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Гражданите, които се намират в закрити или на открити обществени места,

трябва да носят защитна маска.

Ìèíèñòúð Êèðèë Àíàíèåâ: Îò äíåñ íîñåíåòî
íà çàùèòíè ìàñêè ñòàâà çàäúëæèòåëíî!
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днес

о повод зачестилото пред-
лагане на т. нар. бързи
тестове за диагностицира-
не за възможно заразява-
не с коронавирус, Върхов-
ната административна
прокуратура  изиска ин-
формация от министъра на
здравеопазването как Из-
пълнителната агенция по
лекарствата осъществява
контрол при използването
на въпросните медицинс-
ки изделия.

Действията на прокура-
турата са във връзка с ан-
гажиментите й по спазва-
не на законността и защи-

Â
чера премиерът Бойко Борисов при посещени-
ето си на ГКПП Капитан Андреево, където има-
ше спешни задачи, свързани със струпаните
ТИР-ове, заяви, че голямата заплаха за Бълга-
рия в момента била… Българската социалисти-

Áðàâî çà ìåðêèòå,
íî ñïðåòå åçèêà

íà îìðàçàòà!

ческа партия!?
Не за първи път Борисов прави подобни изявле-

ния. Свикнали сме, че за всички проблеми в държа-
вата той обвинява "комунистите" или предишните уп-
равляващи (независимо че той самият е бил кому-
нист и е на власт от десетилетие). Но днес не е
време за политически боричкания и заяждания! В
дни на тежка криза е време за единение и смирение,
за подадена ръка и осъзнаване на собствените греш-
ки, а не на заклеймяване и език на омразата, на
политиканстване и оригиналничене! Мерките, предп-
риети от правителството срещу COVID-19, са навре-
менни и правилни, щабът начело с ген. Мутафчийски
върши успешно своята работа, която дава резултати
и надежда на хората. Всички сме българи, независи-
мо от вяра, етнос и политически убеждения и кризата
трябва да ни сплоти. Нека стъпим върху това, а не да
се хлъзгаме в бездната на разединението!

БСП е най-старата българска партия със 130-го-
дишната си история, под нейно управление бе изгра-
дена модерна социална държава с развита индустрия,
земеделие, духовност, просвета и здравеопазване... В
годините на преход БСП бе партия гарант на нацио-
налното съгласие. За БСП през годините гласуват ми-
лиони български граждани. В дните на криза опози-
ционната БСП подаде ръка на управляващите и подк-
репи тежките, но нужни мерки на извънредното поло-
жение. В рамките на конституцията и закона социа-
листите са разумен коректив на действията на власт-
та, предлагат навременни мерки срещу спекулата, за
социална защита на хората, за отсрочване на плаща-
нето на сметки и кредити на гражданите, за защита
на трудовия човек.

От епидемията никой не е застрахован, защото
коронавирусът не подбира кой е гербаджия, социа-
лист или безпартиен… Затова думите на Бойко Бори-
сов бяха повече от неуместни и обидиха стотици хи-
ляди българи, които тези дни се нуждаят от лидерст-
во и от грижа! За тези си думи той дължи извинение
- и по правилата на човешката етика, и по европей-
ските закони за защита от дискриминация. С епиде-
мията, а най-вече с тежките социално-икономически
последствия България може да се справи само ако
бъде единна. Нека си напомним, че Съединението прави
силата. А разединението, политическите заяждания и
езикът на омразата са път за никъде!

Проф. Светлана ШАРЕНКОВА

тата на обществения инте-
рес и са свързани с недо-
пускането на възможни
злоупотреби, включително
продажбата на фалшиви
тестове за COVID-19.

Също вчера Върховна-
та административна проку-
ратура сезира Комисията за
защита на конкуренцията
(КЗК) за разликата в цена-
та на петрола на междуна-
родните пазари във връзка
с констатирано значително
намаление на стойността
на суровия петрол в свето-
вен мащаб (с 47,4 процен-
та) според данните на Аген-

Ïðîêóðàòóðàòà

ция "Митници" и спадане-
то на цените на течните го-
рива в страната с едва око-
ло 11 процента.

Още 80 000 лв. събраха
прокурори, следователи и съ-
дебни служители в подкре-
па на лекари, медицински
специалисти и доброволци
от цялата страна, ангажи-
рани с лечението на забо-
лелите от новия коронави-
рус COVID-19. Така за по-
малко от седмица след като
стартира кампанията, обща-
та сума, която е дарена от
магистратите и служители-
те, достигна 230 000 лв.  ç

” Ïúðâè ñòúïêè êúì ñåðèîçíè ìåðêè
ñðåùó ñïåêóëàòà

” Îò äúðæàâíîòî îáâèíåíèå ñåçèðàõà
ÊÇÊ çà öåíèòå íà ãîðèâàòà

погна бързите тестове
за COVID-19

От 19.00 ч. днес, 31
март, 14-дневната ка-
рантина в Банско ще
бъде отменена. Това съ-
общиха от пресслужба-
та на Министерството

ÏÏ

Êàðàíòèíàòà íà Áàíñêî ïàäà
Áîãîñëóæåíèÿòà ïî Âåëèêäåí
ùå ñà íà îòêðèòî

на здравеопазването.
Отменя се и забрана-
та за влизане и изли-
зане от града. В Банс-
ко ще продължат да се
прилагат противоепи-

демичните мерки, кои-
то важат за цялата
страна.  Службите за
Великден ще се про-
веждат извън храмове-
те. Това обяви преми-
ерът Бойко Борисов
след извънредното за-
седание на правителс-
твото.

Да могат хората да

празнуват, но при спаз-
ването на всички сани-
тарни мерки, заяви
премиерът.

"МВР ще контроли-
ра реда за разстояние-
то и маските, за да мо-
же хората в момент на
пандемия, да се помо-
лят на своя Господ", ко-
ментира премиерът.  ç

Варна.
Голяма
опашка от
безработни
заради
кризата
се оформи
пред
бюрото
по труда.

Снимка
Пресфото
БТА

Иван Гешев

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÂßÒÑÂßÒ

Ðóñèÿ îòïóñêà
íà ðåãèîíèòå
33 ìëðä. ðóáëè
Руският премиер Михаил Ми-
шустин поиска от регионал-
ните губернатори да обмис-
лят налагането на същите ог-
раничения на придвижване-
то, каквито са въведени в
Москва, за да  спрат коро-
навируса. Руското правител-
ство ще отпусне 33,4 млрд.
рубли на 77 региона за оси-
гуряване на допълнителни
легла в болниците.

Организаторите на Олим-
пиадата в Токио и МОК са
постигнали споразумение
за датите, на които ще бъ-
дат проведени Игрите - от
23 юли до 8 август. Орга-
низаторите им все още не
са взели окончателно ре-
шение за това какво да се
прави със закупените до
момента билети, съобща-
ва Ройтерс.  ç

Òîêèî 2021
ñòàðòèðà íà
23 þëè?

< 20
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Главният секретар на
МВР Ивайло Иванов
съобщи пред "Нова теле-
визия" вчера, че засега
има петима полицаи,
заразени с коронавирус.
Още от миналата седмица
на служителите на МВР
беше наредено, по висо-
коговорителите на патрул-
ните автомобили да пре-
дупреждават гражданите
да не се струпват на едно
място, а да се прибират.
Аз съм дал на всички
областни директори
правомощия, всеки спо-
ред обстановката да
преценява какви мерки да
предприеме. Навсякъде
броят на струпването на
хора и карантинирането е
различно. Не виждам
някакъв проблем безотго-
ворните граждани да се
стреснат малко, предупре-
ди главният секретар на
МВР. Колегите първо
предупреждават тези
хора, които се разхождат,
но ако те не се вслушват,
биват санкционирани,
каза той. Припомняме ви,
че разходки по паркове,
градинки, пешеходни алеи
е строго забранено. Ако
всички мерки се контро-
лират само от МВР, то
тогава нашата кауза е
обречена на провал.

Ïåòèìà ïîëèöàè ñà
çàðàçåíè ñ COVID-19

Трябва да има самоконт-
рол и отговорност от
гражданите, не бива
насила да става всичко,

Министърът на здравеопазва-
нето Кирил Ананиев посочи, че в
началото на 2021 година в Бъл-
гария ще има електронно здра-
веопазване. Министерството на
здравеопазването ще сключи ме-
морандум за разбирателство с
"Информационни системи" АД и
Сдружение "Българска аутсорсинг
асоциация", който е свързан с

Àíàíèåâ: Â íà÷àëîòî íà 2021-âà â Áúëãàðèÿ
ùå èìà åëåêòðîííî çäðàâåîïàçâàíå

смята Иванов.
Над 25 000 засега са

гражданите, поставени
под карантина. Но тези

числа се променят посто-
янно, тъй като има нови
случаи, а на някои 14-
дневната карантина е
изтекла. Това е всекиднев-
но променящо се число,
коментира Новини.бг.
Полицаите при извършва-
не на полицейска провер-
ка могат по ЕГН да видят
дали това лице трябва да
е под карантина вкъщи,
обясни той. Ако каранти-
ната е нарушена, или се
образува досъдебно
производство, или се
извършва проверка. Той
информира, че всички,
които са пазили Банско
по време на карантината,
ще бъдат тестувани. В
1000-та души, на които
експериментално ще се
приложи бързият тест, ще
влязат и жандармеристи,
които са в районите,
където има най-много
завърнали се от чужбина.ççççç

Òåìïåðàòóðèòå ïðåç àïðèë
ùå ñà îò ìèíóñ 3 äî 28 ãðàäóñà

Най-ниските температури през
април у нас ще са между минус
2 и 3 градуса, а най-високите -
между 23 и 28 градуса. Вероят-
ност за минимални температури,
близки до 0 градуса, ще има до-
към средата на месеца, съобщи
за БТА Марияна Попова - синоп-

тик в Националния институт по
метеорология и хидрология.

По думите й през април се
очаква средната месечна темпе-
ратура да бъде около и над нор-
мата, която за по-голямата част
от страната е между 11 и 13 гра-
дуса, по Черноморието и във ви-

:
Íàêðàòêî
Съдът запорира акции
и сметки на Прокопиев
По искане на Антикорупци-
онната комисия Софийски-
ят градски съд е наложил
запор на имущество на
бизнесмена Иво Прокопи-
ев. Това потвърдиха от
съда, съобщава "Нова
телевизия". Става дума за
акции, банкови сметки и
лодка. Искането на КПКОН-
ПИ било внесено в съда на
14 февруари. По запорите
предстои да се произнесе и
Апелативният съд, тъй като
Прокопиев е пуснал жалба,
коментира "Канал 3".

Горанов: Пенсиите ще
се вдигнат от 1 юли
въпреки кризата
Не се обсъжда да няма
увеличение на пенсиите от
първи юли, съобщи в
Министерския съвет
финансовият министър
Владислав Горанов. От 1
юли 2020 г. всички пенсии,
отпуснати до 31 декември
2019 г. вкл., се увеличават
с 6,7 процента, реши през
декември парламентът,
припомня "Канал 3". Към
момента не се предвижда и
намаляване не възнаграж-
денията на хората, които
получават заплати от
държавния бюджет, каза
още Горанов. Има служите-
ли на държавна издръжка,
които са на първа линия в
борбата с коронавируса, и
за тях не само не трябва
да се мисли за премахване
на възнаграждения, а за
намиране на стимули за
работата им. Възможно е
да се вземат частични
мерки за администрации,
които нямат водеща роля,
каза министърът.

Лидерът на
"Възраждане" обвинен
заради изказвания за
коронавируса
Софийската районна
прокуратура се самосезира
по повод изявления на
лидера на партия "Възраж-
дане" Костадин Костадинов.
Според прокурорите будят
"неоснователна тревога у
гражданите" в извънредното
положение заради панде-
мията от коронавирус,
съобщи Топновини.бг. В
предаване по телевизия
"Евроком" Костадинов е
казал, че въведените мерки
от здравните власти са
"пропаганда за отклоняване
на вниманието и не са в
интерес на гражданите".
Твърдял е и че липсват
стоки от складовете на
"Държавния резерв".
Думите му са били: "Там
има всичко по документи, а
на практика няма нищо,
всичко е ограбено, опоска-
но, изядено". Костадин
Костадинов е привлечен
към наказателна отговор-
ност, като определената му
мярка за неотклонение е
гаранция в паричен размер
на 20 хил. лв.

соките полета - между 9 и 11
градуса, а за планините - от ми-
нус 5 до 2 градуса.

Месечната сума на валежите
средно за страната ще бъде око-
ло и над нормата, която за рав-
нините е между 40 и 70 литра на
квадратен метър, в планинските
райони - между 60 и 100 литра
на квадратен метър. В началото
на април температурите ще се
понижат. Очакват се  валежи и
от сняг.

По-чести на повече места и
повече като количество ще са в
западната половина от страната.
Главно там дъждът ще премина-
ва в сняг. След средата на десет-
дневието температурите ще се
повишават, валежите ще нама-

леят. В края на първото и нача-
лото на второто десетдневие ве-
роятността за валежи е малка,
но ще се увеличи към 12-13 ап-
рил и ще остане повишена до
края на десетдневието. Темпера-
турите ще са близки до обичай-
ните.

В началото на третото десет-
дневие вероятността за валежи-
те остава повишена, а темпера-
турите постепенно ще се покач-
ват. Около средата на периода
се очаква относително стабили-
зиране на атмосферата и темпе-
ратури около и по-високи от оби-
чайните. Към края на месеца има
вероятност времето да стане не-
устойчиво, със следобедни вале-
жи и гръмотевици.ççççç

разработването на ключови сис-
теми и подсистеми от изгражда-
нето на електронното здравео-
пазване.

Здравният министър уточни
пред БНР, че това ще бъдат елек-
тронната рецепта, електронното
направление, електронното досие,
ключови регистри, специализирана
електронна система за проследя-

ване и анализ на лекарствата и
информационна система за диаг-
ностициране на лица и лицата под
карантина. Ананиев уточни, че пос-
тавените срокове са до края на
ноември 2020 година.

По думите на министъра на
здравеопазването двете фирми
ще дарят над 16 000 часа висо-
коспециализиран труд. ççççç

Îáðàçóâàíè ñà íàä 300
äîñúäåáíè ïðîèçâîäñòâà
çà íàðóøàâàíå íà
êàðàíòèíàòà, ñúîáùè
ãëàâíèÿò ñåêðåòàð íà
ÌÂÐ Èâàéëî Èâàíîâ
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Парламентарната група
на "БСП за България"
дари средства на Депар-
тамента по вирусология
към Българската академия
на науките (БАН) за
продължаване на техните
изследвания за антивиру-
сен препарат. "Правим
това дарение в името на
бъдещето, в името на
науката", коментира
лидерuата на БСП Корне-
лия Нинова пред журна-
листи след среща с учени
от БАН. "Вярваме в капа-
цитета и във възможнос-
тите на българските учени
за търсене и намиране на
лекарство срещу корона-
вируса", посочи тя. Нино-
ва отбеляза, че учените се
нуждаят от 30 хиляди
лева, за да продължат
изследванията си, които
БСП им дарява. Доц.
Пенка Петрова, директор
на Института по микроби-
ология на БАН, благодари
за дарението на БСП и
посочи, че то ще бъде
използвано за изследва-
нията на Департамента по
вирусология във връзка с
намирането на вещества с
антивирусна активност.

Äîáðå å, ÷å íàé-íàêðàÿ è óïðàâëÿâàùèòå
ñà óçðåëè, ÷å òðÿáâà äà ñå íàïðàâè
àêòóàëèçàöèÿ íà áþäæåòà, çàÿâè
ëèäåðêàòà íà ïàðòèÿòà Êîðíåëèÿ Íèíîâà

ÁÑÏ äàðè íà ó÷åíèòå 30 000 ëåâà â ïîëçà
íà ðàçðàáîòêèòå ñðåùó êîðîíàâèðóñà

Íà òîçè äåí

Събития
” 1790 г. - Максимилиан
Робеспиер е избран за
президент на Якобинския
клуб.
” 1878 г. - На базата на
Опълчението е създадена
Българска земска войска,
която по-късно става
Българска армия.
” 1889 г. - Айфеловата кула
е официално открита и
осветена.
” 1966 г. - Изстрелян е
съветският "Луна 10" -
първият апарат влязъл в
орбита около Луната.
” 1993 г. - Брендън Лий,
синът на Брус Лий, загива по
време на снимките на филма
"Гарванът".
Родени
” 1596 г. - Рене Декарт,
френски математик
” 1823 г. - Александър
Островски, руски драматург
” 1872 г. - Сергей Дягилев,
руски балетен импресарио
” 1882 г. - Корней Чуковс-
ки, руски писател
” 1885 г. - Жул Паскин,
френски художник от
български произход
” 1914 г. - Октавио Пас,
мексикански писател,
Нобелов лауреат
” 1931 г. - Катя Чукова,
българска актриса († 2012 г.)
” 1934 г. - Ричард Чембър-
лейн, американски актьор
” 1946 г. - Киран Коларов,
български режисьор

” 1984 г. - Елен Колева,
българска актриса
Починали
” 1727 г. - Исак Нютон,
английски физик
” 1904 г. - Василий Вереш-
чагин, руски живописец
” 1913 г. - Джон Пирпонт
Морган, американски
предприемач
” 1917 г. - Емил фон
Беринг, немски учен, първият
носител (1901 г.) на Нобело-
ва награда за физиология и
медицина
” 1967 г. - Родион Мали-
новски, съветски маршал
” 1970 г. - Семьон Тимо-
шенко, съветски маршал
” 1980 г. - Джеси Оуенс,
американски лекоатлет
” 2008 г. - Жул Дасен,
американски кинорежисьор

:

Имаме готови 22 химичес-
ки синтезирани съедине-
ния и растителни екстрак-
ти от лечебни растения.
Имаме на разположение и
щам на коронавирус 229Е,

Åêñïåðò: Åâðîïà ùå áúäå ïî-ñèëíà ñàìî ñ Ðóñèÿ
"Кризата показа, че пазарната

икономика е гола." Това каза пред
БНР проф. Дарина Григорова, пре-
подавател по руска история от СУ
"Св. Климент Охридски". Според
нея малко хора се замислят за
причината за тази ситуация, в ко-
ято се намира светът, защото ме-
дицината не може да бъде бизнес.

"Видяхме кой прати лекари в
Италия - Куба. Тази страна има ли
нещо общо с пазарната икономи-

ка, а каква медицина има - защо?
Тези реални причини се скриват,
а се надгражда паника и някакви
фантастични проекти за нов свят.
Но той, светът, отдавна е проме-
нен, просто ние не го забелязах-
ме", отбеляза тя и заяви, че в Бъл-
гария не сме подготвени за коро-
навируса, защото сме сринали со-
циалната държава.

По думите на проф. Григорова
има илюзия, че ще има суверен-

Екип от 20 души членове на
Младежко обединение в БСП -
Гоце Делчев от миналата седми-
ца се включиха в инициативата
на община Гоце Делчев и Дома-
шен социален патронаж. Те дос-
тавят хранителни продукти, ле-
карства и плащат битови сметки
на възрастни хора.

"Осъзнавайки сериозността
на ситуацията с новия корона-
вирус и невъзможността на част
от населението да се справя са-
мо, решихме, че бихме могли да
бъдем полезни. Започнахме сво-
ята дейност от събота и вече по-
могнахме на 10 домакинства", за-
яви председателят на Младежко
обединение в БСП - Гоце Делчев
Костадин Харисков.

Ìëàäè ñîöèàëèñòè îò Ãîöå Äåë÷åâ äàðÿâàò õðàíè è ëåêàðñòâà
ки след 18 ч. се изпълняват на
следващия ден. При извършва-
нето на доставките са взети не-
обходимите мерки за безопас-
ност.

"От община Гоце Делчев ни
предоставиха маски, очила, де-
зинфектанти и ръкавици. Радва-
що е, че от началото на инициа-
тивата до днес са се обадили
много млади хора, които искат
да се включат към нас като доб-
роволци. В такива моменти е най-
важно да останем обединени, да
се подкрепяме, да бъдем хора и
да си помагаме с каквото мо-
жем. Очакваме обаждания и бих-
ме се отзовали във всеки един
момент." - категорични са мла-
дите социалисти от Гоце Делчев.ç

Целта на инициативата е да
бъдат предпазени повече хора от
рисковите групи, като се огра-
ничи максимално тяхното изли-
зане навън. Всеки ден жители на

общината могат да подават сво-
ите заявки на дежурните теле-
фони в община Гоце Делчев, ка-
то заявките се приемат до 18 ч.
на същия ден. Подадените заяв-

лия Нинова подчерта, че
социалистите настояват за
актуализация на бюджета
поне от десетина дни.

"Добре е, че най-
накрая и управляващите
са узрели, че трябва да
се направи актуализация
на бюджета и че бъдещите
разходи за борба с коро-
навируса трябва да минат
през решение на парла-
мента. Дали ще подкре-
пим, зависи от това какви
параметри на актуализа-
цията ще представи

правителството пред вас.
Чакаме да внесат предло-
жение и тогава ще кажем
своята позиция по конк-
ретните параметри на
актуализация", допълни
още Нинова.

На въпрос дали БСП е
запозната с намерения за
заем, лидерът на БСП
подчерта, че са го научили
от медиите. Тя обърна
внимание, че не се прави
така, идва се в парламента,
обсъжда се този въпрос.

"Засега ще изчакаме с
мненията. Има едно
непостоянство в позиции-
те на правителството.
Само преди няколко дни
г-н Горанов твърдеше, че
няма нужда от актуализа-
ция на бюджета, сега вече
твърди обратното. Когато
видим черно на бяло
предложения за актуали-
зация на бюджета в
парламента, тогава ще
коментираме", допълни
Корнелия Нинова.ç

ност, но тя е заради "общия про-
токол", по който всички общества
реагират на тази криза - има ед-
наквост в действията, по които се
реагира, и еднаквост в паниката.

В предаването "12+3" на прог-
рама "Хоризонт" тя коментира, че
остава нагласата за търсене на
външен враг и в тази криза. "Ев-
ропа би била силна само с Русия
и европейските държави рано или
късно ще го разберат", каза тя.ç

Óïðàâëåíèåòî íà ÃÅÐÁ å
îïàñíîñòòà çà Áúëãàðèÿ

Премиерът Бойко Борисов е казал, че БСП е опасност за
България. Най-голямата опасност за България вече се случи. Тя е
десетгодишното управление на Борисов. Приносът му за истори-
ята е, че за тези години нареди България на дъното на Европа по
социални, здравни, образователни и демографски показатели и
начело по корупция и отнемане на свобода. Това е бетонен факт.
След него всичко може да бъде само по-добро". Това написа във
Фейсбук председателят на БСП Корнелия Нинова.

който е изолиран преди
десетилетия и вече не е
така опасен за хората, но
все пак ще работим в
условията на премерен
риск, посочи тя.

Добре е, че управлява-
щите са узрели за актуа-
лизация на бюджета, дали
ще я подкрепим, зависи
от параметрите. Това каза
лидерът на БСП Корнелия
Нинова след среща с
учени от БАН, предаде
агенция "Фокус".

Лидерът на БСП Корне-

 Снимка Пресфото БТА
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Ïøåíèöàòà ïîñêúïíà
íà ñâåòîâíèòå áîðñè

Спадът на цените на
основните зърнени култу-
ри по световните борсови
пазари приключи и всич-
ки котировки без изклю-
чение вече се повишават.
Бързото разпространение
на коронавируса внесе
страх и несигурност,
които не може да бъдат
компенсирана от благоп-
риятните прогнози на
редица световни наблю-
даващи организации,
отбелязаха експертите на
Софийската стокова
борса (ССБ).

Пшеницата поскъпна в
САЩ с 11,00 долара до
249,00 долара/тон. Във
Франция цената се пови-

Áëàãîïðèÿòíèòå îò÷åòè çà
ãëîáàëíèòå ðåçåðâè îò çúðíî, êàêòî
è äîáðèòå ïðîãíîçè çà íîâàòà
ðåêîëòà íå ìîãàò äà óñïîêîÿò
ïàçàðèòå çàðàäè ñòðàõ çà õðàíàòà

ши с 8,00 евро на 203,00
евро/тон, а в Украйна и
Русия хлебното зърно
добави по 13,00 долара
към стойността си съот-
ветно до 213,00 долара/
тон и 217,00 долара/тон.

В подкръг "Зърно" на
Софийската стокова
борса търговците остана-
ха предпазливи, а броят
на офертите намаля.
Фуражната пшеница у
нас се търси на 315,00-
330,00 лв./тон. Царевица-
та варира между 260,00 и
280,00 лв./тон за търсене
и предлагане, а при
маслодайния слънчоглед
купувачите леко понижи-
ха котировките до 620,00-

Дори в условия на коронави-
рус държавите в Европейския съ-
юз активно търсят квалифицира-
ни работници за своето земеде-
лие, като предлагат да наемат хо-
ра от България и Румъния, осигу-
рявайки им чартърни полети. По-
добни искания вече "валят" от зе-
меделски стопанства в Германия
и Великобритания. Това съобщи
председателят на Българската асо-
циация на малинопроизводители-
те и ягодоплодните култури Бо-
жидар Петков по повод мерките,
разисквани в подкрепа на сектор
"Плодове и зеленчуци" в края на
миналата седмица с министъра на
земеделието Десислава Танева.
Стопаните са притеснени, че на
този етап държавата не предвиж-
да компенсации за бранша при
наемането на работна ръка, кое-
то щеше да даде глътка въздух за
сектора на плодовете и зеленчу-
ците. Родните фермери не могат
да предложат високи заплати, за-
това и опасенията на бранша са,
че в условията на криза българи-
те отново ще предпочетат запад-
ноевропейските ферми.

Председателят на Национал-
ната асоциация на картофопроиз-
водителите Тодор Джиков от своя
страна съобщи за мерките, пред-
приемани от старите страни член-
ки за преодоляване на последст-
вията  от свръхпроизводството.
Става въпрос за помощ не само
в производството на плодове, зе-
ленчуци и картофи, но също за
млякото и млечните изделия. В
Германия например е решено да
се удвои таванът на временната
рамка за държавни помощи на
първичните производители и тър-
говци в сектор селско стопанст-
во. Така таванът по схемата de
minimis се вдига до 100 000 ев-
ро на стопанство, като се опрос-
тя и начинът на прилагането й.

Италия също вдига прага на
помоща de minimis, като прилага
извънредни кредитни линии за из-
бягване на фалити - плюс допъл-
нителни кризисни финансови мер-
ки, които да активират бизнеса.

В Латвия е гласувана директ-
на финансова подкрепа от наци-
оналния бюджет, извънредни па-
зарни мерки плюс национални
схеми за изкупуване на продук-
цията и частно складиране.

В Полша също се дават по-
мощи за частно складиране, плюс
финансови компенсации за фер-
мерите. Прагът на компенсиране
на мерките при кризи се вдигат
от 30 на 40% от пазарната цена.
Отпускат се оборотни заеми, има
финансови компенсации за загу-
бени доходи в период на ограни-
чаване на търговията.

Във Франция се прилагат кри-
зисни пазарни мерки за частно
складиране, увеличаване бюдже-
та за промоционални дейнос-
ти,компенсации за намаляване на
производството.

На фона на тези мерки бъл-
гарските хладилни бази според То-
дор Джиков отново ще бъдат на-
пълнени с чужда европейска сто-
ка, което ще бъде пореден шамар
за родните земеделци, производи-
тели на домати, краставици, ябъл-
ки, череши и други продукти.ç

Ãåðìàíèÿ è Àíãëèÿ
âå÷å òúðñÿò áúëãàðè
çà ïîëåòî, ó íàñ
çàñåãà çàòèøèå

640,00 лв./тон. Всички
цени са без ДДС.

При царевицата
пазарът също се обърна
към поскъпване, като в
Чикаго повишението е с
4,00 долара на 168,00
долара/тон. В Украйна
цената на царевицата се
увеличи с 6,00 долара до
177,00 долара/тон, а във
Франция - с 0,75 евро до
168,50 евро/тон.

Ïîðåäíè áåçñúííè íîùè çà îâîùàðèòå,
÷àêà ãè ñíÿã íà ïúðâè àïðèë!

Вместо през януари снегът та-
зи година се сипе мощно през
пролетта, което за пореден път
ще постави земеделските произ-

Íàäóâàò öåíèòå íà àãíåøêîòî ïî Âåëèêäåí,
èñêàò 8 ëåâà çà  êèëî æèâî òåãëî

По време на последния Съ-
вет по животновъдство Агроми-
нистерството съобщи, че ще се
създаде работна група с БАБХ,
която прецизно да проверява
вноса на агнешко месо, по-спе-
циално на това от Македония.
Друга мярка, която се планира,
е по-засилен контрол по конт-
ролните пунктове на областните

градове за нерегламентиран
превоз на животни. От НОКА се
опасяват, че ако карантината
продължи и по време на Велик-
ден, много малко потребители
ще отидат до фермите, за да си
купят агнешко месо. Вече се от-
казват и предварително запи-
сани поръчки.

Говори се и за надуване на

Ечемикът в Украйна
също поскъпна - с 2,00
долара до 178,00 долара/
тон. Повишението във
Франция е с 4,00 евро до
176,00 евро/тон.

Промяната има и при
рапицата в Европейския
съюз (Еuronext). След
сривовете в цените пре-
дишните седмици котиров-
ките тръгнаха нагоре с 2,00
евро до 355,00 евро/тон.ç

ççççç

водители през изпитание. Според
синоптичната прогноза само след
два дни - на първи април (не е
първоаприлско), температурите

отново ще паднат около и мал-
ко под нулата и в редица части
от страната ще вали сняг. По-
редният циклон ще засегне по-
силно Северна и Западна Бълга-
рия, където със сигурност вале-
жите ще са от сняг.

В южните и източни райони
валежите ще са от дъжд, като
нощните температури ще бъдат
около минус 1 и плюс 1 граду-
са, а дневните - между 6 и 9
градуса.

За овощарите това със си-
гурност означава нови безсънни

Миналата седмица земедел-
ският министър Десислава Тане-
ва обяви, че има уверение от
търговските вериги, че и за Ве-
ликден ще продават само бъл-
гарско агнешко месо. По думите
на хора от бранша обаче не
всички вериги са се съгласили
да отговорят на призива да за-
реждат родна продукция. Тези,
които не са потвърдили, ще при-
бягнат пак до македонско агнеш-
ко, опасяват се браншовици.
"Ако наистина се допусне такъв
внос, обмисляме затваряне на
границата, ако не сме в каран-
тина. Планираме различни дейс-
твия, в това число да спрем пъ-
тя на камионите. Няма как в по-
добна ситуация, когато браншът
е на колене, да не се подкрепя
родната икономика", категоричен
е Симеон Караколев, съпредсе-
дател на Националната овцевъд-
на и козевъдна асоциация (НО-
КА).

цените, които достигат 8 лв./кг жи-
во тегло агнешко месо.  "Излиза-
ме с призив към бранша да не
отблъсква и малкото клиенти, ко-
ито ще има за месо. Сега всеки
се е затворил и харчи само за
най-необходимото. Да не забра-
вяме, че агнешкото месо и овче-
то сирене не са от първа необхо-
димост. Апелираме да спрат с те-
зи високи цени, защото в един
момент ще излезе, че има непро-
дадени агнета", коментира Кара-
колев.

Ресорното министерство също
работи по въпроса, като консо-
лидира общо мнение с кланици.
"Идеята е, първо, да се помогне
на малките фермери, и второ, да
се прескочат по всякакъв начин
прекупвачите. За да може да се
предложи на потребителите нор-
мална цена, която би следвало да
дойде от кланиците и да отиде ди-
ректно в производителя", казва
съпредседателят на НОКА.ç

нощи, тъй като повече от тях ще
са принудени да монтират съоръ-
женията за предпазване на гради-
ните от застудяването, за да спа-
сят и по-късните сортове дръвче-
та.

Предишният сняг порази над 40
на сто от насажденията в страна-
та, като щетите при кайсията в Се-
верна България бяха тежки - по-
разени са около 95 на сто от на-
сажденията.

Проблемът е, че до 4 април
нощните температури ще останат
ниски, което предполага слани.ç
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та, респективно стопанст-
вото, работещите хора,
продължава да бъде
повече болезнен, отколко-
то с ясни дефиниции колко
дълбок и с каква продъл-
жителност", каза Радосвет
Радев.

От своя страна Димитър
Манолов обясни, че два
вида сектори ще имат най-
големи проблеми - тези,
които са експортно ориен-
тирани, чиято верига на
доставките излиза извън
пределите на България, и
бизнесите, които не рабо-
тят в момента заради
заповедта на министъра
на здравеопазването. Има
някои, които заради вло-
шена пазарна конюнктура,
така или иначе са закъса-
ли, добави Манолов и даде
пример със завода "Арсе-
нал" в Казанлък.

Âìåñòî äà âúðíå íà õîðàòà ïàðè çàðàäè ïî-åâòèíèÿ ãàç, âëàñòòà ìîæå
äà èì èñêà äà äîïëàùàò çà ïàðíî

Ìåðêèòå êúì ìîìåíòà ñà ñàìî
êúì çàïàçâàíå íà çàåòîñòòà, íî
íÿìà íèêàêâè èêîíîìè÷åñêè
ñòèìóëè, òâúðäÿò îò ÁÑÊ

Според председателя на
БСК мерките, взети към
момента, са насочени
само към запазване на
заетостта, но няма никак-
ви икономически мерки.
Затова и позицията на
БСК в тристранния диалог
беше, че приемаме Поста-
новлението на МС като
първа стъпка към пакет от
мерки за преодоляване на
икономическата разруха,
уточни Радосвет Радев. По
думите му "кучето" е
заровено в лошо направе-
ния Закон за извънредно-
то положение. "Той трябва-

Вместо да върнат пари на хо-
рата заради поевтиняването на газа
с над 40%, управляващите може
да ги карат да доплащат за парно,
топла вода и газ със задна дата.
"Изразяваме огромната си трево-
га, че ако Народното събрание при-
еме в този вид предложения текст
в §2 (4) от Закона за изменение и
допълнение (ЗИД) на Закона за
енергетиката (ЗЕ), може да се ока-
же, че вместо да се връщат надв-
зети суми на клиентите на топло-
фикационните дружества, клиенти-
те да имат да доплащат за перио-
да от 1 юли 2019 г. до 31 март
2020 г., в резултат на утвърдени
нови цени от КЕВР. По този начин

Законът за извънредно-
то положение е лошо
написан и се нуждае от
промени. Около това
мнение се обединиха
Димитър Манолов, прези-
дент на КТ "Подкрепа", и
Радосвет Радев, председа-
тел на Българската стопан-
ска камара, в ефира на
БНТ. В текстовете на този
норматив се крие решени-
ето за вземането на
сериозни мерки за бизне-
са по време на кризата,
уточниха гостите. И двама-
та подчертаха, че ефектите
от мерките ще станат
видими на доста по-късен
етап. "Най-дълбоките
икономически проблеми
вследствие на кризата ще
бъдат ясни може би годи-
ни след нея. Засега е
повече от ясно, че шокът,
в който се намира страна-

Áèçíåñ
êëèìàòúò ñå
âëîøè ïðåç ìàðò

През март 2020 г. общият по-
казател на бизнес климата се по-
нижава с 3.7 пункта в сравнение с
февруари, съобщи Националният
статистически институт. Това е ме-
сецът, в който България въведе из-
вънредно положение заради разп-
ространението на коронавируса и
наложи ограничения при работа и
в свободното време на граждани-
те. Влошаване отчитат мениджърите
в промишлеността, търговията и ус-
лугите, докато в строителството има
увеличение на поръчките и се тър-
си работна ръка.

При промишлеността показате-
лят намалява с 5.2 пункта в индус-
триалните компании, където мени-
джърите имат песимистични оцен-
ки за настоящето и очаквания за
бъдещето. Те се оплакват от нама-
ление на поръчките, очаквания за
спад на дейността и несигурност
за персонала през следващите три
месеца. Ако през февруари те са
изпитвали затруднения най-вече за-
ради недостига на работна сила,
то през март несигурната иконо-
мическа среда е основна причина
за неблагополучията. Мениджъри-
те очакват продажните цени на про-
дукцията им да не се променят през
следващите три месеца.

Строителството е единствени-
ят сектор, в който бизнес клима-
тът се подобрява праз март. Уве-
личението е с 1.4 пункта заради
оценките на предприемачите за се-
гашното състояние на компаниите
им. По тяхно мнение има известно
увеличение на получените нови по-
ръчки през последния месец, като
и очакванията им за строителната
активност през следващите три ме-
сеца се подобряват. Дори се за-
силва недостигът на работна ръка
като 52.2% от мениджърите го по-
сочват като основен проблем за
дейността си.

Бизнес климатът в търговията
на дребно обаче спада с 6.6 пунк-
та. Прогнозите на търговците са за
обема на продажбите и поръчките
от доставчиците (както от вътреш-
ния, така и от външния пазар) през
следващите три месеца са резер-
вирани. Конкуренцията в бранша
продължава да е основният проб-
лем за развитието на бизнеса. Ре-
гистрирано е и нарастване на не-
гативното влияние на фактора "не-
сигурна икономическа среда", който
измества на трето място затрудне-
нията, свързани с недостатъчното
търсене. Повечето търговци очак-
ват цените да се запазят стабилни
до юли.

Спадът на показателя при ус-
лугите е с 3.1 пункта. Търсенето на
услуги през месеца леко намаля-
ва, но очакванията за следващите
три месеца са позитивни. Основ-
ните затруднения са свързани с
конкуренцията в бранша, несигур-
ната икономическа среда и недос-
тига на работна сила. Същевремен-
но последната анкета отчита уве-
личение на неблагоприятното въз-
действие на фактора "недостатъч-
но търсене" (с 9.1 пункта). Няма
очаквания за ръст на цените.ç

регулаторът може да реши да не
отрази цялото намаление от 40%
на цената на природния газ в це-
ните на топлинна енергия за по-
сочения период, което няма да бъ-
де коректно към клиентите на топ-
лофикационните дружества, които
си заплащат сметките в срок. Та-
кива прецеденти вече има". Това
се казва в становище на Мая Ма-
нолова и Гражданската платфор-
ма "Изправи се.БГ" изпратено до
председателя на Комисията по
енергетика в 44-то народно съб-
рание и публикувано на сайта на
"Изправи се.БГ". Становището е по
повод готвения Закон за измене-
ние и допълнение на Закона за

енергетиката, заради който НС ще
се събира извънредно тази сед-
мица.

Манолова определя като "пра-
вен абсурд" заложения в законоп-
роекта текст, според който е пред-
видена възможност, противореча-
ща на правните принципи, за от-
мяна със задна дата на решения
на КЕВР. Според нея това би до-

вело до хаос в сметките и иконо-
мическите отношения.

Манолова настоява и за текст
в закона, в който да се предвиди
топлофикациите да плащат лихви
за забава на клиентите си за вре-
мето от датата на получаването на
надвзети суми от топлофикацион-
ните дружества от "Булгаргаз" ЕАД
до датата на прихващането на над-
взетите от клиентите суми чрез го-
дишните изравнителни сметки.

 "Предлагаме да се създаде но-
ва алинея към § 2 на ЗИД на ЗЕ, в
която да се даде възможност КЕВР
да вземе решение за периода 1 ав-
густ 2019 г.- 31 март 2020 г. за
изменение на цените на електри-
ческата енергия за регулиран пазар",
се казва още в становището.ç

Áèçíåñúò: Çàêîíúò çà èçâúíðåäíîòî
ïîëîæåíèå å çëå íàïèñàí

Êîðîíàâèðóñúò íè "çàòâîðè" çà ãîäèíà
âðàòàòà íà  ÷àêàëíÿòà íà åâðîçîíàòà

 Сроковете, които си бяхме
поставили за реализирането на
първата стъпка от влизането ни в
еврозоната - присъединяването ни
към европейския банков съюз и
европейския валутно-обменен ме-
ханизъм (ERM-2), вече не са реа-
листични. Това заяви гуверньорът
на Българската народна банка Ди-
митър Радев в интервю за Nova.
Според него страната ни е нап-
равила грешка в последната кри-
за, когато политиците са решили
да изчакат с тази стъпка. "Не тряб-
ва да повтаряме тази грешка още
един път, тъй като цената както
за хората, така и за бизнеса този
път ще бъде значително по-висо-
ка", допълни той.

Гуверньорът на БНБ обясни и
какви са минусите от това да не
сме част от еврозоната в криза
като настоящата. "Ние нямаме
кредитор от последна инстанция,
каквато е Европейската централ-

на банка, което определено ни
поставя в различна позиция от
страните, които са в еврозоната.
Това ограничава мерките, които
ние можем да предприемем. Ве-
роятно ще чувстваме тази разли-

ка по-силно при разгръщането на
кризата, а и след това - когато
щетите от нея трябва да бъдат пре-
одолявани", обясни Радев.

Кризата, причинена от коро-
навируса и свързаните с него ог-

раничения поставя България пред
поредно отлагане на влизането й
в т. нар. "чакалня" на еврозоната.
Последното такова дойде от са-
мото правителство, което в края
на февруари поиска отлагане с
три месеца.

По план България трябваше
да стане част от банковия меха-
низъм на ЕС и ERM-2 в края на
април 2020 г., като финансовият
министър Владислав Горанов на
няколко пъти миналата година за-
яви, че това ще се случи за не-
говия рожден ден на 30 април.
След това обаче, без да се даде
ясно обяснение, правителството
обяви, че ще отложим присъе-
диняването с три месеца - юли
2020 г. ç

ше да бъде редактиран
през президентско вето.
Той дефинира в Кодекса
на труда, че има-няма
работа, работникът трябва
да получава трудовото си
възнаграждение. Тук
държавата казва милости-
во "ето ви нашата контри-
буция, която е 40 или 23%,
според различните изчис-
ления", обясни още той.

Според Димитър Мано-
лов философията на
Закона за извънредното
положение трябва да бъде
променена възможно по-
скоро. ç
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Във връзка с обявяване
на извънредно положе-
ние на територията на
Република България от
13.03.2020 г. срещу разпрос-
транението на COVID-19,
Народното събрание взе ре-
шение за нови разпоредби
в Кодекса на труда (КТ),
които бяха приети и пуб-
ликувани в Д.В. бр. 28 от
20.03.2020 г. С тях се дава
възможност на работодате-
лите да оптимизират дей-
ността си в новите условия
за да запазят работните мес-
та на максимален брой ра-
ботници и служители. Про-
мените в КТ са отразени в
§ 4  от Преходните и зак-
лючителни разпоредби на
Закона за мерките и дейс-
твията по време на извън-
редното положение (ПЗР на
Закона) и влизат в сила от
13.03.2020 г.

Работа от
разстояние и
надомна работа

Работата от разстояние
е форма на организация,
изнесена извън помещени-
ята на работодателя, из-
вършвана по трудово пра-
воотношение чрез изпол-
зването на информацион-
ни технологии, която пре-
ди изнасянето й е била или
би могла да бъде извърш-
вана в помещенията на ра-
ботодателя. Съгласно чл.
107з, ал. 6 може да се уго-
варя и смесен режим на
работа т.е. преминаване от
работа от разстояние към
работа в помещение на
работодателя и обратно.
До сега работата от разс-
тояние имаше доброволен
характер и трябваше да е
уредена или с допълнител-
но споразумение към тру-
довия договор, или в ко-
лективен трудов договор,
където да се определи ре-
дът за възлагане и отчита-
не на работата от разсто-
яние.

В новата разпоредба на
чл. 120б е установено, че
работодателят едностран-
но може при обявено из-
вънредно положение да
възлага на работника или
служителя без негово съг-
ласие да извършва вре-
менно надомна работа и/
или работа от разстояние.
В този случай се изменя
само мястото на работа,
без да се променят други-
те условия по трудовия до-
говор. Промяната се из-
вършва със заповед на ра-
ботодателя, в която се оп-
ределят условията по чл.
107и, ал. 2 и ал. 3 от КТ

(въпроси, свързани с ра-
ботното, техническо и друг
вид оборудване на "изне-
сеното" работно място, за-
дължения и разходи по
поддръжката му, устройс-
тва  за комуникация вкл.
интернет, защита на дан-
ните и др.). Служителят но-
си отговорност за правил-
ното съхранение и експ-
лоатация на предоставено-
то му оборудване, но мо-
же да използва и собстве-
но оборудване. Работода-
телят осигурява предвари-
телно писмена информа-
ция на служителя за санк-
циите при неспазване на
установените правила и
изисквания. Служителите,
които извършват работа от
разстояние, ползват същи-
те права, свързани със
здравословни и безопасни
условия на труд и носят
отговорност за спазване
на правилата за работа с
видеодисплей и всички
други политики на рабо-
тодателя в тази връзка (чл.
107к от КТ). Стандартите
за натовареност и извър-
шване на работа от разс-
тояние, както и начините
за отчитане на работното
време са същите, приети
за работа в предприятие-
то (чл. 107л от КТ). Слу-
жителите, които работят от
разстояние имат право на
всички допълнителни въз-
награждения, установени в
действащото законодател-
ство, във Вътрешните пра-
вила за работна заплата на
предприятието, в Колекти-
вен и/или индивидуален
трудов договор. Ползват се
на общо основание от со-
циалната програма на
предприятието (чл. 107м от
КТ). В чл. 107о от КТ са
разпоредби, касаещи пра-
вото им на преквалифика-
ция и обучение, аналогич-
но на служителите, рабо-
тещи в предприятието.

Надомната работа се
прилага във връзка с из-
работка на продукция и/
или предоставяне на услу-
га в дома на работника или
служителя срещу възнаг-
раждение с негови или на
работодателя оборудване,
материали и други спома-
гателни средства (чл. 107б
от КТ). С трудовия дого-
вор се определя освен ра-
ботното място и трудово-
то възнаграждение, но и
редът за възлагане и от-
читане на работата, снаб-
дяването с материали, кон-
сумативи и др. (чл. 107в,
ал. 2 от КТ). Работодате-
лят е длъжен да осигури
условия за изпълнение на

работата, заплащане, здра-
вословни и безопасни ус-
ловия на труд, социално и
здравно осигуряване, обу-
чение и др. (чл. 107г от
КТ). Работникът или слу-
жителят е длъжен да спаз-
ва правилата за безопас-
ни и здравословни усло-
вия на труд, както и да
осигурява достъп на ра-
ботодателя и контролните
органи до работното си
място за проверка (чл.
107д от КТ). Надомните ра-
ботници сами определят
почивките в рамките на за-
коноустановеното работно
време (чл. 107е от КТ).

Преустановяване
на работа

В следващата нова раз-
поредба (чл. 120в) се въ-
вежда възможност за ра-
ботодателя при обявено
извънредно положение със
заповед да преустанови ра-
ботата на предприятието,
на част от предприятието
или на отделни работни-
ци и служители за целия
период или за част от не-
го до прекратяване на из-
вънредното положение.
Ако работата е преуста-
новена със заповед на дър-
жавен орган, работодате-
лят е длъжен да не допус-
ка работниците и служи-
телите до работните им
места за целия период на
извънредното положение.

Непълно работно
време

В чл. 138а от КТ се до-
пълва възможността за
временно установяване от
работодателя на непълно
работно време за работ-
ници и служители, които
работят на пълно работно
време. Тъй като при не-
пълното работно време
правата и задълженията на
страните са пропорцио-
нални на продължител-
ността на непълното ра-
ботно време, работодате-
лят ще може да намали
разходите си за труд.
Всъщност възможността
съществува и към момен-
та, но е ограничена с мак-
симален срок от 3 месеца
в една календарна година.
Законопроектът обвързва
продължителността на
прилагане на мярката със
срока на обявеното извън-
редно положение.

Ползване на отпуск

Следващата новост е в
материята на платения го-
дишен отпуск. Според но-
вия чл. 173а КТ, когато

поради обявено извънред-
но положение със запо-
вед на работодателя или
със заповед на държавен
орган е преустановена ра-
ботата на предприятието,
на част от предприятието
или на отделни работни-
ци и служители, работо-
дателят има право да пре-
достави до една втора (чл.
7, ал. 2 от Закона) от пла-
тения годишен отпуск на
работника или служителя
и без негово съгласие,
включително на работник
или служител, който не е
придобил 8 месеца тру-
дов стаж. Съгласно раз-
поредбата на чл. 173, ал.
4 от КТ, работодателят
има право да предостави
платения годишен отпуск
на работника или служи-
теля и без негово съгла-
сие по време на престой
повече от 5 работни дни,
когато се ползва отпуска
от всички едновременно
или когато лицето не е по-
искало отпуската си до
края на календарната го-
дина, за която се полага.

За някои категории ра-
ботници и служители в по-
уязвимо социално положе-
ние (бременни служител-
ки, майки или осиновител-
ки на малки деца до 12 г.,
самотни бащи или осино-
вители на деца до 12 г.,
работници и служители
под 12 г., лица с трайно
намалена работоспособ-
ност 50 и над 50 на сто,
трудоустроени работници
или с исхемична болест
на сърцето, активна фор-
ма на туберкулоза, онко-
логично заболяване, пси-
хично заболяване и диа-
бет) е предвидено право-
то да ползват платен или
неплатен отпуск при обя-
вено извънредно положе-
ние по тяхно искане. По
социални съображения из-
рично е установено, че от-
пускът платен или непла-
тен се признава за трудов
стаж. Това означава, че до-
ри неплатеният отпуск да
е повече от 30 работни
дни ще се признае изцяло
за трудов стаж щом е по-
ради настъпилите извън-
редни обстоятелства.

Трудово възнаграж-
дение при преуста-
новяване на работа

Следващата нова разпо-
редба от закона е създа-
ването на чл. 267а от КТ и
засяга заплащането на ра-
ботниците и служителите
за времето на извънредно
положение. За времето на

преустановяване на рабо-
та в случаите по чл. 120в
работникът или служите-
лят има право на брутно-
то си трудово възнаграж-
дение. Тук всъщност е на-
лице престой, за който ра-
ботодателят поради обек-
тивни причини е издал за-
повед.

Най-добрият възможен
вариант в такава обстанов-
ка би бил на преминава-
не към дистанционна ра-
бота, но това не винаги е
възможно. Като следваща
мярка с по-слаб негати-
вен ефект от преустано-
вяването на работата мо-
же да се разглежда въвеж-
дането на непълно работ-
но време. Без съмнение
то ще намали доходите на
лицата, но поне няма да
ги остави без никакви
средства. Крайният и най-
нежелателен вариант е ра-
ботодателят да се окаже
принуден да пристъпи
към съкращения. В § 6 от
ПЗР на Закона се предп-
риеха мерки за предотв-
ратяването на такъв сце-
нарий, по-конкретно като
се определи финансова
помощ за работодателите
за сметка на Държавен
фонд "Безработица" на
държавното обществено
осигуряване по време на
действието му, но не по-
вече от три месеца. Ра-
ботодателите да заплащат
само част от дължимите
трудови възнаграждения на
застрашените от уволнение
работници и служители, ка-
то Националният осигури-
телен институт превежда
60 на сто от осигурител-
ния доход за месец януа-
ри 2020 г., за лица осигу-
рени по чл. 4, ал 1, т. 1 от
Кодекса за социално оси-
гуряване, т.е. които са оси-
гурени за всички осигури-
телни случаи по трудов
договор. Средствата се
превеждат по банков път
на осигурителя в срок до
5 работни дни въз основа
на предоставена от Аген-
цията по заетостта писме-
на информация. В случай,
че осигурителят не изпла-
ти пълния размер на
трудовото възнаграждение
на работниците  и служи-
телите, за които са полу-
чени средствата, той ги
възстановява. Критериите,
по които ще се преценя-
ва за кои работодатели и
сектори ще се прилага то-
ва решение ще бъдат оп-
ределени с акт на Минис-
терския съвет.

Дирекция
"Човешки ресурси"

Нови разпоредби в Кодекса на труда във връзка
с обявеното извънредно положение

в страната, публикувани в Държавен вестник

Нови разпоредби в Кодекса на труда във връзка
с обявеното извънредно положение

в страната, публикувани в Държавен вестник
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Приетите от ЕК мерки,
включително и за обхвата
на фонд "Солидарност", ма-
кар и със закъснение, не
могат да тушират негативи-
те от очевидния факт, че не
бе помогнато своевремен-
но на Италия и Испания в
борбата срещу пандемията,
а някои едностранни мер-
ки, като тези на Германия
за затваряне на границите
в разрез с Шенгенското
споразумение, обтегнаха от-
ношенията със съседните
страни. Въпреки загубата на
доверие и сигналите за на-
ционален егоизъм, всичко
би било поправимо, ако ЕК
и Германия не бяха старти-
рали антикитайска и анти-
руска кампания по повод на
оказаната  помощ за Ита-
лия и други страни  с меди-
цинско защитно облекло и
екипи от специалисти. За-
щото от нея неизбежно въз-
никва въпросът - как ще ре-
агират останалите европей-
ски страни членки и някои
балкански страни, които съ-
що приеха или се обърна-
ха за помощ към Китай, на
посланията и предупрежде-
нията на тази кампания?

Макар че в доклад на
Министерството на отбра-
ната на Германия за състо-
янието на средата за сигур-
ност се признава, че

ЕС и държавите
членки се били
оказали "само
частично надеждни"
в случая да предоставят по-
мощ на съюзническа дър-
жава, Берлин и Брюксел за-
лагат на стартиране на по-
литически натиск и идеоло-
гическа кампания. В след-
ващите месеци както в ЕС,
така и в НАТО можело да
се очакват остри дебати от-
носно поведението на стра-
ните членки към Китай и Ру-
сия. Това заплашително
послание се съдържа в док-
лада на германското МО.
Върховният представител
по външна политика и си-
гурност на ЕС Жозеф Бо-
рел предупреждава, че е в
ход "глобална битка" между
посланията на двете стра-
ни и на Запада, а Китай
разпространявал тезата, че
"за разлика от САЩ, е на-
пълно отговорен и надеж-
ден партньор". А би трябва-
ло "да се противопоставим
на борбата за влияние чрез
политика на щедростта".
Значи ли това обаче, че
повечето страни, между ко-
ито и България, разчитащи
на помощ от Китай за дос-
тавка на медицински защит-

Ñîëèäàðíîñòòà - ëèïñâàùîòî
àíòèâèðóñíî ñðåäñòâî â ÅÑ

ни средства и тестове, ще
трябва да се откажат в име-
то на политическата соли-
дарност?

Убеждението за агресив-
на посока в следващите
послания на Брюксел към
Китай и Русия в опит да се
въвлекат и останалите стра-
ни членки се засилва от ак-
туалните указания към спе-
циалната група EU East
Stratcom. Тази група беше
създадена през 2015 г. за
борба с дезинформацията
в 7 държави от Източна Ев-
ропа и Кавказ, както и Ру-
сия с годишен бюджет от 3
млн. евро. Тя имаше за за-
дача да създава мрежи от
журналисти, а за целеви
групи на своите "комуника-
ционни материали" бе обя-
вила "младите хора" и "ака-
демичните среди". В изпра-
тената до нея нова позиция
във връзка с COVID-19  ка-
то "фалшива новина" се кла-
сифицират изявления като
"ЕС не е готов да осигури
спешна помощ, затова тряб-
ва да разчитаме на външ-
на помощ, например от Ки-
тай" или "Китай помага  на
ЕС, докато Брюксел изос-
тавя страните членки". Ме-
диите вече подеха тези при-
мери и ги обявиха за "фал-
шиви новини". Пръв реаги-
ра италианският Lа Stampa,
че руската помощ била без-
полезна. Британският "Гар-
диън" публикува вътрешен
документ на Службата по
външна политика и сигур-
ност на ЕС, в който се твър-
ди, че руските медии разп-
ространяват фалшиви нови-
ни за COVID-19 с цел да
изострят още повече кри-
зата в западноевропейски-
те страни. Как това корес-
пондира обаче с оказаната
помощ  и какъв интерес би
имала Москва от смъртта
на хиляди хора, така и не
става ясно.

Кой би се радвал на
трагедията в Европа
и САЩ? Със сигурност
не Русия и Китай,
което се опитват да внушат
някои болни мозъци. В
уводната статия на едно от
изданията на "Ислямска
държава" (al Naba) четем,
че "коронавирусът е изпра-
тен от Аллах, за да омало-
мощи нациите на кръсто-
носците". Известни лидери
на "Ал Каида" и представи-
тели на "Хайат Тахрир аш
Шам" (подкрепяна от Турция
в Идлиб) призовават пос-
ледователите си да не се
отказват от джихад в запад-
ните страни. Но няма да е

учудващо, ако  кризата в
Европа съвпадне с нова те-
рористична вълна, защото
терористите винаги са из-
ползвали слаби моменти на
противника си.

"Нойе Цюрихер Цайтунг"
също внушава, че "Москва
с фалшиви новини за коро-
навируса внася несигур-
ност". Но разбира се, не
споменава, че срещу Мос-
ква стои медийната продук-
ция на EU East Stratcom. Из-
лиза, че различните мнения
по борбата с пандемията в
ЕС са доказателство за де-
мократични отношения.
Различията на мненията в
Русия са "потискане на кри-
тиката". Всичко, което идва
от Кремъл, е недостоверно,
дезинформация. Абсурдна
пропаганда във време на
общочовешка трагедия, ко-
ято изостря ненужно отно-
шенията и блокира спешно
необходима взаимопомощ.
Трябва ли да се злоупотре-
бява с пандемията, отнема-
ща безброй невинни жерт-
ви, за да се сее омраза, и
то по официална поръчка на
ЕС?

Американски експерт по
сигурността от Enterprise
Institut (AEI) прави "извод",
че Китай можел да използ-
ва момента, в който САЩ и
другите западни страни са
ангажирани с управление
на кризата в здравеопаз-
ването, за да увеличат на-
тиска си върху Тайван или
за да продължат експанзи-
ята си в Южнокитайско мо-
ре, което би било провока-
ция спрямо Запада. За да
правиш такива дълбокомъд-
рени "изводи" в момент, ко-
гато самият Китай и все по-
вече други страни губят де-
сетки хиляди хора, а на хо-
ризонта се задава иконо-
мическо цунами, трябва да
си доста деформиран "екс-
перт".

Друга нестандартна, но
по-смислена теза излага по-
литологът Максимилиан Ма-
йер: "След края на панде-
мията ще имаме един про-
менен световен ред и в не-
говите рамки източноазиат-
ските страни биха могли да
назовем "новите глобални
сили в здравеопазването".

Парадоксалното е, че

САЩ са в такова състо-
яние на битката със
заразата, че самите
те ще се нуждаят
от помощи.

Но самата им политика,
например на водене на тър-
говски войни, затормозява
борбата срещу COVID-19,
например включително при
доставките на медицински
продукти. Затова към мо-
мента се предлага премах-
ване, макар и само на най-
ниските мита за внос от Ки-
тай на защитни маски, ме-
дицински ръкавици, прес-
тилки, стетоскопи и др., но
все още 33 други стоки, как-
то и тези с 25% мито оста-
ват в зоната на ограниче-
нията. А броят на почина-
лите през следващите 4 ме-
сеца се очертава според
американски експерти меж-
ду 38 000 и 162 000. Полити-
ка, която надделява над
здравия разум.

Последната среща на
върха на ЕС на 26 март,
проведена по интернет, бе
на ръба на провала, защо-
то не бяха преодолени про-
тиворечията между страни-
те. А по ирония на съдбата
датата съвпадна с тази на
влизането в сила на Шен-
генското споразумение пре-
ди 25 години. Днес обаче
всички страни с изключе-
ние на Ирландия са въвели
ограничения на границите
си. Засегнати са и основ-

ните маршрути за товари,
включително и на медицин-
ско оборудване и медицин-
ски материали.

Северните страни насто-
яваха всяка страна сама да
се справя с излизането  от
кризата, а южните призо-
ваваха за координирани
действия. Благодарение на
натиска на  Испания и Ита-
лия лидерите на ЕС възло-
жиха на работна група да
разработи предложения в
срок от 15 дни (а не 3, как-
то ни информира българс-
кият премиер). Германия и
Холандия бяха против из-
ползването на общи ресур-
си  за излизане от криза-
та.

Очевидно ЕС е разтър-
сен не за първи път от не-
достига не само на едно
"антивирусно" средство, ко-
ето в случая е солидарност-
та. Морално мотивирани ли
са политическите действия
на един демократичен съ-
юз, отричащи помощ за
умиращи хора? Бившият
шеф на Европейския пар-
ламент Антонио Таяни гово-
ри за "страхлива Европа":
"Ако това продължи така,
ЕС ще бъде отвят от коро-
навируса". Разбира се, че
г-н Таяни има пълно право
на тази емоционална оцен-
ка. ЕС няма как да бъде "от-
вят" от днес за утре, но цен-
тробежни тенденции в стра-
ни като Италия и Испания
се очертават още днес. В
близък план ЕС трябва или
да помогне на страните от
периферията, или да се
свие само в център, загри-
жен за себе си. Без транс-
формиране на ЕС в нова
интеграционна форма, като
държи сметка и за глобал-
ните промени, той действи-
телно би бил обречен.

Симеон НИКОЛОВ
От "Клуб 24 май"
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На 7 март тази година се навършиха 100 години от рождението на
лейтенант Младен Гергов Калеев.

През март и април в два последователни броя на рубриката "Бойна
слава" решихме да представим част от най-важните моменти от жизнения
и професионалния път на героя граничар.

„Íà íàñ íè ñà íóæíè
áîåñïîñîáíè êàäðè“

Лейтенант Младен
Гергов Калеев е роден на 7
март 1920 г. в село Рогозен,
Врачанско. Баща му е
участник в Септемврийско-
то въстание през 1923 г. От
малък остава сирак. Израс-
тва в селско семейство в
Сираково, отрано изпитва
горчилките на трудния
сиромашки живот. 18-
годишен става член на
РМС (Работническия
младежки съюз). По-късно
става член на БКП. С риск
за живота си измъква от
фашистката казарма оръ-
жие за партизаните. Участ-
ва във въоръжената борба
против фашизма и капита-
лизма като партизанин, а в
Отечествената война като
доброволец. Посмъртно е
признат за активен борец
против фашизма и капита-
лизма.

Бойния си път Калеев
продължава на границата
като уредник (старшина) в
Малкотърновския отряд.
След това - от средата на
1951 г., служи като грани-
чен офицер - командир на
заставата в село Черниче-
во, Кърджалийско. По-
късно е преместен в комен-
датурата на съседното село
Аврен.

На 21 август 1952 г.
лейтенант Младен Калеев
поема към безсмъртието в
изпълнение на повелята си
за ликвидиране на бандитс-
ка група, появила се в

ние беше твърд характер. На-
мисляше ли или кажеше ли
нещо - правеше го, връщане
назад нямаше.

Младежите от неговия на-
бор често ги вземаха в за-
пас. Лятото на 1942 г. За-
пасният 22-годишен редник
Младен Калеев отново беше
в казармата. През една нощ
по време на поредния кара-
ул във военното поделение в
Бутан реши да се възползва
от добрата възможност. След
смяната и освобождаването
от пост, въоръжен с караби-
ната и двете бомби, тихо вле-
зе в тъмното спално поме-
щение. Замисълът му беше
да вземе и револвера. Знае-
ше къде се намира столът, на
който фелдфебелът слагаше
куртката и ремъка с кобура.
След рискованите и смели
действия, Младен излезе на-
вън и побягна. По-късно
разбра, че в бързината и тъм-
нината вместо пистолета е
взел бинокъла. Нищо. Все
пак занесе в партизанския
отряд "Гаврил Генов" една
карабина, две бомби и един
бинокъл. Добро начало за
новопристигнал партизанин.
Защото, нека да си призна-
ем - откъм качественото въ-
оръжение партизаните никак
не бяха за завиждане.

Младен излезе в плани-
ната в рискован момент, то-
гава, когато имаше блокади.
Беше първия войник от не-
говото село, избягал при пар-
тизаните. Наясно беше -
партизанският живот никак
не е лек. И още - прекрасно

района на неговата заста-
ва. Благодарение на опит-
ността на лейтенант Кале-
ев, бандитската група бива
навреме открита. Между
граничарите и диверсантите
се завързва тежък бой. В
този бой вражи куршум
пронизва челото на лейте-
нант Калеев.

С Указ № 561 от
8 декември 1962 г. на
Президиума на Народното
събрание на Народна
република България 18-а
гранична застава от 5-и
граничен отряд, с местосто-
янка село Черничево,
Кърджалийски окръг (зас-
тавата, която е командвал),
е наименувана на застава
"Лейтенант Младен Гергов
Калеев". А със заповед на
министъра на вътрешните
работи той е зачислен за
вечни времена в списъците
на заставата.

На площада на Черниче-
во в двора на училището
(днес - на кметството) на
селото е издигнат бял
мраморен паметник в чест
на геройски загиналия
български граничар.

През 1985 г. Военно
издателство, София, отпе-
чатва в рамките на библио-
тека "Завинаги в строя"
художествено-документална-
та повест "Длан към небе-
то" с автор Велин Яворски.
Тази книга е един от основ-
ните източници за живота
и делото на Младен Калеев.

Детство и юношество.
Възмъжаване

Нерадостни бяха детство-
то и юношеството на Мла-
ден Гергов Калеев. Силен сиг-
нал за неговото истинско
възмъжаване стана един епи-
зод от 1942 г., когато реши
да се присъедини към пар-
тизаните.

Майка му почина, когато
беше малък. Наистина, ма-
щехата не се държеше лошо
с него. Но кръвта вода не
става. Съдбата беше решила
да го лиши от любовта на
биологичната, на истинска-
та майка.

Баща му беше въстаник
септемвриец (участник в
Септемврийското въстание
през 1923 г.). След Първата
световна война Герго Кале-
ев купи къща и семейството
му се пресели от Рогозен в
Сираково. На по-късен етап
впрегна и Младен още от
детските му години в селска-
та работа.

Младен уважаваше мно-
го брат си. Вълчо беше три
години по-голям, по-здрав
физически и по-едър на ръст.

Младен растеше добро-
намерен, добродушен и нез-
лобив.

Здравеняк, макар и срав-
нително дребен на ръст. Ви-

наги печелеше баса с мом-
четата от селото, че ще ги
надбяга. Е, походката му бе-
ше някак неравна, но тръг-
неше ли, отказване нямаше.

Отличаваше се със своя-
та пъргавина. Действена на-
тура по рождение. Работлив
до неузнаваемост. На двана-
десет години Младен хвана
сърпа, а на осемнадесет ве-
че беше най-добрия жетвар
в селото. В очите на съселя-
ните му неговият образ бе-
ше тясно свързан с тяхната
вършачка. Ето какво пише в
книгата си "Длан към небе-
то" авторът Велин Яворски:

"...Колко пъти я сънува та-
зи вършачка, но как няма да
го спохожда тя в съня му,
когато още от дете сам се
справяше с нея. Без нея не
можеше да стане нищо в тях-
ното семейство...

Селяните, на които вър-
шееха, се чудеха откъде взи-
ма тази сила това момче. Той
бе дребен на ръст, уж името
му, Младен, за младост го-
вори, за дълготрайна мла-
дост, а пък то едно такова
свито, сгърчено, но жилаво.
Момчето бяга, подскача,
слиза, качва се..."

Като юноша го заинтри-
гуваха любителските хорове
и театралната самодейност.
Даже му дадоха да играе ня-
колко, макар и епизодични,
роли.

Редовната си наборна
войнишка служба отби в пър-
ви пехотен полк в София.

Съдбоносното си решение
взе след продължително уму-
ване. Желаеше да стане пар-
тизанин. А в това отноше-

(Опит за представя-
не на лейтенант
Калеев, един от най-
обичаните български
граничари от втората
половина на миналия
век - загинал при
изпълнение на отечест-
вения си дълг при охра-
на и отбрана на дър-
жавната граница на
България на 21 август
1952 година, след
героично участие
в паметната битка
на Караджадере)

Лейтенант Младен Калеев.
Загинал геройски в бой

с бандитска група през 1952 г.

По времето на Гранични войски е характерна така наречената заставна организация на охраната на държавната
граница. Граничната застава е основно войсково подразделение, което в системата на войските съществува

от 1948 г. и се счита като център за охрана на границата.
Към края на заставната организация заставите са 178 на брой.
Една от тях е с местостоянка кърджалийското село Черничево.

С Указ № 561 от 8 декември 1962 г. на Президиума на Народното събрание тази застава е наименувана
на един от най-популярните български граничари от втората половина на миналото столетие.
На снимката: сградата на родопската застава "Лейтенант Младен Гергов Калеев" през средата

на втората половина на XX век.
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ПЕНЬО ПЕНЕВ

Помниш ли?...
Беше наскоро. Влакът ни

носеше през Тракия. В купето
до прозореца, подпряла брадич-
ка с малките си юмручета,
седеше Павлина - работничка
от Химкомбината. Някаква
стара женица, приказлива и
добродушна, стискаше в полата
си шарена бохча и току ни
поглеждаше.

- Отивате си, а - питаше тя
и не дочакала отговор, бързаше
да продължи: - Тъй, тъй...
Човекът не е кол, който може
да се забие навсякъде... Сърце
има той, сърце! Ей толкова,
една шепа месо е, но без него
нищо не става... Човек е като
дървото: където поникне, там
си корен пуска, там си расте
най-добре... А вие откъде сте?

- От Димитровград, бабо! -
отговори и за трима ни Пав-
лина.

...Защо тя отговори така?
Нали ние и тримата не в Ди-
митровград, а другаде сме
видели за първи път слънцето?

Забрави ли?
Седемнайсетгодишни, ние

поехме на юг, ние - едно поко-
ление, не изкачило още послед-
ния хълм на юношеството.

Седемнайсетгодишни дойдох-
ме край Марица, за да изграж-
даме град.

И всички трудности сякаш
бяха чакали само нас! В само-
то начало силите ни едва стига-
ха до обедния кръстопът на
дните. Волята свършваше...

- Инатът нали няма свър-
шек! Впрягайте ината, момчета!
- подвикваше ни от скелята на
39-и блок майсторът Кольо
Тодоров и обещаваше: - До
довечера който не се разкисне,
от утре ще го уча зидария да
реди!

Дните сякаш спираха точно
при нас, на нашия строеж.
Струваше ни се, че за да отми-
нат, трябва да ги превозим
заедно с чакъла и пясъка, с
тухлите да ги пренесем на
ръце; с макарите да ги изтег-
лим един етаж по-нагоре, да ги
налеем с бетона и кофражите.

ÍÈÅ ÎÒ ÄÈÌÈÒÐÎÂÃÐÀÄ
радката върху лопата, плюнчи
молива, мъчи се да напише
някоя буква. Дори и през
работа, така както пресяваше
пясък, ще спре за малко, ще
заглади с напуканата си длан
купчинката и на нея написваше
пак трудната буква, някое
число или цяла дума... Така,
лека-полека, ден след ден,
месец след месец Бекир се
научи да чете и пише. И пър-
вото му писмо, което написа
до бай Кольо, гласеше: "Майс-
торе, речи на бачо Петър да
ме премести на бетонобъркач-
ката, машинист искам да ста-
вам!"

За булка по-рано говореше,
а на другото лято престана да
споменава за "купуване". Но
вече наистина беше машинист
на бетонобъркачка. И дълго
време не се връщаше да нощу-
ва при другарите си - оставаше
да спи при нея.

Късно една вечер се връщах
от кино с братята Пенчо и
Тодор Колеви.

- Какво ли прави Бекир? -
досети се някой от нас и пред-
ложи да се отбием да го видим.

Небето, разбунтувано и
черно, тревожно и страховито,
висеше ниско над утихналите
строежи. От време на време
бавни безгласни светкавици
далеч озаряваха гористия гръб
на "Габера". Ние прекосихме
напряко поляната, прескочих-
ме няколко изкопа една камара
тухли - и се спряхме на Беки-
ровия обект. Бекир го нямаше.
И тъкмо се наканихме да
продължим пътя си, съзряхме
силуета на човек, който се
луташе насам-натам, ту се
навеждаше, ту се изправяше,
събираше нещо... Беше Бекир.
Приближихме. Той не ни
забеляза; върна се при бетоно-
бъркачката, остави, каквото бе
насъбрал, и коленичи.

- Много си се замъчил,
Бекир!

Той посрещна думите ни
така, сякаш бяхме виновни за
нещо:

- Като сте разбрали, че се
мъча, защо само зяпате?...
Помагайте! Не виждате ли,
цяла торба с цимент оставили
на открито, а времето ей какво
е - след малко ще завали!...

Наумил си нещо, Бекир
продължаваше своята работа -
нареждаше една до друга
донесените от него трески и
плочки.

- Хубава подложка стана, а!
- изправи се пъргаво той и
посочи с ръка торбата: - Дръж-
те сега... трябва лекичко да я
сложим!

Тодор му помогна "лекичко"
да постави торбата върху под-
ложката. После Бекир докара
някаква количка, обърна я и
захлупи с нея торбата.

- Готово! Три дни ако ще да
вали, няма да се намокри! -
облекчено въздъхна той, като
отупваше с каскета ръцете си.

На стр. 11

А тънката гънка край устните
на Митко Иванов, наши възпи-
тател, никога не изчезваше.

- Само с ръце работата не
спори, приятели! - говореше ни
той. - Виж, когато се понапрег-
не и мозъкът, по-друго е...

И веднъж ли ни събираше
той "на ум да ни учи", както се
шегуваше тогава хармонистът
Цанко. А клубове нямаше.
Седяхме ей така на голата
поляна, в кръг, кръстосали
крака "по турски", пък Митко я
вестник ще ни прочете, я ня-
каква книжка... И свикнаха
нашите момчета, обикнаха
книгата, задружиха с нея.

Дотогава в района ни имаше
само три пътеки: едната водеше
от жилищната барака до строе-
жа, другата - Панковата пътека,
както я наричахме, отиваше до
второто прозорче на съседната
барака, в която живееше нисич-
ката арматуристка Пенка; по
третата пътека ходехме на
храна в работническия стол.

Четвърта пътека бе направе-
на по-късно, когато Митко
започна да ни чете книжки. Тя
отвеждаше до библиотеката. В

дъждовни дни се заличаваше,
изгубваше се, но превалеше ли
дъждът, стъпките на младите
работници отново я отъпкваха.
Един ден край нея, върху
стената на дървения склад,
се появи и табелка с такъв
куплет:

"За да строиш заводи, здания,
освен лопата, кирка и цимент -
на теб са нужни в тоз момент
                            и знания!"

Имаше в нашата бригада
едно едро, смугло турче. Бекир
се казваше. Майсторите го
наричаха Бекир Разсипията.
Каквото похванеше - било
лопата, кирка или летви - все
ще го счупи. Иначе в работата
беше огън. Мечтаеше да спече-
ли много пари, че ще ходел
булка да си купува. Но понеже
работеше за трима, ядеше също
за трима и пари за булка все
не можеше да спести.

Неграмотен беше Бекир. И
се заеха другарите да го огра-
мотяват. Пък и той залягаше.
През почивките току-виж сврял
се в някой изкоп, сложил тет-

Рисунка Стоян ВЕНЕВ

Рисунка Борис АНГЕЛУШЕВ
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Гледах го така, сякаш за
пръв път го виждах. Това ли е
Бекир Разсипията?... Не, това
беше нов Бекир - добрият,
грижливият стопанин.

Дните се втурваха при нас
все така трескави и задъхани,
пълни с грижа и труд, понесени
като конница в галоп. Пек ни
печеше, дъждове ни валяха,
сняг ни засипваше, брулеха ни
насрещни зли ветрове.

Много инструменти се счупиха!
Много инструменти сменихме!
Много километри изходихме по
скелите и по земята!...

Птиците отлитаха на юг...
птиците долитаха от юг; ние ги
изпращахме оттук и отново
тука ги посрещахме... И всеки
нов ден заживявахме с нови
решения и мисли. По стени и
вагонетки на мястото на оста-
рели лозунги пишехме нови...
Календарното време беше
забравено. Имахме свой кален-
дар, свое летоброене. И загово-
рехме ли за някой ден, празни-
чен за нас, наричахме го прос-
то "Когато отляхме бетонната
плоча на 40-и блок" или "Кога-
то изкопахме основите за
кислородния цех".

Връстници мои!
Приятели мили от работни-

ческия колектив "Александър
Матросов", помните ли нашия
календар?

Помните ли двете белогръди
лястовички, долетели през оная
същата пролет, когато бе завър-
шена мазилката на блок 138?

...Те цял ден кръжиха над
нас, кацаха под балконите, под
стряхата и подпирайки се с
опашките си, оглеждаха, проуч-
ваха нещо много важно. На
другата сутрин пак се появиха
на избраното място; започнаха
и те своя строеж, гнездо си
направиха.

Бригадата също започна нов
блок.

При всяко ново долитане
лястовичките донасяха дребни
сламчици, донасяха в човки и
нещо, колкото капка голямо,
залепваха го под стряхата,
където вече се чернееше един
дъгообразен, едва загатнат ръб
- и веднага отлитаха.

- Ех, ако и гнездата ставаха
от бетон, цяла количка ще им
докарам! - вълнуваше се Бекир,
като не снемаше поглед от
лястовичките.

А ранното утро на другия
ден завари пред блока една
кошарка от пръст, в нея - вода
и кал. До близкия насип, по-
чернял и небръснат, разкрачен
и едър, сложил ръце на хълбо-
ци, стоеше Бекир, загледан пак
нагоре към стряхата.

- Глупавичките!... Да им
пригласиш толкова подръчен
материал точно под носа, а те
да се пилеят чак до Марица!

Дните идваха и си отиваха,
но никой от тях не приличаше
на предишния, защото един път
ни вълнуваше мисълта - ще
замръзне ли нощес бетонът,
друг път се тревожехме: ако
бай Петър не придума шофьо-
ра да докара преди мръкване
още един камион, дали ще
имаме за сутринта чакъл и
пясък...

Дни!... Дни!...
Колко изгреви разцъфтяха!
Колко залези догоряха,
отразени в спокойните

води на Марица!
Ето тук, зад гарата, преди

години, когато още нямаше и
улица, минаваха каменоделката
Недка Мехтерова и зидарят
Стоян Пашов, забързани към
строежа на завода, където ги
чакаха чукът и длетото, кофите
и теслата. Тогава поетите
пишеха:
"Тук няма град. Тук всичко

 е мечти..."
Погледнете сега!
- Тук има град... и сбъднати

 мечти!
Сега по тротоара на широ-

кия булевард пак минава Нед-
ка, но тя вече е лаборантката
Пашова, а не каменоделката
Мехтерова; тя пак бърза към
завода, за лабораторията, и там
я очакват епруветки, разни
киселини... опити, изследва-
ния... Привърши ли смяната,
прибрала се у дома си, отново
се навежда над отворената
книга, тя - студентката задоч-
ничка Недка Пашова - утреш-
ният инженер-химик.

А зидарят Стоян Пашов,
нейният съпруг, е в последната

година от следването си за
икономист.

Израсна градът, израснаха и
неговите първи строители -
първи граждани! И продължа-
ват да растат, да се менят така,
както се менят и сезоните. Тук
трудът, радостният труд на
хората, никога не стихва.
Сезони ли?... В Димитровград
не е имало и няма сезони!
Има една младост, винаги
устремена към нещо, мъжестве-
на и упорита.

Тук всеки миг нещо се търси!
И всеки миг нещо се сбъдва!

...Мечтаеше младата стру-
гарка от Машинноремонтния
завод Минка Делчева да наме-
ри начин, нов начин за фрезо-
ване на оси - по-бърз, по-
производителен. Но не се
решаваше да довери мисълта
си на никого. Няма ли да й се
присмеят?! Неудобно е, много
е неудобно - има толкова
добри инженери и стари майс-
тори в завода, тя ли пък, едно
малко момиче, ще направи
изобретение! Но нали човек си
е такъв, че замечтае ли да
намери нещо, да разбере
тайната на неизвестността -

нищо не може да го спре...
И Минка сподели идеята си с
опитните стругари Тодоров и
Пашанков. Разбраха я те,
зарадваха и се, окуражиха я в
нейните търсения. После тех-
нико-икономическият съвет
обмисли предложението, въве-
де го в производството и
неизвестната до вчера стругар-
ка Минка Делчева днес е
първата жена рационализатор-
ка в Димитровград. На смяна
вместо по 95 тя вече фрезова
по 210 оси за ролки.

- И по триста ще фрезовам!
- обещава Минка.

А електромонтьорът Петър
Стоименов е убеден, че тя
непременно ще постигне това...
и пак ще се чуела добра дума
за нея... И аз му вярвам.

За десет години строителство
ние се научихме не само с
упорство да мечтаем и да се
трудим с упорство. Ние се
научихме и упорито да вярва-
ме. На хората да вярваме...
Научи ни на това любовта към
тях, голямата любов към обща-
та цел, която търсихме и тър-
сим в дните си - щастието от
живота, щастието на човека! А
нашето щастие е тук, в Димит-
ровград! Не сме го получили
даром - сами си го изградихме
заедно с града. Как?

- С любов!
Моят приятел Рустем казва,

че всеки се ражда, за да даде
другиму любов. Оня, който
никому, дори и на куче, не е
дал капка любов, той напразно
е дошъл на тоя свят. По-добре
ще бъде, ако майка му вместо
него е родила камък. Такъв
човек не познава щастието,
няма да остане в сърцата на
хората, те няма да го запомнят
с добро. Такъв човек - по
дяволите!

Рустем така казва. Така
мисля и аз.

...И минавайки по моста за
квартал "Толбухин", спирам се,
облягам лакти на перилото.
Гледах хе-е-е там, нататък,
където върху моравия фон на
залеза се откроява едрата снага
на завода, четири огромни
струи дим го дърпат за комини-
те нагоре към небето... Но той
си остава вечно тук, при нас на
земята - мил и вълнуващ първи
пролетен цвят, като първи
пролетен гръм.

Ето нашето щастие!
Тоя завод и оня там, и

рудникът... тая сграда и другата,
целият квартал, целият град -
всичко е наше! Наша рожба!...
И се гордеем с това! Обичаме
го, милеем за него!... Нали
всичко тук е родено от нас!

Може би някой ще каже:
бетон и желязо, комини, скели
и галерии... А ние казваме:
съдба! Щастлива съдба! Нашата
съдба! Извоювана в една битка,
наречена строителство!... И
скъпа като тежка победа!

Затова не се учудвайте вие,
врагове и приятели, че като ни
запитате откъде сме, ние казва-
ме: от Димитровград!

Да! - Ние от Димитровград!

Февруари 1957 г.

От сайта
revcultbg.blogspot.com

Рисунка Борис АНГЕЛУШЕВ
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Малцина у нас знаят за героизма на майор Георги Векилски
по време на трите войни за национално обединение

Житейският път на Георги Ве-
килски започва на 4 ноември
1882 г. в град Ловеч, където той
е роден. Бащата на бъдещия ге-
рой е юрист и просветен деец.
Той силно обича своята Родина
и пази спомена за всичко, през
което тя преминава в последни-
те десетилетия на борби. Сърце-
то на щастливия татко е изпъл-
нено с патриотични чувства и на-
дежди и той решава да кръсти
сина си на един от най-значи-
мите бунтовници от времето на
Априлската епопея - Георги Ико-
номов, който е и негов далечен
родственик. Момчето израства в
атмосфера, в която смело мо-
жем да кажем, че се отглеждат
герои.

Семейство Векилски отива в
София, където бъдещият майор
е възпитаван в родолюбие и по-
чит към възрожденските тради-
ции. Баща му е влиятелна лич-
ност. Потомък на уважаван лов-
чански род и випускник на про-
чутия Робърт колеж. Заема ви-
соки длъжности като управник на
Ловеч и София. Но за жалост,
умира през 1902 г., оставяйки
след себе си седем деца. Сред
седемте отрочета на овдовялата
майка (Керанка Векилска) е и
малкият Георги. Той е нейната
гордост - ученолюбив и работ-
лив. Хобито на Георги Векилски
е колоезденето. Той става "съю-
зен войвода" на Организацията
на българските колоездачи. За-
вършва Военното училище в сто-
лицата, след което постъпва в
армията. Става кавалерист във
войската на Негово Царско Ве-
личество, където след няколко
години съдбата го среща с та-
лантливия генерал Иван Колев.

Векилски се отличава с осо-
бения си талант да маневрира и
управлява безупречно своята ба-
тарея по време на бойни дейст-
вия. Тези му качества изпъкват
по време на войните и офицерът
заслужено получава ордени "Св.
Александър" и "За храброст". По
всичко личи, че той е от онези
офицери, които войниците обичат
и ще следват до смърт. На свои-
те братя по оръжие завещава: "На-
ред с пламъка, буйността и неу-
държимия устрем на кавалерийс-
кия офицер, конният артилерист
трябва да притежава точната
пресметливост, солидни познания
и спокойствието на математика.
По време на кавалерийска атака
конният артилерист трябва да ос-
тане бясно спокоен".

Майор Векилски участва в
трите войни за обединение на
България в периода 1912-1918
година. Сражава се с враговете
на Родината си смело и геройс-
ки както през Балканската, така
и през Междусъюзническата вой-
на. Попадайки под натиска на
противника, той е ранен край Ве-
лес, но продължава да служи на
България. Огромната му слава и
неговият най-велик подвиг тепър-
ва ще настъпят.

През Първата световна вой-
на, в която първоначално Бълга-
рия обявява неутралитет, но по-
късно се включва във военните

действия, страната търси реванш
след огромния я неуспех през
втората Балканска война от го-
дина по-рано. Във военните сре-
ди по онова време възниква иде-
ята да се създаде конна бата-
рея. Тя е основана след начало-
то на световния конфликт и не-
ин капитан става самият Векил-
ски.

Една от надеждите на Бълга-
рия е след войната да си върна
присвоената от румънците Доб-
руджа. Главното командване оп-
ределя срещу северните ни съ-

хълма край Мустафа ачи са си-
туирани две пехотни и две коло-
ездачни роти, както и една ба-
тарея. Те са зле окопани, а ук-
репленията им нямат дори теле-
на мрежа. Зад тях е съсредото-
чена конницата на генерал Ко-
лев. Румънските войници от дру-
гата страна са готови за бой.
Численото преимущество е на
тяхна страна и на 21 септември
Седемнадесета румънска брига-
да пристъпва в нападение. Мощ-
ното настъпление на врага за-
почва.

желания. Изведнъж навсякъде в
окопите се привършиха патрони-
те. Все по-редки гърмежи - пос-
ледните патрони, прибрани от
убити и ранени, и цялата пози-
ция замлъкна. А отсреща идеха
гъсти румънски вериги, идеха като
прилива на море, затъмняваха по-
лето, удавяха всичко само с мно-
гобройността си. Тогава от хълма
надолу, наред с върволицата ра-
нени, заслизаха и групи войници
с отворени и опразнени палас-
ки, с почернели лица, отчаяни
от това случайно безсилие".

От българска страна коман-
дирът на батареята, младият ма-
йор Георги Векилски, решава да
вдъхне кураж на своите бойци.
Той се отправя към отстъпващи-
те българи и застава пред тях,
блед и спокоен, с онова мъжес-
тво, което в такава критична си-
туация е отредено само на изб-
раните. Пред войниците си той
изрича: "Тук ще умрем, но нито
крачка назад. Тури ножа!"

Последните резервни ракли
са извикани напред. Щиковете
застават на дулата на пушките.
Векилски издава нареждане -
българите се струпват на 6 ка-
рета около 6-те оръдия. Коман-
дирът издава поредната заповед:
"Батарея, мерник нула. Поправка
50!" От отсрещния хребет се по-
явяват гъсти румънски редици.
Бойците на майор Векилски тръп-
нат в очакване, знаейки, че мно-
зина от тях ги очаква смърт. Ми-
гом щом врагът се подава, гла-
сът на командира изгърмява със
заповед за стрелба. Залповете
на конната батарея, както и уси-
лията на малцината български пе-
хотинци, спират временно нас-
тъплението на враговете. Важно
е да се отбележи, че освен ру-
мънци на бойното поле срещу
българите е имало и руснаци.
Йовков продължава с описание-
то на невиждания героизъм: "И
всички викат ура. Те бяха шепа
хора. А ставаше някакво чудо и
в него възкръсваше сякаш ста-
ринна легенда."

Това е повратната точка в
битката. Без намесата на майор
Векилски сражението при Мус-
тафа ачи би било обречено. Ру-
мънците са забавени, макар и
временно, и дават шанс на ук-
рилите се конни полкове на ге-
нерал Колев да атакуват. Воена-
чалникът изчаква търпеливо, при
него постоянно пристигат орди-
нарци, които му съобщават: "Ге-
нерале, неприятелите са на 500
крачки. Те са на 400 крачки".

Накрая при него идва и послед-
ният ординарец: "Господин гене-
рал, на 300 крачки са до бата-
реята". Иван Колев твърдо запо-
вядва: "Дивизията в атака!"

Българските ескадрони се по-
насят в атака. На първа линия е
Лейбгвардейският конен полк,
следван от Трети и Четвърти ко-
нен полк. Фронтът се разгръща
на два километра, като българс-
ката кавалерия подминава бата-
реята и нейните смели защитни-
ци и връхлита върху румънците.
Единствено прикритието на нощ-
та спасява враговете от тотален
разгром. Победата на бойците ни
е забележителна и се дължи из-
ключително на смелите действия
на Георги Векилски. Самият фел-
дмаршал Аугуст фон Макензен се
прекланя пред гения на българс-
кия войник. Славният германски
пълководец отива в щаба на Бъл-
гарската армия и лично поздра-
вява командира на конната ба-
тарея, както и неговите бойци.
Разбитите румънци също оценя-
ват тактическия ход на българс-
ката армия. Един от техните офи-
цери, намерен ранен на бойното
поле казва: "Вчера ние бяхме уве-
рени в победата. Видяхме, че по-
зицията се напусна и огънят се
прекрати. Влизаме в окопите и
изведнъж… изведнъж тоя неочак-
ван огън, тоя картеч право в ли-
цата. И тая конница. Беше нео-
чаквано. Беше ужасно."

Подвигът на Векилски го
превръща в герой на цяла Доб-
руджа. Той удържа до последно
позициите си и печели ценно вре-
ме за своя висшестоящ, за да
стигнат българите до победа. Ма-
йорът става любимец на войни-
ците си. Свидетели разказват как
той винаги застава на открита
позиция на бойното поле, вдъхва
невероятен кураж на български-
те бойци и всява страх и смут в
редиците на неприятелите.

През 1917 година Георги Ве-
килски заслужено е повишен в
чин майор. След битката при Мус-
тафа ачи той продължава да бъ-
де все толкова отдаден на могъ-
щата Българска армия. Героят
постоянно измисля нови тактики
и способи за войската си. Често
нарежда незначителен брой кон-
ници да се движат пред бойните
позиции на противника, за да го
примами да предприеме нападе-
ние и "лесна победа" срещу тях.
Тогава противникът се е натъква
на безпощадната стрелба на бъл-
гарските оръдия.

За жалост, в началото на
1918 г. България се разделя с
един от най-жертвоготовните свои
синове. На 15 март, по време на
разузнаване по делтата на река
Дунав, Георги Векилски среща
смъртта си по нелеп начин. Бом-
ба избухва близо до него и сла-
га край на жизнения му път. Той
умира млад, на 35 години, но ма-
кар да живее твърде кратко, без-
спорно дава изключително мно-
го на майка България. Погребан
е в църквата "Св. Георги" в Тул-
ча, а по-късно тялото му е пре-
несено в двора на Артилерийс-
ките казарми в София, където
се намира гробницата "Алея на
героите".

седи да се изправи Трета бъл-
гарска армия. Начело на нея зас-
тава генерал Стефан Тошев, който
поема на освободителен поход.
Под негово командване се нами-
ра един друг гениален български
военен - командирът на конната
дивизия генерал Иван Колев.

Тази дивизия събира в себе
си части от всички родове войс-
ки. Някъде там, в редиците на
смелите войни се намира и ма-
йор Георги Векилски. Доказвай-
ки се във времето като герой,
той оглавява конната артилерия
- една част, отличаваща се с
голяма специфика. В предстоя-
щия конфликт неговите подчи-
нени ще се окажат от изключи-
телно важно значение за побе-
дата на България. На 21 септем-
ври същата 1916 г. се състои
едно изключително сражение, ко-
ето остава в историята като бит-
ката при Мустафа ачи.

По това време на бойното по-
ле се намира писателят и майс-
тор на късия разказ Йордан Йов-
ков. Той, в ролята на военен ко-
респондент, пламенно описва съ-
битията в едноименния си раз-
каз. Нека се пренесем на "теа-
търа" на бойните действия. На

Българите са изтласкани до
Азаплар. Предните части на род-
ната войска са погълнати от ог-
ромната маса на противника. Ру-
мънците съвсем скоро ще прев-
земат окопите, а след тях и оръ-
дията. Привечер картечниците
заглъхват, а куршумите са на
свършване. Румъния се чувства
победителка, Седемнадесета бри-
гада се готви за триумф. Ето как-
во разказва писателят Йовков за
събитията: "Цялото поле пред по-
зицията почерня от гъсти вери-
ги, които упорито и непрекъсна-
то настъпваха. Това беше цяла
румънска бригада. Напразно един-
ствената батарея стреляше в то-
ва живо месо и в плътната маса
отваряше кървави и опустоши-
телни празнини. Нови вериги се
явяваха и ги запълваха. Тая стре-
мителна атаха беше нещо неп-
ривично и странно за румъните.
Едвам вчера те бяха бити и отх-
върлени навсякъде. Но има храб-
рост, която се поражда не от ви-
сокия дух, съзнание и ентусиа-
зъм, а от болката на отчаянието
и на безнадеждността….

Има случайности, които раз-
валят и най-предвидливите пла-
нове, осуетяват и най-добрите

Майор Георги Векилски

Погребението на майор Векилски

Конниците на Иван Колев, в чиито редици е
и Георги Векилски

От сайта
Българска история
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Роден и израснал в
китното селце Габрешевци,
близо до село Трекляно,
в отрудено семейство,
Ст. Станоев още от ранни-
те си години застава на
страната на бедните и
онеправданите. Благодаре-
ние на своята голяма
любознателност и висок
интелект чете марксически
книги и става член на
РМС. През това време
започва да следва право в
СУ "Св. Климент Охрид-
ски". Но главното си
внимание и сили отделя
на дейността си в ремсова-
та организация в София,
за което често попада в
полицията и е интерниран
в Белоградчишко. Участва
активно в установяването
властта на 9 септември
1944 г., след което прекъс-
ва следването си в универ-
ситета, за да стане профе-
сионален обществен деец,
и изминава трънлив път.

Той е от поколението
младежки и партийни
дейци, които след 9 септем-
ври 1944 г. работят за
реализацията на социалис-
тическия идеал само по
решение на съответните
младежки и партийни
органи, без хленчене и
излишни оправдания.

По този начин на
практика изпълнява поста-
новката на Георги Димит-
ров за необходимостта от
изграждане на професио-
нални революционери с
необходимите идейни,
интелектуални и делови
качества, които да се
занимават професионално
с обществена и политичес-
ка дейност - най-трудната
от всички човешки дей-
ности.

В България през тези
години израсна един
многоброен отряд от
подготвени и компетентни
кадри, които допринесоха
изключително много за
постигнатите конкретни
резултати в развитието на
страната през периода 1944
- 1989 г. в различните
сфери. Голяма част от тях
написаха спомени, които
позволяват да се направи
заключение за обобщения
образ на партийните
работници.

Отначало е член, а след
това секретар и първи
секретар на Областния
комитет на РМС в София.

Ñúçèäàòåëÿò

След това само по решение
на партийните органи е
изпращан на различни
длъжности - инструктор и
завеждащ сектор на ЦК на
БКП. 30-годишен,
Ст. Станоев е издигнат за
зав. отдел "Специален" на
ЦК на БКП. Това му дава
възможност да изяви и
подобри своята способност
ярко да се изразява и да
редактира взетите решения
от Политбюро и Секрета-
риата на ЦК на БКП.

През 2016 г. издаде
книга, озаглавена "Свет-
лина и сенки", в която
споделя изключително
интересни мисли за стила
на работа на Политбюро и
на отделни негови члено-
ве. Той разказва за такива
ярки дейци на БКП като
Вълко Червенков, Георги
Дамянов, Антон Югов,
Димитър Ганев, Георги
Чанков, Тодор Живков,
Енчо Стайков, Георги
Цанков, Станко Тодоров.
Оценките и впечатленията
са балансирани. Отнася се
и към тях с преклонение и
уважение. С каква почит
говори за интелекта и

подходите на Вълко Чер-
венков, за умението на
Антон Югов да бъде
съвсем близо до хората.

През 1953 - 1956 г. е
слушател във ВПШ-Моск-
ва. След завършването й
като човек на Вълко Чер-
венков е пратен на работа
като зав. отдел "Пропаган-
да и агитация" на ОК на
БКП - София. При създа-
ването на окръзите през
1959 г. е избран за секре-
тар на ОК на БКП в
Кюстендил по селскосто-
панските и организацион-
ните въпроси, а от 1961 до
1971 г. е първи секретар на
ОК на БКП в Кюстендил и
член на ЦК на БКП. От
1971 до 1975 г. е посланик
на НР България в Унга-
рия, а след това до 1981 г.
е главен секретар на
Министерството на съоб-
щенията, където се пенсио-
нира.

Ще спра вниманието на
читателите главно на
дейността на Ст. Станоев
като първи секретар на ОК
на БКП в периода 1962-
1971 г., за което имам и
лични впечатления.

Избирането на Стойо
Станоев като първи секре-
тар на ОК на БКП в
продължение на 10 години
му предоставя възможност
да реализира своя потенци-
ал на организатор с високи
интелектуални и нравстве-
ни качества.

Главното си внимание и
усилия насочва към изг-
раждането на икономиката
на окръга, подобряване
жизненото равнище на
хората, развитие на култу-
рата.

През тези години се
изграждат основните
индустриални и енергийни
предприятия - заводите за
камгарни прежди, за
силови трансформатори,
за кондензатори, за мебе-
ли, млекоцентрала в
Кюстендил, заводите за
асансьори, инструментал-
но оборудване, специал-
ният завод "Хо Ши Мин",
химико-фармацефтичния
завод в гр. Станке Димит-
ров (Дупница).

Изграждането на тези
заводи даде ново лице на
окръга и практически реши
проблемите на безработи-
цата. Най-голямо внима-
ние в практическата си
дейност Ст. Станоев отделя
на развитието на селското
стопанство. Това е така,
защото окръгът има изк-
лючително благоприятни
природни и климатични
дадености за развитието
му, доказани от редица
научни работници. Проф.
д-р на селскостопанските
науки Васил Георгиев
доказа, че площите от с.
Раждавица и с. Катрище в
поречието на Струма са
най-подходящи за отглеж-
дане на череши в света.

Прилагайки постижени-
ята на науката, Кюстендил-

íà Êþñòåíäèëñêè îêðúã
Напусна ни Стойо Станоев - дългогодишен партиен и
стопански деец, предан идеалист и достоен човек

На 26 март почина Стойо Василев Станоев
(1921-2020 г.). Антифашист, партиен и стопан-
ски деец. През 1951 г. Станоев е назначен за
завеждащ  отдел на ЦК на БКП от 1961 до
1971 г. е първи секретар на ОК на БКП в
Кюстендил и член на ЦК на БКП. От 1971 до
1975 г. е посланик на НР България в Унгария,
а след това до 1981 г. е главен секретар на
Министерството на съобщенията.

Поклон пред светлата памет на социалиста,
антифашиста и ЧОВЕКА Стойо Станоев!

НС на БСП и УС на БАС

ски окръг постига забеле-
жителни резултати. Овощ-
ните насаждения с ябълки,
круши, череши, сливи
нарастват от 75 000 дка
през 1960 г. на 162 000 дка
през 1970 г. Създадени
бяха ябълкови градини в
Драговищица, Катрище,
Раненци.

В пояса от Раждавица до
Таваличево са засадени
22 000 дка череши. Доби-
вите от ябълки нарастват
от 429 през 1959 г. на 1483
през 1967 г., на черешите -
над 600 кг. Окръгът дости-
га средногодишна беритба
80 000 т ябълки.

Стойо Станоев полага-
ше изключителни усилия
за подобряване стила и
методите на работа и за
израстването на един
многоброен отряд от кадри
за всички сфери на живо-
та. Като първи секретар на
ОК на БКП, той на прак-
тика показа какъв трябва
да бъде партийният и
обществен деец.

И днес България има
нужда от съвременни
политици - професионалис-
ти, за които народното
дело е над всичко. За
съжаление, поради това, че
в управлението на страна-
та са включени и неподгот-
вени, некомпетентни и
корумпирани политици,
ние така бавно напред-
ваме.

Всички ние, които
имахме удоволствието да
работим с него, особено
тази от Кюстендилски
окръг, сме му особено
благодарни за уроците по
организация, управление и
партийно строителство и
примера, който ни даде.

Доц. д-р Гале
ХРИСТОВ
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Ìåðñèÿ Ìàêäåðìîò - ïîâå÷å
áúëãàðêà îò ìíîãî áúëãàðè
Тя е биограф на Левски, Гоце
Делчев, Сандански и Благоев,
чуждестранен член на БАН и
почетен доктор на Софийския
университет

Повод да припомня,
че Мерсия Макдермот е
гостувала два пъти в
Драганово,  Горнооря-
ховско, е появилата се
на 24 март публикация за
излязлата от печат  на
френски език книга "За
свобода и съвършенство.
Биография на Яне Сан-
дански" от Мерсия Мак-
дермот (изд. Le lys bleu)
в два тома.

Първото й гостуване е
през 1974 г., а второто -
през 1980 г. Името на
Макдермот е известно на
българския читател с пет
нейни книги, посветени
на Левски, Гоце Делчев,
Яне Сандански, Димитър
Благоев, и "История на
България. 1393 - 1885". Тя
е родена на 7 април 1927
г. в Плимут, Англия, в
семейство на военен
флотски хирург и учител-
ка.  Завършва руска
филология в Оксфордс-
кия университет.

 Интересът към Бъл-
гария у нея  се заражда
от бригадирските й
години в Югославия през
1947 г., където се среща
с жизнерадостни младежи
от българската бригада,
Тя си спомня с любов за
тези години, когато
българските младежи
"отиваха на обекта с
песни и с песни се
връщаха. Те работеха на
най-тежките участъци и

винаги бяха първенци. В
свободното си време
бяха център на внимание
на всички бригадири".
Още тогава тя се  влю-
била в тях и в България
и затова решава да дойде
у нас през 1948 г. като
участничка на  междуна-
родна младежка бригада,
работеща  на язовир
"Копринка". Заедно с
други чуждестранни
бригадирки ударнички
Мерсия  се среща в
двореца "Евксиноград" с
Георги Димитров, който
й прави силно впечатле-
ние с широките си и
всестранни познания за
Англия и задачите за
развитие на България.
По време на бригадата
Макдермот се заинтере-
сува от историята на
България и се запознава
с делото на Васил Левс-
ки, когото до болка
обиква за цял живот.

След завръщането си в
Англия Мерсия Макдер-
мот следва курс по
български език в Инсти-
тута за славянски науки
към Лондонския универ-
ситет. От 1958 до 1973 г.
е председателка на анг-
лийско-българското
дружество, като развива

Мерсия Макдермот
произнася своето слово

за Васил Левски
в читалищния салон

на Драганово

широка дейност  за
популяризиране  на
българската история и
култура.

Идеята да напише
книга за Васил Левски  я
вдъхновява през 1963-
1964 г. да стане учителка
в гимназията с изучаване
на английски език  в
София. След завършване
на учебната година  се
завръща в Англия  и под
перото й излиза книгата
"Апостолът на свобода-
та". Подновява учителст-
ването  си в същата
гимназия през 1973 г.
През пролетта на 1974 г.
Мерсия Макдермот е
поканена да посети
Драганово от читалищно-
то ръководство. Тя се
среща с учителския
колектив, а след това на
тържествено събрание в
нейна чест  в препълне-
ния читалищен салон
знатната гостенка произ-
несе слово. Нейните
вълнуващи и искрени
думи не само за Левски,
но и за България развъл-
нуваха посетителите. С
ярко изразен английски
акцент, но много точен
български език тя с
голямо познание очерта
величавия образ на
Апостола. "Ние в Англия
нямаме такъв като Левс-
ки, нашата история е
протекла по други пъти-
ща"- подчерта Мерсия
Макдермот. Продължи-
телните ръкопляскания
бяха прекъснати от
председателя на читали-
щето д-р Борислав Стоя-
нов, който тържествено й
връчи портрет на Васил
Левски и решението на
общината в селото за
приемането на Мерсия
Макдермот като почетна
гражданка на Драганово.

 Второто й посещение
в Драганово беше през
1980 г., когато тя е отно-
во в България по повод
на излязлата в издателство
"Наука и изкуство"-София
през 1979 г. нейна книга
"Свобода или смърт.
Биография на Гоце Дел-
чев". Знатната изследова-
телка на българската
история  преподава и в
Софийския университет,
където е  провъзгласена
за негов почетен доктор
заради изключителните й
заслуги за България.
Защитава докторска
дисертация и е приета за
чуждестранен член на
БАН. Тя пише безгрешно
на български език.

Никола ЧОЛАКОВ,

Горна Оряховица
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Ñâîáîäíèÿò è áëàãîðîäåí
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На 95 години, почти биб-
лейска възраст, си отиде Бен-
жамен Варон - уникална и
удивителна във всяко едно
отношение личност. Имах
привилегията и високата
чест повече от двадесет го-
дини да бъда приятел с него
и почти всекидневно да бе-
седваме по най-широк кръг
проблеми - от социалните
трансформации в съвремен-
на България през разсъжде-
нията, посветени на немс-
ката философия (главно Хе-
гел, Фоербах и Маркс) до ве-
ликото удоволствие да слу-
шам анализите на Бенджи
за модерната икономическа,
философска и социална ми-
съл на Европа. В хода на
многочасовите увлекателни
беседи се родиха и идеите за
издаване на няколко книги
с теоретическите разработки
на Варон. Издателство "За-
харий Стоянов" поднесе на
читателите три издания на
книгата "Пътеки", в която
влизат някои от анализите
на мислителя. Всяко следва-
що издание биваше обога-
тявано и допълвано. Така се
появи и "Капитализмът"-
антагонист на човечеството",
която обхваща най-важните
и емблематични статии на
Варон. По своите интелек-
туални и философски проз-
рения ни напомня традици-
ите на нашите и чуждите
класици на марксизма. И не
само това, тя съдържа и
идеи, които според нас пред-
ставляват развитие на мар-
ксистката философска мисъл
в края на ХХ и началото на
ХХI век.

Позволявам си да пред-
ложа на уважаемия от мен
вестник "Земя" следващите
няколко реда в памет на сво-
бодния и благородния дух
Бенжамен Варон.
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Неговото име проблесна
като метеор в началото на
90-те години на драматичния
ХХ век. Една след друга,
главно във вестник "Дума",
започнаха да се появяват
статии, които като магнит
привличаха вниманието на
интелигентната публика, а и
на по-широката обществе-
ност. Разбира се, името на
Бенжамен Варон бе извест-
но и преди, но в по-тесен
кръг. А "Дума" и Стефан Про-
дев го преоткриха отново в
началото на така наречения
демократичен преход.

На 3 юни 1994 г. все-
кидневникът публикува под
заглавието "Прозрението"
един удивителен документ.
Става дума за Отвореното
писмо на седмина достой-
ни социалисти до ЦК на
БКП от 1 юни 1960 г., в
което се критикуват редица
порочни страни на тотали-
тарната система. Публику-
вайки за пръв път този до-
кумент, Стефан Продев
справедливо отбелязва:

"Четири години след
1956-а и осем години преди
легендарната Пражка пролет
смели хора, предани искре-
но на социалистическата
идея, удариха камбаната на
тревогата и прозрението.
Подобно на Бабьоф, който
пръв видя грешките на
Френската революция, те
направиха разрез на тота-
литарното общество и пог-
леднаха в бъдещето. И ма-
кар че платиха скъпо за своя
кураж, помогнаха на умни-
те и чистите да се осъзнаят.
Това не е просто подвиг, а
пророчество, отчаян опит да
бъде спряна машината на
държавния социализъм. За
съжаление същата тази ма-
шина ги смаза, въпреки че
не успя да унищожи слово-
то им. То е живо и днес и
доказва по чудесен начин, че
истината е по-жива от теро-
ра на догмата."

Един от интелектуалните
мотори на Отвореното пис-
мо е Бенжамен Варон. Лич-
ност, в която се съчетават ви-
соката нравственост, ярката
гражданска позиция и талан-
тът на теоретическото про-
никновение. Безстрашието и
доблестта на Варон - този ис-
тински рицар на социалис-
тическата идея - му отреждат
труден, почти страдалчески
живот в продължение на це-
ли четири десетилетия. Нес-
годите обаче не могат да сък-
рушат неговия дух. Той оста-
ва верен на своята кауза и
идея.
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Времето след 1990 г. е пе-
риодът на възкресението на
теоретика и философа Ва-
рон. Появяват се няколко
статии, които съдържат в
концентриран вид редица ев-
ристични авторови идеи. В
"За диагнозата и за още не-
що", "Измислицата за "ляв
преход" като политически
наркотик", "За смяната на ка-
питалистическата цивилиза-
ция", "Към въпроса на юри-
дическата и историческата
нелегитимност на капита-
лизма", "Третият път - път
за излизане от лявото прос-
транство", "Има ли алтерна-
тива капитализмът?", "Соци-
ална реформация или дегра-
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В края на ХХ век проме-
ните в капиталистическата
система доведоха до това, че
капитализмът от антагонист
на работническата класа се
превърна в антагонист на чо-
вечеството. Във връзка с то-
ва по целия свят възникват
многобройни социални дви-
жения, които не само предс-
тавляват новото планетарно
гражданско общество, но и
по принцип отхвърлят гос-
подстващата капиталистичес-
ка система. Тези процеси про-
тичат далеч от традиционните
синдикати и от институцио-
нализираните леви партии,
които все повече се отдале-
чават от идеята за радикал-
на реформа на капитализма.

Според Бенжамен Варон
при новите условия коренно-
то преустройство на капита-
лизма вече не изисква задъл-
жителното ликвидиране на
частната собственост. Доста-
тъчно е да се изведат на пре-
ден план критерии, които не
са подчинени на определя-
щата роля на икономическа-
та рационалност. Когато на
нея се отрежда подчинена ро-
ля, тогава можем да смята-
ме, че капитализмът е зад-
минат, че той е преодолян в
полза на едно различно об-
щество, дори на една различ-
на цивилизация.

Срутването на Берлинска-
та стена и изчезването на ев-
ропейския реален социали-
зъм роди нова тенденция -
връщане на социалистичес-
кото движение към първич-
ния дебат отпреди век - ре-
волюция или реформи. Под
въпрос се поставя дори ре-
формисткото крило. Твърди
се, че капитализмът е естест-
веното състояние на човеш-
кото общество, поради което
за реформи може да се гово-
ри само в рамките на този
строй. И на тази основа ста-
ваме свидетели на една "ре-
форматорска мутация" в ля-
вото движение и отдалечава-
не от реформизма. А всъщ-
ност съвременната история
изисква от левите партии да
се превърнат в партии на
трансформацията, които я
поставят в служба на рево-
люционните очаквания. Пар-
ламентарният характер на
съвременните леви партии
не трябва да ги отказва от
фундаменталните цели на
движението. Ето защо спо-
ред Варон няма по-центра-
лен въпрос днес от този за
стратегическите цели на ля-
вото движение и за задъл-
жителното им разграничава-
не от тактическите средства
на деня.

Специфично българска
нова теза е развитата от
Бенжамен Варон постанов-
ка за радикално преобразя-
ване на наемническото об-
щество в общество на коо-
перация между два капита-
ла - натурално-веществения
и трудовия.
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Съдбата отреди така, че
през последните години на
XX век бях свидетел на иск-
реното приятелство между ня-
колко ярки и неординарни
личности. Присъствал съм
на стотици срещи между Бен-
жамен Варон, Стефан Про-
дев и Валери Петров. Разго-
ворите между тези велики лю-
де винаги бяха заредени с
енергията на интелектуално-
то откривателство. Бенжамен
Варон излагаше своите ре-
волюционни идеи с хегели-
анска систематичност и ги
илюстрираше с безброй
юридически, икономически и
философски аргументи. Еру-
дицията му впечатляваше
присъстващите и ги подтик-
ваше към спонтанни диску-
сии, които понякога продъл-
жаваха до посреднощ. Често
пъти, преди да се появят ка-
то статии във в. "Дума", той
проверяваше дълбочината на
аргументите и общото звуче-
не в диалог със своите прия-
тели. В такива мигове, наб-
людавайки тези свободни ду-
хове, винаги съм си мислил,
че те приличат на философи
от времето на Сократ и Пла-
тон, чийто полет на въобра-
жението и мисълта не може
да бъде спрян от историчес-
ките и времевите ограниче-
ния.
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Социалната идея е жива.
Тя се развива и намира сво-
ите нови вдъхновители и те-
оретици. Бенжамен Варон
без съмнение е най-блестя-
щата и категорична илюст-
рация в това отношение.  Не-
уморни са неговите пътешес-
твия из дебрите на теорията
и  размишленията за тъй ди-
намично променящата се со-
циална практика на левите
идеи. Наблюдавайки тази
разностранно надарена, поч-
ти ренесансова личност, ние
се удивявахме от нравстве-
ния му стоицизъм, упоритост-
та в преследването на благо-
родни каузи и цели и неиз-
тощимостта на теоретически-
те му откривателства. В та-
къв план той ни напомняше
за първопроходците на соци-
алистическата идея, за чучу-
лигите, чиято вътрешна ос-
вободеност и благородство на
духа са оставили и оставят
отпечатък върху цели епохи.

Иван ГРАНИТСКИ

дация", "Въпроси на соци-
аллиберализма", "Пазарите,
държавата, левицата", "Гло-
бализацията", "Капитализ-
мът е враждебен на устой-
чивото развитие", "От соци-
ална реформация към ради-
кална трансформация на ка-
питализма", "Капитализмът
- антагонист на човечество-
то" Варон предлага удиви-
телно по задълбочеността си
разгръщане на някои от кла-
сическите марксически идеи,
а нерядко спори и ги дораз-
вива. Той ни поднася про-
никновен анализ на съвре-
менното общество, на гео-
политическите и макроико-
номическите трансформации
в световен мащаб и дава сво-
ите прогнози за бъдещото
развитие. Всъщност всяка
една от тези статии съдър-
жа своеобразни пролегоме-
ни към един теоретичен, но
работещ модел, който обяс-
нява бъдещото икономичес-
ко и социално развитие на
страните предимно от евро-
пейския континент и по-спе-
циално от бившия източен
блок.

Оригиналността на иде-
ите на Варон очевидно над-
хвърля равнището на българ-
ското политическо и теоре-
тическо мислене, а най-зна-
чителните пробиви, взриво-
вете от интелектуални проб-
лясъци, ако можем така да
ги определим, са свързани с
аналитичните авторови наб-
людения върху процесите в
лявото политическо простран-
ство. Текстовете на Бенжамен
Варон съдържат категорични
аргументи против твърдени-
ята на някои наши изследо-
ватели, че в България днес
няма хора, притежаващи спо-
собността да генерират отк-
ривателски идеи. Обратно -
редица от тезисите на нашия
автор могат да станат воде-
щи и да оплодят теоретич-
ната мисъл на европейската
и световната левица днес.

Невъзможно е в рамките
на една кратка бележка да из-
броим всички приносни тео-
ретически постановки на Ва-
рон. Нека тук посочим само
най-важните, онези, които
жалонират твърде плодотвор-
на според нас насока на мис-
лене.

Варон убедително показ-
ва, че парадигмата на Маркс
за капиталистическо общес-
тво с увеличаваща се работ-
ническа класа не се сбъдна.
Обратно, работническата
класа по своята численост
намалява, а заедно с това
се изменя решително, корен-
но характерът на труда и
нейната позиция в общест-
вото и производството. От
такава гледна точка може да
се твърди, че работническа-
та класа като исторически
субект на промяната на ка-
питализма започва да изчез-
ва. На нейно място обаче
се появява нов субект. За как-
во става дума?
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Първите ми впечатления
от Славчо Гилин бяха да-
леч, далеч преди да се за-
познаем отблизо. Доста по-
късно се убедих непосредст-
вено каква впечатляваща
личност е. Чувал бях за не-
го, че е един от най-актив-
ните борци против фашиз-
ма от ранни младини. Годи-
ни по-късно имах щастли-
вата възможност да сме за-
едно в Градския комитет на
партията в Пловдив.

Неговият роден край -
Брацигово, е в основата,
върху която се изгражда та-
зи уникална личност. Бра-
цигово е едно от гнездата на
борбата срещу турското роб-
ство и срещу фашизма. Гра-
дът е дал плеяда от герои в
битката за по-справедлив и
достоен живот.

Славчо Гилин е приел в
себе си, още с родния въз-
дух, чувството за честност,
справедливост, доброта. Нес-
лучайно от ранни младини
е убеден в борбата за човеш-
ки правдини.

Брацигово отрежда важ-
но място в съдбата му. Той е
между най-достойните сино-
ве на града.

С него съпровождахме
веднъж Вълко Червенков
(министър-председател до
1956 г.) при посещение в
Брацигово. Червенков при-
емаха с радост, защото бе
официален ръководител. А
като минавахме по улиците
хората протягаха ръце един
през друг да се ръкуват, да
се докоснат до знаменития
си земляк Славчо Гилин. Той
им отговаряше с усмивка и
дружелюбие.

Защото основополагащо-
то за човека е, как го прие-
мат в родния му край. Ако
не уважават една личност
там, то едва ли авторитета
му е граден на солидна ос-
нова.

А какъв живот има той!
От ранни младини го вкар-
ват във фашисткия затвор,
дето получава първата за-
калка на борец против фа-
шизма. Емигрира в Гърция,
сетне в Турция, в Австрия и
СССР. Но там не е редови
емигрант, завършва универ-
ситета (КУНМЗ) на Комин-
терна, смятан за най-соли-
ден в обучението на бъде-
щите ръководители-антифа-
шисти. Всичко това, а и не-
говото участие в антифашис-
тката борба - политкомисар
от отряд "Антон Иванов", му
дават разностранния опит,
широта на погледа, стабил-
ност в мирогледа, за да
пристъпи с целия си потен-
циал в изграждане основите
на социалистическата иконо-
мика.

И до днес, в Пловдив се
помнят вградените лични
усилия на Славчо Гилин в
редица предприятия, на ко-
ито тогава се "наливаха ос-
новите", както пише поета
Пеньо Пенев.

Êàê çàïîìíèõ Ñëàâ÷î Ãèëèí
Антифашист, герой от отряда "Антон Иванов", крупен стопански и партиен деец, човек с голямо сърце

В почивката на такива
конференции обикновено "де-
ловият президиум" се оттег-
ля на кафе зад сцената. Он-
зи път през 1951 година,
обаче Славчо постъпи ина-
че: той слезе сред делегати-
те. Разговаряше непринуде-
но с тях, а те се надпревар-
ваха да поговорят с него.
Съветваха се, споделяха, ис-
каха неговата помощ. И той
се отнасяше естествено, дру-
желюбно, по човешки, с ха-
рактерната си лека усмивка.
А то отваряше сърцата на
редовите хора. Затова го
обичаха. Гилин се държеше
естествено, отзоваваше се на
техните желания и искания,
помагаше там, където може.

Славчо Гилин бе избран
за председател на Окръжния
съвет на Професионалните
съюзи след работата си в Ок-
ръжния комитет на БКП. Не
случайно тази формация бе-
ше над кино "Балкан", в са-
мия център на Пловдив. По
същото време се оформяше
профсъюзното движение, по-
мощник на партията в изг-
раждането на социализма. В
този период Славчо Гилин
помогна на профсъюзите да
намерят своето място в це-
локупния живот на Пловдив-
ския окръг - нещо повече,
той насочи усилията си към
изграждането на отраслови-
те профсъюзи, за да може
по-реално, диференцирано да
помагат на развитието ни.
Начинанието му особено до-
падаше на работническата
класа, тъй като Гилин добре
познаваше проблемите й.
Със своя човешки усет, с
придобития опит, с житейс-
ката си закалка, Гилин дър-
жеше ръка на пулса в раз-
витието на икономиката,
съхранявайки правата на ра-
ботниците.

Свършил огромната си
работа в профсъюзите, дос-
тойно оценена в годините,
Славчо Гилин се пенсиони-
ра и продължи да работи на
"обществени начала" - пред-

седател на Окръжния съвет
на Българския туристически
съюз. Той не го прие за по-
четна длъжност, а разгърна
голямо строителство на хи-
жи, заслони и туристически
обекти в цялата Пловдивска
област и в Родопите, и в Ста-
ра планина, и в Средна го-
ра. Неоценим е приносът му
в изграждането на Дома-па-
метник на партизаните от
Първа средногорска брига-
да над моето родно село Ро-
зовец, в местността до връх
Братан, туристическия дом
паметник "Бунтовна" над се-
ло Кръстевич, туристически
дом паметник "Антонива-
новци" над град Кричим.

По-късно животът ни
подреди така, че да работим
заедно - тогава го опознах
отблизо.

Славчо Гилин се отлича-
ваше в работата на Бюрото
с най-редовно участие, със
задълбочено проучване на
документите, които обсъж-
дахме, с компетентното си
мнение, изказвано по време
на заседанията. Нещо пове-
че: той искаше по всеки от
въпросите да се добере до
същността, да каже своето
мнение, в което много вни-
мателно се вслушвах. Той по-
магаше особено на промиш-
ления отдел, а тогава в
Пловдив имаше крупни
предприятия, като заводите
"Антон Иванов", завода за
асинхронни електродвигате-
ли, завода за мотокари…

Ето още една история:
Една нощ ходихме с Иван
Панев, кмет на Пловдив при
Тодор Живков. Той беше на
почивка в Хисаря. Бяхме си
поставили цел: да искаме
съгласието му, в Пловдив да
се изгради на базата на ав-
торемонтния завод нов, мо-
дерен, съвременен автомоби-
лен завод. Но Живков каза:

- Момчета, мястото на
тази промишленост под
слънцето е заето от крупни
производители отдавна: Гер-
мания, Франция, Англия.

Затова сега обсъждаме да бъ-
де изграден в Пловдив го-
лям завод за мотокари, за
които ще има пазар и в ка-
питалистическия, и в соци-
алистическия свят.

Един "прекрасен" ден То-
дор Живков дойде в Плов-
див. Отидохме в двора на
авторемонтния завод, с не-
го и Иван Панев. Качихме
се на един камион със сва-
лени бордове и оттам той
обяви създаването на новия
завод. По-късно, с участие-
то и на Славчо Гилин, този
завод бе окрупнен, и в него
работеха над 6000 души.
Произвеждаше продукция не
само за социалистическия
лагер, но разказвали са ми,
че даже на летището в Ню
Йорк са работили с българ-
ските мотокари.

Във всички тези начина-
ния, Славчо Гилин вграж-
даше своя опит, знания,
компетентност. Често в ко-
митета при него идваха хо-
ра за съвет. Той си водеше
бележки, даваше напътствия.
Хората идваха при него, за-
щото ги приемаше с друже-
любна усмивка, искрено,
вникващ в техните пробле-
ми. Отзоваваше се там, къ-
дето можеше, и реално се
включваше, помагаше. Не-
говият огромен опит във
всяко отношение бе безце-
нен и хората го усещаха.

Със своя изграден стил
на работа и личен пример
Славчо Гилин, не само въз-
питаваше и облагородяваше
всички около себе си, но да-
ваше и свобода на действие.
Насърчаваше инициатив-
ността и творческото мисле-
не. Даваше възможност на
кадрите да се разгърнат, да
си градят качества на ръко-
водители. След национали-
зацията, бе директор на кон-
сервна фабрика "Септември"
в град Пловдив. И там още
постига най-високи резулта-
ти. Фабриката бе обявена за
"национален първенец". Оце-
нили качествата му, предла-

гат му да замине в Женева,
търговски представител на
България! Отказва по здра-
вословни причини. По-къс-
но, вече секретар по стопан-
ските въпроси на Пловдив-
ска област, Гилин постига
също отлични резултати, ко-
ито я извеждат на първо
място в страната по иконо-
мическо развитие. Политбю-
ро на БКП взима решение
да го прати на работа в ЦК
на БКП в София, за замест-
ник на Тано Цолов, бъдещ
член на Политбюро и замес-
тник-председател на Минис-
терския съвет, Славчо отно-
во се отказва да напусне
Пловдив.

След пенсионирането си
продължава да работи на
"обществени начала". Той е
председател на ОС на БТС.
И тук, постига уникални ре-
зултати: Изгражда най-голя-
мата и модерна туристичес-
ка база: (хижи, туристичес-
ки домове, заслони) в стра-
ната и 16 години Пловдивс-
ката туристическа организа-
ция е "национален първе-
нец", а Славчо Гилин е обя-
вен за "Почетен председател"
на своята 80 годишнина.

От такива личности в
Пловдивската партийна ор-
ганизация, имах възможност
да се уча, да се възпитавам
и изграждам като ръководи-
тел.

Славчо Гилин бе от тези
цялостни, завършени лич-
ности.

Някои хора във властта,
поддържаха пламенно "гене-
ралната линия", а ако ги
снемеха, или преместеха на
друга по-ниска позиция, ми-
наваха "в опозиция". Дру-
ги, когато бяха на "обикно-
вена" работа, говореха нор-
мално и естествено, но щом
станеха "началници", почва-
ха да се изказват бавно и
авторитетно, с дистанция
към хората. Трета категория:
независимо какви са и къде
са, забравяха родния си
край, защото са вече "голем-
ци". Славчо Гилин бе изк-
лючение - нямаше нищо об-
що с тези случаи. Той не
забрави нито за миг своето
родно Брацигово. Съгражда-
ните му го виждаха често,
оценяваха го и се гордееха
с него.

Най-голямата му награ-
да бе уважението и любовта
на хората. А признанието на
Славчо Гилин го има и се-
га: и в Брацигово, и в Плов-
див, и в цяла България.

Георги КАРАМАНЕВ

*Авторът е дългогоди-
шен комсомолски и партиен
деец, дипломат. Заемал е
постовете на секретар на
ЦК на Комсомола, първи сек-
ретар на ГК на БКП в Плов-
див, първи заместник-кмет
на София, в периода 1971-
1987 г. е министър на тър-
говията и вицепремиер
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знаеше, че ако го заловят -
разстрелът пред войнишкия
строй не му мърда.

Партизанин

През нелегалния му пар-
тизански живот по-будните и
смели младежи от Рогозен
вечерно време нерядко изли-
заха извън селото. Повечето
от събранията провеждаха с
командира на партизанска-
та чета Синигера. В тези
рискови часове на нощта Ка-
леев охраняваше своя коман-
дир. Партизанското име на
Младен беше Ерменко - кръс-
тиха го на съветския пълко-
водец Ерьоменко.

Ерменко бързо свикна с
новия начин на живот. Дру-
гите по достойнство оцениха
смелостта, военните знания
и умения, както и непринуде-
ността в обноските му. Те усе-
тиха, че Ерменко е последо-
вателен в думите и действия-
та си - трудно отстъпва от
своето. Той добре познаваше
местността, можеше грамот-
но да се окопава, стреляше
точно... Бързо скъси дистан-
цията с бойните си другари,
сприятели се с всички.

Днес главната улица на
село Сираково се нарича Ер-
менко - в памет на парти-
занското име на Младен Ка-
леев.

Участник в
Отечествената война

След 9 септември 1944 г.
с безпокойство посрещна тре-
вожните вести - отстъпващи-
те от Гърция германски час-
ти превзели Кула, опитали
се да влязат и във Видин...

И реши - да замине доб-
роволец на фронта. Отказа
предложението да започне
работа в милицията. Знае-
ше, че нейните задачи също
бяха важни, необходими и
полезни. Но друго си е на
фронта.

Обучението във Враца бе-
ше сравнително кратко - око-
паване, строеви хватки,
стрелби...

Ядрото на неговата 35-а
гвардейска рота беше от бив-
шия му партизански отряд
"Гаврил Генов".

На 1 октомври 1944 г. за-
минаха на фронта. Младен
Калеев беше тежкокартечар.
Назначиха го за охрана на
щаба на 6-а пехотна бдинс-
ка дивизия.

Първата бойна задача,
която получиха, беше да ата-
куват хитлеристите в района
на Остри връх, преграждащ
пътя Пирот - Бела паланка.
Тогава 35-а гвардейска рота
беше оставена в резерв на
дивизията.

Редник Младен Калеев бе-
ше назначен за часови в ди-
визията. И виждаше всичко
на и около Остри връх. В
един миг засия от радост.
Върхът е наш! Но след това
видя, че нашите се връщат.
Защо ли? Та нали превзеха
върха? Очевидно бяха над-
ценили силите си, подкреп-
ления нямаше. Останеха ли
там, на върха, гибелта им
беше сигурна...

В този съдбовен миг Ка-
леев грабна картечницата и
побягна напред, търсейки
удобно място за стрелба.

кога да си позволява някои
шеги и, нека да ги наречем -
волности. Така - за разсейва-
не на вниманието и развед-
ряване на настроението.

Един път, след поредното
служебно мероприятие, се
обърна със сериозен тон към
командира: "Другарю подпол-
ковник, няма да е лошо да
ме пуснете да отида за Мос-
ква." Тогава Михнев също
сериозно му отговори: "Ка-
леев, аз съм подполковник,
по-голям началник от Вас,
не съм ходил в Москва, а Вие
искате да ходите." При тая
реплика на командира Мла-
ден продължи настойчиво:
"Не мога без нея, другарю
подполковник. Да отида да я
прибера." При учудващия
поглед на подполковника,

надхитря с началството. Ня-
колко пъти след края на ра-
ботния ден изчакваше да си
заминат всички, вземаше тет-
радката, разписваше се за
следващата утрин и си тръг-
ваше спокоен. Така предвид-
ливо се застраховаше от
евентуално закъснение.

През една нощ подпол-
ковник Михнев дойде на про-
верка в щаба на отряда към
три часа сутринта. Надзър-
на и в тетрадката. Срещу име-
то на Калеев имаше подпис
за поредния ден. Браво! Тол-
кова е рано, а вече е в поде-
лението. Командирът заповя-
да на наблюдаващия офицер
да намери Младен. От дума
на дума измамата се разкри.

Заповедта на командира
беше категорична. В осем без
пет да се построи целият ли-
чен състав. При проверката
се оказа, че само Калеев лип-
сва. Десетина минути след
началото на работния ден
той се зададе. Тежко понесе
резила пред целия строй, кой-
то сам си сътвори. Обеща да
се поправи. И го направи.

Като уредник (старшина)
доста мъки и разправии му
струваше заминаването на
курс за гранични офицери.
Отначало му отказваха. И до-
води намираха - попрехвър-
лил е възрастта за кандидатс-
тване, здравето му не е добре
(след раняването на фронта
по-трудно се придвижва и по-
лошо чува) и така нататък.

Тогава седна и написа
онова рязко и настойчиво
писмо, което му даде възмож-
ност да бъде включен в кур-
са, да стане офицер. И да бъ-
де преназначен на по-висо-
ка длъжност на родопската
граница. Където го очаква-
ше смъртта...

Ето част от това съдбов-
но писмо, което като че ли
реши по-нататъшния му про-
фесионален и житейски път:

"Здраве желаем, другарю
капитан,

Искам да Ви напомня по
въпроса за курса, който се
провежда в щаба на Гранич-
ни войски...

Действително желанието
ми беше доста голямо да вля-
за в курса, но всичко беше
напразно. Изглежда, че за
нас няма възможност да рас-
тем...

Днес говорим, че на нас
ни са нужни боеспособни
кадри. Ние ще бъдем таки-
ва, ако бъдем допуснати да
минем този курс. Аз съм Ви
казвал, че нямам никакъв
опит, защото имам чин уред-
ник. Също нося знака за
бойно отличие трета сте-
пен... ще положа всички уси-
лия за успешно завършване
на курса, ако бъда допуснат...

...Затуй Ви моля - напра-
вете всичко възможно. За тая
цел ще Ви пратя документи-
те, които смятам, че ще бъ-
дат уважени.

...Смятам, че възрастта
няма да ми пречи на жела-
нието...

Уредник Калеев
Много поздрави от под-

вижния резерв!
13 април 1950 година,

Малко Търново"
(Следва)

Правилно прецени, че само
така можеше да помогне на
българските бойци да се око-
питят и да почнат и те да
отвръщат на огъня на хит-
леристите.

Откри подходящо място,
насочи цевта на оръжието
към контраатакуващите гер-
манци. И натисна спусъка.
Последваха дългите картеч-
ни редове. Изненадата свър-
ши своето. Противникът за-
бави своя устрем. Нашите
бойци стигнаха окопите, от
които бяха тръгнали в ата-
ка, и скочиха в тях.

Картечницата на Младен
загря... Той усети парещ удар
отзад. По клина му потече
кръв. Обърна се по гръб, но
го скова остра болка в кръс-
та. Очевидно някъде имаше
добре маскиран немски снай-
перист. А Младен не беше в
окоп. Малко след това изгу-
би съзнание. Десетина ми-
нути по-късно дойде на себе
си. Видя санитаря. Болката
продължаваше да го реже. Ра-
ниха го в първия бой. Рана-
та обхващаше дясната стра-
на на хълбока и гръбначния
стълб.

След военната болница в
Пловдив и много настоява-
не от негова страна да бъде
върнат на фронта, въпреки
обратното мнение на докто-
рите по комисиите, все пак
в предписанието му беше из-
писано: назначен за коман-
дир на щурмови взвод в 44-
ти пехотен тунджански полк.
Докато стигна частта си в
Унгария, войната свърши.
На 17 юни 1945 г. го демо-
билизираха.

Младен Калеев се върна
на село с медал за бойни от-
личия, със звание "уредник",

с един голям трофеен теле-
фон. И без един бъбрек.

После стана старши ми-
лиционер в столичната мо-
торизирана милиция. Изка-
ра две години, но разбра, че
не е за него тази служба.

Границата го теглеше. И
Младен реши да замине на
другия край на България.

Беше май 1948 година...
Оттогава е на служба в Гра-
нични войски.

Служба в
Малко Търново

На резервната застава в
Малко Търново служи близо
две години. В този затънтен
край всъщност прозря голя-
мата истина, че оттук започ-
ва Родината. И че този гра-
ничен участък трябва да се
пази с цената на всичко.

Тук горите и деретата ня-
мат чет. Поради липсата на
добре очертани върхове, ако
не умееш да се ориентираш
- объркването ти е в кърпа
вързано.

През юли 1949 г. се оже-
ниха с Цветана. Той я нари-
чаше Москва. Москва - едно
велико и почти недостижи-
мо име по онова време за
повечето българи.

С командира на Малко-
търновския граничен отряд
подполковник (завършил во-
енната си служба като гене-
рал-майор) Боян Михнев
имаше няколко колоритни ис-
тории. Познаваше Михнев
като строг началник. Но и
справедлив. Уважаваше го. И
двамата бяха бивши парти-
зани и това даваше донякъде
основание на Младен да се
държи по-свободно. И поня-

Около 1950 г. Уредник (старшина) Младен Калеев - служител
в Малкотърновския граничен отряд, със съпругата си Цветана. По сведение

на дъщеря им Зоя снимката е правена най-вероятно в Бургас.

Около 1950 г. Малко Търново. Младен Калеев сред членове на противопо-
жарни команди и Гражданска отбрана. Граничарят е на първата редица,

вторият от дясно наляво, в светлата униформа.

Калеев се издаде: "За жена-
та, другарю подполковник. Тя
за мен е Москва." Остана-
лите присъстващи спонтан-
но огласиха плаца с одобри-
телния си смях. Този заба-
вен епизод е от времето, ко-
гато Младен беше старши-
на, командир на резервната
група.

И друг запомнящ се слу-
чай, свързан с командира
Михнев, има от Малко Тър-
ново Младен Калеев. Този
път по-рисков и не много
хвалебствен. Реших да запоз-
ная и с него широката чита-
телска аудитория на вестник
"Земя". Защото моето верую
е - да се прекланяме, но да
не идеализираме героите.

В Малко Търново, освен
командир на резервната гру-
па, Калеев за известно време
беше и помощник-взводен ко-
мандир. И тогава Михнев му
беше началник. По едно вре-
ме подполковникът въведе
тетрадка при дежурния, в ко-
ято всяка сутрин няколко ми-
нути преди официално обя-
веното начало на работния
ден дошлите се разписваха.
Така се документираше кой
кога идва на работа.

Тогава Младен реши да се

1951 или 1952 г.
Лейтенант Калеев по време

на занятие

Рубриката "Бойна слава"
подготви

полковник от запаса
Киро КИРОВ
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Ñâåòîâíàòà íè îïåðíà çâåçäà
Ñîíÿ Éîí÷åâà ïåå Parole

Ван Гог е нидерландски
художник, смятан от мно-
зина за един от най-вели-
ките художници в истори-
ята на европейското изкус-
тво. Той е един от най-вид-
ните представители на
постимпресионизма. През
последните 10 години от
своя живот развива цяла-
та си художническа дей-
ност - автор е на около 900
картини и 1100 рисунки.

Самоубива се на 37 го-
дини, предполага се, че е
имал психически пробле-
ми. Приживе остава неп-
ризнат, но посмъртно сла-

50 години от създа-
ването на култовия
филм "Бялото слънце
на пустинята"
Снимките на филма
започват на 24 юли 1968
г. "Бялото слънце на
пустинята" е съветски
филм на режисьора
Владимир Мотил. Ролята
на Фьодор Сухов е пове-
рена на Анатолий Кузне-
цов. "Ваше благородие" -
главната песен от филма,
е създадена от барда
Окуджава и става голям
хит. Лентата съчетава
екшън, комедия, музика,
драма. И до днес космо-
навтите на Русия гледат
"Бялото слънце на пустиня-
та" за късмет преди
излитане.
Селин Дион стана на 52
На 30 март рожден ден
отпразнува една от най-
популярните и обичани
съвременни певици -
канадката Селин Дион.
Родена през 1968 г. в град
Квебек, тя започва своята
успешна музикална карие-
ра още през 1981 г. Селин
е най-малката от общо 14
деца в музикално семейст-
во. През 1981 г., когато е
едва на 13, тя се среща с
Рене Анжелил, бъдещия й
съпруг, който харесва неин
демозапис и се съгласява
да финансира дебютния й
албум.

:

Íàêðàòêî

Ïî÷èíà ïèñàòåëÿò
ôðîíòîâàê Þðèé
Áîíäàðåâ

Писателят Юрий Бонда-
рев почина вчера в Моск-
ва на 96-годишна възраст.
Бондарев е известен с ро-
маните си за Втората све-
товна война - "Тишина",
"Двамата", "Горещ сняг". По
негови сценарии и произ-
ведения са заснети фил-
ми. Бондарев е роден на
15 март 1924 г. в Орск. Не-
говите истински и честни
книги разкриват ужасна-
та истина за суровото вре-
ме. Те са преведени на
различни езици по света,
има филми и пиеси въз ос-
нова на тях. Когато започ-
ва Великата отечествена
война той е завършил де-
сети клас. Юрий Бондарев
подобно на огромен брой
свои връстници се стре-
ми да стигне до фронта.
Но на първо място при-
добива военна професия,
той завършва пехотното
училище и отива на фрон-
та. Битката при Сталинг-
рад е повратна точка във
войната. Юрий Бондарев
също е ранен кто много
други. Той е изпратен в
болницата и след възста-
новяването си участват в
освобождаването на Киев,
Полша, Чехословакия. ç

Световната ни оперна
звезда Соня Йончева и
мъжът й направиха
кавър и домашен клип
на френския кавър на
песента на италианката
Мина - Parole.

Българската звезда на
операта Соня Йончева
изпълнява ролята на
Имодеже от операта
"Пиратът" на Белини,
която изключително
рядко се поставя заради
вокалните изисквания и
нуждата от физическа
издръжливост на артис-
тите, които критиката
определя като екстремни
и свръхчовешки.

Отзивите, някои от
които започват да изли-
зат минути след края на
премиерата, нареждат
Йончева до две от опер-
ните легенди, които
също приемат да изпъл-
нят ролята в миналото:
Мария Калас и Монсерат
Кабайе.

Родената през 1981 г.
Соня Йончева учи пиано
и пеене в родния си
Пловдив, а след това в

Íàâúðøèõà ñå 167 ã. îò ðîæäåíèåòî
íà Âèíñåíò âàí Ãîã

Женева и Париж. През
2010 г. тя печели създа-
дения от Пласидо До-
минго оперен конкурс
"Опералия". През 2015 г.
списание Vogue определя
кариерата й като "мете-
орна".

На 38 години Соня
Йончева вече е дебюти-
рала с голям успех във
всички водещи оперни
зали в света, където
вече има планирани
участия за години нап-
ред. На тенис жаргон -
тя продължава да покри-
ва "Големия шлем".
Харизматичното въздейс-
твие на Йончева е някъ-
де по средата между
енергията на рок звезда,
дисциплината на елитен
атлет и мъдростта на
съвременен гуру. Не на
последно място и заради
лекотата, с която превк-
лючва от български на
английски, френски,
испански, италиански и
немски.

В Мадрид дебютира
преди десет години. В
"Метрополитън" в Ню

Йорк отдавна гради най-
различни роли, за да
може публиката да я
познава в различни
"цветове". "Това е като
любовна история между
нас с публиката", казва

вата му се разнася, най-
вече след като на 17 март
1901 г. в Париж са изло-
жени 71 от неговите про-
изведения.

През 1973 г. в Холандия
е открит музей, посветен
изцяло на неговото изкус-
тво.

Ван Гог е подписвал са-
мо картините, които счи-
тал достатъчно завършени,
за да бъдат предложени на
купувач, като е изписвал
малкото си име "Винсент".

Една от най-известните
му творби е "Слънчогледи-
те" (1888, Арл). ç

Çâåçäèòå îò Õîëèâóä ñà áèëè ñåðâèòüîðè è ïèêîëà
Знаменитостите са точ-

но като нас... Или поне са
били, преди славата да ги
връхлети, изстрелвайки ги
сред най-големите и ярки
звезди на шоубизнес не-
босклона. Днес цял свят
знае имената им.

Някога популярните
личности са били обикно-
вени хора с обичайни
професии. Ето какво са
работили някои от извес-
тните артисти, преди да
започнат да водят дните
си в лукс и разкош:

Том Круз е бил пико-
ло. Агент Итън Хънт от
"Мисията невъзможна",
облечен в униформа на
пиколо, носи куфари към

хотелската стая. Той е об-
мислял варианта да ста-
не свещеник - дори пре-
минава церемония, на ко-
ято бива ръкоположен, но
по-късно решава да вле-
зе в киното.

Носителят на "Оскар"
Брад Пит в миналото е
рекламирал веригата за
бързо хранене "El Pollo
Loco", облечен с костюм
на пиле. Екранният Ахил се
е разхождал из улиците,
преоблечен като жълто
пернато. След това реша-
ва, че иска да бъде жур-
налист и дори започва да
следва в университет, но
така и не се дипломира.
Един от най-успешните ак-

тьори е продавал хладил-
ници и е бил шофьор на
именити личности. Съблаз-
нителната Меган Фокс има
сходна съдба с тази на ко-
легите си. Нейният костюм
е бил изработен като ба-
нан. Навремето участие в
лента от типа на "Транс-
формърс" е било само
смела мечта за Фокс. Си-
неоката хубавица е рабо-
тила в магазин за сокове
в щата Флорида. Част от
задълженията й включва-
ли всеки петък да се пре-
меня като тропическия
плод и да стои до магист-
ралата, приканвайки пре-
минаващите да си купят
напитка. ç

тя. "Интерес към операта
има, зависи кои са
артистите на сцената и
коя е операта. Няма
нужда да се поставят
цял живот "Бохеми" и
"Травиата". ç

Том Круз
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Пандемията от корона-
вируса може да отчете
спад през октомври тази
година, но времева рамка
за края на разпростране-
нието на вируса засега
няма. Това е мнение на
експерта от шанхайската
болница "Хуанан" Чжан
Мънхуан, цитирано от
китайския в. "Шанхай
дейли", предаде ТАСС.

"Най-благоприятният
сезон може да стане
есента, доколкото има
вероятност разпростране-
нието на вируса да отбе-
лежи спад през октомв-
ри", казва експертът, но
предупреждава, че след
това вирусът ще се запа-
зи още дълго време.

Това мнение експертът

Êèòàéñêè åêñïåðò: Àòàêàòà
íà êîðîíàâèðóñà  ìîæå äà
ñòèõíå ïðåç îêòîìâðè
Áåëãèÿ îò÷èòà
íàìàëÿâàíå íà
ñèëàòà íà
åïèäåìèÿòà

изрази по време на
видеконференция, посве-
тена на разпространение-
то на новия коронавирус,
в която участваха както
китайски, така и чужди
специалисти. Сред екс-
пертите обаче нямаше
единомислие по въпроса
дали повишаването на
температурата на въздуха
ще способства за отслаб-

:
Израелският премиер
Бенямин Нетаняху се е
самоизолирал вчера, след
като парламентарен сътрудник
даде положителна проба за
коронавируса, макар първона-
чалното разследване да е
установило, че е малко
вероятно 70-годишният
министър-председател да е
бил заразен. Предвидено е
Нетаняху да бъде подложен на
тест за коронавирус днес.
Предишният тест на 15 март
беше отрицателен. Израелско-
то здравно министерство по
принцип изисква 14-дневна
самоизолация за всеки, за
когото се смята, че е бил в
близост до вирусоносител,
като периодът се съкращава с
броя на дните, изминали от
предполагаемото излагане на
инфекцията. Израелски медии
съобщиха, че заразеният
сътрудник е присъствал на
парламентарно заседание
миналата седмица, на което
присъствал и Нетаняху, както
и опозиционни депутати, с
които той се опитва да
създаде извънредно коалици-
онно правителство.

Канадски
експерт разкри, че хората се
презапасяват с тоалетна
хартия по време на пандемия,
защото тогава се засилва
чувството за отвращение и
мръсотия, пише в. "Дейли
мейл". Така тоалетната хартия
става "условен символ на
безопасност", твърди д-р
Стивън Тейлър от университета
на Британска Колумбия.
Хората подсъзнателно я
възприемат като амулет, който
им носи сигурност.

Великобритания
назначи разузнавача от
кариерата Кен Маккалъм за
нов шеф на контраразузнава-
телната си служба МИ-5.
Маккалъм, чието назначение
обяви вътрешният министър
Прити Пател, има почти 25-
годишен стаж в МИ-5 и е
отговарял за антитерористич-
ните разследвания в навече-
рието на Летните олимпийски
игри в Лондон през 2012 г.
Той ще наследи на поста
Андрю Паркър, който се
оттегля през април.

Íàêðàòêî

ването на вируса.
Сега усилията трябва

да бъдат фокусирани
върху предприемане на
мерки в отговор на изме-
нението на вируса и
отделяне на повече вни-
мание на пациентите,
които пренасят вируса в
лека форма, тъй като те
съставляват 80 на сто от
общия брой на случаите

,,Академика 2011" ЕАД
1111, гр. София, ж.к. „Гео Милев“, Студентско общежитие, бл. 3, вх. А, ет. 1

Централа тел. 02/4894473
www.academica2011.com

П О К А Н А
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102-годишна жена в Ита-
лия беше изписана от бол-
ница, където била приета
за лечение преди няколко
дни, след като се зарази-
ла с новия коронавирус,
пише в. "Кориере дела се-
ра".

Щастливката се казва
Италика Грондона ,  но
всички й викат на галено
Баба Лина. Тя се лекувала
в болницата "Сан Марти-
но" в Генуа.

"За нас тя наистина е
велик човек - силна, упо-
рита, съпротивляваща се",
каза областният управител
на Лигурия Джовани Тоти
по повод Баба Лина и ней-
ното оздравяване.

"Давай, Лина, и ти бла-
годаря. Неслучайно носиш
името Италика. Ти си една
хубава страница в истори-
ята на Италия!", заяви То-
ти.

Близки на Баба Лина

102-ãîäèøíà èòàëèàíêà îçäðàâÿ
ñëåä êðàòêà áèòêà ñ áîëåñòòà

разказаха, че нейният син
е починал преди няколко
години в САЩ, но възрас-

Излекуваната
Италика
Грондона
обожава
Фреди
Меркюри,
обича да чете
и да танцува и
е почитателка
на италианския
състезател по
мотоциклети-
зъм Валентино
Роси. Родената
през 1917 г.
жена била
наречена от
лекарите си
"безсмъртната".

на зараза, смята профе-
сорът по медицина от
Масачузетския универси-
тет Лу Шан. Има 30-40-
процентна вероятност да
се овладее пандемията в
течение на година, но
съществуват и сериозни
опасения, че вирусът ще
продължи да се разпрост-
ранява из целия свят,
казва вирусологът от
Хонконгския университет
Цзин Дунян.

Белгийските здравни
власти съобщиха вчера,
че в страната се наблюда-
ва намаляване на силата
на епидемията от корона-
вируса заради предприе-
тите мерки. Те предупре-
диха, че посоката може
да се промени, ако спаз-
ването на мерките не
остане строго.

За последното деноно-
щие в страната са били
установени още 1063
болни (общо 11 899 досе-
га), 82-ма души са почина-
ли (513 до вчера), 536 са
били приети в болница
(5078 досега), а 168 са
били изписани (1527 до
вчера). От началото на
епидемията близо 50 000
души са били изследвани.
Уточнява се, че това не
означава всички граждани
да бъдат изследвани, а да
се осигури проверка за
най-засегнатите - болните,
уязвимите и здравните
работници. ççççç

Момче си играе
с хвърчило в
белгийската
столица
Брюксел.
Властите
обявиха планове
да бъдат
предприети по-
чести изследва-
ния на населени-
ето, като целта е
да се достигне
до 10 000 теста
на ден. Уточнява
се, че това не
означава, че ще
бъдат изследва-
ни всички.

тната жена продължава да
обича живота и да не се
предава. ççççç

Снимки Пресфото БТА
и Интернет

Бездомна жена седи на слънце
във Виена. Със специален

чартърен самолет във Виена от
София пристигнаха вчера

болногледачки, които ще се
грижат денонощно по домовете
на лежащо болни от провинция

Долна Австрия. Преди да
заминат по домовете, те ще
прекарат в хотел край Виена

14-дневна карантина. Опасност-
та социалните работнички да се
заразят е възможно най-малка,

тъй като те ще гледат хора,
които не са подвижни.
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COVID-19 съживи една
стара традиция в Турция
- пазаруване с кошница,
спусната през прозореца
или балкона, пише в.
"Дейли сабах".

Отдавнашната практи-
ка, която и днес остава
позната гледка по улици-
те на Истанбул, се възро-
ди с пълна сила след
забраната за излизане
навън на хората над 65-
годишна възраст, наложе-
на от турските власти в
борбата с коронавируса.

Възрастните хора
дават заявката си, като
викат през прозореца, и
спускат завързана за
въже кошница с поставе-
ни вътре пари.

Продавачът измерва
желаното количество от
стоката и я поставя в
кошницата, като си
взима дължимото, за да
може тя да бъде изтегле-
на обратно с въжето от

Òàêñèòàòà â ãîëåìèòå ãðàäîâå âå÷å
ñå ðåäóâàò íà 24-÷àñîâè ñìåíè

Åïèäåìèÿòà ñúæèâÿâà òðàäèöèÿòà â Òóðöèÿ
äà ñå ïàçàðóâà ñ êîøíèöà ïðåç ïðîçîðåöà

Ñàìî êîòêèòå ñà ãîñïîäàðè íà íÿêîãà
îæèâåíèÿ áóë. "Èñòèêëÿë" â Èñòàíáóë

Едно от най-оживените
места в Истанбул - пеше-
ходният булевард "Истик-
лял", опустя заради коро-
навируса, съобщава част-
ната телевизия СиЕнЕн-
Тюрк.

Обичайно булевардът,
по който са разположени
бутици, книжарници, слад-
карници, ресторанти, кафе-
нета, художествени гале-
рии, театри и нощни заве-
дения, кипи от живот и де-
нем, и нощем.

През деня дългият око-
ло 1 километър и полови-
на бул. "Истиклял" е изпъл-

Жителка на истанбулския кв. "Феръкой" чака на прозореца си на 2-рия етаж да мине отдолу бакалин,
за да си напазарува нужните продукти. Турското вътрешно министерство пояснява, че най-ефективният
начин да се прекъсне разпространението на вируса е да се ограничат социалната мобилност и контак-

тите между хората.

нен с хора, с които е труд-
но да се разминеш.

Средно през почивните
дни през булеварда преми-
нават близо 3 млн. души
дневно.

С разпространението на
новия коронавирус обаче бу-
левардът опустя. Си Ен Ен-
Тюрк публикува снимки от
последните дни, на които се
вижда, че от трескавия пре-
ди нощен живот в района не
е останала и следа.

Единствено котки бро-
дят по булеварда в мрака
на нощта.

Много от търговците на

бул. "Истиклял" затвориха
временно магазините си
заради коронавируса.

COVID-19 засегна и про-
давачите на симид (гевре-
ци със сусам) и кестени,
чиито червени остъклени
колички са добре познати
в цял Истанбул.

Бул. "Истиклял" в цент-
ралния квартал Бейоглу е
ограден от исторически
сгради от края на османс-
кия период в различни ар-
хитектурни стилове, а по
протежението му все още
се движат старите черве-
ни трамваи. ç

Снимки Пресфото БТА и Интернет

кар или до най-близкия кон-
тейнер.

Кучета или домашни лю-
бимци могат да бъдат раз-
хождани само в радиус от
100 м около апартамента на
собственика.

Тези, които няма да бъ-
дат подложени на ограниче-
нията, ще получат специал-
ни разрешителни, се казва
в указа на кметството. Со-
бянин уточни, че спазване-
то на новите правила ще се
контролира с "интелигентна
система за наблюдение".

Москва вече забрани на
жителите на възраст над 65

"Червеният площад" в центъра на Москва е безлюден заради
епидемията. Руските власти налагат строги мерки за карантина. В
същото време безплатни антивирусни препарати получават медици-
те и други специалисти, които участват в борбата с разпростране-

нието на новия коронавирус.

Óëèöèòå è ïëîùàäèòå íà Ìîñêâà îïóñòÿâàò,
èçëèçàíåòî ñòàâà ñàìî ñ ðàçðåøèòåëíî

Жителите на Москва мо-
гат да излизат от домовете
си само при определени об-
стоятелства от вчера спо-
ред обявените от кметство-
то строги мерки за изола-
ция, целящи да се възпре-
пятства разпространението
на новия коронавирус, пре-
даде ДПА.

Кметът на руската сто-
лица Сергей Собянин под-
черта, че московчани вече
няма да могат да се раз-
хождат из града без причи-
на. Те ще имат право да хо-
дят на работа, до супермар-
кета или аптеката, до ле-

Сред забележи-
телностите за

туристи в
Турция е

пешеходният
бул. "Истиклял"
край централния
пл. "Таксим" в

Истанбул,
където бродят

много бездомни
котки. Тези
животни се
ползват с

голяма любов
сред местните

жители. "Истик-
лял" е притега-

телно място
както за
местните

жители, така и
за чуждестран-
ните туристи.

години да излизат от домо-
вете си и затвори всички
търговски центрове, ресто-
ранти, барове и по-големи
паркове.

Кметът обяви също, че
болните от COVID-19, кои-
то са на домашно лечение,
ще получават лекарства
безплатно. "Московчани с
лека форма на протичане
на болеста ще се лекуват
под наблюдение на лекар
у дома. По лекарско пред-
писание те ще получават
безплатно антивирусни
препарати", пише кметът в
заповедта. ç

клиента.
Продавач в магазин

за хранителни стоки от
истанбулския квартал
"Ферикьой", община
"Шишли", споделя, че
търсенето на този вид
услуга е нараснало 5-
кратно с разпростране-
нието на новия коронави-
рус.

"Преди получавахме
по 10-ина поръчки на
ден, а сега броят им
достигна 50", казва пред
АФП Зафер Гюндогду.

"От каквото и да имат
нужда възрастните, ние
сме на разположение,
като пълним спуснатите
кошници или доставяме
храна до жилищата им от
7 до 22 ч.", добавя Гюн-
догду.

Междувременно стана
ясно, че такситата в
трите най-населени града
на Турция - Истанбул,
Анкара и Измир, стават

обект на ограничения от
тази седмица с цел
овладяване на разпрост-
ранението на новия
коронавирус, съобщава
"Дейли сабах".

Новите мерки огласи

министерството на вът-
решните работи на Тур-
ция.

Според наредбата
такситата, чийто регист-
рационен номер завърш-
ва с нечетна цифра,

работеха от неделя за
24-часов период. Във
вторник смяната се
поема от таксита с четен
номер. Редуването ще
продължи и през следва-
щите дни. ç
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Волейболният национал
Розалин Пенчев даде интер-
вю за Sportal.bg, в което раз-
каза своите впечатления от
престоя си в Белогорие (Бел-
город). Посрещачът се приб-
ра в България, след като ста-
на ясно, че до 30 април в Ру-
сия са забранени всякакви
спортни състезания.

- Как и кога се прибра от
Русия?

- Преди няколко дни.
Престоях и там горе-долу ед-
на седмица без никакви тре-
нировки. Беше малко скуч-
но и напрегнато, защото все-
ки ден се променяха обсто-
ятелствата. На единия ден ни
казват да тренираме, защо-
то ще доиграем първенство-
то, на другия ден ни казват
да изчакаме. Два дни ни пус-
наха в почивка. Една седми-
ца никой не знаеше какво
ще се случи. Един час пре-
ди да излетим за Санкт Пе-
тербург за поредния мач от
първенството, ни се обади-
ха и казаха отбой. Според
мен основната причина е, че
се разбра, че Нгапет е бо-
лен от коронавирус. Такива
бяха обстоятелствата. Събра-
ха ни всички момчета и це-
лия щаб. Казаха ни, че до 30
април са забранени всякак-
ви спортни мероприятия, зат-
варят всички спортни зали
и фитнеси.

- Какво точно е положе-
нието в Русия заради пан-
демията?

- В Белгород и другите гра-
дове, където съм бил, не съм
видял нито един човек с мас-
ка и ръкавици. Доколкото
разбрах, в Белгород има
един случай - едно болно мо-
миче, което веднага е било
закарано в Москва. За друг
случай не съм чул. Имаме
си една група и там момче-
тата, които не са от Белго-
род и са се прибрали по сво-
ите родни места, бяха изп-
ратили клипчета от Москва
с някакви военна техника.
Предполагам, че това, което
става в Европа, скоро ще
стане и в Русия.

- Ти си само на 25 годи-
ни, а вече си играл във
всички най-силни първен-
ства по света - Полша, Тур-
ция, Италия, Аржентина,
Бразилия и Русия. Къде ти
беше най-трудно и къде ти
бе най-приятно да играеш?

- Преди да започна да иг-
рая в чужбина, това ми бе-
ше една от мечтите - да оби-
коля всички тези първенст-
ва. Най-лесно и най-прият-
но ми беше в Аржентина. Там
е единственото място, къде-
то съм се чувствал като у
дома си. Като град, като хо-
ра и манталитет. Там ми бе-
ше най-спокойно и най-при-
ятно да играя волейбол. Най-

Попаднах в Гнездото на легендите -
в началото се отнасяш с огромен
респект към тях, признава
българският волейболен национал

Волейболният национал Розалин Пенчев е доволен, че е играл в едно от най-силните
първенства в света - руското

Ðîçàëèí Ïåí÷åâ: Â ðóñêèÿ Áåëãîðîä
æèâîòúò å ìíîãî ñïîêîåí

трудно ми беше в Турция. Там
беше такъв сезон, който
трябваше да използвам за
трамплин, за да отида на по-
добро място. Животът там
беше много труден, защото
религията е друга, хората са
различни. Това нещо още по-
вече поражда носталгия, че
си далеч от вкъщи.

- В последния шампио-
нат игра за руския гранд Бе-
логорие, който се опита да
изгради млад и перспекти-
вен отбор. Доволен ли си от
сезона?

- Доволен съм, защото из-
пълнихме целите си, които
ни бяха поставени в начало-
то на сезона. Макар и с пре-
междия, драми и трудности.
Нашата цел беше да влезем
в плейофите и да стигнем
възможно най-напред. През
първия полусезон имахме
друг треньорски щаб и игра-
ехме по-трудно. По-лесни ма-
чове, които трябваше да спе-
челим, не го правехме убе-
дително. На Нова година ръ-
ководството взе решение да
смени щаба и след това
всичко тръгна по вода. С но-
вия треньор нещата бяха
много по-добре. Другото, от
което съм доволен, е, че от-
борът беше млад, готини
момчета. Нямаше някакви
интриги, проблеми и драми.
Градът е подобен на Плов-
див. Абсолютно спокоен жи-
вот. Не са много далеч от
българите. Преди това бях в
Рио де Жанейро -  уникален
град, но много опасен. Прес-
тъпността е много висока.
Изпитваш напрежение, кога-
то отидеш до супермаркета.

- Шампионатът на Русия
ли е най-силното първенс-
тво в света?

- Всички казват, че итали-
анското първенство е най-
доброто в света, защото там
са събрани играчи от най-
високо ниво. Руското първен-
ство е много тежко от физи-
ческа гледна точка. Във всич-
ки отбори има волейболис-
ти, които могат да правят
разликата. Имат силни сер-
виращи и силни нападатели.
Накрая на сезона си проли-
ча, че всеки може да бие
всеки. Отборите от по-долу
в таблицата започнаха да би-
ят отборите от първата шес-
тица.

- В Белогорие имаше
възможност да работиш с
легенди на руския волей-
бол като Генадий Шипулин,
Тарас Хтей, Сергей Тетюхин.
Какво е мнението ти за тях
и въобще за работата в то-
зи клуб?

- В началото ми беше мал-
ко особено. Тези хора само
си ги виждал по телевизия-
та и изведнъж се озоваваш
в тяхното гнездо. Те така му

и викат - Гнездото на леген-
дите. Понеже там са събра-
ни най-много руски легенди.
В началото се отнасяш с ог-
ромен респект към тях. След
това, когато се опознахме,
се чувствах по-добре. И те
са хора като нас. Когато го-
вориш с президента или той
говори, изпитваш огромен
респект. Даваш си сметка що
за човек е.

- Поддържаше ли връз-
ка с другите българи, които
играха през този сезон в
Русия? Тодор Скримов,
Цветан Соколов, Теодор
Салпаров, Светослав Го-
цев, както и с треньорите в
Локомотив (Новосибирск)
- Пламен Константинов и
Георги Петров?

- С треньорите Пламен
Константинов и Георги Пет-
ров се виждахме няколко пъ-
ти. Първо те дойдоха за Ку-
пата на Русия. После ние
ходихме в Новосибирск. С
Тошко Скримов се видяхме.
С Теди си поддържаме ре-
довно връзка. Когато е има-
ло събития, сме си коменти-
рали, както и какви са усло-
вията в техните клубове.

- Разпределителят Азиз-
бек Исмаилов, който през
миналия сезон игра за Чер-
но море (Варна), започна
като титулярен разпреде-
лител на Белогорие в нача-
лото на сезона? Какво се
случи с него, след като в ти-
ма бяха привлечени Алек-
сандър Воропаев и Сергей
Багрей?

- През първия полусезон
оттам ни идваха най-големи-
те колебания - от поста раз-
пределител. Процентно на-
шият отбор е един от добри-
те при посрещане, а не ни
се получаваха атаките. Ло-
гично беше да се търсят ня-
какви промени при разпре-
делителя. Имахме четирима
волейболисти на този пост.
На всеки се даде възмож-
ност. На полусезона, като
дойде новият треньор, каза:

"Това ще бъде разпредели-
телят". Даже капитан го нап-
равиха. През първия полу-
сезон нещата бяха малко ха-
отични. Прекалено много
смени се вършеха. Никой не
знаеше какви са му задачи-
те. Същото беше и на трени-
ровки. Затова не се получа-
ваха нещата, според мен.

- Знаеш ли, че имаше
възможност Азизбек Исма-
илов да получи български
паспорт и да играе за наци-
оналния отбор на Бълга-
рия?

- Да, той лично ми го е
казвал.

- Къде ще продължиш
кариерата си? В Белогорие
или в някой друг отбор?

- Предвид ситуацията с
този вирус, с много неща
не е сигурно какво ще се
случва. Слушам, че ще се
намаляват бюджети, някои
клубове ще прекратяват
дейност. Затова съм решил
да изчакам малко и да ви-
дя как ще се развият неща-
та. Имах намерение да про-
дължа в Азия, но към мо-
мента при тези обстоятел-
ства не може да се каже.
Не е изключено да остана
в Белогорие, но всичко за-
виси от ситуацията с пан-
демията.

- В националния отбор
на България имаше въз-
можност да играеш заедно
с братята си Чоно и Нико-
лай. Мечтаеш ли да играе-
те тримата заедно и в един
клуб?

- Много пъти съм си го
представял, но според мен
е сложна задача, защото
брат ми Чоно тепърва тряб-
ва да се завърне да играе в
чужбина. Ще остане послед-
на година в България, за да
поиграе повече и да му се
даде шанс в Дупница. Такъв
е моментът, че нито аз знам
къде ще продължа през дру-
гия сезон, нито те. Всичко
това зависи от един клуб. Не
мога да поставя това като

условие: "Аз ще дойда, но ис-
кам да вземете и моите два-
ма братя".

- Тази година национал-
ният отбор вероятно няма
да изиграе и един мач. Ти
как и къде ще продължиш
да поддържаш формата си?

- Ще се готвя индивиду-
ално. По принцип индивиду-
ално можеш да се готвиш са-
мо физически. Според мен
е ненужно да практикуваш
волейбол през лятото. Като
дойде моментът, ще си нап-
равя някаква индивидуална
програма.

- Кой би искал да е след-
ващият селекционер на
България?

- Въобще не съм се за-
мислял кой бих искал. За мен
е без значение дали е бъл-
гарин, или чужденец. Който
и да е, трябва да успее да
създаде същата атмосфера
в отбора, както беше на ква-
лификациите. Трябва да по-
лучи и добри условия за ра-
бота.

- България не се класи-
ра за Олимпиадата в Токио
2020, която бе преместе-
на за 2021 година. Но на-
ционалният ни отбор има
шанс за добро представя-
не на Световното първен-
ство през 2022 година в
Русия?

- Изключително много се
надявам да се класираме.
Всеки спортист иска да се
състезава на високо ниво.
На всеки мечтата му е да
играе на Олимпиада. Дока-
то не премине Олимпиада-
та и не дойде следващият
голям форум, за който да
се борим, всички ще изпит-
ваме тази горчилка, че не
се класирахме за Токио.
Смело бих казал, че всички
момчета, които се бориха за
тази цел, дадоха всичко от
себе си.

- Ще играе ли България
на Олимпийските игри в
Париж 2024?

- Надявам се!
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07.00 "Безценната перла" - сериал (п)
07.50 Музикален антракт
08.00 "Не се страхувай" (п)
09.00 "Студио Икономика" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 Документален филм
11.00 ТВ пазар
11.15 "Сянката на Елена" - сериал
12.05 "Холивудски знаменитости"
12.30 "Местно време"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Безценната перла" - сериал
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 "Антидот" с водещ Юлия Ал-Хаким
16.30 "Думата е ваша" - открита линия със

Стоил Рошкев
17.10 "Хрътката" - сериен филм, 2 епизод
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Местно време"
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "Лява политика" с Александър Симов
21.00 Киносалон БСТВ: "Пиле със сливи"

(2011 г.) Франция/Белгия
22.30 Новини (п)
23.15 "Местно време"
23.30 "Актуално от деня" (п)
00.00 "Лява политика" (п)
01.00 "Следобед с БСТВ" (п)
02.30 "Не се страхувай" (п)
03.30 "Общество и култура" (п)
05.00 Документален филм (п)
05.40 "Сянката на Елена" - сериал (п)
06.30 "Антидот" с водещ Юлия Ал-Хаким (п)

ÁÍÒ 1

06.00 Ваканцията на Лили - тв филм
07.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни - предаване за здраво-

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

Народен театър "Иван Вазов" с ме-
дийната подкрепа на БНТ

12.35 История.bg - Превземането на Одрин
/п/

13.35 Отворени досиета 3: Румяна Таслако-
ва. "Вражески" емигрант от "вражес-
ка" радиостанция - документална по-
редица /България, 2019 г./, режи-
сьор Димитър Коцев-Шошо

14.05 Малки истории /п/
14.30 Приключенията на Илайъс - анимаци-

онен филм
14.45 Почти вълшебно приключение -

2-сериен тв филм /България, 1986
г./, режисьор Илко Дундаков, в
ролите: Марио Петров, Стефан Кли-
суров, Иван Балсамаджиев, Дими-
тър Манчев и др.

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Брифинг на Националния оперативен

щаб - пряко предаване
17.25 Вечната музика /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.05 Препрочитаме Вазов - кампания на

Народен театър "Иван Вазов" с ме-
дийната подкрепа на БНТ

19.10 Корпорация "Приключения" - тв филм
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум
22.00 Моят плейлист - музикално-развле-

кателно предаване
23.00 По света и у нас
23.30 Препрочитаме Вазов - кампания на

Народен театър "Иван Вазов" с ме-

дийната подкрепа на БНТ
23.35 Кръгът Блечли тв филм (12)
00.25 Култура.БГ /п/
01.25 100% будни /п/
02.25 Корпорация "Приключения" - тв филм

/п/
03.10 Библиотеката /п/
04.10 Кръгът Блечли - тв филм/п/ (12)
04.55 Още от деня /п/

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ - сериал
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-

мация, сериал, еп. 24
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, еп.

44
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 7, еп. 102
16.00 "Спасители в планината" - сериал, с.

8, еп. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Свободен дух" - сериал,

с. 2, еп. 21
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 2,

еп. 56
21.00 "MasterChef" - кулинарно шоу, с. 6
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,

еп. 20
01.00 "Спасители в планината" /п./ - сери-

ал, с. 8, еп. 4
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сериал, еп. 83

bTV Action

05.15 "Животинско царство" - сериал, с. 2,
еп. 10

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Рескю Ботс" - сериал, еп. 11 - 14

08.00 "Кости" - сериал, с. 11, еп. 22
09.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 7
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 3, еп. 4
11.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 7
12.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, еп. 9
13.00 "Ромео трябва да умре" - екшън,

криминален, трилър (САЩ, 2000), в
ролите: Джет Ли, Алия, Айзея Уошин-
гтън, Ръсел Уонг, Джон Кит Лий,
Делрой Линдо, Едоардо Балерини,
Ърл Симънс-DMX и др.

15.00 "Кости" - сериал, с. 11, еп. 1
16.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 8
17.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, еп. 10
18.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 8
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, с. 3, еп. 5
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Господарят

на илюзията" - сериал, еп. 5
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Джона Хекс" -

фентъзи, екшън (САЩ, 2010), в роли-
те: Джош Бролин, Мегън Фокс, Джон
Малкович, Майкъл Фасбендър, Уил
Арнет, Уес Бентли и др.

23.45 "Господарят на илюзията" /п./ - сери-
ал, еп. 5

00.45 "Животинско царство" - сериал, с. 2,
еп. 12

01.45 "Стрелата" - сериал, с. 3, еп. 5
02.45 "Хуберт и Щалер" - сериал, еп. 10
03.45 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 8
04.45 "Коли на мечтите" - автомобилна

поредица, с. 2, еп. 1

bTV COMEDY

05.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
06.00 "Кое е това момиче" - сериал, с. 6, еп.

21, 22
07.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
08.00 "Кухня" /п./ - сериал

09.00 "Двама мъже и половина" - сериал
10.00 "Лапички" - фентъзи, семеен, прик-

люченски (Австралия, Великобрита-
ния, 1997), в ролите: Били Конъли
(глас), Нейтън Кавалери, Емили Фран-
соа, Хийт Леджър и др.

12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
14.00 "Кухня" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -
18.00 "Приятели" - сериал, еп. 13
19.00 Премиера: "Слънчева Филаделфия" -

сериал, с. 13, еп. 5, 6
20.00 Премиера: "Новите съседи" - сериал,

с. 11, еп. 11
22.00 "Кухня" - сериал, с. 6, еп. 1, 2
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 3, еп. 11, 12
00.00 "Лапички" - фентъзи, семеен, прик-

люченски (Австралия, Великобрита-
ния, 1997)

02.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп.
21, 22

08.00 "Дани Колинс" - криминален, драма
(САЩ, Великобритания, 2001), в ро-
лите: Ал Пачино, Кристофър Плъмър,
Анет Бенинг, Дженифър Гарнър, Боби
Канавали, Катарина Час, Мелиса Бе-
ноист

10.30 "Къща от карти" - сериал, с. 6, еп.
1, 2

12.45 "Преди да заспя" - мистъри, трилър
(Великобритания, Франция, Швеция,
2014), в ролите: Никол Кидман, Ко-
лин Фърт, Марк Стронг, Ан-Мари Дъф

14.30 "Принцесата на Монако" - биографи-
чен, драма, романтичен (Франция,
Белгия, Швейцария, Италия, САЩ,
2014), в ролите: Никол Кидман, Тим
Рот, Роджър Аштън-Грифитс, Франк
Лангела, Паркър Поузи, Майло Вен-
тимиля, Дерек Джакоби и др.

16.30 "Били Медисън" - комедия (САЩ,
1995), в ролите: Адам Сандлър, Да-
рън Макгавин, Бриджит Уилсън, Брадли
Уитфорд и др.

18.30 "Градът" - криминален, трилър (САЩ,
2010), в ролите: Бен Афлек, Ребека
Хол, Джон Хам, Джереми Ренър, Блейк
Лайвли, Пийт Посълтуейт, Тайтъс Уе-
ливър и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино"
- предаване за кино

21.00 Премиера: "Наръчник за необвърза-
ни" - комедия, романтичен (САЩ,
2016), в ролите: Дакота Джонсън,
Ребъл Уилсън, Лесли Ман, Деймън
Уейънс мл., Алисън Бри, Джейсън
Манцукас и др.

23.15 "Преди да заспя" /п./ - мистъри,
трилър (Великобритания, Франция,
Швеция, 2014)

01.00 "Бесилото" - хорър, трилър (САЩ,
2015), в ролите: Касиди Гифърд, Ра-
йън Шуус, Пфайфър Браун, Рийс Миш-
лър, Алексис Шнайдър, Прайс Мор-
ган, Маки Бърт и др. [16+]

02.45 "Бютифул" - драма (Мексико, Испа-
ния, 2010), в ролите: Хавиер Бардем,
Марисел Алварес, Гийермо Естрело,
Едуард Фернандес [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Нюанси синьо" - сериал, сезон 2 /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Системата" (пре-

миера) - сериен филм, сезон 9
21.00 "Hell’s Kitchen България" - риалит
22.00 "Ягодова луна" (премиера) - сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Нюанси синьо" - сериал, сезон 2
00.30 "Незабравимо" - сериал, сезон 1
01.30 "Уил и Грейс" - сериал, сезон 3
02.30 "Завинаги свързани" - сериал

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 2 /п/

07.00 "Мистериите на Аурора Тийгардън:
Труп в спалнята" - мистерии с уч. на
Кандис Камерън Бър, Лекса Дойг,
Марилу Хенър, Брус Доусън и др.

08.50 "Сава: Сърцето на воина" - анимаци-
онен филм /п/

11.00 "Дългото пътуване на любовта" - ро-
мантичен филм с уч. на Йохан Ърб,
Ерин Котрел, Логан Бартоломю, Джон
Севидж, Уилям Морган Шепърд,
Джеймс Тъпър и др. /п/

13.05 "Да скачаш от радост" - семеен филм
с уч. на Линдзи Пулсифър, Уейн
Сейбъл, Джо Естевес, Сам Хенингс,
Ранс Хауър, Виктория Джаксън и др.

15.05 "Бурлеска" - романтична драма с уч.
на Шер , Кристина Агилера, Стенли
Тучи, Кристен Бел, Алън Къминг, Пи-
тър Галахър, Кам Жиганде и др. /п/

17.35 "Без/смъртен" - трилър с уч. на Райън
Рейнолдс, Натали Мартинес, Матю
Гууд, Бен Кингсли, Дерек Люк, Виктор
Гарбър, Мишел Докъри и др.

20.00 "От местопрестъплението" - сериал
21.00 "Бивш под прикритие" - екшън-коме-

дия с уч. на Мила Кунис, Кейт МакКи-
нън, Сам Хюгън, Джъстин Теру, Джи-
лиан Андерсън и др.

23.10 "От местопрестъплението" - сериал/п/
00.00 "Под прицел" - трилър с уч. на Клинт

Истууд, Джон Малкович, Рене Русо,
Дилан МакДермът, Гари Коул, Джон
Махони и др. /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - вторник, 31 март ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ПППППроменливо ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 60

ВОДОРАВНО: "Да си купиш крава". Рабат. Ма-
сарик (Томаш). Колесар. Пекари. Нитон. Левит. Рем.
Сотир. Нака. Сап. Рокер. Нок. Масал. Рисак. То-
рон. Новинар. Санитар. Рила. Солар. Нетер (Емил).
Вин (Жак). Сидер. "Рале". "Кин". Мотет. "На М". Со-
ват. Ниман (Алберт). Нерит. "Караман". Сотиров
(Стоян). Роба. НОМАД. Сорит. Док. Затор. Кале.
Вани. Иниго. "Ел". Лар. Нонин. Вера.

ОТВЕСНО: "Баронесата". Икономова (Добрина).
Сал. Масон. Нивет. Кар (Алфонс). Либен. Парис.
Нарин. Касис. Лотос. Тирозин. Гутатор. Налим. "То-
ма". "Ротор". Радон. Ватин. Тим. Никин. Ретик (Ге-
орг). Дони. Шап. Ресор. Ремар. Рин. Аксел. Равин.
Тарос. Ракен ("Терез Ракен"). Килер. Набоков (Вла-
димир). Параван. Натан (Жак). "Мара". Вирикова.
ЕЛАНА. Илер. Ракитак. Рорем (Нед). Нитела.

Днес облачността ще се увеличава, а над източната
част на страната ще се появи до умерен вятър от севе-
роизток. Ще започнат превалявания, като на повече места ще вали над
западната част на страната. Минималната температура  ще бъде от нула до
5, а дневните ще бъдат от 5 до 10 градуса. Ще духа слаб, в Северна
България - до умерен североизточен вятър. Вечерта срещу сряда и в сряда
ще започнат превалявания - в западната половина на страната - от сняг, в
Тракия и крайните югозападни райони - от дъжд. По високите места отново
ще се образува снежна покривка. Ще духа слаб, до умерен източен вятър.
Ще превалява главно над западните райони и около планините. минимални-
те температури ще са от минус 3 до плюс два градуса, а дневните - от около
нула в Софийско и другите високи полета до 6-7 градуса в ниските части на
Дунавската равнина и Черноморието.

В четвъртък все още ще превалява над южните райони, но до обeд
валежите ще спират и там. Минималните температури ще са от около минус
6 до минус 1. в Тракия и Черноморието - до плюс 2-3 градуса. През деня ще
остане студено за април, с температури от 5 до 10 градуса, в София по-
ниски, до 2-4 градуса. Над по-голямата част от Северна и Източна България
ще бъде слънчево, а повече облаци ще има над югозападните райони.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Наръчник за необвързани" -
комедия, романтичен, в ролите: Дакота Джонсън,
Ребъл Уилсън, Лесли Ман, Деймън Уейънс мл.,

Алисън Бри, Джейсън Манцукас и др.
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Звездата на българс-
кия волейбол Цветан
Соколов ще продължи
кариерата си в Динамо
(Москва). Договорът на
диагонала със Зенит
(Казан) изтича, но той
ще остане в Русия.
Диагоналът ще подпише
с Динамо за 2 години.
Бизнес Online разкри, че
освен Соколов, към
московчани ще се присъ-
едини и още един волей-
болист на Зенит - цент-
ралният блокировач
Вадим Лихошерстов.
Преди това Динамо вече
си осигури услугите и на
Ярослав Подлесних.

30-годишният българин
няма да е единственият
чужденец в Динамо
(Москва) през следващия
сезон. Договор с клуба
вече има и белгиецът
Сам Деру.

През изминалия сезон
в руската Суперлига, в
който за шампион беше
обявен воденият от
Пламен Константинов
Локомотив (Новоси-
бирск), Соколов беше
най-резултатният състе-
зател на Зенит. Българи-
нът направи общо 240
точки в 17 мача при 54%
успеваемост в атака.
Цецо помогна на отбора

В Новосибирск разработват ваксина и лекарство
срещу коронавируса, разкри Пламен Константинов

30-годишният волейболен национал на България Цветан Соколов
реши да остане в руската Суперлига още един сезон, но вече с

екипа на Динамо (Москва)

Öâåòàí Ñîêîëîâ îñòàâà â Ðóñèÿ,
ïðåìèíàâà â Äèíàìî (Ìîñêâà)

Известният футболен агент
Николай Жейнов отвърна на
удара от изпълнителния ди-
ректор на Левски Павел Ко-
лев, който коментира темата
с намаляването на заплати-
те на футболистите в българ-
ското първенство. Агентът на-
падна шефа на "сините" в со-
циалните мрежи, определяй-
ки го като човек "на запла-
та", и го призова да се обръ-
ща директно към него, кога-
то го напада в интернет.

"Ако имаш предвид мен в
началото, може да се обър-
неш директно с името ми,
както аз го направих преди
няколко дни, когато казах, че
не цитираш правилно инфор-
мация. Няма нищо страшно
да говорим с имена - въп-
рос на доблест. Когато чо-
век заема такъв пост в един
от грандовете на България,
трябва да бъде максимално
акуратен в изтъкването на
факти. Разбира се, сега за-
почва пълна работа за из-
лизане от положението в Ев-
ропа с цел да се предотвра-
тят фалити именно във вре-

Ôóòáîëåí àãåíò îáâèíè èçïúëíèòåëíèÿ äèðåêòîð íà Ëåâñêè, ÷å íå å çàñòðàõîâàë èãðà÷èòå

Футболният агент Николай Жейнов обвини изпълнителния директор на
Левски Павел Колев в манипулации относно заплатите на играчите

:

Íàêðàòêî
Нетрадиционна идея за
заобикаляне на мерките
за безопасност покрай пандемия-
та от коронавирус измислиха
шефовете на английската Висша
лига. Те планират да разделят 20-
те елитни тима в две зони -
около Лондон и Централна Англия
(Бирмингам, Лестър, Ковънтри и
Нотингам), като местните
стадиони ще стават арена на
шампионатни срещи при закрити
врати за период от 6 седмици
през юни и юли. Тимовете ще
бъдат настанени в тренировъчни
бази и няма да се виждат със
семействата си по подобие на
националните отбори по време на
световни първенства. В същите
лагери трябва да бъдат и всички
официални лица, телевизионни
екипи, които трябва да осигурят
излъчването на мачовете, както и
достатъчно на брой медицински
екипи. В петък е насрочена нова
среща на клубовете, на която ще
се обсъждат всички варианти за
завършване на сезона, включи-
телно и този.

Вратарят на Ювентус
Войчех Шчесни разкри,
че голямата звезда на италианс-
кия гранд  Кристиано Роналдо е
купил на всеки един свой
съотборник компютър iMac.
Причина за подаръците се оказал
червеният картон, който португа-
лецът получи в дебюта си за
тима в Шампионската лига срещу
Валенсия през 2018 година.
Тогава Роналдо бе отстранен от
игра, след като си позволи да
дръпне за косата защитника на
испанците Жейсон Мурило.
Според въведените от тогавашния
наставник Масимилиано Алегри
правила всеки един от играчите,
който получавал червен картон,
трябвало да направи подарък на
съотборниците си. Близо два
месеца Роналдо увъртал и
твърдял, че картонът му е
напълно незаслужен, но в крайна
сметка спазил правилника.

си да спечели Купата на
Русия, като стана топреа-
лизатор на финалната
четворка в Москва. В
първенството казанци
завършиха на второ
място, а на Световното
клубно първенство взеха
бронзовите медали.

В досегашната си
кариера Соколов е играл
за Марек (Дупница),
Халкбанк, Тренто, Кунео
и Чиитанова. Печелил е
по три пъти Шампионска-
та лига и Световното
клубно първенство.

Бившият селекционер
на националния волейбо-
лен отбор на България
Пламен Константинов,
който изведе Локомотив
(Новосибирск) до първа
историческа титла в
Суперлигата на Русия,
говори за ситуацията в
момента във видео ин-
тервю в предаването на
"На кафе" по "Нова теле-
визия". "За първи път
въвеждат нещо като
полукарантина и една
седмица ще е неработна.
Ситуацията е коренно
различна в Москва и
другите региони. Местни-
те власти имат определе-
ни правомощия да въ-
веждат различни мерки.
Сега само в Москва и

Санкт Петербург има
най-строги мерки. Мисля,
че към този момент
ситуацията е контролиру-
ема. Превенцията е
важна в този момент",
заяви Пламен Константи-
нов.

"Работят ли руските
учени за справяне с тази
ситуация? Мисля, че
работят активно за
намиране на ваксина
срещу коронавируса.

Както и да се конкрети-
зират какви препарати
действат срещу тази
зараза. В Новосибирск
се намира една от двете
най-големи лаборатории
в света, в която се съх-
раняват всички щамове
на всички известни
вируси на планетата",
добави българският
старши треньор на шам-
пиона на Русия Локомо-
тив (Новосибирск). ç

мената на кризисно положе-
ние и всеки ще се позовава
на врати в законодателство-
то. Само че образователна-
та ти поредица отново е
твърде едностранна и неточ-
на. Цитираш само това, кое-
то искаш и подбираш при-
мери, които да са ти удоб-
ни. В почти всички случаи
заплатите са дължими в бъ-
дещ период, а не се опрос-
тяват, както и самият ти ка-
за за Ювентус. Така че са-
мият ти си противоречиш в
това твърдение. Разсрочва-
не и опрощаване е различ-
но нещо, това трябва да е
ясно. Към момента има ин-
дикации за разсрочване, а
дали ще мине в опрощава-
не, е твърде рано да се ко-
ментира. Помощта към клу-
ба идва от високия данък,
който трябва да плати освен
заплатата, а знаем, че в Ита-
лия и в по-голямата част от
Европа той е в пъти по-го-
лям от България. Футболис-
тите се съгласяват плащане-
то да бъде отложено за след-
ващ период, за да се облек-

чи финансовата тежест за
момент, когато ще има нор-
мални приходи в клуба. От-
носно цитирания от теб слу-
чай във Франция с chоmage
partiel също. Има предложе-
ние клубовете да плащат ед-
на част от заплатата, а ос-
таналата да е дължима след

края на кризата. Цитирани-
ят от теб случай със Сион
миналата седмица също не
беше коректен. В Швейцария
ще плащат пълните заплати
в продължение на два месе-
ца - март и април, като ще
се компенсират от държава-
та и асоциацията в голяма

част. В Сион играчите, кои-
то не бяха съгласни с мер-
ките на президента, бяха
уволнени дисциплинарно и
вече се подготвят дела сре-
щу клуба от тяхна страна. Ед-
ностранното взимане на ре-
шение в тази ситуация мо-
же да се окаже в следващ
етап проблем за клуба. Кой-
то реши да намалява запла-
ти без съгласието на игра-
чите, може да доведе до теж-
ки съдебни битки, от които
се опитвате да се измъкне-
те вече толкова години. Мно-
го отбори пък изобщо не са
чак толкова притеснени от
такава гледна точка, защото
са направили застраховки за
форсмажорни обстоятелства
като настоящото. В разгово-
рите с ФИФА и ЕСА инфор-
мира ли ги, че си пропуснал
да застраховаш Левски сре-
щу такива извънредни обс-
тоятелства. А що се отнася
до претенциите за изкарва-
нето на хляба от футбола. Аз
от 20 години съм на свобод-
ния пазар, а ти си на запла-
та", написа Жейнов. ç
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