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Наскоро един политик заяви, че бизнесът напускал Бъл-
гария. Ако тези "бизнесмени" са хората, които тровят
земята и въздуха на нашите деца, да заминават, само
че преди това ще направим всичко възможно да бъдат
осъдени. Няма да допусна страната ни да бъде сметище,
написа главният прокурор Иван Гешев в Туитър. Той до-
бави снимки на сметище и написа хаштага "Чистим Бъл-
гария", свидетелства Епицентър.бг.  ç
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дна трета от населението преценява, че живее в
бедност и дори в мизерия. Това сочат данните на
агенция "Медиана". Че България е най-бедна в
Европейския съюз, не е новина, а отдавна извес-
тен тъжен факт. И той се засилва и ще се засил-

Åâðîïà îòìåíÿ
ìåðêèòå

а редица места по света се
подновяват дейности, пре-
установени заради корона-
вируса. Отварят се редица
обекти и граници като по-
реден етап от облекчаване
на мерките за изолация, въ-
ведени заради пандемията,
предаде АФП. Съветът на
ЕС утвърди незадължите-
лен списък със "сигурни-
те" чужди държави и това

са Алжир, Австралия, Ка-
нада , Грузия , Япония ,
Черна гора, Мароко, Нова
Зеландия, Руанда, Сърбия,
Южна Корея, Тайланд, Ту-
нис, Уругвай и Китай. Об-
лекченията ще засягат и
гражданите на Андора,
Монако, Сан Марино, Ва-
тикана, Исландия, Лихтен-
щайн, Норвегия и Швей-
цария. Списъкът ще се об-
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ва в продължаващата и задълбочаваща се криза около
карантината при пандемията от COVID-19. България беше
и остава единствената страна в Европа, а може би и в
света, в която няма реална помощ за хората, домакинст-
вата и бизнеса, а само заробващи кредити и половинча-
ти мерки, подпомагащи само фирми, приближени на уп-
равляващите. При това - даже и мерките, свързани с
кредити, стигат до обикновения човек след унизително
чакане по опашки, след сблъсък с бездушна бюрокрация
и непосилни изисквания. След кризата и малкото остана-
ли в страната млади българи ще погледнат към чужбина,
където социалната държава е факт и работи, където
икономиките се възстановяват, за разлика от нашата,
която на лозунги е много добре, но в реалността е пълна
катастрофа.

Социолозите правят и извода, че бедността, противно
на очакваното, не се основава на етнически и образова-
телен признак: 65 % от бедните и мизерстващите са
хора със средно и висше (20 %) образование; 80 % са
от български етнос. Отделно от това 64 % от бедните и
мизерстващите са хора над 50 години. Тоест у нас про-
дължава и се задълбочава тенденцията пенсионирането
да не е време за заслужен отдих, а тежка присъда за
бедност. Вдигнатата с мизерни левчета пенсия е подиг-
равка към близо два милиона българи, за които пенсията
не е подаяние от премиера Борисов, а заслужен доход за
упорит и достоен труд.

Социологическите данни потвърждават и че корупци-
ята е най-тежкият проблем на България. И няма как да е
иначе, когато институциите от десет години са пропити от
високомерието на ГЕРБ, от авторитаризъм и мутризация
на властта, от роднински назначения и "гейтове". Минис-
три си отиват, но моделът остава! Езикът, изказът и днев-
ният ред на политиката се задават от премиера Бойко
Борисов, който превърна агресията към опонента, вулга-
ризмите и народняшко-дебелашкия "хумор" в стил и на-
чин на функциониране на държавата. Засега премиерът
излиза "сух" от скандалите, отказва да отговаря на реди-
цата въпроси, които обществото иска да му зададе. Ди-
рижираният медиен и политически комфорт, в който днес
живее властта, не означава, че все някога няма да бъде
поискана отговорност за състоянието на държавата, за
бедността, за духовната криза, за демографската и соци-
алната катастрофа.

72.92% от упражнилите правото
си на глас руснаци гласуваха "за"
поправки в Руската конституция, со-
чат първите данни на Централната
избирателна комисия в Русия, съоб-
щи Газета.ру.

В далекоизточните райони на Ру-
сия вотът е приключил. И все пак
това са междинни резултати, тъй като
гласуването в някои часови пояси
на страната продължи до 20.00 ч.
местно време.

Президентът на Русия гласува "за"
приемането на измененията по-ра-
но днес. Държавният глава тради-
ционно гласува на сайта в Руската
академия на науките. Междувремен-
но световните медии избухнаха с ин-
формацията, че Путин е отишъл до
урните без маска и ръкавици.

Гласуването на изменения в Кон-
ституцията на Русия тече от 25 юни
до 1 юли. Преброяването на гласо-
вете ще се извърши на 1 юли след
20.00 ч. местно време във всички
руски региони.  ç
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Теофан ГЕРМАНОВ

ÑÂßÒÑÂßÒ

"Ôîëêñâàãåí" ñå
îòêàçâà îò íîâ
çàâîä â Òóðöèÿ
"Фолксваген" се отказва
да построи нов завод в
Турция. Решението е взе-
то след срива в светов-
ното търсене на автомо-
били, причинен от коро-
навирусната криза. Гово-
рител на компанията за-
яви, че при сегашния
контекст не е необходи-
мо създаване на нови
мощности. Всички плани-
рани проекти сега ще бъ-
дат прехвърлени към
производствени съоръ-
жения, с които концер-
нът вече разполага. ç

Êðúñòåâ â "îòáîðà
íà áúäåùåòî"
íà  Ñèòè
Талантът на Славия Фи-
лип Кръстев засега няма
да играе в Манчестър Си-
ти, тъй като ще премине
като преотстъпен в бел-
гийския Ломел, но въпре-
ки това получи страхотно
признание. Той беше вклю-
чен в "отбора на бъдеще-
то" на "гражданите" от
Manchester Evening News.
Според изданието  за вре-
мето на COVID-19 англий-
ският клуб е събрал по-
тенциалния си отбор на
бъдещето с деветима мла-
ди играчи, един от които
е Филип Кръстев.

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒ

Í
новява на всеки две седми-
ци. Гърция отвори всички-
те си летища за междуна-
родни полети. Разрешава се
и влизането на чуждестран-
ни фериботи в гръцки прис-
танища. Премахват се и ог-
раниченията за влизане в
страната през сухопътните
граници за пристигащи от
Албания, Република Север-
на Македония и Сърбия.  ç

Íàä 72 ïðîöåíòà äîâåðèå
çà ïðåäëîæåíèòå
îò ïðåçèäåíòà
Âëàäèìèð Ïóòèí ïðîìåíè

Жътвата в община Сухиндол беше открита по стар български обичай, пре-
създаден от Групата за автентичен фолклор към читалище "Трезвеност 1870".
Ритуалът "Зажънване" започна по същия начин, както преди 100 години
българите са прибирали реколтата от нивите. Със сърпове и паламарки,
облечени в традиционни носии, мъжете и жените започнаха да жънат злат-
ните класове.

заради COVID-19

Снимка Пресфото БТА < 16
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Комисията за противо-
действие на корупцията и
за отнемане на незаконно
придобитото имущество
(КПКОНПИ) внася иск за
запор и отнемане на
имущество на фамилията
Стайкови на стойност 139
577 143.18 лв. Комисията е
открила значителни
несъответствия между
легалните доходи и имот-
ното положение на Миню
Стайков и Стайко Стай-
ков. Запорират се пари,
дялове, акции в офшорки
и лъскавият автопарк на
семейството, съобщи
"Дарик радио". В Софийс-
кия градски съд се внасят
две искови молби от
антикорупционната коми-
сия - срещу Миню Стай-
ков и сина му. Двамата
са с повдигнати обвине-
ния от прокуратурата.
Единият иск е за над 137
млн. лв., в които влизат
парични суми, дружестве-
ни дялове в "Стайстрой
консулт" ЕООД, "Топаз
Трейд" ЕООД, "Топаз мел"
ООД, акции от две оф-
шорни дружества, регист-
рирани в Република
Панама, недвижими

Êîíôèñêóâàò ëúñêàâèÿ
àâòîïàðê íà Ñòàéêîâè

имоти в София и Карно-
бат, поземлени имоти,
вкл. части от залесени
територии (гори), суми по
банкови влогове и два
леки автомобила, собстве-
ност на "Топаз мел" ООД:
"Бентли Азуре" на стойност
230 000 лв. и "Мерцедес С
500 4 Матик" на стойност
84 000 лв. Предявен е и
иск за отнемане в полза
на държавата на поземлен

ÊÏÊÎÍÏÈ âíàñÿ èñêîâå çà îòíåìàíå íà èìóùåñòâî
íà ôàìèëèÿòà çà 140 ìëí. ëâ.

имот в с. Ситово, общ.
Болярово, на стойност 202
698 лв., който е собстве-
ност на "Соларен парк
Болярово" ЕООД. Искът
срещу Стайко Стайков е в
размер на 1 992 184 лв.
Комисията под ръководст-
вото на Цацаров е описа-
ла подробно и скъпите
"играчки" на Стайкови. На
возилата може да завиди
всеки автоманиак - Мер-

:
Íàêðàòêî158 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ, 7 äóøè

ñà ïî÷èíàëè ïðåç äåíîíîùèåòî
медицински сестри, 1 - при сани-
тар и 1 - при друг медицински
персонал.

Починалите, при които е бил
доказан COVID-19, са 230, пре-
дупреждава Днес.бг. Седем души
са починали през изминалото де-
нонощие. Починали са жена, на
57 г. с диабет и сърдечно заболя-
ване, мъж, на 78 г., със сърдеч-
но, белодробно и неврологично
заболяване, мъж, на 72 г., със сър-
дечно и белодробно заболяване,
мъж, на 70 г., със сърдечно и бъб-
речно заболяване, жена, на 82 г.,
с диабет и сърдечно заболяване,
мъж, на 74 г., със сърдечно и он-
кологично заболяване и мъж, на
53 г., със сърдечно заболяване.

Разпределението по области
по настоящ адрес на лицата е:

Благоевград - 5, Бургас - 4, Вар-
на - 4, Велико Търново - 2, Кюс-
тендил - 12, Монтана - 1, Пазар-
джик - 7, Перник - 2, Пловдив -

Втора НСО ще има
Депутатите отхвърлиха ветото
на президента Румен Радев
върху част от промените в
Закона за МВР, съобщи
Топновини.бг. Радев оспори
конкретно поправките, с които
беше създадена нова мегади-
рекция за специални операции
и борба с тероризма. В нея
влизат жандармерията и
баретите. Новата структура е
натоварена с доста задачи,
сред които и охрана на лица
на високи държавни постове.
Това е основната функция и на
НСО, която е пряко подчинена
на президента. Промяната в
закона породи критики, че
управляващите създават втора
Национална служба за охрана
или алтернативна НСО.
Държавният глава също е на
мнение, че в случая има
дублиране на функции, а оттам
условия за неефективно и
неефикасно използване на
държавен ресурс, без гаранции
за по-голяма сигурност. Според
ГЕРБ обаче промените целят да
се повиши ефективността на
охранителната дейност, а не да
се създава паралелна на НСО
структура.

Правителството предлага
президентът
да удостои
председателят на БЧК
с орден "За гражданска
заслуга" Първа степен
Министерският съвет предлага
на президента Румен Радев да
издаде указ, чрез който да
награди председателя на
Българския червен кръст (БЧК)
Христо Григоров с орден "За
гражданска заслуга" Първа
степен. Това съобщиха от
пресслужбата на кабинета.
Повече от 25 години Григоров
заема ръководни постове в
БЧК - два мандата като
председател на Столичната
организация на БЧК, два
мандата е заместник-
председател на БЧК, а от
2001 г. е председател на БЧК
- пети мандат. През всички
тези години Григоров работи
всеотдайно за укрепване и
утвърждаване на БЧК като
модерна и ефективна хумани-
тарна институция с европейс-
ки облик.

На изпита след 7-и клас:
349 пълни шестици по
математика и само
8 по БЕЛ
Само 8 пълни шестици по БЕЛ
на изпита след 7-и клас. 349
са обаче седмокласниците,
изкарали максималния брой
точки на независимото външно
оценяване по математика,
информираха от МОН. Има
трима ученици, които имат по
100 точки и на двата предме-
та, и 20, които нямат нито
една точка както по БЕЛ, така
и по математика. Тази година
седмокласниците са изкарали
средно по 51,06 точки по БЕЛ
и 36,33 по математика,
коментира "Нова телевизия".

цедеси, Бентлита и Лам-
борджини. През декември
2019 г. на Стайко Стайков
бяха наложени запори от
съда в размер на 1 990
673 лв. По искане на
КПКОНПИ е наложен
запор и върху 5 леки
автомобила, които се
водят собственост на
"Рент лукс мобил" ЕООД,
припомни още "Дарик
радио".ççççç

Арест заради тероризъм в
Бургас. Става въпрос за българ-
ски гражданин от сирийски про-
изход, който е симпатизирал на
"Ислямска държава", по неофи-
циална информация на "Нова те-
левизия". "Единственото, което
мога да кажа, е, че информация-
та ще бъде дадена в четвъртък
от Спецпрокуратурата, коменти-
ра главният прокурор Иван Ге-
шев. Той допълни, че става въп-

Àðåñò çà òåðîðèçúì â Áóðãàñ

158 от изследваните през из-
миналото денонощие 3343 про-
би са с положителен резултат, по-
казват данните от Националния
информационен портал. Потвър-
дените случаи на COVID-19 у нас
са общо 4989, като към момента
2083 от тях са активни.

2676 са излекуваните, от ко-
ито 94 са регистрирани през пос-
ледното денонощие. С доказана
коронавирусна инфекция в лечеб-
ни заведения за болнична помощ
се намират общо 435 пациенти,
32-ма от които са настанени в
интензивни отделения и клиники.
Медицинските служители с пот-
върден COVID-19 са 413. През
последните 24 часа са регистри-
рани нови 9 случая. От тях 5 са
установени при лекари, 2 - при

7, Разград - 2,  Русе - 3,  Сливен
- 5, Смолян - 36, София област -
14, София град - 43,  Стара Заго-
ра - 6, Шумен - 1, Ямбол - 4. ççççç

рос за дело от глава първа от
НК, което касае тероризъм. Това
е чувствителна тема, така че ко-
легите от спецсъда ще преценят
кога, доколко и дали ще уведо-
мят българските граждани за кон-
кретния случай, подчерта той. Аз
съм сигурен, че информацията,
която може да бъде представе-
на, няма да попречи на разслед-
ването, а ще бъде предоставена
в четвъртък, повтори Гешев. ççççç
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"Двама висши полицаи
са задържани за възможно
най-тежки престъпления.
Трябва да видим докъде
ще стигне това дело и
трябва много внимателно
да се изследва как е
възможно, ако те бъдат
признати за виновни, в
продължение на години да
са били на най-високите
нива в тази система", каза
зам.-председателят на ПГ
на "БСП за България" Крум
Зарков пред БНТ. "Истина-
та е, че практически всич-
ки институции в България
са пропити от подобни
феномени", добави той.
Зарков обърна внимание,
че има арестувани, но все
още няма осъдени. По
неговите думи много акции
по задържания и арести са
катастрофирали в съда.

"Някои хора се опитват
вече три години и полови-
на да ни обясняват, че
всичко е наред в държава-
та - има върховенство на
закона, службите работят.
Реалността обаче всеки
ден ни показва обратното.
Поставени сме в абсолют-
но нетърпимата вече

Áúëãàðèòå èìàò ïðàâî äà èìàò
íîðìàëíà äúðæàâà. Äàëå÷å ñìå îáà÷å
îò íåÿ, îòáåëÿçà ñîöèàëèñòúò

Êðóì Çàðêîâ: Ïðè ÃÅÐÁ èíñòèòóöèèòå
ñà ïðîïèòè îò êîðóïöèÿ

Събития
” 1776 г. - Континенталният
конгрес гласува за обявява-
не на независимост на
Тринадесетте колонии (САЩ)
от Великобритания.
” 1819 г. - Със закон в
Англия се забранява наема-
нето на деца под 9 години
във фабриките и се ограни-
чава работният ден до 12
часа за децата до 16-
годишна възраст.
” 1900 г. - Граф Фердинанд
фон Цепелин извършва
първия полет с дирижабъл
край Боденското езеро,
Германия, продължил 18
мин.
” 1934 г. - Със смъртта на
Ернст Рьом приключва
Нощта на дългите ножове.
” 1947 г. - СССР отказва да
се включи в плана "Маршал"
за възстановяване на
съюзническите страни в
Европа след Втората светов-
на война.
” 1949 г. - Георги Димитров
умира. Министър-председа-
тел на България става Васил
Коларов.
” 1964 г. - Президентът на
САЩ Линдън Джонсън
подписва Акта за гражданс-
ките права, който забранява
расовата дискриминация.
” 1990 г. - По време на
ислямското богомолство
Хадж, по време на похода
между Мека и Медина, при
преминаване на многохиляд-
на тълпа през пешеходен
тунел настъпва паника, при
която загиват 1426 пилигри-
ми.
” 2008 г. - В Колумбия е
освободена Ингрид Бетанкур
- бивша кандидатка за
президент на страната,
държана в плен от екстре-
миската групировка ФАРК в
продължение на 6 години.
Родени
” 1877 г. - Херман Хесе,
германски писател, Нобелов
лауреат
” 1903 г. - Олаф V, крал на
Норвегия
” 1925 г. - Патрис Лумумба,
първи министър-председател
на Демократична република
Конго
” 1930 г. - Карлос Менем,
президент на Аржентина
” 1961 г. - Сами Насери,
френски актьор
” 1963 г. - Росица Кирило-
ва, българска певица
” 1963 г. - Ернестина
Шинова, българска актриса
Починали
” 1778 г. - Жан-Жак Русо,
френски философ
” 1915 г. - Порфирио Диас,
президент на Мексико
” 1961 г. - Ърнест Хемингу-
ей, американски писател,
Нобелов лауреат
” 1999 г. - Марио Пузо,
американски писател
” 2000 г. - Чавдар Драгой-
чев, български лекар,
кардиохирург, професор
” 2010 г. - Лоран Терзиеф,
френски актьор

Íà òîçè äåí
:

ситуация - да виждаме
какво се случва и да ни
обясняват точно обратно-
то", коментира Крум
Зарков. Според него
България е станала
синоним на корупция не
само в чужбина, но и по
начина, по който българ-
ските граждани гледат на
собствената си държава.

Зарков припомни
доклада на главния
прокурор, според който
прокуратурата завършва
97.5% от делата си с
осъдителни присъди.
"Въпреки това хората
живеят с усещането, че
не се въздава достатъч-
но справедливост. Защо
е този парадокс? Защото
тези 2.5%, които се
измъкват, са именно
скандалите, за които
всеки ден се говори по
телевизията. Това са
именно силните на деня,
именно богатите и тези
на високи позиции.
Председателят на Коми-
сията за борба с коруп-
цията в парламента
например счете за
ненужно неговата коми-

сия да се занимава със
сигналите с хазарта,
твърдение за даване на
многомилионни подкупи и
липса на пари в държав-
ната хазна", каза още
социалистът.

По думите на Зарков
нито един от големите
скандали в България не
може да бъде разплетен,
защото там, където се
хваща възелът, е на върха
на държавата. "Докато
има такова правителство
и такова управление, в
страната ни ще има
корупция, а скандалите
ще се замитат един след

ÁÑÏ: Ïðîìåíèòå â Çàêîíà çà ÌÂÐ ñúçäàâàò íåäîïóñòèìî
äóáëèðàíå è êîíêóðåíöèÿ ìåæäó ñïåöñëóæáèòå

"Днес разглеждаме връщането
за повторно разглеждане на За-
кона за МВР от президента, с който
се дава възможност на МВР да ох-
ранява определени категории ли-
ца по ред, предвиден в други за-
кони. Освен колизията с редица
нормативни актове, описана в мо-
тивите на президента, тази тема е
нееднократно разглеждана и са
предоставени редица съображения.
МВР трябва да се занимава с дей-
ности, които са му възложени по
Конституция и са описани в Зако-
на за МВР". Това каза народният
представител от ПГ на "БСП за Бъл-
гария" Иван Иванов от парламен-
тарната трибуна.

Иванов препоръча МВР в след-
ващите дни и месеци да съсредо-

точи своите  усилия към пости-
гането на неговите основните
цели и функции - да осигурява
обществения ред в държавата
и сигурността на гражданите:
"Да се намерят решения на
проблемите, които да доведат
до по-пълноценно функциони-
ране на органите на МВР във
връзка с преодоляването на би-
товата престъпност, както и са-
мото организационно състояние
в Министерството на вътреш-
ните работи - синдикати в МВР
заявиха, че са в готовност за
протест". Според него тези
проблеми трябва да бъдат ре-
шавани, а не да се слагат нес-
войствени функции, които до-
пълнително ще натоварят сис-

темата на МВР за изпълняване
на своята дейност.

"С тези промени в Закона за
МВР ще се въведе още една
структура, която ще се занимава
с охраната на физически лица.
Ще има дублиране на функции и
опасност от конкуренция между
тези служби, а това е недопус-
тимо", завърши Иван Иванов.

 "Вече имаме пример за дуб-
лиране на функции на служби -
Държавна агенция "Технически
операции" и сходната по функ-
ции и задачи служба в ДАНС. То-
ва доведе до намаляване на обе-
ма на работата на ДАТО, до сви-
ване на нейния кадрови потен-
циал, до намаляване на подаде-
ните заявленията към нея за из-

вършване на нейните операции".
Това каза Филип Попов, секре-
тар на ПГ на "БСП за България",
от трибуната на Народното съб-
рание.

Според него МВР има доста-
тъчно широк кръг от задачи и ком-
петенции, за да се занимава с дуб-
лиране на функциите на НСО.
"Непрофесионалното отношение
на управляващите към НСО ще до-
веде на практика до нейното деп-
рофесионализиране. Това е най-
малкото неуважение към истори-
ята на самата служба и на Репуб-
лика България. Виждате до какво
доведете дублирането на функции
между ДАТО и ДАНС - същото най-
вероятно ще се случи и с НСО",
категоричен е Попов.ç

друг", смята социалистът.
Крум Зарков съобщи,

че в следващите седмици
БСП ще внесе в парла-
мента искания за две
анкетни комисии - една да
провери обстоятелствата
около изкупуването от
страна на държавата
акции в частна банка и
друга, която да разследва
случая с несъбираемостта
на огромни средства от
хазарта. "Когато липсват
700 млн. лв. събрани
такси от хазарта - кой ще
влезе в затвора ще се
реши от прокуратурата и
съда. Но кой ще си пода-
де оставката се решава в
парламента. Защото
самият факт, че ги няма
тези пари, означава
провал в събираемостта и
има министър, който носи
отговорността за това.
Когато финансовият
министър откаже да носи
отговорност, тя се поема
солидарно от Министерс-
кия съвет", продължи
заместник-председателят
на парламентарната група
на левицата. По неговите
думи начинът, по който си
тръгне едно провалило се
правителство, е много
важен за това как ще
работят следващите.

"България може и
българите имат право да
имат нормална държава.
Далече сме обаче от нея",
завърши Крум Зарков.ç

"Отбелязахме 129 години от
първата социалистическа сбирка,
организирана от Димитър Благоев
и Никола Габровски. Тя се е
провела във Велико Търново.
Преди 129 години на това място
са се обсъждали програмните
документи на социалистическата
партия и се е взело решение да
бъде свикан учредителният конгрес
на връх Бузлуджа. БСП е партия с
идеология и дълбоки корени в
годините назад. Карантината ни
попречи да отбележим тържестве-
но в началото на май исторически-
те за нас събития. Но днес сме тук
да отдадем почит на нашите
първооснователи." Това заяви във
Велико Търново председателят на
БСП Корнелия Нинова

 Снимка Пресцентър на БСП
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Дали заради свитите
пазари от коронавируса,
бума на площи с лаванду-
лови насаждения или
останали миналогодишни
запаси в дестилериите, в
Южна България вече се
споменават цени от 40 лв.
за килограм масло. Произ-
водители искрено започват
да се замислят дали си
заслужава въобще да
прибират реколтата.  "Като
очакван добив съм горе-
долу добре, но ме смущава
цената. Сега се говори за
40 лв./кг масло, докато
миналата година даваха 60
лв./кг", казва Димитър
Николов пред Агри.БГ.

Вече над 20 години
производителят отглежда
лавандула в района на

Äîáèâèòå ñà äîáðè, íî ìå
ñìóùàâà öåíàòà, ñïîäåëÿ
ïðîèçâîäèòåë îò Íîâîçàãîðñêî

Ôåðìåðè ÷àêàò ñðèâ íà
ëàâàíäóëîâîòî ìàñëî äî 40 ëâ. çà êã

новозагорското село
Караново. Няма проблем
с намирането на пазар,
защото продава на
дестилерията в Гурково.
"Площите наблизо непре-
къснато се увеличават.
Много от големите земе-
делци също засадиха
лавандула. Сигурно
заради това ще свалят
цената, както стана и с
розите", предполага
Николов.

По негови наблюдения
реколтата ще бъде малко
по-слаба в сравнение с
миналата година. Времето
е благосклонно - в мо-
мента няма дъждове, от
2-3 дни пече много, което
е добре за лавандулата.
"Смятам да жъна към 10 -

Над 893 декара житни ма-
сиви са унищожени при 4 по-
жара във Врачанско още в са-
мото начало на жътвената кам-
пания. "С настъпване на фаза
восъчна зрелост, в периода на
жътвена кампания възникват
множество пожари, при кое-
то се унищожават хиляди де-
кари със зърнено-житни кул-
тури. Най-честите причини са
небрежност при боравене с
открит огън, техническа неиз-
правност, късо съединение",
обясни говорителят на поли-
цията във Враца Красимир Ва-
силев.

Едно от най-важните пра-
вила, което трябва да се спаз-
ва до окончателното прибира-
не на реколтата и изораване
на стърнищата, е да не се пу-
ши, да не се пали открит огън
и да не се паркират превозни
средства на разстояние по-
малко от 50 м до посевите,
твърдят експертите.

"Забранено е изгарянето на
стърнища и други растителни
отпадъци и използването на от-
крити огнеизточници в земе-
делските земи, слогове и край-
пътни ивици. При започване на
жътвата трябва да се осигуря-
ват изискващите се противо-
пожарни ивици, широки не по-
малко от 6 м, изпълнени чрез
ожънване, отстраняване на сла-
мата и изораване. Трябва да
се използва изправна техника
с осигурени искрогасители и
средства за първоначално га-
сене на пожари", уточни още
Красимир Василев. Препоръчи-
телно е ежедневно след прик-
лючване на работа техниката
да се почиства от наслоен прах,
горими растителни остатъци и
масло.

Освен изгорелите близо хи-
ляда декара житни масиви във
Врачанско до момента, сери-
озно пострада и стопанин от
село Галиче - община Бяла
Слатина. Не ясно все още за-
що е пламнал селскостопанс-
кият му склад с люцерна. Пла-
мъците унищожили 100 руло-
на, а щетата е около 7000 лв.

Пожарната служба във Вра-
ца за пореден път призова сто-
паните на земеделски земи и
лицата, които имат отношение
към жътвената кампания, да
проявят по-висока отговорност
при дейности в житните ма-
сиви или в близост до тях.ç

15 юли. Тази година пак
ще е с машина, защото
хората искат големи
надници. Работата на
полето е неблагодарна.
Дори и сега, въпреки по-
трудното движение заради
коронавируса, не се
чувства, че има повече
желаещи работници",
споделя производителят.

Засега той няма проб-
леми с неприятели и не се
е налагало да пръска.

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/ и Заповед № ТПН-6/

30.06.2020 г. на Областния управител на Софийска област
Обявявам: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот -

представляващ публична държавна собственост: реално обособена площ от 120 /сто и двадесет/ кв. м. от Сграда № 5
(склад) с обща площ 501,45 кв. м., съставляващ част от обект "Складов район", находящ се в имот с номер 000107 в
землището на с. Пауново, местност "Церака", община Ихтиман, Софийска област, описан в акт за публична държавна
собственост № 57/08.10.2004 г., утвърден от Областния управител на Софийска област, за срок от 3 /три/ години.
Предназначение на имота: "За стопански нужди";
Начална месечна наемна цена: 232,09 лв. /двеста тридесет и два лева и девет стотинки/ без ДДС;
Цена на тръжната документация: 150,00 лв. /сто и петдесет лева/ без ДДС;
Размер на гаранционния депозит: 232,09 лв. /двеста тридесет и два лева и девет стотинки/ без ДДС;
Право на участие в търга имат физически и/или юридически лица, закупили тръжни книжа и представили документите, посочени

в тръжната документация.
Условия за провеждане на търга:
Търгът да се проведе на 10.08.2020 г. от 15:00 ч., в присъствието на участниците или техни упълномощени представители, в

сградата на Областната администрация на Софийска област, гр. София, бул. "Витоша", №6, ет.5.
Закупуване на тръжната документация ще се извършва в касата на Областната администрация на Софийска област, гр. София,

бул. "Витоша" №6, ет. 3, стая №224 от 10.07.2020 г. до 04.08.2020 г. /включително/, от 09:00 ч. до 16:00 ч., всеки работен ден.
Оглед на имота ще се извършва от 10.07.2020 г. до 05.08.2020 г. /включително/ от 10:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден,

от лицата закупили тръжна документация и след предварителна заявка, входирана в деловодството на Областната администрация на
Софийска област.
Срок за подаване на заявления за участие в търга - всеки работен ден от 10.07.2020 г. до 06.08.2020 г. /включително/, от

09:00ч. до 17:00ч., в деловодството на Областната администрация на Софийска област, находящо се в гр. София, бул. "Витоша" № 6.
Гаранционният депозит се внася по набирателна сметка на Областна администрация на Софийска област IBAN: BG 34 UNCR

96603318931019; BIC: UNCRBGSF, най-късно до 13.00 ч. на 06.08.2020 г. Телефон за контакт: 02/9301839
ИЛИАН ТОДОРОВ /П/

Областен управител на Софийска област

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 44 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/ и Заповед № ТПН-

3/30.06.2020 г. на Областния управител на Софийска област
Обявявам: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна

държавна собственост, представляващ: имот №1683 (хиляда шестстотин осемдесет и три), с площ от 1 675 (хиляда
шестстотин седемдесет и пет) кв. м, включен в УПИ I-1683 - За ДП "Антрацитни мини" в квартал 100 по подробния
устройствен план на гр. Своге /ведно с построената в него сграда №1/, описан в акт за частна държавна собственост
№ 5571/10.06.2019 г., утвърден от Областния управител на Софийска област, за срок от 3 /три/ години.
Предназначение на имота: "За стопански нужди";
Начална месечна наемна цена: 449,85 лв. /четиристотин четиридесет и девет лева и осемдесет и пет стотинки/ без ДДС;
Цена на тръжната документация: 150,00 лв. /сто и петдесет лева/ без ДДС;
Размер на гаранционния депозит: 449,85 лв. /четиристотин четиридесет и девет лева и осемдесет и пет стотинки/ без ДДС;
Право на участие в търга имат физически и/или юридически лица, закупили тръжни книжа и представили документите,

посочени в тръжната документация.
Условия за провеждане на търга:
Търгът да се проведе на 07.08.2020 г. от 13:00 ч., в присъствието на участниците или техни упълномощени представители,

в сградата на Областната администрация на Софийска област, гр. София, бул. "Витоша", №6, ет.5.
Закупуване на тръжната документация ще се извършва в касата на Областната администрация на Софийска област, гр.

София, бул. "Витоша" №6, ет. 3, стая №224 от 06.07.2020 г. до 03.08.2020 г. /включително/, от 09:00 ч. до 16:00 ч., всеки
работен ден.
Оглед на имота ще се извършва от 06.07.2020 г. до 04.08.2020 г. /включително/ от 10:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен

ден, от лицата закупили тръжна документация и след предварителна заявка, входирана в деловодството на Областната
администрация на Софийска област.
Срок за подаване на заявления за участие в търга - всеки работен ден от 06.07.2020 г. до 05.08.2020 г. /включително/

, от 09:00ч. до 17:00ч., в деловодството на Областната администрация на Софийска област, находящо се в гр. София, бул.
"Витоша" № 6.
Гаранционният депозит се внася по набирателна сметка на Областна администрация на Софийска област IBAN: BG 34

UNCR 96603318931019; BIC: UNCRBGSF, най-късно до 13.00 ч. на 05.08.2020 г. Телефон за контакт: 02/9301839
ИЛИАН ТОДОРОВ /П/

Областен управител на Софийска област

Кнежа е едно от най-пло-
дородните землища в Бъл-
гария и едно от най-голе-
мите като територия. Там
работят много иновативни
фермери, които успяват да
произведат нечувани за
България добиви на зърно
от декар. Селското стопан-
ство е основен поминък на
хората в района, което го
поставя на челни позиции
при задоволяване на техни-
те потребности. На терито-
рията на град Кнежа се на-
мира и единственият в стра-
ната Научно изследовател-
ски институт по царевица-
та. В района на общината
почвено-климатичните усло-
вия са много подходящи за
развитие на зърнени култу-
ри, зеленчукопроизводство,
отглеждане на билки и трай-
ни насаждения.

Ïîæàðèòå ïî
æèòíèòå íèâè
ñà âñå îò
÷îâåøêè ãðåøêè

Преди две години обаче
лавандулата му е била
нападната от горски
насекоми. След като част
от насажденията му изсъх-
ват заради вредителите,
Николов изорава 20 дка.
"На тези 20 дка засяхме
пшеница, която сега ще
жънем. Щяхме да слагаме
рози, но се разубедихме.
И там не е розово поло-
жението", заключава
Николов.ç

No-Till òåõíîëîãèÿ ïðåâðúùà Êíåæà â åäíà
îò íàé-ïëîäîðîäíèòå çåìè â Áúëãàðèÿ

Растениевъдството е ос-
новно направление, което
задоволява нуждите на на-
селението. Основните кул-

тят по иновативна техноло-
гия, която предпазва поч-
вата и тя почти не е засег-
ната от климатичните про-
мени. Културите, отглежда-
ни по тази технология, не
са толкова податливи на су-
шата тази година. Зърноп-
роизводителите, които при-
лагат No-Till технологията,
намаляват риска за расте-
нията при лоши климатич-
ни условия.

В Кнежа почвата има ко-
ренна промяна именно за-
ради използваната No-Till
технология. С тази иноватив-
на технология стопаните сва-
лят разходите си за гориво,
торове и намаляват смени-
те на своя машинен парк. За-
пазват влагата в почвата и
структурата й. За в бъдеще
увеличават хумусния слой и
плодородието на почвата.ç

тури, които се отглеждат, са
пшеница, ечемик, слънчог-
лед и царевица.

Много стопанства рабо-
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Âëàñòòà óðåäè ÑÏÀ öåíòðîâå è ÷àñòíè
ÿñëè äà èìàò äîñòúï äî ìÿðêàòà 60/40

Специалисти по дентал-
на медицина, балнеоло-
гични и СПА центрове,
частни детски градини и
центровете за професио-
нална квалификация вече
ще имат достъп до мярка-
та 60/40. Разширеният
вариант ще е в сила до 30
септември. С новия дизайн
на мярката се очаква да се
обхванат около 300 хиляди
работни места, като израз-
ходваните средства ще са
до около 1 млрд. лева.
Това заяви на брифинг
министърът на труда и
социалната политика
Деница Сачева след засе-
данието на Министерския
съвет, на което правителст-
вото одобри новия дизайн
на мярката 60/40, съобщи
БНТ. Министърът на труда
уточни, че до момента по
мярката 60/40 са изплате-
ни 130 млн. лв. Те запазват

ÅÑ ìîæå äè íè
"ïðèòèñíå" äà
ñå îòêàæåì îò
ÀÅÖ "Áåëåíå"

Най-рано след две години
и половина може да започне
строителството на АЕЦ "Беле-
не", заяви председателят на
Български атомен форум (Бу-
латом) Богомил Манчев в ефи-
ра на bTV. Той категорично за-
яви, че съществува възмож-
ност Европейският съюз (ЕС)
да "притисне" България да се
откаже от строежа на "Беле-
не", но страната е способна
да докаже правата си по изг-
раждането на проекта. Според
Манчев основната причина за
бавния процес по отношение
на реализирането на проекта
е политическият живот в стра-
ната, който "винаги е пречел
на икономическото развитие".

Председателят на Булатом
подчерта, че за започване на
строежа на централата, тех-
ническият проект трябва да
бъде одобрен от Агенцията за
ядрено регулиране (АЯР). По
думите на Манчев техничес-
кият проект трябва да се ли-
цензира, като той е минал
всичките необходими ревизии
и е готов за подпис. "Създа-
телят на проекта, т. е. руската
страна, по искане на НЕК, ко-
ято е собственик на проекта,
е необходимо да направи ана-
лиз на изменените нормати-
ви, които са валидни към
днешна дата в европейската
общност и да напише кой е
валиден и кой не е. Това тряб-
ва да бъде прието от нашия
ядрен регулатор , а не от ев-
ропейския", каза още Манчев.
Той добави, че ако им сери-
озни изменения в норматив-
ната уредба, които трябва да
бъде преработвани, значи то-
зи проект има проблем.

Ако няма, АЯР подписва ли-
ценза и казва тези неща, ко-
ито трябва да се поправят при
изготвяне на работен проект
- трябва да се случи по този
график и се получава лиценз.
Това не може да забави евен-
туалното започване на строи-
телството, става ясно от ду-
мите на експерта.

Прогнозната цена от 9-10
млрд. лв. за изграждането на
новата атомна централа ще си
остане същата, изтъкна още
Манчев. Той обясни, че про-
ектът би могъл да се оскъпи
от закупуването на ядрени
мощности, каквито обаче ние
вече имаме.ç

заетостта на 150 хиляди
души.

"Разликата с първия
дизайн на мярката е, че
няма да се предоставя
помощ, там където се
получава финансиране за
възнаграждение и осигу-
рителни вноски от дър-
жавния бюджет от стан-
дарти, приети в изпълне-
ние на Закона за публич-
ните финанси. Целта е да
се избегне двойно финан-
сиране на възнагражде-
ние в общинските предп-
риятия. Ще се покрива за
в бъдеще 60% от осигури-
телния доход и 60 % от
осигуровките. За сектор
хотелиерство и ресторан-
тьорство ще има възмож-
ност да получават субси-
дия за новоназначени",
заяви Сачева. В следва-
щия период от 3 месеца
на действие на мярката

няма да има изискване
работодателите да са
платили данъците и осигу-
ровките за 2020 г. Но тези
данъци трябва да бъдат
декларирани като дължи-
ми. Кандидатстването ще
става с електронни заяв-
ление и ще започне от
края на тази седмица.

Ðàáîòîäàòåëèòå â òóðèçìà ùå
ïîëó÷àâàò ïî 610 ëâ. çà íàåìàíå íà
âñåêè áåçðàáîòåí, çà ñåêòîðà
ñõåìàòà ñòàâà 80/20

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собст-

веност /ППЗДС/ и Заповед № ТПН - 4/30.06.2020 на Областния управител на Софийска
област
Обявявам: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на

част от недвижим имот - публична държавна собственост, /АПДС № 08813 от 18.02.2015 г.,
утвърден от Областния управител на област София/, представляващ Кабинет 622 (шестсто-
тин двадесет и две), с площ от 14,33 (четиринадесет цяло и тридесет и три стотни) кв.м. на
шести етаж на административна сграда - публична държавна собственост, находяща се в
гр. София, район "Триадица", УПИ ІV, кв. 303, м. "Зони Г-Центъра", с административен
адрес: бул. "Витоша" № 6, гр. София, за срок от 3 /три/ години.
Начална месечна наемна цена: 195,43 лв./ сто деветдесет и пет лева и четиридесет и три

стотинки/  без ДДС;
Цена на тръжната документация: 50.00 /петдесет/ лева без ДДС;
Размера на гаранционния депозит: 195,43 лв./ сто деветдесет и пет лева и четиридесет и три

стотинки/  без ДДС;
Право на участие в търга имат всички български физически лица - търговци по смисъла на

Търговския закон и/или юридически лица, закупили тръжни книжа, представили документите,
посочени в утвърдените тръжни книжа.

II.Търгът ще се проведе при следните условия: Търгът да се проведе на 10.08.2020 г. от
13:00 ч., в присъствието на участниците или техни упълномощени представители, в сградата
на Областна администрация на Софийска област, гр. София, бул. "Витоша" № 6, ет. 5.
Закупуване на тръжната документация ще се извършва в касата на Областна администра-
ция на Софийска област, гр. София, бул. "Витоша" № 6, ет. 3, стая № 224 от 10.07.2020 г.
до 04.08.2020 г. /включително/, от 09:00 ч. до 16:00 ч., всеки работен ден. Оглед на
имота ще се извършва от 10.07.2020 г. до 05.08.2020 г. /включително/ от 10:00 ч. до
17:00 ч. всеки работен ден, след предварителна заявка в деловодството на Областна
администрация на Софийска област. Срок за подаване на заявления за участие в търга -
всеки работен ден от 10.07.2020 г до 06.08.2020 г. /включително/, от 09:00ч. до 17:00ч.,
в деловодството на Областна администрация на Софийска област, находящо се в гр. София,
бул. "Витоша" № 6. Гаранционният депозит се внася по набирателна сметка на Областна
администрация на Софийска област IBAN: BG 34 UNCR 96603318931019; BIC: UNCRBGSF,
най- късно до 13:00 часа на  06.08.2020 г. Телефон за контакт: 02/9301839

ИЛИАН ТОДОРОВ /П/
Областен управител на Софийска област

Обмисля се прозорец за прех-
върляне на партидите за втора пен-
сия от частните фондове към НОИ
за изпусналите сроковете. Това ста-
на известно от коментар по тема-
та на министъра на труда и соци-
алната политика Деница Сачева в
МС. През 2021 година ще се пен-
сионират първите, които са осигу-
рявани в два стълба на пенсион-
ната система - жените, родени през
1960 година. Темата за фазата за
изплащане на вторите пенсии и за
възможността за гратисен период
от няколко месеца за прехвърляне
на партидите за хората, изпуснали
сроковете, ще се обсъжда в нача-
лото на септември-октомври от
всички заинтересовани - социал-
ните партньори, МТСП, МФ, КФН,
дружествата. По думите на минис-

Îáìèñëÿ ñå ïðîçîðåö çà ïðåõâúðëÿíå íà
ïàðòèäèòå çà âòîðà ïåíñèÿ îò ÷àñòíèòå
ôîíäîâå êúì ÍÎÈ çà èçïóñíàëèòå ñðîêîâåòå

тър Сачева темата е повдигната в
контекста на увеличението на пен-
сиите с 6,7 на сто. Над 2 милиона
и 90 хиляди пенсионери ще полу-
чат увеличение на размерите на по-
лучаваните от тях пенсии и/или до-
бавки, считано от днес. Със Закона
за бюджета на ДОО за 2020 г. е
определен нов минимален размер
от 250 лв. на основната пенсия за
осигурителен стаж и възраст. По-
ради това, увеличение от 1 юли ще
има и при другите пенсии за трудо-
ва дейност, приравнени на мини-
малния размер за съответния вид
пенсия. Максималният размер на
пенсиите, или сборът от пенсиите,
без добавките към тях, се запазва
на ниво 1200 лв. Средният размер
на пенсията ще стане 432 лева. Пен-
сиите ще се изплащат от 7 юли.ç

С промените по мярка-
та 60/40 схемата за сек-
тор "Туризъм" става 80/20,
тъй като допълнително се
одобрява отпускането на
290 лв. на заето лице,
която помощ може да се
използва съвместно, каза
министърът на туризма
Николина Ангелкова. ç

1/3 от населението преценя-
ва, че живее в бедност и дори в
мизерия. Това показва проучва-
не на Агенция "Медиана", прове-
дено сред 1000 души този ме-
сец. Лансираната идея, че бед-
ността се основава преди всич-
ко на етнически и образовате-
лен признак не намира потвър-
ждение в данните от изследва-
нето: 65% от бедните и мизерс-
тващите са хора със средно и
висше (20%) образование, а 80%
са от български етнос.

Данните сочат, че по-скоро
става дума за възрастова зави-
симост при бедността и преди
всичко за напускане на активна-
та трудова възраст и придобива-
не на статуса "пенсионер" - 64%

"Ìåäèàíà": 1/3 îò áúëãàðèòå ñìÿòàò, ÷å æèâåÿò â ìèçåðèÿ
от бедните и мизерстващите са
хора над 50 години.

Като цяло по основните теми
българите остават скептично нас-
троени. 67% смятат, че матери-
алното положение на пенсионе-
рите се влошава, докато само 5%
са на противоположното мнение.

56% от българите смятат, че
през последните години положе-
нието с корупцията се влошава.
За сметка на това едва 9% са
оптимисти, че има подобрение.

На практика огромната част
от обществото живее с убежде-
нието, че закони, норми, прави-
ла съществуват формално и е
просто въпрос на пари и власт
тяхното прилагане или пренеб-
регване.ç



2.07.2020
ÇÅÌß

6

Как кооперациите и член кооператорите могат да

се регистрират като земеделски производители?

Как кооперациите и член кооператорите могат да

се регистрират като земеделски производители?
Имате земя, която иска-

те да обработвате, да на-
саждате, да произвеждате
млечни продукти, плодове
и зеленчуци или пък имате
желанието да излезете на
„големия пазар“ и да пред-
ложите продукцията си там.
Какво следва да се напра-
ви, за да се възползвате от
най-изгодните за вас усло-
вия? Настоящата статия це-
ли да запознае читателите
с плюсовете, минусите и
цялостната процедура по ре-
гистрация за земеделски
производител1.

Всяко дееспособно физи-
ческо лице, юридическите
лица и едноличните търгов-
ци, които стопанисват зе-
меделска земя и/или осъ-
ществяват производство на
земеделска продукция, съг-
ласно чл. 3, ал. 1 от Наред-
ба № 3 от 29 януари 1999г.
могат да се регистрират ка-
то земеделски производите-
ли. Това се извършва от Об-
ластна дирекция „Земеде-
лие“/ОДЗ/ по постоянния
адрес на физическото лице
или едноличния търговец,
или по седалището на юри-
дическото лице2. Необходи-
мите документи , които
трябва да се предоставят на
място се различават от глед-
на точка на субекта – физи-
ческите лица представят за
проверка документ за само-
личност и справка от Тър-
говския регистър по БУЛС-
ТАТ за земеделски стопани,
на които се прави пререгис-
трация, докато за юридичес-
ки лица се изисква удосто-
верение за актуално състо-
яние от Търговския регис-
тър или карта за идентифи-
кация по регистър БУЛСТАТ.
В зависимост от извърш-
ваната работа като земедел-
ски производител има още
специфични документи, ко-
ито са изискуеми и са до-
пълнение към основните.
Ако отглеждате животни, за
да се регистрирате трябва
да носите със себе си и опис
на номерата на ушните мер-
ки3, опис на животните, ко-
ито не подлежат на иденти-
фикация или заверен опис
на официалния ветеринарен
лекар, контролиращ съот-
ветния животински обект.
От друга страна за лицата,
обработващи и ползващи зе-
мя е необходимо да впи-
шат в анкетните формуля-
ри имотите, които ще се из-
ползват през съответната

стопанска година и за кои-
то имат регистрирано прав-
но основание за ползване,
съгласно чл. 41 ЗПЗП4. Сто-
паните, които извършват
дейности с първични фура-
жи, подават декларация,
съгласно Приложение № 3,
което може да се намери в
края на Наредба № 3 от
1999 г., като в този случай
тя важи само ако произвеж-
даната продукция е за хра-
на на животни. Независи-
мо от статута на лицата или
работата, която осъществя-
ват, абсолютно задължите-
лен реквизит за регистра-
цията се явява анкетната
карта с анкетни формуляри
по образец. Хартиени фор-
муляри на анкетната карта
се предоставят безплатно на
земеделските производите-
ли от общинската служба5

при поискване, но могат да
се предадат и в електронен
вариант. В анкетната карта
се попълват идентификаци-
онните данни на лицето, но
тук е от изключително зна-
чение да се направи уточ-
нението, че когато картата
се подава от упълномоще-
но лице6, последното попъл-
ва своите данни. Последва-
щите анкетни формуляри са
четири вида, проявени под
формата на таблици, които
се попълват от земеделски-
те стопани в зависимост от
дейността им, като се из-
готвя отделен анкетен фор-
муляр за всяко землище, в
което лицето стопанисва зе-
меделски земи и/или отг-
лежда животни.

След като се изпълнят
всички горепосочени стъп-
ки, на земеделските произ-
водители им се издава Ре-
гистрационна карта7, която
съдържа основните им дан-
ни. Тя се заверява ежегодно
от длъжностните лица в ОД
„Земеделие“ въз основа на

предоставената от лицата
актуална информация за
дейността им, посредством
анкетните карти и форму-
ляри, в срок от 1 октомври
до 28 февруари. Тази про-
цедура не е задължителна,
ако през съответната годи-
на не са настъпили проме-
ни и в такива случаи за за-
верка на регистрационната
карта се приема подаване-
то само на декларация за
липса на промени в регист-
рацията8. В седемдневен
срок след първоначалната
регистрация физическите
лица са задължени да се
впишат и в Агенция по
вписванията в регистър
БУЛСТАТ. Точно чрез ре-
гистрационната карта и ко-
пия от анкетните формуля-
ри земеделските стопани се
легитимират пред всички
държавни, общински и кон-
тролни органи и финанси-
ращите институции. Оттук
се открояват и едни от най-
съществените ползи, произ-
тичащи от самата регист-
рация за земеделски про-
изводители с поне една за-
верена стопанска година.
Само те могат да кандидат-
стват за финансово подпо-
магане от ДФ „Земеделие“
– държавно субсидиране, но
тук възможностите не се ог-
раничават единствено на
национално ниво, а се пре-

старост и смърт10, но нямат
право на помощи за безра-
ботица. Осигурителните
вноски се внасят по сметка-
та на Териториалната дирек-
ция на НАП поотделно за
всеки месец, като минимал-
ният месечен размер на оси-
гурителния доход за регист-
рираните земеделски произ-
водители, които извършват
единствено земеделска дей-
ност за 2020 г. е 420 лв.

Когато земеделските про-
изводители прекратят дей-
ността си, то те са длъжни
в едномесечен срок да по-
дадат заявление до ОД „Зе-
меделие“ за отписване и да
си върнат регистрационна-
та карта, включително и
анкетните карти с форму-
лярите. Фиктивно отписва-
не следва и при пропуска-
не на сроковете за заверка
на регистрационната карта
или подаване на деклара-
ция за липса на промени,
но независимо поради как-
ви причини земеделският
производител се отпише ка-
то такъв, той има право да
се регистрира наново през
следващата стопанска го-
дина.

С настоящото изложение
съкратено представихме ос-
новните характеристики от-
носно процеса по регистра-
ция за земеделски произ-
водител. Дирекция „Прав-
на” на Централния коопе-
ративен съюз изразява го-
товност да отговори на кон-
кретни въпроси, както и да
даде становище по конкрет-
ни казуси от практиката във
връзка с цялата процедура
по регистрация.

доставя опция и за евро-
пейско финансиране от фон-
довете в областта на земе-
делието и развитието на
селските райони. Подроб-
ностите около кандидатст-
ването за финансова помощ
и отговорите на всички дру-
ги въпроси могат да се по-
лучат напълно безплатно
под формата на съвет от На-
ционалната служба за съве-
ти в земеделието и от ней-

1 Освен като земеделски производител, винаги може да се направи
регистрация като търговец, без значение под каква организационна фор-
ма – дружество или ЕТ.

2 Чл. 3, ал. 4 от Наредба № 3 от 29 януари 1999г.
3 Вместо номерата на ушните марки или заедно с тях може да се

предоставят и електронните идентификатори по реда на чл. 7, ал. 2
от Наредба № 3 от 29 януари 1999г

4 Когато се вписват имоти в регулация се представя и документ,
доказващ правното основание за ползване на земята или заверка от
кмета на населеното място по местонахождение на имота.

5 Могат да се изтеглят и от сайта на съответната дирекция
6 Пълномощното трябва да е нотариално заверено.
7 При промяна в административните данни, загубване или унищоже-

ние се издава нова Регистрационна карта, в която се вписва само дата-
та на последната заверка.

8 В сроковете и по реда на чл. 11, ал. 1 от Наредба № 3 от 29 януари
1999г. – ежегодно от 01 март до 15 май

9 Това не важи, ако става въпрос за  търговски обекти в лицензирани
стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад
и др.

10  По личен избор може да се добави осигуряване и за общо заболяване
и майчинство – чл. 4, ал. 4 КСО.

ните областни служби, как-
то и безплатна информация
относно цени и пазари на
земеделски продукти. Също
така само земеделските про-
изводители могат да прода-
ват продукцията си на тери-
торията на цялата страна без
касови апарати9. На следва-
що място трябва да се разг-
ледат въпросите, свързани с
осигуряването, като се има
предвид че земеделските
производители са самооси-
гуряващи се лица, от което
следва че държавното общес-
твено осигуряване е задъл-
жително, т.е. осигуровките се
внасят за собствена сметка.
Тук лицата са задължител-
но осигурени за инвалидност
поради общо заболяване, за

Главна дирекция
"Правна", ЦКС
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Занимаването с ръчна ра-
бота у дома стимулира се-
тивата, като развива кре-
ативност, елиминара стре-
са и освобождава ума. Ето
защо  отделяйте време за
такива занимания:
ПОЛЗИТЕ  ЗА ЗДРАВЕТО

НА ТЯЛОТО И УМА
Може би всички сме за-

белязали в конкретната си-
туация, налагайки се да пре-
карваме много време вкъщи,
мнозина намират ръчната
работа за невероятно полез-
но занимание.

Тя играе важна роля по
време на растежа при деца-
та. Чрез ръчния труд децата
изживяват и опознават све-
та, научават техники, с кои-
то изразяват своя опит, чув-
ства и емоции по личен и
субективен начин. Това доп-
ринася за тяхното правил-
но израстване.

Но пораствайки, ние ра-
ботим с ръцете си само ко-
гато имаме време и прост-
ранство, например в свобод-
ното си време. Въпреки то-
ва тези дейности имат неза-
бавен резултат.

ЗАЩО Е
ЗДРАВОСЛОВЕН?

Всички дейности, които
включват използването на
ръцете, ни карат да се чувс-
тваме добре, защото чрез ръ-
цете даваме глас на креатив-
ността и желанията си.

Докосване, оформяне,
плетене, градинарство, боя-
дисване, месене: всички те
са ръчни дейности, които

Вижте как да удължите
живота на любимите си дре-
хи, за да спестите пари, да
опазите околната среда и да
им се наслаждавате повече
време. 7 съвета как да удъл-
жите живота на дрехите си.

Защо е важно дрехите да
живеят по-дълго?

Първата и най-очевидна
причина да искате дрехите
ви да живеят по-дълго е фи-
нансова. Купуването им е
сред най-големите лични
разходи на всеки човек. Ако
запазите дрехите си по-дъл-
го в по-добро състояние, мо-
же да спестите доста пари.

На второ място, макар и
доста по-важно в дългосро-
чен план, е опазването на
околната среда. Индустрия-
та, свързана с производст-
вото на текстил и дрехи, е
сред най-големите замърси-
тели на природата.

С някои незначителни
промени в грижата за дре-
хите те ще останат по-дълго
като нови. Вижте нашите
прости съвети как да удъл-
жите живота на дрехите си.

1. Купувайте си качестве-

Ръчният труд е полезен и носи щастие

стимулират производството
на ендорфин и намаляват
стреса. Това са дейности, ко-
ито ни позволяват да се от-
пуснем, разсеем и да отде-
лим няколко щастливи часа
в тези особено скучни дни,
на принудителна изолация.
 ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ-

ТО СТИМУЛИРА
КРЕАТИВНОСТТА

Да видим как разсад рас-
те, да направим бижу от пар-
че глина е удовлетворяващо,
защото се ражда нещо ново
и живо от нашите ръце, чрез
умения, за които не сме по-
дозирали, че имаме.

 ПОЛЗИТЕ ОТ
РЪЧНИЯ ТРУД

Ръце, които потъват в
свежата земя, ръце, които
режат и съединяват нишки,
ръце, които измислят, съз-
дават форми, дават живот на
въображението: ръчната ра-
бота е полезна за здравето.
Проучванията показват, че
те стимулират мозъка и вли-
яят на невронната активност

с антистрес ефект.
Кой казва, че не можете

да подобрите уменията си?
Това се отнася за всяка въз-
раст, важното е да открием
дейност, която наистина сти-
мулира любопитството ни и
ни кара да се чувстваме доб-
ре и да се усмихваме.
 ИДЕИ ЗА ЗАНИМАНИЯ

У ДОМА
 Отглеждане на расте-

ния. Според проучване, про-
ведено от Sage Colleges в Ню
Йорк, градинарството пред-
ставлява терапия за ума,
способна да тренира тяло-
то, да се бори със стареене-
то и да стимулира мозъка.

Данните показват, че аро-
матът на земята и природа-
та стимулира производство-
то на серотонин. Всичко, от
което се нуждаете, е малък
балкон, за да се насладите
на пролетното слънце и да
се посветите на вашите рас-
тения.

 Шиене или създаване
на бижута. Видеоклиповете,

достъпни в мрежата, старо
списание, експертна баба:
има много начини да започ-
нете и ако някога шиенето
на дрехи за семейството е
била нормална практика,
днес то предлага тръпката да
носите нещо уникално, нап-
равено по мярка и родено
от силата на фантазията.

Да създадете сами ръчно
изработени и персонализи-
рани бижута е работа, която
ще достави много удовлет-
ворение. Можете да се вдъх-
новите от личния си вкус и
въображение или да вземе-
те пример от някои онлайн
уроци. Има много материа-
ли, които можете да използ-
вате: полимерна глина,
твърди камъни, мед, стома-
на и рециклиран материал.
Просто започнете и разгър-
нете креативността си. Би-
жу, направено от вас, ще бъ-
де уникален аксесоар и ще
ви накара да се чувствате
страхотно.

Плетене. Преди някол-

ко години плетенето беше
изведено на преден план ка-
то творческо хоби от супер-
моделите, които почиват
между  седмиците на мода-
та.

Според проучванията пле-
тенето стимулира концентра-
цията и отпуска ума: тесто-
вете са показали положител-
ни резултати и при децата
за лечението на хиперактив-
ност и дефицит на внима-
ние.

Отначало плетенето мо-
же да изглежда сложно, но с
малко практика умората ще
бъде заменена от усещане за
релакс и удовлетворение.
Провеждането на повтаряща
се дейност като плетене на
една кука, понижава нивата
на тревожност и в дългос-
рочен план спомага за по-
вишаване на концентрация-
та.

 Месене на тесто. Ме-
сенето помага за освобож-
даване от стреса, като ком-
бинира сила на физическо
ниво и концентрация на ум-
ствено ниво.

Приготвянето на състав-
ките и смесването им на-
сочва мислите ви към тук и
сега, без да мислите за дру-
го. И тогава месенето е
творческо и развива сети-
вата.

Направата на домашен
квас и печенето на хляб, пи-
ца, торти и бисквити пови-
шава самочувствието, кара
ни да се чувстваме полезни
и удовлетворени.

 Как да удължите живота на дрехите
ни дрехи. Неслучайно има
една приказка, че евтиното
излиза скъпо. По-добре е да
дадете повече пари за дре-
ха, която ще издържи някол-
ко сезона, отколкото всяка го-
дина да купувате нещо ев-
тино, което се захабява след
2-3 пранета. Ако не разпо-
лагате с голям бюджет за па-
заруване, в магазините за
дрехи втора ръка ще откри-
ете много качествени наход-
ки за малко пари.

2. Избирайте правилна-
та програма на пералнята.
Пералнята е сред уредите,
които най-много съкращават
живота на дадена дреха. За-
това се уверете, че сте виде-
ли етикета и перете на пра-
вилната програма. Така ще
избегнете свиване или раз-
вличане на плата.

Освен това винаги тряб-
ва да перете бельото в мре-
жичка за деликатни материи.

Избягвайте програми с
температура по-висока от 40
градуса освен ако дрехите на
са силно замърсени.

3. Сушете дрехите с вът-
решната част навън. За да

запазите яркостта на цвет-
ните дрехи, винаги ги прос-
тирайте с вътрешната част
навън. Продължителното из-
лагане на слънце води до из-
бледняване на цвета.

4. Купете си качествени
закачалки. Забравете за
пластмасовите и телените
закачалки. Ако държите дре-
хите си на такива, те ще за-
губят формата си около ра-
менете и ще стоят развлече-
ни, когато ги облечете. За-
менете ги с качествени дър-
вени закачалки, които оси-
гуряват по-добра опора в об-
ластта на раменете. Също
така избягвайте да претруп-
вате закачалките с много
дрехи.

5. Действайте разумно с
ютията. За да живеят дрехи-
те ви по-дълго, научете се как
да гладите правилно. На ети-
кета на всяка дреха пише на
каква степен трябва да е юти-
ята ви. За да си спестите или
съкратите гладенето, прости-
райте дрехите така, че да не
се набръчкват или мачкат,
като ги изтупвате леко, дока-
то са влажни.

Гладенето на неправилна
температура може да повре-
ди материята и ще увреди
цвета на дрехата.

6. Обличайте се подходя-
що. Имайте дрехи за разли-
чен повод. Най-красивата ви
рокля едва ли е подходяща
за пикник в парка. Ако оти-
вате на място, на което е
много вероятно да се изца-
пате, обличайте по-захабе-
ни дрехи. Никой няма да за-
бележи, ако не сте с най-но-
вите си дрехи. Но петната
от трева или барбекю ще съ-
сипят завинаги любимия ви
тоалет.

7. Носете си маркер за

петна. Маркерът за почист-
ване на петна не е нищо но-
во, но тепърва набира по-
пулярност у нас. Представ-
лява точно това - маркер с
препарат, който е вашата
"първа помощ" за петна. По-
вечето варианти лесно по-
чистват петна от шоколад,
вино, сок, кафе. Важното е
да го използвате веднага
върху изцапаното място и да
изтриете с кърпа. Ако пет-
ната са по-упорити, може да
се наложи да повторите про-
цедурата. Моменталното тре-
тиране на петната намаля-
ва вероятността от съсипва-
не на плата.
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Сънната апнея е често
срещано състояние, което се
характеризира с епизодич-
но спиране на дишането по
време на сън за над 10 се-
кунди. При повечето паци-
енти тези епизоди траят от
20-30 до 2-3 минути. Състо-
янието не е за подценява-
не, тъй като може да доведе
до непълноценен сън, зна-
чителна сънливост през де-
ня и безсъние. Ако се оста-
ви без лечение, влошава
здравето - повечето хора
развиват хипертония, сър-
дечни заболявания, пулмо-
нална хипертензия, инсулт
и други заболявания.

 Сънната апнея може да
бъде няколко вида. При цен-
тралната сънна апнея се
наблюдават нарушения в
предаването на сигналите,
които мозъкът изпращат до
дихателните мускули. Обст-
руктивната се дължи на за-
пушване на дихателните пъ-

тища - дължи се на лош то-
нус на мускули в гърлото.
Тази форма се среща по-чес-
то в сравнение с централ-
ната сънна апнея. Същест-
вува обаче и комплексна
(смесена) форма на болест-
та. Обикновено тя се полу-
чава тогава, когато възник-
не централна сънна апнея
по време на лечение на об-
структивната форма със спе-
циалните СРАР или ВРАР
апарати.

Както вече стана ясно,
централната сънна апнея
възниква тогава, когато се
наруши изпращането на
сигнали от мозъка към мус-
кулите на дишането. В ос-
новата на проблема стоят
множество състояния, кои-
то увреждат или потискат
мозъчния ствол (структура,
която свързва крайния с
гръбначния мозък и конт-
ролира важни функции ка-
то дишане, сърдечна често-
та и др.).

Причините за поява на

централна сънна апнея мо-
гат да бъдат болестни със-
тояния (инсулт, сърдечна не-
достатъчност или нещо дру-
го), прием на някои лекарс-
тва (морфин, кодеин и дру-
ги опиоиди), изкачване на
големи височини (например
намаляването на концентра-
цията на кислорода на ви-
сочини над 4500 метра мо-
же да доведе до промени в
начина на дишане).

Симптомите на централ-
на сънна апнея включват
епизодично спиране на ди-
шането през нощта, чести
събуждания, придружени със
задъхване, безсъние, сънли-
вост през деня, сутрешно
главоболие, нарушения в
концентрацията и в много
редни случаи хъркане.

Обструктивна сънна ап-
нея настъпва тогава, когато
мускулите в гърлото се от-
пуснат прекалено много и за-
почнат да пречат на потока
на преминаващия въздух.
Когато мускулите се отпус-

нат, дихателните пътища се
стесняват или затварят. То-
гава дишането става недос-
татъчно или спира за крат-
ки периоди от време. Ниво-
то на кислород в кръвта на-
малява, мозъкът усеща това
и предизвиква "леко събуж-
дане" от сън, при което се
повишава тонусът на мус-
кулите и дихателните пъти-
ща се отварят. Тези събуж-
дания траят доста кратко,
поради което не се помнят.
За една нощ техният брой
може да достигне до 400-500
и това води до значително
фрагментиране и непълно-
ценност на съня. Пречки във
въздушния поток могат да
възникнат и на други нива
на горните дихателни пъти-
ща и могат да се дължат на
изкривена носна преграда,
запушване на носа (напри-
мер при хрема), увеличени
сливици, увреждане на гла-

совите връзки и травми по
лицето, които водят до на-
рушения в дихателните пъ-
тища.

Симптомите на обструк-
тивната сънна апнея включ-
ват силно хъркане, епизоди
на безсъние, сънливост през
деня, нарушения в концент-
рацията, както и трудно кон-
тролирано високо кръвно на-
лягане.

Добре би било да се знае,
че не всички, които хъркат,
имат сънна апнея и не всич-
ки, които имат сънна апнея,
хъркат. Обикновеното хър-
кане се различава от сънна-
та апнея по начина, по който
се чувства човек през деня.
То не нарушава качеството
на съня подобно на апнея-
та и не предизвиква сънли-
вост и умора през деня.

Човек трябва да потърси
лекарска помощ, когато хър-
кането стане прекалено сил-

Какво е сънна апнея?
Сънната апнея е често срещано състояние,

което се характеризира с епизодично спиране
на дишането по време на сън за над 10 секун-
ди. Ако не се лекува, повечето хора развиват
хипертония, сърдечни заболявания, пулмонал-
на хипертензия и т.н.

40% от хората спят по-малко от 7 часа през
нощта. 74% от хората се оплакват от някакви
смушения по време на сън. Всеки човек има
нужда от 8 часа сън през нощта.

Кой страда най-често от сънна апнея?
Около 7000 българи страдат от това заболя-

ване, без да подозират. Проблемът е, че те са в
основата на голяма част от катастрофите по

СЪННАТА  АПНЕЯ
не е за подценяване

пътищата.
70% от хората със затлъстяване имат проб-

лем с дишането, докато спят. Мъжете са три пъ-
ти по-предразположени към заболяването в срав-
нение с жените

Фактори, увеличаващи риска:
Тютюнопушене - увеличава риска с 300%
Хипертония - увеличава риска с 30%
Какви са последиците от сънната апнея?
Стрес за сърцето
77% хипертония
58% сърдечна аритмия
76% сърдечна недостатъчност
Стрес за либидото
69% от мъжете страдат от еректилна дисфунк-

ция

Умора и сънливост
Загуба на паметта
Стрес за мозъка
90% инсулт
58% лошо настроение, безпокойство и деп-

ресия
Забавени реакции
Как да разбера, че страдам от сънна ап-

нея?
Консултирайте се със своя лекар. Разкажете

му как спите и дали се събуждате често през
нощта. Направете си тест в специалните за
това медицински центрове. При необходимост
си направете и допълнителни изследвания, ко-
ито вашият лекар най-вероятно ще ви назна-
чи.

Отворен въздушен път Затворен въздушен път (апнея)
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Хъркането е симптом за
болест на Алцхаймер

Нарушенията в цикъла на сън могат да бъдат ранен
симптом за болест на Алцхаймер. Честото събуждане през
нощта, от което страдат хъркащите хора, ускорява нат-
рупването на амилоидни плаки в мозъка, които се свърз-
ват със загубата на памет. До този извод са стигнали
учените от Медицинския колеж на Вашингтонския уни-
верситет в Сейнт Луис.

От известно време насам медиците знаят, че пациен-
тите с болест на Алцхаймер страдат от лош сън. В най-

новото проучване обаче изследователите са се опитали да
направят връзка между двете състояния. В него са взели
участие 189 души на средна възраст 66 години. Те би
подложени на редица специфични тестове. Така е устано-
вено, че при 50 от пациентите е имало нарушения в съня
(вследствие на сънна апнея) и завишени нива на амино-
идни плаки.

Изследователите предполагат, че сънната апнея може
да се използва като биомаркер за предклиничен стадий
на болестта на Алцхаймер. Заболяването често отнема
10-20 години преди да се появят клиничните симптоми.
Ранните биомаркери обаче могат да помогнат на лекари-
те да лекуват заболяването, преди то да настъпи и да
нанесе необратими увреждания.

но. То е неприятно както за
страдащия от него, така и
за околните, защото в даден
момент всички започват да
страдат от безсъние и сън-
ливост, пречещи им да из-
вършват ежедневните си за-
дачи. Продължителната сън-
ливост през деня може да до-
веде до нарушения в концен-
трацията и заспиване по
време на работа или шофи-
ране и до сериозни инциден-
ти.

Трябва да се знае, че де-
цата също могат да страдат
от хъркане. Ето защо те
трябва да бъдат прегледани
от лекар - специалист по
уши-нос-гърло. Обикновено
това състояние при тях е
знак за проблем с горните
дихателни пътища, сливи-
ците или околните тъкани.
Но не е зле да се вземат мер-
ки, за да не се стигне до ус-
ложнения.

При съмнение за сънна
апнея лекуващият лекар
обикновено изпраща паци-
ента си в лаборатория за из-
следване на нарушенията в
съня. Полисомнографията
се смята за "златен стандарт"
при изследването на това
състояние. При нея хърка-
щият преспива една нощ в
лабораторията, като през то-
ва време за него са прика-

чени електродите на специ-
ален апарат, следящ функ-
цията на сърцето, нервната
система, начина на дишане,
движенията на краката и ръ-
цете.

Чрез полисомнографията
могат да се изключат и дру-
ги състояния (например нар-
колепсия), които причиняват
сънливост през деня, но се
лекуват по различен начин
от сънната апнея. При до-
казване на апнея обаче па-
циентът може да прекара
още една нощ в лаборато-
рия. Тогава се извършва
т.нар. титриране (настройва-
не) на налягането на възду-
ха, който се подава чрез
СРАР апарат с маска.

При търсене на причини-
те за сънната апнея може
да се наложи човек да отиде
на преглед и при невролог,
кардиолог или пулмолог, за
да се установи основното за-
боляване. То трябва да се ле-
кува, защото по този начин
ще намалее и хъркането.

Лечението на всички фор-
ми на сънна апнея включва
поставянето на т.нар. CPAP
маската (Continuous positive
airway pressure), с чиято по-
мощ се продължава въздуш-
ното налягане и се норма-
лизира дишането през нощ-
та. Маската се поставя око-

ло носа по време на сън.
Свързва се с апарат, който
изпраща въздух под наляга-
не. Той държи отворени ди-
хателните пътища и не поз-
волява на човек да се заду-
шава и събужда.

Съществува и т.нар .
BPAP маска (Bilevel Positive
Airway Pressure), която под-
държа въздушното налягане
на две нива. За разлика от
СРАР апаратите, които под-
държат постоянно налягане
на подавания въздух при
вдишване и издишване,
ВРАР апаратите изпращат
въздух с по-високо наляга-
не, когато човек вдишва, и
с по-ниско, когато издишва.
Целта на този вид лечение
е да се подпомогне слабото
дишане. Някои ВРАР апа-
рати автоматично подават
въздух, когато усетят, че па-
циентът не диша повече от
10 секунди.

Възможно е да бъде наз-
начена и т.нар. кислородо-
терапия. При нея се подава
допълнително количество
кислород чрез апарат, дока-
то пациентът спи. В някои
случаи това облекчава сим-
птомите на сънната апнея.

Съществува и хирургич-
но лечение. То се препоръч-
ва, ако останалите методи не
дадат резултат. Целта му е

да се премахне запушване-
то на горните дихателни пъ-
тища по време на сън. Въз-
можно е лекарите да препо-
ръчат премахване на прече-
щите тъкани в задната част
на устата и в горната част
на гърлото. Обикновено по
време на тази процедура се
премахват също и сливици-
те.

Хирургична интервенция
на горната и долната челюст
пък се прави, за да се раз-
шири мястото зад езика и
намали стесняването на ди-
хателните пътища. В други
случаи се налага трахеосто-
мия - това е хирургична
направа на отвор в трахея-
та и поставянето на тръба
вътре, през която пациентът
да може да диша. През деня
отворът се държи затворен
(чрез клапа), но през нощта
се отваря, за да може през
него да влиза въздух към бе-
лите дробове.

Ðèñêîâè ôàêòîðè
за централна сънна апнея:

 напреднала възраст
 травми и нарушения на

мозъчния ствол
 употреба на опиоидни

вещества
 инсулт или тумор в мо-

зъка
за обструктивна сънна
апнея:

 употреба на упойващи
и приспивателни лекарства

 злоупотреба с алкохол
 неврологични заболя-

вания
 инфекции на горните

дихателни пътища
 тютюнопушене

Âúçìîæíè
óñëîæíåíèÿ

Хронична умора - дължи
се на честите събуждания
през нощта и може да дове-
де до намаляване на концен-
трацията на работното мяс-
то или по време на шофи-
ране. А това е в основата
на по-сериозните пътни ин-
циденти и травмите при ра-
бота с машини.

Сърдечносъдови заболя-
вания - продължително на-
малените нива на кислород
в кръвта увреждат сърцето.
При хората, страдащи от
сънна апнея, се наблюдава
по-голям риск от развитие
на сърдечни аритмии като
предсърдно мъждене напри-
мер.

Усложнения при операции
- при болните от обструктив-
на сънна апнея след големи
операции могат да настъпят
усложнения, дължащи се на
нарушения в дишането. Ето
защо преди операция болни-
ят трябва да съобщи на ле-
каря си, ако страда от това
заболяване, за да се избег-
нат усложненията.

Промени в начина на
живот - отказването от

тютюнопушенето,
спирането на употребата
на алкохол, отслабване-
то, избягване на спането

по гръб, може да
облекчи това неприятно

състояние.
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Френският булдог е от
така наречените кучета-
компаньони, които не са от
служебните породи и единс-
твената им функция е да
радват стопанина си със
смешната си муцунка и дру-
желюбното си поведение.

Èñòîðèÿ
Много хора смятат, че

френският булдог е куче, ко-
ето е със свиреп характер и
яки челюсти, които помагат
на сравнително малкото жи-
вотно да е победител в бит-
ките с по-едри кучета. На-
истина, предците на френс-
кия булдог са английски бул-
дози, които са прочути със
своята сила и смелост. Сред
предците на френския бул-
дог са и американските бул-
дози, които са известни с ка-
чествата си на охранители
и са доста свирепи. Но
всъщност френският булдог
е бил създаден от селекцио-
нерите като декоративно ку-
ченце. Поради тази причи-
на той е мил и приятелски
настроен. Той е подходящ
както за семейства с малки
деца, така и за възрастни хо-
ра.

Френските селекционери
са на мнение, че съвремен-
ният френски булдог дължи
вида си и качествата си най-
вече на испанските булдози
- рядка порода, която днес
вече не съществува. Те били
кръстосвани с английски и
американски булдози. Това
се е случило през XIX век.
Първоначално френските
булдози са били любимци на
дребни търговци. Тази поро-
да станала любима на френ-
ската бохема, а след това на
аристократите и на полити-
ците. Преди един век френс-
кият булдог се е смятал за
една от най-елитните поро-
ди и някои екземпляри се
продавали по 5000 долара.

Ñòàíäàðò
Френският булдог дости-

га от 8 до 14 килограма.
Въпреки малкия си размер
френският булдог е хармо-
нично куче с добре развита
мускулатура и здрава костна
система. Главата на френс-
кия булдог е масивна и с
квадратна форма. Тя е с ха-
рактерни гънки. Носът е ши-
рок и много къс, леко вир-
нат, с широки ноздри и тъ-
мен на цвят. Муцуната е
много къса, с гънки, които
се спускат към горната уст-
на.

Челюстите  са мощни.
Очите са кръгли, големи и
изпъкнали. Те са с тъмен
цвят. Ушите не са много го-
леми и са заоблени. Гръд-
ният кош на френския бул-
дог е добре развит. Опашка-
та не се купира, тя е къса
по рождение. Крайниците са
силни и мускулести. Кози-
ната  е къса, лъскава и ме-
ка. Цветът на козината мо-
же да бъде тъмен и да няма
петна. Допустимо е козина-
та да е тигрова с бели пет-
на, рижава или светлокафя-
ва. Има и чисто бели френ-
ски булдози.

Ãðèæè
Френският булдог не

изисква особено големи гри-

жи. Той не излъчва харак-
терната за повечето кучета
миризма и затова е популя-
рен обитател на апартамен-
ти. След разходката с кучето
е достатъчно да измиете ла-
пите на кучето и да избър-
шете с влажна и после със
суха кърпа корема му. Гън-
ките на муцуната  натруп-
ват мръсотия и секрет, зато-
ва всеки ден те трябва да се
почистват и да се мажат със
специални кремове. Препо-
ръчва се да се следи състоя-
нието на ушите и очите на
кучето.

Не се препоръчва да се
къпе повече от веднъж го-
дишно, защото това ще се
отрази на състоянието на
козината му. Има нужда от
разходка два пъти дневно.
Тези кучета са емоционални
и могат да се опитат да вля-
зат в битка с по-голямо ку-
че, затова е добре да се раз-
хождат на повод. Те не мо-
гат да тичат дълго, особено
ако навън е топло. Не се
препоръчва ушите да бъдат
пипани или галени.

Те могат лесно да бъдат
увредени, особено докато ку-

чето е малко. Тялото на
френския булдог е доста ма-
сивно спрямо крайниците
му, затова се препоръчва да
се избягват стълбите, тъй
като това може да доведе до
травма на гръбнака. Това ва-
жи особено за кучета под ед-
на година, тъй като тогава
гръбнакът им е лесно нара-
ним. Не е добре френският
булдог да стъпва върху глад-
ки повърхности, защото при
подхлъзване може да се на-
рани много лошо.

Îáó÷åíèå
Френският булдог е куче,

което ще се опита да проя-
ви лидерските си качества
пред стопанина си още от
малко. Най-добре ще се спра-
ви стопанин, който проявя-
ва твърдост при обучение-
то, без да се стига до физи-
чески наказания. Той е ла-
ком и това може да бъде из-
ползвано успешно по време
на неговото обучение.

Õðàíåíå
Повечето френски булдо-

зи предпочитат натурални
продукти пред сухата храна.

Ако решите да храните лю-
бимеца си с натурални про-
дукти, имайте предвид, че
половината от менюто тряб-
ва да е месо. Телешко, аг-
нешко, пилешко и пуешко ме-
со са подходящи за предста-
вителите на тази порода.
Може да се дават и термич-
но обработени дреболийки,
както и морска риба, задъл-
жително обезкостена. Оби-
ча зеле и моркови, както и
почти всички плодове.

Не се препоръчва да му
се дават грозде и цитрусови
плодове. В менюто му може
да има кисело мляко и из-
вара, а също така веднъж
седмично да му се дава мал-
ко сварена елда. Не се пре-
поръчва да се дава  сладко,
тестено, пържено, пикантно,
прекалено солено, прекале-
но горещо или ледено. На
някои френски булдози мо-
же да се дава веднъж сед-
мично сварен жълтък, но
трябва да се следи дали ня-
ма да развие алергия към
яйцата. Добре е да допъл-
вате менюто  с различни ви-
дове минерали и витамини,
за да получава кучето всич-
ко, което му е необходимо.

Çàáîëÿâàíèÿ
Френският булдог е скло-

нен към различни видове
алергии. Те предизвикват ек-
земи по тялото на булдога и
той постоянно се чеше.
Алергиите могат да са хра-
нителни - продуктите, които
ги предизвикват, са яйца,
мляко, риба, соя, червени
плодове и зеленчуци, цитру-
сови плодове, соево и лене-
но масло, захар и пушени
меса. Алергия може да се по-
лучи и от лекарства, предим-
но от антибиотици. Някои
френски булдози са алергич-
ни към шампоани. Алергия
може да бъде предизвикана
и от ухапванията на бълхи,

кърлежи, комари и пчели.
Той е склонен и към сенна
хрема.

Френският булдог страда
от очни заболявания, най-
вече конюнктивит. Тези ку-
чета са податливи също та-
ка на болести на отделител-
ната система и на пробле-
ми с клепачите. Тъй като
ушите му са прекалено от-
ворени, те са податливи на
различни видове инфекции.

Ëþáîïèòíè ôàêòè
Прочутият руски оперен

певец Шаляпин почти ни-
кога не се разделял с двата
си френски булдога. Футбол-
ната звезда Дейвид Бекъм и
известният актьор Хю Джак-
ман също са почитатели на
породата. Ексцентричната
певица Лейди Гага има
френски булдог Айша, кой-
то има свой профил в соци-
алните мрежи.

На борда на потъналия
кораб "Титаник" е имало
френски булдог. Той е бил
собственост на банкер и но-
сел името Гамин де Пикомб.
Малкото куче било видяно
да плува след сблъсъка на
кораба с айсберг и според
оцелелите при потъването
на "Титаник" Гамин е успял
да се спаси.

Íåäîñòàòúöè
Френският булдог е от та-

ка наречените брахицефал-
ни кучета. Захапката му е та-
кава, че той постоянно из-
питва затруднения при ди-
шането си. Той постоянно из-
дава сумтящи звуци, а дока-
то се храни, поглъща много
въздух, заради което полу-
чава различни смущения в
храносмилателната система.
Заради сплесканата форма на
муцуната  това куче има
твърде къс нос и при вдиш-
ването му въздухът не се
пречиства достатъчно и не
се стопля.

Това води до редица за-
болявания на дихателните
пътища. Кучето може пос-
тоянно да издава хъркащи
звуци заради брахицефално-
то си дишане. Това състоя-
ние се влошава при затлъс-
тяване, а също така при топ-
ло време и при физическо
натоварване. Френският бул-
дог понася много зле обща-
та упойка и при всяка хи-
рургична намеса анестезия-
та представлява риск.

Френският булдог има
прекалено изпъкнали очи,
заради което е изложен на
риск от травми, които могат
да му бъдат нанесени от
стърчащи клони. Трябва да
го пазите от падане, тъй ка-
то това може да доведе до
дископатия. По време на
раждането си женските чес-
то изпитват затруднения, ко-
ито могат да бъдат овладе-
ни единствено с цезарово се-
чение, тъй като кученцата се
раждат с несъразмерно го-
леми глави.

Френският булдог трудно
понася самотата и може да
направи много бели от ску-
ка. Може да прояви агресия
към непознати кучета и хо-
ра. Той не понася котки и
не може да живее с тях, ос-
вен ако не е израснал с тях
от малък.

Френски булдог
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Лъжа номер 1: Русия
отрича приноса на
България за създаване-
то на кирилицата
и славянската
книжовност.

Това е много често ти-
ражирана лъжа не само в
гореспоменатата статия на
DW, но и на редица други
медии, политици и недоб-
росъвестни историци. Като
аргумент се дава извадено-
то от контекст изказване,
направено от Владимир Пу-
тин преди няколко години,
в което руският президент
каза, че кирилицата е про-
излязла от Македонския ре-
гион. Упорито се използва
и нелепият аргумент, че ви-
дите ли, щом в Русия (а
всъщност и в цял свят) 24
май е известен като Праз-
ник на славянската книжов-
ност, това е едва ли не от-
ричане на българския при-
нос за нея. Истината е, че
преди няколко години сами-
ят руски патриарх Кирил
потвърди ролята на българ-
ската средновековна мисъл
за създаването на всесла-
вянската книжовност и кул-
тура. Никой никъде в Русия,
нито в официални енцикло-
педии, нито в сериозни из-
дания, в т. ч. и онлайн, не е
казвал, че кирилицата не е
създадена от св. Климент
Охридски или въобще в
България. А глупави предло-
жения като неотдавнашна-
та идея на т. нар. ВМРО 24
май да се преименува на
Ден на българската прос-
вета, писменост и култура
имат за цел не само да под-
държат един нелеп и неа-
декватен псевдопатриоти-
зъм, но и преди всичко да
отрекат всякаква връзка на
съвременните българи със
славянския свят. Което е не
само недобросъвестно, не-
редно и нечестно, но и е
един вид национален нихи-
лизъм, защото по този на-
чин се отрича и най-голе-
мият исторически принос
на нашия народ. Защото ве-
личието на България е
именно в това, че става ос-
новоположник на една но-

Ðóñîôîáñêà ìèòîëîãèÿ -
ïåò òèðàæèðàíè ëúæè
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Íèêîé íèêúäå â Ðóñèÿ, íèòî
â îôèöèàëíè åíöèêëîïåäèè,
íèòî â ñåðèîçíè èçäàíèÿ, íå
å êàçâàë, ÷å êèðèëèöàòà íå å
ñúçäàäåíà îò ñâ. Êëèìåíò
Îõðèäñêè èëè âúîáùå
â Áúëãàðèÿ

*Авторът е специализирал история на Евразия, Русия и Из-
точна Европа в СУ "Св. Климент Охридски". Работил е в някои от
най-големите български медии. Интересува се от история, гео-
политика и международни отношения.

Симеон МИЛАНОВ

Историческата наука винаги се е използвала
за политически цели още от времето на първите
човешки писмени култури, та до наши дни. В 21-
ви век виждаме, че големи политици като Влади-
мир Путин, Доналд Тръмп, Еманюел Макрон или
Реджеп Тайип Ердоган, често прибягват дори до
историческа аргументация или влизат в полемика
по исторически въпроси (руският президент дори
написа статия за Втората световна война). И
това, разбира се не е случайно, защото борбата
за тоталния духовен, културен, обществен, а
съответно и политически контрол над хората
минава по три линии:

- Медийна (какво говорят по телевизиите,
вестниците и др. медии, как го съобщават, каква
терминология използват, как го тълкуват).

- Линията на популярната култура (книги, фил-
ми, музика, младежки субкултури, мода и всичко
друго, което неусетно, но сигурно влияе на живо-
та, преценката и възгледите ни).

- Историческа (неслучайно мъдър човек е
казал, че който контролира миналото, ще контро-
лира и бъдещето).

Дългата и богата българска история, уви, е
обект на множество манипулации и заблуди.
Някои от тях са съвсем невинни и се дължат на
лаишки опит за прочит и трактовка на сложни
исторически събития и процеси. Други обаче са
съвсем целенасочени манипулации. И основната
линия на тези манипулации цели да влошава
допълнително българо-руските отношения, да
раздели напълно двата близки народа и да спо-
могне за промяната на цивилизационния избор,
който България е направила преди 11 века по
времето на св. княз Борис-Михаил. В този смисъл
неотдавна в "Дойче Веле" излезе статия, озагла-
вена "Как Кремъл заличава българските следи в
руската история". На пръв поглед материалът си
поставя благородната цел да разнищи предпола-
гаеми исторически мистификации и отричането на
българската роля във важни събития. Няма как
обаче да не ни направи впечатление, че "Дойче
Веле" и други либерални медии обикновено про-
повядват национален нихилизъм, "да се остави
историята на историците", "миналото не е важно"
и други типично неолиберални мотиви, но стане
ли въпрос за Русия, изведнъж въпросните придо-
биват почти крайнонационалистически и псевдо-
патриотичен тон.

Има няколко исторически въпроса, които кон-
солидират родните русофоби, без значение дали
става въпрос за либерали или псевдонационалис-
ти. Ако някой световен историк види какви неща
се разпространяват в българското медийно и
обществено пространство, би се хванал за глава-
та, но за съжаление, у нас тези мистификации се
тиражират като уж научно, патриотично и аргу-
ментирано мнение.

ва цивилизация - славяно-
византийската. Славянска-
та книжовност се заражда
по нашите земи, а после се
възприема в Русия, Сърбия,
Влахия и по други страни.
Или както казва великият
руски академик Дмитрий
Лихачов, създадената у нас
книжовност "се трансплан-
тира" и по-късно се запаз-
ва и разцъфтява за нов ре-
несанс именно в Русия. Из-
лишно е да се казва също,
че технически Владимир Пу-
тин в изказването си за
произхода на кирилицата от
македонските земи е прав.
Но Путин не е казал, че тя
е създадена от "македонци"
или в "Македония". Няма ни-
кой, нито в Русия, нито къ-
дето и да било другаде, кой-
то да твърди, че в далеч-
ния 9-и век Охрид не е бил
част от България. Единстве-
ното нещо, което се отри-
ча в Русия, а и от цялата
световна научна общност, е
твърдението, че Кирил и
Методий са българи или са

във Великоморавия, а не
България. Това са единстве-
ните, признати от цял свят
факти, по които руснаците
имат разногласия с бълга-
рите, защото у нас масово
се разпространява роман-
тичната, но исторически не-
коректна теза, че светите
братя са българи или че са
създали азбуката у нас и
преди всичко за нас. Но
навсякъде в Русия и не са-
мо, се казва, че кирилица-
та се създава именно в
Първото българско царство.

Лъжа номер 2: Русия
целенасочено мачка
българската идентич-
ност на волжките
"българи",

принуждавайки ги да се на-
ричат татари. Това е особе-
но лесна за разпростране-
ние лъжа, защото уви, поч-
ти никой в България си ня-
ма ни най-малка представа
от историята и културата на
Поволжието, Сибир, Приу-
ралието и лесостепната зо-
на. У нас се твърди, че по
някаква неведома причина
още Иван Грозни, който
превзема Казанското хан-
ство, не искал местните да
се наричат "българи", а
вместо това ги задължавал
да се наричат "татари". По-
късно универсалните зло-
деи на историята - СССР и
комунистите, също мачкали
"разцъфтяващата" българ-
щина в Татарстан. Истина-
та е доста по-прозаична.
Няма велик руски, еврейс-
ки, масонски или извънзе-
мен заговор срещу Волжка
България. През 13-и век
страната е превзета от мон-
голо-татарските орди. В
мултиетничната и мултикул-
турна Златна орда, волжки-
те българи, които говорят
"на езика на хазарите и ку-
маните", т. е. на някакъв
тюркски език (преди да ме
нападнат блюстителите на
ирански или тракомански
тези за произхода на пра-
българите, искам да подчер-
тая, че говорим конкретно
за волжките българи и то-
ва не го казвам аз, а араб-
ски хронист), лесно се раз-
бират и асимилират с ма-
сите от кумани, тангути,
тюркути, огузи, печенези,
карлуки и всякакви други
народи под монголска
власт. По-късно, през 14-и
век, Ордата приема исля-
ма, което допълнително ка-
тализира процеса на аси-
милация на българите, кои-
то вече нямат и религиоз-
ни задръжки за такова не-

създали глаголицата в и за
България. Това може и да
не се харесва у нас, да ка-
ра някои хора с комплекси
да се чувстват по-маловаж-
ни, но преди всичко свети-
те братя са поданици на ви-
зантийския василевс. Раз-
бира се, те най-вероятно са
имали поне частичен сла-
вянски произход, което ще
рече български, но във
Византийската империя, ко-
гато един верен на прави-
телството човек изповядва
и православието, той авто-
матично става "ромей" (рим-
лянин). И това важи за
всички поданици на Визан-
тия, без значение дали са
славяни, гърци, арменци,
сирийци, исаври или власи.
Също така е факт, че све-
тите братя създават глаго-
лицата по поръчка на ви-
зантийския василевс и пър-
вото си развитие и разп-
ространение, тя получава На стр. 13
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Това са трети издания на интересните четива. В
"Шести отдел" се разказва за дейността на уникал-
ната структура на Държавна сигурност, получила
известност едва след 1989 г. Авторът е дългогоди-
шен служител и последен началник на отдела и от
позицията на своя опит "от първо лице" разказва
увлекателно и компетентно за пресичането на прес-
тъпната дейност и предотвратяването на вредни за
държавата последици в няколко направления: по-
литическо, икономическо и опазване на културно-
то наследство. Особено интересен е разказът за
оперативното наблюдение с превантивна цел вър-
ху членовете на семейството на Тодор Живков.
Както и разработката и разследването на Живков
след Ноемврийския пленум на ЦК на БКП 1989 г.

В сборника с портрети и есета "Български об-
рази" проф. Димитър Иванов разгръща широка

ÊÍÈÃÈ

Издателство "Земя"
пусна на пазара
две нови заглавия
с автор
проф. Димитър
Иванов:
"ШЕСТИ ОТДЕЛ" и
"БЪЛГАРСКИ
ОБРАЗИ"

панорама на лица и характери във вековната ни
история: от тракийските богове, през среднове-
ковните светци войни и владетели до политици и
държавници на XX и XXI век. Представени са "в
обем и в цвят" българи, които вече са се записа-
ли в историята или в момента я пишат. Сред тях
са държавни глави и министър-председатели от
Царство България, от Народната република и от
днешния ден. Наред с тях са представени писате-
ли, дипломати, генерали, спортисти. Присъстват
и образи "в негатив" - политически ренегати и
лицемери, олигарси и силови босове - всеки от
тях със следа в обществената памет.

Заявки за книгите може да направите в ре-
дакцията на в. "Земя" - София 1000, ул. "Пози-
тано" 20а, тел: 02/ 944 10 26, или на e-mail:
zemia_core@abv.bg. Цена по 10 лв. за книга.

В Арт галерия "Ларго"
варненският художник
Цанко Цанков се предста-
вя с живописна изложба.
Експозицията се нарича
"Давид и Вирсавия", в
една трета от творбите
Цанко разработва темата
за юдейския цар и краси-
вата му съпруга. Цялата
експозиция е изградена
от творби, посветени на
женското тяло, на женст-
веността, и в същия
момент - на разсъждения-
та на автора върху много-
ликата женска природа.

Библейската история за
Давид и Вирсавия ни
разказва как юдейският
цар видял една вечер
къпещата се красива
чужда съпруга и я поже-
лал. След като я имал,
той направил така, че тя
да остане вдовица, за да

Параскева Джукелова, Биляна
Петринска, Ева Тепавичарова
и Радина Боршош се
превъплъщават
в жените на Вазов
Актрисите Параскева Джуке-
лова, Биляна Петринска, Ева
Тепавичарова и Радина
Боршош се превъплъщават в
жените, вдъхновявали Иван
Вазов и белязали неговата
съдба. Премиерата на "О, ти,
която и да си..." е на 7 юли,
на сцената на Народния театър. Мирела Ивано-
ва е автор на този своеобразен лиричен колаж.

Вечер на приключенското кино
в Парка на Военната академия
Вечер на планинарското и приключенско кино
ще има на 6 юли в Парка на Военната академия.
Ще се потопим в света на едно по-различно и
уникално кино с програма на едни от най-
добрите международни заглавия на тази тема.
Откриването е с "Таши и монахът" (Индия) за
бившия будистки монах Лобсанг Пунчок, който
отглежда и възпитава с любов и състрадание 85
осиновени деца в подножието на Хималаите.
"Проглеждането на Мустанг" (Великобритания) е
за експедиция до едно от най-отдалечените
кътчета на Непал.

"Äàâèä è Âèðñàâèÿ" - èçëîæáà
æèâîïèñ íà Öàíêî Öàíêîâ

Òåàòðèòå íà
Áðîäóåé îñòàâàò
çàòâîðåíè
Бродуей, театралната ули-

ца на Ню Йорк, ще остане зат-
ворена до края на годината и
не става ясно как или кога
спектаклите, които се играха
преди пандемията, ще се за-
върнат на сцена. Това е чет-
въртият път, в който срокът на
театралната карантина в аме-
риканския град се удължава.
Театрите на Бродуей затихна-
ха още през март вследствие
на коронавирусната пандемия
и това е най-дългият период,
в който остават затворени, от-
белязва "Варайъти". В афишите
на 12 март имаше 31 мюзи-
къла и представления, а 8 но-
ви спектакъла щяха да се ка-
чат на сцена и още 8 се гот-
веха за дебют. За някои пред-
ставления е ясно, че няма да
се завърнат на сцена, между
тях са "Замръзналото кралст-
во" на "Дисни" и "Кой се стра-
хува от Вирджиния Улф". Ре-
дица постановки отложиха
премиерите си за 2021 г. ç

Най-известната цирко-
ва трупа от Монреал
посочи пандемията като
причина за факта.

Това принуди Цирк дю
Солей да отмени предс-
тавленията си и да
разпусне акробати и
други служители. При
нормални обстоятелства
циркът изнася 6 различ-
ни представления в Лас
Вегас, но пандемията
сложила край на това.

Öèðê äþ Ñîëåé îáÿâè
èçíåíàäâàù ôàëèò

Трупата освободи 95
процента от служителите
си.

Циркът е подписал
споразумение с китайски
инвестиционен фонд и
пенсионен фонд от Кве-
бек, които поемат управ-
лението им. Новите
инвеститори ще вложат
300 милиона долара в
рестарта. Инвеститорите
ще заделят и 15 милиона
долара за компенсации

се ожени за нея. Но този
съюз, заченат в грях, е
наказан от Бога. И тук
започват разсъжденията и
интерпретациите на Цанко
по тази история, изпълне-
на със страст и с грях.
Кой е изкушеният и кой е
изкусителят, пита чрез
картините си варненският
живописец. Къде и кога
започва първата грешна
стъпка? Колко грешна е
тя?

Как страстта може да
бъде пагубна и да ни
хвърли в бездните на
отричането и отхвърляне-
то от обществото, от
хората, от Бога. Тези и
други разсъждения ще
открием може би в голя-
моформатните платна
"Вирсавия", "Давид и
Вирсавия I и II". В тях има
огнена страст, изкушение,

грях, чрез които Цанко ни
разкрива своята гледна
точка и тълкувание на
библейската история.

А в малката, брилянтна
серия платна "Давид,
Вирсавия, Барселона" има
препратки към съвремие-

то. Заглавието на цикъла е
провокирано от известния
филм на Уди Алън, а
творбите са създадени
след едно пътуване на
Цанко до прекрасния
испански мегаполис. Може
да се види до 20 юли. ç

:

Íàêðàòêî

на уволнените заради
пандемията служители.
Трупата е основана от Ги

Лалиберте и Даниел Готие
през 1984 г., а през 1985 г
към екипа се присъединя-

ва и Франко Драгоне,
водещ режисьор на
трупата до 1998 г. ç
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що. Всъщност за българс-
ката аудитория не е ясно и
какво значи "татарин". Този
етноним означава преди
всичко тюркоезичен мю-
сюлманин от степната или
лесостепната зона на Юж-
на Русия, Сибир и Повол-
жието. Това не отрича въз-
можността "татарите" да
имат всъщност друг, не-мон-
голски етнически произход.
И никой в Русия, нито при
Иван Грозни, нито при Ле-
нин, нито при Путин, не от-
рича това. През по-голяма-
та част от историята си рус-
ката държава не се инте-
ресува как се наричат на-
родите и племената, които
тя покорява, стига да си
плащат ясака и да не вди-
гат бунтове. Руските изво-
ри от 15-16-и век например,
наричат волжките татари
"българи", но самите жите-
ли на Казан предпочитат
вече да се наричат "тата-
ри". Защо? Защото "бълга-
рин" се асоциира с една по-
забравена държава, която
е изгубила най-важната вой-
на в съществуването си -
тази за независимостта си,
докато "татарин" значи
връзка с великата Златна
орда. Нещо повече, казан-
ските владетели претенди-
рат, че са наследници на
Чингис хан и Ордата и след
разпадането й на няколко
части, се опитват да ги обе-
динят. Казанските мирзи, т.
е. аристокрацията, с гор-
дост цитират родословието
си до Борджигините (т. е.
рода на Чингис хан, него-
вите братя, деца, внуци и т.
н.). Очевидно не Иван Гроз-
ни, а самите волжки тата-
ри изменят идентичността
си. Тук ще бъде интересно
да се добави и един исто-
рически факт. Когато Иван
Грозни напада Казанското
ханство, този бастион на
"българщината" е защитен
веднага от Османската им-
перия. Султанът нарежда на
кримските ханове да отвле-
кат вниманието на русите
чрез нападение от юг, за да
спасят Казанското ханство.
Така че да, същата тази Ос-
манска империя, която е по-
робила дунавските българи,
помага и брани с всички си-
ли уж-българското Казанс-
ко ханство. Днес в руската
Република Татарстан наис-
тина има един новооткрит
пиетет и интерес към исто-
рията на страната преди
Златната орда, а именно
епохата на Волжка Бълга-
рия. И този интерес не са-

мо че не се преследва от
руските власти, но и се под-
крепя на академично и дър-
жавно ниво чрез археоло-
гически разкопки, експеди-
ции и изследвания. Деба-
тът за местната идентичност
остава отворен и напълно
свободен, най-малкото за-
щото руската държава ни-
кога не е имала проблем
или интерес това да не е
така. Кремъл нито ще спе-
чели, нито ще загуби, ако
волжките татари преоткри-
ят връзката си с волжките
българи. В държавните
учебници тази връзка въоб-
ще не се крие или премъл-
чава.

Лъжа номер 3: Граф
Игнатиев и Русия са
виновни за убийството
на Васил Левски.

Тук ще бъда кратък, за-
щото дори сред русофоби-
те у нас някои се свенят да
говорят тази грозна и не-
лепа лъжа. Фактът е, че въп-
реки слабостта и проблеми-
те си, през 19-и век Осман-
ската империя е все още
могъща държава, която ос-
вен с малки изключения,
свързани преди всичко с
търговията, не позволява
вмешателство на външни
сили във вътрешните си де-
ла. Още повече, на Русия,
която се е превърнала във
враг номер едно за Висо-
ката порта. Твърдението, че
граф Игнатиев настоявал
щото Високата порта да
осъди Левски на смърт, не
само че не може да бъде
подплатено с документи, но
и не издържа на елементар-
на логическа проверка.

Лъжа номер 4: Русия
освободила България,
защото всъщност
искала да завладее
Проливите.

В тази лъжа има и ис-
тина, но нашите русофоби
я опростяват изключител-

но много. През 1877 никой
в Петербург не си прави
илюзиите, че Англия, Фран-
ция, Австрия и Германия ще
допуснат Русия да владее
Проливите. Факт е, че Рус-
ката империя почва война-
та, защото преследва ин-
тересите си и в това всъщ-
ност не би трябвало да има
нищо лошо, защото така
или иначе резултатът за
нас е, че избегнахме съд-
бата на арменците, които
малко по-късно бяха под-
ложени на брутален гено-
цид. Но какви са тези ин-
тереси, които Петербург го-
ни? Разбира се, създава-
нето на една славянска
държава на Балканите, ко-
ято има проруска насоче-

ност, променя коренно ба-
ланса на силите и затвър-
ждава ролята на Русия ка-
то първостепенен играч в
региона. Но точно към 1877
година Петербург все още
не е напълно готов за вой-
на и има сериозни притес-
нения, че нещата могат да
се случат като по време на
Кримската война, когато
Англия и Франция се на-
месват и Русия претърпя-
ва поражение. Един от най-
големите мотиви всъщност
е общественото настрое-
ние, което по това време
достига пика на славяно-
филията и панславянските
нагласи. За да тушира ог-
ромното социално напре-
жение и проблеми, които
раздират руското общест-
во, правителството разби-
ра, че няма как да не зае-
ме ролята си на основен
защитник на православни-
те балкански славяни. Ро-
ля, за която Русия е води-
ла не една война с цел да
я докаже и която руското
общество взима присърце.
Към 1877 г. Петербург ня-
ма друг избор, освен да за-
щити по всеки възможен
начин българите, в проти-
вен случай рискува еска-
лация на напрежението в
самата Русия. Никога пре-
ди или след това впрочем
руското общество не е тол-
кова обединено и ентусиа-
зирано. От най-простите и
бедни селяни до дворяни-
те и генералите, всички
очакват от императора ка-
тегорични действия в защи-
та на българите и съответ-
но защита на славянофил-
ската кауза, която е в пи-
ка си по това време и се
приема идеологически от
повечето руснаци. Именно

това, както и разбира се,
желанието да се върне за-
губеният през Кримската
война престиж и естестве-
но да се създаде една про-
руска държава на Балкани-
те, води до крайния резул-
тат, който е освобождени-
ето на България. Впрочем
показателно е, че в стре-
межа си да очернят обекта
на омразата си, русофобите
стигат до степен на откро-
вена османофилия и турко-
филия. Почти без изключе-
ние най-редовно ни натякват,
че нямало турско робство, а
само турско "присъствие", че
българите живеели добре в
Османската империя, защо-
то падишахът бил толеран-
тен и имало голям пазар.

Лъжа номер 5: Ако
Червената армия не
беше влязла в Бълга-
рия 1944-та, днес
всичко щеше да е
много по-добре.

Това, разбира се, е стро-
го субективно, защото е
факт, че за някои българи
влизането на красноармей-
ците у нас се превръща в
лична трагедия. За други
пък е личен повод за ра-
дост. Извън личните субек-
тивни причини, трябва да се
фокусираме на няколко
важни факта. Първо и ос-
новно, ако Червената армия
не беше влязла у нас, вмес-
то нея щяха да влязат анг-
лийски, гръцки и може би
турски войски. И това не
са спекулации, а докумен-
тирани факти. Гърция има
териториални претенции,
които обхващат минимум
Пиринска Македония и Ро-
допите. Претенции, които
Англия категорично подкре-
пя поне от 1943-та година,
ако не и от по-рано. И това
е демонстрирано не само
на Парижката мирна кон-
ференция, но и още през
1944-та, когато София изп-
раща Стойчо Мушанов в

Кайро, за да договори при-
мирие със съюзниците. Бъл-
гария без Родопите и Пи-
ринско никога не би могла
да е по-добра от днешна
България. Още повече че
една окупация на враждеб-
ни гръцки и турски части би
довела до множество тра-
гедии и изключително теж-
ко положение за българс-
кото население. Разгледал
съм по-подробно този въп-
рос в статията си "Какво ще-
ше да стане, ако Червената
армия не беше влязла в Бъл-
гария?" от 08.05.2020 г.

Това са само малка част
от историческите лъжи, кои-
то се разпространяват у нас.
Те трябва да бъдат безпощад-
но разобличавани, не в име-
то на българо-руското прия-
телство, а в името на това
да оцелеем като нация! Не
е въпросът да скачаме на ам-
бразурата да защитаваме
друга държава, която впро-
чем е повече от способна
сама да се защитава, вклю-
чително на полето на наука-
та. Разобличавайки и отхвър-
ляйки русофобските лъжи,
ние пазим своята истинска
цивилизационна принадлеж-
ност, която е направена от
св. княз Борис Покръстител
през 9-и век, а не от Соло-
мон Паси през 2004 година.
Небезизвестният америка-
нец Самюел Хънтингтън раз-
деля Европа на два цивили-
зационни ареала - Западен
(католико-протестантски или
романо-германски) и Източ-
ен славяно-византийски. На-
шите либерали, които обс-
лужват чужди интереси, са
наясно, че докато българи-
те пазим своята идентичност
и цивилизационен код, те
никога няма да могат да ле-
гитимира истински властта
си и това, което се случва у
нас през последните 30 го-
дини. Обратното, подмяна-
та на историята ще легити-
мират всичко, което се случ-
ва у нас напоследък - от сер-
вилността пред Запада през
корупцията и неофеодализ-
ма до престъпната привати-
зация. Докато българите
познаваме истинската си ис-
тория, никога няма да при-
емем безобразията, които
ни се сервират в красива-
та опаковка, която неоли-
бералите наричат "нашия
евро-атлантически цивили-
зационен избор". Загубим
ли битката за историческа-
та памет и истина, ще загу-
бим и България, която ле-
ка-полека ще бъде погълна-
та в глобалния тюрлюгювеч
на неолиберализма, а за-
що не и направо от някоя
съседна страна.

От www.pogled.info

От стр. 11
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Ïðîó÷âàíå: Åâðîïåéöèòå âå÷å íå
øîôèðàò òîëêîâà áåçðàçñúäíî

Германската
канцлерка

Ангела Меркел
пое вчера

ротационното
председателст-

во на ЕС.
Приоритетите
на Берлин са
укрепването

на 27-членния
блок и

икономическо-
то възстановя-

ване след
коронавирус-
ната панде-

мия.

Снимки
Пресфото

БТА
и Интернет

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/ и

Заповед № ТПН - 5/30.06.2020 на Областния управител на Софийска област
Обявявам: Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот

- публична държавна собственост, /АДС № 08813 от 18.02.2015 г., утвърден от Областния управител на Област
София/, представляващ Кабинет 621 (шестстотин двадесет и едно), с площ от 11,11 (единадесет цяло и единаде-
сет стотни) кв. м. на шести етаж на административна сграда, находящ се в гр. София, район "Триадица", УПИ ІV, кв.
303, м. "Зони Г-Центъра", с административен адрес : бул. Витоша" № 6, гр. София, за срок от 3 /три/ години.
Начална месечна наемна цена: 151,51 лв./ сто петдесет и един лева и петдесет и една стотинки/  без ДДС;
Цена на тръжната документация: 50.00 лв.  /петдесет лева / без ДДС;
Размера на гаранционния депозит: 151,51 лв./ сто петдесет и един лева и петдесет и една стотинки/  без ДДС;
Право на участие в търга имат всички български физически лица - търговци по смисъла на Търговския закон и/или

юридически лица, закупили тръжни книжа, представили документите, посочени в утвърдените тръжни книжа.
II.Търгът ще се проведе при следните условия: Търгът да се проведе на 10.08.2020 г. от 10:00 ч., в присъствието

на участниците или техни упълномощени представители, в сградата на Областна администрация на Софийска област,
гр. София, бул. "Витоша" № 6, ет. 5. Закупуване на тръжната документация ще се извършва в касата на Областна
администрация на Софийска област, гр. София, бул. "Витоша" № 6, ет. 3, стая № 224 от 10.07.2020 г. до 04.08.2020
г. /включително/, от 09:00 ч. до 16:00 ч., всеки работен ден. Оглед на имота ще се извършва от 10.07.2020 г. до
05.08.2020 г. /включително/ от 10:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден, след предварителна заявка в деловодството
на Областна администрация на Софийска област. Срок за подаване на заявления за участие в търга - всеки работен
ден от 10.07.2020 г до 06.08.2020 г. /включително/, от 09:00ч. до 17:00ч., в деловодството на Областна админис-
трация на Софийска област, находящо се в гр. София, бул. "Витоша" № 6. Гаранционният депозит се внася по
набирателна сметка на Областна администрация на Софийска област IBAN: BG 34 UNCR 96603318931019; BIC:
UNCRBGSF, най- късно до 13:00 часа на  06.08.2020 г. Телефон за контакт: 02/9301839

ИЛИАН ТОДОРОВ /П/
Областен управител на Софийска област

Европейците вече не
шофират така опасно и
проявяват по-голяма
учтивост, когато са зад
волана, с изключение най-
вече на гърците и францу-
зите, показват данни от
годишния барометър на
фондация "Венси оторут",
публикувани вчера, преда-
де АФП.

Рисковото поведение
със сигурност остава
много разпространено на
Стария континент: 88
процента от водачите в 12
европейски държави,
участвали в проучването
на Ипсос, признават, че
превишават разрешената
скорост, дори и това да
става рядко, а 61 процента
не спазват безопасна

Германия пое от вчера
ротационните председател-
ства на ЕС и на ООН. Пър-
вото ще е за 6 месеца, а
второто за един. По време
на тях в дневния й ред ще
са такива теми като панде-
мията от COVID-19 и поро-
дената от нея криза, реша-
ващите преговори за бъде-
щите отношения на ЕС с Ве-
ликобритания след Брекзит,
обтегнатите трансатланти-
чески отношения и израел-
ско-палестинският конфликт.

В интервю за ДПА вън-
шният министър на Герма-
ния Хайко Маас каза, че по

Ãåðìàíèÿ ïîå äâå âàæíè ðîòàöèîííè ïðåäñåäàòåëñòâà
време на германското пред-
седателство на ЕС трябва
да се постигнат няколко це-
ли. Първо, трябва да се ре-
шат финансовите въпроси,
като приемане на програ-
мата за възстановяване от
кризата с коронавируса,
както и многогодишната фи-
нансова рамка до 2027 г.
Второ, трябва успешно да
се приключат преговорите
за пост-Брекзит отношени-
ята с Обединеното кралст-
во. И трето, Европа трябва
да бъде позиционирана ка-
то единна сила в глобална-
та борба за надмощие меж-

ду САЩ, Китай и Русия, ко-
ято става все по-непредс-
казуема. Стремежът на гер-
манското председателство
на ЕС е да се постигне
единство в действията на
Съюза.

По отношение на пред-
седателството на Съвета за
сигурност темата за COVID-
19 също ще е водеща за
Германия, както и въпросът
за реформиране на Съвета
и темата за Близкоизточния
конфликт, по който герман-
ското председателство има
намерение да играе посред-
ническа роля. ç

Хиляди хора бяха насядали във вторник край 500-метрова маса на Карловия мост в Прага,
за да споделят храна и напитки, донесени от дома, за "символичното прощаване" с COVID-
19. Хората приканваха съседите си да опитват от техните ястия и напитки, без да се спазва

физическа дистанция. Организаторът на проявата Ондржей Кобза каза, че тя е станала
възможна поради липсата на туристи в чешката столица. Кобза, собственик на кафене в
града, обясни, че целта е да бъде отпразнуван краят на кризата и да могат хората да
покажат, че не се страхуват да се срещат и да вземат парче сандвич от съседа си.

дистанция.
Сред 14-те показателя,

които измерват опасното
поведение на пътя, 8
намаляват и само 2 се
увеличават: телефоннните
разговори по време на
шофиране с блутут систе-
ма с вграден високогово-
рител, както и настройва-
нето на джипиес устройст-
во по време на шофиране.
И макар все още 84 про-
цента от шофьорите да се
страхуват от агресия на
друг водач, те проявяват
по-малка недоброжелател-

ност: ругаят малко по-
малко (55 на сто), надуват
клаксона по-малко (51 на
сто), по-рядко задминават
отдясно (34 на сто) и по-
рядко се залепват зад
колата пред тях (33 на
сто). В същото време
повече водачи излизат от
колата, за да разрешат
спор с друг шофьор (20
процента).

В средиземноморските
държави не се справят
така добре: гърците най-
много се приближават
плътно до колата пред тях

(47 на сто) и ругаят най-
често, наравно с францу-
зите (70 процента), докато
испанците най-много
обичат звуковите сигнали
(66 на сто). Гърците са
също начело по опасно
поведение. На обратния
полюс са британците,
които шофират най-без-
рисково.

Шофьорите от Северна
и Източна Европа също
имат своите грехове.
Шведите най-много преви-
шават ограниченията на
скоростта (92 процента),

най-малко спазват дистан-
ция (74 процента) и най-
често отклоняват поглед от
пътя за поне две секунди
(88 процента). Нидерланд-
ците най-много задминават
отдясно на магистрала (48
процента), докато поляци-
те най-често слизат от
автомобила, най-вече
заради спор (37 процента).
Проучването е проведено
сред 12 400 европейци на
възраст над 16 г., като от
всяка от 12-те държави са
били анкетирани минимум
1000 души. ç

84 процента от
шофьорите
вече  проявяват
по-малка
недоброжела-
телност: ругаят
малко по-
малко, надуват
клаксона по-
малко, по-рядко
задминават
отдясно  и по-
рядко се
залепват зад
колата пред
тях.
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07.30 "Антидот" (п)
08.00 "За историята свободно" (п)
09.00 "Дискусионен клуб"(п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 "Жоакина, доня Революция"

- бразилски сериен филм
12.05 "Холивудски знаменитости"
12.45 ТВ пазар
13.00 "За историята свободно" (п)
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ

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

Хаким
16.30 "Думата е ваша" - открита

линия със Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 "Лява политика" с Алексан-

дър Симов (п)
18.30 Новини - централна емисия
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "Студио Икономика" с водещ

Нора Стоичкова
21.00 Киносалон БСТВ: "Пролет на

улица Заречна" (1957 г.)
СССР

22.35 Новини (п)
23.10 "Актуално от деня" (п)
23.40 "Студио Икономика"(п)
00.40 "Следобед с БСТВ" (п)
02.00 "Общество и култура" (п)
03.00 "Не се страхувай"(п)
04.00 "Лява политика" (п)
05.00 Документален филм (п)
05.40 "Жоакина, доня Революция"

- бразилски сериен филм (п)
06.30 Документален филм

ÁÍÒ 1

05.00 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 Лято с БНТ
11.00 10 000 крачки
11.10 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.40 Телепазарен прозорец
11.55 Препрочитаме Вазов кампа-

ния на Народен театър "Иван
Вазов" с медийната подкре-
па на БНТ

12.00 По света и у нас
12.30 Новини на турски език
12.40 БНТ на 60 Любо Киров/п/
13.40 Небесно око документална

поредица
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Точица анимационен филм
14.35 Мили Бате... Писма на един

дакел детски тв филм
14.50 Сребристият жребец анима-

ционен филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас регионални

новини
16.15 Бързо, лесно, вкусно
16.45 Дойче веле: Шифт
17.00 Тайните на войната доку. по-

редица
17.55 Препрочитаме Вазов кампа-

ния на Народен театър "Иван
Вазов" с медийната подкре-
па на БНТ

18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Раят на дамите тв филм/4

епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Госпожо Държавен секретар

3 тв филм /2 и 3 епизод/
(12)

22.30 Тайните на "Божия агнец" 3-
серийна документална поре-
дица /Белгия, 2019 г./, 1
епизод

23.00 По света и у нас
23.30 Препрочитаме Вазов кампа-

ния на Народен театър "Иван
Вазов" с медийната подкре-
па на БНТ

23.35 Най-големите удари на ма-
фията документален филм /
8 епизод/ (12)

00.20 Лято с БНТ /п/
02.20 Раят на дамите тв филм/4

епизод/п/
03.20 Тайните на войната док. по-

редица/п/
04.15 Най-големите удари на ма-

фията доку. филм /8 епизод/
п/(12)

bTV

05.40 "Домашен арест" /п./ - сери-
ал

06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс"
- анимация, сериал, с.4 еп.8

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

онно предаване с водещ Ан-
тон Хекимян

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

12.00 bTV Новините - обедна еми-
сия

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

13.30 Премиера: "Обещание" - се-
риал, с.2 еп.35

15.30 "Търговски център" - сериал,
с.14 еп.67 - 69

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

но предаване с водещ Цве-
танка Ризова

18.00 Премиера: "Свободен дух" -
сериал, с.2 еп.79

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

риал, с.3 еп.10
21.00 Премиера: "Ирония на съд-

бата" - сериал, еп.4
22.30 "Шоуто на Николаос Цитири-

дис"
23.30 bTV Новините
00.00 "Новите съседи" - сериал,

с.11 еп.10
01.50 "Домашен арест" - сериал,

с.3 еп.14
02.20 bTV Новините /п./
02.50 "Преди обед" /п./
04.50 "Завинаги" - сериал, еп.27

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал,
с.3 еп.3, 4

08.00 "В кадър" - рубрика
08.15 "Малкият викинг" - приклю-

ченски, семеен (Швеция,
2018), режисьор Густаф
Окерблом, в ролите: Вилгот
Хедшян, Елинеа Сиамбализ,
Петер Хабер, Клос Монсон

10.30 "Ривърдейл" - сериал, с.3
еп.5, 6

12.45 Премиера: "Отвличането на
Анджи" - криминален, три-
лър (САЩ, 2017), в ролите:
Тамара Браун, Кели Тибод,
Робърт Скот Уилсън, Джоу-

зеф Кълп, Пола Крисчънсен
и др.

14.30 "Ледена епоха: Големият
сблъсък" - анимация, прик-
люченски, комедия (САЩ,
2016), режисьори Майк Тър-
майер и Гейлън Чу

16.15 "Далече от безумната тълпа"
- романтичен, драма (Вели-
кобритания, САЩ, 2015), в
ролите: Кери Мълиган, Мати-
ас Схунартс, Майкъл Шийн,
Том Стъридж, Джуно Тем-
пъл, Джесика Бардън

19.00 "Пол" - комедия, приключен-
ски, фантастика (САЩ, Вели-
кобритания, 2011), режисьор
Грег Мотола, в ролите: Сай-
мън Пег, Ник Фрост, Сет
Роугън, Джефри Тамбър, Дей-
вид Кекнър, Джеси Племънс,
Джейсън Бейтман, Сигорни
Уивър и др.

21.00 "Контакт" - фантастика, дра-
ма, мистъри (САЩ, 1997),
режисьор Робърт Земекис, в
ролите: Джоди Фостър, Ма-
тю Макконъхи, Том Скерит,
Джефри Блейк, Уилям Фикт-
нър, Джена Малоун, Дейвид
Морс, Анджела Басет, Джейк
Бюси и др.

00.00 "Маги" - хорър, драма, три-
лър (САЩ, Швейцария, 2015),
режисьор Хенри Хобсън, в
ролите: Арнолд Шварцене-
гер, Абигейл Бреслин, Джоу-
ли Ричардсън, Дъглас Гри-
фин, Рейчъл Гроувс, Джоди
Мур, Ейдън Флауърс, Ейми
Брасет и др. [14+]

02.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал,
с.3 еп.5, 6

04.00 "Лора от сутрин до вечер" -
драма, комедия, мистъри
(България, 2011), режисьор
Димитър Коцев-Шошо, в

ролите: Милена Николова-
Миленита, Мартен Роберто,
Георги Петров, Радена Въл-
канова, Димо Алексиев, Ра-
дослав Парушев и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 "Госпожа Фазилет и нейните
дъщери" - сериен филм /п/

06.00 "Скорпион" - сериен филм,
сезон 3 /п/

06.55 "Здравей, България" - сутре-
шен блок

09.30 "На кафе" - предаване на
NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните

дъщери" - сериен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера) -

сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) -

сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицис-

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

сериен филм
18.00 "Семейни войни" - телевизи-

онна игра
19.00 Новините на NOVA - централ-

на емисия
20.00 "Черешката на тортата" - пре-

даване на NOVA, избрано
21.00 "Магнум" (премиера) - сери-

ен филм, сезон 2
22.00 Новините на NOVA
22.30 "ФБР" (премиера) - сериен

филм, сезон 2
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сери-

ен филм, сезон 17
00.30 "Скорпион" - сериен филм,

сезон 3
01.30 "Женени с деца" - сериен

филм, сезон 2
02.30 "Завинаги свързани" - сери-

ен филм
03.30 "Остани с мен" - сериен филм

/п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - четвъртък, 2 юли 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 ще бъде слънчево, в източната половина на

страната и северните райони - без валежи. В планини- т е
на Югозападна България ще се развие по-значителна
купеста облачност и  на места ще превали и прегърми.

Температурите ще се повишат и в низините ще бъде
горещо. Максималните стойности  ще са от 31 до 35
градуса. Ще духа слаб източен вятър.

В петък температурите ще останат без съществена промяна. Ще превали и
прегърми на повече места в западните райони, но отново предимно в планинс-
ките и полупланински райони. Вероятност от краткотрайни локални превалява-
ния има и в Софийско.

В събота отново на места в западната половина на страната ще превали и
прегърми - летни превалявания с локален характер и краткотраен тип. Минимал-
ните температури ще останат високи, а дневните ще се понижат слабо и ще са
около 30 градуса.

В неделя от североизток и изток ще започне пренос на по-гореща въздушна
маса от Южна Русия и Казахстан. В западните райони температурите ще бъдат
от 29 до 33 градуса, но в източните и североизточни райони ще бъде по-горещо,
до 37 градуса. Горещо и влажно ще бъде и по Черноморието, като температура-
та на морската вода ще е 23-25 градуса. На места на запад отново ще превали
и прегърми локално, а в източните райони ще остане без валежи.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Контакт" - фантастика,
драма, мистъри (САЩ, 1997), режисьор Робърт

Земекис, в ролите: Джоди Фостър, Матю
Макконъхи, Том Скерит, Джефри Блейк, Уилям
Фиктнър, Джена Малоун, Дейвид Морс, Анджела

Басет, Джейк Бюси и др.
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Президентът на Славия
- Венци Стефанов, заяви
пред Gong.bg, че мениджъ-
рът Николай Жейнов
шантажира младите футбо-
листи и техните родители.
"Омръзна ми да слушам
глупости и лъжи от лицето
Николай Жейнов по адрес
на футболисти, мои колеги
и за трансфера на Филип
Крастев в Манчестър
Сити. Мениджъри като
Жейнов пречат на разви-
тието на младите футбо-
листи. Имам доста да
кажа по тази тема и да
изложа сериозни аргумен-
ти. Този мениджър бил
презентирал Филип на
някакъв си лагер в Анта-
лия. Невиждани глупости.
Гледали го в контрола? И
затова ли Манчестър Сити
даде толкова много пари
за Кръстев? Много е
важно да се знае, че
Филип сам се презентира
с доброто си представяне.
Той от малък е в Славия.
Преди 10 години, още по
времето на Тарханов,
бяхме в град Самара и
Филип остави отлични
впечатления. От дете го
познават в Русия. Нямам
представа защо родители-
те на Кръстев имат дове-
рие на Жейнов. Може би
се е възползвал от това,
че той невинаги е бил на

терена. Това е нормално
за неговите години. Когато
един футболист е млад,
представянето му е на
приливи и отливи. Редува
силни и слаби мачове.
Самият Филип го знае и го
е споделял с мен", заяви
Стефанов.

"Жейнов шантажира
клубовете и родителите.
Препоръчвам му да спре
да го прави, тъй като не е
здравословно. Случаят в
Пловдив е самата истина.
Заплашвал е свой колега
заради футболист. Неслу-
чайно мениджърът Калоян
Иванов призна, че е викал
полиция, тъй като с Жей-
нов е имало 6 якички
момчета, които иначе
нямат нищо общо с футбо-
ла.  Жейнов работи с

Николай Жейнов шантажира младите
играчи и техните родители, заяви
президентът на Славия

Íàêðàòêî

:

Людмил Киров вече
не е старши треньор
на  Дунав (Рс). Причината за
уволнението - изказванията на
наставника, че в тима вече не
се издържа, че футболистите
отказват да тренират и че
всичко в русенския клуб е една
голяма лъжа. Скандалното
обаче е кой го гони, след като
Дунав все още няма нов
собственик.
Френският топ съдия
Клерман Тюрпен ще
ръководи мач от родната
efbet Лига, обяви БФС на
официалния си сайт. Във връзка
с пандемията от COVID-19 и
преустановяването на френското
първенство, във футболната ни
централа е получено писмо-
молба, изразяващо желанието на
Френската футболна федерация
да изпрати Клеман Тюрпен и
помощниците му Никола Дано и
Сирил Грингор да ръководят
среща от българското първенст-
во, която е удовлетворена.
Шампионът Барселона
завърши 2:2
у дома с Атлетико (Мадрид) в
мач от 33-тия кръг на испанска-
та Ла Лига и направи нова
грешна стъпка в борбата да
защити титлата си, оставайки на
точка зад лидера Реал (Мадрид),
който  днес приема Хетафе.
Мачът на "Камп Ноу" ще се
запомни с автогол, три дузпи и
попадение №700 в професио-
налната кариера на Лионел
Меси - 630 за Барса и 70 за
Аржентина.
Манчестър Юнайтед
спечели с 3:0
при визитата си на Брайтън в
среща от 32-рия кръг на
английската Висша лига.
"Червените дяволи"  решиха мача
още през първата част след
голове на Мейсън Грийнууд (16)
и Бруно Фернандеш (29), които
се разписаха след асистенции на
Уан-Бисака и Пол Погба. И след
почивката играчите на Оле Гунар
Солскяер доминираха, но след
попадението на Бруно Фернандеш
(50) намалиха оборотите.
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лъжи, шантаж и подмолно.
Клубове като Арда и
Локомотив (Пд) го изгони-
ха. Славия също не иска
да чува за него", категори-
чен е президентът на
Славия.

"Жейнов размахва
договор. Искам да уточня,
че това е предварително
споразумение, което е
конфиденциално. Явно е

стигнал до него, тъй като
се е заврял на родителите.
Той няма нищо общо с
трансфера. Постоянният
договор не е в него. В
трансфера на Филип
участвахме аз, Петър
Костадинов, Лъчо Танев и
велик български футболист.
Лично аз водих разговори
с Чики Бегиристайн.  Кръс-
тев бил взимал по-ниска
заплата от футболисти на
Левски и Берое? Аз докол-
кото знам, в Левски има
играчи с по 30-40 хиляди
евро месечно. Договорът
на Кръстев тепърва ще се
разглежда. Сега взимал
10-20-30 хиляди? След 1-2
години може да започне
да получава по 2 милиона
на година. Сигурен съм, че
с качествата, които прите-
жава, ще си ги заслужи.
Това е политиката на
голяма империя като
Манчестър Сити", каза
Венци Стефанов.ç

Спортният министър Красен
Кралев  заяви по "Нова телеви-
зия", че Григор Димитров се е
заразил с коранавирус в Сър-
бия. Той се изказа относно про-
дължаващия диспут за провеж-
дането на демонстративните те-
нис турнири, организирани от
Новак Джокович в Сърбия и Хър-
ватия.

"Джокович е икона в Сърбия
и там по всякакъв начин се опит-
ват да намалят неговата вина, а
най-удобният в случая беше Гри-
гор Димитров. Сърбите обвиня-
ват Григор, а целият свят обви-
нява организаторите, защото са
подценили епидемичната обста-
новка в страната. Днес (вчера -
б. р.) сутринта видях, че вече
започват да обвиняват сръбско-
то правителство, че е заблуди-
ло организаторите с данните за

Ãðèøî ñå å çàðàçèë
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реалната епидемична обстанов-
ка в страната. Самият факт, че
всички контактни от първи ред,
които са се срещали с Григор в
Хасково, са отрицателни, спо-
ред мен показва, че той се е
заразил в Сърбия, а не е прене-
съл заразата там. Не мога да ка-
жа кой е виновен. Проблемът е
друг и засяга спорта в световен
мащаб. Във всяка една страна в
момента вътрешните първенст-
ва и тренировките са възстано-
вени. Най-голямото предизвика-
телство ще бъдат международ-
ните състезания, защото във вся-
ка държава епидемичната обс-
тановка е различна, взети са
различни мерки за допуска на
граждани на своята територия,
има различни здравни мерки за
борба с пандемията", каза Кра-
лев пред "Нова телевизия".ç

18-годишният Филип Кръстев бе поредният млад футболист, около
когото се разиграха мениджърски скандали

Êðúñòåâ âêëþ÷åí â "îòáîðà
íà áúäåùåòî" íà  Ñèòè

От стр.1
"Някои от тези играчи, които специалистите от "Етихад" са

наблюдавали и привлекли, може никога дори да не види Ман-
честър, тъй като доста от тях ще се обиграват другаде. Така е и
с Кръстев, който ще довърши календарната година в Славия и
после ще заиграе за белгийския Ломел. Но всеки от тях има
възможността да хване окото на скаутите  на академията", пише
изданието.

"Кръстев ще бъде наблюдаван внимателно от Манчестър Си-
ти, който очевидно ще има първи вариант, ако футболистът раз-
вие докрай големия си талант", допълват от британската медия.

Шампионът
Ювентус спечели с

3:1 при визитата си
на Дженоа в мач от

29-ия кръг на
италианската Серия
"А" и направи нова
крачка към титлата.

"Бианконерите"
дръпнаха отново с

4 точки пред
Лацио.  Головете за
Ювентус отбелязаха
Пауло Дибала (50 -

на снимката),
Кристиано Роналдо

(56)  и Дъглас
Коста (73).

Почетното попаде-
ние за "грифоните"
бе дело на Андреа
Пинамонти (76).

Снимка
Пресфото БТА


