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Борисов, Радев,
спрете се!

Важни промени в данъчните закони и
Закона за счетоводството, въведени
със Закона за мерките и действията
по време на извънредното положение
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Ï
андемията от коронавирус промени начина ни
на живот, засегна ни в най-уязвимото - човеш-
кото здраве, драстично се отразява и върху
икономиката. Вярвам, че ще преминем през те-
зи трудности, ще извлечем поуки и ще станем
по-силни и по-добри.

Èëèÿíà Éîòîâà:
Åäèíåíèåòî å
íàøà îïîðà!

Обръщам се към вас, за да споделя тази вяра. За
да ви уверя, че българите тук, в България, мислим за
вас. За всички нас е важно в този момент да останем
заедно, да поддържаме връзката помежду ни, макар и
виртуално. И дано да има повече добри новини. Общува-
нето, съчувствието и разбирането помагат да преодоля-
ваме трудностите и в семействата, и в професията, и в
обществата, където живеем.

Всеки ден е изпитание за хората на първа линия -
медици, органи на реда, всички, чиято дейност е жизне-
новажна днес - работещите в търговията, транспорта,
производството, администрацията. Те се нуждаят от на-
шата подкрепа и отговорност. Трябва да помагаме на
най-уязвимите, на останалите без препитание, на всич-
ки, които трудно се справят сами.

Изразявам своята гордост и признателност към всички
българи - в България и извън страната, които са в
предните редици на борбата с кризата. Може да сме
обречени на изолация, но не и на бездействие. Всеки
от нас има с какво да помогне. Всеки днес е герой. Да
запазим единението като наша опора. Повече от всяко-
га имаме нужда от единение помежду ни, да протегнем
ръце едни към други. Ние сме едно цяло и сме силни
като Кубратовия сноп. Подавам ръка към всеки един да
не остава сам, в дигиталния век е лесно да си пишем,
да говорим, да споделяме.

Поздравявам ви с идващите светли празници Цвет-
ница и Великден. На всички, които носят имената на
красивите български цветя, да бъдат живи и здрави! В
дните на Възкресението да бъдем с отворено сърце и
човечност.

Текстът е част от обръщение на
вицепрезидента на Република България
към сънародниците ни в чужбина

осъжда половин милиард
души на бедност

ризата с разпространението
на коронавируса, отнел вече
живота на повече от 83 хи-
ляди души по света и нане-
съл огромни щети на ико-
номиката, може да тласне
към бедност около половин
милиард души в света. Това
се казва в доклад на благот-
ворителната организация
Оксфам, предаде Ройтерс.

"Бързо развиващата се
икономическа криза е по-
дълбока от световната фи-
нансова криза от 2008 го-
дина", се констатира в док-
лада. Това може да върне
някои страни към равни-
щата на бедност отпреди

COVID-19
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Äæîíñúí
ïðîäúëæàâà äà
ñå ïîäîáðÿâà
Британският премиер Бо-
рис Джонсън продължа-
ва да се подобрява в
интензивното отделение
и е в добро разположе-
ние на духа, съобщи го-
ворителят му. Джонсън
получава стандартно
кислородно лечение,
предаде Ройтерс. "Той е
в добро разположение
на духа", заяви говори-
телят пред репортери.
"Премиерът благодари на
Националната здравна
служба за отличното ле-
чение, което предоста-
вя. Аплодисментите за
нашите медици, които
родиха чудесни, сплотя-
ващи цялата нация ми-
гове", добави той.  ç

Държавата прикани ЦСКА
и всички клубове, които
провеждат групови тре-
нировки, да спрат да го
правят. Министърът на
младежта и спорта Кра-
сен Кралев изпрати пис-
мо до и. д. президент
на БФС Михаил Касабов,
с което настоява фут-
болните клубове да
спазват стриктно нало-
жените ограничения и
противоепидемичните
мерки. Кралев прикани
БФС да уведоми отново
писмено всички свои
членове за наложените
ограничения и последва-
щите санкции за тяхно-
то нарушаване, които са
от 500 до 2000 лв.  ç

Âëàñòòà
ïëàøè ñ ãëîáè
êëóáîâåòå

около трийсет години, се
казва в доклада на Оксфам.

При най-лошия сценарий
- свиване на доходите с 20
на сто, броят на хората, жи-
веещи в крайна бедност, ще
се увеличи с 434 милиона до
992 милиона в световен ма-
щаб. Необходимите средст-
ва могат да дойдат от обла-
гане с данъци на богатите,
изключително високите пе-

чалби и спекулативните фи-
нансови продукти.

Българската икономика,
в синхрон с останалите
страни от ЕС, ще потъне в
рецесия през 2020 г. в ре-
зултат от пандемията, се
посочва в прогнозата на
Световната банка, съобща-
ва БТА.  Очаква се спадът
на БВП да достигне 3,7 на
сто през 2020 година.  ç

Èçõîäúò å ïîâå÷å äàíúöè íà íàé-
áîãàòèòå è âúðõó ñâðúõïå÷àëáèòå,
ñî÷è äîêëàä íà Îêñôàì

Ê

Òàíåâà: Òúðñèì ðàáîòåí
ìîäåë çà ìàëêèòå
ïðîèçâîäèòåëè
25 000 ñà çåìåäåëöèòå ó íàñ, êîèòî
ãëåäàò ïëîäîâå è çåëåí÷óöè, ïðèïîìíè
àãðîìèíèñòúðêàòà

Отделянето на повече място за бъл-
гарски стоки по магазините не нарушава
сегашния канал на доставка, това е об-
ществено отговорна политика. Ние пред-
лагаме вариант, който смятаме, че няма
да наруши досегашния принцип на логис-
тика и доставка на търговските вериги,
но ще им даде задължение да отделят
достатъчно площи за българска продук-
ция. Това заяви вчера в ефира на наци-
оналната телевизия министърът на земе-
делието, храните и горите Десислава Та-
нева. По нейните думи в страната ни има
25 хиляди производители на плодове и
зеленчуци. "Практиката е такава в Ита-
лия, във Франция веригите го направиха
доброволно, за да подкрепят местните про-
изводители. Това е най-нормалното ре-
шение, ако мениджмънтът се чувства об-
ществено отговорен", коментира тя. "На
практика това, което се случи по време
на кризата, показа дефектите в система-
та на функциониране на предлагане на
храна", отбеляза Танева, но отрече Земе-
делското министерство да е в конфликт
с търговските вериги. < 4

Снимка Пресфото БТА

Àñîöèàöèÿòà íà çàâåäåíèÿ
ïðîãíîçèðà ôàëèòè çà
ïîëîâèíàòà áðàíø < 5

Хасково. В условията на извънредното положение доброволци на БЧК и об-
щината приготвят и разнасят по домовете хранителни помощи на хора в
неравностойно положение.
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Премиерът Бойко
Борисов се срещна със
Светия синод. Повод за
разговора бяха предстоя-
щите празници Цветница
и Великден. Срещата в
Синодалната палата
започна минути след
обяд. Тя беше предшества-
на от извънредно заседа-
ние на митрополитите на
Българската православна
църква. Тази година Благо-
датният огън няма да
дойде от Ерусалим, няма
да има и върбови клонки
за Цветница. До тези
решения стигнаха премие-
рът и Светият синод по
повод мерките, които ще
се вземат за великденски-
те празници.

Поради епидемиологич-
ната обстановка в страна-
та и поради това, че
Благодатен огън е запазен
от миналата година,
Светият Синод препоръч-

Ïðåìèåðúò è Ñâåòèÿò ñèíîä îáñúäèõà
ìåðêèòå çà ïðåäñòîÿùèòå ïðàçíèöè

ва полетът до Тел Авив да
не се осъществи. Средст-
вата, които са предвидени
за полета с правителстве-
ния самолет, от Синода
препоръчват да бъдат
пренасочени за борбата с
коронавируса и неговото
разпространение.

Другото решение на
църквата е тази година на
Цветница да не се разда-
ва върба и цветя.

Министър-председате-
лят Борисов посочи, че
към момента в името на
живота и здравето на
българските граждани за
ограничение на разпрост-
ранението на коронавиру-
са са въведени редица
мерки. От една страна,
сме забранили парковете,
забранили сме хората да
излизат в планините,
затова пуснем ли ги да
излязат така масово,
много ме е страх да не

Българите все още не са се
срещнали масово с коронавиру-
са и нямат изграден колективен
имунитет. Това налага отказ от
всякакво разхлабване на мерки-
те на този етап. Такъв е изводът
от приключилия първи скрининг,
обхванал 1016 полицаи, обяви
Националният оперативен щаб,
цитиран от "Дарик радио". От из-
следвани 1016 полицаи само 7
служители на МВР са имали сре-
ща с вируса, а едва двама от тях
са с антитела, което предполага,
че вероятно са го изкарали, обя-
виха държавният здравен инспек-
тор д-р Ангел Кунчев и шефът на
Кризисния щаб ген. Мутафчийс-
ки. Болни полицаи от изследва-
ните на средна възраст 39 годи-
ни няма.

Резултатът от това изследва-

Ïúðâè ñêðèíèíã â ÌÂÐ: Íàñåëåíèåòî ó íàñ e
äåâñòâåíî ïî îòíîøåíèå íà ÑÎVID-19

:
Íàêðàòêî

Доброволчески отряди
във "Факултета"
раздават храна
на най-бедните
Млади хора от столичния
ромски квартал "Факултета"
се организираха в мрежа за
набиране на средства за
подкрепа на възрастни и
бедни, съобщи БНР. Те
наричат себе си "Бригадата".
Има много бедни хора,
безработни, дето ровят по
кофите, за да се изхранват,
казва Траянка Асенова, жител
на квартала. Хляб, брашно,
ориз... Едни млади момчета
се включват в кампанията и
започват да пазаруват. И като
чуват познати и приятели от
чужбина - по 5 евро, по 10
евро... И почнахме да
раздаваме храна на най-
бедните, разказва Траянка,
която работи като хигиенист.
Много хора са. Обаче не
даваме само на квартал
"Факултета", допълва тя.

Пролетната ваканция
за учениците
ще е от 17 до 20 април
Пролетна ваканция на
учениците се съкращава. Те
ще почиват само в дните на
великденските празници - от
17 до 20 април, съобщи БНТ.
Това гласи заповед на
просветния министър.
Ваканцията се намалява, за
да се компенсира част от
пропуснатото учебно съдър-
жание.

Проф. Йонко
Мермерски патентова
бърз тест за COVID-19

Проф. Йонко Мермерски
патентова бърз тест за
COVID-19. В ефира на "Нова
телевизия" той разкри повече
подробности за него и
обясни метода му на дейст-
вие. Принципът му на работа
се основава на количеството
въглероден диоксид или
концентрацията на въглероден
диоксид, който съответният
пациент издиша. Цялата
полза от този вид тест е, че
той може да скринира
симптоматичните болни,
които обаче са със здрава
белодробна функция, обясни
проф. Йонко Мермерски.
На базата на това, което
имаме като статистически
данни, всеки един тест
подобрява надеждността си
във времето. Ние сега сме на
около 80-90% надеждност,
допълни проф. Мермерски.
Според него тестовете му
биха се появили в търговска-
та мрежа много бързо.
Единственото, което ни бави,
е отпускането на по-голяма
група на лица, които да
използваме, за да направим
клиничното изследване по-
обширно от това, което до
момента сме осъществили,
каза още той.

среща с вируса, отчете генера-
лът. Предстои изследване на мо-
ряците от наш кораб, завръщащ
се от учение в Румъния. На него
плават 146 моряци, които ще се
изследват скринингово. "Нямаме
данни за оплаквания, но ще ги
включим в това проучване", до-

бави Мутафчийски. Изводите от
проведеното изследване сред по-
лицаи и военни до момента са,
че засега се оказва съвсем пра-
вилна стратегията на правителс-
твото и на здравните власти, че
такова масово скринингово изс-
ледване ще бъде скъпо и абсо-
лютно безсмислено като данни,
заяви ген. Мутафчийски. Това из-
следване е важно, защото ни да-
ва една картина на ситуацията в
една по-рискова група. Данните
означават, че все още активна
циркулация на вируса, дори и в
София, не е налице. "И епидеми-
ята е под контрол", обобщи из-
водите от скрининга Ангел Кун-
чев. Не може да разчитаме на
масов имунитет, който да ни па-
зи, рано е за намаляване на мер-
ките, каза още епидемиологът. ççççç

не показва, че "популацията у нас
е девствена по отношение на
COVID-19", отсече шефът на ВМА.
Същите резултати е показало и
изследване на голяма група во-
енни. Над 1100 военни без сим-
птоми са изследвани - резулта-
тът е по-малко от 0,7% са имали

Ãîëåìèòå ñëóæáè ùå
áúäàò ïðåäàâàíè è îíëàéí

тръгне голяма зараза,
категоричен бе премиерът
по повод предстоящите
празници Цветница и
Великден, цитиран от
"Нова телевизия". Преди
срещата Борисов проведе
телефонни разговори с
някои от митрополитите.
Той е подчертал необходи-
мостта от налагането на
по-строги ограничения по
време на великденските
служби. В началото на
миналата седмица патри-
арх Неофит и митрополи-
тите се срещнаха с вицеп-
ремиера Томислав Дончев

и началника на Национал-
ния оперативен щаб проф.
Венцислав Мутафчийски,
припомни телевизията.
След срещата стана ясно,
че църквите остават
отворени, а служба на
открито ще има само на
Великден, както е по
традиция.

Бяха дадени и инструк-
ции свещеници и полиция
да следят за струпване
пред храмовете, както и
да има разстояние между
гражданите. Големите
служби ще бъдат предава-
ни и онлайн.ççççç

Актуализацията на бюджета беше об-
народвана в "Държавен вестник" и вече
влиза в сила. Така правителството може
да приведе в действие разписаните в ак-
туализацията мерки за подпомагане на
бизнеса и гражданите, които се налагат
заради икономическите последици от пан-
демията с COVID-19.

С актуализацията се осигурява транс-
фер към фонд "Безработица", който тряб-
ва да посрещне две предизвикателства,
коментира БНР. Едното е свързано с мяр-
ката 60 към 40, при която основната зап-
лата и осигурителната тежест се разпре-
делят между държавата и работодателя.
Другото е нарастващият брой на хора,
изгубили работата си заради ограничени-
ята с цел овладяване на разпространени-

Àêòóàëèçàöèÿòà íà áþäæåòà è
ïðîìåíèòå â Çàêîíà çà èçâúíðåäíîòî
ïîëîæåíèå âå÷å ñà â ñèëà

ето на COVID-19. Трансферът към фонд
"Безработица" заедно с пропуснатите при-
ходи от данъци  и акцизи ще отворят "дуп-
ка" от 3 милиарда и 500 милиона лева в
държавната хазна. Тя трябва да бъде по-
пълнена чрез дългово финансиране. Още
700 млн. лв., които също трябва да бъдат
набавени под формата на дълг, ще бъдат
инвестирани в Българската банка за раз-
витие чрез допълнителна капитализация.
Тази мярка е многократно заявена от уп-
равляващите, макар и да не е изрично
записана в текстовете на актуализацията.
В тях обаче се допуска тегленето на нов
държавен дълг за цялата година до 10 млрд.
лв. и издаването на държавни гаранции
върху заемни споразумения на Банката за
развитие до 700 млн. лв.ççççç

Отиде си една от легендите на българската сце-
на: Вълчо Камарашев. Актьорът почина на 82-го-
дишна възраст.

Роден е на 12 септември 1937 г. във Видин.
Завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ "Кръс-
тьо Сарафов" в класа на проф. Филип Филипов
през 1959 г.

След това три години играе в Драматичния те-
атър в Бургас (1959 - 1962), след това две години
в Драматичен театър "Боян Дановски"-Перник (1962
- 1964), а после две години в Драматичен театър
"Сава Огнянов" в Русе (1964 - 1966) и от 1977 г.
около 20 години в Нов драматичен театър "Сълза
и смях", 15 години в Театър "Българска армия".

Член е на Съюза на българските филмови дей-
ци от 1979 г.

Неговият призив бе: "Колкото и да ни е труден
животът, колкото и да ни е тежко понякога, ус-
михвайте се, хора!"

Ïî÷èíà àêòüîðúò
Âúë÷î Êàìàðàøåâ,
÷èéòî äåâèç áå äà ñå óñìèõâàìå
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Българска ваксина
срещу коронавируса се
разработва в Института
по микробиология "Сте-
фан Ангелов" на БАН. Това
е съвсем нова идея -
много интересна и обна-
деждаваща, каза в интер-
вю за БТА доц. д-р Пенка
Петрова - директор на
Института по микробиоло-
гия на БАН. Тя съобщи, че
разработката на българс-
ката ваксина за корона-
вируса е частично финан-
сирана от Института
"Пастьор" в Париж, тъй
като Институтът по мик-
робиология на БАН е
член на мрежата на
институтите "Пастьор".

Вече започна разра-
ботването на българската
ваксина срещу коронави-
руса, но за прилагането
на клинични изпитания
при мишки и хора е още
рано да се говори. На
този етап не може да се
прогнозира кога ще
имаме българска ваксина

Çàñåãà å ðàíî çà êëèíè÷íè èçïèòàíèÿ,
ïðîåêòúò å ÷àñòè÷íî ôèíàíñèðàí îò
Èíñòèòóò "Ïàñòüîð" â Ïàðèæ

Èíñòèòóòúò ïî ìèêðîáèîëîãèÿ ïðè ÁÀÍ
ñ ðàçðàáîòêà çà âàêñèíà ñðåùó COVID-19

Íà òîçè äåí

Събития
” 1790 г. - Създадена е
системата за патентоване в
САЩ.

” 1815 г. - Вулканът Тамбора
в Индонезия започва най-
бурното изригване в съвре-
менната история, в резултат
на което загиват 71 000
души.
” 1849 г. - Американецът
Уолтър Хънт патентова
безопасната игла.
” 1866 г. - Основано е
българско читалище в
Цариград.
” 1914 г. - Пред дипломати-
ческия корпус в Крагуевац
2200 български наборници от
Македония отказват да
положат военна клетва в
сръбската армия и на всеки
десет е разстрелян по един.
” 1912 г. - "Титаник" напуска
пристанището в Саутхемптън,
Англия, за своето първо и
единствено плаване.
” 1925 г. - "Великият
Гетсби" от Френсис Скот
Фицджералд е публикуван за
пръв път.
” 1940 г. - Исландия се
отделя от хегемонията на
Дания.
” 1944 г. - Освобождаване
на Одеса на окупацията на
Нацистка Германия по време
на Одеските операции.
” 1979 г. - В 20:34 ч.
московско време е изстре-
лян космическият кораб
Съюз-33, в който лети
първият български космонавт
Георги Иванов.
Родени
” 1913 г. - Щефан Хайм,

немски писател
” 1929 г. - Макс фон
Сюдов, шведски актьор
” 1932 г. - Омар Шариф,

египетски актьор
” 1937 г. - Бела Ахмадули-
на, руска поетеса
” 1946 г. - Николай Волев,
български режисьор
” 1951 г. - Стивън Сегал,
американски актьор
Починали
” 1919 г. - Емилиано
Сапата, мексикански рево-
люционер
” 1962 г. - Марко Марчевс-
ки, български писател
” 1979 г. - Нино Рота,
италиански филмов компо-
зитор

” 2018 г. - Тончо Русев,
български композитор

:

за коронавируса, защото
разработването на една
ваксина е много дълъг
процес и той трябва да
мине през всички етапи,
обясни доц. Петрова.

Тя съобщи, че проектът
за разработването на
българската ваксина за
коронавируса е само на
Института по микробиоло-
гия на БАН и е на него-
вия Департамент по
имунология. Проектът за
разработването на вакси-
ната е двегодишен, а
негов ръководител е доц.
Андрей Чорбанов.

Институтът "Пастьор" в
Париж частично финанси-
ра този наш проект за
разработването на вакси-
ната за коронавируса,
като вероятно ще се
пренасочат и средства от
Оперативната програма
"Наука и образование за
интелигентен растеж",
каза доц. Петрова. Тя
добави, че финансирането
от тази европейска прог-

Мобилни мивки с препарати
постави община Русе на възло-
ви места в града с цел да се
ограничи разпространението на
COVID-19.

Местоположението на 10-те
мивки е определено на база на
пътникопотока на работещите
граждани и е, както следва:

” Кооперативен пазар;
” Пазар в   кв. "Чародейка";
” Пазар Олимпия;

Îáùèíà Ðóñå ïîñòàâè ìîáèëíè ìèâêè ñ ïðåïàðàòè çà äåçèíôåêöèÿ
” Площад "Свобода" срещу

Съдебната палата;
” Улица "Александровска" 93 ;
” Площад "Хан Кубрат";
” Площад "Батенберг"
” В района на спирките на

обществения транспорт  "Обо-
рище", "Пантеон" и "Медицинс-
ки център-запад".

Ежеседмично ще се извър-
шва обслужване и зареждане
на Мобилните мивки поставе-
ни от Община Русе.ç

ÁÑÏ: Êâîòà çà áúëãàðñêè ñòîêè â òúðãîâñêèòå
âåðèãè ïðåäëàãàõìå îùå ïðåäè äâå ãîäèíè

Кризата извади на показ мно-
го от пороците на политиката в
България в последните години.
Един от тях е винаги и без аргу-
менти да се отхвърля, охулва и
отрича всичко, предложено от
опозицията. Днес министър Та-
нева се обяви за задължителен
процент български продукти в
търговските вериги. Сигурно е
забравила какво се случваше
през 2017 и 2018 г. С какъв плам
ГЕРБ отхвърляха предложения от
нас закон за процент български
стоки във веригите. Мога да й
разкажа какво я чака, защото ми-
нах през този огън:

1. Веригите ще се противо-
поставят и ще изпратят платени
говорители във всички медии.

2. Лобисти ще упражнят на-
тиск да се откаже.

3. Някой може да се изкуши
да й намекне за пари.

4 . Ще внушават на българите,

че това ще доведе до увеличение
на цените за тях.

  5. Ще я заклеймят, че е на-

 6. Ще я обвинят, че е анти-
европейка, която иска да извади
България от Европейския съюз.

7. Ще я заплашат с дела.
8. Ще й вменят вина за връ-

щане на плановата икономика и
социализма.

9. Ако издържи на всичко това,
Комисията за защита на конкурен-
цията ще се произнесе срещу за-
кона, защото нарушава свободна-
та конкуренция и ще го блокира.

Този сценарий ни организи-
раха управляващите от ГЕРБ през
2018 г. На инат, защото предло-
жението се внася от БСП. Раз-
ликата днес е, че ние, като опо-
зиция, няма да ги клеймим в ко-
мунизъм, в антиевропеизъм, ня-
ма да насъскваме говорители
срещу тях. Ще кажем само - жал-
ко, че загубихме две години за
българското производство от по-
литическото късогледство на
властта.ç

мащабен е и в рамките на
цялата Българска акаде-
мия на науките, заяви
доц. Пенка Петрова.

Тя отбеляза, че Инсти-
тутът по микробиология е
един от най-големите
институти на БАН и в него
има няколко департамента
- по обща микробиология,
биотехнология, вирусоло-
гия, имунология и по
инфекциозна микробиоло-
гия. В института работят
около 140 учени, има и 60-
70 души помощен персо-
нал, като най-важното ни
международно участие е
това в мрежата на инсти-
тутите "Пастьор", коменти-
ра директорът.ç

рама е в рамките на по-
голям проект, който се
изпълнява от четири
института на БАН в нап-
равлението "Биомедицина
и качество на живот". По
този начин учените от
БАН обединяват усилията
си в този по-голям проект,
по който ще се изследват
и антивирусни вещества,
ще се прави лекарствен
дизайн, ще се търсят нови
подходи за диагностика
на вирусните инфекции,
ще има и разработка на
ваксини. Вероятно разра-
ботването на ваксини ще
се финансира като "голя-
мо перо" от този проект,
който е по-голям, по-

ционалистка, която иска да изва-
ди ГЕРБ от европейското семейст-
во на ЕНП.



ÇÅÌÅÄÅËÈÅ 10.04.2020 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß4
ç

Òàíåâà: Ðàáîòèì ïî ñïèñúöè ñ
ôåðìåðè çà äîñòàâêè íà âåðèãèòå

Министерството на
земеделието работи по
списъци със земеделски
производители, получате-
ли на субсидии, за да се
организират доставките
за регионалните търговс-
ки обекти, които желаят
да предлагат местна
селскостопанска продук-
ция, съобщи вчера Десис-
лава Танева в интервю за
бТВ. В страната има
около 25 хил. сезонни
производители на плодо-
ве и зеленчуци. При това
267 регионални магазини
за хранителни стоки вече
са проявили интерес за
договориране с българс-
ките производители на
домати и краставици и за
да сключване на догово-
ри.  "Преди дни отпуснах-
ме 5 млн. лева в подкре-
па за тези обекти за
сключени, купени и плате-
ни на земеделските
стопани продукти, за да

Äîñåãà 267 ðåãèîíàëíè ìàãàçèíè ñà
ïîæåëàëè äà ïðîäàâàò ìåñòíà
çåìåäåëñêè ïðîäóêöèÿ, ñåçîííèòå
ïðîèçâîäèòåëè ó íàñ ñà 25 000 ñòîïàíè

подкрепим такъв логисти-
чен канал за достъп до
българското производст-
во", припомни Десислава
Танева. Целта е свежи
плодове и зеленчуци,
произведени в България,
да достигнат до крайните
потребители, въпреки
затрудненията в стопанс-
кия живот, предизвикани
от извънредното положе-
ние срещу разпростране-
нието на коронавируса.

Министърът отново
подчерта, че в други
европейски страни подоб-
на практика се прилага
по инициатива на самите
търговски вериги. "Прак-
тиката е такава в Италия,
във Франция веригите го
направиха доброволно, за
да подкрепят местните си
производители. Това
запазва поминък на
семейства. Това е най-
нормалното решение, ако
мениджмънтът се чувства

Дребни земеделски произ-
водители, които продават про-
дукцията си директно на паза-
ра, сигнализират за фирми-ма-
родери, решили да увеличат го-
дишните такси за проверка на
касовите им апарати точно се-
га, в условия на изолация. Ще
припомним, че без тези про-
верки стопаните няма как да
удостоверят пред данъчните
власти своите обороти, затова
и зависят от услугите на съот-
ветните фирми. Всяка година
земеделските стопани, които не
са в сивия сектор, и честно
продават преработена или
прясна продукция от фермите
си или на фермерските паза-
ри, са длъжни да проверяват
касовите си апарати в лицен-
зирани за целта фирми. Годиш-
ната такса варира между 120
и 170 лева. Интересното е, че
някои от тези фирми са вдиг-
нали таксите за проверка на
касовите апарати точно в ус-
ловия на криза, когато потреб-
лението рязко спада и земе-
делците и животновъдите ня-
мат сигурност за доходите си.

Същото се отнася и за ня-
кои доставчици на оборудва-
не за малките кланици и ман-
дрите, които заради очакваната
криза също покачват цените
си, алармират фермери. Про-
мяната в цената съвпада с при-
емите на проекти по държав-
ната помощ, която от средата
на миналата година фонд "Зе-
меделие" разкри.

Фермерите сигнализират
неслучайно, защото искат да
предпазят колегите си от неп-
равомерните действия на не-
добросъвестните доставчици
на техника или проверяващи
касовите апарати. Вече изпа-
тили от подобни действия зе-
меделци съветват колегите си
да търсят услугите на други
фирми за касови апарати или
за доставка на техника, които
действат съвестно и не са про-
менили ценовите си оферти в
условията на задаващата се
криза.

Още повече че някои от
проверяващите касовите апа-
рати изискват вие лично да за-
несете апаратите за проверка
във фирмите, докато има и гъв-
кави бизнесмени, които идват
на място във фермите, така
че в условия на карантина да
не затрудняват клиентите си и
да се предпазват взаимно, как-
то гласят инструкциите на
здравните власти.

В условия на конкуренция
имате право да избирате и да
променяте фирмите, с които
до момента сте работили, съ-
ветват читатели на Синор.бг.
Защото, както преди ден по-
сочи в Министерския съвет и
земеделският министър Десис-
лава Танева, в извънредна си-
туация няма място за недоб-
росъвестност във взаимоотно-
шенията.ç

Ôèðìè
ìàðîäåðñòâàò
äðåáíè
ñòîïàíè ïî
âðåìå íà êðèçà

обществено отговорен",
коментира Десислава
Танева.

Нейната оценка е, че
няма конфликт с големи-
те търговски вериги, а
определянето на площи
за предлагане на българ-
ски храни в магазините
е работещ модел и
министерството няма да
отстъпи от идеята.  Ана-
лизите на ведомството
са показали, че тази
мярка няма да се оскъпи
българските стоки във
веригите, а след това
потребителите ще решат
каква продукция да
купят.

Както Агри.БГ писа,

Îùå 20 òîíà çåëåí÷óöè ñ ïåñòèöèäè ñà
êîíôèñêóâàíè, íå êàçâàò îòêúäå ñà
трети страни". Във вторник ла-
бораторните анализи са засекли
над 20 тона зеленчуци с устано-
вено наднормено съдържание на
остатъчни вещества от пестици-
ди, които веднага са били спре-
ни за продажба. Ще припомним,
че такива домати, тиквички или

ççççç

Агенцията по храните започ-
на през два дни да открива внос
на зеленчуци с пестициди, но ве-
че не уточнява откъде е стоката,
завоалирайки я с фразата "от

Çà ãàðàíòèðàíî ìÿñòî íà ïàçàðà è ñëåä èçâúíðåäíîòî
ïîëîæåíèå íàñòîÿâàò çåìåäåëöè è æèâîòíîâúäè

Мерките за повече българска
стока в магазините трябва да се
прилагат и в мирно време, след
приключване на извънредното по-
ложение. Абсолютно категорично
това са неща, които трябва да бъ-
дат дългосрочни и вечни, а не са-
мо в извънредно положение. Око-
ло това мнение се обединиха Те-
одор Дечев от Асоциацията на ин-
дустриалния капитал в България
(АИКБ) и Димитър Зоров от Асо-
циацията на млекопроизводители-
те в сутрешния блок на Нова те-
левизия.

Теодор Дечев припомни, че
опитът като мярка да се иска да
има повече български стоки по ма-
газините, не е от днес, а мерките
не трябва да са обвързани със си-
туацията на пандемия. Той призна,
че може да се спекулира с тезата
за натиск на пазарните механиз-
ми, но няма и забрана да не се
продават стоки с небългарски сто-
ки. "Нужно е обаче да има гаран-
ция за стоките с български произ-

аграрното министерство
подготви проект на поста-
новление на Министерския
съвет за стимулиране на
предлагането на пресни
селскостопански продукти
в търговската мрежа, като
работи и по проект на
закон със съответни
задължения за големите
търговски вериги. Първо-
начално проектът на
постановление беше
посрещнат с критики от
Сдружението за модерна
търговия, а на 8 април се
проведоха разговори с
екипа на Министерството
на земеделието за нами-
ране на работещи реше-
ния.ç

моркови сме изяждали всяка
пролет през последните години,
но понеже липсваха редовни
проверки, потребителите не бяха
информирани навреме.

Последната пратка е със 17
300 кг зеле и 4500 кг краста-
вици, които не са допуснати в

страната. Количествата предстои
да бъдат насочени за унищожа-
ване или връщане в страната на
произход, поясниха от БАБХ. Про-
бите за лабораторно изпитване са
взети на граничен пункт "Злата-
рево", като резултатът от анали-
зите е получен на 8 април.ç

ход", настоя той. Проблемът, спо-
ред него, не е нито в Европейския
съюз, нито и законодателството, а
в практиките за купуване на родно-
то в отделните държави.

В подкрепа на инициативата на
Министерството на земеделието се
изказа и председателят на Асоциа-
цията на млекопроизводителите Ди-
митър Зоров. По думите му минис-
тър Десислава Танева с позицията
си е успяла да бръкне в кутията на
Пандора. "В момента млечният
бранш е в изключително тежко със-
тояние и настоява 90% от всички
млечни продукти на пазара да са
произведени в България и от ис-
тинско мляко", заяви той.

Бойко Синапов от Обединени
български животновъди посочи, че
преработвателите са притискани от
големите търговски веригите. "Ние
(българските производители - б.р.)
също искаме да бъдат защитени бъл-
гарските интереси - не може в чужд
дом веригите да поставят условия",
подчерта той.ç
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COVID-19 се основават на
множество неизвестни и
значителна несигурност.
Предвид това докладът
включва симулации,
имащи за цел да илюстри-
рат част от последиците
върху растежа, които
могат да се реализират в
резултат на пандемията.
Сценариите в доклада,
които се основават на
данни, налични към 20
март 2020 година, предпо-
лагат, че регионът ще
изпадне в рецесия през
2020 г., като спадът на
икономиката ще бъде
между - 4,4 и -2,8 на сто
заради последиците от
пандемията, преди да се
възстанови отново възхо-
дящият тренд през 2021
година в резултат на
предприетите мерки,
постепенно възстановява-
не на световните цени на
суровините и засилване
на търговията.

Прогнозата на 2021 г. за
България е растежът да
достигне 3,9 на сто.  "През
тези изключително трудни
времена е наложително
политиците да действат
решително", казва Сирил
Мюлер, вицепрезидент на
Световната банка за
Европа и Централна Азия.

ÁÂÏ ó íàñ ùå ïàäíå ñ 3,7% ïðåç
òàçè ãîäèíà

"Това означава бързи
мерки за укрепване на
здравните системи и
мрежите за социална
сигурност, подкрепяйки
частния сектор и запаз-
вайки финансова стабил-
ност и доверие - всичко
това е от решаващо значе-
ние за опазване живота
на хората", допълва Мю-
лер, цитиран в съобщение-
то на Световната банка.

Според Фабрицио
Дзарконе, постоянен
представител на Светов-
ната банка за България,
Чехия и Словакия, "сега
повече от всякога е
необходимо да се обърне
внимание на бедните, тъй
като те са най-уязвимата
група от населението при
здравни кризи и е много
по-вероятно те първи да
пострадат от загуба на
доходи в резултат от
карантината и нарушената
икономическа активност в
страната".

В доклада се настоява
за мерки в подкрепа на

След като постигна по-
висок от очаквания рас-
теж на брутния вътрешен
продукт (БВП) през 2019
година, българската ико-
номика, в синхрон с
останалите страни от ЕС,
ще потъне в рецесия през
2020 г. в резултат от
пандемията от COVID-19 и
нейното отражение върху
износа и вътрешната
активност, се посочва в
прогнозата на Световната
банка, съобщава БТА.
Очаква се спадът на БВП
да достигне 3,7 на сто
през 2020 година според
пролетната икономическа
прогноза на Световната
банка за регион Европа и
Централна Азия.

В допълнение на прог-
нозите за региона, в
редовния икономически
доклад се настоява за
решителни политически
мерки, които дават прио-
ритет на инвестициите в
здравни системи и осигу-
ряват социална защита за
населението и особено за
най-уязвимите, за да се
смекчи въздействието на
пандемията от COVID-19 в
региона на Европа и
Централна Азия.

Прогнозите за икономи-
ческите последици от

Àñîöèàöèÿòà
íà çàâåäåíèÿòà
ïðîãíîçèðà
ôàëèòè çà
ïîëîâèíàòà
áðàíø

Българската асоциация на
заведенията прогнозира фали-
ти за половината бранш, кой-
то в момента е сред най-теж-
ко засегнатите от извънред-
ното положение, и призова за
незабавни икономически мер-
ки и спешна среща с отговор-
ните институции. "В туристи-
ческия, ресторантьорския и
всички съпътстващи ги бран-
шове са заети около 480 хил.
души, като прогнозите сочат
фалит на около 50% от фир-
мите, ангажирани в тях. Дори
след края на извънредното по-
ложение тези, които оцелеят,
ще могат да работят с поло-
вината си капацитет, което за
голяма част от тях означава
на загуба, защото последст-
вията от кризата за нашия сек-
тор ще бъдат овладени най-
рано след година", се казва в
позиция на асоциацията. Из-
тъкват, че вече има фирми, да-
дени на съдебен изпълнител
за данъчни задължения, дек-
ларирани на 16 март.

Ресторантьорите посочват,
че мярката 60/40 за тях не
работи, защото в извънредно-
то положение всичките им
обекти са затворени и нямат
приходи. Пречка е и условие-
то в мярката ползващите я да
нямат никакви задължения към
бюджета. Затова от асоциаци-
ята предлагат мярката 60/40
да бъде въведена за първите
три месеца, след като заве-
денията и хотелите отворят и
заработят, макар и с намален
обем. Изтъкват, че все още не
са известни правилата за кан-
дидатстване за кредити по
програмата на Българската
банка за развитие, нито ус-
ловията за отсрочване на кре-
дити на физически и юриди-
чески лица от страна на бан-
ките.

"Ние вярваме, че икономи-
чески мерки ще бъдат взети.
Въпросът вече не е дали, а
кога. Всяка минута е важна за
нас. Защото в момента сме в
невъзможност да разчетем
разходите си и да разрабо-
тим кризисни планове за из-
лизане от положението", се
казва в позицията, която при-
зовава за бързи и адекватни
мерки. От асоциацията казват,
че са готови да предложат па-
кет от работещи механизми за
подпомагане на сектора и
предлагат среща с вицепре-
миера Томислав Дончев, ми-
нистъра на финансите Владис-
лав Горанов и на икономика-
та Емил Караниколов.ç

Ñâåòîâíàòà áàíêà: Áúëãàðèÿ
è Åâðîïà âëèçàò â ðåöåñèÿ

Âå÷å 81 êðóïíè ïðåäïðèÿòèÿ ñà ñåðèîçíî çàñåãíàòè îò êðèçàòà çàðàäè COVID-19
По данни на КНСБ 81 средни

и големи предприятия със заети
над 44 215 служители са засег-
нати към момента от започнала-
та криза заради COVID-19 и въ-
веденото извънредно положение
у нас.

Това показва проучване на
КНСБ към 8 април чрез регио-
налните структури на конфеде-
рацията в цялата страна за со-
циалното напрежение във фир-
мите и учрежденията и последс-
твията от ефектите на COVID - 19.
Общо наблюдаваните фирми са
105, съобщават от КНСБ. Събра-
ните данни показват, че 78 про-
цента от засегнатите фирми пус-
кат работниците в платен отпуск,
в 25 на сто прибягват към неп-

уязвимите групи и секто-
ри, като например парич-
ни помощи или субсидии
за здравеопазване, както
и временни кредити и
данъчни облекчения за
бизнеса, които ще имат
решаваща роля за нама-
ляване на икономическия
спад и запазване на
работните места.

Световната банка
предприема мащабни и
бързи действия, за да
помогне на развиващите
се страни да се справят с
болестта, да подобрят
здравните мерки и да
помогнат на частния
сектор да продължи да
работи и поддържа работ-
ните места. Световната
банка ще осигури до 160
милиарда долара финан-
сова подкрепа през
следващите 15 месеца, за
да помогне на страните
да защитят бедните и
уязвимите, да подкрепят
бизнеса и да засилят
икономическото възстано-
вяване. ç

Ñàìî 10% îò òóðèñòè÷åñêèÿ áðàíø å çàïàçèë ñëóæèòåëèòå ñè
Около 300 хиляди българи са

планирали да пътуват в чужбина
в периода от 13 март до 1 юни и
са направили резервации - ран-
ни или цялостни. Това съобщи
вчера  в интервю за "Нова теле-
визия" министърът на туризма Ни-
колина Ангелкова, като се позо-
ва на данни на трите основни
организации на туроператорите.
Тя подчерта, че най-засегнати от
въведените ограничителни мер-
ки заради разпространението на

коронавируса са тъкмо туропе-
раторите, които предлагат екс-
курзии в чужбина, и допълни, че
се обсъжда специфична "кредит-
на линия" за туроператорите с
дълъг гратисен период, за да мо-
гат да възстановяват средствата
на потребителите.

Потребителите, чиито пътува-
ния и почивки са били осуетени
заради извънредното положение,
могат да вземат ваучер, който
им дава възможност в следва-

щите 24 месеца да направят друго
пътуване за компенсация. Други-
ят вариант е след 13 юни да му
бъдат възстановени средствата,
както предвиждат указанията на
Еврокомисията. Министърът пре-
поръча ползването на ваучери.

Според анкета сред туристи-
ческите организации от начало-
то на извънредното положение
насам половината от работода-
телите в туризма са пуснали слу-
жителите си в неплатен или пла-

тен отпуск. Другите казват, че ако
кризата продължи по-дълго, ще
освобождават служители. Едва
около 10% са запазили голяма
част от работещите, съобщи Ни-
колина Ангелкова, като направи
уговорката, че данните са нео-
фициални. По данни на ведомст-
вото й пряко заетите в областта
на туризма през 2019 г. са били
167 хил. през четвъртото триме-
сечие и 202 хил. през летния се-
зон.ç

ризъм и кафетерийната сфера)
има в сектор преработваща и ле-
ка промишленост, строителство,
следван от производството на ав-
точасти и автомонтьорство, тран-
спорт и ВиК сектора.

Те са основно в градовете Ка-
занлък, Благоевград, Добрич,
Стара Загора, Димитровград, Габ-
рово, Разлог, Банско, следвано
от Бургас и областта и Хасково.
Най-динамично се променя си-
туацията при преработващата
промишленост, особен проблем
имат предприятията, получаващи
суровина от чужбина и главно
от Италия.

Шивашката промишленост,
химия, енергетика също са за-
сегнати.ç

латен отпуск, а в 14 процента от
фирмите се стига до освобож-
даване на работещите или пред-

стоят съкращения. Най-много за-
сегнати предприятия (извън рес-
торантьорство, хотелиерство, ту-
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совите вноски за 2020 г.,
като подадат ГДД по чл
92 от ЗКПО, но попъл-
нена само частта за оп-
ределяне на авансовите
вноски за 2020 г.

По този начин коо-
перативните организа-
ции, които са затрудне-
ни да съставят ГДД до
15.04. и които са задъл-
жени да правят авансо-
ви вноски, трябва да по-
дадат ГДД до 15.04., в
която да посочат опре-
деления от тях аван-
сов данък, вкл. и да
определят нулев размер
на авансовата внос-
ка. Впоследствие, до
15.12.2020 г., коопера-
тивните организации ще
имат възможност да ко-
ригират първоначално
подадената декларация
и да внесат в срок до
15.12.2020 г. авансов
корпоративен данък, без
да дължат лихви.

Редът за определяне и
сроковете за внасяне на
авансовите вноски по
ЗКПО за 2020 г. се за-
пазва. През 2020 г. за-
дължените по ЗКПО
кооперативни организа-
ции правят авансови
вноски на база прогноз-
ната данъчна печалба за
2020 година. Сроковете
за внасяне на авансовите
вноски за 2020 г. са за-
пазени и са следните:
� месечните авансо-

ви вноски за първото
тримесечие (януари,
февруари и март) на
2020 г. се внасят до 15
април 2020 г., а за ме-
сеците от април до де-
кември в срок до 15-о
число на месеца, за кой-
то се отнасят.
� тримесечните аван-

сови вноски за първото
и второто тримесечие на
2020 г. се внасят до 15-о
число на месеца, след-
ващ тримесечието, респ.
15 април и 15 юли 2020 г.,
а за третото тримесечие
- в срок до 15 декември.
За четвъртото тримесе-
чие не се прави триме-
сечна авансова вноска.

ВНАСЯНЕ НА
МЕСТНИ ДАНЪЦИ
До 30 юни 2020 г. се

удължава срокът за пол-
зване на 5% отстъпка
при заплащане в пълен
размер на дължимите от
физически и юридичес-
ки лица данък върху
недвижимите имоти и
данък върху превозни-

те средства. Все пак, ако
кооперациите са реши-
ли да внасят данъка на
равни части, без да пол-
зват отстъпка, срокове-
те за това са съответно
30.06 и 31.10.2020 г.

По отношение внася-
нето на дължимите так-
си по ЗМДТ, следва да
се има предвид, че сро-
ковете за тяхното вна-
сяне и отстъпката при
плащане до определен
срок, се определят от съ-
ответните общини. Сле-
дователно, кооператив-
ните организации след-
ва да се свържат с ад-
министрацията на съот-
ветната община и да се
информират дали са
взети решения за про-
мяна на сроковете за
тяхното внасяне.

ПОДАВАНЕ НА
ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА
ЗА 2019 Г.
Удължава се срокът за

подаване в НСИ на го-
дишния отчет за дейност-
та (ГОД) както следва:
� кооперативните ор-

ганизации, които не са
подали в Националния
статистически институт
(НСИ) ГОД за 2019 г.
могат да направят това
до 30.06.2020 г.
� Следва да се има

предвид, че кооператив-
ните организации, чийто
приходи и разходи от дей-
ността са под 500 лв., или
не са осъществявали дей-
ност, не подават ГОД, а
само декларация, съглас-
но приложение № 11 към
Заповед № ЗЦУ-1942 на
НСИ от 17.12.2019 г. и
№ РД-05-883 на НАП от
17.12.2019 г. Деклара-
цията се подава в същия
срок (30.06.2020 г.). Коо-
перативните организа-
ции, които не са осъщес-
твявали дейност по сми-
съла на ЗСч, могат да
декларират това обстоя-
телство еднократно за
първия отчетен период, в
който не са осъществява-
ли дейност, като деклара-
цията (приложение № 11)
се въвежда с електронен
подпис в информацион-
ната система на НСИ или
се подава на хартия в съ-
ответната териториална
структура на НСИ, като
има възможност да се
изпраща и по пощата.

ВАЖНО!

Кооперативните орга-
низации, които подле-
жат на облагане с кор-
поративен данък и да-
нък върху разходите,
имат възможност да
подадат годишната си
данъчна декларация по
чл. 92 от ЗКПО и да
внесат данъците по нея
до 30.06.2020 г.

По отношение на
авансовото облагане за
2020 г., с промените в
закона са предвидени
няколко възможности за
неговото деклариране и
внасяне:
� при подадена ГДД

за 2019 година преди
24.03.2020 г. може да се
подаде декларация за
промяна на авансовите
вноски по реда на чл.
88 от ЗКПО. За да се
променят вече деклари-

раните вноски и промя-
ната да касае вноските
за първото тримесечие,
коригираща декларация
трябва да се подаде до
15.04.2020 г.
� в случай, че ГДД

за 2019 г. е подадена
след влизането в сила
на Закона за мерките и
действията по време на
извънредното положе-
ние, но преди 15 април
2020 г. ,  авансовите
вноски се правят в раз-
мер, определен в пода-
дената декларация по
чл. 92 от ЗКПО.
� кооперативните ор-

ганизации, които са се
възползвали от удълже-
ния срок и не са подали
ГДД за 2019 г. до 15 ап-
рил 2020 г. се изисква
до тази дата да декла-
рират размера на аван-

� Кооперативните
организации, които имат
задължение за консоли-
диране на финансовия
отчетен, съгласно глава
трета, раздел IV от ЗСч,
подават консолидирания
годишен отчет за дей-
ността за 2019 г. в срок
до 30.09.2020 г.

ПУБЛИКУВАНЕ
В ТЪРГОВСКИЯ
РЕГИСТЪР
До 30.09.2020 г. е удъл-

жен срокът за публику-
ване в търговския регис-
тър и регистъра на юри-
дическите лица с несто-
панска цел на годишни-
те финансови отчети,
консолидираните финан-
сови отчети и годишни-
те доклади по глава сед-
ма от Закона за счето-
водството за 2019 г.

Срокът за подаване
на декларации за липса
на дейност през 2019 г.
се удължава с три ме-
сеца до 30 юни 2020 г.
Кооперациите, които не
са осъществявали дей-
ност през 2019 г. могат
да подадат еднократно
декларация по чл. 38,
ал. 9, т. 2 от ЗСч (ДВ
бр. 28/2020 г.) по обра-
зец, утвърден със Запо-
вед на министъра на
финансите. Деклараци-
ята се представя за обя-
вяване със заявление по
образец Г3, като заяви-
тел може да бъде пред-
ставляващият, или упъл-
номощен от него адво-
кат. За обявяването на
декларацията по чл. 38,
ал. 9, т. 2 от ЗСч не се
дължи държавна такси.

Кооперативните орга-
низации трябва да имат
предвид, че не са про-
менени сроковете за
деклариране и внасяне
на дължимия ДДС,
авансовия данък по
ЗДДФЛ, еднократни да-
нъци, удържани при из-
точника, както и внася-
нето на задължителни-
те осигурителни вноски.

Настоящята статия
отразява промените в
данъчните закони към
3.04.2020 г. В случай на
нови изменения ще бъ-
дете информирани до-
пълнително.

Дирекция
"Икономическа

политика"

До 30 юни 2020 г. се удължават сроковете
за/на:
� подаване на декларациите за облагане с

корпоративни данъци;
� деклариране и внасяне на данъка върху

разходите по ЗКПО; внасяне на дължимия
корпоративен данък по годишната декларация.

Деклариране на авансовия данък за 2020 г.

� лицата, подали ГДД  до 15.04.2020 г., вна-
сят авансов данък, съгласно декларираните
данни в същата тази декларация.
� при подаване на ГДД след 15.04.2020 г.,

задължително до 15.04.2020 г. се подава
декларация само за авансовите вноски.

ПРОМЕНИ В ЗКПО, СВЪРЗАНИ С ПОДАВАНЕ
НА ГДД ПО РЕДА НА ЧЛ. 92 И ДЕКЛАРИРАНЕ
НА АВАНСОВИТЕ ВНОСКИ ПРЕЗ 2020 Г.

С оглед преодоляване на възможни затрудне-
ния от въведеното извънредно положение при из-
готвяне, одитиране и публикуване на годишните
финансови отчети, както и свързаните с годиш-
ното облагане срокове и плащания, се направиха
важни промени в данъчните закони и Закона за
счетоводството, които са в посока облекчение за
бизнеса. С настоящата статия, обръщаме внима-
ние на кооперативните организации за някои
основни промени, касаещи данъчното облагане,
изготвянето и подаването на годишните финан-
сови отчети за 2019 г., въведени със Закона
за мерките и действията по време на извънред-
ното положение, обявено с решение на Народно-
то събрание от 13 март 2020 г., публикуван в ДВ
бр. 28/24.03.2020 г.

Разгледаните по-долу промени касаят:
� подаване на ГДД по реда ва чл. 92 от ЗКПО;
� възможност за определяне на нов размер

на авансовите вноски и срок за подаване на дек-
ларацията;
� срок за плащане на местни данъци с отстъп-

ка.
� срок за подаване на годишния финансов от-

чет в НСИ
� срок за публикуване на ГФО.

Важни промени в данъчните закони и Закона за
счетоводството, въведени със Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение

Важни промени в данъчните закони и Закона за
счетоводството, въведени със Закона за мерките и
действията по време на извънредното положение

Поради големия читателски интерес от страната
на представители на кооперациите

ЗЕМЯ ще публикува отново тази страница



СъботникСъботник
Година XIII. Брой 15, 10 април 2020Приложение на ÇÅÌß

На 23 март се навърши-
ха 115 години от рождения
ден на режисьора. "Човек е
гений, когато мечтае",
казва той.

По време на над поло-
винвековната си кариера
Куросава засне 30 филма и
спечели статута на един от
влиятелни творци в света.
Без него не биха съществу-
вали филмите на Таранти-
но, а без неговото творчес-
тво самотните воини щяха
да изглеждат различно.
Именно той вдъхновява
Джордж Лукас да създаде
"Междузвездни войни".
Някои негови филми
промениха завинаги
световното кино.

"Áåç ñúæàëåíèå
çà ìëàäîñòòà íè"

Първият следвоеннен
филм на Куросава е и
единственият, в който
главният герой е жена.
"Без съжаление за младеж-
та ни" е може би най-
политическият филм на
режисьора, който открито
критикува милитаризация-
та и репресивния полити-
чески режим в страната в
предвоенните години.

Филмът не носи широко
признание на режисьора и
разделя публиката не само
заради радикалното му
политическо послание, но
и защото главният герой е
жена. "Без съжаление за
нашата младост" е смела
работа и един от първите
анализи на противоречиво-
то предвоенно време.

"Ðàøîìîí"

"Човешките същества не
могат да бъдат честни със
себе си и за самите себе си.
Те не могат да говорят за
себе си без разкрасяване",
пише Куросава в автобиог-
рафията си. Именно на това
твърдение се основава
разказът на Рюноске Акута-
гава "В гъсталака", който
описва убийството на
самурай и изнасилването на
неговата съпруга от различ-
ни, противоречащи си
гледни точки. Тази концеп-
ция е новаторска и неразби-
раема дори за онези, които
работят над филма. Така,
още по време на снимките,
един от помощниците на
режисьора казва на Куроса-
ва, че историята го смуща-
ва, защото предлага цели
четири обяснения за случи-
лото се, но нито едно

решение кой е прав и кой
не. Филмът е двусмислен и
е приет доста сдържано,
затова Куросава решава да
премахне името си от
надписите. Въпреки това
японистката и представител-
ка на Италианската филмо-
ва компания Джулиана
Страмигиоли има съвсем
различно мнение за филма
и успява да убеди киносту-
диото Daeie да го изпрати

историята, а ни дават друга
версия за случилото се.
Лентата утвърждава Куро-
сава като майстор и поста-
вя японското кино на
картата на световната
култура.

"Ñåäåìòå ñàìóðàè"

Първоначално Куросава
иска да разкаже за един ден
от живота на самурай, но
след това попада на исто-

да стария бюрократ за
живота. Той разбира, че
никога не е живял истинс-
ки, затова тръгва да търси
смисъла на съществуване-
то. Отначало го търси в
забавленията, но след това
се запознава с веселата
девойка Тойо, която му
казва, че е много по-
щастлива, откакто е започ-
нала да прави играчки,
защото сега й се струва, че
играе с всички деца на
Япония. Ватанабе решава,
че и той може да направи
нещо добро, като хвърля
всичките си останали сили
в изграждането на детска
площадка.

През октомври 1990 г.
Габриел Гарсия Маркес
посещава Токио и се среща
с Акира Куросава, който в
този момент снима предпос-
ледния си филм - "Рапсодия
през август". Преди да
напише "Сто години само-
та" и "Любов по време на
холера", Маркес е работил
като филмов критик в
Богота, Колумбия. Срещата
между писателя и режисьора
продължава шест часа.

Маркес в приятелския
разговор казва, че се
интересува как си пише
сценариите. Похвалва
Куросава за изумителните
му екранни адаптации на
големи литературни твор-
би. "Не мога да го обясня
съвсем добре, започвам с
няколко разхвърляни
образа. Като контраст -
знам, че сценаристите в
Япония първо измислят
глобалния поглед над
сценария, организират
сцените, след като оформят
фабулата, започват да
пишат. Аз обаче не мисля,
че това е най-правилният
начин за работа, тъй като
не сме Бог".

През 1951 г. Куросава
снима втори филм за
студия Shochiku. Това е
японска адаптация по
романа на Ф. Достоевски
"Идиот". Накарват го да
съкрати лентата на 166
минути.

"От ранна детска въз-
раст обикнах руската
литература, но разбрах, че
Достоевски е най-добрият.
Дълго мислих как да
направя от тази книга
прекрасен филм. Достоевс-
ки все още си остава мой
любим писател, той единс-
твен правдиво е описал
човешкото съществуване",
казва Куросава.

снимки. Режисьорът не
иска да снима сред декори,
тъй като ще повлияе на
достоверността на актьорс-
ката игра. Повечето сним-
ки, продължили почти
година, са в натурална
среда. Продукцията на
филма е спирана няколко
пъти. Когато това се
случва, Куросава отива
спокойно на риболов,
изчаквайки студиото да
промени решението си, а
бюджетът се увеличава три
пъти.

"Седемте самураи" се
превръща в най-скъпия
филм в историята на
японското кино. Куросава
заснема сцените с битки с
няколко камери едновре-
менно, за да покаже движе-
нието от различни ъгли.
Това създава напълно
"потапяващ ефект". Крити-
ците разделят киното на
преди "Седемте самураи" и
след това и казват, че
екшън филмите биха били
напълно различни, ако
този филм го нямаше.

Акира Куросава завинаги
промени света на киното

на фестивала във Венеция.
Звучи патетично, но е

истина: след победата на
"Рашомон" във Венеция
светът на киното вече не е
същият. Куросава разкрива
японското кино на Запада,
а японските режисьори
имат възможност да показ-
ват работата си на целия
свят. За първи път филмът
въвежда концепцията за
ненадежден разказвач на
истории: ретроспективите в
"Рашомон" не се използват
за запълване на дупки в

рията за  самураи, които
защитават фермерите от
бандити. В първия проект
на сценария има само
шестима самураи. Заснема-
нето на историята на
шестима образцови самураи
е скучно, затова решава да
въведе седми герой, който
нарушава спокойствието. В
ролята е главният бунтар
на японското кино и един
от любимите актьори на
Куросава - Тоширо Мифуне.
Доста простата история е
придружена от трудни

Акира Куросава

"Äà ñå æèâåå"

Куросава често намира
вдъхновение в руската
литература. Най-хуманис-
тичният му филм е по
повестта на Лев Толстой
"Смъртта на Иван Илич".
Такаши Шимура, който
участва в 21 от 30-те
филма на Куросава, играе
ролята на ръководителя на
общински съвет Канджи
Ватанабе, който открива,
че има рак на стомаха и не
му остава да живее дълго.
Фаталната диагноза събуж-

По време на снимки на
"Седемте самураи"
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По време на епидемия-
та от холера през 1830 г.
Александър Пушкин
прекарва три месеца в
карантина в имението
Болдино. Там той написва
някои от най-добрите
произведения в руската
литература.

"Епидемията от холера
през 1830 и 1831 г. в Русия
е част от първата официал-
но регистрирана пандемия
на холера", пише Галина
Акимова в сайта versii.com.
Началото на епидемията е
в Индия през 1829 г. и
стига до Европа и Персия
с английски кораби. Никой
не знае със сигурност
източника на инфекция,
както и реалния брой
смъртни случаи. Според
официални данни от 466
457 случая на холера в
Руската империя са почи-
нали 197 069.

Забраните за движение
предизвикват холерни
бунтове. Въпреки каран-
тинните мерки през сеп-
тември 1830 г. инфекцията
достига до Москва. Търго-
вията е забранена в града,
банките са затворени,
възниква паника.

За да предотврати
размириците, император
Николай I идва в града,
завладян от холера. Остава

в Москва повече от месец,
докато епидемията
затихне.

Поетът Александър

Александър Пушкин написва
в Болдино значими творби

Сергеевич Пушкин посве-
щава на царя стихотворе-
нието "Герой", подписано:
"29 септември 1830 г.

Москва". За няколко месеца
в руската столица 8576
души се разболяват от
холера, половината умират.
Сред тях и доброволци,
които се грижат за болни-
те, както и лекари, които се
подготвят за медицински
експерименти в търсене на
"антидот".

За три месеца принуди-
телна изолация през есента
на 1830 г. от перото на
Пушкин излизат "Повести
на покойния Иван Петро-
вич Белкин" ("Повести
покойного Ивана Петрови-
ча Белкина"), "Малки
трагедии" ("Маленькие
трагедии"), последните
глави на "Евгений Онегин",
"Къщичка в Коломна"
("Домик в Коломне"),
"История на село Горюхин"
("История села Горюхина"),
"Приказка за попа и него-
вия работник Балда" ("Сказ-
ка о попе и о работнике его
Балде"), чернови за няколко
критически статии и около
30 стихотворения.

По-късно този период в
творчеството на Пушкин е
определен като най-продук-
тивен, а "Болдинска есен"
става нарицателно.

"Ако книгите ми бяха мал-
ко по-лоши, аз нямаше да бъ-
да поканен в Холивуд, но ако
те бяха малко по-добри, аз не
би трябвало да ходя там."

Реймънд Торнтън Чанд-
лър е американски писател,
оказал голямо влияние вър-
ху развитието на криминал-
ната литература по света. Ро-
ден в Чикаго през 1888 г.,
Чандлър заминава за Англия
през 1895 г., когато родите-
лите му се развеждат. През
1907 г. приема британско
гражданство и работи за Ад-
миралтейството, а след това
- като журналист. По това
време публикува стихове в
късноромантичен стил.

Връща се в Америка през
1912 г. и учи за счетоводи-
тел. През 1917 г. се записва
в канадската армия и воюва
във Франция. След прими-
рието се премества в Лос Ан-
желис. През 1932 г. вече е
вицепрезидент на петролна
компания, но губи добре пла-
тената си работа поради ал-
кохолизъм.

В търсене на някакъв из-
точник на доходи Реймънд
Чандлър се опитва да пише
жълта литература. През 1933
г. публикува своя първи кри-
минален разказ, а през 1939-
а, когато е на 51 години, из-
лиза първият му роман, "Го-
лемият сън". Книгите му са
приети много радушно и
през 40-те години на 20-и
век Чандлър вече не само
пише проза, но и работи по
сценарии в Холивуд, сред ко-
ито е класиката от 1944 го-
дина "Двойна застраховка",
където той е съавтор с ре-

Реймънд Чандлър: Трябва да бъдеш честен с читателя

жисьора Били Уайлдър.
През 50-те години на ХХ

век здравето на писателя се
влошава, той прави опити за
самоубийство и умира през
1959 г. от пневмония.

Прозата на Чандлър е
предмет на възхищение за
критици и писатели, от Уис-
тън Хю Одън и Ивлин Уо до
Иън Флеминг. Макар че не-
съмнено е повлиян от Даши-
ъл Хамет, стилът му остава
оригинален и ясно различим.
Чандлър е също и чувствите-
лен критик на криминалната
литература, а есето му "Прос-
тото изкуство на убийството"
се е превърнало в класика.

Подобно на други имени-
ти писатели в жанра като сър
Артър Конан Дойл или Ага-
та Кристи, Чандлър също съз-
дава персонаж, който е глав-
но действащо лице на почти
всичките му произведения -
детективът Филип Марлоу.

Ето и съветите на писа-
теля как се пише един наис-
тина добър "черен роман".

Трябва да бъдеш мотиви-
ран от достоверността както
в началото, така и при разв-
ръзката.

Трябва да звучиш техни-
чески вярно както при извър-
шването на престъпленията,
така и при разследването.

Разказът трябва да бъде
реалистичен: героите, декори-
те, рамката и атмосферата.
Героите и ситуациите не би-
ва да са фиктивни, а пото-
пени в реалния свят.

Трябва да има атмосфе-
ра, история извън самата
мистерия, която да предиз-
виква интереса. Например
самото разследване трябва да
бъде приключение, което си
заслужава писането.

Разказът трябва да бъде
достатъчно прост, за да бъде
обяснен лесно, когато дойде
моментът. Той трябва да
обърка "разумно интелиген-
тните" читатели.

Не трябва да се опитвате
да правите всичко едновре-
менно. Ако разследването е
пъзел, нужна е премерена ис-
тория, "разумна" атмосфера,
не трябва да се добавя из-
пълнена с насилие авантю-
ра или любовна история.

Престъпникът трябва да
бъде наказан по един или
друг начин, и то не задъл-
жително посредством закона.
Ако детективът не успее да
разкрие престъплението или
да определи неговите послед-
ствия, читателят ще бъде не-
удовлетворен.

Трябва да бъдеш честен с
читателя.
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През различните сезони во-
дата е с различно съдържание
на растителни или животински
частици, с които рибите сезонно
привикват към тях като достъп-
на храна. Такъв е природният кръ-
говрат. А рибите, след тях и ри-
барите, се възползват от него.
Едните - за да поддържат живо-
та си, другите - да го кажем нап-
раво, за да начешат рибарската
"краста".

През пролетта - и най-вече
след като времето трайно се за-
топли, над водата се появяват
рояци дребни мушици. С напред-
ването на сезона те постепенно
се превръщат в по-едри пеперу-
ди или бръмбари. От крайбреж-
ните ливади, или от надвесените
над водата дървета и храсти, във
водата започват да попадат, па-
яци, щурчета, майски бръмбари,
скакалци, оси, пчели... А във во-
дата и най-вече около камъните
по дъното на водоема, са полеп-
нали яйцата на различни видове
насекоми, които впоследствие ще
се превърнат в ларви, а след
още някоя-друга седмица - в ру-
чейници, мамарци, русалии (лар-
ви на еднодневки)… Почти всич-
ко това може да се използва
като стръв най-малкото защото

рибите вече са го оценили като
възможна храна.

Важното е, обаче, да се знае
къде и как рибата търси храната
си. Хищните риби обичайно пред-
почитат да устройват засадите
си на подходящи места и от ук-
ритията си рязко атакуват под-
ходящата плячка. Т. нар. мирни
риби (без изявени хищнически
инстинкти) подбират за хранене
места с песъчливо или каменис-
то дъно, държат се близо до брега,
покрай подмоли, коренища или
водна растителност. Натрупаният
опит, или поне съветите на пре-
патили въдичари, ще ни помог-
нат да се ориентираме кога, къ-
де и на каква стръв можем да
се надяваме на успех. Но и са-
мата природа сякаш ни го подс-
казва: има ли достатъчно едри
скакалци, значи можем да ги из-
ползваме за стръв; узреят ли
първите червени плодове (чере-
ши, вишни, джанки…) време е да
предложим на речните кефали
нещо от вегетарианското им ме-
ню; наедреят ли достатъчно под
речните камъните ларвите на раз-
лични насекоми, заредете по ня-
колко от тях (под формата на
"гроздче") върху рибарската ку-
кичка…

 Невъзможно е да се пред-
ложи пълен списък на видовете
естествена стръв, още повече,
че в различните райони рибите
явно показват различни пред-
почитания. Но все пак ето един
опит:

Шаран - кюспе, различни аро-
матизирани теста, качамаци, тор-
ни и земни червеи, млечни или
сварени царевични и житни зрън-
ца. А ето и нещо, което звучи
необичайно - при определени ус-
ловия едрите шарани, макар че
са уж отявлени вегетарианци,
привикват да се хранят с дребни
рибки от същия водоем.

Каракуда - тя има почти съ-
щото "меню" като шарана, но към
него можем да добавим и белите
(или оцветени) червеи. И отдел-
но от това - хапките, които й
предлагаме, би трябвало да са
значително по-дребни, отколко-
то когато ловим шаран.

Скобар - бели и торни чер-
веи, сварени житни зрънца, мал-
ки топчета добре омесен (жи-
лав) и ароматизиран хляб, ниш-
ка тесто, която се обвива около
кукичката с помощта на сприн-
цовка, стръкчета свежи, фини во-
дорасли.

Речен кефал - всички ви-

дове насекоми, плодове, чер-
веи, пиявици, гъсеници, ларви
на насекоми, живи и мъртви риб-
ки (или части от тях), малки
жабчета, попови лъжички, по-
пови прасета, варени житни
зрънца, царевични зрънца (ва-
рени или в млечна зрялост),
ароматни теста. Както се виж-
да, списъкът е доста обширен.
Не напразно някои определят
този вид риба като всеядна.

Уклей - и тази риба се рад-
ва на широк спектър от възмож-
ни видове стръв: бели червеи,
парченца от торни или земни
червеи, мравки или яйцата им,
малки топчета омесен хляб или
трохички от хляб, домашни мухи,
личинки на насекоми.

Бяла мряна - дребни раче-
та, попови прасета, червеи, куб-
чета от кашкавал или топено си-

Това правило знае и
спазва всеки уважаващ себе
си въдичар. Не можеш при-
мерно да ловиш скобар или
черна мряна (видове риби с
подчертано малки уста) с ку-
ка, подходяща за речен ке-
фал (със значително по-го-
ляма уста). Могат да се да-
дат и още по-фрапиращи
примери.

Друго изискване към ку-
ката е тя да бъде съобразе-
на с използваната стръв.
Ако тя е нежна, фина, не-
достатъчно издръжлива и
лесно изпада, се използва
тънка и естествено, здрава
кукичка. С нея стръвта ще
бъде наранена минимално,
тоест ще издържи по-дълго
време във водата.

И към материала, от кой-
то е произведена рибарска-
та кукичка, също има пре-
тенции. Ясно е, че трябва да
е антикорозионен, защото
куката престоява твърде дъл-
го време във водата. Но от-
делно от това трябва да бъ-
де с определена гъвкавост,
жилавост. Ако кукичката е
твърде мека, при вадене на
едра риба може да се изпра-

Куките - според рибата
ви; ако е от много твърд ма-
териал - може да се счупи.
Добрата кука трябва да за-
пазва твърдостта и антико-
розионните си качества про-
дължително време, да има
оптимално подходяща фор-
ма и цвят за всеки вид ри-
ба. Специализираните кон-
структори на водещите фир-
ми за производство на въ-
дичарски принадлежности се
стремят да обединят всички
тези изисквания. Без след-
ващите редове да се възп-
риемат като реклама (а са-
мо като илюстрация), ето как
подрежда своите изделия ед-
на от водещите фирми в
бранша ("Зебко").

Куки за мирни риби -
сини, нековани, галванизи-
рани, прави, с лопатка,
карбонови. Номерата им са
между 16 и 6.

Куки за пъстърва - тъм-
носиви, ковани, галванизи-
рани, прави, с лопатка, кар-
бонови. От № 14 до № 4.

Куки за платика - черве-
ни, ковани, галванизирани,
с огънато встрани острие, с
лопатка, карбонови. Номе-
ра между 14 и 6.

Куки за шаран - предла-
гат се различни варианти,
като общото между тях е, че
са ковани, карбонови, пре-
димно черни, но ако стръв-
та е царевица, куките са жъл-
ти. Изработват се с номера
между 10 и 3.

Куки за сом - големи,
много здрави, стоманени,
ковани, черни, лопатката се
заменя с халкичка, полуор-
ловки, с огънато встрани ос-
трие, някои са с допълни-
телни "засечки" по стъблото
им за по-добро задържане на
стръвта. Произвеждат се с
номера между 0 и 9.

Двойни куки за бяла ри-
ба - бели, ковани, с халкич-
ка, едната кука е с по-късо
стъбло и точно тя се забива
в тялото на рибката стръв.

Могат ли
люспите на
някои риби да
служат за
храна на дру-
ги? А кожна-
та слуз или
паразитите по
повърхността
на тялото?
Оказва се, че
е вярно: за
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Гастрономи или санитари?

зодона секрет.
Близко е до ума, че риби-

те донори на прехранващи се
с люспите или секретите им
сродници не се лишават от
жизненоважни свои части.
Фактически това са или на-
ранени и излишни люспи,
или отпадъчни течности от
телата им. Действията на сво-
еобразните "санитари" ги об-
лекчават в известна степен.
Ако е обратно, те не биха
търпели подобни процедури.
А като определено по-едри
видове риби, биха ги прого-
нили. Процесът е пример за
симбиоза между видовете и
може да се определи като сво-
еобразна терапия, извършва-
на във водния свят.

Нарязва се на парчета 400-
500 грама почистено рибно фи-
ле, маринова се в лимонов сок,
посолява се и се оставя за око-
ло час на хладно място. Наряз-
ват се на ситно 4 моркова и
половин глава целина и се заду-
шават в 3-4 супени лъжици олио.
Към тях се доливат няколко ча-
ши студена вода, изсипват се
парчетата рибно филе, подправя
се с десетина зрънца черен пи-
пер и дафинов лист. Супата се
кипва на по-силен огън, а след
това се доварява още 15-ина ми-
нути на по-слаб огън. Отстраня-
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Рибена чорба със застройка

Естествената стръв

рене, качамаци, стръкчета водо-
расли.

Сом - подходящи по размер
рибки, раци, жаби, попови пра-
сета," грозд" червеи, парчета
вмирисани животински вътреш-
ности, дребни птици (оскубани,
запечени или запържени).

Платика - като наполовина ве-
гетарианец, тази риба предпочи-
та хлебни топчета, сварени жит-
ни зрънца, ручейници, бели чер-
веи, дребни торни червеи, варени
житни зрънца, мамарци, русалии.

Черна мряна - ручейници, бе-
ли червеи, торни червеи, варени
житни зрънца, мамарци, русалии,
скакалци, стръкчета зелени во-
дорасли.

Пъстърва -дребни рибки,
крайбрежни насекоми и най-ве-
че ларвите им, които се намират
под речните камъни.

” Преди дъжд врабците се събират на
ята, "къпят" се в прахта, а през деня са
настръхнали, накокошинени.
” При предстоящо продължително вло-

шаване на времето мравките обграждат мра-
вуняците си със защитна стена от пръст и
песъчинки; пчелите не излизат от кошери-
те; паяците сякаш "замръзват" в паяжини-
те си; бръмбарите бръмчат силно, но не
летят; раците излизат на брега и се зара-
вят в пясъка; жабите хрипкаво крякат и
също излизат на брега; рибите се придър-
жат в близост до бреговете. Ако при такова
време уловите платика, тя е покрита със
слуз, наподобяваща сапунена пяна.
” Пиявиците са сигурен природен ба-

ва се, изчаква се да поизстине
и се застройва с 2 жълтъка, раз-
бити в 4 лъжици сметана (или
кисело мляко). Подправя се на
вкус с лимонов сок. Непосредс-
твено преди поднасяне се на-
ръсва със смлян черен пипер и
нарязан на дребно магданоз.

Íàðîäíà ìåòåîðîëîãèÿ

Живите „барометри“

рометър. Те могат да се съхраняват в съд с
вода няколко месеца и да се наблюдава по-
ведението им. Ако спокойно лежат на дъ-
ното, се очаква хубаво и слънчево време;
когато се свиват на кълбо, очаквайте засту-
дяване; ако са на повърхността, неспокой-
ни са и се движат енергично, очаквайте
скоро дъждове.

всеки влак си има пътници.
Ексодонът (жител на юж-

ноамериканските реки) досаж-
да на къпещите се във вода-
та със своите безвредни по-
щипвания. Работата е там, че
тази риба се храни с люспи-
те на други риби и ги търси
даже по телата на плажува-
щите.

Други видове - т. нар. цих-
лиди, изхранват поколение-
то си с белтъчен секрет, отде-
лян от кожата на някои свои
сродници. Такава е южноаме-
риканската риба симфизодон,
а неин "спонсор" е арапай-
мата (обитателка на сладко-
водните водоеми в Южна
Америка), от чиято глава се
отделя търсеният от симфи-
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Днес получих SMS от
непознат номер.

- Не мога да те заб-
равя...

Мамка му!!! Аз пък не
мога се сетя!

  

- Не ти ли прави впе-
чатление, че днешните
младежи се страхуват да
се женят?

- Така е. Ние бяхме
съвсем други. Аз напри-
мер въобще не знаех
какво е това страх, пре-
ди да се оженя…

  

В заведение:
- Госпожо, да ви чер-

пя едно питие.
- Не, предпочитам да

ми платите в брой!

  

Преди, след втората
среща с гадже започвах
да си мисля дали ще да-
де.

Сега, при първите
думи с жена мисля, да-
но не ми поиска.

  

- Откога не сме пра-
вили секс?

- Кой, ти или аз?

  

Разговор между три
колежки:

- Да ви се похваля
колко е спокойно при
мен! - казва първата.

- Аз имам две деца,
всяко си има собствени

Анекдоти играчки и рядко има
проблеми.

- Оооо, това е нищо!
- отговаря втората.

- Аз съм с три деца,
всяко от тях си има соб-
ствена стая и почти ня-
ма проблеми.

Третата мълчи...
- Как е при теб, ко-

лежке? - любопитстват
другите две.

- Имаш ли деца?
- Имам - отговаря

третата.
- Имам пет деца и ня-

мам абсолютно никакви
проблеми. Всяко от тях
си има свой собствен
баща...

  

- Господин премиер,
ако не помогнем финан-
сово на хората сега, те
ще започнат да крадат!

- И кво от това? Те ще
крадат един от друг. Ня-
ма да крадат от нас я!

ЗДРАСТИ, ЖОРЕ, три, че-
тири...

  

- Страдам без теб!
- Ама аз никъде не

съм отишла?!
- Ами отивай, пречиш

ми да страдам!

  

- Къде отиваш в 3
през нощта?

- Да видя дали изгасих
лампата в кухнята.

- А, добре, донеси ед-
но кюфте и на мен!

  

Как ми липсват епиде-
миите от моето детство.
Единствената социална
дистанция беше:

- Стой по-далече от то-
зи - има въшки!

  

Учителка пита ученици-
те:

- Тошко ти, какво харес-
ваш най-много у жените?

- Косата, госпожо.
- Много хубаво значи

ще станеш стилист.
- А ти, Жорко?
- Зъбите, госпожо.
- Ами много хубаво,

имам си и зъботехник.
- А ти, Иванчо?
- Аз лично, ако правил-

но ви разбирам логиката,
ще стана гинеколог.

  

Младеж пазарува в ма-
газина и на касата:

- 3 банана, 6 яйца и
сок праскова.

- Ауу, момче, май си
необвързан.

- Ами да, госпожо, как
разбрахте?

- Много си грозен!!!

  

Този път ние изненадах-
ме снега: два дена преди
да завали, затворихме пъ-
тищата...

  

От щаба увериха, че
пролетта наистина е дош-
ла, но 14 дни ще е под
карантина...

  

Струва ми се, че за Ве-
ликден агнето няма да го
печем, а ще го извежда-
ме на разходка!

  

Единайсети ден в изо-
лация с жената.

Викам й:
- Излез нанякъде, аз

ще платя глобата!

  

- Вие какъв сте?
- Депутат...
- Не ви е срам! Здрав

човек, по-добре да рабо-
тите нещо!

  

- Какъв е вашият сек-
суален живот?

- Като приказка...
- Значи, чудесен?
- Значи... имало едно

време...

  

- Скъпи, трябва да
намалим малко миенето
на ръцете!

- Защо?
- Дойде сметката за

водата. Все едно имаме
делфинариум...

  

Вчера си купих чадър
и... заваля дъжд. Днес
ще си купя презерватив!

  

С триста зора успях
да самоизолирам жена-
та при тъщата!

  

Мъж иска да се гуш-
кат с жена си.

Тя:
- Не сега, скъпи. Не ми

е добре, боли ме главата.
Той:
- Ааа, добре, отивам

да искам някакви хапче-

та от съседката. Ще се
върна след 2-3 часа.

  

- По време на скан-
дал в жената се събуж-
да историчката!

- Може би истерич-
ката?

- Не историчката.
Припомня ти всички из-
дънки с точната дата и
час!

  

Интервю с психолог:
- Добре, има ли не-

що положително от изо-
лацията?

- Разбира се - жена
ми си изми прозорците!

  

Ако една жена ти
казва, че не е такава,
значи е такава, но не и
с теб.

  

Най-безопасно от ко-
рона вирус е на село.
Там какво пипаш? Моти-
ка, лопата, дет никой ня-
ма да ти ги пипне!

  

Знаете ли, че:
- Ако се загубите в го-

рата, наличието на компас
може да ви помогне да се
загубите по на север...

  

- Петре, колко муса-
ка да ти сложа?

- Колкото сложиш на
себе си, скъпа!

- Петре, в последно
време много ядеш...

  

Половината от тази
карантина ще излязат
като супер готвачи. Дру-
гата половина ще изля-
зат като алкохолици...!

  

Навремето имаше ед-
на игра... дето 22-ма ти-
чаха след една топка...
Ей, как се казваше?

  

- Мила, защо си го-
ла?

- Ами нямам какво да
облека...

- Глупости, да ти преб-
роим роклите: едно, две,

…или как българинът се бори
със смях срещу коронавируса

Светът е оцелял,
защото се е смял
Светът е оцелял,
защото се е смял

'
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Противопоставянето пре-
зидент-премиер вчера доби
поредните грозни измере-
ния. Този път на помощ на
словесните им престрелки
беше повикан дори духът на
Гьоте.

Цитати от великия писа-
тел хуманист, философ и по-
литик бяха използвани като
арсенал за лични обиди и
злепоставяне между двама-
та първи мъже в държава-
та. "Няма нищо по-страшно
от активната глупост", зая-
ви президентът чрез Гьоте
в отговор на махленските ду-
ми на премиера от минала-
та седмица:  "Радев ходи
след нас като някоя дърта
свекърва, ама от тези, злоб-
ните."

Последва канонада от
вицепремиера  Томислав
Дончев в защита на преми-
ера, пак по гьотевски: "Ко-
гато двама се карат, вино-
вен е по-умният!"

Вероятно пиарите на два-
та щаба са били доволни от
надцакването с чужди мис-
ли, след като собствените
вече не вършат работа в то-
талното омаскаряване.

Въпросът е какъв
е ефектът.

Един-единствен - разде-
ление на обществото, озве-
ряване на симпатизантите,
настървение срещу "врага",
премахване на всички зад-
ръжки в персоналната ом-
раза. Достатъчно е човек да
влезе във социалните мре-
жи, за да види последиците
от тази институционална и
персонална война между
Радев и Борисов, за да усе-
ти дъното, което копаем.

Чета злобните коментари,
в които прозира тоталното
изперкване на хората, и се
питам: Харесва ли ви това,
г-н Президент и г-н Преми-
ер? Доволни ли сте от ре-
зултата, който постигнахте с
битката си, за която вече ня-
ма граници? Виждате ли, че
сте начело на една смразе-
на нация, която дори в този
критичен момент  не може
да съхрани силите си в спа-
сително единение?

Балканските нрави
в българската политика
никога не са довели
до нищо добро нито
за държавата,
нито за народа.

Не е време нито за ри-
тане по кокалчетата, нито за
демонстрация на мускули.

Време е за лидери, за во-
дачи, които да покажат син-
хрон между думи и дела.

Хората седят затворени
по домовете си, стискат зъ-

Ñëîæåòå ñè ñïèðà÷êà íà åçèêà! Îâëàäåéòå ñè íåðâèòå! Çàðîâåòå
òîìàõàâêèòå êàòî èñòèíñêè ìúæå! Îïàñíîñòòà, êîÿòî å ïðåä íàñ,
òðÿáâà äà óêðîòè ñòèõèèòå íà ëè÷íàòà âè íåïðèÿçúí åäèí êúì äðóã

Áîðèñîâ, Ðàäåâ, ñïðåòå ñå!

Валерия ВЕЛЕВА
"Епицентър"

би с пламнали от проблеми
и страхове глави, изправе-
ни пред ужаса на неизве-
стното бъдеще и слушат и
гледат своя Президент и
своя Премиер. И виждат две
озверени лица на мъже с
генералски звания, които си
мерят заплатите, даренията,
мартениците, които се обиж-
дат на "глупак" и "свекърва".

Времето е изпитание за
всички.

Време на заблуди, греш-
ки. Време без ориентир.
Време на изтощение. Вре-
ме, в което успехът и спо-
луката са само една надеж-
да.

Борисов е изнервен и
в това има обяснение.

Пред него е страхът да
удържи положението в дър-
жавата, да не тръгнат ката-
фалките, както става по ули-
ците на европейските и аме-
риканските градове, да не
изпусне финансите, какви-
то прогнози се задават. За-
ради този ужас, който мо-
же да ни сполети, той обяс-
нява до втръсване какво се
прави, как се прави, често
взимайки решения, които
после обстоятелствата го ка-
рат да отмени.

Но кой е бил подготвен
за тази ситуация? Тръмп ли?
Джонсън ли? Конте ли? Или
Макрон? ЕС или НАТО? И
въпреки това България се
справя. С цената на невиж-
дани ограничения и страхот-
ните усилията на лекарите
ни, на щаба и на всички,
знайни и незнайни експер-
ти, които стоят за него. Бо-
рисов е поставен пред теж-
кото изпитание да налага
строги мерки, да не използ-
ва армията, да бъде руган
от сутрин до вечер и все пак
да не премине онази тънка
граница, след която да бъ-
де оприличен на диктатор.

В същото време
президентът е като
свободен електрон.

Когато цялата държава е
на нокти, той не успява да
си намери мястото, съответ-
стващо на поста му. До то-
зи момент от него не изле-
зе нито една концепция за
настоящето или за бъдеще-
то. Пропусна мига да свика
КСНС, оттегли доверието си
от правителството в най-не-
удачния момент и с това се
самоизолира от взимането
на общи решения в държа-
вата. Нито една дарителска
кампания не мина през не-
го, дори телефоните на "Бъл-
гарската Коледа" не бяха
включени в акциите за бит-
ката срещу вируса. Три же-
ни събраха  за нула време
чрез Фейсбук  200 000 лева,
за да покрият неизпълнения
ангажимент на бизнесмена
Ивайло Пенчев към Алексан-
дровска болница, а прези-
дентът иска да се възхища-
ваме на съпругата му, че
раздавала мартеници на са-
мотните хора в трънските
села.

Колкото и да е странно,
активният президент се ока-
за един обикновен зрител в
тази криза, както е целият
български народ, който оба-
че, за разлика от него, е и
потърпевш. Президентът се
чувства безполезен и раз-
бираемо, това за него е
смазващо. От него нищо не
зависи, освен да налага ве-
то. И от това идва неговото
несдържано озлобление, ко-
ето видяхме и вчера, и пре-
ди няколко дни в обръще-
нието му към нацията. Ра-
дев се самопостави в роля-
та на критик, на политичес-
ки анализатор и нищо по-
вече. Да, това много се ха-
ресва на неговите симпати-
занти, които матросовски го

бранят от всякакви напад-
ки. Но какво от това?

Всички държавни глави
призовават днес за едине-
ние като спасение от кри-
зата, обръщат се към всеки
свой съгражданин, незави-
симо дали е свой или чужд.
Словата на кралица Елиза-
бет Втора, на австрийския
президент, изявленията на
американския президент, на
руския президент създават
усещането за общност, на-
лагат чувството, че ще ус-
пеем, защото сме заедно, а
не провокират разделение.
Никой от тях не говори за
грешките на правителства-
та в този момент, макар че
всички ги имат, а някои от
тях дори са фатални. Молят,
настояват, нареждат да се
спазват мерките на щабо-
вете, за да бъдат съхране-
ни животи.

А у нас злобата по
върховете на дър-
жавата се излива
в махленско говорене.

Не може премиерът да
нарича президента "съседа",
това е просташко. Не може
президентът да нарежда на
депутатите "Кръгом и ходом
марш!...", това е фатмашко.
Политиката нито е плац-
дарм, нито е кръчма. И ако
на Борисов сме му свикна-
ли, то непремереният език
на Радев е изненада. И
разочарованието от него е
огромно. Борисов влезе с
този език в политиката, хо-
рата го избраха такъв, ка-
къвто е и днес. Докато Ра-
дев дойде като отрицание на
Борисов като маниери, по-
ведение и изказ. А днес виж-
даме в президента част от
риториката на премиера, ре-
дом с неадекватното му
поведение в условията на
тотална криза.

Радев е прав, когато го-
вори за последствията от за-
разата, които могат да ни
пометат като общество. То-
ва го усещат всички, някои
вече болезнено. И искат да
видят всеобхватни решения
от водачите на държавата,
а такива те не предлагат.

Смирение, смирение,
и пак смирение - и за
Радев, и за Борисов!

Сложете си спирачка на
езика! Овладейте си нерви-
те! Заровете томахавките
като истински мъже! Опас-
ността, която е пред нас,
трябва да укроти стихиите
на личната ви неприязън
един към друг.  България е
малка, за да побере егото
ви.

"За да бъдеш достоен чо-
век, признай достойнството
на другите", казва любими-
ят ви Гьоте, чийто дух изви-
кахте вчера.

Всеки прави грешки, но
в период на криза мъдрият
ще сложи емоциите си на
заден план. Истерията във
властта, пренесена към ис-
терията, която все повече
обхваща хората, може да ни
взриви. Затова, спрете се!

Спомнете си речта на
Чърчил в навечерието на
войната: "Ако издържим, Ев-
ропа ще отхвърли игото на
нацизма и пред целия свят
ще ce открият широки хори-
зонти, озарени от слънцето.
Затова да си спомним за
дълга и да го изпълним тол-
кова cамоотвержено, че и
след хиляда години, ако до-
тогава Британската империя
запази величието си, хора-
та да могат да кажат: "Това
беше техният звезден час".

Е, днес е нашият звез-
ден час!

И вашият, г-н Президент
и г-н Премиер!

Áîðèñîâ, Ðàäåâ, ñïðåòå ñå!
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Îïåðíîòî îòêðèòèå çà 2020 -
ìåöîñîïðàíîòî Àäåë Øàðâå

Балет "Арабеск" подготвя
програма в периода "Оста-
нете си вкъщи", която ще за-
почне на 13 април и ще про-
дължи до 13 май. В този ме-
сец публиката ще има въз-
можност да види онлайн ед-
ни от най-атрактивните спек-
такли на трупата, както и да
участва заедно с тях и
техните гост-хореографи, му-
зиканти и артисти в обща
платформа "Упражнения за
разтягане на духа". Програ-
мата ще гледаме всяка сед-
мица в понеделник и сряда
на страницата на балет "Ара-

Археолози разкриха
неизвестна част
от храма на Рамзес II
Египетски и американски
археолози се натъкнаха в
Абидос на неизвестни
досега части от знаменития
храм на фараон Рамзес
Втори, също така и на
ритуални дарове, погребани
в неговите основи пред
постройката. Погребалните
дарове са храна, малки
копия на строителни инст-
рументи, таблички с името
на Рамзеса II, глинени
съдове, покрити с йерогли-
фи, точилни камъни от
кварц. Открити са стените
на десет складови помеще-
ния. Табличките показват, че
храмът е строен от фараона
Рамзес II, а не от баща му
Сет I.
Робърт де Ниро
често е злодей
Робърт де Ниро е начело на
списък от актьори, които
играят роли на злодеи на
екрана. За този факт
споменава изданието The
Independent. Експерти са
изчислили, че холивудската
звезда  е изиграл отрица-
телни роли в 19 филма.
Най-известен си остава в
"Кръстникът 2" в образа на
Вито Корлеоне. За тази роля
получава "Оскар". Втора
позиция заема шведът, Питър
Стормаре, на 66 години, в
17 роли. Стормаре играе в
"Лоши момчета 2".

:

Íàêðàòêî

"×óìàòà" íà
Àëáåð Êàìþ å
õèò â ßïîíèÿ

Екземпляри от книга-
та бяха разграбени от
началото на пандемия-
та, а вериги книжарни-
ци ограничиха продаж-
бите до 1 екземпляр на
купувач . "Чумата" на
японски език надхвърли
границата от 1 милион
екземпляра, след като
по 154 000 бройки бяха
отпечатани 7 пъти от
февруари насам. "Книга-
та дава отговор на въп-
роса как трябва да жи-
веем в тези трудни вре-
мена", казаха от изд.
"Шинчоша". Романът е
публикуван на френски
език през 1947 г., а на
японски през 1969 г. Той
представя дилема, свър-
зана с човешкото съ-
ществуване в град в Се-
верна Африка, в който
върлува чума. ç

Адел Шарве блесна с
концерта си на фестива-
ла на Френското радио в
Монпелие заедно с
пианиста Флориан Кару-
би. Програмата включи
"Песните на Билитис" на
Клод Дебюси, "Пет гръц-
ки народни песни" на
Морис Равел, "Четири
хиндуистки поеми" на
Морис Дьолаж, "Предиш-
ният живот" и "Покана за
пътуване" на Анри Дю-
парк, "Шест арабски
поеми" на Франсоа Обер.

Младата певица е в
началото на своята
кариера, която започва
преди няколко години. От
2017 г. в творческата
биография на Адел Шар-
ве има важни мецосоп-
ранови партии - Розина
от "Севилския бръснар"
на Росини, изпълнена в
Бордо. Ксеркс от еднои-
менната опера на Хендел
в постановка в Забране-
ния град в Китай. Изпъл-
нявала е малки роли -
като Асканий в "Бенвену-
то Челини" на Берлиоз

Áàëåò "Àðàáåñê"
ñ ïðîãðàìà
"Îñòàíåòå
ñè âêúùè"

Ðúñåë Êðîó èçáðà çà ïîäàðúê ñìîêèíîâî äúðâî
Ръсел Кроу е направил

"добре обмислен" подарък
за сватбата на Бинди Ъру-
ин, дъщерята на покойния
Ловец на крокодили Стив
Ъруин, и избраника й Чан-
длър Пауъл - "прекрасно"
смокиново дърво, което е
символ на плодородието и
дълголетието. Бинди и Чан-
длър минаха под венчило
миналия месец на скромна
церемония в австралийски
зоопарк. Сега 21-годишна-
та Бинди и съпругът й раз-
криват какъв чудесен пода-
рък са получили от актьо-
ра. Поводът е рожден ден

във Версай.
 Пее в "Кармен" от Ж.

Бизе в Ковънт Гардън и в
Парижката опера. Тя е
също и Адела от "Пира-
тът" на В. Белини в
Бордо. Блести като
Половецка девойка от
"Княз Игор" в Датската
кралска опера. Календа-
рът й вече е пълен с
предложения до 2022 г.

Адел Шарве е родена

беск" във Фейсбук https://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
balletarabesque.bg/ и в гру-

в Монпелие през 1993 г.
Пее в хор, още на девет
години участва в първа-
та си оперна постановка
- приказката "Кралицата
на ледовете".

 "За мен няма по-
голямо щастие от про-
фесията, която имам.
Това е абсолютна ра-
дост. Трябва дисципли-
на, но и живееш непре-
къснато в безкрайна

на 8 април на звездата от
"Гладиатор".

Бинди Ъруин е сподели-
ла в Инстаграм снимка с
мъжа си и дръвчето. В чес-
титката си по случай 56-ия
рожден ден на Кроу мла-
доженката обещава, че той
ще бъде част от семейст-
вото. "Честит рожден ден,
Ръсел Кроу. Винаги ще бъ-
деш част от нашето семей-
ство. Въпреки че не можем
да се видим в момента, ние
прегръщаме красивата смо-
киня, която ни подари, и
мислим за теб", написа Бин-
ди Ъруин. ç

красота. Винаги съм
пяла, още преди да
проговоря, и нямам
спомен, в който да не
съм пяла. На шест годи-
ни реших, че ще бъда
оперна певица, въпреки
че пеех и много джаз.
Никога не съм си задава-
ла въпрос, защото бях
луда по оперния реперто-
ар, песните и оратории-
те". ç

пата на балет "Арабеск" във
ФБ https://
www.facebook.com/groups/

ballet.arabesque/, както и на
сайта на балет "Арабеск" -
www.arabesque.bg. ç
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Æåíà â Òðèåñò ñå ïîâîçè 4 ÷àñà â
àâòîáóñ è ñè íàâëå÷å 400 åâðî ãëîáà

Èòàëèÿ ìîæå äà îòìåíè íÿêîè îò ìåðêèòå
ñðåùó êîðîíàâèðóñà â êðàÿ íà àïðèë

Италия може да за-
почне от края на април
да премахва постепенно
някои от ограниченията,
въведени с цел спиране
на заразата с COVID-19,
ако разпространението
на болестта продължи да
се забавя. Това каза
вчера премиерът Джузе-
пе Конте в интервю за
Би Би Си.

"Трябва да изберем
сектори, които да подно-
вят дейността си. Ако
учените дадат одобрение,
можем да започнем да
отхлабваме някои мерки
още в края на този
месец", каза Конте в
ефира на британската
телевизия.

Пет поредни дни
намалява броят на паци-
ентите в интензивни
отделения, а броят на
починалите в сряда бе
по-малък от този във
вторник, отбеляза Рой-
терс. Това породи надеж-
ди, че ситуацията се
успокоява, въпреки че в
сряда новите случаи на
заразени бе с около 800

104-годишната Ада Дзанусо позира с медицинска сестра в дома на
възрастните хора "Мария Гразия" в Лесона, Северна Италия, след като се
възстанови от инфекцията на COVID-19. Дзанусо, родена през 1916 г., е
майка на четири деца и живее от няколко години в старческия дом.

Äæî Áàéäúí ùå ñå èçïðàâè
ñðåùó Òðúìï íà 3 íîåìâðè

Кандидатът за спечелва-
не на президентската номи-
нация на Демократическа-
та партия в САЩ Бърни
Сандърс обяви, че прекра-
тява предизборната си кам-
пания, предаде Ройтерс.

Така бившият вицепрези-
дент Джо Байдън вероятно
ще спечели номинацията,
за да се изправи на 3 но-
ември срещу президента
републиканец Доналд
Тръмп.

"Пътят към победата на
практика е невъзможен", ка-
за Сандърс в реч, предава-
на на живо, от град Бър-
лингтън, щата Върмонт, къ-
дето живее. "Установих, че

Снимки Пресфото БТА

Испания е близо до момента,
в който епидемията от коронави-
рус ще започне да отслабва, каза

днес премиерът Педро Санчес.
"Започваме да поставяме пожара
под контрол", каза той в почти
празната зала на парламента.

Повече от 300 депутати участваха
дистанционно в заседанието

заради регулациите, въведени за
борба с коронавируса. В дневния
му ред бе предвидено гласуване
за удължаване с две седмици на
извънредното положение, т. е. до
26 април. "Войната срещу вируса

ще приключи с пълна победа",
добави Санчес. Общият брой на

заразените в Испания се увеличи
от 146 690 на 152 446.

Íàêðàòêî

:
Жена на 107 г.
се е възстановила от корона-
вируса в Нидерландия, с което
е станала може би най-
възрастният пациент в света,
оцелял в пандемията. Холанд-
ката Корнелия Рас се зарази-
ла на 17 март, ден след своя
107-и рожден ден, пише в.
"Алгемен дагблад". Преди това
тя присъствала на литургия в
черква заедно с други
обитатели на своя старчески
дом. Впоследствие тя и още
40 богомолци били диагности-
цирани като носители на
вируса. Дванайсет човека от
тази групи вече са починали,
но в понеделник лекарите
казали на Корнелия Рас, че е
победила заразата.
САЩ
които се оказаха епицентър на
епидемията от новия корона-
вирус, са поискали от Турция
да им изпрати сапун, маски и
чували за трупове, съобщава
турската частна телевизия
НТВ. Досега Турция е получила
молби за помощ от общо 93
държави, като е отговорила на
32 от тях. Чрез турското
посолство във Вашингтон САЩ
са предали на Турция списък с
продукти, от които се нуждаят,
пише в."Хюриет". В списъка,
който е предаден на министер-
ството на промишлеността и
технологиите, фигурират легла,
маски, ръкавици, очила,
респиратори, мобилни
рентгени, антибиотици,
морфин, дезинфектант на
алкохолна основа, противови-
русни ваксини и др.
Полша
ще отмени след Великден
някои от ограниченията,
въведени за борба срещу
коронавируса, каза вчера
зам.-министърът на здравео-
пазването Валдемар Краска.
Полша затвори училища,
хотели, ресторанти, търговски
центрове и кина, наред с
други мерки, за да възпре
разпространението на вируса.
Икономисти очакват икономи-
ката да се свие с 3,5 на сто
тази година и да се увеличи
драстично безработицата от
сегашното равнище от 5,5 на
сто. "След Великден искаме
икономиката да заработи
отново малко по малко", каза
Краска на пресконференция,
без да даде подробности. До
вчера в 38-милионната страна
са се разболели 5341 души от
Ковид-19, а 164 са починали.
Пет ракети
бяха изстреляни вчера по най-
голямата американска военна
база в Афганистан. Предвож-

даната от САЩ мисия "Реши-
телна подкрепа" потвърди в
"Туитър" за нападението срещу
базата в Баграм в северната
афганистанска провинция
Парван и добави, че няма
пострадали. Афганистанските
сили за сигурност разследват
атаката, за която пое отговор-
ност групировката "Ислямска
държава". Говорител на
талибаните отрече те да са
замесени. Губернаторът на
окръг Баграм Абдул Кудоси
каза, че две ракети са
паднали в жилищна зона и са
нанесли щети на сграда, а три
са паднали на летището в
базата.

тази борба за демократи-
ческата номинация няма да
бъде успешна. Така че днес
обявявам прекратяването
на своята кампания", доба-
ви той.

78-годишният сенатор от
Върмонт, който се самооп-
ределя като демократичен
социалист и рязко измести
партията си вляво, взе
преднина в началото на
надпреварата със съперни-
ците си. Той обаче бързо за-
губи темпо, след като бе по-
беден в Южна Каролина
през февруари и умерени-
те му конкуренти се оттег-
лиха, консолидирайки под-
крепата за Байдън. ç

Бившият вицепрезидент на САЩ Джо Байдън призова привържени-
ците на Бърни Сандърс към обединение. Оттеглянето на Сандърс от
първичните избори на Демократическата партия предвещава през
ноември един срещу друг да се изправят 77-годишният Джо Байдън

и 73-годишният Тръмп, който ще се бори за втори мандат.

повече, отколкото във
вторник.

Клонове на работода-
телската лобистка група
"Конфиндустрия" от
северните области Лом-
бардия, Венето, Пиемон-
те и Емилия-Романя,
където са съсредоточени
45 процента от цялото
италианско производст-
во, призоваха правителс-
твото да изготви "пътна
карта" за връщане към
работа. Джузепе Конте
каза, че Италия трябва
да продължи да спазва
строгите правила на
националната карантина,
за да се опита да огра-
ничи епидемията от
Ковид-19, и отхвърли
призивите на бизнеса за
отваряне на фабриките,
предаде Ройтерс.

Италианка, която се
повозила 4 часа в авто-
бус, за да убие скуката в
условията на масови
ограничения заради
новия коронавирус, си
навлече 400 евро глоба,
предаде АФП.

Любопитната случка

станала в североизточ-
ния град Триест.

Шофьорът на няколко
пъти помолил жената да
слезе, но тя отказала.
Тогава той повикал
полицейски патрул и
нарушителката била
свалена и глобена.

Жената спокойно
обяснила на полицаите,
че вече не издържала
вкъщи.

В Италия всички
излизания навън са
забранени, освен по
професионални и здрав-
ни причини. ç
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Броят на затворниците
в Европа в периода 2018-
2019 г. на 100 000 души
население е останал
устойчив и е бил 106, се
казва в публикуваната
сега ежегодна статистика
на Съвета на Европа за
лишените от свобода за
миналата година (SPACE I).

Към 31 януари 2019 г. е
имало 1 540 484 лишени от
свобода в затворите на 50
държави (от общо 52)
членове и наблюдатели в
Съвета на Европа, за
които има данни.

В 45 държави, които са
представили данни и за
2018, и за 2019 г., общият
брой на лишените от
свобода остава устойчив
с много малко увеличение
от 104 на 104,5 затворници

Æåíèòå íà Ñòàðèÿ êîíòèíåíò ñà 5
ïðîöåíòà îò ëèøåíèòå îò ñâîáîäà

Áðîÿò íà çàòâîðíèöèòå â Åâðîïà
å îñòàíàë óñòîé÷èâ ïðåç 2019 ã.

Делът на затворници-
те, излежаващи
доживотни присъди, е
по-висок във Вели-
кобритания (10%) в
сравнение със
средното за Европа
(3%). Средната
възраст на затворни-
ците в европейските
места за лишаване от
свобода е 35 години.
Около 15 на сто от
затворниците са над
50-годишни. Тази
група е най-голяма в
държави като
България (35 на сто),
Италия (25 на сто),
Португалия (21 на
сто).

Носорог е бил заснет да
преследва жители из опус-
телите улици на поставено
под карантина селище в Не-
пал.

Според шеговито наст-
роени очевидци дивото жи-
вотно е "налагало" спазва-
нето на ограничителни мер-
ки, пише в. "Дейли стар".

Клипчето, заснето от
Парвийн Касван от индий-
ската Горска служба, показ-
ва как носорогът се разхож-
да из пуста улица, докато
любопитни жители на насе-
леното място го наблюда-
ват от домовете си.

В края на улицата жи-
вотното забелязва вцепе-
нен мъж и внезапно се
втурва към него, принужда-
вайки го да побегне и да

Íîñîðîã "íàëàãà" ñïàçâàíåòî íà
êàðàíòèíàòà â ñåëèùå â Íåïàë

потърси близко убежище.
След като приключва

"инспекцията за спазване
на карантината", носорогът
се оттегля към Националния
парк "Читван", откъдето се
е появил.

"Животното явно беше
решило да вземе нещата в
"свои ръце" и да провери
спазва ли се карантината",
пише авторът на видеото в
Туитър.

Касван допълва, че дос-
та носорози се навъртат из
поставеното под карантина
населено място.

"Вероятно сега животни-
те си организират екскур-
зии, за да гледат затворе-
ните хора. Какъв обрат",
гласи друг шеговит комен-
тар в социалната медия. ç

Кадър от заснетото от Парвийн Касван видео показва как носорогът небрежно се разхожда по предимно
пуст път близо до Националния парк "Читван". 2-тонното животно си набелязва пешеходец и го подгонва
към близката сграда. Когато минувачът се скрива, носорогът се насочва към естествената си среда.

на 100 000.
Във връзка с изнесени-

те данни генералният
секретар на СЕ Мария
Пейчинович-Бурич напом-
ни на държавите членки
за необходимостта да
предприемат мерки за
защита на затворниците и
затворническата админис-
трация от COVID-19.

В доклада се посочва,
че в затворите на 15
държави се наблюдава
пренаселеност. На първо
място е Турция, където 123
затворници са въдворени
на площ за 100 лишени от
свобода, следват Белгия
(121), Италия (119) и
Франция (117).

В документа се изтъква
още, че най-голямо про-
центно увеличение на

лишените от свобода се
регистрира в Турция (13
на сто), Кипър (11 процен-
та), Дания (9 процента),
България (8 процента) и
Грузия (6 на сто).

Обръща се внимание,
че в най-голяма степен

този показател е намалял
в Армения (-36 процента),
Северна Македония (-29
процента) и Исландия (-14
на сто).

Жените са 5 процента
от лишените от свобода,
чужденците са средно 14

процента, като в Източна
Европа този дял е незна-
чителен - по-малко от 5
процента, докато в Цент-
рална и Западна Европа е
в диапазон от 2 до 72 на
сто, се посочва в доклада
на СЕ. ç

Â ×åõèÿ çàïî÷âàò äà ðàçõëàáâàò
èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå

Магазините за велоси-
педи, строителни матери-
али и инструменти, както
и хоби-маркетите възобно-
виха работа в Чехия, къ-
дето заради коронавиру-
са има режим на извън-
редно положение и наци-
онална карантина, преда-
де ТАСС.

В работещите в страна-
та търговски обекти са въ-
ведени допълнителни хи-
гиенни мерки при извър-
шване на покупки.

Магазините трябва да
съблюдават стриктно за-
вишените санитарни изис-
квания. Собствениците и

персоналът са длъжни да
се грижат купувачите на
касите да са на разстоя-
ние от поне 2 м, като изк-
лючение се прави само за
хора от едно семейство.
На входовете на магази-
ните трябва да има сред-
ства за дезинфекция на
ръцете - гел и аерозол.

Освен това, при паза-
руване купувачите трябва
да са с ръкавици за ед-
нократна употреба, които
се раздават безплатно в
търговските обекти.

Възобновяването на
работата в специализира-
ните магазини е сериоз-

но разхлабване на стро-
гите мерки, въведени от
чешкото правителство
преди близо месец.

По време на пандеми-
ята в Чехия останаха от-
ворени само магазините
за хранителни стоки, ап-
теките, зоомагазините, ма-
газините за домашни пот-
реби и павилионите за
вестници. В Чехия, с на-
селение от 10,6 млн., има
около 60 000 такива тър-
говски обекти.

Режим на извънредно
положение беше въведен
на 12 март, а от 16 март -
национална карантина. ç

Цирков артист скача върху батут над опустяла централна улица в Прага.
Тук са в сила са мерки за ограничаване на движението на гражданите.
Властите настоятелно молят хората да си стоят у дома и да излизат
само при крайна необходимост. До момента в Чехия са регистрирани
над 5000 случаи на зараза с коронавирус, 233-ма са оздравели.

Снимки Пресфото БТА и Интернет
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07.00 "Безценната перла" - сериал
(п)

08.00 "Студио Икономика" (п)
09.00 "Лява политика" (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 "Художникът умира сам" -

док. филм
16.30 "Думата е ваша" - открита

линия със Стоил Рошкев
17.10 "Хрътката" - сериал, втори

сезон, 2 епизод
18.30 Новини
19.15 "Местно време"
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "Дискусионен клуб" с Вели-

зар Енчев
21.00 Киносалон БСТВ: "Деца на

слънцето" (2014 г.), Македо-
ния/Сърбия

22.30 Новини (п)
23.15 "Местно време"
23.30 "Актуално от деня" (п)
00.00 "Дискусионен клуб" с Вели-

зар Енчев (п)
01.00 "Следобед с БСТВ" (п)
02.30 "Студио Икономика" с Нора

Стоичкова (п)
03.30 "Общество и култура" с во-

дещ Иван Гранитски (п)
05.00 Документален филм (п)
05.40 "Сянката на Елена" - сериал

(п)
06.30 "Актуално от деня" (п)

ÁÍÒ 1

05.25 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Разследването на Мун тв

филм/п/
06.30 72-те най-сладки животни

документална поредица/п/
07.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предаване за

здравословен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
12.00 По света и у нас
12.30 Препрочитаме Вазов кампа-

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

12.35 Началото: Пътешествието на
човечеството 8-серийна до-
кументална поредица
/САЩ, 2017 г./

13.30 Как да правим изумителни
снимки? документална по-
редица

14.00 Малки истории

15.00 Антарктика документална по-
редица

15.15 Приключенията на Илайъс
анимационен филм

16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Музика, музика… музикал-

но-образователно предава-
не/п/

17.30 В близък план /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.05 Препрочитаме Вазов кампа-

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

19.10 Госпожо Държавен секретар
тв филм (12)

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Препрочитаме Вазов кампа-

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

23.35 Филаделфийски експеримент
игрален филм /САЩ, 1984
г./, режисьор Стюарт Рафил,
в ролите: Майкъл Паре, Нан-
си Алън, Ерик Крисмас и др.

01.15 Култура.БГ /п/
02.15 100% будни /п/
03.15 Госпожо държавен секретар

тв филм/п/ (12)
04.15 Още от деня /п/

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ - сери-
ал

06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс"
- анимация, сериал, с.2 еп.6

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

онно предаване с водещ Ан-
тон Хекимян

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

12.00 bTV Новините
12.30 "Шоуто на Николаос Цитири-

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

риал, еп.52
15.00 "Търговски център" - сериал,

с.14 еп.7, 8
16.00 "Спасители в планината" -

сериал, с.8 еп.12
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистич-

но предаване с водещ Цве-
танка Ризова

18.00 Премиера: "Свободен дух" -
сериал, с.2 еп.28

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

риал, с.2 еп.64
21.00 "Столичани в повече" - сери-

ал, еп.7, 8
23.00 bTV Новините
23.30 "Смъртоносно оръжие" - се-

риал, с.3 еп.6
00.30 "Спасители в планината" /п./

- сериал, с.8 еп.12
01.30 "Домашен арест" /п./ - сери-

ал

02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сериал, еп.91

bTV Cinema

05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Революция Z" /п./ - сериал,

еп.7, 8
08.00 "Отрова за мишки" - коме-

дия, криминален (България,
2014), в ролите: Николай
Йовин, Иван Панайотов, Би-
сер Маринов, Петър Генков,
Лора Декова, Петър Върба-
нов, Димитър Терзиев и др.

10.00 "Революция Z" - сериал, еп.9,
10

12.15 "Сблъсък" - екшън (Мексико,
2018), в ролите: Гари Дани-
ълс, Сиси Флейтас, Еди Фер-
нандес, Луис Гатика и др.

14.00 "Обетована земя" - драма
(САЩ, ОАЕ, 2012), в ролите:
Мат Деймън, Франсис Мак-
дорманд, Джон Кразински,
Хал Холбрук, Тайтъс Уели-
вър, Роузмари ДеУит, Скут
Макнеъри и др.

16.15 "Дом на гнева" - екшън, ко-
медия (Хонконг, 2005), в
ролите: Антъни Чо-Сан Уонг,
Джилиан Чънг, Стивън Фънг,
Шарлийн Чой, Майкъл Уонг и
др.

18.45 "Косвени жертви" - екшън,
трилър (САЩ, 2002), в роли-
те: Арнолд Шварценегер,
Джон Легуизамо, Франческа
Нери, Илайъс Котеас, Джон
Туртуро, Клиф Къртис, Тай-
лър Поузи и др.

20.50 "Като на кино" - предаване
за кино

21.00 "Х-Мен: Първа вълна" - фан-
тастика, екшън, приклю-
ченски (САЩ, 2011), в ро-
лите: Джеймс Макавой,
Майкъл Фасбендър, Дже-
нифър Лорънс, Кевин Бей-
кън, Роуз Бърн, Зоуи Кра-
виц, Алекс Гонзалес, Оли-
вър Плат, Никълъс Хоулт,
Джейсън Флеминг, Джеймс
Римар и др.

23.30 "Кобра" - екшън, кримина-

лен, трилър (САЩ, 1986), в
ролите: Силвестър Сталоун,
Бригите Нилсен, Рени Санто-
ни, Анрю Робинсън, Вал Ей-
въри

01.15 "Американски девственици"
- комедия (САЩ, 2009), в
ролите: Джена Дюан, Бо Дър-
нам, Бриан Дейвис, Роб
Шнайдър, Чейс Райън Джеф-
ри и др.

03.00 "Революция Z" /п./ - сериал,
еп.9

04.00 "478" - драма, трилър (САЩ,
2017), в ролите: Арнолд
Шварценегер, Скут Макнеъ-
ри, Маги Грейс, Кевин Зи-
гърс, Хана Уеър, Ким Евънс,
Глен Моршауър и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Нюанси синьо" - сериал,
сезон 2 /п/

06.20 "Здравей, България"
09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, се-

зон 4
13.30 "Остани с мен" (премиера) -

сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) -

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

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

сериал
18.00 "Семейни войни" (премиера)

- тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "All inclusive" (премиера) -

сериал
21.00 "Кошмари в кухнята" - риа-

лити
22.00 "Съдби на кръстопът" - пре-

даване на NOVA
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Нюанси синьо" - сериал,

сезон 3
00.30 "Незабравимо" - сериал, се-

зон 1
01.30 "Уил и Грейс" - сериал, сезон

3
02.30 "Завинаги свързани" - сери-

ал

Тв Тв Тв Тв Тв програма - петък, 10 април ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ПППППролетно
Днес ще бъде слънчево, със слаб северозападен вятър.

Максималните температури ще бъдат от 18 до 22 градуса.
В събота вятърът отново ще се ориентира от изток. Об-

лачността ще се увеличи. Минималните температури ще
бъдат 4 до 9 градуса, а дневните от 14 до 19. На места ще
превали слаб краткотраен дъжд. Без промяна ще остане
времето в неделя. Повече слънце ще има над източната
половина на страната, а на запад отново на места ще пре-
вали съвсем слабо.

В понеделник облачността ще бъде променлива, често
значителна, но температурите ще останат без съществена
промяна.

Във вторник от североизток ще проникне студен въздух
и температурите ще се понижат.

bTV Cinema, 18.45 ч., "Косвени жертви" - екшън,
трилър, в ролите: Арнолд Шварценегер,

Джон Легуизамо, Франческа Нери, Илайъс Котеас,
Джон Туртуро, Клиф Къртис, Тайлър Поузи и др.
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Легендата на ЦСКА
Цветан Йончев даде интер-
вю за Дарик, в което
говори за амбициите на
"червените" за титлата в
efbet Лига, ситуацията с
коронавируса в Щатите,
както и знаменития мач на
"армейците" срещу Байерн
(Мюнхен) на 7 април 1982
година. Йончев сподели, че
ако той и колегите му бяха
успели да отстранят бавар-
ците на 1/2-финалите на
турнира за КЕШ, на фина-
ла съперникът Астън Вила е
бил напълно преодолим.
Той също така призна, че
често се връща към онзи
мач с германците и се пита
защо столичани не съумяха
да устискат преднината си
от 3:0, която изковаха само
за 17 минути.

"Първият мач с Байерн
на стадион "Васил Левски"
ще остане в историята с
обратите, които се получи-
ха, и големите надежди,
които остави този полуфи-
нал за КЕШ. По отношение
на футболната ми кариера
има носталгия. Това са
неща, които остават в
историята, в съзнанието на
хората. За съжаление, не
могат да се върнат. Яд ме
е, че не успяхме да побе-
дим Байерн. Много пъти се
връщам към този мач и се
питам защо не се получи.
Никога не сме били по-
близо до финал, както
тогава. Ако бяхме стигнали
до финала - съперникът бе
преодолим. Това бе тимът
на Астън Вила. Ние обаче

Пандемията ще нормализира нещата във футбола и вече няма да се дават толкова
много пари за трансфери и заплати, смята легендарното крило на "червените"

Три легенди на ЦСКА (от ляво надясно) Георги Велинов, Цветан Йончев и Пламен Марков

Саутхямптън стана пър-
вият клуб от Висшата лига,
чиито играчи намалиха зап-
латите си по време на пан-
демията от коронавирус.
Мениджърът на "светците"
Ралф Хазенхютъл и хората
от неговия щаб също пред-
приемат подобна мярка,
която ще остане в сила до
юни. Клубовете от Висша-
та лига преди това обяви-
ха, че ще помолят своите
футболисти да се съгласят
на намаление на месечни-
те възнаграждения с 30%.
От Асоциацията на профе-
сионалните футболисти от-
говориха, че подобно ре-
дуциране на заплатите ще
се отрази върху даренията
за здравните служители в
Англия. В понеделник игра-
чите откриха инициатива, с

Ñàóòõÿìïòúí ñòàíà ïúðâèÿò
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УЕФА е започнала
преговори с футболните
федерации  за промяна
на многонационалния формат
на европейското първенство,
което вече бе отложено с една
година. Според "Дейли Мейл"
италианската и испанската
федерация вече са изразили
съмнение, че могат да изпълнят
ангажиментите да приемат
двубои от форума. Причината
за това са големият брой
жертви в двете страни и
тежките икономически после-
дици, които ще предизвика в
тях пандемията от COVID-19.
Голяма част от останалите 10
стадиона, които трябва да
домакинстват срещи, пък вече
имат други резервирани
събития за следващото лято.
Отменянето им ще доведе до
допълнителни многомилионни
загуби. Такава е ситуацията с
"Хемпдън Парк", "Авива
Стейдиъм" и "Амстердам Арена".

Асоциацията на
хотелиерите в Тенерифе
е предложила
на Кралската испанска футболна
федерация и ръководството на
Ла Лига всички оставащи
мачове от сезона да се изиграят
на Канарските острови.
Представители на асоциацията
са мотивирали предложението
си с това, че Тенерифе и
останалите острови от групата
на Канарите са изолирани от
континенталната част на Испания
и имат отлични условия и
достатъчно хотели, които могат
да приемат всички 42 отбора от
Ла Лига и Сегунда дивисион.

Световното първенство
по лека атлетика на
открито
в Юджийн (САЩ) ще се състои
от 15 до 24 юли 2022 година.
Шампионатът на планетата
трябваше да се проведе през
август 2021 година, но заради
преместването на Олимпиадата
в Токио с 12 месеца също бе
изместен.

Звездата на Барселона Лионел Меси показа в социалните мрежи
какво прави по време на изолация

Снимка Пресфото БТА

:
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нямахме достатъчно опит в
такива мачове и не наме-
рихме най-добрия начин да
убием темпото и да запа-
зим преднината от 3:0,
която имахме след само 17
минути игра", припомня си
Цветан Йончев.

Офанзивният футболист
обясни и ситуацията с
коронавируса в САЩ, като
разкри, че за българите в
Чикаго, където той живее,
не е толкова страшна, тъй
като те са предимно в
предградията и там няма
голямо струпване на хора.
"Животът при мен, в САЩ
е нормален. Няма големи
сътресения. Няма как
човек да ходи нагоре-
надолу. Трябва да си седи
вкъщи. Хората се пазят. В
Америка тези неща са
локализирани по райони,
не са навсякъде. При нас

не е толкова тежко поло-
жението. Хората живеят
нормално, но са взели
предпазни мерки. Админис-
трацията на Тръмп реагира
много късно. Сега ще
трябва да се адаптираме.
Чикаго е космополитен
град, в който живеят много
хора на много малко
място. Българите обитават
предимно  предградията,
където няма такова струп-
ване на хора и няма
голяма опасност от заразя-
ване", разказа Йончев.

Бившето крило на
"червените" смята, че
ЦСКА не е ставал шампи-
он през последните 12
години, защото  "армейци-
те"  нямат никаква амби-
ция да го направят и са се
примирили с мисълта, че
Лудогорец е непобедим.
"Излизането от ритъм за

толкова дълго време ще се
отрази негативно на
спортистите. За самия
спорт не е фатално, ако
сезоните започнат малко
по-късно. Пандемията ще
нормализира нещата във
футбола и вече няма да се
дават толкова много пари
за трансфери и заплати.
Клубовете и спортистите
ще се възстановят, но
тези, които печелят от
спорта, ще загубят. Следя
българския футбол, но не
се задълбочавам много.
Гледам какво става във
водещите отбори и си
представям какво е поло-
жението  при по-малките.
Не са добре нещата.
Проблемите са финансови
и организационни. Не
виждам как ще се върви
напред", завърши Цветан
Йончев. ç

която превеждат част от
доходите си към Национал-
ната здравна система.

Освен това от Саутхям-
птън съобщиха, че няма да
се възползват от правител-
ствената програма за под-
помагане за месеците ап-
рил, май и юни. Вместо то-
ва всички останали служи-
тели на клуба ще продъл-
жат да получават заплати-
те си в пълен размер.

Нюкасъл, Тотнъм, Борне-
мут и Норич вече се въз-
ползваха от държавната
програма, за да облекчат
бюджета си при заплаща-
нето на служителите, кои-
то не са част от отбора.
Ливърпул също първона-
чално предприе подобна
стъпка, но след това се от-
каза. ç


