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Светли празници,

уважаеми читатели!
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ìåæäó Áðþêñåë
è Ëîíäîí
Европейският парламент
одобри търговското
споразумение между ЕС и
Обединеното кралство,
слагайки край на болезнена глава от сагата с
Брекзит. При гласуването
660 евродепутати са
одобрили текста, петима
са били против и 32-ма
са се въздържали.
Евродепутатите гласуваха
споразумението след
петчасов парламентарен
дебат. Те гласуваха също
така и юридически
необвързваща резолюция,
в която окачествяват
Брекзит като историческа
грешка. ç
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а всеки 4 дни един български работник не се прибира вкъщи, защото
загива на работното си място. 2309
са трудовите злополуки, отчетени у
нас през миналата година, показва
оперативната информация на НОИ.
Тъжната статистика сочи, че са
регистрирани 89 смъртни случая, 8
от тях на жени. През 2020 г. отново
най-много жертви има в икономическите дейности от сектор "Строителство" - 17 бр. (2019 г. - 18 бр.),
следван от "Сухопътен транспорт" 11 бр., и "Търговия" - 8 бр. Статистиката отчита още, че в България
фаталните трудови злополуки, отнесени към 100 000 работещи, продъл-
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жават да са два пъти по-високи от
средноевропейските нива. Загубените
в резултат на трудови злополуки
календарни дни за 2020 г. са 162 480.
Според последните публикувани
данни на Националния осигурителен
институт през 2018 г. у нас са признати едва 15 нововъзникнали случая
на професионални болести. За сравнение, през 2009 г. техният брой е
бил 116. По данни на НОИ през
2019 г. починалите у нас лица между
20 и 65 г., т. е. в работоспособна
възраст, са 17 199 души, като вероятно при част от тях лошите условия
на труд и свързаните с тях заболявания са една от причините.
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ÁÑÏ îòáåëÿçâà 1 ìàé ñ ìèòèíã-êîíöåðò
â Ñîôèÿ è ñúáèòèÿ â öÿëàòà ñòðàíà
Изненадващо президентът
на Българския футболен
съюз Борислав Михайлов
оттегли своята оставка на
вчерашното заседание
на Изпълкома. Както е
известно, през октомври
2019 година легендарният
вратар подаде оставка
като президент на БФС,
след скандалната европейска квалификация с
Англия на стадион "Васил
Левски". През последните
18 месеца изпълняващ
временно ролята на
президент бе Михаил
Касабов, който преди
това бе заместник-шеф
на футболната централа.
Решението на Боби
Михайлов, което се
коментираше все поусилено през последните
седмици, идва ден
след като Димитър
Бербатов обяви официално своята кандидатура
за поста му.
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БСП ще отбележи 1
май - Ден на труда и
работническата солидарност, празник на левия
печат, с митинг-концерт
в София и събития в
цялата страна.
Поради епидемичната обстановка няма да
има голямо шествие в
столицата, а структурите на БСП в страната
ще организират множество мероприятия.
Организираният от
Националния съвет на
БСП, Градския съвет на
БСП-София, вестник
"Дума" и Младежкото
обединение в БСП митинг-концерт в Борисовата градина е с начало 11:00 ч.
На празника на свободното слово и свободните медии ще се включат и множество други
леви издания и издателства - вестник "Земя",

Празник на
ДУМА, ÇÅÌß
и левия печат

"Русия днес-Россия сегодня", "Китай днес",
списание "Ново време",
вестник "Жарава", вестник "Моята вяра", вестник "Нова зора", изда-

телство "Захарий Стоянов", издателство "Български писател", издателство "Българска книжица", издателство
"Персей" и книжарни-

ца "Нисим" и други.
Тазгодишният митинг-концерт ще се проведе под надслов "Достоен труд, достоен живот". ç

È âðåìå,
è ìÿñòî…

В

края на петдесетте години, след
смъртта на Вожда, се появиха
много анекдоти, помалко или повече сполучливи за Сталиновия
период от съветската
власт. Един от тях: Киркор е емигрант в Америка, а брат му Гарабед си е в Москва. Киркор упорито пише писма до него, но МВР
властите ги спират.
Накрая се оплаква на
самия министър. Гневна заповед "от горе".
Що за простотия! Нека
човекът да отговори на
брат си! Гарабед е привикан в Н-ския участък
на милицията с думите: "Как не те е срам!
Брат ти пише писмо
след писмо, ти не отговаряш! Сядай тук и
пиши. Гарабед започва: "Дорогой мой! Наконец нашел время и
место тебе написать…"
Сетих се за този
брадат виц след скоропостижната неинвазивна оперативна намеса на ББ, която, за
негово съжаление, го
възпрепятства да се
яви в сряда пред парламента. И си помислих, че като стар меверист бат' Бойко не
може да не е знаел този колегиален анекдот.
И той, като Гарабед,
най-накрая намери и
време (точно сега!), и
място (в една преуслужлива болница, която му позволи в тази
пандемия да събере
цяла сюрия политици и
да учреди новото правителство на ГЕРБ). Така де, страданията са
си страдания, а работата трябва да спори!
Голямо нещо - и без него ще съмне в парламента. После той им е
свикнал на тези операцийки: както разказваше на болните лелки по
стаите (нещо като премиерска инспекция),
правил си е вече четири-пет пъти такива.
И аз, като бивш военен фелдшер, преди
да я започна тази пущина -литературата,
си мисля: голяма работа е това Червеният кръст. Като зазориш, и няма накъде
повече, хвърляй се в
обятията на приятели
медици, все ще измислят нещо. Или ще го
направят отново. Па
дали? А кой смее да
каже обратното? Това
е медицина, ей!

Петър
ГЕРАСИМОВ
Уважаеми читатели,
Следващият брой ще
излезе на 5 май.
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"Има такъв народ" върна
на президента Румен Радев
мандата за съставяне на правителство, съобщи Топновини.бг. Ясно заявихме, че няма да влизаме в коалиции с
партии на статуквото и спазваме нашето обещание. За
нас не е нормално създаването на безпринципни коалиции, затова ние от "Има
такъв народ" връщаме мандата за съставяне на правителство. С тези думи издигнатата от партията за кандидат-премиер Антоанета
Стефанова върна обратно
папката на държавния глава. На срещата с президента тя бе придружавана от
Тошко Йорданов и Ивайло
Вълчев. В отговор президентът заяви, че в кризи като

днешната България се нуждае от редовно и стабилно
правителство, но разбира
мотивите на "Има такъв народ", защото устойчиво и
ефективно правителство не
може да бъде създадено на
базата на безпринципни договорки и не може да бъде
ангажимент само на една
партия. Радев заяви, че обществото ни от години очаква парламентът да вземе
конкретни решения за изсветляване на изборния процес и има важни някои решения, които българският
парламент трябва да вземе,
независимо от процедурата
по съставяне и излъчване на
изпълнителна власт. Трябва
да търсим баланс между процедурата за съставяне на

правителство, законодателната дейност на Народното
събрание и важните въпроси и срокове пред страната,
коментира държавният глава. Радев разкритикува правителството в оставка, че
продължава да не внася актуализация на бюджета и лишава българските пенсионе-

ри, граждани и бизнес от
подкрепа, в случай че се разпусне Народното събрание.
Вярвам, че вашата група е
съпричастна към тези важни за обществото ни теми и
съм готов да обсъдим вашата позиция по тях, обърна се
той към представителите на
"Има такъв народ". ç

Îðãàíèçàöèÿòà íàñòîÿâà çà ïîäêðåïà çà ãðàæäàíñêîòî îáùåñòâî
è íåçàâèñèìèòå ìåäèè

на България е постепенното намаляване на оценката
заради проблеми с качеството на демокрацията основно, но не само - в
медиите, борбата с корупцията, съдебната система и
работата на институциите.
Организацията понижава
оценката за работата на
съдебната система в
България заради "притеснения за политизацията на
прокуратурата, липсата на
отчетност за нередности

Íàêðàòêî

Ива Митева свика
извънредно заседание
на парламента след
провала

"Ôðèéäúì õàóñ": Áúëãàðèÿ ñå ïëúçãà áàâíî
êúì õèáðèäåí ðåæèì íà äåìîêðàöèÿ
Проблемите на България
със съдебната система са
причина демокрацията в
България да се превръща в
"хибриден режим". Това е
оценката на американската
фондация "Фрийдъм хаус",
която всяка година издава
доклад за страните в
преход от Източна Европа
и бившия Съветски съюз,
цитирана от Топновини.бг.
Обхванати са 29 държави в
региона. "Фрийдъм хаус" в
момента смята България за
полуконсолидирана демокрация. Държавите в тази
категория са демокрации с
работещи избори с добри
стандарти за избирането
на лидери, но имат слабости в защитата на политическите права и гражданските свободи. Проблемът

:

"Èìà òàêúâ íàðîä" âúðíà ìàíäàòà çà ñúñòàâÿíå íà ïðàâèòåëñòâî

при работата на полицията
и прокуратурата и дискриминационно отношение
към ромите по време на
пандемията от COVID-19.
Останалите категории,
наблюдавани от фондацията, са - национални институции, избори, гражданско
общество, медии, местни
институции и борба с
корупцията. Докладът за
България сочи, че през
2020 г. политическият
климат у нас се е влошил
още повече. Същевременно през миналата година
се наблюдава и "влошаване на работната среда за
журналисти", с използване
на сила и нападения срещу
представители на медиите.
Отвъд посочените в промяната на рейтинга проблеми

в съдебната система се
споменават и първите
санкции, наложени от
Съединените щати срещу
български съдия - Андон
Миталов. Част от препоръките на "Фрийдъм хаус" за
справяне с кризата на
демокрацията като цяло е
да се инвестира в независими избори и да се
вземат мерки срещу дезинформацията в интернет
пространството и изборната намеса в региона.
Организацията настоява за
подкрепа за гражданското
общество и независимите
медии, като ЕС трябва да
се погрижи системата на
"пленени медии" в Унгария
да не се възпроизведе в
Полша и други държави в
блока. ç

Председателят на Народното
събрание Ива Митева свика
извънредно пленарно заседание
днес, след като депутатите от
ГЕРБ, ДПС и БСП не одобриха
седмичната програма на
парламента, съобщи БНР. След
Председателски съвет Митева
уточни кои точки ще бъдат
разгледани на заседанието:
довършване на Правилника за
организацията и дейността на
Народното събрание и Изборния
кодекс - второ гласуване. "Само
тези две точки засега, като се
разбрахме сутринта да имаме
отново Председателски съвет".
Ако водещите комисии по
законопроектите, които са им
разпределени, внесат доклади за
първо гласуване, да се обсъди
дали те да не бъдат допълнени
като точки от дневния ред за
тази седмица, уточни Митева. Тя
допълни, че според нея обстановката в парламента е спокойна и ще има нужните гласове за
провеждане на заседание. Порано в сряда парламентът не
успя да приеме дневния ред за
седмицата и така заседанието на
Народното събрание продължи
рекордно кратко - 10 минути.

Кабинетът в оставка
удължи извънредната
епидемична обстановка
до 31 май
На заседание на Министерския
съвет, излъчвано на живо във
Фейсбук, стана ясно, че тя ще
продължи до края на май,
съобщи Нюз.бг.
Здравният министър Костадин
Ангелов заяви, че България
излиза успешно от третата вълна
на коронавируса. Той посочи, че
се отчита тенденция за намаляване на хоспитализираните,
починалите и новозаразените.
Осигурили сме всичко необходимо за лечението на хората, като
се започне от ремдесивир, лични
предпазни средства, дезинфектанти, консумативи, докладва
още здравният министър.
Ангелов съобщи и че ще бъде
пусната заповедта, с която ще
бъдат осигурени трите начина за
влизане в страната, за да се
улеснят туроператорите.

Èñòîðè÷åñêèÿò ïàðê îòêðèâà Âòîðàòà ìåæäóíàðîäíà èçëîæáà çà èñòîðè÷åñêà
æèâîïèñ "Áúëãàðñêàòà àçáóêà"
Картини на художници от 20 държави ще
бъдат изложени от 1 до 31 май година в Историческият парк. Изложбата конкурс за историческа живопис се организира за втора поредна
година, като темата на тазгодишното издание е
"Българската азбука и нейното разпространение по света".
Популяризирайки жанра историческа живопис, както и история на България, организаторът цели да бъдат подпомогнати художниците,
намиращи вдъхновение в тази сферата.
Участие в конкурса за заявили творци от
България, Армения, Франция, Русия, Сърбия, Украйна, Беларус, Босна и Херцеговина, Италия,
Испания, Бахамските острови, Германия, Казахстан, Молдова, Нидерландия, Швеция, Дания,
Австралия, Великобритания и Румъния.
Церемонията по официално откриване на
изложбата ще започне на 1 май в 12 часа пред
Тракийския дворец. За официални гости на събитието, което се превръща в неразделна част
от културния и туристическия календар на региона, са поканени ръководители на дипломатически мисии, представители на местната власт,
представители на медиите, бизнесмени, културни и обществени дейци, изявени художници и
др. Партньори и гости на събитието ще бъдат
посрещнати по стар български обичай с хляб и

сол и музикално изпълнение на оркестър 101
каба гайди".
В програмата по откриване на Втората международна изложба на историческа живопис ще
бъдат представени още тракийски ритуал, демонстрация на бойни умения и средновековни
оръжия, майсторски класове и музикални изпълнения.
Организаторът - Историческият парк, се е
погрижил всеки гост да има възможността да
се докосне до историята на българската азбука, да усети магията от живота, сътворението и
ритъма на времето!
Историческият парк е най-големият и първият по рода си културно-исторически и развлекателно-образователен парк. Mащабният комплекс предлага интерактивно пътуване до 10 000
години назад във времето. Пресъздава развитието на човешката цивилизация по нашите земи от епохата на халколита и неолита, през
славната история на траките и Рим до разцвета
на Първото и Второто българско царство, превръщайки се в абсолютна революция в културноисторическия туризъм и удовлетворявайки нарастващото търсене за исторически забележителности в световен мащаб. В парка ежегодно
се организират международни културно-исторически събития. ç
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"Нашето мнение по отношение
на машинното гласуване е неизменно. След като сме решили да
се гласува машинно, това има смисъл, ако в големите секции се гласува само машинно. В противен
случай остава този хибриден модел, намалява ползата от машините и остават налице всички проблеми, свързани с хартията, особено недействителните бюлетини
и сбърканите протоколи. Затова
ние приветстваме решението, при
което в секциите над 300 избиратели се гласува само машинно, с
изключение на случаите, когато
има непредвидим проблем." Това
заяви народният представител от
ПГ на "БСП за България" и член на
Правната комисия в парламента
Крум Зарков в ефира на БНТ. Той
уточни, че в чужбина предстои този дебат, има логистични проблеми, но според социалиста може
да се намери балансирано реше-

ние на същата база.
"На машина се гласува бързо, трябва да кажем, че на последното гласуване 98% от случаите нямаше абсолютно никакъв проблем", обясни социалистът в предаването "Денят започва", като допълни, че самият той
е гласувал машинно и това е отнело 5 секунди.
"Един от големите проблеми е,
че в последните години мнозинството непрекъснато сменяше метода за гласуване. Методът за гласуване не е панацея, всяко има
плюсове и минуси. Големият плюс
на машината това е и фундаменталното право на избирателя, да
бъде сигурен, че неговият глас ще
бъде правилно отчетен. В това число и гласът, който дава за преференции. Как си обяснявате факта,
че хората, гласували с машина, гласуват в пъти повече, използвайки
и преференция, отколкото тези, из-

ползвали хартия?", попита управляващите Крум Зарков, като обясни, че тези, които са гласували на
хартиена преференция, тя просто
не се отчита.
"Реформа на Централната избирателна комисия според нас е
нужна", посочи Зарков, като добави: "Идеята ЦИК да не е на партиен принцип, а да е професионална, е правилна идея. Лошото
е, че действително няма достатъчно време, за да се проведат
необходимите конкурси, за да се
професионализира тази администрация. Ако остане тази идея - ЦИК
да рефлектира върху парламентарно представените партии, то
тези нови партии, естествено, би
трябвало да имат и право да участват в работата на ЦИК", обясни
той и допълни, че за съжаление,
в момента няма възможност да
се направи толкова дълбока реформа.

"Ние предложихме най-сетне
да се създаде публичен регистър
на избирателя, където всеки да
може да заяви къде действително
гласува. Това е голяма стъпка за
изчистването на избирателните
списъци от т.нар. мъртви души и
ще ни даде ясна представа за къде наистина живеят и гласуват нашите сънародници. В момента
броят на хората, които живеят и
гласуват в чужбина, е обект на
непрекъснати спекулации", категоричен бе социалистът.
По отношение на третия мандат той заяви, че президентът е
свободен по Конституция да реши на кого да го даде и това е
негово суверенно решение.
"Ако Румен Радев реши да го
връчи на нас, председателят на
партията Корнелия Нинова вече
обяви, че ще свика нашите органи, където ще се проведе този дебат", заключи Крум Зарков. ç

Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Èñêàìå íàøèòå çàêîíè ñúñ
ñîöèàëíè è èêîíîìè÷åñêè ìåðêè çà õîðàòà
Âíåñëè ñìå 8 çàêîíîïðîåêòà â ïîìîù
íà ìëàäèòå ñåìåéñòâà, íà
ïåíñèîíåðèòå, íà áåçðàáîòíèòå,
ïðèïîìíè ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ
"От ПГ на "БСП за
България" искаме да сме
ясни, за да спрат други
представители да спекулират на гърба на нашата
парламентарна група.
Днес не подкрепихме
програмата за работа на
Народното събрание по
една-единствена причина.
За нас най-важни днес са
социалните и икономическите мерки, които парламентът трябва да приеме,
за да помогнем на икономиката и на хората.
Нашата грижа в момента
са доходите - помощ за
безработни, за младите
семейства, за възрастните
хора и икономически
мерки, които да гарантират стабилност и растеж
на българската икономика. Причината да не
подкрепим програмата е,
че нито едно от направените от нас предложения
не се гледат в комисиите,
не се включват в програмата на Народното събрание. Предупредихме още
миналата седмица, че
настояваме това да бъде
един от приоритетите на

работата на парламента,
защото, както виждате,
удължава се срокът на
епидемиологичната обстановка, а хората изнемогват. Доходите не са достатъчни. Цените растат
нагоре. Нашата грижа е
това като първи приоритет. Внесли сме 8 законопроекта в този смисъл.
Те са в помощ на младите
семейства, на пенсионерите, на безработните.
Държим в програмата на
парламента да бъдат
включени най-приоритетните 3 от тях - Законът за
местните данъци и такси,
където отпадат таксите за
детски градини и ясли.
Втори - Кодекс за социално осигуряване - преизчисляване на пенсиите.
50-те лева са хубаво
нещо, но не са достатъчни. Дори вече да компенсират увеличението на
цените. На трето място Законът за семейните
помощи и деца, където
предвиждаме помощ за
родители, които са се
осигурявали през последните две години, помощ

за второ и трето дете не
по-малко от 6500 лева.
Всичко това трябва да се
случи през актуализация
на бюджета. Искаме ред и
правила в държавата, ред
и правила в парламентарната република - това
трябва да стане през
актуализация на бюджета
в Народното събрание предложение, което също
сме внесли. Затова и днес
се въздържахме от програма, в която има лобистки текстове, има всякакви
интереси. Но не и найважният интерес - този на
хората. Тази позиция
представяме на Председа-

телски съвет и настояваме
социалните законопроекти
да бъдат включени в
програмата на Народното
събрание.
Това заяви на брифинг
в Народното събрание
председателят на БСП
Корнелия Нинова, която
изложи мотивите на парламентарната левица, гласувала "против" дневния ред
на парламента.
Вчерашното заседание
на Народното събрание бе
закрито, след като предложеният дневен ред не
събра одобрението на
мнозинството от депутатите.ç



Ñîöèàëèñò: Ìàøèííîòî ãëàñóâàíå
ùå îò÷åòå ãëàñà íà èçáèðàòåëÿ

Íà òîçè äåí

Събития
 1672 г. - Армията на
Луи XIV напада Холандия.
 1877 г. - Създадено е
Българското опълчение.
 1879 г. - Александър I
Батенберг е избран за княз на
България от Първото велико
народно събрание.
 1986 г. - Бангладеш попада под опустошителен циклон, който става причина за
смъртта на 139 хил. души; без
дом остават над 10 млн. души.
 2017 г. - Турция блокира достъпа до Уикипедия от съображения за националната
сигурност.
Родени
 1818 г. - Александър II,
император на Русия
 1854 г. - Анри Поанкаре, френски математик и физик
 1881 г. - Методий Попов, български биолог
 1893 г. - Елисавета Багряна, българска поетеса
 1901 г. - Хирохито, император на Япония
 1919 г. - Жерар Ури,
френски актьор, режисьор и
продуцент
 1922 г. - Лъчезар Аврамов, български политик
 1926 г. - Владимир
Свинтила, български писател
 1935 г. - Любомир Левчев, български поет

 1946 г. - Васа Ганчева,
българска режисьор
 1970 г. - Андре Агаси,
американски тенисист
 1951 г. - Лудвиг Витгенщайн, австрийски философ

ÁÑÏ ïàê ïðåäëîæè çàêóïóâàíå íà "Ñïóòíèê V"
Отново внесохме в парламента нашето старо предложение правителството да започне разговори за внос на ваксина "Спутник
V", съобщи от фейсбук профила
си лидерът на българските социалисти Корнелия Нинова. Тя уточ-

ни, че утре предложението ще бъде разгледано в Здравната комисия на Народното събрание. "Вероятно всички сте видели позорните кадри на опашките на личните лекари и недостига на ваксини.

Следете утре кой как ще гласува в парламента", алармира и
призова председателят на БСП.
Реакцията на Корнелия Нинова идва след днешни информации за
неприятни сблъсъци между лични
лекари заради недостиг на вак-

сини.
Повторното предложение на левицата българското правителство
да започне разговори за закупуване на руската ваксина "Спутник
V" е следствие от хаоса с липсата
на ваксини в страната.ç

 1980 г. - Алфред Хичкок, британски режисьор
 2014 г. - Боб Хоскинс,
британски актьор
 2014 г. - Ивета Бартошова, чешка певица
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Âåëè÷êà Ñëàâîâà: Áúëãàðñêèòå ñîðòîâå
ïøåíèöà ñïàñèõà ðåêîëòàòà íè ïðåç 2020 ã.
обработка на площите и
начина на отглеждане на
културите.

Çåìåäåëñêàòà êîîïåðàöèÿ "Íèâà-93" â ñèëèñòðåíñêîòî
ñåëî Ïðîôåñîð Èøèðêîâî å íàé-ãîëÿìàòà â Ñèëèñòðåíñêî,
ñòîïàíèñâà 30 000 äêà çåìÿ è äàâà õëÿá íà 160 ðàáîòíèöè
Условията през пролетта са благоприятни за
културите, отглеждани от
земеделската кооперация
"Нива-93" в силистренското
село Професор Иширково.
Със 160 постоянни работни места и стопанисвани
30 хиляди декара кооперацията е най-голямата в
района. Освен преобладаващите зърнени култури
стопанството разполага и
с овощни градини от
кайсии, череши, сливи и
праскови. Имат и регистриран пчелин. Кооперацията е затворила цикъла на
производство, като стопанисва също осем търговски обекта, където предлагат свои продукти като
цехове за закуски, хлебопекарна и ресторант.
Sinor.bg потърси за
коментар председателя на
кооперацията Величка
Славова - агроном с
дългогодишен опит, която
даде своята прогноза за
стопанската 2021 г. "Влагозапасяването тази пролет
е много добро и всички
култури се развиват нормално. Към момента сме
засели пшеницата, царевицата и слънчогледа, който
вече поникна. Остава да
поникне и царевицата",
посочи Величка Славова. И
допълни, че минусовите
температури през февруари
и март са засегнали единствено стотина декара ранни
сортове кайсии. В останалите градини плодовете с
кайсии, сливи, праскови и
череши са запазени, което
е добра новина.

Всеки локдаун срива
приходите
По повод ситуацията с
Ковид-19 и карантините,
през които премина бизнесът през миналата и тази
година (локдаунът), Славова посочи, че и тяхната
кооперация отчита слаби
финансови резултати, които
се дължат на спадналото
потребление. "На два пъти
бяхме затворени по два-три
месеца и стокооборотът
падна. Това ни се отрази
икономически, защото не
съкратихме никого, а
изплащахме заплати. В
същото време не получихме никакви субсидии, под
предлог че основната ни
дейност не била търговия, а
селскостопанска", обясни
председателят на кооперацията. Заради измръзването на трайните насаждения
през миналата година
реколтата е била на нула.
Надеждите са за компенсация през тази година, тъй
като на този етап дръвчетата се развиват добре.
Това, което трайно
тревожи Славова подобно
на нейни колеги от цялата
страна, е липсата на
работна ръка. Кооперацията има нужда от поне 150 200 души допълнително за
работа в градините в
условията на ограничения,
наложени заради вируса.
Обикновено за сезонна
работа се стичат хора от
няколко области освен
Силистренска, но надали
ще разрешат движението
на такива големи групи
хора от други места в

Климатичните
предизвикателства

страната, които да бъдат
настанени при нас в условията на карантини", смята
Величка Славова.

Повече български сортове пшеница
На фона на спада в
добива от пшеница през
миналата година, която
беше кризисна за сектора
заради сушата, стратегията
на кооперацията е била
доста печеливша и добивите не са се сринали като в
други части от Източна
България.
"Миналата година условията бяха много тежки и
сериозно се отразиха найвече на пшеницата. Пшеницата беше засегната от
повратни студове и след
това последва продължителна, бих казала, незапомнена суша. Въпреки това
нашите добиви се задържаха на около 400 кг/дка, при
50-100 в някои от съседните
области. Отдавам това на
факта, че отглеждаме
повече български сортове
пшеници", обяснява агрономът. Най-успешни са се
оказали сортовете "Енола" и
"Калина". Докато в предишни години 70 - 80% от
пшеницата е била чужда
селекция - основно френска, сега делът на произведените от института в
Генерал Тошево и вносните
сортове е изравнен.

Ще стигнем ли европейската цел за 25% екониви до 2030 г.?
Плановете на Европейската комисия до 2030 г.

площите с биопродукция в
рамките на Общността да
достигнат 25% от обработваемите земи е възможно да
се случат, но всичко зависи
от стимулите, смята председателят на кооперацията.
Според нея при подходяща политика е възможно да
"позеленеят" не само площите с трайни насаждения и
зеленчуци, а и при всички
култури. Към момента обаче
агрономът отчита, че субсидиите у нас са ниски,
същото се отнася и до
цените за реализацията на
продукцията. От сертифицираните овощни биоградини
кооперацията успява да
продаде единствено сливите, като цената се доближава до тази на конвенционално отглежданите дръвчета.
Що се отнася до другата
цел, преследвана от Брюксел - за намаление на
пестицидите, торовете и
антибиотиците при животните, Славова смята, че "това
е възможно да се случи и
аз мисля, че трябва да се
работи в тази посока". "Като
си представя какво се
изсипва всяка година в тази
земя, е страшно", коментира
агрономът. И припомня, че
преди години са се ползвали значително по-малко
пестициди, като агрономите
са залагали на методи като

Величка Славова смята,
че промените в стопанствата са съществени заради
климатичните промени,
затова е важно всеки
фермер да преразгледа
стратегията си. "Дъждовете
са неравномерно разпределени през годината, като в
Добруджа има продължителни засушавания и през
пролетта, и през есента - с
продължителност по два-три
месеца. Преди пет-десет
години това не се забелязваше, но сега се отразява
върху бизнеса", пояснява
Славова.
"Ако трябва да се нагласим към климатичните
условия, е важно да променим и технологията на
отглеждане, и сортовете, и
видовете растения. За да
дойде тази промяна, са
необходими средства.
Нашата кооперация излиза
от трета тежка година. Но за
да се преоборудва машиннотракторният парк и да се
премине към нови технологии, просто трябват капиталовложения", допълва тя.
Според Славова крайно
наложително е да се стимулира поливното земеделие
за изграждането на кладенци и системи, но средствата по мярка 4.1 не са
достатъчни. Именно затова
и всяко ново правителство
би трябвало рязко да
подобри политиките в тази
област, защото поливните
площи с интензивни култури биха се увеличили
единствено при по-осезателна намеса на държавата
и ЕС.
Íàäåæäà ÈÂÀÍÎÂÀ

Ùåäðè îáåùàíèÿ îò Àãðîìèíèñòåðñòâîòî, à çåëåí÷óêúò è ïëîäîâåòå íè ñàìî âíîñíè
Ако през 2018 година производството на зеленчуци и плодове в
България е съставлявало 11,3% от
общо отглежданите селскостопански култури в страната, то амбициите на Министерството на земеделието в оставка са до 2030 г. този
дял да се повиши почти двойно до 20 на сто. Това беше записано в
Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, качена на страницата на Министерството на земеделието през май миналата година. Припомняме този документ,
за да видят администраторите какво са обещавали през пролетта на
миналата година и дали тези идеи
са били реализирани 12 месеца покъсно. Амбицията да се постигне
почти двоен ръст в производството
беше разписана в мярка 6.1 "Структурна и секторна балансираност на
селското стопанство".

Интересно е да си припомним
обещанията на министерството в
оставка, записани в този документ,
а именно, че "с установяването на
по-рационална структура на селското стопанство ще се подобри
неговата икономическа, социална
и екологична устойчивост. Основен фокус на аграрната политика
ще бъде ускоряването на процесите на преструктуриране в отра-

съла - укрепване на дребните фамилни стопанства, постигане на
подходящ баланс между растениевъдството и животновъдството и
техните подсектори, навлизането
на млади хора в земеделския бизнес. Това ще допринесе за подобряване жизнеспособността на стопанските структури и за осигуряване на продоволствената сигурност". Все обещания, които не са
новост за фермерите с памет, защото бяха записани и във втория
проект на ПРСР през 2016-2017 г.
Второто обещание в този документ е свързано със значителен ръст на крайната продукция и
в животновъдството. Ако през 2018
г. делът на продуктите от този подсектор е бил 25,6% от производството на селскостопански стоки,
то през 2030 г. той ще нарасне
на 30%, обещават от Агроминис-

терството. В същото време средно делът на животновъдството в
държавите от ЕС е бил 45,2% от
дела на останалите стоки. Тоест
ние залагаме през 2030 г. дял, много под средния за ЕС, отчетен през
2018 г.
По отношение на младите фермери ситуацията в България спрямо тази на останалите държави в
ЕС е доста по-добра. Ако средно в
ЕС през 2016 г. стопанствата на
фермерите с управители под 40 г.
са били 10,6% от общите стопанства, то в България този процент
е бил 14. В документа до 2020 г.
обаче страната ни залага този процент да падне до 10,6 на сто от
всички стопанства, което е извънредно странно. Защото, ако през
2016 г. си бил добър в нещо, то е
редно поне да го запазиш като процент до 2030 г., нали?

Въз основа на тези данни, записани в документа през 2020 г.,
са заложени и бюджетни средства, така че страната ни да постигне обещаваните цели.
Доколко заложените средства
фигурират в проекта за Национален план за възстановяване и развитие обаче, ще ви припомним в
един от следващите текстове. За
да е ясно, че статистиката оборва
голяма част от обещанията, давани на сектора през последните години, се казва в коментар на Синор.БГ. ç

ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ

29.04.2021 ÇÅÌß

5

Âåëèêäåíñêèÿò êîçóíàê ñ 20%
íàãîðå â öåíàòà
Ïðè÷èíàòà å ñêîêúò íà ñóðîâèíèòå ïðåç ïîñëåäíàòà ãîäèíà, îïðàâäàâàò
ñå õëåáàðèòå è ñëàäêàðèòå
Този Великден козунакът ще се продава с 5060 ст. по-скъпо от миналата година, или цената
ще е по-висока средно с
20%. Това съобщи за
БГНЕС Димитър Людиев,
председател на Регионалния съюз на хлебопроизводителите и сладкарите
в Бургас. Причината е
скокът на суровините
през последната година.
Хубавите козунаци се
продават от 3, 4 и 5 лв. в
зависимост от пазара,
грамажа и качеството.
През последната година
много поскъпнаха суровините. Брашното поскъпна с 20%, увеличи се
и цената на олиото и
електроенергията. Затова
в момента има промяна
на цените на козунаците
в сравнение с миналата
година. Те ще бъдат поскъпи с 50, 60 ст. за
бройка или средно с
20%", заяви Людиев.

По думите му в България са останали малко
майстори, които правят
козунаци на стария
принцип с плетене.
Добрите майстори успяват да сплетат за едва
минута три козунака.
Само в този цех, който
зарежда няколко хлебопекарни в региона, за
седмицата преди Великден се изпичат близо 60
000 козунака. "Хубавият
козунак трябва да има
добра и плътна структура, така наречените
конци. Да има добър
загар, да не е влажен
отвътре и да не бъде
толкова жълт. Да не се
подлъгват клиентите,
защото много жълтият
козунак е направен
предимно с оцветители.
Когато се правят с истински яйца, козунаците
не са толкова жълти.
Ползва ли се яйчен прах,
великденският сладкиш

няма да стане на конци.
По това може да се
различи. Немалко от
фирмите използват яйца,
а не само яйчен меланж,
казва технологът на един
от големите хлебарски
цехове в Бургас, Иван
Кръстев, технолог на цех
за производство на хляб

и сладкарски изделия.
Почти 80% от козунака
по магазините у нас е
български, но в последните години все попопулярни стават италианските козунаци - панетоне. Характерното за
него е, че той е с подълга ферментация. ç

Íàä 1,6 ìëí. áúëãàðè æèâåÿò ïîä ïðàãà íà áåäíîñò
През 2020 г. линията на
бедност общо за страната
e 451 лв. средномесечно на
човек от домакинство. При
този размер на линията под
прага на бедност са били 1
659 900 души, или 23.8 на
сто, съобщи Националният
статистически институт. В
сравнение с предходната
година размерът на линията на бедност нараства с
9.2 на сто, а относителният
дял на бедното население
нараства с 1.2 процентни
пункта. Същевременно обаче системата за социална
защита има съществено
значение за редуциране на
бедността.
Данните за 2020 г. показват, че ако в доходите на
домакинствата се включат
доходите от пенсии, но се
изключат останалите соци-

ални трансфери (обезщетения, социални и семейни
помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 23.8 до 29.9 на сто,
или с 6.1 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери
равнището на бедност нараства до 41.7 на сто, или
със 17.9 процентни пункта,
пише БТА.
Основният фактор, увеличаващ риска за попада-

не в групата на бедните за
преобладаващата част от
населението, е тяхната икономическа активност и
участието им на пазара на
труда.
За целия период на наблюдение относителният дял
на бедните е най-висок сред
безработните хора (61.1 на
сто за 2020 г.), като рискът
от бедност при безработните мъже е с 12.3 процентни
пункта по-висок в сравнение с безработните жени.
През 2020 г. делът на бедните сред заетите хора във
възрастовата група 18 - 64
години нараства спрямо
предходната година с 0.7
процентни пункта до 9.7 на
сто, като при работещите на
непълно работно време
рискът за изпадане в бедност е четири пъти по-ви-

сок от този при работещите на пълно работно време. Същевременно рискът
от бедност сред работещите жени е с 2.1 процентни
пункта по-нисък от този при
мъжете.
Образователното равнище оказва съществено влияние върху риска от бедност
при заетите. Най-висок е относителният дял на работещите бедни с начално и без
образование - 65.7 на сто.
С нарастване на образователното равнище относителният дял на бедните сред
работещите намалява два
пъти за хората с основно
образование и над осем пъти за тези със средно образование. Делът на работещите бедни с висше образование е най-нисък - 2.4
на сто. ç

5% îòñòúïêà çà äàíúê ñãðàäè è àâòîìîáèë - äî 5 ìàé
До 5 май е срокът, в
който столичани могат да
ползват 5% отстъпка за
данък сгради и данък автомобил, при условие че
цялата дължима сума се
внесе наведнъж, съобщиха от НАП. Самият 5 май
е и крайният срок за първата вноска на такса битови отпадъци, ако не искате да ви се начисляват
законните лихви за закъснение.
Срокът за 5% отстъпка
за местните данъци и първата вноска на такса смет
по принцип е 30 април, но
тази година е удължен с 5

дни заради Великденските
празници, обясниха от дирекция "Общински приходи"
на Столична община.
Ако собствениците плащат местните си данъци и
такси на части, крайните
срокове за това, без да им
се трупат лихви, са:
- Данък недвижими имоти и данък МПС: 30 юни първа вноска, и 1 ноември
- втора вноска.
- Такса битови отпадъци
- четири вноски: 5 май, 30
юни, 30 септември и 30 ноември.
Най-удобният начин за
плащане на местните данъ-

ци и такси е през електронния портал на Столична община: https://szp.sofia.bg/

OnlineReportWSClient/
pages/login.jsf , уверяват от
приходната агенция. ç

Íà âñåêè 4 äíè
åäèí áúëãàðñêè
ðàáîòíèê çàãèâà
ïðè òðóäîâà
çëîïîëóêà
На всеки 4 дни един български работник не се прибира вкъщи, защото загива
на работното си място. 2309
са трудовите злополуки, отчетени у нас през миналата
година, показва оперативната информация на НОИ. Тъжната статистика сочи, че са
регистрирани 89 смъртни
случаи, 8 от тях на жени.
През 2020 г. отново най-много жертви има в икономическите дейности от сектор
"Строителство" - 17 бр.
(2019 г. - 18 бр.), следван
от "Сухопътен транспорт" 11 бр. и "Търговия" - 8 бр.
Броят на смъртните случаи
през 2020 г. е същият като
през 2019 г. И фактите отново са безмилостни - на
всеки 4 дни един български
работник не се прибира вкъщи, защото загива на работното си място.
В България фаталните трудови злополуки, отнесени
към 100 000 работещи, продължават да са два пъти повисоки от средноевропейските нива. Трудовите злополуки през 2020 г. са намалели спрямо 2019 г., когато
са били 2731 бр. Най-голям
брой са констатирани в сектор "Сухопътен транспорт" 187 бр., и "Строителство" 187 бр. Загубените в резултат на трудови злополуки календарни дни за 2020 г. са
162 480.
Според последните публикувани данни на Националния осигурителен институт
през 2018 г. у нас са признати едва 15 нововъзникнали случаи на професионални болести. За сравнение,
през 2009 г. техният брой е
бил 116. По данни на НОИ
през 2019 г. починалите у
нас лица между 20 и 65 г., т.
е. в работоспособна възраст,
са 17 199 души, като вероятно при част от тях лошите
условия на труд и свързаните с тях заболявания са една от причините.
В продължение на 23 г. с
подкрепата на "Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов" се изплащат стипендии на децата на миньори, полицаи, учители, шофьори, железничари и др., част
от които са били членове на
КНСБ. От 1998 г. досега заделените от фонда средства
за подкрепа на децата без
родители са над 400 хил. лв.
Към момента стипендиантите на благотворителния фонд
са 39. Финансовите средства се осигуряват чрез дарения, като се организират
благотворителни кампании и
инициативи. Всеки, който желае да помогне, може да изпрати и SMS с текст DMS
POMOGNI на 17 777. Цената
е 1 лв. ç
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КС Враца вярва, че ще се справи с предизвикателствата
на кризата от COVID-19 чрез енергията на младите
На 27 април (вторник) се
проведе Редовното Общо Годишно отчетно-изборно събрание на КС Враца, на което 33-годишната Анелия Дамянова бе избрана за председател на организацията. Тя
заменя на поста дългогодишния ръководител на Съюза
инж. Велко Атанасов. "Отражението на пандемията от
COVID-19 оказа влияние на
организацията ни, на стопанския живот, на резултатите и не без значение - на
психиката. Не успяхме подобаващо да честваме 130-годишнината от зараждането
на кооперативното движение
в България, Международния
кооперативен ден. Страхът
скова народа. Въпреки всичко нашите хора достойно се
справиха със задълженията.
Нямаше затворени магазини, нямаше дезертирали служители. Преодоляхме първоначалния шок. Кооперативната система за 130 години
е преживяла и се е справяла
достойно и в по-трудни времена", заяви от трибуната на
събранието инж. Атанасов.
За стажа и приноса му в кооперативната система и по
случай неговото оттегляне от
активна дейност, на събранието той получи "Почетен
знак на ЦКС - златен" от
председателя на Контролния
съвет на ЦКС Виден Виденов.
Наследничката на инж.
Виденов - Анелия Дамянова, работи във "Финансовосчетоводния" отдел на Съюза от 2011 г. Има висше образование със специалност
"Счетоводство и контрол".
Сред целите в нейната програма са привличане на членкооператори и най-вече на

Инж. Велко Атанасов вярва, че кооперативната система ще пребори
трудностите, породени от COVID-19

такива до 35-годишна възраст. "Водещите перспективи
и идеи за развитие на КС
Враца са повишаване ефективността на обектите от
Търговска верига КООП, които в момента са 13, разширяване номенклатурата на
търгуваните стоки чрез националния единен кооперативен пазар, продължаване
функционирането на кооперативните магазини извън
търговската верига КООП.
Целим също така опазване
и ефективно стопанисване на
кооперативното имущество.
Ще се опитаме да запазим
традиционното за системата
хлебопроизводство в хлебопроизводствения център в ПК
"Напредък" - град Кнежа. Поради продължаващата загуба на пазарните позиции, водеща до преустановяване на
дейност "Изкупуване", се обмисля обстойно проучване на
възможността за стартиране
отглеждането на маслодайни
растения и житни култури в
потребителните кооперации,
където има шанс за това",
споделя Анелия Дамянова. В
новия Управителен съвет на

РАЙОНЕН

КС Враца тя ще работи с Вася Неофитова (юристконсулт
към КС Враца), Румяна Попова (ПК "Козлодуйски бряг"
- Козлодуй), Маргарита Павловска (ПК "Напредък" - Кнежа), Пламен Иванов (ПК
"Напред" - Враца), Митка Цолова (ПК "Единство" - село
Синьо бърдо, общ. Роман) и
Поля Въльовска (ПК "Орач"
- село Борован). Новоизбраният Контролен съвет на КС
Враца се състои от Цветомира Данова (счетоводител
в Съюза), Юлия Николова
(бивш гл. счетоводител на
ПК "Труд" - Мездра) и Стоян Стоянов (ПК "Балкан" село Зверино, общ. Мездра).
В КС Враца членуват 30
кооперации - 29 потребителни и 1 издателска, с 3569
член-кооператори, 1948 от
които жени (54,6%). Общият дялов капитал е 347 861
лв. Водещи обекти в търговията на дребно са магазините на ПК "Септември" Криводол и ПК "Труд" - Мездра.

Председателят на КС на ЦКС Виден Виденов заедно с новоизбрания председател на КС Враца Анелия Дамянова и нейния предшественик инж. Виден Виденов

Председатели и пълномощници на Редовното Общо Годишно отчетноизборно събрание на КС Враца упражняват правото си на вот

Дирекция "КООП медии
и реклама"

КООПЕРАТИВЕН

СЪЮЗ

гр. ХАСКОВО

ПОКАНА
На основание чл.16, ал.3 от ЗК и чл.19, ал.1, 2 и ал.3 от Устава на РКС гр.Хасково, УС на РКС свиква общо годишно отчетно-изборно събрание
на 25.05.2021г./вторник/ от 10 часа в залата на РКС гр.Хасково, ул."Скопие" 1, ет.3, при следния:

ДНЕВЕН
1.Отчет на УС на РКС за дейността на Съюза за 2020 г.
Докл: Ж. Йончев
/Председател на РКС/
2.Приемане на годишния финансов отчет
на РКС и на "КООПТУР"ЕООД, "ТЕРРА
КООП" ЕООД и "ТЕРРА ТУР"ЕООД за 2020
г. и разпределение на печалбата. Вземане решение по финансови ревизии на РКС и на
"КООПТУР" ЕООД, "ТЕРРА КООП" ЕООД и
"ТЕРРА ТУР" ЕООД.
Докл: П. Димитрова
/гл.счетоводител на РКС/
3.Заключение на КС на РКС по отчета на
УС за дейността на Съюза за 2020 г.
Докл: Г. Павлов
/Председател на КС/
4.Определяне размера на средствата за дейността на КС през 2021г.
Докл: П. Димитрова
/гл.счет. на РКС/

РЕД

5.Упълномощаване на УС и Председателя на
Съюза за сключване на договори за придобиване,
продажба, замяна, учредяване на ипотека, учредяване права на строеж и други вещни права; сключване на договори за отдаване под наем на недвижими имоти, договори за получаване на кредити
от банки, други физически и юридически лица,
включително и срещу учредяване на ипотеки върху недвижими имоти-собственост на РКС и запор
на движими вещи собственост на РКС. Упълномощава УС да се разпорежда със средствата от
фонд "Инвестиции", "Резервен" и неразпределени
печалби на РКС, "КООПТУР" ЕООД, "ТЕРРА КООП" ЕООД и "ТЕРРА ТУР" ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е РКС Хасково.
Докл. :Председателя
на комисията по Предложенията
6.Освобождаване от отговорност на председателя на РКС и членовете на УС и КС на РКС за
дейността им през 2020 г.
Докл: Председателя
на комисията по Предложенията

7.Освобождаване и избор на председател
на РКС.
Докл.: Председателя
на комисията по Предложенията
8.Освобождаване на УС и КС, определяне броя и избор на членове на УС и КС на
РКС.
Докл.: Председателя
на комисията по Предложенията
9.Освобождаване и избор на управител на
"КООПТУР" ЕООД, "ТЕРРА КООП" ЕООД
и "ТЕРРА ТУР" ЕООД.
Докл.: Председателя
на комисията по Предложенията
Забележка:
Материалите за събранието са на разположение в деловодството на РКС, гр.Хасково, ул."Скопие"1 всеки ден от 10 до 14 часа.
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Èìà ëè èçõîä îò äåìîãðàôñêàòà
êàòàñòðîôà â Áúëãàðèÿ?
През 90-те години на XX век започна преход на социалистическите страни към пазарна икономика (капитализъм). В ГФР канцлерът Хелмут Кол забрани на територията на ГДР да се унищожава нещо, само да се надгражда.
Извърши се реформа. В Унгария и
Чехословакия (сега Чехия и Словакия) чрез реформи земеделските кооперации се запазиха като
акционерни дружества, а промишлеността се приватизира. Има и
държавен сектор. Здравеопазването е безплатно. Сега Чехия търгува с цял свят, по промишлена продукция на глава на от населението
е на едно равнище с Италия и Испания. Тези страни запазиха износа си, не са слуги на чужди интереси, развиват се и нямат демографска криза. Нямат излаз на море и просперират при по-неблагоприятни природни условия от
България. Как я докарахме до катастрофа?
В България се проведе със закон силово ликвидиране на кооперативните стопанства. Чрез ликвидационни съвети се върна земята в реални граници - раздробяване. Както на всички в родното ми село, моята обработваема
земя от 100 дка е в 14 парчета
(ниви).Всички я дадохме на арендатор срещу рента. Но той култивира само жито, царевица и слънчоглед. Ликвидира се животновъдството, производството на плодове, зеленчуци и др. В страната се
ликвидираха напоителните системи, много язовири са безстопанствени. Държавата ни от известен
износител, от 1992 г. внася 84 %
от храните. Ликвидираха се цвеклопроизводството, производството на хмел, тютюнопроизводството намаля 15 пъти.
В промишлеността се проведе
криминална приватизация, при която се унищожиха 1200 завода от
всичките 2500, продадени бяха печеливши предприятия на чужденци. В Габрово например предприятия с голям износ бяха продадени на турски бизнесмени. Едни от
тях изчезнаха, а други съществуват с малък обем на производство. В резултат населението на града. 0т 90 000 спадна на 45 000
души, млади хора напуснаха България. Така се обезлюдяват цели
райони с изключение на София,
Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора. Например в Лом препитанието беше в завода за захар и консервния комбинат. Заедно с тях
изчезна производството на захарно цвекло и плодове.

И сега продължава
разрухата.
Например в селското стопанство за 10 години са изчезнали над
60 % от стопанствата. При преброяване от ЕС преди 10 години
стопанствата са били 360 000, а
сега 130 000 са действащи. Смущаващи са данните за язовирите,
които са 6840 (според Кирил Войнов), изградени за напояване, ри-

ба, воден спорт, а 30 големи имат
87 ВЕЦ.
След разрухата в земеделието,
много язовири останаха без стопанин. Пример: в родното ми село и съседното, зем. стопанства
имаха язовири. След изчезване на
ТКЗС останаха без стопанин. Ограбена е машинната зала, откраднати са помпите и изпускателните
съоръжения. Сега 414 язовира са
в аварийно състояние, а на около
100 не се знае собственикът. Това
безотговорно отношение доведе до
аварията на язовир край с. Бисер, където загинаха хора. Половин година се диреше собственикът. Дълго време ръководителите
не знаеха колко са язовирите в
България.

Планът на Ричард Ран
и Роналд Ът,
лансиран от безродници, доведе
до разруха и връщане на страната
ни с около 80 години назад. По
статическия справочник на ООН до
1990 г. България е на 27-о място
в света като индустриално-аграрна страна, а сега е на 43-то място
и най-бедната, най-боледуващата
и изчезваща нация в ЕС. Народът
ни е с най-малките доходи, качеството на живота - най-ниско в ЕС,
с най-голяма смъртност в света
след Лесото в Африка. Сега у нас
има най-малка раждаемост, найголямо разслоение на бедни и богати, най-голяма корупция в ЕС.
Според Евростат сме на първо
място по алкохолизъм, пушене на
треви и ранно сексуално общуване и раждания на малолетни.
Това дава основание на наши учени например проф. Атанас М. Семов да заявят: "Българщината се
затрива съзнателно!" Истина е, че
англосаксонците отдавна водят
борба срещу славянството и православието.
Вече 15 години учени и общественици с несъмнен авторитет подават тревожна информация по
този проблем. Сред тях са: проф.
Петър Иванов, проф. Иван Ангелов, проф. Атанас Семов, Ренета
Инджова, проф. Боян Дуранкев,
доц. Стоян Влайков, Анна Ковачева, проф. Георги Чапкънов, Румен
Гълъбинов, Даниела Везиева и др.
Разрухата в производството
принуди много работоспособни
хора, предимно от 20 до 40 години, да търсят работа в други държави. Над 2 100 000 души емигрираха и демографската картина
се промени. В остатъчна България 1/3 са пенсионери. Ежегодно напускат нещастната родина
48 000 до 50 000. През последните 7 години населението ни намаля с над 350 000 души. Спадна
и раждаемостта, което залага неблагоприятна перспектива за бъдещето на нацията. Ето как изглежда тази ситуация: През първата половина на XX в. годишно са се
раждали по 150 000 деца, през
втората половина на XX век са се
раждали по 125 000-130 000 деца. По време на Първата световна

война 1918 г. се раждат 100 000
деца. След Втората световна война: през 1946 г. са родени 179
226 деца, през 1953 г. - 182 000
деца, през 2014 г. - 63 000 деца,
през 2015 г. -61 374 деца; 2017 г.
- 58 000 деца; 2018 г.-46 222 деца. През време на войните са се
раждали 3-4 пъти повече деца от
сега. На последно място сме по
раждаемост в Европейския съюз.
Същевременно през последните 10 години умират по 110 000112 000 души годишно. Разликата
между родените и умрелите е около 50 000 души.

Прирастът
е отрицателен.
От 235 страни само 40 намаляват населението си. Тревожно е, че
годишно се раждат около 30004000 деца от непълнолетни майки,
през 2015 г. са родени 3061 такива деца. Това значи, че съвременното българско семейство и училище имат проблеми с възпитанието.
Възниква въпросът: Може ли да
се реши проблемът с катастрофалното спадане на раждаемостта? Да! Може и да има опит на
други страни. Унгария подпомага
всяка родилка с 35 000 евро еднократно, осигурява й се работно място и социални придобивки. Резултатът е: 1989 г. населението е 10 426 000, сега, 2019 г.
- 9 731 000. Чехия - всяка родилка получава през 4 години заплата 1400 евро, социални придобивки, лечението е безплатно, лекарствата и храните са с по-ниски цени от нашите. Подобно е в
Словакия - през 1989 г. - 5245
000 души, -2019 г.- 5442 000 жители. Словения - грижите са подобни на тези в Чехия. Резултатът е: 1989 г. - 1 996 000 жители, а през 2019 г. - 2 080 000
жители.
В България, вместо да се търси
решаване на проблема, някои насаждат илюзорни и заблуждаващи "обяснения". Дама, хабилитирано лице, обясняваше по телевизия, че при "комунизма" имало
висока раждаемост, защото забранили абортите, а сега нямало
опасност от катастрофа, защото
щели да дойдат българите, изселили се преди 180-190 години, в
Русия (сега Украйна и Молдавия).
Видимо това е манипулация. Полша е демократическа държава, но
сега забрани абортите. При социализма имаше период на заб-

рана, но понеже засилваше нелегални дейности, бе премахната. Разчита се на възпитанието.
Истина е че млади хора напуснаха България и от останалите 6,8
милиона всеки трети гражданин
е пенсионер. Затова намаля раждаемостта.
Един интелектуалец излезе с позиция, че България ще възкръсне
като обясняваше как след Освобождението 1878 г. българите са
били 2,5 милиона, но не каза, че
младежите са били тук, какви етноси е имало в проценти и тогава
на Земята населението е било под
1 милиард. Не е лошо, че призовава духовете за възкръсване, но катастрофално е да разчиташ само
на тях. Те помагат на работещите.
Според НСИ населението на България през 2019 г. е 7 000 039
души, а през 2020 г. е 6 942 142
жители. За една година е намаляло с 49 995 души.

Българите намаляват
с 11 души на час.
От около 60 000 раждания годишно и 110 000-120 000 починали се вижда, намаление на населението с около 50 000 души.
Това е намаление с 9 души на
час, или 220 на ден. Ужасяваща
картина!
По данни на ООН и Световната банка българите са най-бързо топящата
се нация. Според тях и наши учени
България ще се свие до 5,4 млн. жители до 2050 г. Според Дейвид Стърн
от в. "Таймс" до средата на XXI век
България ще намалее с 23 % и може
да стигне до 4 000 000 жители. Цели
райони са обезлюдени. През 1989 г.
е имало 4998 села. През 2020 г. 1200
села са с под 50 души, 1617села с
под 10 души, а 171 села с 0 жители.
В селата възрастни хора живеят със
страх от непознат досега терор на
мародери - нападат и вземат наличните пари, ценности, изнасилват и
убиват. Например в община Севлиево: в село Агатово има убити 3-ма, а
във войната 1944-1945 година са загинали 2-ма; в с. Малък Вършец убити
3-във войната 1 загинал; в с. Дамяново убити 4-ма души от мародери - във войната загинал 1;
в с. Добромирка убити 2-ма; в с.
Градище 1 заклан за пари; в с
Боаза убит 1, и т. н.
При тези условия на страх, терор от телефонни измамници и мародери често малолетни с насилие
им вземат скромните пенсии и беззащитните хора изпадат в отчаяние и загубване смисъла на живот.

Затова има много самоубийства. В
страната ни има 3 000 000 домакинства, като всяко 3-то е с 1 член.
Известно е, че самотата също е нещастие. Според проф. Петър Иванов годишно стават 1600 самоубийства, по 3-4 ежедневно. Всеки
ден правят опит за самоубийство
7-8 души, годишно около 80 души.
След нас са само Латвия, Уругвай
и Литва.За 10 години 11 646 българи са сложили край на живота
си. През 2019 г. има 950 самоубийства и само през първото шестмесечие има 4 самозапалвания,
Двамата са от нашия край - Дряново и с. Камен, Г. Оряховско. По
този показател сме на едно от първите места в света.
Социалното развитие в България
е в една група с латиноамериканците - на 20-то място в света заедно с Бразилия, Колумбия, Аржентина и Мексико. Четвърт век (25
години) вносът ни е по-голям с 45 млрд. лева от износа. Това е ужасно. Според Евростат българите имат
най-ниска продължителност на живота в ЕС - средно 75 години; в
Латвия -75,1 г; в Румъния - 75,3 г.;
Испания - 83,5 г. ; Италия - 83,4 г.,
а за ЕС е 81 години средната продължителност на живота. Според Евростат два пъти сме наказвани от
Брюксел за най-замърсен въздух,
от който умират около 15 000 българи ежегодно.
Изходът е изкарване като първостепенна задача повишаване доходите и качеството на живот на
българите. Привличане на млади
хора в производството чрез високи технологии, каквито бяха 7 завода за запаметяващи устройства, магнитни ленти и др. електроника, авангардни технологии, възстановяване авторитета на селското ни стопанство на нашия и
външните пазари. Според учени от
Института за икономически изследвания към БАН (проф. Ив. Ангелов
и др.) при реализиране прираст
на икономиката от 6-8 % за две
десетилетия можем да стигнем
средното равнище на страните от
ЕС. Нашите "демократи" избраха
друга посока. Манипулират колко
лошо е било при "комунизма".

В катастрофа сме,
а отклоняват
вниманието с лъжи,
заблуди и илюзии. И ако някой
пристъпи да разкрие истини и да
предприеме критика, го квалифицират като комунист, син на Кремъл, путинист и др. А средствата
за масово осведомяване за 10 години развиха цензура от 60-то място вече е на 111 няколко години,
а сега на позорното 112-о място.
Трудно се изказват истини и свобода на реално отношение към действителността в някои централи. И
все пак има оптимизъм да разчитаме на знаещи, почтени и смели
българи да намерят изход, Идват
нови поколения учени, труженици,
политици и общественици.
Доц. д.ф.н. Гено МАТЕЕВ
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Ïî÷åòåí çíàê íà ïðåçèäåíòà
çà 105-ãîäèøåí âåòåðàí îò
Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà
Ñòîé÷î Ñòîé÷åâ æèâåå â
Íîâà Çàãîðà, ïàçè ñïîìåíà
çà áîéíàòà ñëàâà íà
Áúëãàðèÿ
Държавният глава
Румен Радев удостои с
почетен знак на президента на Република България
ветеранът от Втората
световна война редник от
запаса Стойчо Стойчев за
вярната и достойна служба в редовете на Българската армия и по повод
навършването на 105
години от неговото рождение. Той навърши достолепната възраст на 19 април.
Предложението за награждаването бе на председателя на Съюза на ветераните
от войните на България
(СВВБ) доц. д-р Иван
Сечанов. Почетният знак
бе връчен от съветника на
президента по сигурност и
отбрана полковник от
запаса Илия Милушев.
Фронтовакът, който живее
в Нова Загора, бе поздравен от името на председателя на СВВБ доц. д-р
Иван Сечанов и от председателя на Областната
организация на Съюза
полковник от запаса
Николай Тодоров. През

тази година 90 български
ветерани от Втората световна война навършват 100
и повече години. 42 от тях
за първи път ще прекрачат
столетието.
Ветеранът редник от
запаса Стойчо Иванов
Стойчев е роден в близкото село Каменово на
19.04.1916 година. В родното си село завършва
3-ти (сега 7-и клас). В
града дошъл да изкара
гимназия, но бедността го
принудила да остави
учението и да се захване
да работи. Това става
някъде към 1932 година.
През 1937 г. го вземат
войник в Сливен, като
картечар. За негов късмет
се ражда Симеон и той
вместо две служи една
година. Дават и домашен
отпуск на войниците
заради родилия се
престолонаследник. Боецът картечар обаче няма
пари да си дойде на село.
Тежък и нерадостен живот
на сирак! Още нероден,
баща му умира от просту-

да, която го пипва, завръщайки се от фронта на
Първата световна война.
През 1944 г., вече
семеен и с две деца, бай
Стойчо е мобилизиран и
изпратен в Серес, Гърция.
Бил е в петчленния
разчет на тежката картечница "Шварцлозе". Случват се инциденти, в които
Стойчо Стойчев едва не
губи живота си. Със своя
спокоен характер и буден
ум, бай Стойчо с риск да
бъде застрелян на огневата позиция отказва на
ротния си командир да
открие огън по отсрещния
"противник", в който той
от бинокъла си разпозна-

ва български войници.
Докладва това на ротния
си, но последният настоява, заплашва, вади пистолета си. Все пак грабва
бинокъла и сам се уверява в истинността на
твърдението на боеца
Стойчев. После десетки
пъти му се извинил за
грубостта си и заканите.
Вторият случай - бомба,
избухнала в близост до
картечния екипаж, едва
не струва живота на
ветерана. Затрупан жив,
той е изровен от другарите си и спасен, за да
стане столетник и ветеран доайен на град Нова
Загора и СВВБ.

Демобилизира се през
есента на 1944 г. Още в
Гърция му предлагат да се
устрои в Солун, но българинът родолюбец отказва,
а и вкъщи го чака съпругата му Султана с двама
синове - Иван и Димитър.
По-късно се ражда и
Георги. Чака го и шевната
му машина "Сингер".
Благодарение на нея и
таланта си на шивач, той
купува имот в Нова Загора, създава малка шивачница с няколко работници
и строи голяма и стабилна
къща за многолюдното си
семейство, която обитава
и до днес. Участва в
изграждането на котлите
на ТЕЦ-а в Сливен, където
се пенсионира. От тогава
до днес, вече 105 години,
сам си обработва двора,
сее и продава най-ароматната самардала в град
Нова Загора.
Нова Загора се гордее
със своя ветеран. От
общинската власт го
уважават, устройват
негови тържества по
повод рождени дни и му
помагат по различни
поводи. Грижи за него
полага и Областното
ръководство на СВВБ в
Сливен.
Спирдон СПИРДОНОВ

Êàìåí Çèäàðîâ ïèøå â Äðàãàíîâî
äåñåòàòà ñè ïèåñà "Êàèí è ìàãüîñíèêúò"
През лятото на 1972 г. Камен
Зидаров идва в село Драганово,
за да напише последната си пиеса "Каин и магьосникът". Той работи в родната си къща и в течение на три месеца, изучил историческия материал, привършва
работата си над пиесата. В нея
очертава два трагични и героически характера на Петър и Боян с противоположни знаци и
може би със сходни души, подчертава проф. Любомир Тенев
Преди отпътуването си за София Камен Зидаров се среща с
първенците на селото. На снимката до него вдясно е учителят
Петко Чолаков, който през 1950
г. играе ролята на Радионов от
пиесата "Царска милост" на сцената на читалището.
За пръв път пиесата е играна
в Народния театър "Кръстю Сарафов" през 1949 г. в присъствието на автора, Асен Разцветников
и полк. Недялко Гацов, автор на
историята на БНА и партизанско-

то движение. Отляво с цветя в ръцете е Иван Донев, директор на
Завода за възли и детайли на металорашещи машини, Йордан Поликрайщов - кмет на селото, спомогнал за откриването на завода и построяване на селска автогара, Марко Първанов - директор
на основното училище "Климент
Охридски", снабдил го с магнетофони, прожекционни машини и
картини на възрожденците, окачени в училищните коридори. Той
преподаваше история и водеше с
красив почерк училищната документация. Следва Мария Шишкова-партиен секретар.
Тази снимка, направена от фотографа Георги Калицов, остава
за поколенията драгановчани и
други изследователи, които се интересуват от икономическото и
литературно развитие на Драганово през един значим период
от социалистическото ни минало.
Никола ЧОЛАКОВ,
Горна Оряховица
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Тайните на щастливите хора
Има толкова много неща,
за които да се тревожим.
Трябва да се научим да запазваме вътрешната си хармония и да се чувстваме
щастливи въпреки всичко.
Ето някои важни тайни на
щастливите хора.
Приемат себе си такива, каквито са.
Винаги ще има някой похубав, по-слаб, по-умен, побогат от вас. Важното е да
се харесвате такива, каквито сте и да приемате живота си такъв, какъвто е. Променете това, което искате и
можете, приемете онова, което не зависи от вас.
Не се чувстват виновни
заради другите.
Щастливите хора правя

това, което смятат, че е правилно, а не онова, което се
очаква от тях. Достатъчно е
да знаете, че не сте изневерили на принципите си и
че сте направили всичко по
силите си.
Харесват работата си.
Работата е важна част от
живота на всеки. Колкото и
да си казваме, че по-важен
е личният ни живот, работата се превръща в личен живот и част от нас. Затова е
важно да харесваме това,
което работим.
Имат хоби.
От съществено значение
за вътрешната хармония е
да правим нещо, което харесваме. Помислете какво
ви отпуска и какво обичате

да правите и го последвайте - запишете се на курс по
рисуване или на танци всичко, което ви доставя
удоволствие.
Не се сравняват с другите.
Щастливите хора уважават личното пространство
на другите и на себе си. Уважават чуждите избори и личния им живот. Не съдете
прибързано и се отнасяйте
към другите така, както искате те да се отнасят към
вас.
Загърбили са миналото
си.
Един от сигурните начини да се чувстваме нещастни е, като живеем в миналото. Независимо дали за-

щото си спомняме нещо хубаво, или защото тъгуваме
заради нещо лошо, което се
е случило. Колкото по-бързо се освободите от миналото си и заживеете в настоящето, толкова по-голям
шанс имате да се почувствате освободени и щастливи.
Отървали са се от токсичните хора в живота си.

Това са тези, които постоянно ви критикуват или ви
завиждат. Всеки, който ви
натоварва психически и
емоционално, няма място в
живота ви. Не се страхувайте от промените. Не се измъчвайте с неправилните хора. Животът е прекалено
кратък, за да го пропилявате в компанията на тези, които не го заслужават.

ността е по-мъчителен.
Дървото на живота
Повечето животни могат да
бъдат групирани в основни еволюционни линии, клони на дървото на живота, показващи как
животните днес са се развили
от поредица от споделени предци.
За да се отговори на въпроса за хората, са проучени
всякакви животински родове, за
които последователността на генома е била обществено достъпна, и много родове от неживотни, за да ги сравним.
Една животинска линия е тази на вторичноустните, която
включва хора и други гръбначни животни, както и морски
звезди или морски таралежи.
Друг е екдизозоите (група от
първичноустни), състоящи се от
членестоноги (насекоми, омари, паяци, милипеди) и други
животински мутации като кръгли червеи.

Гръбначните и насекомите се
считат за едни от най-сложните животни. И накрая, имаме
една родова линия, която
включва животни като мекотели (охлюви, например) или мравуняци (земни червеи), сред
много други.
Може да се направи заключение, че ако ген не е присъствал в по-старите клонове, но
се е появил в по-млад клон, той
е нов , придобит такъв.
Резултатите от изследването показаха безпрецедентен
брой и изгубени, и придобити
гени - нещо, което никога не
се в виждало в предишни анализи. Две от основните линии
- дейтеростомите (включително
хората) и екдизозоите (включително насекомите), показаха
най-голям брой загуби на ген.
Това означава, че на еволюционно ниво ние сме се приближили повече до кръчмата, отколкото до релсите и сме опростили сложността на някои
процеси в организма ни.
Резултатите потвърждават
картината, дадена от Стивън
Джей Гулд, като показват, че на
генно ниво животът на животните се е появил, като е напуснал кръчмата и е направил голям скок към релсите.
Но след първоначалния ентусиазъм някои родове са се
приближили до кръчмата, като
са загубили дадени гени, а докато други родове са се насочили към релсите, като са натрупали гени.

Сгрешена ли е еволюцията?
Учени алармират, че изображението, което използваме
да изобразим еволюцията на
човека, може да се окаже грешно, съобщи Science Alert.
Всеки от нас го е виждал.
Започва с наведена маймуна,
преминава през всички етапи
на еволюцията, докато не достигне до изправения човек
(Homo sapiens), какъвто вид сме
и самите ние.
Еволюцията обяснява как
са се появили всички живи същества, включително и хората.
Тя показва как някои видове риби развиват крайници и в
крайна сметка се озовават на
сушата след стотици хиляди години преход между живота във
водата и този извън нея. Динозаври пък развиват крила и започват да летят - така се появяват птиците. Трети видове пък
развиват утробите и започват
да раждат малките си директно
(бозайници).
И все пак схващането на
еволюцията като необходимост
от промени може да се окаже
грешно. Не трябва да забравяме, че има прости организми
като бактериите, които дори са
станали още по-прости с течение на еволюцията. С други думи - не е задължително условие да ставаш по-голям и посилен, за да си по-успешен вид.
В неотдавнашно проучване,

публикувано в Nature Ecology
and Evolution, са сравнени геномите на над 100 организма
(предимно животни), за да се
проучи как животинското царство се е развило на генетично
ниво. Резултатите показват, че
произходът на основни групи
животни, като този, включващ
хората, е свързан не с добавянето на нови гени, а с огромните генни загуби.
Еволюционният биолог Стивън Джей Гулд е един от найсилните противници на "похода
на прогреса", идеята, че еволюцията винаги води до повишена сложност. В книгата си Full
House (1996) Гулд използва модела на разходката в нетрезво
състояние.
Пияница напуска бар в жп
гара и тромаво се разхожда
напред-назад над перона, замахвайки се между бара и влаковите коловози. Ако има достатъчно време, пияницата ще
падне на релсите и ще се забие там.
Перонът представлява мащаб на сложност, като кръчмата е с най-ниска сложност. Понякога той се сблъсква на случаен принцип с релсите (развива се по начин, който увеличава сложността), друг път към
кръчмата (намалява се сложността).
Никой вариант не е по-добър от другия. Да намалиш

Тайното оръжие
на зодиите

Чувствата ни определят като хора. Понякога дори
повече, отколкото бихме искали. Но ако се вярва на
астролозите, всеки знак е способен да използва някоя от емоциите си като тайно оръжие.
Овен: гняв. Всеки, който го познава добре, знае,
че Овенът може да пробива стени с главата си. Но
малцина подозират, че използва точно това чувство
като мощно оръжие. Защото в моментите на ярост
мисли най-ясно и прави най-изненадващите открития.
Телец: нужда. Въпреки че външно изглежда силен, Телецът е вечният нуждаещ се: от семейство, от
приятели, от сигурен и уютен дом, от хармонична
работна среда. Опирайки се на това свое качество,
Телецът съумява най-добре да се погрижи за себе си
и да получи онова, което иска от живота.
Близнаци: риск. Любопитните Близнаци непрекъснато търсят предизвикателства. Рисковете не само че
не ги плашат, но дори ги подтикват към действия,
защото малко повече адреналин не вреди. Близнаците се възползват от това свое качество, за да печелят
възхищението на околните.

сложността може да е по-добре за оцеляването, отколкото
да се развиваш с повишена
сложност, в зависимост от средата.
Но в някои случаи групите
животни развиват сложни характеристики, които са присъщи на начина, по който телата
им работят и вече не могат да
загубят тези гени, за да станат
по-прости - те се забиват във
влаковите коловози.
Например многоклетъчните организми рядко се връщат
назад, за да станат едноклетъчни.
Ако се съсредоточим само
върху организмите, хванати във
влаковите коловози, тогава
имаме предубедено възприятие
за живота, развиващ се по права линия от проста до сложна,
погрешно вярвайки, че по-старите форми на живот винаги са
прости, а по-новите са сложни. Но истинският път към слож-

Рак: страх. Докато повечето знаци се стремят да
прикриват страховете си, Раците ги използват съзнателно като оръжие. Да преодолеят страха си като Близнаците? Никакъв шанс! Ракът е доволен, когато не се
налага да изпълзява от черупката си, тоест да напуска зоната си на комфорт.
Лъв: гордост. Гордият Лъв е амбициозен и самоуверен. Тази здравословна самоувереност и осъзнаването на собствената му значимост е една от найсилните му страни. Въпреки царствените си жестове
обаче, които дават да се разбере, че стои на върха
на Творението, Лъвът е способен на задълбочен самоанализ.
Дева: гнусливост. Не минава ден без чистоплътната Дева да се погнуси от нещо. Макар на околните
да им се струва преувеличено, Девите извличат голяма полза от това свое качество. Благодарение на острия си ум те успяват да подредят своя свят така,
както на тях им е изгодно.
Везни: любовна мъка. Везните са влюбени в любовта. Колкото и патетично да звучи, това чувство им
е най-присъщо. Опияняват се дори от любовната мъка - страстта е техният двигател. От всяко разочарование в любовен план Везните извличат както негативи, така и позитиви и печелят от това.
Скорпион: ревност. Този воден знак е много ревнив. Ревността събужда у него неподозирана сила и

освобождава мощна енергия. Нищо чудно, че тази
емоция подтиква амбициозния Скорпион към високи
постижения. Никой не умее по-добре от него да прави капитал от това противоречиво чувство.
Стрелец: безгрижие. Спонтанният Стрелец живее
за момента. Той не хаби излишни мисли за бъдещето.
Доверието му е безгранично. Вярва в щастието и умее
да го привлича като магнит. В ситуации, в които другите знаци се колебаят как да постъпят, Стрелецът
отдавна се е поддал на настроението си.
Козирог: скука. Другите знаци може и да се боят
от скуката, но Козирогът вижда своята сила именно в
нея. Той няма нищо против да изпълнява монотонни
дейности, например да попълва часове наред екселски таблици. Дори напротив: скуката му помага да се
фокусира и да кали търпението си.
Водолей: самотност. Водолеят често минава за аутсайдер. Но за него това не е проблем. В самотата той
намира вдъхновение и черпи най-голямата си сила от нея.
Това му помага да се справя с трудности, защото така или
иначе знае, че може да разчита само на себе си.
Риби: тъга.Тъгата няма много място в нашите общества, но Рибите виждат най-голямата си сила именно
в нея. Те се отдават на това дълбоко и не особено
приятно чувство с цялата си страст. Понякога тъгата
им помага да манипулират околните, които безуспешно се опитват да ги разведрят. Хитро, нали?
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Стокхолм, 27 април /БТА/
Шведският министър-председател
Стефан Льовен каза вчера, че е получил
първа доза ваксина срещу COVID-19, и
призова своите сънародници да
направят същото, когато това им бъде
предложено. Льовен, който понесе както
критики, така и похвали за мекия
подход на Швеция към пандемията,
беше инжектиран с ваксината на
"Пфайзер". Беше мой ред да получа
първата доза ваксина. Усещането е
невероятно хубаво и вече с нетърпение
очаквам да получа втората доза, заяви
64-годишният премиер. Възползвайте се
от своята възможност, когато тя дойде,
каза той. Нивото на ваксинация в
Швеция е високо. Досега 90 процента
от хората, навършили 80 г., са получили
доза. Страната е ваксинирала 28 % от
пълнолетното си население.

Руският
Черноморски флот започна вчера военно учение, докато кораб
на бреговата охрана на САЩ се
насочва към региона. Руският
Черноморски флот съобщи вчера, че крайцерът "Москва" ще
проведе учения с бойни снаряди, в които ще участват и други
кораби и военни хеликоптери.
Само няколко часа по-рано американските военноморски сили
в Европа обявиха, че корабът
"Хамилтън" на американската
брегова охрана се насочва към
Черно море, за да работи със
съюзниците от НАТО и партньорите от региона.

Москва

Ïîðòóãàëèÿ îòìåíÿ èçâúíðåäíîòî
ïîëîæåíèå çàðàäè COVID-19 â ïåòúê
Âàêñèíèðàíèòå â ÑÀÙ ìîãàò äà õîäÿò íàâúí áåç ìàñêè
Извънредното положение заради COVID-19 в
Португалия ще бъде отменено в петък, съобщи
президентът Марселу
Ребелу де Соуза, цитиран
от Ройтерс. Агенцията
отбелязва, че решението
се взема в момент, когато
броят на инфекциите
бележи рязък спад и
страната се готви допълнително да смекчи строгия
локдаун, наложен преди
повече от три месеца.
"Без извънредно положение е необходимо да
поддържаме или да предприемем всички основни
мерки, за да предотвратим
регрес", заяви вчера Де
Соуза в телевизионно
обръщение. Португалия ще
премине в положение на
"бедствие", което все още
ще позволява на правителството да налага някои
мерки за намаляване на
риска от инфекциите, но
правилата, които може да

въведе, са по-ограничени и
оправдани. "Ако е необходимо, няма да се поколебая отново да въведа
извънредно положение",
допълни президентът.
Португалия, страна с
малко над 10 млн. души
население, е регистрирала
834 991 случая на коронавирус и 16 970 починали от
заразата от началото на
пандемията.
Същевременно здравните власти в САЩ обявиха,
че напълно ваксинираните
американци няма нужда да
носят маски навън, освен
ако не са сред голям брой
непознати хора, предаде
АП. Центровете за контрол
и превенция на болестите
(ЦКПБ) оповестиха вчера
нови насоки. Досега те
съветваха хората да носят
маски навън, ако са на
разстояние до около 1,8 м
един от друг. Промяната
идва, след като над половината от пълнолетното

Гръцки полицаи проверяват документите на хората, които искат да
влязат в Атина. Полицията постави контролни пунктове по магистралите
към столицата, за да ограничи придвижването по време на празниците,
които по традиция се отбелязват с големи семейни събирания.

население на САЩ получи
поне една доза ваксина, а
повече от една трета са
напълно ваксинирани.
Според препоръките на
здравните власти не е
необходимо хората, независимо дали са напълно
ваксинирани или не, да
носят маски навън, когато
ходят пеш, карат велосипед или тичат сами или с
хора от своето домакинст-

во. Те могат да бъдат без
маски също на малки
събирания на открито с
напълно ваксинирани хора.
Неваксинираните би
трябвало да носят маски
на събирания на открито,
на които има други неваксинирани хора. Те също
така би трябвало да продължат да носят маски,
когато посещават ресторанти на открито. ç

Ôðàíöèÿ àðåñòóâà áèâøè ÷ëåíîâå íà "×åðâåíèòå áðèãàäè" ïî èñêàíå íà Èòàëèÿ
Седем бивши членове на
италианските "Червени бригади" или други крайнолеви
терористични групировки,
които са с присъди в Италия за терористични актове
през 70-те и 80-те години, са
задържани във Франция
вчера по искане на Италия.
Още трима се издирват, съобщи френското президентство, цитирано от АФП.
Решението да се предадат на правосъдието тези
десет души при аналогични
молби от Италия за над 200
лица, е взето от президента Еманюел Макрон и е в
съответствие с т. нар. доктрина "Митеран" - да се дава
убежище на бивши членове
на крайнолявата терористична групировка освен при
престъпления, в които е имало убити и ранени, уточни
Елисейският дворец.
Италия от години иска екстрадиция на крайнолеви активисти, които са потърсили убежище във Франция
след атентати и други проя-

ви на насилие в Италия, особено между 1968 и 1982 г.,
но Франция почти никога не
е изпълнявала тези молби.
"Президентът реши да
уреди въпроса, както Италия иска от години. Франция, която също е пострадала от тероризма, разбира, че трябва да има справедливост за жертвите. Решението се вписва и в належащата необходимост от
изграждане на Европа на
правосъдието, основана на
взаимното доверие", заяви
френското президентство.
Предстои съдът да се
произнесе дали да бъдат екстрадирани задържаните.
Италианският външен министър Луиджи ди Майо приветства задържането на седемте бивши членове на
"Червените бригади" във
Франция. "Човек не може да
избяга от отговорността си,
от причинената болка, от
стореното зло", написа той
във Фейсбук, като отбеляза, че задържането е резул-

тат от "сътрудничеството на
френските и италианските
власти с участието на експерта по сигурността на италианското посолство в Па-

риж". Задържаните "са били осъдени в Италия за терористични прояви през 70те и 80-те години", напомни
Ди Майо. ç

разпореди вчера общо седем
дипломати от трите балтийски
страни и Словакия да напуснат
нейната територия като ответна
мярка на изгонването на руски
дипломати от тези държави. Руското външно министерство извика посланиците на тези страни, за да разпореди трима дипломати от Словакия, двама от
Литва, един от Естония и един
от Латвия да напуснат Москва
до седмица. Действията на Русия са продължение на дипломатическата война между нея и
няколко държави от ЕС, започнала този месец, след като Чехия изгони руски дипломати заради подозрения за участие на
руски шпиони в голям взрив в
склад за боеприпаси през 2014
г. Миналата седмица в знак на
солидарност с Чехия Словакия
изгони трима руски дипломати,
Литва - двама, а Естония и Латвия - по един.

Държавният
департамент

на САЩ нареди американските
правителствени служители да напуснат посолството в Кабул, ако
могат да вършат своята работа от
друго място. Американското външно министерство посочи като основание за заповедта увеличеното насилие в афганистанската столица. Разпоредбата беше включена в актуализирани насоки на Държавния департамент за пътуване
в Афганистан. Говорителка на Държавния департамент отказа да посочи точния брой на засегнатите
от заповедта служители. "Не очакваме никакви промени в нашите
операции и възможности в резултат от това действие", заяви тя.
САЩ предвиждат да започнат изтегляне на своите войски от Афганистан на 1 май. Правителството
на американския президент Джо
Байдън определи краен срок за изтеглянето до 11 септември, когато се навършват 20 г. от нападенията на "Ал Каида" срещу САЩ,
които доведоха до войната в Афганистан.

Çàðåäåòå ñ GT MAX, ïðåìèóì
ãîðèâàòà íà INSAOIL
Животът на двигателя зависи главно
от качественото гориво, с което зареждаме колата си. Екипът за иновации на
InsaOil работи непрестанно за подобряване на премиум горивата GT MAX. Целта
е да осигурят качествени горива, съдържащи висококачествени добавки, които
поддържат двигателя чист и удължават
живота му.
Освен това горивата GT MAX ви осигуряват следните предимства:
R Максимална ефективност на двигателя
R По-малко вътрешно триене
R По-чист двигател
R Оптимално ниво на емисии
* Премиум горивата GT MAX ще откриете на избрани бензиностанции InsaOil
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Снимки Пресфото БТА
Британският премиер Борис
Джонсън отива в парламента, за да
отговаря на въпросите на депутатите.
Осем дни преди местните избори в
Англия и за парламенти на Уелс и
Шотландия расте натискът върху
британския премиер Борис Джонсън
да обясни как е бил финансиран
ремонтът на апартамента му на
"Даунинг стрийт". Скандалът избухна,
след като бившият му главен
съветник заяви, че той може да е
нарушил правилата за политически
дарения, предаде Ройтерс.

Правителството на Шри
Ланка одобри предложената забрана за носене на
забрадки, скриващи лицето, включително мюсюлмански бурки на обществени места, мотивирайки се
със съображения, свързани с националната сигурност, въпреки изказванията на експерт на ООН, че
това би нарушило между-

народното право, предаде
Епицентър.
Кабинетът одобри предложението на министъра на
обществената сигурност
Сарат Вирасекера на седмичното си заседание. То
ще бъде изпратено в канцеларията на генералния
прокурор и трябва да бъде
одобрено от парламента,
за да се превърне в закон.

Правителството има мнозинство в парламента и
предложението лесно може да бъде прието.
Вирасекера нарече бурките, дреха, носена от някои жени мюсюлманки,
покриваща тялото и лицето им, знак за религиозен
екстремизъм, и каза, че
забраната им ще укрепи
националната сигурност. ç

Ïî÷èíàëèòå îò íîâèÿ êîðîíàâèðóñ
â Èíäèÿ íàäõâúðëèõà 200 000

Íàé-ãîëåìèÿò
ïðîáëåì å
íåäîñòèãúò íà
ïåðñîíàë è êèñëîðîä
â áîëíèöèòå

Броят на смъртните
случаи от COVID-19 в
Индия надхвърли 200 000
души след рекорден брой
новозаразени заради
недостиг на болничен
персонал и на медицински
кислород и други консумативи, предаде Ройтерс.
Втората вълна на зараза в Индия доведе до над
300 000 новозаразени на
ден през последната
седмица, претоварвайки
болниците и крематориумите. През последните 24
часа в страната са регистрирани 360 960 новозаразени, поредният световен
рекорд по този показател,
с което общият брой
заразени в Индия стана
близо 18 милиона. През
миналото денонощие са
починали още 3293 души,
най-смъртоносният ден
досега, като общият им
брой по официални данни
става 201 187 души. В
столицата Делхи линейки
чакат с часове на опашка
да откарат жертви на
COVID-19 в импровизирани
крематориуми в паркове и
паркинги.
В Делхи започнаха да
пристигат от Великобритания доставки на медицински кислород и медицинско
оборудване, включително
апарати за обдишване и
кислородни концентратори.
Подобни доставки се
очакват и от Ирландия,
Германия и Австралия.
Международната общност трябва да помогне на
Индия в борбата с ковид,

пише в редакционен материал в. "Дейли телеграф".
Случващото се в Индия е
още едно доказателство,
че най-добрите начини за
справяне с последиците от
пандемията са подобряването на начина на лекуване на коронавируса и
поставянето на ваксини,
отбелязва британското
издание.
Само преди няколко
седмици Индия като че ли
беше започнала да излиза
от коронавирусната пандемия и стремително се
завръщаше към нормалния
живот. Хората се събираха
да гледат мачове по крикет, бе възобновено провеждането на сватби,
погребения и религиозни
церемонии. Индийският
премиер Нарендра Моди
организираше широкомащабни политически прояви,
а големите градски болници бяха почти празни. Това
беше през февруари,
отбелязва британският
"Дейли телеграф". Два
месеца по-късно в Индия
вилнее нова и по-смъртоносна разновидност на
коронавируса. Тази разновидност е и изключително
заразна, като на ден в
страната са регистрирани
над 350 хиляди случая на
заразяване.
Най-големият проблем в
Индия е недостигът на
кислород в болниците.
Международната общност
полага усилия да доставя
повече кислород за индийските болници, пише

изданието. Предвид факта,
че подобряването на
лечението и поставянето
на ваксини са най-добрите
начини за овладяването на
пандемията, Индия следва
да пренасочи огромните
средства, които в момента
инвестира в масово правена на тестове за коронавирус, към ваксинационни
програми и към подобряване на възможностите за
оказването на медицински
грижи, изтъква британското
издание.
В Индия болестта е
навсякъде, пише в. "Ню
Йорк таймс". Индия понастоящем регистрира повече
случаи на заразяване от
която и да било друга
страна от началото на
пандемията, отбелязва
американското издание.
Столицата Делхи се сблъсква с катастрофална вълна
от ковид. Поне един от
трима души, направили си
тест за коронавирус, е с
положителна проба. Заразата се разпространява
толкова бързо, че болниците са препълнени.
Хиляди хора не получават
медицинска помощ. Медикаменти са на привършване. На привършване е и
животоспасяващият кислород.
Ако използваната
толкова често от здравните
служители мисъл, че "никой
не е в безопасност, докато
всички не са в безопасност" е поне малко вярна,
то влошаващата се с бързи
темпове ситуация в Индия

Ïèñìà ñ êóðøóìè ñà èçïðàòåíè äî ïîëèòèöè
è æàíäàðìåðèñòè â Èñïàíèÿ
Писмо с куршуми до областната управителка на
Мадрид Исабел Диас Аюсо
от дясната Народна партия
е било конфискувано от пощенската служба. Това съобщи във вторник испанското правителство, след като подобни писма са били
пратени и на политически
лица от левицата, предаде
АФП.
Писмата със заплахи са
били пратени в разгара на
предизборната кампания за
регионалния вот на 4 май в
област Мадрид, в който Исабел Диас Аюсо е с най-добри шансове за победа. "Сис-

темите за сигурност на пощенския разпределителен
център в Сант Кугат (област
Каталуния) са засекли писмо до областната управителка на Мадрид, в което имало два куршума", се казва в
изявление на правителството. Пощата е засякла и друго писмо в южния квартал
на Мадрид Валиекас. То било адресирано до генералната дирекция на Гражданската гвардия (испанската
жандармерия) и съдържало
четири куршума.
В края на миналата седмица вътрешният министър
Фернандо Гранде-Марласка,

лидерът на крайнолявата
партия "Подемос" Пабло Иглесиас и шефката на Гражданската гвардия Мария Гамес са получили писма със
смъртни заплахи и куршуми от автоматична пушка,
каквато се е използвала от
испанската армия между 60те и 80-те години. В понеделник министърката на туризма Рейес Марото пък е
получила плик с окървавен
нож, но в този случай според испански медии извършителят е бил идентифициран и се е оказал страдащ
от душевно разстройство
човек. ç

Роднини на пациент, починал от COVID-19, скърбят пред
държавна болница в Ахмедабад, Индия

значи, че пандемията от
коронавируса далеч не е
приключила и че има
реална опасност от опусто-

шителна трета вълна от
вируса по света, пише
британският в. "Индипендънт". ç

П О КАНА
УС на ППЗК "Мадарски конник" село Мадара кани всички свои членове на
15.05.2021 г. от 08.00 ч. в салона на читалище "Просвета" на редовно годишно отчетно
събрание при следния
ДНЕВЕН
РЕД:
1. Утвърждаване решенията на УС за приемане и освобождаване на член-кооператори.
2. Отчетен доклад за дейността на УС през 2020 г.
3. Приемане на ГФО и разпределяне на печалбата.
4. Отчет-заключение на КС.
5. Освобождаване от отговорност Председателя и членовете на УС и КС.
6. Основни насоки за дейността на ППЗК през 2021 г.
7. Вземане решение за предоставяне пълномощия на УС и Председателя да сключва
договори, вземане кредити и субсидии от ДФ "Земеделие" и други кредитни институции,да участвува с проекти по ПРСР.
8. Вземане решение за закупуване на земеделски земи в землищата на с.Мадара и
с.Кюлевча.
При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на същото място
при същия дневен ред.
УС на ППЗК "Мадарски конник"
ВЗК "Нов живот" гр. Чирпан

П О КАНА

На основание чл.16 ал.1 от Закона за кооперациите , Управителният съвет на ВЗК "Нов
живот" гр. Чирпан свиква редовно Общо годишно отчетно-изборно събрание на кооперацията за 2020 год., което ще се проведе на 15.05.2021 год./ събота / в залата на
кооперацията от 9.00 часа.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане и освобождаване на членове на кооперацията.
2. Отчетен доклад за дейността на кооперацията и работата на Управителния съвет през
2020 год.
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2020 год.
4. Отчетен доклад за работата на КС за 2020г. и заключение по отчета на УС и годишния
финансов отчет.
5. Освобождаване на Председателя Управителния и Контролния съвети поради изтичане
на мандата.
6. Избор на Председател , Управителен и Контролен съвети
7. Предоставяне пълномощия на УС и Председателя на кооперацията за придобиване и
разпореждане с ДМА на кооперацията и с вещни права върху тях и сключва договори за
кредити с банки и ДФ "Земеделие" през 2021 год.
При липса на кворум на основание чл. 17, ал.2 от ЗК събранието ще се проведе на
същото място при същия дневен ред след 1 час с присъстващите членове.
В случай на наложени ограничения във връзка с епидемиологичната
обстановка, събранието ще се проведе на открито в стопанския двор.
Управителен съвет

О Б Я ВА

===================
ЗКПУ "Скала", с. Кюлевча, ОБЯВЯВА на всички със земя и без земя член-кооператори, че свиква на 15.05.2021 година от 09.00 ч. в салона на читалище "Каменен
стълб", с. Кюлевча, годишно отчетно събрание, при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад на УС.
2. Отчетен доклад на КС.
3. Приемане на годишния финансов отчет 2019/2020 г.
4. Вземане на решение за продажба на силажната яма в с.Мадара.
5. ЗКПУ" Скала" с.Клевча продава дела си от бившата консервена фабрика гр.Каспичан и дела си от "Консерв 96" ООД гр.Каспичан на съдружник кооперация "Консерв
95" гр. Каспичан
6. Разни
При липса на кворум в уречения час, събранието ще се проведе на същото място,
един час по-късно.
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Ôåíîâåòå íà ÖÑÊÀ ïîäêðåïèõà
Äèìèòúð Áåðáàòîâ
Промяната на формата на Първа лига е равнозначно на
престъпление, смята кандидатът за шеф на БФС
Феновете на ЦСКА
застанаха зад кандидатурата на Димитър Бербатов
за шеф на БФС. В остра
позиция запалянковците
заявяват, че е време за
ново начало в българския
футбол. Фенклуб "Сектор
Г" публикува пост във
Фейсбук, в който се
казва, че трябва да се
сложи край на настоящото безвремие, което
задушава най-великия
спорт у нас. Ултрасите
добавят, че БФС не бива
да бъде бащиния на
никого. "Време е за промяна, време е за подобро бъдеще за нашите
деца", пишат още феновете.
Димитър Бербатов вече
официално обяви, че се
изправя срещу голямото
предизвикателство. Бившият футболист на Манчестър Юнайтед разкри,
че в екипа му влизат
Стилиян Петров и Мартин
Петров. Тримата бяха
съотборници в ЦСКА и в
националния отбор, а в

момента продължават да
бъдат големи приятели.
Бербо не коментира
въпроса кои клубове ще
го подкрепят, но се говори, че ръководството на
ЦСКА, също като запалянковците, ще застане зад
него.
Кандидатът за президент на БФС Димитър
Бербатов сподели, че
евентуалната промяна на
формата на Първа лига,
би било равнозначно на
престъпление. "Абсурдно
и престъпно е мнението
за премахване на изпадащите отбори. В крайна
сметка не мога да намеря
друга дума освен престъпление. Това не е
морално, но това липсва
в определени индивиди
във футбола у нас. Това е
чар на самия футбол, до
онзи ден протестирахме
срещу Суперлигата, а в
същия момент сме в
подобна ситуация, която е
напълно неприемлива и
недопустима. Имам контакти в УЕФА и съм

Ëîëèòà íà Ãðèøî îòêàçà äà
ãîâîðè çà ëè÷íèÿ ñè æèâîò
Лолита Османова, която
е половинката на най-добрия
ни тенисист Григор Димитров, отказа да говори за личния си живот. "Съжалявам,
но не искам да говоря за
личния си живот. Ако ме питате за мода, прически, пътувания и такива подобни неща, с удоволствие. Но вие
сте от България и ще ме питате за личния ми живот. А
аз никога не говоря за личния си живот", заяви Османова пред агенция БЛИЦ.
В същото време Григор
Димитров обяви, че проблемите със зъбите вече са в
миналото. Заради тях родният тенисист пропусна учас-

тие на турнира в португалския град Ещорил. Хасковлията е готов да се завърне на
корта, след като публикува
снимка от зъболекарския
стол и написа: "Всичко е изчистено. Шевовете са премахнати и съм готов за действие".
Гришо ще може да замине за Мадрид, където през
следващата седмица ще
участва на втория за годината Мастърс турнир на червено. За него сезонът на
клей започна в Монте Карло, където победи в по два
сета Ян-Ленард Щруф и Жереми Шарди, но загуби от
Рафаел Надал. ç

Димитър Бербатов заяви, че не се е срещал с Борислав Михайлов, но
според него "не би било морално, ако президентът на БФС оттегли
оставката си".
Снимки Пресфото БТА

споделил с тях, за да чуя
тяхната реакция. Това са
неприемливи неща и това
е част от проблема.

Напълно недопустимо и
тук е ролята на всички
нас", категоричен е Бербатов. ç

16 îòáîðà â
åëèòà, ðåøè
Èçïúëêîìúò
Изпълкомът на БФС
взе решение да бъде увеличен броят на отборите
в Първа лига за сезон
2021/2022 година. Новият сезон ще бъде с 16 отбора, като отново ще има
плейофи, след като първоначалното предложение да се върне класическият формат е отхвърлено. Най-вероятно става въпрос за първа шестица, която ще се бори
за първите три места.
Втората четворка ще се
бори за седмата позиция,
която дава възможност
на седмия да играе плейофи за влизане в Лига
Европа, а последната
шестица ще определят
двата изпадащи и тимът,
който ще участва в баража за оставане с третия от Втора лига.
На този етап не се
знае дали ще има изпадащи отбори през този
сезон от Първа лига.
Сформирана е експертна
група, която до 25 май
трябва да даде своето
предложение как да бъдат определени 16-те отбора за елита и дали ще
има изпадащи през този
сезон. ç

Áîáè Ìèõàéëîâ îòòåãëè îñòàâêàòà ñè
От стр. 1
Завръщането на Михайлов почти сигурно означава,
че извънреден конгрес на
БФС през месец юни няма
да има. Такъв трябваше да

се проведе на 25 юни в НДК,
за да бъде избран нов президент. Това значи, че битката за шефското място във
футболната ни централа ще
се проведе през февруари

2022 година, когато е редовния ІХ конгрес на БФС.
Според източници от
БФС над 300 клуба писмено са подкрепили Борислав
Михайлов. ç

Îò ÏÑÆ ïðàâÿò "íåäîñòèæèìà"
îôåðòà íà Ëèîíåë Ìåñè
От Пари Сен Жермен вече са отправили своето предложение за договор към суперзвездата на Барселона Лионел Меси, чийто контракт
изтича в края на сезона,
твърди бразилският журналист Марсело Бехлер, който
първи съобщи за трансфера
на Неймар във френската
столица. В ПСЖ вярват, че
тяхната оферта е "недостижима" за Барселона във финансово отношение, като също така са убедени, че спортният им проект е по-добър
от този на каталунците. Предложеният на Меси договор
е с продължителност от два
сезона, плюс опцията за още

една година. Бащата на футболиста - Хорхе Меси, в момента е в Барселона, но нито представителите на нападателя, нито клубът бързат с
преговорите за нов договор.
Предполага се, че аржентинецът иска сезонът да приключи и след това да реши
своето бъдеще. От ПСЖ пък
са смятани за големия фаворит, в случай че Меси избере да заиграе в друг отбор. Няколко играчи на тима като Неймар и аржентинците Анхел ди Мария и Леандро Паредес вече признаха, че биха се радвали Бълхата да им стане съотборник. ç

Голът на Кристиан Пулишич за Челси може да се окаже решаващ за крайния изход на полуфиналния двубой

Ðåàë è ×åëñè çàïàçèõà èíòðèãàòà çà ðåâàíøà
Отборите на Реал (Мадрид) и Челси не
излъчиха победител в първия двубоя помежду си от 1/2-финала в Шампионската
лига. Срещата на стадион "Алфредо ди Стефано" завърши при резултат 1:1, който запази интригата за реванша. Двата тима
изиграха вихрено първо полувреме, в което гостите започнаха мощно и поведоха с
гол на Кристиан Пулишич в 14-ата минута.
Домакините обаче се окопитиха и израв-

ниха чрез Карим Бензема в 29-ата минута.
През втората част съперниците решиха
да не рискуват и логично резултатът се запази непроменен до края. В крайна сметка
срещата завърши без победител, като Челси
ще има минимално предимство преди ответния мач на "Стамфорд Бридж" заради гола
на чужд терен. Със сигурност обаче предстои доста любопитен реванш след седмица,
като на този етап нищо не е решено. ç
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Ôåäåðèêî Âàðåëà: Àñèñòåíöèèòå
ñà âàæíè, êîëêîòî ãîëîâåòå
Когато дойдох в ЦСКА, жена ми
беше в напреднала бременност и
това повлия на изявите ми в
началото, призна аржентинският
халф на "червените"
Аржентинският халф на
ЦСКА Федерико Варела
получи наградата си за
Играч на 26-ия кръг на
Първа лига. След него
петицата оформиха Емануил Манев от Царско село,
Вандерсон от Лудогорец,
Жорди Кайседо и Жул
Кейта от ЦСКА. "Искам да
благодаря на всички,
които са гласували за
мен. Голямо удоволствие
е. Това е отплата за моя
труд и съм много щастлив.
Работата ми е да давам
пасовете. Искам да вкарвам голове, но не помалко важни са и асистенциите. Работя всеки
ден усилено и на всяка
тренировка искам да
показвам моите качества.
Необходимо ми е доверието на треньора, за да го
показвам и на терена.
Откакто дойде Любо
Пенев, играх в пет двубоя,
което много ме радва.
Имам доверието на тре-

ньорския щаб", заяви
Варела.
"Тренировка след
тренировка показах
качествата си. С това
убедих треньора. С дебютния си мач дадох асистенция на Кайседо и оттам
нататък се възползвах от
възможностите. Нов съм и
знам, че трябва адаптация. Бях сигурен, че
когато получа възможност,
няма да я изпусна. Радвам се, че станах важна
част от тима. Много съм
щастлив в клуба. След
моя престой в Испания
бях за малко в Турция, но
имаше проблеми с договора ми и станах свободен
агент. Получих възможност да дойда в ЦСКА.
Знаех, че това е найдобрият отбор в България
и не се замислих. Когато
пристигнах в България,
беше трудно, защото жена
ми бе в напреднала
бременност. За щастие,

Халфът на ЦСКА Федерико Варела бе избран за Играч №1 на 26-ия кръг в Първа лига

всичко мина добре и сега
се наслаждавам на футбола. Откакто дойде Любо
Пенев, идеята е да спечелим всичко. Идват плейофите и ако развием
нашата игра, ще постигнем най-високото място.
Финалът за Купата на
България е много важен,
но преди това имаме
много мачове с преки
конкуренти, които трябва
да спечелим. Останах
много впечатлен от феновете. Гледал съм видео
каква атмосфера създават
и колко помагат на отбо-

ра. Във всеки мач се
чувстваме като у дома с
тези привърженици.
Забелязахме тяхното
присъствие. Представям
си, когато могат да напълнят стадиона. Ще бъде
невероятно", завърши
аржентинецът.
В същото време стана
ясно, че Брадли Мазику
няма да играе и в следващия мач на ЦСКА. Левият
бек пропусна двубоя с
Левски (2:0) през уикенда
заради контузия, която
получи на последната
тренировка на тима преди

дербито. Травмата на
Мазику обаче ще му
попречи да участва и в
първия кръг от плейофите в понеделник срещу Арда
на "Българска армия".
Старши треньорът
Любослав Пенев не иска
да рискува с национала
на Конго и ще му даде
допълнително време да се
възстанови напълно.
Очаква се Мазику да се
завърне на терена или за
срещата с ЦСКА 1948 на 7
май, или при домакинството на Лудогорец на 12
май.ç

Òóê ñúì, çà äà ñòàíà øàìïèîí íà Ñàìî çà ñåäìèöà òðåòè
ôóòáîëèñò íàïóñíà Ëåâñêè
Áúëãàðèÿ, çàÿâè Àëàí Ïàðäþ
Спортният директор на ЦСКА Алан Пардю
говори пред сайта на "червените". Опитният
специалист сподели защо е избрал да работи
в тима. Английският специалист разкри какво
трябва да се подобри в отбора, кой играч
най-силно го впечатлява и какво е мнението
му за трансферите на Валентин Антов и Али
Соу. "Тук съм само и единствено, за да бъда
шампион. Нищо друго не ме устройва. Да си
втори, не значи нищо за мен. Целта през
следващата година е една - да спечелим титлата. Задължително е", започна Пардю.
"Исках да придобия още повече опит в
Европа. Тук имам шанс да спечеля първенството - ЦСКА е голям отбор. Феновете тук
изискват от теб да печелиш. Хареса ми това предизвикателство. Имам много добри
отношения с Дани Ганчев, който ме убеди
да дойда. Основната роля е да повиша нивото на отбора. Мога да давам мнението
си след мач, да предлагам на ръководството съвети, които да ни помогнат да се развиваме. Върху мен няма напрежение от гледна точка на резултати. Трябва да се подобри инфраструктурата на клуба. В това няма
съмнение. С Дани и Гриша Ганчеви говорим
за стадиона. Да получим позволение за
строеж, е въпрос на политически процес,
както е във всички държави. Тренировъчната база е на едно много добро ниво. Академията трябва да се подобри - тренировъчният процес също", добави Алан Пардю.
"Трансферната политика на ЦСКА е много

сходна с тази на големите отбори. Собствениците имат тежката дума, защото от тях
идва финансирането. Мнението им трябва
да се уважава. Те трябва да гледат в дългосрочен план за развитието на клуба. Не забравяйте, че сме в COVID обстановка. Всички
собственици на клубове в страната заслужават поздравления, защото, доколкото знам,
почти навсякъде в Първа лига финансирането е нормално в сегашната обстановка, а
в същото време почти нищо не влиза в касата и е трудно. И в ЦСКА имахме известни
финансови проблеми. Да, разделихме се с
някои добри играчи - в частност Али Соу. Аз
лично смятам, че беше невероятен за клуба. И знам, че феновете ни го обичаха, но
той самият искаше да продължи в чуждестранен отбор. Но също и Антов. Случаят с
него е по-специфичен, защото от една страна, искаш да задържиш най-добрия си млад
играч, но от друга - да отиде в Италия на
тази възраст, е страхотна възможност за него.
Новите играчи вече свикват и се представят
добре. Юрген Матей има най-силното влияние в отбора. Той е футболистът, който наймного ме впечатли. Любо Пенев пое отбора
в труден период. Почти веднага трябваше
да играе срещу Лудогорец. Стилът се промени. Сега представянето ни е по-добро.
Той се вписа много добре. Познава клуба,
треньор с опит, както и страхотна футболна
кариера. Имаме отлична възможност да спечелим Купата", завърши Алан Пардю.ç

Един от най-скъпоплатените футболисти на Левски - Насиру Мохамед, обяви, че напуска
клуба заради неплатени заплати

Още един чуждестранен
футболист напусна Левски.
Повече синята фланелка няма да носи Насиру Мохамед.
Ганаецът, който е един от
най-скъпоплатените състезатели на клуба, се присъединява към тръгналите си през
последните няколко дни Ребин Сулака и Тома Даске. И
тримата футболисти имат да
получават по няколко зап-

лати, което е предпоставка
да разтрогнат договорите си
по вина на клуба. Сулака
обаче вече заяви, че няма
да съди "сините", докато за
Даске и Мохамед няма такава информация.
В същото време ръководството на Левски излезе със
съобщение за състоянието
на старши треньора на "сините" Славиша Стоянович, в

което се казва, че наставникът е в задължителна 14дневна карантина след изписването му от Военномедицинска академия, която
приключва на 1 май. След
това му предстои обстоен
контролен преглед и в зависимост от резултати ще
бъде преценено как да продължи възстановяването на
Славиша Стоянович.ç
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bTV

07.30
08.00
09.00
10.00
10.15
11.00
11.15
12.00
12.30
12.45
13.45
14.00
15.30
16.00
16.30
17.30
17.45
18.10
18.30
19.15
20.00
21.00
22.00
22.15
22.45
23.20
00.20
01.30
02.25
03.20
04.15
05.15
05.40
06.50

"Антидот" (п)
"Дискусионен клуб" (п)
"За историята свободно" (п)
ТВ пазар
"Актуално от деня" (п)
ТВ пазар
Музикален антракт
"Хубава си, татковино"
ТВ пазар
"Студио Икономика" (п)
ТВ пазар
"Нашият следобед с БСТВ"
Новини
"Антидот"
"Думата е ваша" - открита линия
ТВ пазар
Музикален антракт
ТВ пазар
Новини - централна емисия
"Актуално от деня"
"Студио Икономика"
Документален филм
ТВ пазар
Новини (п)
"Актуално от деня" (п)
"Студио Икономика" (п)
"Нашият следобед с БСТВ" (п)
"Общество и култура" (п)
"Лява политика" (п)
"За историята свободно" (п)
"Думата е ваша" (п)
"Антидот" (п)
"Нашият следобед с БСТВ" (п)
Музикален антракт

ÁÍÒ 1
05.10 Още от деня коментарно предаване/п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва сутрешен блок с
Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу/п/
14.00 Законът на Дойл тв филм /5
сезон, 6 епизод/(12)
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Давай, Астробой! анимационен
филм
15.30 Кой знае отговора детски филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана
Векилска
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
18.45 Спорт ТОТО
19.00 Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Питай БНТ
21.30 Студио "УЕФА Лига Европа"
22.00 Футбол: Манчестър Юнайтед - Рома, полуфинална среща от турнира на УЕФА "Лига Европа" пряко
предаване от Манчестър /Великобритания/
00.15 Смяна на местата
01.15 Светът и ние /п/
01.35 100% будни /п/
03.30 Култура.БГ /п/
04.30 Законът на Дойл тв филм /5
сезон, 6 епизод/п/ (12)

05.20 "Лице в лице" /п./
05.40 "Трансформърс: Роботи под прикритие" - анимация, сериал, с.2
еп.5
06.00 "Тази сутрин" - информационно
предаване с водещи Златимир
Йочев и Биляна Гавазова
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците и приятели" /п./ комедийно шоу
13.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
/п./
14.30 Премиера: "Обещание" - сериал,
с.3 еп.26
16.00 Премиера: "Малки убийства" сериал, еп.76
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично
предаване с водещ Цветанка
Ризова
18.00 "Столичани в повече" - сериал,
с.5 еп.5
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Безмилостен град" сериал, еп.83
21.00 "Бригада Нов дом" - социален
проект, с.5
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
- вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Гранд" - сериал, с.3 еп.17, 18
01.00 "Островът на Пиетро" - сериал,
с.2 еп.10
02.00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.10 "Втори шанс" - сериал, с.2 еп.24

bTV Action
05.15 "Монк" - сериал, с.8 еп.4
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс: Роботи под прикритие" сериал, с.4 еп.14 - 17
08.00 "Монк" - сериал, с.8 еп.4
09.00 "Библиотекарите" - сериал, с.4
еп.4
10.00 "Легендите на утрешния ден" сериал, с.5 еп.2
11.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, еп.7
12.00 "Супергърл" - сериал, с.5 еп.14
13.00 "Опасна преданост" - трилър,
драма (САЩ, 2017), режисьор
Крейг Голдстийн, в ролите: Ванеса Марсил, Брук Невин, Стивън Снедън, Елизабет Бонд и
др.
15.00 "Монк" - сериал, с.8 еп.5
16.00 "Библиотекарите" - сериал, с.4
еп.5
17.00 "Супергърл" - сериал, с.5 еп.15
18.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, еп.8
19.00 Часът на супергероите (премиера): "Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.5 еп.3
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Наркос:
Мексико" - сериал, с.2 еп.8
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Ярост" военен, екшън (САЩ, Китай,
2014), режисьор Дейвид Ейър,
в ролите: Брад Пит, Шая ЛаБаф,
Логан Лърман, Майкъл Пеня,
Джон Бърнтол, Скот Истууд,
Бранко Томович, Джейсън Айзъкс и др.
01.00 "Наркос: Мексико" - сериал, с.2
еп.8
02.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, еп.8
03.00 "Супергърл" - сериал, с.5 еп.15
04.00 "Библиотекарите" - сериал, с.4
еп.5

Променливо
Днес вятърът ще отслабне и почти ще стихне. Облачността ще
бъде променлива, а слаби превалявания са възможни в следобедните часове на отделни места около планините. Минималните температури ще бъдат от 5 до 10 градуса, а дневните от 18 до 22
градуса.
В петък ще бъде слънчево, с развитие на купести облаци над
планините в следобедните часове. Минималните температури ще
са от 7 до 12 градуса,а дневните от 22 до 27, на места и до 28
градуса. Ще духа слаб западен вятър.
Топло за сезона, но с повече облаци, ще остане времето в
събота и неделя.
Минималните температури ще се повишат още, а дневните ще
останат около 24-27 градуса. Слаби краткотрайни превалявания
са възможни само на отделни места в следобедните часове, главно около планините.
В понеделник ще бъде нестабилно с превалявания и гръмотевици на много места. Температурите ще останат сравнително високи. Нестабилно, според предварителните прогнози, ще остане времето във вторник. Тогава и дневните температури ще се понижат с
няколко градуса.
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bTV Cinema, 21.00 ч., "Съли: Чудото на Хъдсън" драма, биографичен (САЩ, 2016), режисьор Клинт
Истууд, в ролите: Том Ханкс, Ерън Екхарт, Отъм
Рийсър, Анна Гън, Лора Лини, Сам Хънтингтън, Джеф
Коубър, Джери Ферара, Крис Бауър и др.

bTV COMEDY
05.00 "По-добре късно, отколкото никога" /п./ - сериал
06.00 "По-добре късно, отколкото никога" - сериал, 3 еп.
07.00 "Столичани в повече" /п./ сериал
08.00 "По средата" /п./ - сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
09.30 "Хотел Елеон" /п./ - сериал
10.00 "Вещиците от Истуик" - фентъзи,
хорър, комедия (САЩ, 1987),
режисьор Джордж Милър, в ролите: Сюзан Сарандън, Джак
Никълсън, Вероника Картрайт,
Мишел Пфайфър, Ричард Дженкинс, Шер и др.
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
14.00 "Хотел Елеон" /п./ - сериал
14.30 "Столичани в повече" /п./ сериал
15.30 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
- вечерно шоу
18.00 "Приятели" - сериал, с.5 еп.9,
10
19.00 "По средата" - сериал, с.8 еп.21
19.30 "Новите съседи" - сериал, с.8
еп.14
21.00 "Столичани в повече" - сериал,
с.8 еп.7
22.00 "Хотел Елеон" - сериал, с.2 еп.10,
11
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал, с.5
еп.5, 6
00.00 "Вещиците от Истуик" /п./ фентъзи, хорър, комедия (САЩ,
1987)
02.00 "По-добре късно, отколкото никога" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
/п./
04.00 "Столичани в повече" /п./ сериал

bTV Cinema
06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал, с.13 еп.3
08.00 "Роди се звезда" - драма, музикален, романтичен (САЩ, 2018),
режисьор Брадли Купър, в ролите: Брадли Купър, Лейди Гага, Сам
Елиът, Андрю Дайс Клей, Дейв
Шапел, Дрина Де Ниро и др.
10.45 Премиера: "Случаите на Поаро" сериал, с.13 еп.4
12.45 "В кадър" - рубрика
13.00 "Панаир на суетата" - драма, романтичен (САЩ, Великобритания,
2004), режисьор Мира Неър, в
ролите: Рийз Уидърспун, Ромола
Гарай, Джеймс Пюърфой, Гейбриъл Бърн, Джонатан Рис Майърс,
Рис Ифънс, Джим Бродбент, Боб
Хоскинс и др.
15.45 "Скрити числа" - биографичен,
драма, исторически (САЩ, 2016),
режисьор Тиодор Мелфи, в ролите: Октавия Спенсър, Джанел Моне, Тараджи Хенсън, Глен Пауъл,
Кевин Костнър, Кирстен Дънст,
Джим Парсънс, Махършала Али и
др.
18.15 "Изкуплението Шоушенк" - криминален, драма (САЩ, 1994), режисьор Франк Дарабонт, в ролите: Тим Робинс, Морган Фрийман,
Боб Гантън, Уилям Садлър, Кланси Браун, Джил Билоус, Джеймс
Уитмор и др.
20.50 "Като на кино" - предаване за
кино
21.00 Месец на Оскарите: "Съли: Чудото
на Хъдсън" - драма, биографичен
(САЩ, 2016), режисьор Клинт
Истууд, в ролите: Том Ханкс, Ерън
Екхарт, Отъм Рийсър, Анна Гън,
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Лора Лини, Сам Хънтингтън, Джеф
Коубър, Джери Ферара, Крис Бауър и др.
23.00 Месец на Оскарите: "Шемет" романтичен, психотрилър (САЩ,
1958), режисьор Алфред Хичкок,
в ролите: Джеймс Стюарт, Ким
Новак, Барбара Бел Гедис, Том
Хелмор, Хенри Джоунс, Реймонд
Бейли и др.
01.45 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал, с.13 еп.4
03.30 "Човекът, който знаеше твърде
много" - трилър, драма (САЩ,
1956), режисьор Алфред Хичкок,
в ролите: Джеймс Стюарт, Дорис
Дей, Бренда де Банзи, Бърнард
Майлс, Ралф Труман, Хилари Брук
и др.

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ
944-10-20
Теофан ГЕРМАНОВ
Ваня БОЮКЛИЕВА
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ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Любомир СТОИМЕНОВ

05.10 "Черният списък" - сериал, сезон
1/п/
06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Мерием" (премиера) - сериен филм
13.30 "Изпитанията на живота" (премиера) - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично
шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен
филм
18.00 "Семейни войни" (премиера) - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна
емисия
20.00 "Откраднат живот: Финалът" (премиера) - сериал, сезон 11
21.00 "Един за друг" (премиера) - риалити, сезон 2
22.30 "Братя" (премиера) - сериал, сезон
2
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Черният списък" - сериал, сезон 1
00.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон
2
01.30 "Проповедникът" - сериал, сезон 2
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Изпитанията на живота" - сериал /
п/
04.30 "Намери ме" - сериен филм /п/

Êèíî Íîâà
06.30 "В кадър"
07.00 "Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм, сезон 19
09.00 "Изпечено убийство: Мистерия с
шоколадов чипс"- мистери с уч. на
Алисън Суийни, Камерън Матисън,
Барбара Нивън и др.
11.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 2
12.00 "Да откриеш Форестър" - драма с
уч. на Шон Конъри, Роб Браун, Ана
Пакуин, Ф. Мъри Ейбрахам, Мат
Деймън, Бъста Раймс, Майкъл Пит и
др.
15.00 "Бумеранг" - комедия с уч. на Еди
Мърфи, Холи Бери, Крис Рок, Мартин Лорънс, Робин Гивънс, Дейвид
Алън Гриър, Брайън Грейзър, Тиша
Кембъл, Лела Рошон, Джон Уидърспуун и др. /п/
17.30 "Индиана Джоунс и кралството на
кристалния череп" - приключенски
екшън с уч. на Харисън Форд, Кейт
Бланшет, Шая Лебьоф, Джон Хърт,
Рей Уинстоун, Джим Броудбент и
др. /п/
20.00 "От местопрестъплението" - сериал, сезон 10
21.00 "50 първи срещи" - романтична
комедия с уч. на Адам Сандлър,
Дрю Баримор, Роб Шнайдър, Шон
Остин, Дан Акройд, Ейми Хил и др.
23.30 "От местопрестъплението" - сериал, сезон 10
/п/
00.20 "Последното лице" - драма с уч. на
Чарлийз Терон, Хавиер Бардем,
Брандън Филипс и др.

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.
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Теменужка ХРИСТОВА
СПОРТ
zemia_sport@abv.bg
Гаврил ГАВРИЛОВ
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Съботник
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Бони НЕМСКИ
Патриот и Турция днес
Теофан ГЕРМАНОВ
СТИЛИСТ
Добромира МАНЕВА
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
Величка ТАСКОВА,
Светлана ВУЧКОВА,
Венцислав ЗАФИРОВ
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И РЕКЛАМА
944-10-26
reklamenotdel_zemia@abv.bg
Рекламите и обявите се заплащат
авансово по банковата сметка
или в брой
БАНКОВА СМЕТКА
Райфайзенбанк АД, София
IBAN BG39RZBB91551060382418
Банков код BIC RZBBBGSF
РА ЕВРОМЕДИЯ ООД
Счетоводство, Каса
944-10-26
Печат Алианс Медиапринт
Вестник ЗЕМЯ
е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –
излизащ от 1 май 1958 г.

ÊÓËÒÓÐÀ

Äèìèòúð Ìèòîâñêè
ñ èçëîæáà çà ôèëìà
A Clockwork Pizza
â ðàìêèòå íà
Ìîñêîâñêèÿ
ôèëìîâ ôåñò
Българският режисьор и
художник Димитър Митовски
представя изложба за филма "Пица с часовников механизъм" в съпътстващата
програма на 43-тия московски международен филмов
фестивал. Филмът също участва в съпътстващата програма на фестивала. Изложбата в Москва е уникална със
своята кинематография и
специална среда: видеоинсталации, колажи, проекции,
създават сценография и
превръщат зрителя в пряк
участник. Декорацията, която говори за съблазняване и
нарастващ апетит в ерата на
липса на стил, се отнася до
бунта от 70-те години.
Случайната фетишизация
на изкуството чрез фалоцентрична скулптура подчертава
страстта и хищническото търсене на лесни удоволствия.
"Пица с часовников механизъм" е сатирична черна комедия между съблазняване и
бунт. Изложбата директно се
отнася до романа "Портокал
с часовников механизъм" от
Антъни Бърджес. ç
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"Áàùà ìè áîÿäæèÿòà" íà ñöåíàòà
íà Ñîôèéñêàòà îïåðà è áàëåò
Един от най-обичаните
български филми "Баща
ми бояджията" в който
през 1974 г. главната роля
изигра Коста Цонев, ще
бъде претворен в мюзикъл
на сцената на Софийската
опера и балет. Премиерата е на 8 май, а на сцената освен звездите на
трупата ще видим и
актьорите Калин Врачански и Славчо Пеев. Следващите спектакли са на 9
май от 11.00 и 19.00 ч. и
10 май от 19.00 ч.
След серията от хитови
мюзикъли в Софийската
опера - Mamma Mia!,
"Клетниците" и "Шрек" идва ред на "Баща ми
бояджията". Идеята за
сценичната адаптация е
на директора и режисьор
на спектакъла акад.
Пламен Карталов, за да
се продължи животът на
един филм. Той е направен преди 47 години с
участието на легендарни
български актьори Коста
Цонев, Невена Коканова,
Климент Денчев, Георги
Парцалев, Джоко Росич,
Ицхак Финци. Един от тях,

играл и тогава - Славчо
Пеев, ще видим отново този път на сцената на
операта.
Музиката на Петър
Ступел и Костантин
Драгнев, по сценарий на
Васил Цонев ще оживее
на сцената за първи път
в операта. Актьорът
Калин Врачански влиза в

ролята на учителя Андреев, а децата, с които си
партнира, са от вокална
формация "Таласъмче" и
детски хор с ръководител
Таня Лазарова. Премиерата на "Баща ми бояджията" трябваше да се
случи преди няколко
месеца - на 31 декември.
Екипът на операта обаче

:

Ñîíÿ Éîí÷åâà çàâëàäÿ Èñïàíèÿ
Българското сопрано запява
сарсуела в Мадрид, но ще изпълни ли испанска музика на
концерта с Пласидо Доминго в
София. Йончева очарова испанската публика със серия концерти. Във Валенсия тя бе аплодирана с рецитала си в прочутата зала "Палау де лес артс
Кралица София". В концерта
прозвучаха произведения от
Верди, Леонкавало, Джилда Рута, Тости, Джузепе Мартучи, Пучини.
Испанските медии не пестят
суперлативи за българката, като отбелязват, че тя е от първите световни звезди, които изнасят концерт след дългия период на пандемия.
Днес Йончева за първи път

Íàêðàòêî

ще пее сарсуела - испанска оперета в Мадрид. "Вълнувам се,
защото всеки дебют е ново предизвикателство. Но аз обичам
предизвикателствата!"
Сарсуела е испански музикално-драматичен жанр, който
прилича на оперета. Появява се
като продължение на тонадиля,
постепенно заема лидерска позиция през XIX в.
Известни испански изпълнители на сарсуела през ХХ век
са китаристът Андрес Сеговия
и челистът Пабло Касалс. Жанрът е характерен с използването на балет и типични испански танци - хота, болеро, фанданго, пасо добле, абанера и
сегидийя, както и полка, мазурка, валс, чотис или скотиш. ç

Художникът Огнян Георгиев
улавя изменчивото море

Ãàëåðèÿ ËÈÊ ïðåäñòàâÿ Ïëàìåí Áîíåâ - æèâîïèñ
Изложба на твореца Пламен Бонев привлича публиката от 28 април до 18 май.
Галерия ЛИК се намира ул.
"Лайош Кошут" 37.
Художникът е роден през
1954 г. в София. Завършил
Художествената академия в
София през 1989 г. Участник
в над 150 общи изложби. Автор на повече от 30 самостоятелни изложби. Сценограф на кукления театър в
Благоевград 20 години. Има
над 10 награди за живопис
и 3 за сценография. От 2000
г. до 2016 г. преподава живопис в Лятната академия Люксембург. Негови работи
има в НХГ и почти всички

галерии в страната, Пушкинският музей в Русия, кметството в Дюделанж - Люксембург, замъка Решел, галерията на гр. Олщин - Полша.

Има картини в частни колекции в България, Швейцария, Полша, Русия, Германия, Люксембург, Италия,
Уругвай, Франция, Белгия,

е убеден, че през май
няма да липсва публика.
Диригент е Светослав
Лазаров. Участват хорът
и оркестърът на Софийската опера. Диригент на
хора е Виолета Димитрова. Хореограф е Риолина
Топалова, художници са
Нела и Кристиян Стоянови. ç

Румъния, Гърция, Северна
Македония. Работи и живее
в Благоевград.
Като живописец е белязан от майсторство, което
е път към сърцата на почитателите му. Той е художник естет. Разсъждавайки
върху същината на художествената творба, знаменитият Бешков споделя: "Няма
истина в изкуството извън
творческата преживелица.
Аз се изправям пред картината, като пред сюжет. Аз
се изправям пред автора и
беседвам с него. Именно
споделеното от големият
творец, е път към изкуството на Пламен Бонев". ç

"Културен център "Двореца" Балчик и галерия "Арт Маркони"
- Варна, представят от 1 май до
14 май "На север от Варна" изложба живопис на Огнян
Георгиев. Художникът е известен
с любовта си към морето. Обича
да го рисува в неговото
естествено състояние - бурно,
сурово, гонещо разпенени вълни
към брега или кротко отразяващо поклащащите се на повърхността му лодки. С любовта и
респекта на човек, роден в
морски град, той му посвещава
всяка свободна минута. За него
морето не е просто съзерцание,
то е предизвикателство към
художника - да предаде постоянната му изменчивост и неуловимост. "На север от Варна" е
една поредица от изложби,
посветена на Северното
Черноморие.

Èçâèíåíèå!
Уважаеми читатели,
Поради нелепа техническа грешка в страница
"Култура" в новина за актьора Ал Пачино е публикувана снимка на голямата художничка Дора
Бонева, която ни напусна преди броени дни. Редакционният екип на ЗЕМЯ се извинява на читателите и на близките на
Дора Бонева.
Виновните за грешката са наказани.

