лице в лице",
проведено след падането
на извънредното положе-
ние в страната и наложе-
ните ограничения, съобщи
skener.news. То е извърше-
но за независимата
инициатива "Индекс на
болниците" и е осъществе-
но от "Галъп интернешъ-
нъл" между 14 и 22 май,
като обхваща 798 души.
Бяха зададени въпроси от
типа "Имахте или нямахте
досега някакви затрудне-
ния заради ситуацията с
коронавируса?" с изброя-
ване на възможности по
отношение на медицинска
грижа или лекарства и
консумативи. Общо 77%
са хората, които свиде-
телстват, че не са имали

Âñåêè òðåòè â Ñîôèÿ áåç
äîñòúï äî äîêòîð è ëåêàðñòâà
Íàä 800 000 áúëãàðè ñà èìàëè
ïðîáëåì ñ îêàçâàíåòî íà
ìåäèöèíñêà ïîìîù ïî âðåìå íà
ïàíäåìèÿòà, à 1,5 ìèëèîíà
ïúëíîëåòíè - ñúñ ñíàáäÿâàíåòî
ñ ìåäèêàìåíòè è êîíñóìàòèâè

Çàõàðèåâà: Íà 15 þíè ñå î÷àêâà
ïúëíî âúçñòàíîâÿâàíå íà
ïúòóâàíèÿòà â ÅÑ

От 2-3 седмици започна плав-
ното възстановяване на придвиж-
ването. Първо със съседни дър-
жави, после с държави със сход-
на ситуация. Надявам се на след-
ващ етап, това се очаква след 15
юни, пълното възстановяване на
придвижването в ЕС и страните в
Шенген. България премахна каран-
тината за 29 държави. Запазва се
карантината по преценка на щаба
и лекарите, заяви вицепремиерът
и външен министър Екатерина За-
хариева пред БНТ. Първият етап
беше премахването на каранти-
ната за бизнеса. Позабавиха се
някои инвестиции в България. Ня-
кои семейства бяха разделени 2
месеца. Различна е срещата очи
в очи. На последния съвет много

Радев сведе глава
пред подвига на
Христо Ботев в Калофер
Президентът Румен Радев и
вицепрезидентът Илияна Йотова
сведоха глави пред подвига на
Христо Ботев в Калофер,
предаде кореспондентът на
БГНЕС в града. Минути преди
12.00 ч. бяха поднесени венци и
цветя на монумента на поета
революционер в града. Радев се
срещна и с кмета на Калофер
Румен Стоянов и посети
Националния музей "Христо
Ботев", където се съхраняват и
единствените останали лични
вещи на поета - писалищни
принадлежности и джобен
часовник. Поклонението пред
делото на поета революционер е
при строги мерки за безопас-
ност срещу разпространението
на коронавируса. Словото на
Ботев отекна над цяла епоха и
днес продължава да звучи
призивно, подчерта държавният
глава по случай Деня на Ботев и
на загиналите за свободата и
независимостта на България.
Символично е, че в цялата
година ни е отредена само една
минута за достойно мълчание.
Минута без думи, в която най-
ясно можем да осъзнаем техния
смисъл и сила. Кой, ако не
Ботев, знаеше цената на думите.
Той доказа, че ако човешкият
дух е камбанария, то гласът е
нейният звън. Гласът не ни е
даден обаче, за да мълчим, а за
да се извисява, да гради и
пробужда. Така както словото на
Ботев отекна над цяла епоха и
днес продължава да звучи
призивно. Днес знамето на
българската свобода е в ръце на
сегашните поколения. От нашата
воля зависи дали ще го веем
високо, или ще му се кланяме
само в музеите. Дали достойнст-
вото ще надмогне апатията или
ще търсим утеха само в
подвизите на героите в учебни-
ците по история. Поклон пред
падналите за свободата на
България!", подчерта президентът
Радев в словото си.

Правителството ще
отпусне средства за
реконструкцията на
Рилския манастир
Правителството ще отпусне 600
хил. лв., с които Рилският
манастир да продължи реконст-
рукцията си. Отделно ще бъдат
отпуснати още 1,3 милиона за
пречиствателна станция,  обяви
премиерът Борисов, който
посети Светата обител, предаде
"Нова телевизия". Средствата
ще бъдат гласувани днес на
заседанието на Министерския
съвет. По-рано се оплакаха, че
в хазната на храма няма
преведени никакви средства,
въпреки че манастирът е в
списъка на ЮНЕСКО. Финансо-
вата криза според игумена дядо
Евлогий е невиждана, а до дни
ще бъде открита дарителска
сметка, за да не се стигне до
фалит. Субсидията, която
манастирът трябва да получи
тази година, е в размер на 597
хил. лв. Парите са предвидени
за реставрации, ремонти и
поддръжка, коментира БГНЕС.

Íàêðàòêî
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министри повдигнаха въпроса ко-
га ще се съберем присъствено в
Люксембург. Колегата там каза, че
е готов да ни посрещне, добави
външният министър. След една кри-
за имаш голяма възможност. След
много кризи се излиза по-силни.
Трябва да обединим усилия в про-
учванията. Няма държава, която да
се справи с такава криза сама.
85% от предпазните средства се
произвеждат в Китай, както и над
80% от антибиотиците. Следваща-
та стъпка е да върнем част от тези
производства в ЕС. Трябва да мо-
жем да разчитаме един на друг
вътре в ЕС, каза още тя. По отно-
шение на Балканите - българската
позиция е ясна - Балканите са част
от нас, от Европа, те са външните
граници на ЕС, категорична е Заха-
риева. Това, което ЕС показа в кри-
зата - даде най-голямата помощ на
тези страни. Това показва, че бъл-
гарският стремеж след нашето пред-
седателство е тази тема да остане
във фокуса на разговорите - това е
изпълнено, коментира БГНЕС. ЕС по-
каза, че протяга ръка и разширя-
ването остава приоритет, допълни
външният министър. ççççç

затруднения (или не са
имали повод) да търсят
медицинска помощ по
време на пандемията, а
8% се затрудняват да
определят дали наистина
са имали проблеми. Това
означава, че поне 15% от
пълнолетните българи -
или над 800 хиляди - са
имали някакво затрудне-
ние с достъпа до медицин-
ска грижа", обясниха от
"Галъп". Най-често хората
са срещнали пречки в
достъпа до извънболнична
помощ. 7% на база всички
запитани, или условно над
350 хиляди пълнолетни
българи, споделят, че са
имали проблеми с посеще-
нието при лекар-специа-
лист. 6% или над 300
хиляди души, казват, че е
имало затруднения по
отношение на достъпа им
до личния лекар. 4% или
над 200 хиляди души пък са
срещнали пречки по отно-
шение на посещенията си
при зъболекар. Само 1% от
интервюираните, или
условно над 50 хиляди
души, споделят, че са
имали проблем във връзка

с лечение в болница,
осъществяването на опера-
ция и т.н. Почти никой от
интервюираните не свиде-
телства за проблеми при
необходимост от спешна
помощ. В най-голяма
степен за проблеми споде-
лят най-възрастните рес-
понденти - това е законо-
мерно, като се има пред-
вид, че те са имали в по-
голяма степен конкретна
необходимост от медицинс-
ки услуги и профилактика.

Парадоксалното обаче
е, че столичани споделят
за пречки в значително
по-голяма степен на фона
на страната - близо една
трета от жителите на
София декларират някак-
ви забавяния или пробле-
ми, коментират още от
"Галъп".  Според данните
50 % сами са отлагали
или отменяли посещения,
а на 44 % им е отказвано
или отложено да бъдат
прегледани или лекувани.
6% не могат да определят
кое е по-вярно. Общо 68%
казват, че не са имали
затруднения заради
коронавируса при набавя-

не на медикаменти и
консумативи. 4% не могат
да определят. Това означа-
ва, че поне 28% все пак
са имали такива пробле-
ми, или условно това са
над 1.5 милиона пълнолет-
ни българи. 22% на база
всички запитани казват,
че са имали проблем при
закупуването на препара-
ти и консумативи като
маски, дезинфектанти,
превръзки и т. н. Това се
равнява на над един
милион и сто хиляди
души.

Трудности при набавя-
нето на лекарства, изпис-
вани с рецепта, лекарства
за хронични заболявания
и т. н., са имали 6% от
интервюираните (над 300
хиляди пълнолетни бълга-
ри), а 5% (над 250 хиляди)
пък споделят, че за тях е
било трудно да си набавят
лекарства без рецепта,
като например за лечение
на грип и др. И тук изпък-
ва София - например за
проблеми при набавянето
на маски и дезинфектанти
споделят близо една трета
от жителите на София.ççççç

До дни ще внеса в Столичния
общински съвет дългосрочната
визия за развитие на София. Тя
засяга развитието на града за
следващите десетилетия, обяви
кметът на София Йорданка Фан-
дъкова при представянето на "Ви-
зия за София", съобщи "Дарик
радио". От думите й стана ясно,
че след внасянето на визията тя
ще влезе за обсъждане в коми-
сиите на общината.

Стратегическият документ "Ви-
зия за София" има 24 дългос-
рочни цели, с 230 ключови стъп-
ки, 375 конкретни мерки, които
са разпределени от 2020 до 2050
г. На два етапа ще се приеме
този документ - първата част съ-
държа дългосрочната част с пет-

Ôàíäúêîâà: Ãîòîâà å
äúëãîñðî÷íàòà âèçèÿ
çà ðàçâèòèå íà ñòîëèöàòà

те приоритети - компактност,
адаптивност. Втората част е крат-
косрочната, там са мерките в пе-
риода, конкретната работа, про-
ектите, обектите, които залага-
ме, тази част е много по-конк-
ретна.

Предлагаме СОС да приеме
първо дългосрочната част. Надя-
вам се до края на 2020 г. да
имаме задание, за да може от
следващата година да се работи
по изменението на Общия уст-
ройствен план на София, отбе-
ляза още Фандъкова.

За нея е много важно да се
постигне обединение - не само
сред гражданите, но и на всички
политически сили в СОС, за да
има градът много ясен план за
следващите години, който надх-
върля всякакви мандати.

Очаквам да получим подкре-
па от СОС, след внасяне на док-
лада ще започнат обсъжданията
на комисиите, добави още кме-
тът и уточни, че в екипа по изра-
ботване на визита са се включи-
ли около 10 000 организации,
граждани, партньори, а също и
общински съветници. ççççç
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Корнелия Нинова
обсъди с Общинския съвет
на БСП  в Казанлък
икономическите и социал-
ни мерки, които предлага
партията за преодоляване
на последиците от кризата
с СОVID-19. "Европейските
средства, които ще получи
България, трябва да послу-
жат за финансиране на
нов модел на здравеопаз-
ване, имаме план за
възстановяване на иконо-
миката, трябват инвести-
ции в родно производство
и земеделие", заяви Нино-
ва. На срещата беше
обсъден и ходът на отчет-
но-изборната кампания,
както и прекият избор на
председател на БСП.  "За
нас е очевидна компромат-
ната война, която се води
срещу БСП и вас лично. За
пръв път в историята на
партията някой председа-
тел дава право на всеки
член да избира пряко и
ние няма да отстъпим от
това", заяви общинският
председател Румяна Дру-
мева и членове на общинс-
кия съвет. "От изборите
вътре в БСП зависят
процесите, които ще се
развият догодина в страна-
та. За мен е важно, че
дадохме властта в ръцете
на партийните членове.
Вярвам във вашата мъд-
рост. Винаги в тежки
ситуации е сработвала
имунната система на

Ñðåùó ïàðòèÿòà è íåéíèÿ ëèäåð ñå
âîäè êîìïðîìàòíà âîéíà, êàòåãîðè÷íè
ñà êàçàíëúøêèòå ñîöèàëèñòè

партията и нейните члено-
ве са я стабилизирали.
Знам, че и сега ще бъде
така", заключи Нинова. В
срещата взеха участие
депутатите Георги Гьоков,
Иван Ченчев и Румен
Георгиев и областният
председател на БСП-Стара
Загора Румяна Динева. ç

Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Äàäîõìå âëàñòòà íà ÷ëåíîâåòå
íà ÁÑÏ, íÿìà äà îòñòúïèì îò ïðåêèÿ èçáîð

Събития
” 1934 г. - Изобретателят
на инсулина - канадецът
Фредерик Бантинг, е
удостоен с благородническа
титла.
” 1950 г. - За първи път е
осъществено изкачване на
осемхилядник - връх
Анапурна - от френски
алпинисти.
” 1959 г. - Сингапур става
независима от Великобри-
тания държава.
Родени
” 1808 г. - Джеферсън
Дейвис, президент на
Конфедеративните амери-
кански щати
” 1873 г. - Леонид Леони-
дов, руски актьор
” 1885 г. - Йоан XXIII,
римски папа
” 1906 г. - Джозефин
Бейкър, американска
танцьорка
” 1906 г. - Сергей Гераси-
мов, руски актьор, режи-
сьор и педагог
” 1910 г. - Полет Годар,
американска актриса
” 1925 г. - Тони Къртис,
американски актьор
” 1926 г. - Алън Гинсбърг,
американски поет
” 1931 г. - Илчо Димит-
ров, български историк и
политик, академик, бивш
ректор на СУ "Св. Кл.
Охридски" и два мандата
министър на образованието
” 1931 г. - Раул Кастро,
бивш военен министър и
президент на Куба
” 1938 г. - Кирияк Цонев,
български дипломат и
арабист
” 1950 г. - Сузи Куатро,
американска поп-изпълни-
телка
” 1967 г. - Цонко Цонев,
бивш кмет на Каварна
Починали
” 1773 г. - Паисий Хилен-
дарски, български народен
будител
” 1875 г. - Жорж Бизе,
френски композитор
” 1924 г. - Франц Кафка,
австрийски писател
” 1963 г. - Назъм Хикмет,
турски поет
” 1989 г. - Рухолах
Хомейни, ирански аятолах
” 2000 г. - Невена Кока-
нова, българска актриса
” 2001 г. - Антъни Куин,
мексикано-американски
актьор

Íà òîçè äåí
:

"Дойдох да се срещна с розопроизводителите
и да чуя исканията им. Сега се събира розовият
цвят и е изключително важен момент за работе-
щите в сектора. Тук, в долината, има над 600
производители, ангажирани са  около 40 000 ду-
ши в този сектор от земеделието и периодът е
много важен за тях." Това заяви председателят на
БСП Корнелия Нинова  в Казанлък. Тя информира,
че работещите в розопроизводството са изрази-
ли няколко свои тревоги пред нея - за ниската
изкупна цена на продукцията и  за запазване на
работните им места. "Знаем, че в резултат от кри-
зата най-много бяха засегнати  работните места и
доходите. Розовото масло е една от износните
стоки на България и много зависима на пазара от
състоянието на европейската икономика. Кризата
показа, че свързаните икономики в такива мо-

менти имат огромен проблем, защото се прекъс-
ват веригите на доставки. Най-важно е мястото на
нашата държава и действията, които ние предпри-
емаме, за да помогнем на националното производ-
ство. Най-наложителното  е да запазим работните
места на тези хиляди хора, които в резултат на
кризата загубиха и доходи, а има  опасност да
загубят и работата си", каза Нинова. Тя допълни, че
заедно с работещите в бранша е обсъдила мерки,
които да се предложат за гарантиране на доходите
им. "Предлагаме държавата да помогне на земе-
делските производители с безвъзмездна помощ от
30 млн. лв. Това е практика в цяла Европа, а не
само кредити, както предлага нашето правителст-
во", припомни председателят на БСП.

Корнелия Нинова коментира, че розопроизво-
дителите са изразили тревога, че цената на се-
бестойността на кг продукт е по-висока от това,
което им  предлагат купувачите, и заради това е
нужно да се проведат разговори с тях. "Хората ми
споделиха  за някои дефекти в Закона за розата.
Изразиха тревоги, че законът е направен така, че
някои от видовете рози не могат да бъдат регис-
трирани и не може да се произвежда розово мас-
ло от тях", каза лидерът на БСП. Тя изрази мне-
ние, че този закон ще трябва да се допълни. "Ня-
кои от производителите споделиха опасения, че
ако законът остане в тази форма, ще се наложи
да изкоренят тези видове роза, които са гледали
дълги години", завърши Корнелия Нинова.

Íóæíà å äúðæàâíà ïîìîù çà ðîçîïðîèçâîäèòåëèòå

Снимка Пресфото БТА

Членове и активисти на
Градската организация на
БСП, общински съветни-
ци и граждани отдадоха
почит към паметта на

загиналите за свободата
и независимостта на

България, и в борбата
срещу фашизма, на
Братската могила в

столицата.

Åêñïåðò: Áúëãàðèÿ å íà ôèíàëà íà COVID-19, âèðóñúò íå å ñúçäàäåí â ëàáîðàòîðèÿ
Коронавирусът не е плод на

черната биология и не е създа-
ден в лаборатория. Това заяви
пред Би Ти Ви проф. Камен Пло-
чев, ръководител на Първа кли-
ника по инфекциозни болести към
ВМА. Най-съвършеното нещо на
планетата се създава от приро-
дата. Този вирус е толкова съвър-
шен, че е абсурд човешка ръка
да го е пипнала. Той е уникален,
заяви проф. Плочев, цитиран от
standartnews.com.

По думите му България е към
финала на тази пандемия, съдей-
ки по броя на регистрираните слу-
чаи. Коронавирусът най-вероятно
ще продължи своето пребивава-
не в човешкия организъм, но под
различна форма, предполага ин-
фекционистът.  Медикът обясни
разликата между обикновения
грип и COVID-19 на базата на ня-
колко критерия. Първият е реп-
родуктивното число. Грипният ви-
рус заразява по-малко от двама

души, докато коронавирусът -
между 2 и 4 души. Варицелата
пък заразява повече от пет души.

По отношение на критерия
смъртност при грипа тя е 2%, до-
като при коронавируса - между 2
и 15%. "Най-смъртоносни - със
смъртност повече от 15%, са ебо-
лата и едрата шарка", обясни
проф. Камен Плочев и допълни,
че коронавирусът се намира ня-
къде по средата. Нито е много за-
разен, нито много смъртоносен.Проф. Камен Плочев

Но все пак достатъчно зара-
зен и тревожно смъртоносен, до-
пълни той. Хората с коронави-
рус, при които заболяването е
протекло без симптоми, са за-
разни 14 дни. 55% от случаите
са леко протичащи. Те са зараз-
ни в продължение на 20 дни.
Средно тежките форми, които са
10%, са заразни през целия пе-
риод и има 15% смъртност. При
супер тежките форми смъртност-
та е 50%, заяви инфекционистът.ç
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Говедата, прасетата и
птиците не се заразяват с
коронавируса COVID-19,
известен също със съкра-
щението SARS-CoV-2. Това
гласи документ с въпроси
и отговори на Главна
дирекция "Здравеопазване
и безопасност на храните"
на Европейската комисия,
публикуван на сайта на
Министерството на земе-
делието, храните и горите
(МЗХГ). Няма научни
данни, предполагащи
възможността на добитъка
да се зарази със SARS-
CoV-2, твърди публикация-
та. В по-ранни проучвания
е споменато, че птиците и
прасетата също не са
уязвими за вируса. Стан-
дартите в европейското
животновъдство значител-
но редуцират риска от
пренасяне на патогени.
Високите нива на биоси-
гурност във фермите
значително биха намалили
шанса за потенциално
излагане на селскостопан-
ските животни към който
и да е зоонотичен агент,
смятат от ЕК.

Заразата обаче е
засечена, макар и в
единични случаи, при
норки, отглеждани за
кожи в Нидерландия. Има
голяма вероятност те да

Èìà åäèíè÷íè ñëó÷àè íà ïðåäàäåíà çàðàçà îò õîðà íà íîðêè,
êîòêè è êó÷åòà, ñúîáùèõà îò Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ

Äîêàçàíî: Ãîâåäà, ïðàñåòà è
ïòèöè ñà íåóÿçâèìè çà COVID-19

Отлага се празникът на кисе-
лото мляко в Трън, съобщиха от
фондация "Д-р Стамен Григоров".
Проявата бе насрочена на 27
юни. Ежегодно в пограничния
град се организира празник на
популярния български продукт.
Традиционно тук си дават среща
фермери и млекопреработвате-
ли от страната, напоследък и от
Сърбия.

Те представят различни ви-
дове краве, овче и козе кисе-
ло мляко, натурални млечни

Êîðîíàâèðóñúò îòëîæè ïðàçíèêà íà êèñåëîòî ìëÿêî â Òðúí
продукти.

Организатори на проявата са
фондация "Д-р Стамен Григоров"
и община Трън в партньорство с
"Ел Би Булгарикум". Празникът е
в чест на д-р Стамен Григоров,
който е родом от трънското се-
ло Студен извор, дълги години е
работил в болницата в Трън.

Д-р Стамен Григоров е отк-
рил през 1905 г. пръчковидната
млечнокисела бактерия. В него-
ва чест тя била наречена по-
късно "лактобацилус булгарикус

са били заразени от
гледачите или фермерите,
но досега няма доказател-
ства за предаване на
вируса от норки на хора.
В момента се извършват
допълнителни проучвания
по въпроса.

Норките споделят едно
семейство с порчетата и
експериментално заразя-
ване доказва уязвимостта
на порчетата към болест-

та. Данните сочат, че
редица животински видове
- котки, тигри, лъвове,
порчета, норки и в ниска
степен кучета, са уязвими
на SARS-CoV-2.

Информацията на терен
показва, че във всички
случаи тези животни са
заразени от хора със
SARS-CoV-2 или болни от
COVID-19. Позовавайки се
на дадената информация,

не съществува научно
оправдаване за предприе-
мане на допълнителни
хигиенни мерки в зоопар-
ковете и фермите за
кожи, в това число и
ферми за норки.

Като превантивна
мярка носенето на пред-
пазни средства се препо-
ръчва за работещите в
зоопарка или фермата за
кожи, които са част от
уязвимите групи или са с
висок риск за заразяване.

До момента няма ясни
доказателства за преноса
на SARS-CoV-2 на животни
чрез фуража или човешка-
та храна, пише още в
документа. Както при
продуктите за човешка
консумация, така и при
докосване и работа с
храна за животни, шансо-
вете за зараза са незна-
чителни.

За момента няма
оправдана причина до-
машните любимци и
другите домашни животни
да се тестват лабораторно
за SARS-CoV-2, твърдят
още от ГД "Здравеопазва-
не и безопасност на
храните". Тестването на
болни животни ще се
сведе само до научните
изследвания на вируса. То
може да се препоръча по
изключение при доказано
болен от COVID-19 в
същото домакинство или
стопанство.ç

Григоров". През последните де-
сетилетия фамилията на откри-
вателя отпаднала от официално-
то наименование.

Родното кисело мляко доби-
ло широка известност в Европа,
след като бил излекуван френс-
кият крал Франсоа Първи (1515-
1547г.), който страдал от болест
на стомаха. Оттогава датира пър-
вото отбелязано съобщение за
лечебните свойства на българс-
кото кисело мляко, твърдят от
фондацията.ç

Размерът на плащането за
един допустим за подпомагане
хектар по Схемата за единно пла-
щане на площ за Кампания 2019
г. е 194,58 лв. на хектар. Став-
ката е определена със заповед
на земеделския министър от 29
май 2020 г. Окончателното пла-
щане по СЕПП ще бъде направе-
но до края на седмицата.

Първият транш към земедел-
ските стопани по схемата с най-
голям бюджет от директните пла-
щания беше изплатен в средата
на декември 2019 г. Тогава ДФЗ
преведе близо 635 млн. лв. (634
853 270 лв.) на 56 524 земе-

Îêîí÷àòåëíàòà ñòàâêà ïî ÑÅÏÏ çà
êàìïàíèÿ 2019 å 194,58 ëâ. íà õåêòàð

делски стопани по СЕПП. Изчис-
ленията бяха извършени по ин-
дикативна ставка от 191.45 лв./
хектар.

Окончателната ставка по
СЕПП за Кампания 2019 се оп-
ределя със заповед на министъ-
ра на земеделието, храните и го-
рите. Документът се издава  след
актуализирането на слой "Пло-
щи, допустими за подпомагане"
и след като се разгледат възра-
женията, които земеделските сто-
пани подаваха до 13 декември.
На тази база ДФ "Земеделие" -
РА ще извърши окончателните
оторизации по СЕПП.ç

Â Ñàìîêîâñêî
ïðîäúëæàâà
äà ñå ñå÷å íà
ïîðàçèÿ

Във връзка с публикува-
на информация в социални-
те мрежи за незаконна сеч
в района на Рила, в обсега
на Държавното горско сто-
панство в Самоков, в пери-
ода от 19 до 28 май служи-
тели на Югозападното дър-
жавно предприятие ЮЗДП и
Регионалната дирекция по го-
рите София са извършили
обстойна проверка.

Инспектирани са общо
16 подотдела, предоставени
на фирми за добив на дър-
весина след проведени про-
цедури, както и товарни ав-
томобили, транспортиращи
дървесина.

В гранични подотдели, в
близост до дърводобивен
обект, е констатирана неза-
конна сеч и транспортиране
на 26 дървета от смърч и бял
бор с общо количество 56
куб. метра строителна дър-
весина. В девет от подотде-
лите не е извършвано почис-
тване на сечището успоред-
но с извеждането на сечта.
В два подотдела е установе-
но наличието на отсечени
дървета, закачени за други
стоящи съседни дървета, ко-
ито представляват реална
опасност за работещите в
обекта.

Проверяващите устано-
вяват в един от проверени-
те обекти отсечени изсъхна-
ли и пречупени дървета, ко-
ито не са инвентаризирани
и отразени в документите.
Направена е и просека, ко-
ято не е заложена  в техно-
логичния план на сечището.

Във връзка с предписа-
нията на проверяващите от
"ДГС Самоков" са предприе-
ти действия за установява-
не на лицата, извършили
сечта на описаните 56 куб.
метра дървесина. На нару-
шителите са съставени 6 ак-
та. В 7-дневен срок актове-
те ще бъдат предоставени на
РДГ София за издаване на
наказателни постановления.

Не са открити наруше-
ния при транспортирането
на дървесина. Всички про-
верени товарни автомобили
са с регистрационни табели
и разрешителни за достъп до
горски територии. В "ДГС Са-
моков" от началото на 2020
г. е възприета практиката
при издаването на превозен
билет да се изпраща от ек-
спедитора и снимка на ка-
миона, на която да се виж-
да регистрационният номер
и превозваната дървесина.ç
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Âàëóòíèÿò ìåõàíèçúì íå å "÷àêàëíÿ"
è òîâà å ôóíäàìåíòàëíà ãðåøêà,
âêëþ÷èòåëíî íà ïðåäñòàâèòåëè íà
ïðàâèòåëñòâîòî, äà ðàçáèðàò òàêà
ïðèñúåäèíÿâàíåòî

Следващите две години
ще са достатъчно трудни
за българската икономика
и без влизане във Валут-
ния механизъм. Основна-
та причина за това е
кризата с пандемията,
каза в интервю за БТА
проф. Даниела Бобева от
Института за икономичес-
ки изследвания при БАН.
По думите й предстоящи-
те предизвикателства ще
съвпаднат и със значи-
телните структурни проб-
леми, с които трябва да
се справя икономиката
във връзка с т. нар.Зеле-
но споразумение, което е
сред основните приорите-
ти на настоящата ЕК.

У нас се създават
погрешни обществени
нагласи към влизането ни
в Еврозоната. Тя е шанс
и възможност - в нея

Ïðîô. Äàíèåëà Áîáåâà: Èäàò
äâå ìíîãî òåæêè ãîäèíè çà
èêîíîìèêàòà íè

Çà ïúðâè ïúò
èçïëàòèõà ìåñåö
ïî-ðàíî ñóáñèäèè íà
ðîçîïðîèçâîäèòåëèòå

ДФ "Земеделие" преведе
над 3,3 млн. лв. (3 387 522
лв.) по схемата "Помощ за ком-
пенсиране разходите на земе-
делски стопани, свързани с из-
пълнение на мерки по Нацио-
налната програма за контрол
на вредителите по трайните на-
саждения през зимния пери-
од", прилагана през 2020 г. За
първи път финансова подкре-
па за растителнозащитни дей-
ности получават производите-
лите на маслодайна роза, съ-
общиха от Фонда. Субсидиите
са преведени на общо 3 263
стопани, които отглеждат още
трайни овощни култури, ягоди
и малини. Плащането беше
направено 30 дни по-рано от
предвидения в указанията срок
- 30 юни.

Финансовата помощ е до
270 лв./ха с ДДС. Тя покрива
направените разходи за зим-
ните пръскания, които се при-
лагат в периода след преми-
наване на студовете до набъб-
ване на плодните пъпки. Сред-
ствата се изплащат само за
препарати, закупени от лицен-
зиран представител или фир-
ма. Другото изискване е те да
са включени в публичния ре-
гистър на БАБХ за разрешени-
те за употреба продукти за рас-
тителна защита.

Припомняме, че във връз-
ка с извънредното положение,
свързано с разпространение на
пандемията от COVID-19, сро-
кът за отчитане и представяне
на документи за продуктите за
растителна защита беше удъл-
жен до 15 май.

По предложение на бран-
ша миналата година Министер-
ство на земеделието, храните
и горите пренотифицира дър-
жавната помощ. В тази връзка
беше увеличен и бюджетът по
схемата с 8 млн. лв. (от 22
млн. лв. на 30 млн. лв.) за пе-
риода на прилагане на схема-
та - до края на 2022 г. Реше-
нието беше публикувано в
официалната страница на ЕК
на 8.11.2019 г.

За тази година с решение
на ЕС на ДФЗ по схемата е
разпределен финансов ресурс
в размер на 6 млн. лв. Неус-
воените средства ще бъде раз-
пределен през есента. Схема-
та има за цел да ограничи мак-
симално загубите на земедел-
ските стопани от разпростра-
нението на вредители по трай-
ните насаждения.ç

Ïðåìàõâàíåòî íà ñòèêåðèòå çà ãðàæäàíñêà
îòãîâîðíîñò ùå ñïåñòè ïàðè, íî ñêîðî íÿìà äà å ôàêò

Премахването на хартиения
стикер "Гражданска отговорност",
валидността на която така или
иначе може да се провери по
електронен път, би спестило но
шофьорите над 10 млн. лв. на
година, но в следващите поне две
години и половина такава про-
мяна едва ли ще има, написа "Се-
га". В отговор на въпроси от из-
данието от Комисията за финан-
сов надзор са обявили, че те-
първа ще се прави "задълбочен
анализ" как подобен ход ще се
отрази на ползвателите на заст-
рахователни услуги. Оценките за
финансовия ефект пък са на Асо-
циацията на българските застра-
хователи (АБЗ).

Нужният анализ би могъл да
се направи в нормална иконо-
мическа обстановка, след като
отшумят последиците от ограни-

ченията заради коронавируса. В
този смисъл промяната можело
да стане факт не по-рано от 2022
г., уточняват от КФН.

Стикерите се издават от Га-
ранционния фонд, като вдигат це-
ната на застраховката с 1.40 лв.,
ако сумата се плати наведнъж, и
5.60 лева при плащане на чети-
ри вноски. От Асоциацията на
българските застрахователи (АБЗ)

вече предложиха хартиеният знак
да отпадне, а наскоро се обяви-
ха и за промени в застрахова-
телния кодекс. В момента спо-
ред него стандартна писмена
форма е единствената позволе-
на за много от отношенията меж-
ду застрахователи и клиенти.

Като аргумент в подкрепа на
отпадането на стикера от АБЗ по-
сочват, че до Единната информа-
ционна система за оценка, уп-
равление и контрол на риска (ЕИ-
СОУКР), в която са данните на
всички застраховки, достъп имат
в реално време КФН, всички зас-
трахователи и "Пътна полиция".
В становище по готвените про-
мени в Закона за движение по
пътищата, които предвиждат от-
падане на хартиения талон, из-
даван заедно с книжката, за от-
падане на стикера за застрахов-

ката се обявиха и от Института
за пътна безопасност.

Срещу отпадането на стике-
рите за момента са застрахова-
телните брокери. Според пред-
седателя на тяхната браншова
организация Костадин Пеев в
противен случая биха се появи-
ли много интернет страници,
предлагащи издаване на поли-
ци, като контролът върху тях ще
е труден. "Представете си, ако
дори един нелегален уеб пор-
тал се появи. Стикерът и кар-
тончето, което се издава към
застрахователните полици, са
една допълнителна гаранция, че
всяка полица, издадена от бро-
кер, агент или застраховател, е
нормална и с нея няма да има
проблеми при бъдещото й из-
ползване", посочва той, цити-
ран от "Сега".ç

някои страни печелят, а
други губят, каза още
проф. Даниела Бобева.
Положителните моменти
от присъединяването на
страната ни към Еврозо-
ната, както и рисковете
от такава стъпка бе
темата на пленарния
доклад, който експертът
представи пред участни-
ците в международната
научна конференция,
провела се в Икономи-
ческия университет във
Варна и посветена на
100-годишнината от създа-
ването на висшето учебно
заведение.

Надявам се нищо да не
се промени, което озна-
чава, че икономиката е
положила успешно теста
за присъединяване към
еврозоната. Валутният
механизъм не е "чакалня"

и това е фундаментална
грешка, включително на
представители на прави-
телството, да разбират
така присъединяването.
Докато левът е в механиз-
ма, трябва да се провеж-
дат политики, които да
поддържат валутния курс
стабилен, да се предпаз-
ва той от вътрешен и
външен натиск.

Нашата икономика е
преживяла доста сътресе-
ния след въвеждането на
валутния борд и въпреки
че курсът удържа на
значителни вътрешни и
външни шокове, не трябва
да се счита, че това е
автоматичен процес. Той
изисква да се правят
структурни реформи,
които да ограничат риско-
вете от натрупване на
дисбаланси, които могат

да навредят на стабил-
ността.

Валутният курс и
цялата икономика ще
бъдат обект на непрекъс-
нат анализ и мониторинг
от страна на Европейска-
та централна банка и
еврозоната, а решенията
за курса вече няма да се
взимат само от нас,
заявява Бобева.

Участието във ВМ II
без сътресения е едно от
условията за приемането
на еврото, като минимал-
ният срок е две години.
Най-голямото ми притес-
нение е, че в настоящия
момент и следващите две
години ще са много
трудни за българската
икономика и без ВМ II и
това ще увеличи рискове-
те за икономиката в
механизма.ç

"Не му е времето на данък върху
земеделските земи. Само една дър-
жава в ЕС има такъв данък - Ни-
дерландия. С този данък те регу-
лират земеползването, страната се
бори за тази земя, отвоюва я от
морето. Тези, които имат този ме-
рак, да прочетат някоя книжка по
публични финанси. Едно е данък,

Êìåòúò íà Ïàçàðäæèê ïîèñêà äàíúê âúðõó çåìÿòà, èêîíîìèñò
îïðåäåëè èäåÿòà êàòî ãëóïàâà

данък върху дохода, държавата го
взима, съвсем друго е такса", ко-
ментира пред БНР доц. Огнян Бо-
юклиев, икономист от БАН, по по-
вод предложението на кмета на
Пазарджик, който ще настоява дър-
жавата да даде правото на общи-
ните да въвеждат данък върху зе-
меделските земи.

Доц. Боюклиев подчерта, че ис-
каното от Тодор Попов е ресурсен
данък, какъвто в Европа няма. "За-
що ще взима на бабата и на дядо-

то 1 левче, че имат 10 дка земя,
които е дал под аренда, и той им
иска данък. От къде на къде? И
тези 10 лева - каква работа ще
свършат? Ние нямаме истински ка-
дастър. Второ, за да вземеш да-
нък, трябва да уведомиш този чо-
век. Пощенските разходи ще са
повече", допълни икономистът в
предаването "12+3". По думите на
доц. Боюклиев "идеята е глупава".ç
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След речта на г-жа Ур-
сула фон дер Лайен пред
Европейския парламент, в
която председателката на
ЕК обясни какви пари ще
харчи ЕС в отговор на
здравната и икономическа-
та криза, първият етап на
пандемичното битие на Съ-
юза сякаш приключи.

Какво се случи за тези
три месеца - от март до
днес?

Неочаквано висока за-
болеваемост и смъртност от
COVID-19 в страни като Ис-
пания, Италия, Франция…
Обявяване на епидемия във
всички страни на Съюза и
масово карантиниране на
населението. Затваряне на
хотели, ресторанти, култур-
ни институции, предприя-
тия. Забрана за спортни ме-
роприятия и струпване на
хора. В резултат - рязък
спад на потреблението,
срив на услуги и производ-
ства. Хората масово оста-
ваха без работа, респектив-
но без доходи.

Тази безпрецедентна си-
туация предизвика немисли-
мо до този момент харчене
на правителствени пари, за
да бъдат компенсирани в ня-
каква степен и бизнесът, и
наемният труд. Висшите ев-
ропейски чиновници буквал-
но отмениха финансовите
правила, по които ЕС живя
досега, и призоваха за ма-
сирано теглене на заеми. Ев-
ропейската централна бан-
ка застана с цялата си мощ
зад правителствата, готова
да изкупува дълговете им.
Съюзът създава нови фон-
дове и започва да раздава
пари. Обещава, че ще про-
дължи да го прави, докато
кризата бъде овладяна.

Меркел и Макрон насто-
яват за колективен кредит
от 500 млрд. евро, които ЕС
да разпредели между дър-
жавите от Съюза. Според
наблюдатели това си е ис-
тинска "коперниканска рево-
люция", тъй като Германия
винаги досега е била про-
тив колективното задлъжня-
ване на ЕС. Г-жа Фон дер
Лайен обяви мерки за спра-
вяне с кризата на обща
стойност 2,4 трилиона евро.

Какво прави България в
тази ситуация?

Äîêàòî äðóãèòå ðàçâúðçâàò êåñèèòå, íàøåòî
ïðàâèòåëñòâî ðåøàâà, ÷å ùå ïðîäúëæè äà ñïàçâà
ôèíàíñîâèòå ïðàâèëà íà ÅÑ îòïðåäè êðèçàòà

"Áóëãàð! Áóëãàð!"
â ïàíäåìè÷íàòà
èêîíîìèêà

България поставя нови
антирекорди!

Докато другите развър-
зват кесиите, нашето пра-
вителство решава, че ще
продължи да спазва финан-
совите правила на ЕС
отпреди кризата. Без никой
да му го иска и дори кога-
то го подканят да не го пра-
ви!

Рекордът в стил "Булгар!
Булгар!" не остана незабе-
лязан от европейските чи-
новници, които озадачено
съобщиха на света, че в ус-
ловията на отключена фи-
нансова щедрост единстве-
но България продължава да
спазва строгите правила на
Съюза и засега няма наме-
рение да прескача прага от
3 % бюджетен дефицит. То-
ва означава, че има-няма

гарският премиер Орбан съ-
що беше лаконичен и ясен:
"Целта е да се създадат тол-
кова работни места, колко-
то вирусът е унищожил".

Българският антикри-
зисен пакет е в размер
на 4% от БВП, но по-
голямата част от тях
са за кредити.

За сравнение - кредити-
те в Унгария са едва около
20% от антикризисния па-
кет на страната.

В редица държави пра-
вителствата поеха 80% и по-
вече от заплатите на хора-
та, принудени да си оста-
нат вкъщи по заповед на
властта. Испанското прави-
телство пък направо въве-
де базов доход за своите

пък беше "ощастливен" с
мярката 60/40. Защо точно
60%, а не 80 например? Ами
защото ако работникът се
регистрира като безрабо-
тен, ще получава 60% по за-
кон. За да не се бръкне дър-
жавата и с един лев пове-
че, значи. Затова. Бизнесът
с право оцени тази мярка
като неудачна. Към 11 май
само 4% от фирмите се бя-
ха възползвали от нея. И
как да бъде иначе. Ако ра-
ботникът не формира при-
ходи, т. е. ако не си изкар-
ва заплатата, по каква ло-
гика собственикът да му
плаща 40% от възнагражде-
нието?

Българското правителс-
тво все пак получи от ЕС
една добра сума от 1,35
млрд. евро за преодолява-
не на новата криза. И тъй
като не би било много при-
лично тя изцяло да бъде
спестена, властта обяви ка-
то мярка възможността да
се теглят кредити - безлих-
вени или необезпечени.
Грантовете се оказаха сим-
волични - 173 млн. за мик-
ро и малки фирми и 156
млн. лева за т. нар. средни
предприятия. Тази пестели-
вост не попречи, разбира
се, на министър-председа-
теля гръмогласно да заяви,
че България се е превърна-
ла в "рог на изобилието".

Защо у други държави -
така, а у нас - иначе?

Българското правителс-
тво не се притеснява от не-
гативна реакция на населе-
нието. Народът е свикнал
да живее невероятно ми-
зерно. Достатъчно е да се
спомене, че средната пен-
сия за над 2 милиона граж-

ки противоепидемични мер-
ки, беше забранена, а ини-
циаторите й - заплашени с
непосилна глоба и затвор.

Четвърто, дори когато
граждани успеят да се съ-
берат на протест, те фор-
мулират просто "Оставка!"
и до никаква финансова
конкретика не могат да стиг-
нат.

Пето, икономическите
неблагополучия на страна-
та не се отразяват върху по-
литическите рейтинги. В по-
литическо отношение бъл-
гарският избирател е ска-
ран с числата. На него му
въздействат "мъжкарското
поведение", проявата на
"бащина грижа", "личната
корпоративна и трудова за-
висимост от властта" и про-
чее. Това ниски доходи, ог-
ромни неравенства, висока
смъртност, ниска раждае-
мост, голяма заболевае-
мост, изтичане на човешки
ресурс от страната и влия-
ние на управлението върху
съответните показатели са
теоретични неща, отвлече-
ни понятия, обективни да-
дености, съдба.

Шесто, ако някъде все
пак се зароди алтернатива,
тя бива медийно удушена и
кръгът се затваря.

Защо все пак българс-
ките власти не "развързаха
кесията" повече, след като
имат височайша европейс-
ка благословия и при възс-
тановяване на средствата
могат да очакват сериозна
международна подкрепа?

А защо да го правят?
Вътрешна морална и поли-
тическа потребност нямат;
външен натиск няма; поли-
тически ресурс, който да

криза, нашето управление
смята за излишно да глези
народа с "раздути" разхо-
ди. Как се постига това? И
защо ли другите европейс-
ки страни не могат да ни
стигнат?

Най-напред за другите.
Още в началото на кризата
редица от тях прецениха, че
справянето с нея ще им
струва разходи доста над
обичайните. Гърция обяви
антикризисен пакет на стой-
ност от 5,35% от БВП, Гер-
мания - 7,2%, Полша - 9%,
Чехия - 16%, Унгария - 20%!
И защо такива числа? Най-
ясно го каза премиерът на
Полша Матеуш Моравецки:
"Искаме да преминем през
следващите няколко критич-
ни месеца непокътнати". Ун-

най-бедни граждани.
На кого в България да-

дохме най-много пари - 330
млн. лв. - кеш? На полицаи
и военни. Защо и на воен-
ни, никой не разбра. Може
би защото военният минис-
тър е коалиционен парт-
ньор.

Медиците на първа
линия заслужиха зна-
чително по-скромна
сума - 90 млн. лв.

На другите, които тряб-
ваше да си стоят вкъщи и
да не работят, на практика
им се каза да се оправят
както могат. И за да не бъ-
де посланието съвсем жес-
токо, властта им предложи
да теглят кредити. Бизнесът

дани е под 200 евро на ме-
сец.

Второ, това правителст-
во пребивава в изключите-
лен медиен комфорт. В на-
чалото на кризата се чува-
ха някакви вопли на граж-
дани "как ще си хранят де-
цата", после обаче пробле-
мът с прехраната тотално
изчезна от основните ме-
дии. Което означава, че
престана да съществува за
обществото.

Трето, карантината поз-
воли на властта да спира в
зародиш всякакви масови
действия. В столицата мир-
на демонстрация в подкре-
па на хората, останали без
работа и средства за пре-
питание, организирана при
това със спазване на всич-

застрашава властта им, ня-
ма; медийна среда, която
да им диша във врата и да
ги притеснява, няма.

Наистина, защо да го
правят? Не е ли по-добре
да си формират буфери и
да не си тровят живота със
сложни финансови задачи?

А иначе българите се
оказахме най-притеснени
за финансовото си положе-
ние. Разтревожени са цели
62%. Това също е рекорд -
този път отдолу. Само за
сравнение - на "дъното" на
класацията е Дания - с 10%.
Явно там усещането на хо-
рата, че ще бъдат защите-
ни, е доста по-силно.

Юрий БОРИСОВ
От "Клуб 24 май"
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Даниел Ванджама е под-
готвил всичко за тазгодиш-
ния панаир на семената в ке-
нийския град Гилгил. Пана-
ирът е важно събитие, на ко-
ето бедни фермери разменят
семена за хранителни, устой-
чиви местни култури, които
не могат лесно да си купят от
магазини или пазари.

Но седмица преди пана-
ира, който Ванджама бил ор-
ганизирал за края на месец
март, правителството забра-
ни събиранията в опит да
забави разпространението
на новия коронавирус.

"Фермерите, които бяха
готови да раздават семена,
няма какво да ги правят, а
тези, които трябваше да по-
лучат, не са засели (посеви-
те си), каза той в електрон-
но писмо.

"Това е сериозна ситуация,
защото това, че не си засял,

ЕМИЛИО ПАРОДИ

Старческите домове в
Италия, опустошени от ко-
ронавирусната пандемия, от-
нела живота на хиляди тех-
ни обитатели, са подложени
на финансов натиск, който
може да принуди много от
тях да затворят врати и та-
ка да възникне нова криза в
грижите за възрастните.

При рязкото покачване
на разходите поради панде-
мията и забраната за прие-
ма на нови обитатели в ре-
гионите, вкл. Ломбардия -
епицентър на коронавирус-
ната епидемия в Италия, -
управители на старчески до-
мове казват, че много от тях
няма да оцелеят без помощ-
та на правителството.

"Ако не се случи нещо, ко-
ето да ни позволи да запъл-
ним свободните легла и ако
не получим някаква помощ
за направените извънредни
разходи, през октомври ще
трябва да обявим банкрут",
казва Валтер Монтини,
председател на асоциация на
30 дома в региона около Кре-
мона.

"Вместо да приемаме но-
ви обитатели, трябва да връ-
щаме хора при семействата
им", добавя той.

100 000 ЧАКАТ ДА ГИ
ПРИЕМАТ

"Всички ние бяхме под
силен натиск от регионал-
ното правителство на Лом-
бардия да приемаме паци-

Старческите домове в Италия
няма да оцелеят без помощ

Трябваше да приемат
заразени пациенти,
за да облекчат
претоварените
болници

енти с Ковид-19. Ние бяхме
безпомощни", казва Мариу-
ча Росини, шеф на браншо-
вата асоциация "Аджеспи".
Представители на ломбард-
ското правителство казват, че
само домовете с отделни
сгради или етажи, които мо-
гат да бъдат запазени за па-
циенти с коронавирус в про-
цес на възстановяване, са
били карани да ги приемат.

Въпреки че не съществу-
ват точни данни за смърт-
ните случаи поради пробле-
ми с тестването, едно про-

учване на главния здравен
орган в Италия - Висшия
здравен институт - сред 577
старчески дома установява,
че от 3859 смъртни случая в
тях през февруари и март
1443 са със симптоми на Ко-
вид-19.

Италия, чието население
е сред най-възрастното в Ев-
ропа, е силно зависима от
старческите домове, които
помагат на семействата да
се справят с грижите за сво-
ите възрастни роднини.

Асоциациите в бранша

изчисляват, че понастоящем
в списъците на чакащи за
настаняване има около 100
хил. души.

Диего Лоренци казва, че
неговата 88-годишна майка,
която страда от остра демен-
ция, е от година в листа на
чакащи.

Въпреки че по думите му
дълго е бил против праща-
нето й в дом, той и сестрите
му вече не могат да се спра-
вят. "Молил съм в много до-
мове в Бергамо и отговорът
бе навсякъде един и същ:
"не", казва той.
НЯКОИ СА ПРИКОВАНИ

КЪМ ЛЕГЛОТО
Кризата може да окаже

голямо икономическо въздей-
ствие, тъй като в сектора ра-
ботят около 185 000 души и
той носи годишно около 13
млрд. евро приходи в хаз-
ната.

Даниела Долчи, управи-
телка на "Резиденца Герес-
ки", частен оператор край
Кремона, казва, че блокира-
нето на приема на нови па-
циенти е било "наистина бо-
лезнено".

"Ние сме изцяло частна
структура и можем да раз-
читаме само на таксите, пла-
щани от нашите гости. И
можем да плащаме на пер-
сонала си само ако всички-
те 40 легла са заети", заявя-
ва тя.

С изключение на домове-
те, приели пациенти с коро-
навирус, на останалите хос-
писи бе забранено да прие-
мат новопостъпили, след ка-

то в началото на кризата те
бяха затворени с цел пред-
пазване на уязвимите оби-
татели.

Сега се водят преговори
с регионалните власти в
опит за излизане от криза-
та и да се позволи на домо-
вете да приемат нови оби-
татели при решаване на въп-
росите за безопасността.

Франко Маси, председа-
тел на "Унеба", национална
асоциация на около 1000
старчески дома, казва, че
трябва да бъде осигурено ма-
сово тестване, увеличаване
на числеността на персона-
ла, както и адекватна защит-
на екипировка и лечение.

"Това ще струва повече,
така че тук трябва да има
адекватно финансиране", до-
бавя той.

Ако този въпрос не бъде
решен, надвисналата соци-
ална криза ще се добави към
проблемите в здравеопазва-
нето, причинени от корона-
вируса. Джорджо Ферами от
Казалбутано край Кремона
разказва, че неговата 86-го-
дишна майка е прекарала
през януари инсулт и отско-
ро е под интензивни грижи,
след като паднала вкъщи.

"Тя ще бъде изписана до
няколко дни и тъй като стар-
ческите домове са затворе-
ни, не знам какво ще пра-
вим", казва Джорджо Фера-
ми и добавя: "Майка ми не
може да се храни сама, при-
кована е към леглото и се
нуждае от постоянна здрав-
на помощ".

Ще ни накара ли пандемията да щадим околната среда
Човешката дейност носи риск от изчезването на милиони животински и растителни видове

означава, че няма да имаш
храна", добави основателят
на "Сийд Сейвърс нетуърк-
Кения" (Seed Savers Network-
Kenya) - социално предприя-
тие, базирано в Гилгил, на
около 120 км северно от сто-

лицата Найроби.
ИЗЧЕЗВАТ ГОРИТЕ И
ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ
Земеделските производи-

тели наблюдават през декем-
ври 2019 г. в кенийския град
Гилгил необрани местни кул-

тури. Тук засега не използ-
ват пестицити и всички зе-
меделски продукти са еколо-
гично чисти и безвредни за
консумация.

Ванджама се тревожи и че
отмяната на панаирите на
семената ще ускори отказа
от устойчиви култури, които
може да помагат на ферме-
рите да се приспособят към
влошаването на атмосфер-
ните условия, успоредно със
затоплянето на планетата.

Проучване от 2019 г. на
неговата организация е по-
казало, че само в окръг На-
куру за 20 години са изчез-
нали 34 сорта, тъй като тър-
говците отбягвали местни
сортове сладки картофи, ара-
рут, сорго и просо заради по-
доходни култури.

Сега карантината и дру-
ги мерки по целия свят за
овладяване на вируса затруд-

няват усилията за запазва-
не на традиционни култури
за храна като тези, които
Ванджама иска да спаси,
както и горите, влажните зо-
ни и местните животински
видове, казват учени и при-
родозащитници.

"Зелени" групи и между-
народни организации обяви-
ха 2020-а за "супер година"
за биоразнообразието на
растенията и животните на
планетата, докато предстое-
ше да бъдат окончателно
одобрени нови глобални спо-
разумения.

Но ключови преговори с
участието на ООН бяха от-
ложени заради пандемията,
която мнозина природоза-
щитници винят, поне частич-
но, за провала в защитата
на природата, улеснил пре-
даването на вируси от жи-
вотни на хора.    На стр. 9

Земеделски производители наблюдават през декември 2019 г.
в кенийския град Гилгил необрани местни местни култури.
Тук засега не използват пестицити и всички земеделски

продукти са екологично чисти и безвредни за консумация.

Епидемията взе голям брой жертви в старческите домове в
Италия, след като болестта за първи път се появи в Лом-
бардия в края на февруари. На много от тях бе казано да
приемат заразени пациенти, за да бъдат облекчени прето-
варените болници в региона, въпреки че в тях липсваше

защитна екипировка.

Снимки Интернет
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Коронавирусът стана пос-
ледният от факторите, кои-
то свидетелстват за слабос-
тите и на Евросъюза, и на
неговите ограничени въз-
можности. Чрез нормандс-
кия процес ЕС косвено учас-
тва в усилията за решаване
на кризата в Източна Украй-
на, но в лицето единствено
на Германия и Франция. И
тук обаче Евросъюзът не
участва като самостоятелен
външнополитически играч. А
там, където реално участ-
ва, няма с какво да се пох-
вали. Боязливите опити да
удържи Тръмп от конфликт
с Иран не доведоха до ни-
що. Както го критикуваха,
страните от ЕС фактически
се подчиниха на САЩ.
Същевременно и Украйна,

на чийто порив да се пре-
сели в западния стан Брюк-
сел и Вашингтон бурно ап-
лодираха, не произведе ис-
тория на успеха. Западните
инвестиции там са жалки.
От една страна, ЕС се снаб-
ди със съюзник, разшири
зоната на евроасоциацията,
а Киев неуморно повтаря,
че иска да се присъедини
към ЕС и НАТО. От друга
страна, обаче, макар всич-
ки тези "придобивки" да
греят душата на брюкселс-
ките бюрократи, самата Ук-
райна с нейната бедност,
корупция, конфликти и нев-
зрачни перспективи не е по-
дарък. И не случайно мал-
цина биха желали да я ви-
дят в ЕС или НАТО.
Нещо повече, страните от

ЕС заради Киев въведоха
санкции срещу Русия, кои-
то за някои от тях се пре-
върнаха в проклятие. Сто-
кооборотът между ЕС и Ру-
сия рухна от 420 млрд. до-
лара през 2013 г. до 212
млрд. през 2017 година. Ин-
вестициите се стопиха, го-
лемите проекти бяха зам-
разени. Сега икономически-
те отношения постепенно се
възстановяват. Стокооборо-
тът през м.г. достигна 278
млрд. долара. Понесените
обаче от Европа щети труд-
но може да бъдат компен-
сирани. Европейците се ока-
заха заложници на пороч-
на политика. Както и САЩ
през 90-те години, така и
ЕС стана жертва на прека-
лената си самоувереност. Тя
парализира разума и на не-
гово място идва идеологи-
ческият екстаз. Трудно е да
си представим по-ирацио-
нална политика от избра-
ната по отношение на Ру-
сия през 2014-2015 г. ЕС
фактически замени полити-
ческите и икономическите
ползи, които му даваше пар-
тньорството с Русия за
"черната дупка", в която се
превърна Украйна.

Óòðîòî ñëåä íîùòà íà COVID-19
Многополюсният свят може да се окаже "голям триъгълник"

*Авторът е председател
на Комисията по информа-
ционна политика в Съвета
на федерацията

В Европа това вече пре-
дизвиква откровено недо-
волство. Неотдавна бивши-
ят канцлер Герхард Шрьо-
дер призова в условията на
пандемия да бъдат отмене-
ни санкциите, тъй като рус-
кият пазар може да помог-
не за възстановяването на
икономиката на ЕС. Прогно-
зите са неутешителни: Ев-
ропа очаква 5-8 процента
спад на БВП и продължи-
телна рецесия. Изглежда
обаче, че европейският елит
смята да упорства в проти-
вопоставянето си с Русия,
защото сметката ще плащат
редовите граждани.
По всичко личи , че в

Брюксел смятат да вървят
по стария сценарий. Без из-
гледи за успех ще поддър-
жат вял конфликт с Моск-
ва заради Украйна, на из-
борите в САЩ през ноемв-
ри ще се надяват да побе-
ди Байдън, който да върне
всичко по старому. И това
няма да се случи, защото
влакът на американския
егоизъм вече е набрал ско-
рост и ще се отдалечава от
Европа. "И Меркел, и Мак-
рон добре разбират, че е

време Европа да води са-
мостоятелна политика, тъй
като САЩ се отдръпват от
нея", писа британският наб-
людател Филип Стивънс.
Когато Макрон обяви
"смъртта на мозъка" на
НАТО, той имаше предвид,
че на Запад са престанали
да мислят за бъдещето и
плават по течението, без
усилия нещо да предприе-
мат и променят. С подобна
политика ЕС не може да бъ-
де важен играч. При тази
инерция на лидерите фраг-
ментацията на Европа и вът-
решните противоречия в ЕС
ще продължат. В такъв слу-
чай не може да се говори
за "нов проект на единна
Европа".
Стана ясно, че след ко-

ронавируса ролята на дър-
жавата ще се усили. Имен-
но държавата, заклеймена
от либералите като винов-
ник за всички беди на ин-
дивида, ще се върне на
авансцената като единствен
фактор, способен да проти-
востои на новите заплахи.
"Държавата е враг" - дълги
години втълпяваха тази фор-
мула в главите на лекомис-

лените потребители. Зада-
чата бе да се заличат наци-
оналните граници, да се из-
бавят транснационалните
корпорации от контрола и
ограниченията, да се даде
тотална свобода на бизне-
са и чрез създаването на
глобален пазар да се стиг-
не до глобализация на всич-
ки сфери на човешката дей-
ност. Естествено национал-
ната държава е пречка за
постигането на подобни це-
ли. Затова тя трябваше да
бъде обезсилена, лишена от
икономическа роля и сама-
та тя да бъде предадена в
ръцете на "свободния па-

зар", като й се оставят нез-
начителни функции в общес-
твения живот.
С настъпването на панде-

мията тази неолиберална
мантра се изчерпа. Разбра
се, че в редица сфери нито
една страна не може да се
справи без решителните дей-
ствия на държавата. Това се
отнася главно за сигурност-
та на самата държава, вът-
решния ред, здравеопазва-
нето и образованието. В ус-
ловията на епидемии от "апа-
рат за насилие" държавата
се превръща в "апарат за
спасение" на гражданите от
заплахите, с които частни-
ят сектор е неспособен да
се справи по определение,
и пред които в ужас зами-
ра т.нар. "давоски човек" с
неговия култ към индивиду-
ализма и либералните цен-
ности.
Коронавирусът рязко на-

руши баланса между част-
ните и държавните измере-
ния на обществения живот
дори в такива бастиони на
либералната идеология като
САЩ и Западна Европа.
"През последните месеци съ-
държанието на политическия

дискурс несъмнено се отк-
лони към държавата. Ние
преживяваме възраждане на
престижа на онова, което до
неотдавна с презрение на-
ричахме "Административна
държава", писа Financial
Times. А италианският фило-
соф Диего Фузаро писа:
"Казваха ни, че държавата
не е нужна. Че частното е
по-добро от общественото.
Че държавата е зло. Че по
икономически съображения
трябва да закрием болници-
те. Само един вирус обаче
бе достатъчен, за да демон-
стрира лъжливата същност
на неолиберализма". По вре-

рят подобна задача на спор-
ни фигури като Бил Гейтс с
техните наднационални ин-
тереси и корпорации.
Друг въпрос е, че в съв-

ременните условия държа-
вата не може да си позво-
ли да бъде мудна и затво-
рена. Гражданите ще са го-
тови да й се доверят само
в случай, че тя бъде ефек-
тивна. Те вече няма да из-
бират между демокрацията
и авторитаризма. Главният
критерий при възприемане
ролята и значимостта на
държавата ще бъде нейна-
та способност ефективно да
защитава интересите на
гражданите.
За нарастващата роля на

Китай вече е писано много.
Именно Китай е способен
след пандемията по отноше-
ние на редица региони да
изиграе онази роля, която
САЩ играха в разрушена
Европа след Втората све-
товна война. Днес САЩ ня-
ма финансови средства за
нов план Маршал. А Китай
има. Неговото влияние в
света ще нараства и тази
тенденция ще се засилва.
"Пандемията ще ускори про-
мените, които вече бяха за-
почнали. Става дума за от-
тегляне от глобализацията,
ориентираща се към САЩ,
и новият ориентир ще бъде
Китай", твърди сингапурски-
ят политолог и бивш предс-
тавител на страната в ООН
Кишори Мабубани.
Днес Китай, Русия, Иран,

Индия, Турция и редица още
страни в света не призна-
ват моралното право на
САЩ да ръководят съвре-
менния свят. Тезата за мно-
гополюсен свят намира все
повече привърженици. В
неговите рамки обаче се
очертават три страни, от
които най-много зависят
международните отноше-
ния. Някои дори говорят за
"триполюсен свят", в който
главната роля ще си поде-
лят САЩ, Русия и Китай.
Трябва да отбележим, че в
този неравнобедрен триъ-
гълник Русия и Китай са
много по-близки един до
друг, отколкото САЩ до вся-
ка една от тях. По този на-
чин може да бъде постиг-
нато равновесие по отно-
шение на все още запазва-
щото се в някои области
превъзходство на Вашинг-
тон.
Така светът след панде-

мията ще се характеризи-
ра с изгубилите способност-
та си за еднолично светов-
но лидерство САЩ, фраг-
ментирана Европа, усилващ
се Китай и здраво стъпила-
та в "големия триъгълник"
Русия. Това ще бъде свят, в
който националните държа-
ви ще възвърнат своята те-
жест. Глобалният характер
на света няма да изчезне,
но ще се промени. Глоба-
лизмът ще бъде ограничен
от обективните потребнос-
ти на различните общества,
осъзнали и положителните,
и отрицателните страни на
тази доктрина.

("Российская газета",
със съкращения)

ме на пандеми-
ята Италия фи-
зически усети
последиците на
неолиберална-
та политика на
строги иконо-
мии, натрапена
от Брюксел. За
последните 10
години в стра-
ната бяха лик-
видирани 70 хи-
ляди болнични
места, а сред-
ствата за здра-
веопазване бя-
ха съкратени с
37 млрд. евро.
Стана ясно, че
именно държа-
вата е в състо-
яние да гаран-
тира функцио-
нирането на
нужната меди-
цинска инфрас-

труктура и системата от ек-
спертни оценки, съчетани с
някои принудителни мерки
като карантина или извън-
редно положение.
Във възраждането на

държавата теоретиците на
либералния световен ред
виждат сериозна опасност
за процеса на глобализа-
ция и следователно за ин-
тересите на транснационал-
ните корпорации. Западни-
ят свят отиде твърде далеч
по пътя на размиване на на-
ционалните граници и на
поставяне интересите на
индивида над националните.
В резултат с най-висока
смъртност от COVID-19 се
оказаха петте водещи за-
падни страни: САЩ, Италия,
Великобритания, Испания и
Франция.
Естествено борбата с ко-

ронавируса и други бъдещи
опасни епидемии, с които чо-
вечеството неминуемо ще се
сблъска, изисква междуна-
родни усилия и сътрудничес-
тво. Тя обаче ще се води от
националните държави и под
техен строг контрол. Само
безумни и безотговорни по-
литици биха могли да пове-
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Да про-
сят храна за пръв път в жи-
вота си - такава е участта
на хиляди испанци, затъна-
ли заради пандемията в бед-
ност, напомняща финансо-
вата криза от 2008 г., от ко-
ято страната едва бе започ-
нала да се съвзема.

"Крия си лицето, защото
наистина ме е срам, никога
не се е случвало да моля ня-
кого за храна", споделя 42-
годишната Хакелине Алва-
рес, която виждаме с пазар-
ска чанта в ръка в Алуче,
работнически квартал на
Мадрид.

Зад нея между сградите се
извива опашка от близо 700
души, чиито хладилници са
празни - това ги е накарало
да потърсят клуба на квартал-
но сдружение, спешно превър-
нат в хранителна банка.

Сцената съвсем не е уни-
кална за Испания, където
продоволствените помощи са
се увеличили по време на
изолацията с 40 на сто спо-
ред Федерацията на храни-

В Испания хиляди хора просят
храна за пръв път в живота си

От стр. 7
Междувременно, отслабва-

нето на надзора в много дър-
жави доведе до по-голямо
бракониерство и незаконен,
нерегулиран риболов, казва
еколожката Сандра Диас.

Популярни видеоклипове
с животни, които превземат
празни плажове, паркове и
площади, може да създават
впечатление, че "сме свиде-
тели на своеобразно "акти-
визиране" на природата", но
това не е така, твърди Сан-
дра Диас.

"Това е изключително
кратко примирие", каза Ди-
ас - преподавателка в аржен-
тинския национален универ-
ситет в Кордоба и една от
ръководителките на знаков
научен доклад мината годи-
на, който установи, че човеш-
ката дейност носи риск от из-
чезване на милиони живо-
тински и растителни видове.
ОТЛОЖИХА КЛЮЧОВИ

ФОРУМИ
През април Диас и други

водещи учени, участвали в
този доклад, предупредиха за
по-тежки бъдещи пандемии
заради дейности като обез-
лесяване, обработване на зе-
мята, рудодобив и инфраст-
руктурно развитие.

Пандемията от коронави-
рус разби надеждите, че през
2020 г. ще има нови между-
народни договорености за
спиране на стряскащия упа-
дък на животински и расти-
телни видове, включително
световна мрежа за защита
на екосистемите под егида-
та на Конвенцията на ООН

Продоволствените помощи са нараснали по време на изолацията с 40 процента

"Испания не може да си позволи да гледа опашките пред
благотворителните ресторанти", заявява социалистът

премиер Педро Санчес и съобщи, че от юни в страната се
въвежда минимален жизнен доход. Този нов вид социална
помощ е предназначен за "около 850 000 домакинства",

живеещи "в тежка бедност".
Снимки Пресфото БТА и Интернет

телните банки (Фесбал).
Мнозина идват тук за

първи път, като Хакелине -
И тя, и съпругът й са оста-
нали преди повече от 2 ме-
сеца без доходи заради ка-
рантината.

"Мъжът ми е келнер, ре-
гистрира се на борсата, но

още не взема помощи, аз
пък съм домашна прислуж-
ница, но хората, при които
работя, не са ме обявили
пред властите", казва тя.

Съответно жената от ис-
панско-хондураски произход,
майка на 3 деца, няма пра-
во на никакво обезщетение

за безработица.
Проблемът е от световен

мащаб - според неправител-
ствената организация Окс-
фам здравната криза може
да осъди на бедност 500 млн.
души. В Испания обаче ка-
рантинните мерки силно раз-
търсиха икономиката, а по
дял на безработните страна-
та бездруго бе стигнала до
2-ро място в еврозоната след
Гърция.
ПО-ТЕЖКО, ОТКОЛКО-

ТО ПРЕЗ 2008 Г.
"Ситуацията засегна на

първо място онези, които бя-
ха уязвими и преди да из-
бухне пандемията, не бяха
се оправили още след кри-
зата от 2008 г.", изтъкна
премиерът социалист Педро
Санчес.

В разгара на финансова-
та криза, през 2013 г., без-
работицата надхвърли 26 на
сто, преди да спадне мина-
лата година на около 14 про-
цента.

Тази година правителст-
вото очаква безработицата
да е 19 на сто.

Безработицата още не е
стигнала равнището от вре-

мето на финансовата криза,
но ударът сега е по-тежък.

"Днешната криза е мно-
го по-силна и се разраства
повече от тази през 2008 г.;
помощта ни изобщо не сти-
га тогавашното ниво", оп-
лаква се Олга Диас, замест-
ник-директорка по социални-
те помощи в испанския Чер-
вен кръст.

От началото на карантин-
ните мерки структурите му са
подпомогнали над 1,5 млн.
души, "68 на сто от които не
бяха ни търсили преди",
уточнява Олга Диас.

За разлика от кризата
през 2008 г., "сегашната па-
рализира и сивата икономи-
ка", смекчила навремето уда-
ра за много семейства, по-
сочва Анхел Франко, гово-
рител на Фесбал.

Още в началото на пан-
демията и въпреки икономи-
ческия подем "скандално ви-
соката" бедност вече бе стиг-
нала "едни от най-лошите по-
казатели в ЕС ", алармира
още през февруари докладчи-
кът на ООН Филип Алстън,
приключил проучвателната
си мисия в страната.

Ще ни накара ли пандемията да щадим околната среда

Изпълнителната секретарка
на Конвенцията на ООН за
биологично разнообразие
Елизабет Марума Мрема
призовава африканските

правителства да участват в
изготвянето и договаряне-
то на правилата на ООН
за запазването на биоло-
гичното разнообразие.

Мрема говори пред Афри-
канската мрежа на журна-
листите (ANEJ) по време
на конференция в Рим

през март.

Ковид-19 потвърди: Биоразнообразието е основополагащо за човешкото здраве
за биологично разнообразие
(КБР) и договор за защита
на океаните.

Ключови форуми на ви-
соко равнище за одобрява-
не на тези договори, първо-
начално планирани за тази
есен, бяха отложени, а нови
дати още не са определени.

Но Елизабет Марума
Мрема - изпълнителен сек-
ретар на КБР, каза, че пан-
демията е "възможност за
пренастройване на отноше-
нията ни с природата".

"Ковид-19 потвърди това,
което вече знаехме - а имен-
но, че биоразнообразието е
основополагащо за човешко-
то здраве", каза Марума Мре-
ма в интервю по телефона.

ХОРАТА ПО-ЧЕСТО
ГОТВЯТ У ДОМА

Сега правителствата от-
читат това, добави тя, като
посочи съвместния призив
на кметове на влиятелни
градове икономическото въз-
становяване да бъде ниско-
въглеродно и устойчиво, как-
то и официалните искания
на Чили и Германия за на-
учна помощ за предотвратя-
ване на бъдещи пандемии.

Неотдавна Европейската
комисия обеща да защити 30
процента от сушата и води-
те на ЕС, да ограничи из-
ползването на пестициди с
50 на сто и до 2030 г. в 1/4
от земеделските земи да се
произвежда биопродукция.

Двудневна среща на ви-
соко равнище за биоразно-
образието, която трябва да
се проведе в началото на
септемврийската сесия на

Общото събрание на ООН,
също ще даде тласък на въп-
роса, каза Мрема.

На индивидуално ниво
затворените магазини и ог-
раниченията за пътуване на-
караха много хора да се
свържат отново с природата
чрез разходки в парка и мес-
тните околности, каза тя.

Лорън Бейкър, програм-
на директорка на "Глобален
алианс за бъдещето на хра-
ната" (Global Alliance for the
Future of Food), каза, че пот-
ребителите вече си дават по-
ясна сметка за връзките меж-
ду околната среда и храната
им, тъй като карантината ги
накара по-често да готвят
храна у дома.

Пандемията беше шанс за
промяна в начина, по кой-
то светът произвежда храна
- основен фактор за загуба-
та на биоразнообразие, а
здравната криза подчерта
взаимозависимостта между
снабдителните вериги и при-
родата, добави тя.
ДОЙДЕ ВРЕМЕ ЗА ЕДНО

"А-ХА!"
Добри примери за подра-

жание включват подкрепена
от държавата система за зе-
меделие в Югоизточна Ин-
дия, която намалява изпол-
зването на вода и увелича-
ва плодородието на почва-
та, и организация в Замбия,
която помага на страдащи
от глад селяни да не брако-
ниерстват, каза тя.

Такива инициативи по-
казват, че производството на
храна и начинът на хране-
не могат да са в съответст-

вие с "нашите цели за опаз-
ване на природата и естест-
вената околна среда", отбе-
ляза Лорън Бейкър.

Ерсилия Саорес, директор-
ка за Латинска Америка на
"Редженерейшън интернешъ-
нъл" (Regeneration Inter-
national), подкрепяща ниско-
въглеродно селско стопанст-
во, което възстановява еко-
системите, каза, че хора от
Северна и Южна Америка се
обръщат към нейната орга-
низация, за да научат пове-
че за местната храна.

"Хората най-сетне започ-
ват да правят връзка между
кризата с климата, кризата с
храната и кризата със здра-
вето", каза тя. "За мнозина
това беше момент на едно го-
лямо изненадано "А-ха!".

В Кения политиците съ-
ветват гражданите да отглеж-
дат свои зеленчуци и оспор-
ват доколко е устойчиво да
се разчита на чуждестранни
семена и торове, каза Ван-
джама от "Сийд сейвърс".

В навечерието на между-
народния Ден на биологич-
ното разнообразие на 22-ри
май природозащитниците из-
разиха надежда, че такива
промени ще са трайни и че
биоразнообразието няма от-
ново да остане на заден план,
когато държавите се отворят
отново след пандемията.

ЗАБРАВЯМЕ ДИВАТА
ПРИРОДА

"Чувала съм политици да
казват, че трябва да се съсре-
доточим само върху работата
си - но вижте колко работни
места бяха загубени, защото

не се съсредоточихме върху
околната среда и дивата при-
рода", каза Брайън О`Донъл,
директор на базираната в
САЩ "Кампейн фон нейчър"
(Campaign for Nature).

Мрема от КБР каза, че
околната среда може да пос-
трада, ако правителствата се
фокусират единствено върху
рестартирането на икономи-
ките им.

Преди Ковид-19 средства-
та за съхраняване вече бя-
ха недостатъчни, въпреки че
природата осигурява на све-
та съществено обслужване,
включващо храна, гориво и
вода, каза тя.

"Ако днес пазим приро-
дата, това означава, че из-
бягваме пандемиите утре",
добави тя.
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Коронави-
русът постиг-
на нещо, за
което природозащитниците от-
давна копнеят: празни улици
и празно небе. По данни на
властите в Берлин, Хамбург
и Мюнхен по време на сед-
миците на изолация по пъти-
щата са се движили около 1/3
по-малко превозни средства.
Задръствания почти не е има-
ло, а емисиите въглероден дву-
окис са намелели значително.

Новата нормалност
Какво обаче ще се случи,

когато всички тези, които се
трудеха вкъщи, отново тръг-
нат към работните си места?
Според Михаел Ганзер от
фирма за пътна телематика
решенията на проблемите,
свързани с движението и за-
мърсяването, се крият във
възможностите на "умния"
град: "С едно интелигентно
настройване на светофарите
задръстванията могат да бъ-
дат ограничени с 25%", каз-
ва той. С помощта на изкус-
твения интелект и т.нар. го-
леми данни дигиталните тех-
нологии могат да покажат за-
видни резултати с малко уси-
лия, уверява Ганзер.

Една от възможностите е
свързването в мрежа на ав-
томобилите и светофарите.
"Новите автомобили вече
разполагат с такива устрой-
ства, а всеки телефон има
програми за локализиране".
Ще рече, че нужната инфрас-
труктура вече отчасти същес-
твува, само трябва да бъде
надградена, добавя Ганзер.

В Мадрид, Мумбай и Кито
вече работят системи, пренас-
тройващи светофарите спря-
мо актуалния трафик. Ганзер
казва, че изграждането на сис-
темата струва на един граж-
данин около 2,50 евро, а под-
дръжката - около 1 евро на
година. В същото време при
25% по-малко задръствания
всеки спестява около 500 ев-
ро годишно. Технологията во-
ди до ограничаване на вред-
ните емисии, а лентите за дви-
жение могат да бъдат реорга-
низирани така, че да има по-
вече пространство за колоез-
дачи и пешеходци.

Сензори и
термокамери

Мартин Елдрахер, дирек-
тор на IT компания, също
вижда шансове в ограниче-
нията, възникнали заради
пандемията. "Цифровите тех-

По-чисти и зелени градове:
Ще се възползваме
ли от този шанс
след коронакризата
Пандемията показа, че можем да преосмислим
концепциите си за градска мобилност и развитие

Използването на масиви от данни, изкуственият интелект
и развитието на мрежите могат да намалят значително

задръстванията.

Пандемията показа, че е възможно да бъдат преосмислени плановете за развитие на
градовете, които може да станат по-чисти и по-зелени.

нологии могат да помогнат
за прилагане или смекчава-
не на мерки, например за со-
циална дистанция". Сензорите
биха помогнали за спазване
на дистанция на работните
места, а чрез термокамери мо-
же да се осъществява конт-
рол при обществения транс-
порт и на големи събития.

Според Елдрахер градове-
те трябва да инвестират в ди-
гитална инфраструктура.
"Ако един град събира теку-
ща информация за трафика,
строителните дейности и
емисиите с помощта на сен-
зори и камери и я предоста-
вя на открита платформа за
данни, общински или част-
ни дружества могат да я пре-
работват и предоставят на
участниците в движението -
направо на таблото на авто-
мобила или в смартфона",
посочва експертът.

Персонализирани
услуги от

авиолиниите
По данни на Международ-

ната асоциация за въздушен
транспорт IATA браншът
очаква загуби за около 300

млрд. евро за тази година.
Според експерта по въздушен
транспорт Йоаким Кирш в
дългосрочен план обемът на
работа ще бъде 75% в срав-
нение с нивата от преди из-
бухването на пандемията.
"Броят на командировките
най-вероятно ще намалее,
тъй като домашният офис и
видеоконференциите доказаха

своята ефективност. Броят на
ваканциите също ще намалее,
защото много хора няма да
могат да си ги позволяват и
офертите за почивки ще бъ-
дат ограничени", казва Кирш.

Според него компаниите
трябва отново да обърнат
внимание на качеството, как-
то и да се насочат към диги-
талната трансформация. "Ця-

лата верига на предоставяне
на услуга на пътника трябва
да бъде преосмислена и да
стане много по-лична", смя-
та той. "С помощта на ма-
сиви от данни и анализ же-
ланията на клиента могат да
се изпълняват до най-мал-
кия детайл", казва Кирш. Та-
кава нова услуга е например
доставката на багаж.

По-малко
офис площи,

повече зеленина
Пред ново предизвикател-

ство е изправен и секторът
на недвижимите имоти. Мно-
го директори на фирми се за-
мислят дали са им необхо-
дими големи фирмени сгра-
ди, щом работата от вкъщи
функционира добре.

Шефът на "Морган Стен-
ли" Джеймс Гормън обяви,
че една голяма част от 80-те
хиляди служители на фирма-
та ще продължат да работят
у дома и след края на панде-
мията. Проучване сред бро-
керите в Германия сочи, че
20% от офис сградите скоро
няма да бъдат използвани.

"Кризата с коронавируса
повлия като катализатор на
урбанистичното развитие",
казва архитектурният критик
Никлас Мак. Занапред сгра-
дите ще трябва да предлагат
достатъчно пространство, за
да не бъдат застрашавани
животът и здравето на рабо-
тещите. Това означава по-
малко небостъргачи, по-об-
ширни търговски центрове,
повече пространства за сре-
щи и комуникации. А приле-
жащата инфраструктура, вкл.
пътища и паркинги, могат
да отстъпят място на зелени
площи и фитнес зали.

Снимки Интернет
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Имате шесто чувство?За какво се карат модерните семейства?
Повечето двойки спорят

поне четири пъти седмич-
но, показа проучване. В по-
вечето случаи причината за
конфликта е домакинската
работа или телевизионните
програми. Това обаче се
оказва много полезно за
някои.

Дори неща, които изг-
леждат доста тривиални,
могат да предизвикат буря
от емоции в една двойка.
Например липсата на по-
мощ в домакинските задъл-
жения е честа причина за
остри думи от страна на
нежния пол, показва изс-
ледването. Именно поради
това в последно време се
забелязва бум на търсене-
то на съдомиялни машини,
което намалява споровете
между партньорите кой да
измие чиниите.

Изненадващ извод, но
той е логичен, предвид фак-
та, че проучването е поръ-
чано от компанията за ме-
бели и домакински уреди
Trade Furniture Company от
Великобритания. Статисти-

ката им била нужна, за да
разберат какви типове
ежедневно поведение в се-
мействата предизвиква оп-
ределени пазарни решения,
като покупката на нов уред
или мебел за дома. Както

и предполагали търговците,
връзка наистина има.

Такава например е отк-
рита между модерната ма-
ния за комуникация и си-
гурността на семейното ог-
нище. Вместо да запазват
ресурсите в него, мъжете и
жените харчели повече па-
ри за общуване, което во-
ди и до един от най-често
срещаните поводи за скан-
дал у дома. При жените то-
ва са по-скоро големите
сметки за телефон, а при
мъжете - манията да прите-
жават всички последни тех-
нологии.

"Семействата се карат,
откакто свят светува. Един-
ствената разлика между
вчера и днес е поводът за
скандалите", казва директо-
рът на мениджмънта в ком-
панията Тони Кларк. "Пос-

ледните сондажи сред на-
шите клиенти показаха, че
съвременните технологии
са се превърнали в основ-
ната ябълка на раздора за
модерните семейства."

Това обаче не е лошо за
бизнеса.

Така например същест-
вена част от търговията на
телевизионни приемници е
свързана с друг домашен
конфликт - жените настоя-
ват за своето време пред
телевизора, което винаги
съвпада с мача на любимия
футболен отбор на партньо-
ра им. В резултат на това
нарастващ брой домакинс-
тва имат вече поне по два
телевизора (същото важи с
още по-голяма сила за пер-
соналните компютри), само
и само да има мир и по-
кой.

Да навършиш пълноле-
тие, не те прави зрял
човек. Всъщност възраст-
та има малко общо със
зрелостта. Обикновено
животът е този, който
решава кога сме порас-
нали. Ако се чудите
какво прави зрелият
човек, психолозите
посочват тези 10 призна-
ка на зрелостта:

1. Владее емоциите си.

Познава себе си и
владее гнева си. Умее да
се контролира и да
спазва златното правило
да преброиш до 10,
преди да реагираш.

2. Поема отговорност
за постъпките си.

Не се крие зад оправ-
дания, поема отговор-
ността за собствените си
действия - добри или
лоши, правилни или
грешни.

3. Благодарен е и
умее да цени.

Знае, че онова, което
има, не е даденост. Цени
притежанията си, благо-
дарен е за тях. Радва се
на малките неща.

4. Живее в мир със
себе си.

Приема себе си такъв,
какъвто е. Не се стреми
да се харесва на другите,
а разбира, че най-важно-
то е да се харесваш на
себе си и да живееш в
хармония със себе си.

9 признака, че сте зрял човек

5. Не спира да се учи
и развива.

Разбира, че не знае и
никога няма да знае
достатъчно. Приема
критика, отворен е за
нови знания, иска да се
усъвършенства и разви-
ва.

6. Не поставя себе си
на първо място.

Умее да проявява
съпричастност, да се
поставя на мястото на
другия. Старае се да
вниква в чуждите пробле-
ми и да проявява разби-
ране. Особено когато
стане родител. Изведнъж
се научава, че той сами-
ят не е най-важен.

7. Проявява уваже-

ние.

Показва възпитание,
сдържаност, уважение
към другите хора. Умее
да цени чуждия труд и
времето на околните.

8. Адаптивен е.

Вместо да се сърди
или обезсърчи, че неща-
та не се случват както му
се иска, зрелият човек
се научава да се приспо-
собява.

9. Не е съдник на
другите.

Никой не е безгрешен.
Когато достигнеш до
зрелост, ти осъзнаваш, че
трябва да си по-критичен
към себе си и по-търпе-
лив към околните.

Коя е най-важната хра-
на, която трябва да консу-
мираме през деня? Изслед-
ване показва, че закуската
ни трябва да е особено бо-
гата на протеини. Това ще
засили отделянето на нев-
ротрансмитера допамин,
което от своя страна ще на-
мали драстично глада ни в
по-късните часове.

"Хората пропускат закус-
ката по най-различни при-
чини. Това обаче само за-
силва глада ни за храна и
най-вече - за продукти, бо-
гати на мазнини. Резулта-
тите ни показаха, че ако
хапвате здравословно рано
сутрин, ще имате по-малка
нужда от сладко през де-
ня", обяснява д-р Хедър
Лайди, доцент по хранене
и физиология на упражне-
нията.

Неслучайно наричат до-
памина "хормон на щасти-
ето". Той се отделя дори то-
гава, когато ядете, и е спо-
собен да контролира жела-
нията ни за различни ви-
дове продукти. Така напри-

Протеиновата закуска намалява глада

мер ако хапнете шоколад,
ще се отдели определено
количество допамин, което
от своя страна ще ви доне-
се усещане за награда и
удовлетвореност.

"Нивата на допамин са
притъпени при хора, които
имат наднормено тегло или
са затлъстели по здравос-
ловни причини. Това озна-
чава, че e необходима мно-
го по-силна стимулация (в
случая - храна), която да
предизвика усещането за
награда и задоволеност.
Наблюдавахме подобни си-
туации при хора, които имат

навика да пропускат закус-
ката", коментира Лайди.

"Нужно е да се противо-
действа на преяждането (и
да се предотврати покачва-
нето на теглото, което нас-
тъпва в резултат на това).
Именно поради тази причи-
на се опитахме да иденти-
фицираме онези поведения
(и диетични навици), които
хем осигуряват усещанията
за награда и задоволеност,
хем намаляват глада за бо-
гати на мазнини храни."
Хапването на закуска, бо-
гата на протеини, е един от
тях.

Скъперниците са по-
стресирани хора и по-чес-
то са обхванати от чувство
за безпокойство, отколко-
то щедрите. Това установи
австралийско проучване,
публикувано във в. "Дейли
мейл".

Екип специалисти по чо-
вешко поведение, воден от
проф. Уве Дулек от универ-
ситета в Куинсланд, е про-

Скъперниците по-стресирани от щедрите

вел експерименти с добро-
волци, участващи в игра с
печалби. Учените внимател-
но проследили реакциите
на групата. Не само участ-
ниците, които получавали
малки оферти, но и тези, ко-
ито ги правели, изживява-
ли по-високи нива на стрес
и чувство за безпокойство.
И обратно - тези, които щед-
ро оферирали, и щедро по-

лучавали, били еднакво
щастливи.

Във финансовата игра
доброволците били длъжни
сами да разпределят помеж-
ду си сумата, която получа-
вали. През цялото време
учените изследвали сърдеч-
ния ритъм на участниците.

"Установихме, че ниски-
те оферти увеличават пулса
с 40 на сто както на получа-
телите, така и на оферира-
лите сумите", коментира
проф. Дулек. Според него
повишеният стрес се дължи
на чувството за вина при
силно понижена оферта. Ос-
новният извод е, че когато
се отнасяме към някого нес-
праведливо, ние плащаме
съответната емоционална и
психологическа цена.

От обекти;
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Èçëåçå ïúðâèÿò
áúëãàðñêè
äåòñêè ðîìàí
"Çëàòíî ñúðöå"
îò Êàëèíà
Ìàëèíà

Книгата е публикува-
на за първи път преди
90 години. Почти две
десетилетия отсъства
от книжарниците. Худо-
жественото оформле-
ние е на Виктор Пау-
нов. Родова принад-
лежност, лоялност, си-
ла на духа и борба, ко-
ято накрая винаги се
възнаграждава - това
са темите в тази бъл-
гарска детска история.
"Темата на "Златно сър-
це" е универсална, но
тя оригинално и свежо
е ушита върху канава-
та на българския живот,
с наши бои, с наши ор-
наменти и цветя ,  с
вдъхновение и с чувст-
во за мярка. Книгата
интересува и увлича",
пише Елин Пелин. "Тро-
гателното не е санти-
ментално, доброто не е
преднамерено, животът
не е насилен", допълва
той. ç

На 2 юни 2020 г. в
необичайна социална
обстановка, която заради
епидемията от коронави-
рус медиите наричат
"нова нормалност", в
галерия "Райко Алексиев"
на СБХ се откри самосто-
ятелна изложба - живо-
пис, скулптура и неон на
доц. д-р Венцислав Зан-
ков.

12 голямоформатни
платна, съчетани с пласти-
ки от чугун, изграждат
цялостно експозиционното
пространство. Екзистенци-
алната самота излиза на
преден план.

Самотна постапокалип-
тична антропоморфна
фигура стои загледана
нагоре. Човешкото при-
съствие е сведено до своя
минимум. Това отваря
въпроси, отговори няма.
Екзистенциалната еколо-
гия за природата на
човека - какво става с
човека, какво остава от
човека, какво оставя
човекът, къде е оставен
човекът - превръща из-
ложбата в метафора за
срутено битие. Изложбата
може да се види до 30
юни.

Биография разкрива
любовен роман
между Катрин Деньов
и Джони Холидей
Биографията "Лейди
Люсил" разкрива тайния
и дългогодишен любовен
роман между иконата на
френското кино Катрин
Деньов и "френския
Елвис" Джони Холидей.
Връзката между двете
френски суперзвезди
продължила цели 60
години. 76-годишната
Деньов се влюбила в
Джони, когато били
тийнейджъри, а любовта
им горяла до смъртта на
легендата през 2017 г.

Най-новият роман
на Гришам излиза
на български
Романът на Джон Гришам
"Ветрове над Камино"
който оглави класацията
на "Ню Йорк таймс",
излиза на български.
Премиерата у нас е на 4
юни, изд. "Обсидиан".
Ураганът е опустошите-
лен - доста къщи хотели
и магазини са разруше-
ни, наводнени са улици,
загиват десетина души.
Изглежда, че една от
жертвите е Нелсън Кер,
автор на трилъри. Само
че раните на Нелсън -
няколко подозрителни
удара по главата -
подсказват, че по-скоро
става дума за убийство.

"Ïðåä ìåí" - èçëîæáà íà Âåíöèñëàâ
Çàíêîâ æèâîïèñ è ñêóëïòóðà

Íèäåðëàíäñêèòå ìóçåè îòâîðèõà çà ïîñåòèòåëè
"Нощна стража" на Рем-

бранд в "Райксмузеум" в
Амстердам, "Слънчогледи-
те" на Ван Гог, "Момичето
с перлената обица" на Вер-
меер ("Маурицхаус" в Ха-
га) отново привличат по-
сетители. Тези съкровища
стояха скрити от хорските
погледи повече от два ме-
сеца заради мерките сре-
щу коронавируса.

В най-известния музей
- "Райксмузеум", голямата
изложба "Караваджо - Бер-

:

Íàêðàòêî

Да си спомним за
карикатуриста Константин
Каменов (1901-1953) ни
подканя Румен Белчев,
управител и дългогодишен
редактор във вестник
"Стършел". Галерия "Лора-
нъ" - организатор на
събитието, в което ще
участват доц. д-р Наталия
Христова - специалист по
съвременна история на
българската култура, и
изкуствоведът Елисавета
Станчева - интерпретатор
на живота и творчеството
на Каменов. Срещата ще
се състои онлайн (https://
www.facebook.com/
Galleryloran) на 4 юни от
17:30 ч.

Първият от поредицата
разговори в "Лоранъ" в
рамките на проекта "Чер-
но и бяло - К. Каменов и
българската карикатура".

Хуморът по време на
криза е темата, а публика-
та ще надникне зад кули-
сите на "Стършел", който
има 74-годишна история.

Константин Димитров
Коцев-Каменов, наричан
още Камен Каменов, е
известен най-вече с
политическите си карика-
тури за в. "Утро" (излиза

Ретроспективата на Аки
Каурисмаки ще продължи
от 5 до 24 юни в Дома на
киното, съобщи "Арт фест".
"Престъпление и наказа-
ние", "Мъжът без минало",
"Ленинград каубойс в Аме-
рика" са част от заглавия-
та в афиша. По-широка
представа за феномена
Каурисмаки ще ни даде
фотографската изложба на
Маря Лена Хуканен - "Злат-
ната земя на копнежа" в
галерия "Синтезис" от 4
юни.

В Дома на киното ще
има колекция от оригинал-
ни плакати от филмите на
Каурисмаки, а двете из-
ложби и ретроспективата
се осъществяват в парт-
ньорство с посолството на
Финландия и Финландския
филмов институт. ç

"Ñîôèÿ ôèëì ôåñò" ïðåäñòàâÿ 14 îò ôèëìèòå íà Àêè Êàóðèñìàêè

нини. Барокът в Рим" ще е
удължена до септември.

В музея на Ван Гог тол-
кова се радват отново да ра-
ботят, че изпращат всеки по-
сетител със слънчоглед.

Музеите по целия свят
имат трудности заради
епидемията от COVID-19.
Всеки осми може да зат-
вори завинаги, предупре-
ди ЮНЕСКО. Някои от го-
лемите музеи в Европа из-
губиха по 2 милиона евро
на месец. ç

1911-1944). През 1932 г.
популярна е карикатурата
му във в. "Време", която
показва проф. Александър
Балабанов като "мост" за
кариерата на неговото

протеже - поетесата Яна
Язова. По спомени на
Христо Бръзицов Каменов
"дава карикатури и при
новото време, но с псев-
донима "Еленов". ç

Картина на В. Занков

Режисьорът - вдясно, по време на снимки
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Êîðîíàâèðóñíàòà êðèçà â Èòàëèÿ íå å ïðèêëþ÷èëà, ïðåäóïðåäè ïðåçèäåíòúò Ìàòàðåëà

Íÿìà íîâè ñëó÷àè íà COVID-19 â Óõàí
След тестването на

повечето от 11-те милиона
жители на китайския град
Ухан не са били открити
нови случаи с COVID-19,
като са били регистрира-
ни 300 носители на вируса
без симптоми на заболя-
ването. Това съобщиха
вчера властите в града,
откъдето се разпространи
пандемията, предаде
Ройтерс.

Поради опасенията от
втора вълна на инфекции
местните власти предпри-
еха амбициозна програма
за тестване. Според
съобщението в хода на
кампанията не са били
открити нови случаи с
респираторното заболява-
не, причинено от новия
коронавирус. Властите
твърдят, че установените
300 асимптоматични
носители на вируса не
разпространяват зараза-
та, защото нямало следи
от вируса по техни лични
вещи като маски, четки за
зъби или телефони, нито
по докоснати от тях
дръжки на врати или
бутони в асансьори.

В Китай не се отчитат
като потвърдени случаи т.
нар. асимтоматични
носители, тоест хора,
които са заразени с
вируса, но не проявяват
симптоми.

Снимки Пресфото БТА

Беларуският президент
Александър Лукашенко

разговаря в Минск с Валери
Вакулчик, началник на
беларуската служба за

държавна сигурност. Лукашен-
ко обеща, че властите в

неговата страна никога няма
да позволят да се стигне до

революция, докато той
управлява. "Няма да разрешим
дестабилизация на ситуацията

в нашата страна", подчерта
Лукашенко пред Вакулчик.

Лукашенко се бори да бъде
преизбран за 6-и мандат на

президентските избори, които
са насрочени за 9 август.

Американският
президент
Доналд Тръмп информира
руския си колега Владимир
Путин за своята идея да
проведе лидерска среща на
Г-7 в разширен формат по-
късно тази година. Тръмп и
Путин имаха телефонен
разговор, в който обсъдиха
също сделката "ОПЕК+" за
намаляване на производст-
вото на петрол и нейния
ефект за стабилизиране на
цените на петролните
пазари.

Австралийски полицай
е разследван, след като се
появи видеозапис, показ-
ващ как той удря младеж
абориген по време на
арест. На видеозаписа,
разпространен в социални-
те медии, се вижда как
полицаят рита и блъска 17-
годишното момче, проснато
по лице на земята. Случка-
та се е разиграла в
предградие на Сидни.
Според полицая младежът е
заплашил служител на
реда. Полицията заяви, че
момчето е било арестувано
за кратко и отведено в
полицейски участък. После
е било откарано в болница
за преглед, след което е
било освободено и преда-
дено на семейството му.

Котка
измина 1200 км с камион и
после се прибра вкъщи,
след като се промъкна в
камиона, превозил вещите
на съседите при премества-
нето им. Стопанката
Джорджия Уип забелязала
липсата на котката около
половин час след като
камионът потеглил в петък.
На следващата сутрин тя не
дошла да закуси и жената
се притеснила. Започнала
да се пита дали любимката
й не се е качила в камио-
на, защото имала навика да
влиза в автомобили с
отворени прозорци,
оставени пред къщата.
Помогнали й превозвачите.
Няколко часа след като се
свързала с тях, те й
съобщили, че шофьори са
видели котката в депото за
камиони в Бризбейн, на
около 1200 км от дома й.
След това обаче писаната
избягала от контейнера.
Хванали я следващата
вечер, когато задействала
алармата. Джорджия Уип
потърсила във Фейсбук
помощ за връщането на
котката. Видял я председа-
телят на дружество за
защита на животните в
Куинсланд, който намерил
доброволци.

:
Íàêðàòêî

ПОКАНА
УС на Земеделска кооперация "Обе-

динение" - гр. Долна баня, Ви кани да
присъствате на редовното годишно от-
четно събрание, което ще се проведе
на 20.06.2020 г. от 9:30 часа в сало-
на  на Читалище "Рила" - гр. Долна
баня, при следния дневен ред:

1. Приемане, изключване и осво-
бождаване на членове.

2. Отчетен доклад на УС за 2019 г.
3. Отчетен доклад на КС за 2019 г.
4. Приемане на годишния финан-

сово - счетоводен отчет за 2019 г., и
разпределяне на печалбата.

5. Промяна седалището и адреса
на управление на кооперацията.

6. Избор на пълномощници.
При липса на кворум, събранието

ще се проведе от 10:30 часа на съ-
щото място и при същия дневен ред.

от УС на кооперацията

Мексиканският президент Андрес Мануел Лопес Обрадор поздравява
привърженици в град Лазаро Карденас, след като измина над 1600 км
дотук с влак от столицата. В Мексико са регистрирани близо 100 000
случая с коронавирус, но президентът не се уплаши от пътуването.

Президентът на Мексико
Андрес Мануел Лопес Обра-
дор положи началото на "но-
ва нормалност" в страната
след коронавируса, като
предприе първото си пъту-
ване по шосе от 2 месеца
насам, предаде АП.

Той заяви, че взел всич-
ки предпазни мерки за пъ-
тешествието от над 1600 км
от столицата, за да популя-
ризира един от своите инф-
раструктурни проекти - Вла-
кът на маите (на исп.: Tren
Maya).

Президентът възнамеря-
ва да прекара седмицата в
прояви, свързани с начало-
то на строежа на железни-

Коронавирусната криза
в Италия не е приключи-
ла, предупреди вчера
президентът Серджо
Матарела в слово по
случай националния
празник и приветства
единството на страната в
борбата с пандемията.
Близо 33 500 души са
починали в страната за
три месеца от COVID-19,
но болестта изглежда
вече е овладяна и чества-
нията по повод вчерашния
Ден на провъзгласяването
на републиката протичат
едновременно с "чувство
за несигурност и основа-
ния за надежда", заяви
Матарела. "Кризата не е
приключила; институциите,
както и гражданите, ще се
сблъскват и занапред с
последиците и травмите
от нея", предупреди той.

"В тази извънредна
ситуация Италия показа
най-доброто от себе си",
изтъкна Матарела.

Президентът заяви, че
"се гордее" със своята
страна, и приветства
"моралното единство" на
италианците в борбата с
вируса, този "невидим
враг". Този дух на единст-
во ще стане "двигател на
възстановяването", увери
държавният глава, изпъл-
няващ почетни функции,
но и гарант на национал-

ната сигурност. Мнозина
политици приветстваха
неговата реч.

Като символ на това
"рестартиране" италианс-
кото самолетно звено за
въздушна акробатика
"Фрече Триколори" преле-
тя вчера сутринта над Рим
изписвайки цветовете на
националното знаме, след
като обиколи в началото
на седмицата ред градове
от италианския Север,
най-силно пострадал от
болестта. Така групата
изпрати до региона "пос-
лание на надежда и
солидарност".

Италия постепенно

излиза от карантината.
Отново са отворени
магазините, кафетата,
терасите на ресторантите,
също и повечето туристи-
чески обекти. В сряда
властите ще отворят пак и
границите на страната, а
италианците ще могат
свободно да се движат в
пределите й.

По последни данни
през изтеклото денонощие
коронавирусът е взел 60
жертви в Италия, а здрав-
ните власти са открили
178 нови болни. Това е
най-малкият денонощен
ръст на заразените от 26
февруари досега.ç

Ïðåçèäåíòúò íà Ìåêñèêî ïðîïúòóâà
íàä 1500 êì, çà äà ðåêëàìèðà âëàê

цата, която по план трябва
да свърже курортни дести-
нации като Канкун с вътреш-
ността на полуостров Юка-
тан. Проектът бе критикуван
като опасен за околната сре-
да и срещна съпротивата на
автохтонното население.

Докато е в Канкун, Лопес
Обрадор ще разговаря и с
местните власти по въпроса
как по-бързо да се завърнат
туристите. Тази най-популяр-
на крайбрежна дестинация
в Мексико трябва да бъде
отворена официално следва-
щата седмица, но при соци-
ално дистанциране и без за-
ведения за обществено хра-
нене.ç

Жена минава покрай плакат със снимка на китайския президент Си
Цзинпин, поставен край входа на болница в град Ухан. От 14 май до
1 юни са били взети проби от 9,9 млн. от общо 11-те млн. жители на
Ухан.  Цената на акцията за тестване в целия град е била около 900

млн. юана (126 млн. долара).
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Íà 1 þëè ðóñíàöèòå ùå  ãëàñóâàò òîé
äà îñòàíå ïðåçèäåíò îùå 2 ìàíäàòà

Иранският проф. Сайръс Асгари очаква да излети от САЩ със самолет
обратно към Техеран. Иран и САЩ враждуват от десетилетия; всяка
страна държи като затворници граждани на другата. Наскоро те

отправиха призиви задържаните да бъдат освободени във връзка с
коронавирусната пандемия.

Иранският учен Сайръс
Асгари, лежал години зад
решетките в САЩ с обви-
нения в кражба на про-
мишлени тайни, но впос-
ледствие оправдан, е из-
летял със самолет за ро-
дината си. Това съобщи
шефът на иранската дип-
ломация Мохамад Джавад
Зариф, предаде АфП.

"Добра новина, самоле-
тът, с който се завръща
д-р Сайръс Асгари, излетя
от Америка. Поздравявам
съпругата и семейството
му", заяви Зариф.

Въпреки че бе оправдан
през ноември, 59-годишни-

Èðàíñêè ó÷åí, çàäúðæàí êàòî çàòâîðíèê
â ÑÀÙ, ñå çàâðúùà, ñúîáùè Òåõåðàí

Снимки Интернет и Пресфото БТА

Руският президент
Владимир Путин обяви,
че референдумът за
приемането на конститу-
ционна промяна, която
ще му позволи да служи
още 2 мандата, ще се
проведе на 1 юли, преда-
де АФП.

Първоначално беше
планирано руските изби-
ратели да гласуват през
април, но референдумът
беше отложен поради
епидемията от коронави-
руса.

Путин обяви датата
след видеоконферентно
заседание с представите-
ли на политическите,
изборните и здравните
власти.

Президентът обясни,
че е искал да се увери,
че няма да има проблеми
за организиране на
гласуването, били те

ят Асгари остана под арест
в САЩ, което вероятно бе
свързано с имиграционни-
те закони.

През 2016 г. изследова-
телят от Технологическия
университет в Техеран бе
обвинен в кражба на про-
мишлени тайни по време
на академично посещение
в Охайо.

През март ученият зая-
ви пред британския в. "Гар-
диън", че американската
миграционна полиция го
държи в Луизиана под
арест, без елементарни са-
нитарни удобства и отказ-
ва да го върне в Иран, не-

Идеята на учените е устройството, тествано успешно върху мишки с
диабет, да се имплантира под кожата на пациенти със захарна болест.
Бета-клетките могат да бъдат стимулирани с ток да освобождават

инсулин "по поръчка", като се контролират от самия пациент, от лекар
или автоматично при предварително зададено време.

Ïóòèí íàñðî÷âà ðåôåðåíäóì
çà êîíñòèòóöèîííà ïðîìÿíà

зависимо че е оправдан.
Според базата данни на

имиграционните власти
той все още е задържан в
щат Мисисипи, отбелязва
АФП.

Държавният департа-
мент на САЩ не е дал за-
сега отговор на молбата на
агенцията да коментира
обявеното предстоящо ос-
вобождаване на учения.

Говорителят на иранс-
кото външно министерст-
во Абас Мусави заяви по-
рано тази седмица, че Ас-
гари е затворник в САЩ и
скоро ще се завърне в ро-
дината си. ç

свързани с епидемиоло-
гичната ситуация, логис-
тични или правни.

Разпространението на
новия коронавирус се е
стабилизирало от 15-ина
дни, въпреки че дневният
брой на новите заразени
остава значителен -
между 8 и 9 хиляди на 24
часа. Според Путин "по-
добряването на ситуация-
та" и фактът, че остава
цял месец за приемане на
допълнителни мерки,
оправдава провеждането
на референдума на 1 юли.

Путин вече подчерта,
че пикът на епидемията
според него е отминал, и
нареди на 24 юни да се
проведе голям военен
парад за отбелязване на
75-ата годишнина от
победата над нацизма.

Парадът, който по
традиция се състои на 9

май, е и повод да се
напомни за завръщането
на Русия на международ-
ната сцена.

През януари Путин
стартира проект за конс-
титуционна реформа,
която благодарение на
поправка, добавена за

всеобща изненада в
последната минута през
март, ще му даде правото
да служи още 2 мандата
след края на сегашния му
мандат през 2024 г.

По този начин 67-
годишният президент би
могъл да остане на власт

до 2036 г. Путин продъл-
жава да е изключително
популярен в Русия. Рефор-
мата вече беше одобрена
от двете камари на парла-
мента и референдумът не
е необходим, но прези-
дентът реши да поиска да
чуе гласа на хората. ç

Руският президент
Владимир Путин очаква
предложената от него
конституционна реформа
да промени и политичес-
ката система, като
засили някои президент-
ски правомощия. Тя
въвежда и минимална
заплата, както и повише-
ние на пенсиите.

Представете си устрой-
ство, което дава възмож-
ност на хората с диабет да
използват приложение или
дистанционно управление,
за да си осигуряват необ-
ходимия инсулин без ин-
жекция.

Изследователи от Цю-
рихския технологичен уни-
верситет са разработили
прототипно приспособле-
ние, което прави точно то-
ва, използвайки електро-
шок, за да контролира ген-
ната експресия в капсули-
рани бета-клетки, пише сп.
"Сайънс".

Óñòðîéñòâî ìîæå óñïåøíî äà çàìåíÿ
èíñóëèíîâèòå èíæåêöèè ïðè äèàáåò

Задачата на бета-клетки-
те в панкреаса е да дола-
вят покачването на нивата
на кръвната захар и в отго-
вор да произвеждат и да
освобождават инсулин, кой-
то помага на тялото да пре-
работи глюкозата. При хо-
рата с диабет тези клетки
не функционират правилно.

Проблемът обикновено се
овладява чрез следене на
нивата на кръвната захар и
редовно прилагане на инсу-
линови инжекции. Тъй като
практиката е инвазивна,
швейцарците са проучили ал-
тернативни възможности.

Крайният резултат от
проучването им е миниа-
тюрно устройство, което
може да бъде задействано
от разстояние да освобож-
дава инсулин.

Приспо со б л е н и е т о
включва капсула, съдържа-
ща генномодифицирани чо-
вешки бета-клетки, свърза-
ни с печатна платка, която
ги контролира.

Когато платката се акти-
вира чрез радиосигнал, на
калциевите и калиевите ка-
нали в бета-клетките се пре-
дава електрически сигнал.
По този начин се предиз-
виква експресия на инсули-
новия ген, който освобож-
дава хормона в рамките на
минути. ç
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07.00Документален филм
08.00"Лява политика" (п)
09.00"Не се страхувай" (п)
10.00ТВ пазар
10.15"Актуално от деня" (п)
11.00ТВ пазар
11.15"Жоакина, доня Революция"

- бразилски сериен филм
12.05"Холивудски знаменитости"
12.45ТВ пазар
13.00"Лява политика" с Алексан-

дър Симов (п)
14.00"Следобед с БСТВ" с водещ

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

Хаким
16.30"Думата е ваша" - открита

линия със Стоил Рошкев
17.25ТВ пазар
17.40"Тихият Дон" - сериал, 12

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

18.30Новини - централна емисия
19.30"Актуално от деня"
20.00"За историята свободно"
21.00Киносалон БСТВ: "Служебен

роман" ІІ част, (1977 г.)
СССР

22.10Новини (п)
22.50"Актуално от деня" (п)
23.20"За историята свободно" (п)
00.20"Следобед с БСТВ" (п)
01.35"Лява политика"(п)
02.35"Дискусионен клуб" (п)
03.35"Студио Икономика" (п)
04.40Документален филм (п)
05.40"Жоакина, доня Революция"

- бразилски сериен филм
(п)

06.30"Антидот" (п)

ÁÍÒ 1

05.00Още от деня /п/
06.00Сутрешен блок
09.00По света и у нас
09.15Култура.БГ
10.15100% будни /най-доброто/

предаване за здравословен
лайфстайл/п/

11.15Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45Телепазарен прозорец
12.00По света и у нас
12.30Препрочитаме Вазов кампа-

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

12.35Референдум /п/
13.30Дворците на народа: Дво-

рец на Сърбия - Белград 4-
серийна документална по-
редица /копродукция, 2017
г./, режисьори Борис Ми-
сирков и Георги Богданов

14.00Малки истории
14.15Телепазарен прозорец
14.30Точица аним. филм
14.50Сребристият жребец анима-

ционен филм
15.15Гимназия "Черна дупка" тв

филм
15.40Телепазарен прозорец
16.00По света и у нас
16.15Новини на турски език
16.30Бързо, лесно, вкусно
17.00Извън играта /п/
17.30Бразди /п/
17.55Препрочитаме Вазов кампа-

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

18.00По света и у нас
18.20Още от деня
19.00Питай БНТ
20.00По света и у нас
20.45Спортни новини
21.00Бизнес.БГ
21.30В кадър
22.00Концерт на "Koka Mass Jazz"

Празници на изкуствата -
Аполония 2018

23.00По света и у нас
23.30Препрочитаме Вазов кампа-

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

23.35Бягство тв филм /3 епизод/
(14)

00.15Култура.БГ /п/
01.15100% будни /най-доброто/

/п/
02.15Питай БНТ /п/
03.20Отблизо /п/
04.20Бягство тв филм /3 епизод/

п/ (14)

bTV

05.30"Домашен арест" - сериал
06.00"Трансформърс: Рескю Ботс"

- анимация, сериал, с.3
еп.13

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

онно предаване с водещ Ан-
тон Хекимян

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

12.00bTV Новините
12.30"Шоуто на Николаос Цити-

ридис" /п./
13.30Премиера: "Обещание" - се-

риал, с.2 еп.14
15.30"Търговски център" - сери-

ал, с.14 еп.4 - 6
17.00bTV Новините
17.30"Лице в лице" - публицис-

тично предаване с водещ
Цветанка Ризова

18.00Премиера: "Свободен дух" -
сериал, с.2 еп.59

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

риал, с.2 еп.98
21.00Премиера: "Божествено" -

сериал, еп.14
22.00"Шоуто на Николаос Цити-

ридис"
23.00bTV Новините
23.30Премиера: "Супер екипаж" -

сериал, с.2 еп.12, 13
00.30"Новите съседи" - сериал,

с.10  еп.2
02.00bTV Новините /п./
02.30"Преди обед" /п./
04.30"Завинаги" - сериал, еп.6

bTV Cinema

06.00"Вътрешна сигурност"  /п./
- сериал, с.8 еп.9, 10

08.30"Пан" - фентъзи, приключен-
ски, комедия (САЩ, Вели-
кобритания ,  Австралия ,
2015), в ролите: Леви Ми-
лър, Хю Джакман, Аманда
Сайфред, Руни Мара, Гарет
Хедлънд, Нонсо Аноузи, Ка-
ра Делавин, Пол Кей и др.

11.00Премиера: "Вътрешна сигур-
ност" - сериал, с.8 еп.11,
12 (последен)

13.45"Двете лица на януари" -
трилър (САЩ, 2014), в ро-
лите: Игит Йозшенер, Виго
Мортенсен, Кирстен Дънст,
Оскар Айзък, Промитеас
Алиферопулос, Дейзи Бе-
вън, Никос Мавракис, Сок-
рат Алафоуцос

15.45"Ваканцията" - романтичен,
комедия (САЩ, 2006), в ро-
лите: Кейт Уинслет, Камерън
Диас, Джуд Лоу, Джак Блек,
Ели Уолак, Ед Бърнс, Руфъс
Суъл, Сара Париш, Бил Мей-
си, Джон Кразински и др.

18.45"На ръба на утрешния ден"
- фантастика, екшън (САЩ,
Канада, 2014), в ролите:
Том Круз , Емили Блънт,
Брендън Глийсън, Бил Пакс-
тън, Масайоши Ханеда и др.

20.50"Като на кино" - предаване
за кино

21.00"Звезден прах" - фентъзи,
приключенски, (Великобри-
тания, САЩ, 2007), в роли-
те: Чарли Кокс, Клер Дейнс,
Сиена Милър, Хенри Кавил,
Мишел Пфайфър, Робърт Де
Ниро, Питър О’Тул, Марк
Стронг, Рупърт Евърет, Са-
ра Алекзандър и др.

23.30"Да напуснеш Лас Вегас" -
романтичен, драма (САЩ,
1995), в ролите: Никълъс
Кейдж, Елизабет Шу, Вале-
рия Голино, Зандър Бъркли,
Емили Проктър, Стивън Уе-
бър, Дани Хюстън [16+]

01.45"Вътрешна сигурност" /п./ -
сериал, с.8 еп.11

03.00"Адвокат  на  Дявола "  -

мистъри , трилър , драма
(САЩ, Германия, 1997), в
ролите: Киану Рийвс, Ал Па-
чино ,  Шарлийз  Терон ,
Джефри Джоунс, Кони Нил-
сен, Крейг Нелсън, Тамара
Тюни, Дебра Монк [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30"Незабравимо" - сериал, се-
зон 4 /п/

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

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

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

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

цистично предаване, на жи-
во

17.00"Намери ме" (премиера) -
сериен филм

18.00"Семейни войни" - телевизи-
онна игра

19.00Новините на NOVA
20.00"Черешката на тортата" - из-

брано
21.00"Магнум" - сериал, сезон 1
22.00Новините на NOVA
22.30"ФБР" (премиера) - сериал,

сезон 1
23.30"Престъпни намерения" - се-

риал, сезон 4
00.30"Незабравимо" - сериен

филм, сезон 4
01.30"Теория за големия взрив" -

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

ен филм
03.30"Остани с мен" - сериен

филм /п/
04.30"Госпожа Фазилет и нейните

дъщери" - сериен филм /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - сряда, 3 юни 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 отново ще се развива купеста облачност и

около планините на Централна България и най-вече
в източните райони на много места ще превали и
прегърми. Температурите ще останат от 18 до 24
градуса. В Дунавската равнина ще духа слаб запа-
ден вятър, а в източните райони - слаб, от юг.

В четвъртък постепенно ще се установява по-
топло време. Минималните температури  ще са от 7
до 12 градуса, а дневните ще се повишат и ще бъ-
дат от 23 до 28, на места до 29 градуса. Вятърът ще бъде от югозапад-запад, слаб,
до умерен в планините. Облачността ще бъде променлива, но краткотрайни прева-
лявания ще има само на места, предимно около планините.

В петък дневните температури ще бъдат от 26 до 31 градуса. Ще бъде слънчево,
с развитие на купеста облачност, а краткотрайни валежи ще има късно следобяд
над западните райони.

В събота ще бъде неустойчиво, с краткотрайни превалявания с гръмотевици, а
дневните температури слабо ще се понижат и ще са от 23 до 29 градуса.

В неделя  в повечето места ще бъде слънчево, а краткотрайни валежи след обяд
са възможни около планините. Ще бъде топло, с температури от 25 до 30 градуса.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Звезден прах" - фентъзи,
приключенски, (Великобритания, САЩ, 2007), в
ролите: Чарли Кокс, Клер Дейнс, Сиена Милър,
Хенри Кавил, Мишел Пфайфър, Робърт Де Ниро,

Питър О’Тул, Марк Стронг и др.
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Íàñêî Ñèðàêîâ ïîëó÷è
àêöèèòå íà Ëåâñêè

Голямата драма около
собствеността на Левски
вече приключи, след като
акциите на клуба вече са
на "Герена" и са джироса-
ни на Наско Сираков,
който документално придо-
би 86,6% от ценните кни-
жа. Така голмайстор №1 в
историята на "сините" вече
може да се счита за
собственик и да пристъпи
към спасяването на люби-
мия си отбор. Драмата с
акциите премина през
много перипетии. Тити
Папазов първи изяви
желание да ги вземе от
Георги Попов и Васил
Божков. Впоследствие те
ги джиросаха на Бойко
Борисов, който отказа да
ги приеме.  Малко след
това Наско Сираков обяви
официално, че иска да
стане притежател на
ценните книжа. По-късно
Божков публикува анкета
на профила си във Фейс-
бук с идеята феновете да
изберат кой да се сдобие
с акциите. "Синя" България
избра по безапелационен
начин това да бъде леген-

Êóáðàò Ïóëåâ ñå ÿäîñà:
Êàêâî ÷àêàø, Äæîøóà?

Българската звезда
в тежка категория на
професионалния бокс
Кубрат Пулев вече ня-
ма търпение да се из-
прави срещу светов-
ния шампион на IBF,
WBA, WBO и IBO Антъ-
ни Джошуа. Тяхната
битка беше насрочена

Новият собственик благодари на Васил Божков и Георги Попов
за направеното на "Герена" и че изпълниха поетия ангажимент

Наско
Сираков
вече е
новият
мажори-
терен
собстве-
ник на
Левски

:

Íàêðàòêî
Футболистите на Етър
решиха да се откажат
от по една заплата, като жест към
трудното положение, в което се на-
мира великотърновският клуб. Па-
ри няма, а един от босовете - Алек-
сандър Нанков, си тръгна, приби-
райки клубния автобус. "Решихме
да помогнем на Етър в тежката си-
туация", заяви един от капитаните
на тима Христо Иванов, като уточ-
ни, че говори от името на целия
отбор.

Стоян Алексиев е
новият главен
мениджър
на Съдийската комисия. 44-годиш-
ният бивш арбитър сменя на поста
Костадин Гергинов, който сам изя-
вил желание да напусне. Стоян Алек-
сиев има над 100 мача в професи-
оналния футбол, бил е и междуна-
роден съдия по плажен футбол.

Кьолн загуби у дома
от РазенБалшпорт (Лайпциг) с 2:4
в последния мач от 29-ия кръг на
германската Бундеслига. След ус-
пеха си РБ (Лайпциг) се върна на
третата позиция с 58 точки, на 2
зад втория Борусия (Дортмунд) и
на 9 след лидера Байерн. Кьолн е
11-и с 34 точки и на 9 пред опас-
ната зона.

Сезон 2020 във
Формула 1 ще
стартира на 5 юли
с Гран при на Австрия. Това обяви
официално ръководството на най-
престижната автомобилна надпре-
вара. Тазгодишната кампания ще за-
почне с осем старта на територия-
та на Европа, като на 12 юли от-
ново ще има състезание в Австрия
на пистата "Шпилберг". На 19 юли
ще се състои Гран при на Унгария,
а на 2 и 9 август ще се състоят
два старта на пистата "Силвърсто-
ун" във Великобритания. На 16 ав-
густ ще бъде Гран при на Испания,
на 30 август - Гран при на Белгия,
а европейският тур ще приключи
на 6 септември с класическото със-
тезание на "Монца" за Голямата наг-
рада на Италия. Всички осем със-
тезания ще се проведат без при-
съствието на публика.

39-годишният Мартин Камбуро ще предприеме ново предизвикателство, за да
атакува голмайсторския рекорд на Петър Жеков

ЦСКА 1948 постигна
устна договорка с
Мартин Камбуров, съ-
общи благодетелят на
клуба Цветомир Най-
денов. Вторият във
вечната голмайсторска
листа на "А" група ще
носи екипа на новака
в елита през следва-
щия сезон. Всичко е

Спортният директор на Щурм (Грац) Анд-
реас Шикер разкри какво е намерението на
клуба към българския национал Кирил Дес-
подов, пред когото стояли "доста оферти".
Футболист №1 на България за 2018 година е
под наем в австрийския клуб от италианския
Каляри, където би могъл да се завърне.

"Кирил се представя страхотно и инте-

за 20 юни, но заради
пандемията от COVID-
19 бе отложена за не-
определено време.
Въпреки постоянните
контакти между про-
моутърите на двамата
боксьори, все още ня-
ма определени дата и
място за сблъсъка. По

последни данни мени-
джърът на Ей Джей -
Еди Хърн, иска мачът
да се състои на попу-
лярно място в Лондон,
като например "Роял
Албърт Хоб "  или
"Олимпия Лондон "
през октомври.

"По всяко време,
навсякъде аз съм го-
тов. Хайде, човече!
Какво чакаш, Джо-
шуа!?", изригна Пулев
в социалните медии. ç

Áëàãîé Èâàíîâ ïðèáðà 60 000 äîëàðà
ñëåä çàãóáàòà â Ëàñ Âåãàñ

Българският ММА
боец Благой Иванов е
получил 60 000 долара
след загубата си от Ау-
густо Сакай в неделя,
когато беше порязан
здравата от съдиите.
Неговият съперник Са-
кай пък е взел 100 000
в зелено. От тях 50 000
са за участието в ма-
ча, а останалата поло-

вина от сумата е за-
ради записаната побе-
да.

Интересното е, че
двамата бяха посече-
ни сериозно от меди-
цинската комисия на
щата Невада. Общо 12
бойци получиха раз-
лични по продължител-
ност забрани за учас-
тие в спортни мероп-

риятия. Освен това
всички са поставени
под карантина до 21
юни. Благой Иванов,
Аугусто Сакай са отст-
ранени до края на ме-
сеца. Тейрън Уудли и
Клидсон Абреу пък са
спрени от спортни ме-
роприятия до 15 юли
и без право на контак-
ти до 30 юни. ç

ÖÑÊÀ 1948 ñå ðàçáðà ñ Ìàðòèí Êàìáóðîâ
договорено, но към
момента опитният на-
падател не може да
подпише договор, тъй
като е обвързан до
края на сезона с Бе-
рое. След като отноше-
нията му със староза-
горци приключат, той
ще стане част от ЦСКА
1948.

В същото време
БЛИЦ съобщава, че
националът от Славия
Галин Иванов е много
близо до трансфер в
ЦСКА 1948. "Червени-
те" са в напреднали
преговори с халфа и е
възможно съвсем ско-
ро да има развитие по
въпроса. ç

Ùóðì òúðñè
íà÷èí äà
çàäúðæè

Äåñïîäîâ

рес към него не липсва. Известно е, че той
играе при нас под наем, но ще видим как-
во може да направим по сделка с него.
Ако се стигне до това да играем в групова
фаза на европейските клубни турнири, то
тогава ще опитаме всичко, на което сме
способни, да го задържим в Грац", сподели
Андреас Шикер. ç

дата на Левски и нацио-
налния отбор.

Новият мажоритарен
акционер на Левски Наско
Сираков направи официал-
но изявление на клубния
сайт, в което призова
феновете за още малко
търпение. "От тази сутрин,
2 юни - Деня на Христо
Ботев и на загиналите за
свободата и независимост-
та на България, съм собст-
веник на 86,6% от акциите
на "ПФК Левски" АД. Искам
да изкажа своята благодар-
ност на г-н Георги Попов и
г-н Васил Божков за напра-
веното в любимия ни клуб
досега и за това, че изпъл-
ниха поетия ангажимент да
не пречат. Тъй като се
нуждая от време, за да се
запозная детайлно със
ситуацията в Левски, моля
всички да проявят търпе-
ние до 10 юни, когато ще
се състои първата ми
пресконференция. В мо-
мента фокусът трябва да
бъде върху предстоящите
два много важни мача - с
Лудогорец в Първа лига и
с Локомотив (Пловдив) в

полуфиналите за Купата на
България", написа Наско
Сираков.

Първият председател на
основания на 24 май 1914
година Левски е Владимир
Григориев - Владиса, който
е начело на клуба до 1919.
В следващите повече от
сто години начело на
"сините" под формата на
председатели, президенти
или собственици застават
общо 35 души, като в един
период длъжността си
поделят трима - Иво Тонев,
Николай Иванов и Алек-
сандър Ангелов през 2015
г., а двама са били предсе-

датели в два различни
периода - Данаил Николов
(1981-1983; 1988-1989) и
Кръстю Чакъров (1983-1885;
1989-1990).

Най-дълго управлявали-
ят "сините" е адвокат Тодор
Батков, който е собстве-
ник и президент на Левски
от 2004 до 2015 г. В този
период отборът става три
пъти шампион на Бълга-
рия, два пъти печели
Купата на страната, дости-
га до четвъртфиналите за
Купата на УЕФА и става
първият български участ-
ник в груповата фаза на
Шампионската лига. ç


