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Софийската районна прокуратура е об-

разувала досъдебно производство за от-
правени заплахи срещу гражданин, нуж-
даещ се от кръводаряване за свой бли-
зък. Това съобщиха от пресцентъра на
държавното обвинение. Всички са задър-
жани за срок до 72 часа, след което

Софийската районна прокуратура ще внесе
в съда искане за определяне спрямо тях
на мярка за неотклонение "задържане под
стража".

След излъчване на телевизионен ре-
портаж са установили лицата, участващи
в излъчения материал.  ç
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на сто от българите в
настоящата криза са
настроени катастрофично
и очакват да загубят
голям процент от доходите
си. С шест процента

Ï
ълна каша, граничеща с анархия, цари в род-
ното образование. След обявяване на из-
вънредното положение на 13 март училища-
та бяха затворени, а учениците са принуде-
ни да учат от домовете си.

Âèðòóàëíîòî ó÷èëèùå
å ìúêà - èìà ãî ñàìî

â ãëàâàòà íà
Êðàñèìèð Âúë÷åâ

Прокламираното от министъра на образование-
то Красимир Вълчев като грандиозен успех дистан-
ционно обучение обаче е пълен провал. Родители
са принуждавани да взимат болнични и отпуски,
за да помагат на учениците си вкъщи с уроците и
системата.

Учителите също са потърпевши от тоталния хаос
в системата. Много от тях преподават уроците не-
марливо и набързо, само и само да сложат край на
мъките, пред които са изправени. Нямат необходи-
мата техника, която се оказва, че в момента осигу-
ряват сами. Някои нямат дори интернет в провин-
цията. Немалко действат и по телефона - казват
кой урок да се учи... и дотам.

Пример с час по английски език за 6. клас: два
въпроса, три задачи и часът е предаден. Тетрадките
са празни, защото няма какво да се запише...

Ако наистина се осъществи граничещата с лу-
дост идея на Вълчев учебната година да се удължи
до месеците юни или юли, около 50 000 души ще
останат без работа, защото кой е този работода-
тел, който би търпял системното отсъствие на ко-
гото и да било от работа, за да стои той вкъщи и
да помага на детето си да се справи с уроците и
системата - т. нар. виртуална класна стая. До която
между другото имат само децата в големите градо-
ве...

Това е най-слабият министър в това правителст-
во. Само мрънка и представя някакви междуплане-
тарни успехи, които са само в неговата глава, а
реалността е съвсем друга...

Ивайло АТАНАСОВ
От ПИК, заглавието е на ЗЕМЯ

повече - 37% - очакват
частично да обеднеят.
Едва 32% от българите са
настроени кризата да не
промени техните доходи,
показва изследване на

Ïîâå÷åòî îò
áúëãàðèòå
31% î÷àêâàò äà çàãóáÿò ãîëÿìà ÷àñò îò ïàðèòå ñè,
à äðóãè 37% äà îáåäíåÿò ÷àñòè÷íî

се страхуват за доходите си

Министерският съ-
вет реши да предложи
на Народното събрание
удължаване срока на
обявеното извънредно
положение. Предложе-
нието е срокът на из-
вънредното положение,
обявено с Решение на
Народното събрание от

Èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå
îñòàâà äî 13 ìàé?
Êàáèíåòúò ïðåäëîæè íà ïàðëàìåíòà äà ãëàñóâà ðåøåíèåòî

13 март 2020 г., да бъде
удължен до 13 май 2020
г., съобщиха от прави-
телствената информа-
ционна служба.

Натискът върху
здравната система мо-
же да бъде намален
единствено чрез удължа-
ване на сроковете и

мерките за социална
изолация и за борба с
пандемията, за да бъде
ефективно овладяна.

Тези действия се пот-
върждават и от данните
и препоръките на На-
ционалния оперативен
щаб, създаден със запо-
вед на министър-пред-

седателя. Експертното
заключение показва, че
през следващите някол-
ко седмици здравните
системи на държавите
членки ще достигнат
максимално натоварва-
не на наличния си ка-
пацитет, се казва в прес-
съобщението на МС.  ç
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Ïóòèí ïîëçâà
âèäåîâðúçêà

Руският президент Вла-
димир Путин ръководи
заседание на правител-
ството чрез видеоконфе-
рентна връзка, съобщи
говорителят на Кремъл
Дмитрий Песков, цитиран
от ТАСС. По-рано бе съ-
общено, че лекарят, с ко-
гото президентът се е
срещнал миналата сед-
мица, е диагностициран
като носител на корона-
вируса. Песков увери, че
президентът е в добро
здраве, но предпочита да
се държи на разстояние
от други хора и да рабо-
ти дистанционно.

Димитър Бербатов призо-
ва шефовете на  Тотнъм,
да дадат шанс на Жозе
Моуриньо да се докаже.
Специалния замени Ма-
урисио Почетино през
ноември миналата годи-
на, а резултатите на
"шпорите"се подобриха и
те скъсиха разликата до
четвъртия Челси от 12
на само една точка през
февруари. Последваха
проблеми за Моуриньо
с контузии и Тотнъм
изостана на 7 точки от
"сините". Португалецът
беше съсипан от крити-
ки в медиите, а доста
фенове започнаха и да
го ругаят в социалните
мрежи.

Áåðáî çàùèòè
Æîçå Ìîóðèíüî
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"Афис". 51% от българите
обаче се готвят да изгубят
половината парични
средства и повече. По
средата на обявеното из-
вънредно положение най-
малко са хората, които се
надяват екстрените мерки
да приключат в рамките
на месец - само 11%.

3131

Снимка
Пресфото
БТА

София.
Снежна
покривка
се образува
на 1 април,
сякаш не
стига и
епидемията
от корона-
вируса!
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31% от българите в
настоящата криза са
настроени катастрофично
и очакват да загубят
голям процент от доходи-
те си. С шест процента
повече - 37% - очакват
частично да обеднеят.
Едва 32% от българите са
настроени кризата да не
промени техните доходи,
коментира Нюз.бг.

Това показва изследва-
не на агенция "Афис",
проведено сред 1000
пълнолетни българи от 21
до 29 март. 51% от бълга-
рите обаче се готвят да
изгубят половината парич-
ни средства и повече.

31% îò áúëãàðèòå î÷àêâàò
ôèíàíñîâî äà êàòàñòðîôèðàò

Обратно, измежду хората,
които живеят по-добре от
мнозинството, доста
повече от средното - 47%,
очакват да запазят сегаш-
ния си стандарт, а 40% -
той да падне само "доня-
къде". По средата на
обявеното извънредно
положение най-малко са
хората, които се надяват
екстрените мерки да
приключат в рамките на
месец - само 11% (т. е.
към края на април). 15%
очакват извънредната

Карадайъ разкри, че се е чул
с Адемов вчера вечерта и той се
чувства нормално, предаде "Да-
рик радио". Припомняме, че във
вторник вечерта на извънреден
брифинг председателят на НС Цве-
та Караянчева разкри, че народ-
ният представител и председател
на социалната комисия Хасан Аде-
мов е дал положителна проба за
COVID-19. Карадайъ обясни, че на
председателски съвет на партия-

Êàðàäàéú ðàçêðè êàêâî å
ñúñòîÿíèåòî íà Õàñàí Àäåìîâ

ситуация да продължи
година и повече. Златната
среда между оптимистич-
ната и песимистичната
крайност е избрана от
52% и тя е до няколко
месеца.

По отношение на
хората, прекарали време-
то си извън дома, анкета-
та показва, че 19% от
пълнолетните, или един на
всеки петима, прекарват
извън дома си над 8 часа.
За разлика от преди
обявяването на епидемия-

та, където процентът е бил
53%. Други 25%, или една
четвърт, по-рано са пре-
карвали извън дома
между 2 и 8 часа. А с
ограничителните мерки
техният дял вече спада до
16%, или с една трета.
Съответно, преди епиде-
мията само 19% са пре-
карвали извън дома до 2
часа, а едва 5% почти не
са излизали навън. Сега
тези числа са направили
огромен скок - съответно
на 32% и на 34%.ççççç

Èâàí Ãåøåâ è íàä 50
ìàãèñòðàòè è ñúäåáíè
ñëóæèòåëè äàðèõà êðúâ

Над 50 прокурори, следова-
тели и служители на админист-
рацията и на Бюрото за защита
на свидетелите към главния про-
курор се включиха в първия ден
на акцията по безвъзмездно кръ-
водаряване в столицата, съобщи-

циализираната прокуратура Ди-
митър Петров бяха първите, кои-
то дариха кръв във Военномеди-
цинска академия в София, уточ-
ни Епицентър.бг. Кръводаряване
от магистрати и съдебни служи-
тели се провежда и в УМБАЛ "Св.
Анна".

Акцията за кръводаряване е
по инициатива на ръководството
на прокуратурата и е във връзка
с установения от центровете по
трансфузионна хематология спад
на желаещите да дарят кръв от
началото на март. Кръводарява-
нето преминава при стриктна ор-
ганизация, така че да се гаран-
тира в максимална степен сигур-
ността на всеки един кръводари-
тел. Гражданите трябва да знаят,
че извършените в световен ма-

:
Íàêðàòêî
Отменя се заседанието
на парламента
за бюджета
Заседанието на парламента, на
което трябваше да бъде
обсъдена актуализацията на
бюджета, се отменя, стана
ясно след проведения предсе-
дателски съвет в Народното
събрание, съобщи БНР.
Лидерите на парламентарните
групи са обсъдили и идеята за
дистанционно заседание, но
окончателно решение ще бъде
прието, след като станат
известни резултатите от
пробите за коронавирус на
всички народни представители.

Тестването се наложи, след
като беше съобщено, че
депутатът от ДПС Хасан Адемов
е заразен с COVID-19. След
съобщението, стана ясно, че
заседанията на парламентарни-
те комисии по бюджет и
финанси и по енергетика,
насрочени за сряда, няма да се
проведат.

Мутафчийски: Още няма
достатъчно надеждни
тестове за масов
скрининг на COVID-19

На брифинга за разпростране-
нието на коронавирусната
инфекция ръководителят на
Националния оперативен щаб
за борба със заболяването
професор Венцислав Мутафчий-
ски коментира темата за
тестването на населението за
COVID-19, съобщи Агенция
КРОСС. Той цитира статистичес-
ки данни, според които у нас
към момента на 1 милион души
се правят 1276 теста, като в
този брой не са включени най-
малко 3000 теста, които са от
частни лаборатории. Той
изтъкна като основен проблем
на т. нар. бързи тестове
ненадеждността и посочи, че
България се е отказала от
поръчка за покупка за китайски
тестове точно заради това.

Правителството
определи ГКПП-та за
"зелените коридори
Правителството определи
граничните пунктове за т. нар.
зелени коридори, през които
стоките и товарите ще премина-
ват безпрепятствено. По
границата с Румъния това са
Видин и Русе, а резервни са
Оряхово и Силистра. С Гърция -
"Кулата" и "Капитан Петко
войвода", а резервен е
"Илинден". С Турция - основен
пункт е "Капитан Андреево", а
със Сърбия и Северна Македо-
ния - Калотина и Гюешево. През
т. нар. зелени коридори
тежкотоварните автомобили със
стоки и товари трябва да
преминават за не повече от 15
минути, което включва
проверки и здравни прегледи.
Тези пунктове трябва да са
постоянно отворени. Решението
на правителството днес е
вследствие дадените насоки от
ЕК на 16 март.

Ïî ñðåäàòà íà
èçâúíðåäíîòî
ïîëîæåíèå íàé-
ìàëêî ñà õîðàòà,
êîèòî ñå íàäÿâàò
åêñòðåíèòå ìåðêè
äà ïðèêëþ÷àò â
ðàìêèòå íà ìåñåö

та ще се обсъди решение за мер-
ките, които ще бъдат взети оттук
нататък. Доколкото знам, има ор-
ганизация за тестване на депута-
тите и служителите на Народното
събрание, каза председателят на
ДПС на влизане в парламента.
Шефът на Националния операти-
вен щаб ген. Венцислав Мутаф-
чийски каза по време на редов-
ния брифинг вчера сутринта, че
Адемов е приет в болница. ççççç

щаб научни проучвания не съоб-
щават за предаването на коро-
навируси (какъвто е и COVID-19)
чрез трансфузия или трансплан-
тация. Следователно желаещите
могат да дарят кръв, без да има
риск за здравето им. Безвъзмез-
дното кръводаряване от проку-
рори, следователи и съдебни слу-
жители във ВМА и УМБАЛ "Св.Ан-
на" ще продължи и в следващи-
те дни, като към инициативата по
места ще се включат и много ма-
гистрати и служители от цялата
страна.

Ръководството на Прокурату-
рата изказва благодарност към
всички, които са дали своя ли-
чен принос в кампанията "Бъди
един от нас! Дари кръв - спаси
живот!".ççççç

ха от пресцентъра на Прокурату-
рата на Република България.

Главният прокурор Иван Ге-
шев, и.д. административен ръко-
водител на Апелативната специ-
ализирана прокуратура Даниела
Ангелова и ръководителят на Спе-
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Лидерът на БСП Корне-
лия Нинова каза за
БГНЕС, че е притеснена от
заплахата, но изпълнява
това, което трябва. Нинова
посочи, че за последно е
видяла Хасан Адемов,
който е с положителна
проба за коронавирус, в
последния работен ден на
парламента, когато в
пленарната зала са гласу-
вали разпускането на
парламента. Тя добави, че
тогава той е бил с маска и
не е забелязала влошава-
не на здравето му.

Корнелия Нинова
коментира и предприетите
от здравните власти и
държавата мерки за
ограничаване на разпрос-
транението на заразата.

"Здравните мерки,
мерките на лекарите - с
уважение. Тези, които
правителството прави, са
доста хаотични. Само
вчерашния ден да вземем
- министърът на здравео-
пазването си смени
заповедта за маските
буквално за часове. И
това не е единствен
случай. Сутрин правят
едно, на обяд друго, вечер
трето, объркаха хората",
заяви Нинова и подчерта,
че глобите за нарушение
на мерките са твърде
високи.

 "Сега вече и управля-
ващите смятат, че парла-
ментът трябва да работи,
защото искат актуализа-
ция на бюджета. Обсъж-
дахме няколко варианта
как да стане това, но
окончателно ще го решим,
след като всички депутати
минат на тестове и се
видят резултатите. Имаше
всякакви предложения -
от електронно-дистанцион-
но дебатиране чрез софту-
ерен продукт, който да се
инсталира на компютъра
на всеки депутат и през
телефоните ни. Само няма
да може да гласуваме,

Ìèíèñòúðúò íà çäðàâåîïàçâàíåòî ñè
ñìåíè çàïîâåäòà çà ìàñêèòå áóêâàëíî çà
÷àñîâå. È òîâà íå å åäèíñòâåí ñëó÷àé,
îáúðêâàò õîðàòà, çàÿâè ëèäåðêàòà íà
ñîöèàëèñòèòå

Íèíîâà: Óâàæåíèå êúì ëåêàðèòå,
ìåðêèòå íà êàáèíåòà ñà õàîòè÷íè

Íà òîçè äåí

Събития
” 1512 г. - Испанският
мореплавател Хуан Понсе де
Леон достига източното
американско крайбрежие и
нарича полуострова Флорида.
” 1912 г. - Проведени са
първите изпитания на презо-
кеанския лайнер "Титаник".
” 1917 г. - Първа световна
война: Американският конгрес
гласува САЩ да влязат във
война с Германия.
” 1924 г. - С Определение
№ 1 на Върховния касацио-
нен съд на основата на
Закона за защита на държа-
вата са забранени БКП,
Партията на труда, БКМС и
техните синдикални и коопе-
ративни организации.
” 1956 г. - Започва Априлс-
кият пленум на ЦК на БКП,
който осъжда култа към
личността на Вълко Червен-
ков, и Тодор Живков застава
начело на БКП.
” 1972 г. - Актьорът Чарли
Чаплин се завръща в САЩ за
първи път, откакто е обявен
за комунист по време на
маккартизма.
” 1978 г. - По CBS започва
излъчването на сапунената
опера "Далас", което продъл-
жава 13 години.
” 1989 г. - Ясер Арафат е
избран за президент на
Палестина.
” 2004 г. - България става
член на НАТО.
Родени
” 747 г. - Карл Велики, крал
на франките
” 1725 г. - Джакомо
Казанова, венециански
авантюрист и писател
” 1805 г. - Ханс Кристиан
Андерсен, датски писател и
поет
” 1821 г. - Георги Раковски,
български революционер
” 1899 г. - Цеко Торбов,
български философ, правист,
преводач
” 1927 г. - Ференц Пушкаш,
унгарски футболист
” 1930 г. - Стефка Съботи-
нова, българска народна
певица
” 1933 г. - Константин
Павлов, български поет
Починали
” 1872 г. - Самюъл Морз,
американски изобретател на
Морзовата азбука
” 1974 г. - Жорж Помпиду,
президент на Франция
” 2005 г. - Йоан Павел II,
римски папа

:

защото конституцията го
забранява. Там се иска
лично присъствие на
гласуване и експертите от
правната дирекция на
парламента са категорич-
ни, че е риск да гласува-
ме дистанционно, защото
тези актове могат да
паднат при обжалване",
разкри част от дебата
Нинова. "Обсъжда се
вариантът да се премес-
тим в по-голяма зала - в
Партийния дом или НДК.
Този въпрос остана отво-
рен", каза още тя.

БСП на работна
среща с браншови
асоциации

Председателят на БСП
Корнелия Нинова заедно с
евродепутати и народни
представители от левицата
от комисиите по бюджет и
финанси и икономика и ту-
ризъм се срещнаха с пред-
ставители на Българска асо-
циация на заведенията  и
Сдружение на заведенията
в България. Тази среща е
част от започналите консул-
тации на БСП с представи-
тели на различни сектори
за нужните мерки от овла-
дяването на икономическа-
та криза, породена от из-
вънредното положение в
страната.

Ричард Алибегов:
Мерките на
правителството
са неприложими
за малкия и средния
бизнес

"Хотелиерският и
ресторантьорски бранш е
най-засегнатият от тази
криза, на практика той е
заличен. Мерките на
правителството звучаха
добре, но на практика са
неприложими за малкия и
средния бизнес." Това
каза Ричард Алибегов,
председател на Асоциаци-

ята на заведенията. По
думите му  обявената от
правителството мярка
60:40% не е реална:
"Мярката не е 60:40 Харак-
терната за бранша запла-
та е 610 лв, т. е. работода-
телят получава 360 лв., а
трябва да върне под
формата на осигуровки
250 лв. Така помощта е от
110 лв."  Той подчерта и
че заведенията имат
загуба от 2 милиона и 200
хиляди лева от изхвърле-
на стока, върху която ще
трябва да се плати и ДДС.

"Ако кризата продължи
до юли,  повече от поло-
вината заведения няма да
могат дори да отворят
отново. Няма да отворят,
защото няма да издържат
дотогава, изхвърлили са и
цялата си стока, която не
могат да купят наново, а
също и защото не се
взеха мерки относно
наемодателите, а образу-
ваните разходи за февру-
ари като ток, вода и наем
няма да спрат. В момента
се случва огромна между-
фирмена задлъжнялост",
каза Алибегов. Той изрази
мнение, че тези мерки
работят само за големите
бизнеси и че идеята да се
съхрани целият персонал
не работи: "Фирмите
могат да задържат от 5 до
8% персонал. Не можем
да разберем как взимане-
то на заем ще помогне на

хора, които не работят.
 На едно мнение сме,
че предложените
от правителството
мерки не работят,
заяви лидерката на
социалистите

"Изводите от чутото от
вас са тежки. Първият е, че
нито една от мерките не об-
служва малкия и средния
бизнес. Тези мерки са нап-
равени, за да отидат пари-
те при близките до властта
фирми", заяви Корнелия Ни-
нова. Тя подчерта, че  този
бранш не иска пари от дър-
жавата, а протегната ръка,
за да не фалират и хората
да не останат без работа.
Нинова информира, че БСП
отново ще предложи в пар-
ламента исканията на мал-
кия и средния бизнес, кои-
то съвпадат с политиката на
БСП най-вече за помощ на
тези близо 500 000 работни-
ци, заети в бранша. Тя под-
черта, че левицата няма да
се откаже от борба със спе-
кулата и отново ще предло-
жи мерки за справяне с нея:
"Според официални данни
на Стокови борси и тържи-
ща всяка седмица цените
растат, като страната ни е
на първо място по поскъп-
ване на храните в цяла Ев-
ропа. След спекулата с мас-
ките тя ще започне и при
храните. Ние няма да се от-
кажем от тази тема".ç

Народните представители
Цветан Топчиев и Филип Попов
дариха по 1000 лева на болни-
цата във Видин "Св. Петка". Де-
путатите, избрани от Видинския
избирателен район, са загриже-
ни за начина, по който ще се
справи болницата в условията на
разпространение на коронавиру-

Äåïóòàòè îò ëåâèöàòà äàðèõà
ñðåäñòâà íà áîëíèöàòà âúâ Âèäèí

са и капацитета й за приемане
на новозаразени от областта. Те
благодариха на медицинския пер-
сонал, който е на първа линия в
борбата срещу заразата, и из-
разиха надежда, че с общи уси-
лия и разум България ще успее
да се справи с предизвикателст-
вото.ç

"Управляващите оставят стоти-
ци хиляди хора и семейства без
никаква помощ. Бюджетната ко-
мисия на парламента вече близо
месец и половина не е свиквана -
не беше свиквана и при обсъжда-
нията на Закона за извънредното
положение, където се приемаха оп-
ределени числа за ангажименти на

Ïðîô. Ãå÷åâ: Âëàñòòà îñòàâè
ñòîòèöè õèëÿäè áåç ïîìîù

бюджета. След това бяха отложе-
ни заседанията с всякакви комби-
нации, а сега, няколко часа преди
заседание на Бюджетната комисия,
където народът трябваше да чуе и
гласа на опозицията, тя се отлага.
Това поражда съмнения." Това каза
Румен Гечев, народен представител
от ПГ "БСП за България", пред БТВ.ç
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Ако досега родната
администрация безмълвно
заобикаляше исканията
на фермерите за закрила
на вътрешното производ-
ство, то пандемията от
коронавируса е на път
коренно да промени това
отношение. От няколко
дни Mинистерството на
земеделието е подело
кампания в защита на
доходите на производите-
лите, като за пример им
служи практиката във
Франция и Германия.
"Правителствата в тези
страни насърчават тър-
говските вериги с пре-
димство да изкупуват
продукцията на техните
фермери, като същата
практика вече въвеждаме
и в България." Това съоб-
щи министърът на земе-
делието Десислава Танева
в две интервюта - за
националното радио и за
една от телевизиите, като
целта е практиката масо-
во да се разпространи
сред търговци и потреби-
тели.

Идеята на администра-
цията е вътрешният пазар
и българските производи-
тели да понесат възмож-
но най-малко щети в
условията на изолация,

È â Áúëãàðèÿ ùå ïðèëàãàìå ôðåíñêèÿ
îïèò âåðèãèòå äà êóïóâàò
áúëãàðñêîòî, çàÿâè çåìåäåëñêèÿò
ìèíèñòúð Äåñèñëàâà Òàíåâà

тъй като свитият пазар би
ограничил и приходите
им. Освен пресните
салати във веригите,
които в момента основно
са на български земедел-
ци, там се продават
оранжерийни краставици,
а много скоро ще излезе
и продукцията от домати.

В момента министерст-
вото прави анализи за
вероятното производство,
като целта е да се насър-
чат веригите и да изкупу-
ват с предимство българ-
ските домати и крастави-
ци. Като добър пример в
това отношение Танева
посочи някои от магази-
ните в страната, където
вече има обособени
щандове с продукция на
фермери от съответните
региони.

Животновъдите първи
получиха подобна подкре-
па, след като държавата
отпусна 3,5 милиона лева,
с които кланиците да
изкупуват с предимство
български агнета. За
всяко заклано агне за
Великден и останалите
празници през май дър-
жавата дава помощ от 7
лева на кланиците, но
при условие, че то е
купено от овцеферма в

Въпреки извънредната си-
туация с коронавируса, рабо-
тата на полето продължава.
Приоритет на производителите
си остават осигуряването на па-
зари, качеството и количество-
то на тазгодишната реколта.
Производството на зърнени
култури у нас е експортно ори-
ентирано, тъй като нашият па-
зар не може да ги поеме. Из-
носът обаче може да бъде зат-
руднен при затягане на мерки-
те, опасява се Цветан Бербе-
ров, председател на Тракийс-
кия съюз на зърнопроизводи-
телите, цитиран от БНР.

Едно от неговите притесне-
ния е свързано с опазване на
здравето на работниците. "Все-
ки е специалист в своята об-
ласт и отделна операция. Ако
той излезе от строя, ние тряб-
ва да пренастройваме всяка
машина", коментира Берберов.

По негови наблюдения ка-
рантината вкъщи повишава кон-
сумацията на храни, особено
на плодове и зеленчуци. Това
би трябвало да даде нова на-
сока на земеделските произ-
водители и на държавата, така
че да се подпомогне родното
производство.

Земеделски производители
от Карловско също са притес-
нени, че извънредните мерки
могат да  застрашат реколта-
та. Тяхното искане е държавата
да излезе с план за подпома-
гане на работата на открито и
скоро ще поставят своите ис-
кания пред Земеделското ми-
нистерство, съобщава БНТ. Зор-
ница Ранчева от село Богдан
припомня, че работата на по-
лето не търпи отлагане и няма
как да се прескочи периодът
на агротехническите меропри-
ятия. Фермерите осигуряват
предпазни средства на работ-
ниците и дистанция между тях,
но се нуждаят от сигурност, за
да продължат да влагат средс-
тва в работна ръка, суровини
и материали.

Пазарът за краве мляко съ-
що е изправен пред изпитание.
Кравеферма към местната зе-
меделска  кооперация във Ве-
лики Преслав продължава ра-
бота, но вече се прокрадва
страхът от сриване на цената
на млякото. Мандрата, на коя-
то предава млякото, търгува със
САЩ и Канада, като изнася си-
рене и кашкавал. Но сега гра-
ниците са затворени.  "Нещата
са много сложни и липсата на
реализация на продукцията ще
доведе до сътресения и в жи-
вотновъдството. Засега няма
промяна в изкупната цена на
млякото", коментира председа-
телят на кооперацията Йордан
Спасов за Агенция "Фокус".ç

Çàñåãà ðàáîòàòà
íà ïîëåòî
ïðîäúëæàâà, íî…

страната на цена мини-
мум от 6 лв. с ДДС,
посочи министърът.

"Основната цел на
министерството е да
улесним по максимален
начин пътя на произве-
дената в страната про-
дукция до крайния пот-
ребител", посочи още
Танева. И това се отнася
не само за пролетните
зеленчуци и плодове, но
и за млякото и млечните
продукти. Целта е логис-
тиката да бъде организи-
рана така, че малките
земеделски производите-
ли да достигнат до
пазара.

Министерството ще
създаде и експертни
групи, които да следят
за цените на основните
храни по магазините.
"Въпреки че това е в
ресора на Комисията за
защита на потребители-
те, ние се ангажираме с

È ïðè êðèçà ìàíäðèòå â Ñìîëÿíñêî íå ñïèðàò
ïðîèçâîäñòâîòî íà êà÷åñòâåíè ìëå÷íè ïðîäóêòè

трябва да се насърчава местно-
то производство, особено на
малките структури, които са по-
устойчиви при подобни критич-
ни ситуации, коментира Йорда-
нова.

Изкупуването на суровото
мляко в региона не е спирало и
в седмиците на извънредното по-
ложение, като организацията на
приемане на суровината е съпът-
ствана с повишени предпазни
мерки. Кравето мляко се изку-
пува при цени 70-80 ст. за ли-
тър. През последните седмици се

подобен контрол, тъй като
разполагаме със съответ-
ните експерти", посочи
Танева. Поводът за тези
проверки са сигналите от
клиенти за необосновано
поскъпване на брашното и
някои търсени зеленчуци
като лимони, джинджифил
и др.

На този етап не е ясно
дали родната администра-
ция ще отправи призив и
към безработните, които
подобно на Франция се
пренасочват към земеде-
лието, за да помогнат в
ръчните дейности. Остана-
лите без работа в област-
та на туризма примерно
биха могли да работят в
земеделието, докато
кризата отмине. Засега от
министерството няма
отговор дали се работи в
посока за пренасочване
на безработната ръка към
селското стопанство, пише
Синор.БГ.ç
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рич Тодор Няголов. По думите му
друга година по това време в
бранша вече правят точни раз-
чети за производството на велик-
денския сладкиш, а сега не знаят
доколко ще има търсене. "Още
не можем да кажем дали ще пус-
нем 200 или 2000 козунака, но
ако производството е наполови-

на от обичайното, ще е добре",
каза председателят на браншо-
вия съюз.

Няголов коментира, че пора-
ди епидемичната обстановка с
разпространението на коронави-
русната инфекция спадът в про-
изводството на закуски е със 70-
80 на сто, а при хляба - с 50 на

Повишено търсене на млеч-
ни продукти с около 10 процен-
та се забелязва през седмиците
на въведеното извънредно поло-
жение заради коронавируса, ин-
формира Милкана Йорданова,
председател на националното
сдружение "Планинско мляко".
Ограничителните мерки срещу
разпространението на заразата
не се отразяват на работния ри-
тъм на мандрите в Смолянско,
които не са спрели производст-
вото си през тези дни. Кризата
около пандемията показва, че

сто. Няма движение на хора по
улиците, стоят си вкъщи, запасили
са се с брашно и използват до-
машните фурни, поясни председа-
телят на браншовата организация.
Няголов добави, че има произво-
дители, заложили само на закус-
ки, които в трудните дни вече са
затворили пекарните.ç

Êîçóíàêúò íÿìà äà ïîñêúïíå çà Âåëèêäåí,
íî íÿìà è çàÿâêè îò òúðãîâöèòå

търси повече и кисело, и пряс-
но мляко, допълват от "Планин-
ско мляко". Оставайки вкъщи,
семействата наблягат на качес-
твените продукти, обяснява Мил-
кана Йорданова. По този начин
родопските млечни изделия по-
лучават повече шанс на щандо-
вете в магазините. На фона на
паниката около пандемията,
през последните няколко месе-
ца се наблюдава видима тен-
денция за търсене на продукти
с доказан произход и качество
според председателя на сдруже-

нието "Планинско мляко".
Поведението на пазара по вре-

ме на кризата с пандемията по-
казва, че трябва да се насърчава
българското производство, комен-
тира Йорданова.ç

Няма да има поскъпване на
козунака за Великден, но засега -
дни преди празника, няма и заяв-
ки за доставка от търговците, съ-
общи на БТА председателят на Ре-
гионалния съюз на хлебопроиз-
водителите и сладкарите в Доб-
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или трябва да харчиш от
спестеното, или да вземеш
заем, или комбинация от
двете. Не всичко е в
застой. Хората отиват на
работа, има индустрия,
която работи. Икономиката
не е спряла, но ще има
свиване и най-вероятно ще
има съкращения", посочи
икономистът.

Според него целта е
веднага след като паднат
карантинните мерки, да се
възстановят бизнесите.
Богданов посочи, че има
такива, които ще рестарти-
рат незабавно - като

Áåíçèíîñòàíöèèòå ñè
íàìåðèõà îïðàâäàíèå çà
ñêúïîòî ãîðèâî

Ñòðàíàòà íè òðÿáâà äà e
ãîòîâà çà ìíîãî ñåðèîçåí øîê
â èêîíîìèêàòà, ïðåäóïðåæäàâàò
åêñïåðòè

кафета и ресторанти, но
голяма част няма да могат
да заработят отново на
същите обороти.

"Една част от мерките,
за да запази дадена
фирма хората си, са: да
намалят заплатите, да се
премахнат бонусите или да
има съкращения. Мерките
могат да покрият частично

След като България обяви из-
вънредно положение заради коро-
навируса, консумацията на горива
спадна с повече от 40% в големи-
те градове и магистралните пъти-
ща и близо 80% в малките сели-
ща. Ситуацията създава и голям
дискомфорт в цените на горивата.
Това коментира за БГНЕС говори-
телят на Националното сдружение
на търговците и превозвачите на
горива Симо Симов. Бензиностан-
циите по големите вериги са заре-
дени преди повече от двайсетина
дни. Заради липсата на консума-
ция те не могат да свалят цените,
което предизвиква доста остри не-
доволства в обществото. Освен то-
ва Прокуратурата е сезирала Ко-
мисията за зашита на конкурен-
цията защо цените не са свалени.
"Когато си купил нещо на много
висока цена, не можеш да го про-
даваш на загуба, защото Законът
за ДДС ти забранява да работиш
на загуба", обясни Симов.

В по-малките райони с по-мал-
ка консумация бензиностанциите
са по-гъвкави и успяха да прода-

Очаква се съкращаване-
то на около 130 хил. души,
но това е сериозен шок.
Изобщо България трябва
да е готова за много
сериозен шок в икономи-
ката. Това коментира пред
БНТ икономистът Лъчезар
Богданов от Института за
пазарна икономика (ИПИ).
По думите му в момента
се свиват разходи и се
пренасочват към други
пера, ще има по-малко
потребление, но и повече
харчове.  "Когато харчиш
повече отколкото събираш,
има следните варианти:

×ÅÇ ïàê èñêà ïî-
ñêúï íîùåí òîê -
ñåãà ñ íàä 30%

Доставчикът на електрое-
нергия ЧЕЗ отново настоява за
сериозно увеличение на цена-
та на нощния ток, след мина-
логодишното. С внесеното то-
зи вторник в енергийния регу-
латор заявление за тарифите
от 1 юли 2020 г. снабдителят
иска нощната тарифа да на-
расне с над 30%, става ясно
от разпространено прессъоб-
щение на чешката компания,
обслужваща Западна България.
При одобрение на предложе-
ните тарифи от двете дружест-
ва на ЧЕЗ - Електро и Разпре-
деление, битовите потребите-
ли биха плащали 0.19152 лв./
квтч (без ДДС) за дневната та-
рифа, а за нощната - 0.15037
лв./квтч (без ДДС). Сега дейс-
тващите цени за домакинства-
та са 0.18565 лв./квтч за днев-
ната енергия и 0.10703 лв./
квтч  за нощния ток, с вклю-
чени мрежови такси и към дър-
жавния електропреносен опе-
ратор и към електроразпреде-
лителното дружество, но без
ДДС и акцизи.

Сметките, както и при ос-
таналите двама снабдители,
които обявиха по-рано във
вторник предложенията си, са
правени при сега действащи-
те цени на електроцентрали-
те, на Електроенергийния сис-
темен оператор и без да се
имат предвид плановете на
правителството за частична
либерализация на пазара и ос-
вобождаването на цените на
домакинствата, присъединени
на мощност над 50 Мв. Въз-
можно е обаче в сегашната
кризисна ситуация това да се
отложи. Подобен анонс нап-
рави миналата седмица пред-
седателят на парламентарна-
та енергийна комисия Вален-
тин Николов от ГЕРБ.

"ЧЕЗ Разпределение" пред-
лага на практика изравняване
на нощната енергия за сто-
панските и битовите потреби-
тели. Дружеството е поиска-
ло нощната тарифа за стопан-
ските потребители да се пла-
ща по 96.27 лв./Мвтч, а в би-
товия сегмент цената да е
96,23 лв./Мвтч. По този на-
чин ще се преодолее и наб-
людаваната тенденция за ут-
върждаване на цени за нощ-
на енергия под нейната себес-
тойност, аргументира се мре-
жовият оператор.ç

дат горивата, тъй като наличнос-
тите им са по-малко. Успяха да
продадат горивата, което създаде
друго напрежение - едни успяват
да свалят цените, а другите - не,
посочи още говорителят на сдру-
жението.

Според Симов динамиката на
цените на световния пазар правят
непредсказуем и българския. "Ако
в най-скоро време пазарът на го-
рива не се успокои, държавата ще
загуби много от вноските за ДДС.
Аз имам сведение, че за първите
два месеца в бюджета не са влез-
нали около 5 млрд. лева. Трябва
да си дадем сметка и за друго -
акцизът в горивата е твърда вели-
чина - 645 лева при дизела, и ако
не се лъжа, по памет - 675 лева
при бензина. Тези цени не мърдат,
без значение колко е цената на
нефта на пазара. Така че не мо-
жем да очакваме кой знае колко
драстично спадане на пазара, до-
като не се увеличи потреблението
и не се изчерпят скъпите горива в
рафинерията", обясни още Симо
Симов.ç

Áèçíåñúò ñúêðàùàâà
130 000 äóøè

Äåâåò ñåêòîðà ó íàñ âå÷å ñà â
çîíàòà íà ÷óâñòâèòåëåí ðèñê

Въпреки усложнената икономи-
ческа обстановка рейтингът на
България засега се запазва на ни-
во B2 - "умерен риск" от забаве-
ни плащания и лоши вземания,
пише в доклад на Euler Herтеs,
компания за застраховане на тър-

говски кредити. Девет от 18 изс-
ледвани сектора у нас обаче ве-
че попадат в зоната на чувстви-
телен риск, съобщават от компа-
нията. Мониторингът обхваща 242
държави, като оценката се прави
на база 40 краткосрочни и дъл-
госрочни показателя. Рейтингът
дава информация за степента на
риска от забавени плащания и ло-
ши вземания при осъществяване
на сделки с компании, оперира-

негативния ефект, всеки
ще понесе нещо", каза
икономистът и добави, че
повечето мерки са насоче-
ни към малкия и средния
бизнес. "Надеждите са
Европа да рестартира
максимално бързо и да
могат големите компании
да заработят отново", каза
още той.ç

О Б Я В А
На основание: чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавна

собственост (ЗДС), чл. 13 и чл. 51 от ППЗДС и Заповед № 183/31.03.2020 г. на
Ректора, ВСУ "Любен Каравелов",

ОБЯВЯВА ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ

1. Метален дъговиден склад /1/ - 300 кв. м. Начална тръжна наемна цена на склад
- 3,55 лв./кв. м;

2. Метален дъговиден склад /2/ - 300 кв. м. Начална тръжна наемна цена на склад
- 3,55 лв./кв. м;

3. Сервизно помещение, бл. 5, първи приземен етаж и прилежаща към него
едноетажна обслужваща пристройка - 130 кв. м. Начална тръжна наемна цена - 4,40
лв./кв. м без ДДС;

4. Складово помещение на партерен етаж в учебен корпус бл. 6 - 105 кв. м
Начална тръжна наемна цена - 4,52 лв./кв. м. без ДДС и Открита площ - 70 кв. м.
Начална тръжна наемна цена - 1,00 лв./кв. м без ДДС;

5. Стопанска сграда - 46 кв. м. Начална тръжна наемна цена - 3,91 лв./кв. м без
ДДС и Открита площ: 100 кв. м. Начална тръжна наемна цена - 1,00 лв./кв. м без ДДС

УЧАСТНИЦИ В ТЪРГОВЕТЕ - юридически и физически лица.
ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ - в размер на 100 лева, внесени в сметка с IBAN BG 90

BNBG 9661 3300 1461 01, БНБ - Централно управление BIC: BNBGBGSD
ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - предоставя се на всички заинтересовани лица на уеб

страницата на ВСУ "Л. Каравелов" - http://www.vsu.bg/
ОГЛЕДИ НА ОБЕКТИТЕ - всеки работен ден от 10.00 ч. до 15.00 ч.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ - не по-късно от 15,00 часа на

05.05.2020 г. в деловодството на училището.
ТЪРГОВЕТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 07.05.2020 г. от 10.00 часа в административната

сграда на ВСУ "Л. Каравелов", гр. София, ул. "Суходолска" № 175, ІІІ ет. - заседателна
зала.

Информация на тел. 02/80 29 180

щи в съответната държава. Ска-
лата на Euler Hermes включва два
индикатора - за средносрочен
риск от AA (най-нисък), A, BB, B,
C, D (най-висок) и за краткос-
рочния риск по скала 1 (най-ни-
сък) до 4 (най-висок). В същото
време се прави оценка на 18 сек-
тора във всяка държава, като те
се индексират от "зелено" за ни-
сък, през "жълто" за умерен,
"оранжево" за чувствителен до

"червено" за висок риск. В Бълга-
рия половината от изследваните
сектори вече "светят" в оранже-
во, след като към тази зона от
жълтата премина и производст-
вото на автомобилни части. Това
е и единственият сектор с пони-
жен рейтинг в новия доклад на
Euler Hermes. В зелената част на
скалата у нас, като най-нискорис-
ков, засега успява да се задържи
само софтуерът и ИТ услугите.ç
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ВСИЧКИ ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ
Кооперативните

организации продъл-

жават да проявяват

солидарност и обеди-

няват усилията си за

доставка на стоки

от първа необходи-

мост и дезинфектан-

ти, необходими за

борба с пандемията

COVID-19.

Исторически, об-

щоприетите коопера-

тивни ценности и

предпазни средства

се подават до ЦКС

чрез платформата

COOP CARE/ГРИ-

ЖА. http://coopcare.

cks.bg.

Кооперативните ор-

ганизации призоват

своите членове, слу-

жители и клиенти да

бъдат отговорни.

Защото както гласи

девизът на ЦКС:

Всички заедно можем

повече!

Дирекция

"КООП медия

и реклама"

принципи, изпълват

сърцата ни с надеж-

да и ни дават повече

сила и увереност, че

заедно ще преодоле-

ем предизвикателст-

вата, пред които сме

изправени. В дух на

солидарност, въпреки

тежката ситуация в

страната, коопераци-

ите в Италия оказа-

ха подкрепа на Цен-

тралния кооперати-

вен съюз и достави-

ха навреме дезинфек-

танти и почистващи

препарати, които

достигнаха до коопе-

ративните организа-

ции, заедно със сто-

ките от първа необ-

ходимост.

Заявки за необходи-

мите стоки и лични
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Килими, мокети, черги...
всички те правят домове-
те ни по-уютни, но на какви
рискове излагат здравето
ни?

Общоприето е мнението,
че тъканите от естествени ма-
териали са по-добри от син-
тетичните. Повечето хора са
убедени, че те са както по-
безопасни за здравето, така
и по-трайни. Само че съв-
ременните технологии доста
промениха нещата.

ЕДИНСТВЕНО
И САМО МИТ

Ако у дома има алергич-
ни хора или астматици, въз-
никва въпросът: не са ли
вредни за тях мъхестите нас-
тилки? Това твърдение годи-
ни наред се считаше за не-
оспорима истина. В начало-
то на 90-те години на мина-
лия век шведски учени пуб-
ликуваха резултатите си от
мащабно проучване върху
ученици, страдащи от астма
и алергии.

Оказало се, че килимите
не само че са безопасни за
тях, но и намаляват често-
тата на пристъпите им! То-
ва е така, защото прахта нав-
лиза в килима и бива задър-
жана там от власинките му,
по този начин въздухът в по-
мещението остава по-чист.

Тази теза беше доказана
и от мащабни изследвания
на американски специалис-
ти. Експертите от СЗО съ-

Вредни ли са
меките
настилки?

що потвърждават:  няма
сведения, че подмяната на
килима с гладка настилка
(паркет, балатум, теракот и
др.) ще подейства добре на
страдащите от астма и
алергии.

ЕСТЕСТВЕНИТЕ
КИЛИМИ - НАТУРАЛНА

ТОПЛИНА
Естествените килими най-

често се изработват от въл-
на. Те създават усещане за
топлина през зимата и за
прохлада през лятото, освен
това осигуряват шумоизола-
ция и се чистят лесно. Те
обаче са подходящи само за
сухи помещения тъй като
вълната веднага поема вла-
гата, килимът подгизва и на
сравнително топлата стайна
температура се превръща в
идеална среда за развитие
на вредни микроорганизми
или плесен, които крият се-
риозни рискове за здравето
ни.

НАЙ-ДОБРАТА
НАСТИЛКА

ЗА ДЕТСКАТА СТАЯ
Обикновено родителите

искат най-хубавото за рож-
бите си. Но коя е по-добра-
та настилка за детската стая
- от естествен или от синте-
тичен произход? Преценете
плюсовете и минусите им.
Вълнени килими

Вълната е естествен мате-
риал, чиито власинки маса-
жират стъпалата при ходене.

Вълнените тъкани са прият-
ни на допир и помагат да се
поддържа уютна температура
в стаята. Те обаче не трябва
да се мокрят, защото лесно
развъждат плесен, акари или
гъбички. Ето защо не са
практични за помещения, в
които живеят малки деца, тъй
като те често разсипват теч-
ности и ронят трохи. От дру-
га страна, съвременните тех-
нологии допринасят за прак-
тичността на естествените ки-
лими. Например, някои въл-
нени настилки са обработе-
ни с препарати, недопускащи
петна. А килимите със сме-
сен произход, например с
найлонова основа и вълнени
нишки, са доста издръжливи
и трайни.
Синтетични килими

Най-важното при тях е да
се запознаем със състава им.
Най-добре е да се спрем на
килими на основата на най-
лон, полипропилен или по-
лиуретан - те не са токсични

и са хипоалергенни. Освен
това запазват добре цветове-
те си, не се мачкат, бързо съх-
нат и лесно се почистват. Ако
в килима има полистирол,
трябва да имаме предвид, че
той може да бъде вреден за
подрастващите, тъй като при
температура над 500 С започ-
ва да се отделя стирол, който
е токсичен.

Както се вижда, всеки ки-
лим има своите плюсове и
минуси, но със сигурност е
отлично средство да спести-
те на малчуганите ожулва-
ния и синини. Особено ако
под килима подложите кече
или друг смекчаващ ударите
материал. Тази подложка ще
действа и допълнително шу-
моизолиращо, което съвсем
не е без значение, когато у
дома има малки деца.

УЮТНО РЕШЕНИЕ
ЗА СПАЛНЯТА

За помещението, в което
спим, най-добре е да изберем
килим, който да допринася за

комфорта в него. Меките и
пухкави мокети са най-под-
ходящи. Не бива да се стара-
ем непременно да търсим нас-
тилка от естествени материа-
ли - синтетичните са напъл-
но безопасни за здравето ни,
по-добре запазват формата
си, не се мачкат и цветовете
им са много трайни. Освен
това изборът на багри и де-
сени при тях е много богат.

Тест: естествен ли е ки-
лимът?

Ако искаме да разберем
дали някоя мека настилка е
от естествени или от синте-
тични материали, трябва да
откъснем влакънце от нея и
да го запалим. Естествени-
те нишки тлеят, а синтетич-
ните се топят.

За антрето или за кухня-
та е добре да изберем моке-
ти с гумена основа.

В помещение, застлано с
мокет, във въздуха има 2 пъ-
ти по-малко частици прах.

ПРЕМАХВАНЕ
НА ПРАХТА

 ОТ КИЛИМИТЕ
За да използвате по-дъл-

го и без рискове за здравето
си килимите, достатъчно е
да следвате няколко основ-
ни хигиенни правила:

1. Почиствайте с прахос-
мукачка 1-2 пъти седмично
килимите и мокетите, които
са в спалнята и в хола, а
тези в детската стая и в ко-
ридора - 3-4 пъти седмично.

2. Най-безвредно за здра-
вето е да почиствате меките
настилки с прахосмукачка,
която има система срещу
напрашаване на въздуха.

3. Прахосмукачката няма
да ви свърши работа при по-
чистване на прахта от тъка-
ни, направени от юта, как-
то и при тези с много дълги
влакна.

4. Добре е на всеки шест
месеца да давате килимите
на химическо чистене.

За ползата от съвременна дог-
рама от ПВЦ или алуминий няма
да говорим - тя е известна. Рано
или късно всеки обитател на ста-
ро жилище стига до идеята, че
дограмата трябва да се смени.

За да не бъдете разочаровани
от резултата и изнервени от ре-
монта, ето три поучителни исто-
рии, които е добре да имате на-
ум.

ИСТОРИЯ ПЪРВА. Мая реша-
ва да подмени дограмата, преди
да посрещне дългоочаквани гос-
ти от чужбина. За ремонт време
няма, но поне прозорците да са
нови. От фирмата я уверяват, че
ще изработят и транспортират дог-
рамата, ще свалят старите про-
зорци и ще монтират новите за
един ден. Всичко върви по план -
ден за работа и два за чистене,
за да се подготви апартаментът.
Да, ама не, както казваме. Ста-
рият прозорец не се "вади" бързо
като зъб, а с разбиване на цяла-
та стена около него. А под монти-

Ако сменяте  дограмата
ране на прозорец фирмите за дог-
рама разбират само закрепване
с дюбели и запълване на дупките
с пяна. След това те си взимат
чантата с инструментите и ви ос-
тавят с нещастна физиономия
пред разбитата стена и изпокъ-
саните тапети.

ПОУКАТА. Никоя фирма за
дограма не монтира прозореца в
завършен вид. Трябва да си оси-
гурите майстор, който да изреже
издутия си-ликон, да измаже от-
вора отвън и отвътре и да офор-
ми ръбовете. Чак след това мо-
же да боядисате стените или пос-
тавите тапети.

ИСТОРИЯ ВТОРА. Лили измер-
ва ширината и височината на бал-
конската врата в хола и прави
поръчка за нова ПВЦ врата. Фир-
мите обаче имат железни прави-
ла - вашите мерки не важат, те
се взимат от техен човек, изпра-
тен на обекта. Чудесно, защото
не всеки може да се справи сам,
а пък тази дограма не е евтина.

Специалистът предупреждава, че
при поставяне на новата врата
отворът малко ще се стесни. Е,
няколко сантиметра не са толко-
ва важни, нали ще спре да духа.
Изненадата идва, когато вратата
вече е монтирана. От 75-санти-
метровия отвор са останали ня-
какви си 55 см. За да излезете
през вратата, трябва да се дви-
жите малко настрани, а всичко
изнесено на терасата си остава
завинаги там, защото вече не ми-

нава през вратата.
ПОУКАТА. Проверявайте раз-

мерите, които специалистът от
фирмата взима, особено когато
става дума за тесен отвор. За
да си спестят труда и да не се
наложи да разбиват допълнител-
но стената и оформят отвора, по-
вечето фирми оставят по 8-10
сантиметра от двете страни на
касата на новата врата, които
запълват с пяна.

ИСТОРИЯ ТРЕТА. Елена реша-

ва да остъкли терасата с ПВЦ
дограма. Идва специалист от
фирмата и компетентно показва
как точно ще се поставят про-
зорците над парапета.

Монтажът приключва, майсто-
рите си тръгват и при първия
дъжд изненадите започват. Под
прозорците руква водопад. На-
истина, според фън шуй е хуба-
во в жилището да имаш вода, но
чак пък толкова!

Появява се мухъл. Оказва се,
че от външната страна на догра-
мата има малки отворчета, от ко-
ито изтича кондензната вода, ко-
ято се събира в кухините.

Нашите майстори не са си
направили труда да махнат хори-
зонталния железен профил на
парапета, а са монтирали прозо-
реца плътно зад него, като са
затворили тези отворчета.

ПОУКАТА. Когато ви монтират
ПВЦ или алуминиев прозорец,
убедете се сами дали въпросни-
те отворчета са свободни и не
са скрити зад някоя чупка или
профил.
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Сексът може да "овкуси"
нашето ежедневие със слад-
ко удоволствие и вълнение,
облекчавайки стреса и смек-
чавайки тревожността.
Малцина обаче са наясно как
интимността влияе върху
мозъчната ни дейност и за-
що има пряка връзка с бол-
ката, апетита и съня.

Всеизвестен факт е, че сек-
суалните отношения оказват
влияние върху функциони-
рането на всички органи и
системи. Например те са
ефективен метод за изгаря-
не на калории. А учените от-
белязват, че апетитът нама-
лява след полов контакт при
80% от хората. Освен това
сексът се грижи и за сърце-
то. Проучване от 2016 годи-
на е установило, че жените,
които имат задоволителен
полов живот, е по-малко ве-
роятно да страдат от високо
кръвно налягане.

Сексът обаче оказва най-
голям ефект върху мозъчна-
та активност и освобожда-
ването на различни хормо-
ни. Ето защо учените са
впрегнали всичките си си-
ли, за да разберат как ин-
тимността може да промени
настроението, да подобри
метаболизма и да притъпи
усещането за болка.

Âðúçêàòà
"ïåíèñ-ìîçúê"
ïðè ìúæåòå

Едно холандско проучва-
не от 2005 г. показва как се
отразява стимулацията на
пениса върху емоциите и
чувствата на мъжете. Изс-
ледователи от университетс-
кия медицински център в
Грьонинген използвали то-
мограф, за да наблюдават
кръвотока в определени учас-
тъци на мозъка при силния
пол, докато техните парт-
ньорки докосвали с ръце и
устни пениса им.

Сексуалната игра показа-
ла, че достигането до ерек-
ция увеличава притока на
кръв в задната част на мо-
зъка и някои зони в дясно-
то полукълбо на мъжете. Те
се свързват пряко с обработ-
ката на емоции, с усещане-
то за болка и с чувствител-

Мозъкът обича секса
Мъжете могат да компенсират липсата на интимност
с добри постижения, а дамите - с музика и танци

Какво се случва с хормоните?
Сексът влияе върху настроението ни и това е всеиз-

вестен факт. В повечето случаи е за добро, но има и
някои изключения. Причината, поради която можем да
се почувстваме по-щастливи след секс е, че интимност-
та намалява стреса, защото се активира хипоталамусът.
Той освобождава хормон, наречен окситоцин. А по-ви-
соките му нива ни карат да се чувстваме по-спокойни.
Редица проучвания отбелязват, че окситоцинът може да
компенсира ефекта на кортизола - друг хормон, който
пък се свързва с ежедневното напрежение.

Окситоцинът не само ни прави по-спокойни, но и
потиска чувството ни за болка. Проучване от 2013 г.
установи, че този хормон може да облекчи главоболието
при хора, които често страдат от него (особено при миг-
рена, свързана с хормонален дисбаланс).

Друго изследване, проведено през същата година, сти-
га до извода, че има цял набор от хормони, които се
освобождават по време на сексуален контакт - това са
т.нар. ендорфини. Те също са способни да облекчат бол-
ката (особено тази, което е свързана с клъстерното гла-
воболие).

малкия мозък, който също
играе ключова роля в обра-
ботката на емоции. Те дори
сравняват активирането му
по време на еякулацията с
удоволствието, което мъжът
получава при други дейнос-
ти - като например слуша-
нето на приятна музика или
получаването на награда за
някакво постижение.

Âðúçêàòà
"îðãàçúì-ìîçúê"
ïðè æåíèòå

В едно изследване, про-
ведено миналата година, уче-
ните в университета "Рът-
гърс" в американския щат
Ню Джърси наблюдавали
мозъчната активност на 10
дами по време на оргазъм.
Той бил постигнат чрез са-
мостимулация с ръка или
чрез любовна игра с парт-
ньора.

Така учените стигнали до
извода, че районите, които
се активират по време на ор-
газма при жените, са мозъч-
ната кора, медиалната повър-
хност на лявото церебрално
полукълбо и малкият мозък.
Всички тези райони се свър-
зват с обработката на емо-
ции, усещането за болка, как-
то и с регулирането на ня-
кои метаболитни процеси и
вземането на решения.

Друго изследване пък до-
казва, че ритмичната и при-
ятна сексуална стимулация,
завършваща с оргазъм, пос-
тавя мозъка в състояние,
близко до транса. Авторът
на изследването - проф.
Адам Сафрон, сравнява
ефекта на женския оргазъм
върху мозъка с този, които
се получава по време на тан-
ци и при слушане на прият-
на музика.

"Музиката и танците се
доближават силно до усеща-
нето, което изпитва една да-
ма по време на сексуално удо-
волствие. Ето защо много
психолози препоръчват на
по-възрастните дами, които
вече нямат активен полов жи-
вот, да се запишат на танци.
Така те ще избегнат нервни-
те изблици и усещането на
тревожност", твърди още
проф. Сафрон. По думите му
причините, поради които се
отдаваме на интимни прежи-
вявания, се препокриват от
други дейности и могат да бъ-
дат използвани като замес-
тител на секса.

Ласките подобряват съня
Последните изследванията показват, че

сексуалният акт може да подобри съня ви.
След оргазъм в тялото се освобождават по-
високи нива на хормона пролактин. За него
е известно, че играе ключова роля при зас-
пиването, освен че е отговорен за произ-
водството на кърма при родилките.

Изследователи от университет в Авст-
ралия пък твърдят, че освобождаването на
окситоцин по време на секс също може да
подейства като успокоително, което да по-
добри нощния покой при хора с хронич-
но безсъние.

При мъжете е установено, че еякулаци-
ята намалява активността в префронтал-
ната мозъчна кора. Ако тя работи, човек
ще заспи много по-трудно. Но пък през
деня подобрява когнитивните функции (за-
паметяването на нова информация). Ето
защо дейността на тази част от мозъка

трябва да е добра в светлата част на деня
и сведена до минимум през нощта.

В допълнение изследванията показват
още, че по-възрастните мъже и жени, кои-
то са сексуално активни, имат по-добра
памет. Този ефект се дължи не само на
окситоцина, но и на хормона тестостерон,
който е пряко свързан с интимните пре-
живявания.

Така че следващия път, когато сте на
път да откажете ласки, си спомнете, че
страстта може да доведе до избухването на
цял куп хормонални "фойерверки" в мозъ-
ка ви, което е добре дошло както за съня,
така и за способността ви да възприемате
и обработвате нова информация.

Има най-малко 10 ползи от редовния
сексуален контакт - подпомага заспиване-
то, потиска апетита, подобрява концентра-
цията, успокоява стреса, намалява усеща-
нето за болка и т.н. Учените препоръчват
да се прави секс поне 2 пъти седмично.

интимна игра.
Едно по-старо проучване,

осъществено от учени в съ-
щия холандски университет,
пък се фокусира върху оно-
ва, което се случва в мъж-
кия мозък по време на еяку-
лация. Изследователите ус-
тановили, че има увеличе-
ние на притока на кръв към

ността към топлина. Любо-
питното в случая е, че лип-
сата на активност в тези мо-
зъчни участъци се свързва

с развитието на тревожни
разстройства, т.е. мъжете
стават много по-напрегна-
ти, когато им липсва тази
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Хималайските котки са
разновидност на персийките,
но в същото време имат ха-
рактерните за сиамските
котки цветове - светла ко-
зина, тъмна муцуна, лапи,
опашка и уши. Генът, който
отговаря за това, се е изу-
чавал с помощта на хима-
лайски зайци, на което тази
порода дължи името си. Хи-
малайската котка няма ни-
що общо с Хималаите. Хима-
лайската котка е известна
със спокойния си и уравнове-
сен характер. Те са прекрас-
ни компаньони. Малко по-
взискателни са от персийс-
ките котки, но са по-послуш-

ни от сиамките. Хималайс-
ката котка иска да следва
стопанина си навсякъде и да
прекарва възможно най-мно-
го време в скута му. Хима-
лайските котки чудесно се
разбират с малки деца.

Èñòîðèÿ
Хималайската котка се е

появила като порода през
50-те години на миналия век
в САЩ като резултат от
кръстосването на персийски
и сиамски котки. Постепен-
но сиамското оцветяване се
е наложило като стандарт на
породата. Така са се появи-
ли котки, които са с дълга
козина и цветове на сиамс-
ка котка. В Англия горе-до-
лу по същото време е селек-
ционирана породата дълго-
космест колор-пойнт, който
прилича на хималайската
котка, но е с по-издължена
муцуна и по-наситени цве-
тове на козината.

През 60-те години на ми-
налия век хималайската кот-
ка е била официално приз-
ната за самостоятелна по-
рода. През осемдесетте годи-
ни на миналия век стандар-
тизацията на породите е
обединила персийските и хи-
малайските котки в един общ

клас, като хималайските кот-
ки са отделени като отлича-
ващи се с особено оцветя-
ване. Хималайската котка е
рядко срещан домашен лю-
бимец, особено в европейс-
ките страни, затова собстве-
ниците на такава котка мно-
го се гордеят с красотата й
и с уникалността й.

Ñòàíäàðò
Хималайската котка е с

дълга, гъста пухкава козина.
Допълнителен ефект предиз-
викват ярко сините й очи.
Размерите на хималайската
котка са от среден до едър.
Женските тежат от 4 до 6 ки-
лограма, мъжките достигат до
8 килограма. Тялото на хи-
малайската котка е късо и
доста широко. Раменете и
гърбът са масивни, с добре
развита мускулатура и голям
гръден кош. Лапите са голе-
ми, между пръстите има
снопчета косми. Муцуната на
хималайската котка е голя-
ма и кръгла, със скосено че-
ло и дебели бузи. Носът е
къс и широк, челюстите са
мощни и широки. Ушите са
малки, със заоблени краища
и леко са наклонени напред.
Очите на хималайската кот-
ка са големи, кръгли и ви-
наги са ярко сини на цвят.
Опашката е къса и пухкава,
със заоблен край.

Козината на хималайска-
та котка е бяла или кремава
на цвят, с тъмни петна по
муцуната, опашката, ушите
и лапите. Тъмните участъци
може да са тъмнокафяви,
синкави, шоколадово кафя-
ви, червеникави или крема-
ви (при белите котки). Най-
ценно е оцветяването, при
което се вижда добре конт-
растът между основния цвят
и цвета на петната. От го-
лямо значение е маската на
муцуната - тя трябва да е
тъмна и да е очертана мно-

го добре. Маската не трябва
да продължава към шията,
а още по-малко към гърди-
те. Оцветяването на хима-
лайската котка приключва
едва към третата й година.

Хималайският ген, който
е виновен за оцветяването
на хималайската котка, се е
появил в резултат на мута-
ция. Тя е предизвикала про-
мяна, която оцветява в по-
тъмно козината на тези
участъци на тялото, които са
изпъкнали и с по-ниска тем-
пература от основната. Мно-
го рядък за хималайските
котки е шоколадовият цвят,
тъй като заради хималайс-
кия ген почти не се среща.
В целия свят има не повече
от двадесетина хималайски
котки, чиито петна са шоко-
ладови на цвят, с тигрови
шарки.

Ãðèæè
Хималайската котка е

много умна и изключител-
но общителна. Тя зависи
много от обществото на сто-
панина си и искрено стра-
да, когато го няма. Но дори
когато е тъжна, защото е са-
ма, тя не прави бели. Хи-
малайската котка иска пос-
тоянно да е на ръце и да я
галят. Хималайската котка е
много по-игрива от персий-
ската котка. Тя може с часо-
ве да играе с топка от смач-
кана хартия. Козината на
хималайската котка има нуж-
да от всекидневно разресва-
не. Ако пропускате да го пра-
вите често, козината може да
се сплъсти и ще се наложи
да бъдат изрязани цели пар-
чета, а това ще развали вън-
шния вид на котката.

Разресването започва с
гребен с едри зъбци, след то-
ва козината се разресва със
ситен гребен и накрая се
разресва с четка от естест-
вен косъм, за да е пухкава

котката. Някои хималайски
котки имат нужда от редов-
но почистване на муцуната
и очите, тъй като поради
вроден дефект на носната
преграда имат проблеми със
слъзния канал и може да от-
делят повече сълзи. Това во-
ди до появата на грозни пет-
на около очите и по муцу-
ната. Някои хималайски кот-
ки отделят много мазнина по
козината си, затова се пре-
поръчва да се къпят в таки-
ва случаи. Хималайската кот-
ка обича къпането и няма
да се противопоставя на хи-
гиенните процедури. Хима-
лайската котка има нужда от
голямо пространство, тъй ка-
то в малки помещения жи-
вее в постоянен стрес.

Îáó÷åíèå
Хималайските котки са

много умни и лесно възпри-
емат. Затова те бързо усвоя-
ват какво е разрешено и как-
во не в дома, в който живе-
ят. Това е възможно обаче са-
мо ако обучението започне в
ранна възраст, когато живот-
ното е още съвсем малко.

Õðàíåíå
Хималайските котки имат

склонност към прехранване,
затова трябва да се внима-
ва при избора на тяхното
меню. След шестия месец
хималайската котка се хра-
ни по три пъти, а едва след
като стане на година и по-
ловина се храни два пъти
дневно. Препоръчва се хи-
малайската котка да се хра-
ни със специализирани за
тази порода сухи храни и
консерви от висок клас. Не
се препоръчва храненето на
хималайската котка с нату-
рални продукти, но ако това
се налага, трябва да се из-
бягва пържено, солено, маз-
но, пикантно и сладко. При
хранене с натурални продук-

ти трябва да се добавят ви-
тамини и минерали в хра-
ната на хималайската кот-
ка.

Çàáîëÿâàíèÿ
От персийските котки хи-

малайската котка е наследи-
ла ген, който предразполага
към поликистоза на бъбре-
ците. Ако котката ви пие
прекалено много или не ус-
пява да стигне до котешката
си тоалетна и цапа пода,
трябва веднага да я види ве-
теринар. Хималайските кот-
ки страдат от наследствени
болести на съединителната
тъкан, от което кожата из-
тънява и лесно се напуква.
Тази порода котки са пред-
разположени към катаракта.
Освен това хималайската
котка е предразположена към
психогенна алопеция - при
стрес тя скубе и яде козина-
та си, което предизвиква оп-
лешивяване.

Ëþáîïèòíè ôàêòè
Котенцата от породата хи-

малайска котка могат да бъ-
дат отделени от майка си ед-
ва след 16-ата седмица от
раждането си. Те са много
привързани към майката и
ако се разделят преди да е
минал определен период, мо-
же да не се развият правил-
но и да пораснат страхливи
и несигурни. Любопитен
факт е, че за целия си живот
- около 15 години - хима-
лайската котка не може да ро-
ди повече от 100 котенца.

Íåäîñòàòúöè
Един от недостатъците на

хималайската котка е необ-
ходимостта да бъде разрес-
вана всеки ден, което отне-
ма много време. Друг недос-
татък е, че постоянно вър-
вят след стопанина си, кое-
то може да се стори досадно
на някои хора.

Хималайска котка
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ОВЕН. Вътрешна сила,
внезапна енергия, самоувере-
ност. През април представи-
телите на зодия Овен могат
да очакват успех. Усърдната
работа си заслужава, така че
може да очаквате развитие в
кариерата си. Ако това е наг-
радата, която желаете. Ако има
конфликт, добре е да подхо-
дите като отстоявате идеите
си. Особено сред хора, къде-
то е заложена репутацията ви.
През април нещата около вас
ще се успокоят. По отноше-
ние на работата, в сравнение
с предишните трескави съби-
тия, ще бъдете значително па-
сивни и в застой. Добре зас-
лужена почивка ще очаква
представителите на зодия
Овен през този период. Мо-
жете да очаквате семейни ва-
канции или спа уикенди. Не
оставяйте никой да ви разо-
чарова, ако чуете слухове за
себе си. Можете да се погле-
зите, но помислете и за оста-
налите.

ТЕЛЕЦ. Силни и инат-
ливи, но практични и реши-
телни. Дори и април ще бъ-
де благоприятен за връзки-
те. Телците могат да очакват
много романтика и хармо-
ния в дългосрочните връз-
ки, които ще бъдат по-сил-
ни от всякога.

От друга страна, тези от
вас, които не са срещнали
своя късмет, могат да се нас-
ладят на много забава,
флиртуване и приключение.
Този месец е благоприятен
за обучение. Според звезди-
те, важно събитие през ап-
рил ще засегне основно лич-
ностното развитие. След ка-
то се озовете в спор или ка-
раница, ще успеете да види-
те нещата реално. Ще раз-
берете, че трябва да проме-
ните отношението си към
другите. Инатът ви може да
ви въвлече в спорове. За да
бъдат ефективни, Телците
трябва да осъзнаят всичко
сами. Дори да сте изтощени
от предишната вечер, не се
оставяйте на изкушението да
си поспите в работата. Ра-
ботодателите имат очи нав-
сякъде. Трябва да работите
над състоянието си. Били сте
мързеливи прекалено дълго.

БЛИЗНАЦИ. Общителен
и вежлив характер с чувство
за хумор и креативност. Спо-
ред хороскопа не си заслу-
жава да се концентрирате над
кариерата си през април.
През този период Близнаци-
те, които жадуват внимание
и компания от противопо-
ложния пол, няма да имат
успех. Дейностите, с които
трябва да запълните свобод-
ното си време включват раз-
витие на личността и фигу-
рата. Гледайте на това като
инвестиция за бъдещето.
През април във връзката ви
може да се появят недоразу-
мения или проблеми. Дори
и да не е нищо сериозно, не
трябва да подценявате ситу-
ацията. Не проявявайте инат.
Вслушвайте се внимателно в
мнението на другите и бъде-
те отворени към алтернатив-
ни решения, не само ваши-
те. По този начин предста-
вителите на зодия Близнаци
ще избегнат различни проб-
леми. Насочете вниманието
си, където е най-необходимо,
не се разсейвайте от дребо-
лии. С ентусиазъм се отдай-
те на изпитаните дейности.
Сега е добър момент за екс-

перименти. Трябва да опитате
да подсилите имунната си
система. Тези дни сте уязви-
ми. Но не разчитайте на из-
куствени продукти.

РАК. Емоционален, но от-
зивчив характер, раздразни-
телен и сдържан. Този месец
звездите ще помогнат на
представителите на зодия Рак
да развият своите комуника-
тивни умения. В допълнение
на това, няма да ви липсва
целеустременост и увереност.
Можете да ги използвате в
различни сфери. Април обе-
щава и успехи в спорта. Нап-
ример, сега е перфектното
време да започнете диета и
да направите нещо за себе си,
ако жадувате промяна. През

април ще излъчвате положи-
телна енергия и ще я разп-
ространявате около вас. По-
ради тази причина на зодия
Рак ще им бъде лесно да под-
държат социални връзки. Има
голям шанс да срещнете лю-
бовта и също така да се сдо-
биете с интригуващи контак-
ти, които могат да бъдат мно-
го ценни в кариерата ви, но
също така и просто, за да пре-
карате малко свободно време.
Ще имате нужда от повече
спокойствие в работата от
всякога, не оставяйте колегите
да ви разсейват с техните раз-
говори. Здравето е по-важно
от тренировката. Не прекаля-
вайте или един пропуснат ден
може да има по-големи пос-
ледствия.

ЛЪВ. Смели, самоувере-
ни, отстояващи и отворени
са представителите на зодия
Лъв. През април, вашето
настроение ще бъде страхот-
но и нищо няма да може да
го развали. Нито дори фак-
тът, че ще разкриете дребен
измамник в обкръжението си.

Хороскопът сега е най-ве-
че благоприятен за активни
атлети, защото в този пери-
од те ще постигнат най-го-
лям напредък. Лъвовете мо-
гат, разбира се, да разчитат
на подкрепа от близките им.
Всеки ще застане зад вас. В
най-трудните си моменти мо-
же да очаквате помощ от се-
мейството си. Те ще успеят
да вдигнат духа ви. Покаже-
те на най-близките си хора,
че ги оценявате и си върне-
те услугата. Ако приемете те-
зи неща за даденост, това ще
доведе до неприятни недора-

зумения. С партньора си, зо-
дия Лъв успява да открие
хармония отново. През ап-
рил звездите са в стабилно
разположение.

Ще се изправите пред
важно решение, което ще се
отрази на цялата ви карие-
ра. Преценете внимателно
опциите, не прибързвайте.
Потърсете съвестта си. Не
си давайте нереалистични
обещания, които няма да
спазите.

ДЕВА. Внимателни, гриж-
ливи, но интелигентни и точ-
ни са представителите на зо-
дия Дева. С идването на ме-
сец април, трудностите в ка-
риерата са преодолими, но
Девите имат много енергия

и няма да стоят мирни. Ще
бъдете привлечени към всич-
ко ново и неоткрито. В този
период можете да подобрите
знанията си или физическа-
та си форма. Не се страху-
вайте да излезете и да спор-
тувате с ваш приятел. Ще се
чувствате тъжни и депреси-
рани, заради времето през
април, потърсете компания-
та на вашето семейство или
най-близки приятели. Със си-
гурност не трябва да се изо-
лирате и да "стоите в ъгъла".
Хората могат да ви развед-
рят. Бавно, но сигурно ще
навлезете в спокоен период,
когато характерът на Девите
ще се развие и ще стане по-
зрял. Имате много енергия,
направете нещо за тялото си
- спортувайте. Ще се почувс-
твате по-добре. Ако не ви ха-
ресва какво виждате в огле-
далото, направете нещо по
въпроса.

ВЕЗНИ. Справедливост,
симпатия, хармония и ин-
телект. Влиянието на Вене-
ра в април ще донесе на Вез-
ните по-напрегнат и чувст-
вителен период. Ако някой
нарани чувствата ви сега,
ще го помните дълго време.
Трябва да запомните обаче,
че невинаги си заслужава да
мислите рационално. Преко-
мерни емоции, с които не
искате да се сблъсквате се-
га, могат да бъдат успокое-
ни чрез спорт, например. Ако
вашата половинка все още
ви упреква, не бъдете агре-
сивни и просто не изтъквай-
те грешките, които допуска.
Първо, помислете върху ва-
шите грешки. Ако се чувст-

вате зле, семейството ви ще
ви помогне и ще ви подкре-
пи през април. По това вре-
ме Везните ще намерят пъл-
ноценен съвет и разбиране.
Ако сте работили усърдно в
последните дни, вземете си
почивен ден и възстановете
изгубената енергия. Не тряб-
ва да започвате нищо слож-
но тази вечер. Обърнете вни-
мание на малките дейности
вкъщи и релаксирайте.

СКОРПИОН. Наблюда-
телни бойци, предвидливи и
съпричастни към другите. В
кариерата Скорпионите ги
очаква спокоен период. До-
ри да сте природно амбици-
озни, не е лошо да си почи-
вате от време на време. За-
това през април най-накрая
ще можете да прекарате сво-
бодното си време да правите
това, което харесвате. Ще бъ-
дете щастливи в позната об-
становка, вкъщи със семейс-
твото. Когато става въпрос
за здравето, очаква ви ста-
билен период. Април ще бъ-
де стабилен период. Звездите
най-накрая са се премести-
ли в идеална позиция и ще
успеете да се концентрирате.
Ще посветите повече от сво-
ето време на кариерата си и
ще бъдете много продуктив-
ни. Ще подобрите темпото си
на работа. Дори и най-при-
лежните колеги ще имат
проблеми да наваксат със
Скорпионите. Вашата къща
ще изглежда добре, ако изг-
леждаше по-жива. Отидете на
шопинг. Не ви очакват проб-
леми. Можете да насочите
вниманието си към другите
около вас.

СТРЕЛЕЦ. Целенасочени,
енергични и изпълнени с же-
лание и старание. Този ме-
сец всеки Стрелец ще се нас-
лаждава на нова вълна от по-
ложителна енергия. Благода-
рение на влиянието на Мер-
курий, вашата способност да
вземате решения ще бъде
бърза и изобретателна. Проб-
лемите във връзките ще бъ-
дат разрешени, затова необ-
вързаните хора могат смело
да излизат, или най-накрая
да поговорят с идола си. Се-
га е правилното време, зато-
ва не се страхувайте да нап-
равите следващата крачка.
Ще се насладите на работа-
та си през април. Времето
ще минава приятно и бързо
и няма да имате нищо про-
тив да работите до късно.
Въпреки това, представите-
лите на зодия Стрелец не
трябва да пренебрегват се-
мейството и най-близките си
приятели. Хората, които ви
обичат, няма да им хареса
да виждат, че сте повишили
темпото в работата толкова
много. Опитайте се да си по-
чинете, освободете си време
за релакс и семейна вечеря.
Спрете се. Ако не правите ни-
що за кратко, всичко ще бъ-
де наред. Запомнете. Ако ис-
кахте да станете по-рано, но
сте изморени, не се ядосвай-
те на себе си. Имате нужда
от повече сън.

КОЗИРОГ. Консерватив-
ните знаци са практични,
предпазливи, постоянни и се-
риозни. Април носи положи-
телна енергия не само на не-
обвързаните представители

на зодия Козирог. Влиянието
на Венера ще ви привлича
към всичко ново, ще се нас-
ладите на изследването на но-
ви неща, много преживява-
ния, запознанства, също та-
ка и приятели. Най-накрая
няма да се страхувате да из-
лезете и да посрещнете щас-
тието си. В кариерата ще се
наслаждавате на ведър пери-
од. Няма нищо, което да ви
застрашава. През април, за
съжаление, ще се появят
проблеми в работата. Дали
ще се отнася за спорове с ко-
леги или работодатели, про-
мяна на работното място или
просто важна задача, която
трябва да се разреши спеш-
но. Каквото и да е, ще бъдете
заети. Дори и в този период,
Козирогът не трябва да по-
тъва в стрес и да отделя вре-
ме само за себе си. Ако сте
напълно сигурни, че имате
право, можете да спорите с
шефа си. Не забравяйте ста-
рите си приятели. Отделете си
време, за да се срещнете за
кафе, например.

ВОДОЛЕЙ. Емоционал-
ни и романтични с желание
за експерименти. Опитайте
се да извлечете максимално-
то от този положителен пе-
риод. Важно е за Водолеите
ефективно да организират
времето си и да намерят мяс-
то и за работа и за забавле-
ние. Само по този начин жи-
вотът може да бъде хармо-
ничен през април и така ще
бъдете щастливи. Не трябва
да забравяте и семейството
си, отидете да ги видите.
През април Водолеите ще
имат успех в кариерата, коя-
то ще процъфтява и проспе-
рира. Не позволявайте да
станете пасивни. Вашите на-
чалници вече са свикнали на
някаво ниво на работно ви
темпо и все още очакват съ-
щото. От друга страна, ще
имате повече време да обър-
нете внимание на запознан-
ствата и връзките си. Ако ви-
наги сте се наслаждавали или
сте впечатлени от рисуване-
то, сега е времето да започ-
нете уроци и да опитате. Пос-
пете до късно, ще имате по-
вече енергия през деня.

РИБИ. Скромен и чувст-
вителен знак, те имат силно
вътрешно възприятие и
вдъхновение. Април ще ви
донесе желание за успех в ка-
риерата, обаче хороскопът
съветва да изчакате правил-
ния период. Не ви липсва
мотивация, но разположени-
ето на звездите не е много
положително в тази насока.
Рибите по-скоро трябва да се
фокусират върху себе си и
върху развитието в личен
план или образование. Ня-
ма проблеми, които да заст-
рашават здравето ви. Напос-
ледък сте стресирани прека-
лено много. Положението в
работата изисква цялото ви
внимание. През април, по-
ложението ще се успокои,
според хороскопа. Най-нак-
рая ще имате време да си по-
чинете и да прекарате сво-
бодното си време така, както
желаете. Този период ще бъ-
де много хармоничен за Ри-
бите. Определено не трябва
да мързелувате дори, когато
другите го правят. Вашият
шеф ще забележи усилията
ви. Не всеки ден е добър. Не
се отчайвайте, ако нещата не
сработят така, както сте пла-
нували от време на време.

Хороскоп за април
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Начини на предава-
не на вируса, при-
чиняващ COVID-19:

 Респираторните инфек-
ции могат да се предават
чрез капчици с различна
големина: когато частици-
те на капката са с диаме-
тър > 5 мм, те се опреде-
лят като респираторни
частици, а когато са < 5
мм се определят като час-
тици (droplet nuclei). Спо-
ред досегашните разкри-
тия, COVID-19 се разпрос-
транява между хората ос-
новно чрез респираторни-
те частици и чрез директ-
ни контактни пътища. В
анализ на 75 465 случая на
COVID-19 в Китай не е док-
ладвано предаване по въз-
духа.

Предаване на капкови
частици се осъществява,
когато човек се намира в
близък контакт (на разс-
тояние по-малко от един
метър) с някой, който има
респираторни симптоми
(например кашля или ки-
ха) и по този начин е из-
ложен на риск в неговата
мукоза (в устата или в но-
са) или конюнктива (в очи-
те) да попаднат потенци-
ално заразни респиратор-
ни частици. Предаването
може да стане също и
чрез огнища в непосред-
ствената среда около за-
разения човек. Следова-
телно предаването на ви-
руса COVID-19 става чрез
директен контакт със за-
разен човек и чрез инди-
ректен контакт с повърх-
ностите от обкръжението
или предметите, използва-
ни от заразения човек
(например стетоскоп или
термометър).

Предаването по възду-
ха е различно от капко-
вото предаване, тъй като
касае наличието на мик-
роби в най-малките час-
тици, за които се смята,
че са с големина < 5 мм
в диаметър и могат да ос-
танат във въздуха за дъ-
лъг период и да се преда-
дат на други хора през
разстояние, по-голямо от
1 метър.

В контекста на COVID-
19 предаването по възду-
ха може да бъде възмож-
но при определени обсто-
ятелства и ситуации, при
които са извършвани про-
цедури и поддържащо ле-
чение, включващи аерозо-
ли, като например ендот-

ÑÇÎ: Íÿìà äàííè COVID-19
äà ñå ïðåäàâà ïî âúçäóõ
Ñâåòîâíàòà çäðàâíà îðãàíèçàöèÿ èçëåçå ñ ïðåïîðúêè çà ïðåäïàçíè ìåðêè çà
áîëíè÷íè ñëóæèòåëè, ïóáëèêóâàíà íà 30 ìàðò íà ñàéòà íà îðãàíèçàöèÿòà

рахеална  интубация ,
бронхоскопия, отворена
сукция, извършване на не-
булизиращо лечение, ръч-
но вентилиране преди ин-
тубиране, обръщане на па-
циента в подходяща поза,
изключване на пациента от
вентилатора, неинвазивно
обдишване чрез притиска-
не, трахеостомия и кардио-
пулмонарна ресусцитация.

В момента някои науч-
ни публикации предоставят
първоначални доказателс-
тва относно възможност-
та вируса COVID-19 да бъ-
де открит във въздуха и по
този начин да се направи
предположението, че е
възможно предаване по
въздуха. Тези първи откри-
тия трябва да се интерп-
ретират внимателно.

Скорошна публикация в
New England Journal of
Medicine прави оценка на
устойчивостта на вирусът
COVID-19. В това експери-
ментално проучване са би-
ли генерирани аерозоли и
са били поставени в конт-
ролирани лабораторни ус-
ловия. Използваната ма-
шина (барабан на Голд-
берг) е високомощна ма-
шина, която не съответст-
ва на условията, възник-
ващи при човешкото каш-
ляне. Също така открива-
нето на COVID-19 в аеро-
золните частици до 3 часа
не отразява клиничната

ситуация, в която се при-
лагат аерозолни процеду-
ри, тъй като това е била
експериментално предиз-
викана аерозолгенерира-
ща процедура.

Съществуват доклади
за обстоятелства, при ко-
ито пациенти с COVID-19
симптоматика са били
приети и при които не е
била  открита  РНА  на
COVID-19 във въздушните
проби. СЗО е запозната
с други проучвания, оце-
няващи присъствието на
РНА на COVID-19 във въз-
душни проби, но които
още не са публикувани в
представителните журна-
ли. Важно е да се отбе-
лежи, че откриването на
РНА в проби от околната
среда въз основа на ла-
бораторни изследвания
на полимеразната вериж-
на реакция (PCR) не е по-
казателно за действащ
вирус, който може да се
предава. Нужни са по-на-
татъшни изследвания, за
да се определи дали е
възможно да се открие
COVID-19 във въздуха от
стаите на заразени паци-
енти, при които не са про-
веждани аерозолни проце-
дури. Ако се появят таки-
ва случаи, е важно да се
знае дали е намерен дей-
стващ вирус и каква роля
може да играе той в пре-
даването на заразата.

Заключения:

Въз основа на налични-
те доказателства, включи-
телно последните публика-
ции, споменати по-горе,
СЗО продължава да пре-
поръчва мерки срещу час-
тиците и директния контакт
за всички, които се гри-
жат за пациенти с COVID-
19. СЗО продължава да
препоръчва въздушна за-
щита при обстоятелства и
на места, където се при-
лагат аерозолни процеду-
ри и поддържащо лечение,
според оценката на рис-
ка. Тези препоръки се под-
крепят от други национал-
ни и международни насо-
ки, включително разрабо-
тените от Европейската
асоциация по интензивна
медицина и Асоциацията
по спешна медицина, как-
то и тези, които в момен-
та се прилагат в Австра-
лия, Канада и Обединено-
то кралство.

В същото време, други
държави и организации,
включително Центърът за
контрол на заразите на
САЩ и Европейският цен-
тър за превенция и контрол
на заразите препоръчват
въздушно предпазване във
всеки случай, свързан с
грижа за пациент с COVID-
19, и смятат употребата на
медицинска маска за при-
емлив вариант в случай на

недостиг на респиратори
(N95, FFP2 или FFP3).

Настоящите препоръки
на СЗО наблягат на важ-
ността от рационална и
подходяща употреба на
всички средства за лична
защита, не само маски, ко-
ито изискват коректно и
стриктно поведение от
страна на здравните ра-
ботници, особено при про-
цедурите за отстраняване
на предпазните средства
и хигиената на ръцете.
СЗО препоръчва също обу-
чение на персонала по те-
зи препоръки, както и
адекватно набавяне и на-
личност на необходимите
ЛПС и други консумативи
и уреди. Най-накрая, СЗО
продължава да настоява
за крайната необходимост
от честата хигиена на ръ-
цете, от спазването на
респираторната етика и
почистването и дезинфек-
цията на средата, както и
важността на физическа-
та дистанция и избягване-
то на близки, незащитени
контакти с хора с треска
и респираторни симптоми.

СЗО внимателно следи
за нови открития по този
критичен проблем и ще ак-
туализира този научен бю-
летин при получаване на
нова информация.

Превод: "Гласове"
Източник: Световна
здравна организация
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Ùå ÷óåì ëè ñêîðî "ïúëíàòà" âåðñèÿ
íà Äåñåòàòà ñèìôîíèÿ íà Áåòîâåí?

Южнокорейската илюс-
траторка и автор Баек Хи-
на спечели годишната наг-
рада в памет на Астрид
Линдгрен за постижения в
областта на литературата
за деца и юноши. Нейните
книги представят истории
за усамотение и солидар-
ност, обяви председателка-
та на журито Бьол Уестин.
Журито изтъкна "изключи-
телния принос" на Хи-на, с
което заслужи литератур-
ната награда за 2020 г. "Хи-
на Бек е с изключителен
усет за материалите, вън-
шния вид и жестовете.
Хлебчета от облаци и шер-
бетови луни, животни, феи
от банята и хора се сре-
щат в нейните емоционал-

Добрите стари филми на
Холивуд
Американският кинок-
ритик Скот Файнберг
състави списък на
филмите от периода
на "Златния век в
Холивуд". На любите-
лите на класиката той
препоръчва да гледат
драмата на Уилям
Уайлер "Иьозавел"
(1938). Действието се
развива в средата на
XIX век в Нови Орле-
ан, а съдбите на
героите се преплитат
на фона на свирепата
жълта треска. Лента-
та има 2 награди
"Оскар" и в нея
участва Бети Дейвис.

Васко Василев: Няма
страх, хората спазват
правилата
Карантината завари
в Испания и виртуоз-
ния български цигу-
лар Васко Василев.
Той се е самоизоли-
рал в къщата си във
Валенсия - регион, в
който хората повди-
гат духа си в този
труден период с
горещите ритми на
фламенкото. "Може
да се ходи само до
магазин и аптеката,
има полицай, който
проверява. Хората
спазват ограничения-
та".

:

Íàêðàòêî

Äîìúò íà õóìîðà
è ñàòèðàòà â
Ãàáðîâî ÷åñòâà
ðîæäåí äåí îíëàéí

За първи път в 48-
годишната история на
Дома на хумора и
сатирата в Габрово,
Музеят ще отбележи
рождения си ден
онлайн. За съжале-
ние, вратите му ще
останат затворени, а
залите - празни за
обичайно очакваните
тълпи от гости. Дали
всеки един от нас не
е преживял поне един
рожден ден в живота
си без гости, торта и
подаръци. Да останем
по домовете си и да
се надяваме, че
коронавирусът все
някога ще се умори
да вилнее. А тогава
ще има изложби, с
цветни детски ателие-
та, представяния на
нашумели книги и
филмови прожекции.
Налага се да поддър-
жаме настроението си
с онлайн изложби от
фейсбук страницата
на музея - https://
www.facebook.com/
humorhouse.bg ç

Международен екип от
музиковеди, компютърни
специалисти, пианистът
Робърт Левин с помощта
на изкуствен интелект
опитва да "довърши"
произведението на
гениалния композитор.

Пандемията от коро-
навируса ще забави
представянето на "пълна-
та" версия на недовър-
шената Десета симфония
на Лудвиг ван Бетовен,
която е дело на изкуст-
вен интелект.

Оркестърът на Бето-
вен от Бон трябваше да
представи произведение-
то в края на април и
така да отбележи 250-ата
годишнина от рождение-
то на композитора в
града. Заради пандемия-
та обаче премиерата
може да се очаква през
ноември. Международен
екип от музиковеди,
компютърни специалис-
ти, пианистът Робърт
Левин с помощта на
изкуствен интелект
опитва от миналата
година да "довърши"
произведението на
Бетовен. Той успява

Þæíîêîðåéñêà èëþñòðàòîðêà ñïå÷åëè
íàãðàäàòà "Àñòðèä Ëèíäãðåí"

преди смъртта си само
да скицира първата част
от симфонията в ми
бемол мажор. Довърше-
ното произведение е с
продължителност около
25 минути и е в две
части.

Още от дете той учи
пиано, орган и цигулка,
а на 7-годишна възраст

ни миниатюрни светове.
Творбите й са портал към
удивителното: сетивно, за-
майващо и рязко", гласи
мнението на журито.

За най-голямата награ-
да за детско-юношеска ли-
тература в света с награ-
ден фонд от 440 000 евро
бяха номинирани 240 кан-
дидати от 67 страни, сред
тях и българските писател-
ки Мая Дългъчева и Юлия
Спиридонова.

Хи-на Бек е публикувала
13 картинни книги, популяр-
ни в Азия, някои от които
са преведени на други ези-
ци. Една от най-успешните
й книги, Cloud Bread (Хляб
от облак), е публикувана на
английски през 2011 г. ç

изнася първия си кон-
церт. На 12 вече компо-
зира първите си малки
пиеси с оригинални
заглавия като "Песен за
едно кърмаче" и "Елегия
за смъртта на един
пудел". През 1792 г.
заминава за Виена и
остава там до края на
живота си. Най-популяр-

ната му композиция -
"За Елиза" - е писана за
германската оперна
певица Елизабет Рьокел.
Експерти твърдят, че
Бетовен дори поискал
ръката на певицата.
Умира едва 56-годишен,
на 26 март 1827 г. -
навярно от цироза на
черния дроб. ç

Èçëåçå àðõèâúò íà Ãîöå Äåë÷åâ
От един

ден на
българския
книжен
пазар се
появи една
дългоочаква-
на книга -
"Архив на
Гоце Дел-
чев". Тя е
дело на
историците
Ива Бурил-
кова и Цочо
Билярски,
дългогодиш-
ни специа-
листи в
Централния
държавен
архив и
познати
изследовате-
ли на маке-
донския
въпрос.
Книгата излиза като
издание на Фондация
ВМРО и Издателство
"Захарий Стоянов".

Досега историческата
наука не разполагаше
със събрания на едно
място архив на Гоце
Делчев. В настоящото
най-пълно издание на
неговия архив са вклю-
чени 911 документа от
неговото запазено доку-
ментално наследство,
които обхващат времето
от 11 юли 1891 г., когато
Г. Делчев е зачислен
като юнкер в Софийско-

то военно училище, до
първите дни на май 1903
г., когато загива в бой с
турския аскер при с.
Баница, Серско. Целият
тираж на изданието е
само с твърди корици,
художествено оформени
от Пламен Трампов. То е
в обем 850 страници,
голям формат. Към нея е
приложен и богат илюст-
ративен материал, пред-
ставляващ близо 150
снимки и факсимилета
на документи, излезли
изпод ръката на Гоце
Делчев. ç
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Запасяването на гер-
манските домакинства със
стоки от първа необходи-
мост на фона на очаква-
ните строги ограничения и
карантинни мерки е
довело до силен растеж в
продажбите на дребно
през февруари. Това сочат
публикувани вчера офици-
ални данни, цитирани от
Ройтерс.

Спрямо същия месец
на миналата година про-
дажбите са скочили с 6,4
на сто с отчитане на
сезонните фактори, изпре-
варвайки значително
очакванията на анализато-
рите за увеличение от
едва 1,5 на сто. Отчетено
на месечна основа, фев-
руарските продажби са
нараснали с 1,2 на сто.
Скокът в търсенето от
домакинствата, подготвя-
щи се за ограничения на
излизането навън и евен-
туална карантина, вече
доведе до недостиг на

Ïðîäàæáèòå íà äðåáíî â Ãåðìàíèÿ
ñêî÷èõà çàðàäè çàïàñÿâàíåòî
Ïàíè÷åñêîòî ïàçàðóâàíå å îñîáåíî
ñèëíî ïðè õðàíèòå, íàïèòêèòå
è òþòþíåâèòå èçäåëèÿ

тоалетна хартия в цялата
страна и популяризира
думата "хамстеринг", или
"да трупаш като хамстер",
която германците използ-
ват за паническото паза-
руване.

Продажбите са нарас-
нали като цяло, но пови-
шението е особено силно
при храните, напитките и
тютюневите изделия,
уточнява германската
статистическа служба. В
тези сектори приходите са
скочили със 7,8 на сто
спрямо февруари 2019 г.
Най-облагодетелствани от
тази тенденция са супер-
маркетите, чиито приходи
са се увеличили с 8,3 на
сто спрямо растеж от 3,5
на сто при специализира-
ните магазини.

Данните за търговията
на дребно са сред малко-
то добри новини за най-
голямата европейска
икономика, която се
очаква да изпадне в

:
Властите в Москва
представиха вчера
приложение за смартфон,
създадено за да просле-
дява хората, на които е
наредено да си стоят
вкъщи заради коронави-
руса. В същото време
Русия разшири обхвата
на карантината на терито-
рията на страната.
Москва се подготвя да
въведе система със
специфичен матричен
баркод, при която всеки
жител на града, който се
регистрира онлайн, ще
получи уникален код,
който може да покаже на
полицаите, ако го спрат,
когато отива до магазина
или аптеката. Осем южни
региона в Русия наложиха
вчера подобни на тези в
Москва мерки за каран-
тина, което означава, че
над 80 региона в страна-
та сега са частична
изолация.

В Австралия
бе преустановено печата-
нето на около 60 вестни-
ка. Най-голямото австра-
лийско вестникарско
обединение "Нюз корп",
собственост на медийния
магнат Рупърт Мърдок,
обяви, че преустановява
печатането на около 60
регионални вестника
заради спада в печалбите
от реклама, провокиран
от пандемията на корона-
вируса. "Нюз корп" заяви,
че вестниците от щатите
Нов Южен Уелс, Викто-
рия, Куинсланд и Южна
Австралия вече няма да
излизат на хартия, а само
онлайн. "Не беше лесно
да вземем това решение.
Кризата, свързана с
коронавируса, провокира
безпрецедентни икономи-
чески трудности и ние
правим всичко възможно
за съхраняването на
възможно най-много
работни места. Бяхме
принудени да престанем
да печатаме местните си
издания заради ограничи-
телните мерки в рамките
на борбата срещу коро-
навируса", заяви Майкъл
Милър, изпълнителен
директор на "Нюз корп"
за Австралия. Още преди
началото на пандемията
много медийни групи
минаха към онлайн
издания.

13-годишно момче
e най-младата жертва на
коронавирусa в Обедине-
ното кралство. Момчето,
чието малко име е
Исмаил, е било прието в
болницата в четвъртък
със симптоми на вирусна
инфекция, включително
затруднено дишане.
"Беше му поставен
респиратор и бе поставен
в изкуствена кома. За
съжаление, почина в
понеделник сутринта.
Доколкото ни е известно,
не е имал придружаващи
здравословни проблеми",
съобщи в комюнике
семейството му.

Íàêðàòêî

рецесия тази година,
засегната от пандемията.

И продажбите на нехра-
нителни продукти също
рязко са нараснали - с 5,6
на сто спрямо февруари
миналата година, отчетено
в реални стойности. Он-

П О К А Н А

УС на ЗПК "Несебър" гр. Несебър свиква Общо годишно отчетно изборно събрание на
кооператорите на основание чл. 16, ал. 1 и 3 от Закона за кооперациите, на 15 май
2020 година /събота/ от 9 часа в Залата на Общински съвет гр. Несебър при следния

ДНЕВЕН  РЕД
1. Отчет на УС за дейността на кооперацията през 2019 година и бизнес програма за

2020 година.
2. Отчет на КС за дейността през 2019 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2019 г.
4. Избор на ръководство на кооперацията: Председател, Управителен съвет и Контро-

лен съвет.
Поканват се член-кооператорите да присъстват на събранието.
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час по-късно на същото място,

независимо от броя на присъстващите.
При създалата се обстановка в страната и приетите мерки от държавата, УС допълни-

телно ще определи дата на събранието, ако до 15 май е невъзможно да се проведе.
ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

П О К А Н А
Земеделска Кооперация "ЕДИНСТВО", село ХАН АСПАРУХОВО, общ. Стара Загора, кани

ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ на 26.04.2020 г. (НЕДЕЛЯ) ОТ 09.00 ЧАСА
В СТОПАНСКИ ДВОР, СЕЛО ХАН АСПАРУХОВО НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КООПЕРАЦИЯТА,

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на Управителния съвет на кооперацията за дейността през 2019 г. и
предстоящите задачи на кооперацията през 2020 г.

2. Доклад на Контролния съвет на кооперацията за извършената контролна
дейност през 2019 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на кооперацията за 2019 г.
4. Освобождаване на Председателя на кооперацията от отговорност за дейност-

та му през 2019 г.
5. Освобождаване на Управителния съвет от отговорност за дейността му през

2019 г.
6. Освобождаване на Контролния съвет от отговорност за дейността му през

2019 г.
7. Разни.

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Жена окача торбичка с продукти на  т. нар. Дарителска стена за хора
в нужда на входа на катедралата "Мариендом" в германския град

Ерфурт. Тук бездомниците могат, без да влизат в контакт с дарителите,
да получават най-необходимите им продукти.

Снимки Пресфото БТА

Японският премиер Шиндзо Абе
заяви, че не може да обяви

национална карантина въпреки
рязкото увеличение в броя на

потвърдените случаи на
коронавирусна инфекция. Той

заяви това ден след като броят
на потвърдените коронавирус-
ни инфекции в Япония скочи
само за ден до рекордните

240, включително 78 в Токио.
Премиерът заяви, че Япония е

"на ръба" на извънредното
положение, и добави, че дори
Япония да успее да избегне
взривно разпространение на
вируса, се очаква да остане

"на ръба за дълго време".

лайн услугите и доставките
бележат високи резултати
с повишение на приходите
от 11 на сто спрямо фев-
руари 2019 г. Продажбите
на фармацевтични и
козметични стоки са се
увеличили с 6,6 на сто. ççççç

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг похвали Турция за
оказаната на Испания и Италия помощ под формата на медицински
материали срещу COVID-19, като заяви, че е горд от солидарността

между членове на НАТО, предаде турската частна телевизия
СиЕнЕн-Тюрк. Турция изпрати вчера с военни товарни самолети в
Испания и Италия помощ във вид на маски, предпазни очила,

защитни гащеризони и дезинфектанти. Материалите са произведени
във фабрики и шивашки цехове към министерството на национал-

ната отбрана на страната.

Ñòîëòåíáåðã ïîõâàëè Òóðöèÿ çà ïîìîùòà
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Русия съобщи, че е
изпратила самолет с
хуманитарна помощ в
САЩ, където коронави-
русната пандемия е
взела вече над 4000
жертви, предаде АФП.

За САЩ излетя Ан-124
на руските ВВС, натова-
рен с предпазни маски и
медицинско оборудване,
съобщи министерството
на отбраната в Москва.

Според говорителя на
Кремъл Дмитрий Песков
тази помощ е била спо-
мената по-рано в разго-
вор по телефона между
руския президент Влади-
мир Путин и американс-
кия му колега Доналд
Тръмп.

Днес, когато ситуацията
засяга всички без изклю-
чение и се превръща в
глобална, стават безалтер-
нативни действията в дух

Ëåêàð, êîíòàêòóâàë ïðåäè ñåäìèöà
ñ Ïóòèí, å çàðàçåí ñ êîðîíàâèðóñà

Ìîñêâà èçïðàùà ñàìîëåò ñ ìàñêè
è ìåäèöèíñêî îáîðóäâàíå â ÑÀÙ

"Ãèíåñ" îáÿâè 112-ãîäèøåí áðèòàíåö
çà íàé-âúçðàñòíèÿ ìúæ äíåñ

Британецът Робърт Уей-
тън, отпразнувал на 29 март
своя 112-и рожден ден, бе
обявен за най-възрастния
мъж на планетата, съобщи
ТАСС, като се позова на ин-
формация на сайта на Кни-
гата за рекордите "Гинес".

"В съответствие с дейст-
ващите в Обединеното
кралство правила за соци-
ално дистанциране заради
коронавируса представител
на Книгата за рекордите не
може лично да се срещне
с Боб, както се случва обик-
новено. Вместо това, дока-
то той стоеше на балкона

Руският президент Владимир Путин се ръкува с шефа на болницата "Комунарка" доктор Денис Проценко
по време на посещението си на 23 март. "Путин редовно се тества. Всичко е нормално", каза говорите-

лят на Кремъл Песков по повод публикациите за заразения лекар.

си, му изпяха песента "Чес-
тит рожден ден" и сертифи-
катът бе връчен на служи-
тели на дома за възрастни
хора, където Боб живее", се
посочва в съобщението.

Всичко това е било из-
вършено на безопасно раз-
стояние, за да се отбележи
забележителното събитие.

Титлата на най-възрас-
тен мъж на планетата пре-
мина при англичанина от
японеца Читецу Ватанабе,
който почина на 23 февру-
ари на възраст 112 години
и 355 дни. Най-възрастният
човек на Земята е японка-

та Кане Танака.
Уейтън има 3 деца, 10 вну-

ци и 25 правнуци, които са
го поздравили по телефона.

"Аз съм обикновен човек,
комуто просто провървя да
кара дълъг живот", каза Уей-
тън в интервю миналата го-
дина за в."Дейли мейл". По
думите му в детството и той
"като всички" преболедувал
коклюш и шарка, преживял
2 епидемии от испански
грип и 2 световни войни,
живял е в Канада и Тайван,
където научил китайски,
прекарал е малария и ус-
пешно се възстановил. ç

Снимки Интернет и Пресфото БТА

ешелони на властта в Да-
маск в продължение на 30
години.

Той бе един от най-приб-
лижените хора на Хафез
Асад - бащата на сегашния
президент, който бе наче-
ло на Сирия от 1970 г. След
смъртта на Асад-старши
през 2000 г. постът му бе
наследен от неговия син
Башар Асад.

От Париж адвокатът по
професия Хаддам се опит-
ваше да си намери нова
роля в опозицията срещу
Асад-младши, но трудно пе-
челеше доверие сред дру-

През 2014 г. бившият сирийски вицепрезидент Абдел Хаддам
призна, че е работил като част от сирийския режим, и подчерта
готовността си да се яви пред разследваща комисия или пред

арабски или международен съд по обвинения в корупция, докато е
бил във властта

Ïî÷èíà áèâøèÿò âèöåïðåçèäåíò Àáäåë
Õàääàì, êîéòî áå ïðîòèâíèê íà Àñàä

Бившият сирийски ви-
цепрезидент Абдел Халим
Хаддам, който стана виден
опонент и противник на
президента Башар Асад,
почина в изгнание в Париж
на 88-годишна възраст, пре-
даде Ройтерс.

Хаддам избяга във
Франция през 2005 г., след
като скъса отношенията си
с Асад, и оттогава бе един
от отявлените му критици.

За кончината му от ин-
фаркт съобщи друг сирий-
ски изгнаник и негов приб-
лижен.

Хаддам бе в горните

Роденият в 1908 г. Робърт Уейтън е инженер по образование, през
Втората световна война работел в завод, произвеждащ самолети
за Британската империя. Сега, за да запълва времето си, прави
играчки мелнички, които продава по 40 лири и дарява парите за

благотворителност.

гите дисиденти и опозици-
онери срещу режима.

Враговете на Асад-млад-
ши не приемаха положи-
телно Хаддам заради него-
вата дългогодишна роля в
редовете на управляваща-
та партия Баас и като вън-
шен министър на страна-
та.

Хаддам обвиняваше Ба-
шар Асад, който произхож-
да от шиитското малцинст-
во на алауитите, и негово-
то семейство в разпалва-
не на религиозни вражди.
Самият Хаддам бе мюсюл-
манин сунит. ç

на партньорство и взаимо-
помощ, заяви Песков пред
руски агенции.

Миналата седмица
Русия изпрати самолети
с експерти медици,
оборудване за лаборато-
рии и мобилни системи
за дезинфекция в Ита-
лия, където болестта е
взела над 12 400 жертви.

До момента САЩ са
обявили официално за
близо 186 000 заразени и
4076 починали.

Лекарят, който мина-
лата седмица е развеж-
дал руския президент
Владимир Путин из
главната болница в
Москва за пациенти,
болни от COVID-19, е
диагностициран с новия
коронавирус, съобщи
телевизия "Россия 24".

Доктор Денис Процен-
ко потвърди, че е дал

положителен резултат на
теста. Той каза, че се
чувства добре, изолирал
се е в кабинета си и
работи дистанционно.

Във вторник миналата

седмица Путин посети
болницата "Комунарка",
където разговаря с Про-
ценко. На телевизионни
кадри се вижда, че по
време на разговора

двамата са без предпаз-
ни средства.

Говорителят на Кремъл
Дмитрий Песков заяви, че
Путин редовно се подлага
на тест за коронавирус. ç
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07.00 "Безценната перла" - сериал (п)
07.50 Музикален антракт
08.00 "За историята свободно" (п)
09.00 Заседание на Народното събрание -

пряко предаване
10.00 ТВ пазар
10.15 Заседание на Народното събрание -

пряко предаване
11.00 ТВ пазар
11.15 Заседание на Народното събрание -

пряко предаване
12.30 "Местно време"
13.00 "Безценната перла" - сериал
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

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

Стоил Рошкев
17.10 "Хрътката" - сериен филм, 4 епизод
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Местно време"
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "Студио Икономика" с водещ Нора

Стоичкова
21.00 Киносалон БСТВ: "Пролет на улица

Заречна" (1957 г.) СССР
22.35 Новини (п)
23.20 "Местно време"
23.30 "Актуално от деня" (п)
00.00 "Студио Икономика" (п)
01.00 "Следобед с БСТВ" (п)
02.30 "Общество и култура" (п)
03.30 "Шевица" - фолклорно предаване (п)
05.00 Документален филм (п)
05.40 "Сянката на Елена" - сериал (п)
06.30 "Антидот" с водещ Юлия Ал-Хаким (п)

ÁÍÒ 1

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

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

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

12.35 Бизнес.БГ /п/
13.00 В кадър /п/
13.30 Поморие - скритата перла - докумен-

тален филм /България, 2019 г./, ре-
жисьор Степан Поляков

14.05 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Здравей, бабо - тв филм /България,

1991 г./, режисьор Мариана Евстати-
ева-Биолчева, в ролите: Елена Сте-
фанова, Асен Миланов, Елена Райно-
ва, Люба Алексиева, Стоян Стоев

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

щаб - пряко предаване
17.25 Джинс
18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня
18.30 Спорт ТОТО
19.05 Препрочитаме Вазов - кампания на

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

19.10 Корпорация "Приключения" - тв филм
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Джаки и Райън - игрален филм /САЩ,

2014 г./,  в ролите: Катрин Хейгъл,
Бен Барнс, Клеа Дювал, Шерил Лий

22.35 Национални съкровища на Чехия: Чеш-
ки Крумлов

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

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

23.35 Интервенция - тв филм /Великобри-
тания, 2007 г./, в ролите: Анди Мак-
дауъл, Кери Фокс, Иън Харт, Кълм
Фиор и др. (12)

01.10 Култура.БГ /п/
02.10 100% будни /п/
03.10 Корпорация "Приключения" - тв филм

/п/
03.55 Днес и утре
04.25 Малки истории /п/

bTV

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

мация, сериал, еп. 26
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

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

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, еп. 46
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 7, еп. 104
16.00 "Спасители в планината" - сериал, с.

8, еп. 6
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

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

с. 2, еп. 23
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 2,

еп. 58
21.00 "Бригада Нов дом" /п/ - предаване с

водещ Мария Силвестър
22.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,

еп. 22
00.30 "Спасители в планината" /п./ - сери-

ал, с. 8, еп. 6
01.30 "Домашен арест" /п./ - сериал
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сериал, еп. 85

bTV Action

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

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Рескю Ботс" - сериал, еп. 15 - 18

08.00 "Кости" - сериал, с. 11, еп. 2
09.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 9
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 3, еп. 6
11.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 9
12.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, еп. 11
13.00 "Ускорение" - екшън, трилър (САЩ,

Австралия, 2004), в ролите: Мартин
Хендерсън, Айс Кюб, Моне Мейзър,
Макс Бийсли, Джей Хернандес, Фей-
зон Лъв

15.00 "Кости" - сериал, с. 11, еп. 3
16.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 10
17.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, еп. 12
18.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 10
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, с. 3, еп. 7
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Господарят

на илюзията" - сериал, еп. 7
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Мобилна връзка"

- криминален, трилър (САЩ, Герма-
ния, 2004), в ролите: Ким Бейсингър,
Крис Евънс, Джейсън Стейтъм, Дже-
сика Бийл, Ноа Емърик, Валъри Крус,
Уилям Мейси

00.00 "Господарят на илюзията" - сериал,
еп. 7

01.00 "Животинско царство" - сериал, с. 3,
еп. 1

02.00 "Стрелата" - сериал, с. 3, еп. 7
03.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, еп. 12
04.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 10

bTV COMEDY

05.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
06.00 "Кое е това момиче" - сериал, с. 7, еп.

3, 4
07.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал

08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
10.00 "Кунг-фу панда 3" - анимация, екшън,

приключенски (САЩ, Китай, 2016),
режисьори Дженифър Ю и Алесандро
Карлони

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

сериал
14.00 "Кухня" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
18.00 "Приятели" - сериал, еп. 17, 18
19.00 Премиера: "Слънчева Филаделфия" -

сериал, с. 13, еп. 9, 10 (последен)
20.00 Премиера: "Новите съседи" - сериал,

с. 11, еп. 13 (последен)
22.00 "Кухня" - сериал, с. 6, еп. 5, 6
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал, с.

3, еп. 15, 16
00.00 "Размяната" - комедия, фентъзи (САЩ,

2011), в ролите: Райън Рейнолдс,
Джейсън Бейтман, Лесли Ман, Оли-
вия Уайлд, Ти Джей Хенсън, Ед Акер-
ман [14+]

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

bTV Cinema

06.00 "Къща от карти" /п./ - сериал, с. 6, еп.
3, 4

08.00 "Отново е Коледа" - семеен, комедия
(САЩ, 2016), в ролите: Шон Райън
Фокс, Армани Джаксън, Кристи Ро-
мано и др.

10.00 "Къща от карти" - сериал, с. 6, еп. 5, 6
12.45 "Ван Хелсинг" - фентъзи, екшън, хо-

рър, трилър (САЩ, Чехия, 2004), в
ролите: Хю Джакман, Кейт Бекин-
сейл, Ричард Роксбърг, Дейвид Уе-
нъм, Уил Кемп

15.30 "Да пожертваш пешка" - биографи-
чен, спортен, драма (САЩ, Канада,
2014), в ролите: Тоби Магуайър, Лив
Шрайбър, Питър Сарсгард, Майкъл
Стулбарг, Едуард Зиновиев, Лили Рейб,
Робин Уайгърт и др.

18.15 "Бързи и яростни 7" - екшън, трилър
(САЩ, 2015),  в ролите: Вин Дизел,
Пол Уокър, Дуейн Джонсън, Мишел
Родригес, Джордана Брустър, Тай-
рийз Гибсън, Лудакис, Елса Патаки,
Джейсън Стейтъм, Джаймън Хаунсу

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Х-Мен" - фантастика, екшън, прик-

люченски (САЩ, 2000), в ролите:
Патрик Стюарт, Хю Джакман, Иън
Маккелън, Фамке Янсен, Джеймс Мар-
сдън, Хали Бери, Ана Пакуин и др.

23.00 "Този див, див запад" - уестърн,
екшън, комедия, приключенски (САЩ,
1999), в ролите: Уил Смит, Кевин
Клайн, Кенет Брана, Салма Хайек, М.
Емет Уолш, Тед Ливайн и др.

01.15 "Да пожертваш пешка" /п./ - биогра-
фичен, спортен, драма (САЩ, Канада,
2014)

03.45 "Срамежливия стрелец" - екшън, ко-
медия, приключенски (Великобрита-
ния, 2017), в ролите: Антонио Банде-
рас, Олга Куриленко, Бен Кура, Марк
Вали, Ашлинг Лофтъс, Джереми Су-
ифт и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Нюанси синьо" - сериал, сезон 2 /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна еми-

сия
20.00 "Откраднат живот: Системата" (пре-

миера) - сериал, сезон 9
21.00 "Hell’s Kitchen България" - риалити,

нов сезон
22.00 "Съдби на кръстопът" - предаване на

NOVA
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Нюанси синьо" - сериал, сезон 2
00.30 "Незабравимо" - сериал, сезон 1
01.30 "Уил и Грейс" - сериал, сезон 3
02.30 "Завинаги свързани" - сериал

Êèíî Íîâà

06.30 "В кадър"
07.00 "Мистериите на Аурора Тийгардън:

Неочаквана смърт" - мистерии с уч.
на Кандис Камерън Бър, Марилу Хе-
нър, Лекса Дойг, Брус Доусън  /п/

08.45 "Коледа в Конуей" - романтична дра-
ма с уч. на Анди Гарсия, Манди Муур,
Мери-Луис Паркър и др.

12.00 "Вечната сила на любовта" - драма с
уч. на Ерин Котрел, Дейл Мидкиф,
Логан Бартоломео и др. /п/

12.50 "В кадър"
13.25 "Без/смъртен" - трилър с уч. на Райън

Рейнолдс, Натали Мартинес, Матю
Гууд, Бен Кингсли, Дерек Люк, Виктор
Гарбър, Мишел Докъри и др. /п/

15.50 "Стари приятели II" - комедия с уч. на
Джак Лемън, Уолтър Матау, Джона-
тан Силвърман, Лиса Уолц, Кристин
Барански и др.

18.00 "Кучешки живот" - драма с уч. на
Денис Куейд, Брит Робъртсън, Логън
Милър, Джон Ортиз, Пеги Липтън

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 10

21.00 "Замръзналото кралство" - анимаци-
онен филм

23.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 10 /п/

23.45 "Звездни рейнджъри: Мародер" - ек-
шън-фантастика с уч. на Каспър Ван
Диен, Йолен Блалок, Степан Хоган

Тв Тв Тв Тв Тв програма - четвъртък, 2 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.

ПППППроменливо
Днес минималните температури ще бъдат от минус 4 до

плюс 1. Преди обед слаб сняг и дъжд ще вали в южните райо-
ни, а следобед валежите ще спрат навсякъде, освен в крайните
югоизточни райони. Вятърът ще отслабне и почти ще стихне,
освен в крайните източни райони, където ще бъде слаб, от
север. Дневните температури ще се повишат и ще достигнат 5
до 11 градуса. По-ниски ще останат по високите полета на запад
- до 4-5 градуса.

В петък облачността ще бъде променлива, по-значителна
над югозападната половина на страната. Почти без валежи. Сут-
рин ще бъде студено за април, с температури от около минус 4
до плюс 1. Ще се появи слаб вятър от югозапад.

Дневните температури ще се повишат още и ще са от около
8 градуса на запад до 15-16 в източните и най-вече в североиз-
точните райони.

В събота и неделя ще се повишат и минималните темпера-

bTV Cinema, 23.00 ч., "Този див, див запад" -
уестърн, екшън, комедия, приключенски, в ролите:

Уил Смит, Кевин Клайн, Кенет Брана, Салма Хайек,
М. Емет Уолш, Тед Ливайн и др.

тури ще бъдат от 3 до 9 градуса, по-
високи през втория ден.

Облачността ще бъде по-често
значителна и в събота на места ще
превали слаб дъжд.

В неделния ден ще има значителна облачност, но дъжд ще
превали на места на запад, а по-съществени валежи ще има в
крайните южни райони. Температурите в събота ще са от 11 до
17 градуса, малко по-ниски по високите полета.

В неделя в южните райони ще бъде по-хладно, а в Дунав-
ската равнина, където ще има разкъсвания на облачността днев-
ните стойности ще достигнат 17-18 градуса.

В началото на следващата седмица от североизток ще про-
никва по-студен въздух. Дневните температури ще се понижат с
6-7 градуса. Минималните също ще паднат чувствително и на
много места ще има слани и мраз с отрицателни температури.
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Бившият защитник на
Левски Николай Илиев,
който вчера навърши 56
години, заяви в интервю
за "Гонг", че "сините" са
пред фалит, а с виновни-
ците трябва да се заеме
държавата. "Левски
наистина е в много тежка
ситуация, но този отбор
винаги е бил, е и ще бъде
благодарение на публика-
та. Винаги съм вярвал във
феновете, а те неведнъж
са показвали обичта си
към клуба. Да, невероятно
е това, което правят в
последните месеци, но не
съм изненадан. Убеден
съм, че с тази публика
Левски ще пребъде,
независимо откъде ще
трябва да тръгне. Това,
което сега се случва на
Левски, се стовари върху
ЦСКА преди време.
Крайно време е някои
институции да кажат защо
двата клуба стигнаха
дотук и кои са виновници-
те за състоянието на
грандовете - ЦСКА фали-
ра, а Левски е пред
фалит. Не може някой да
дължи 30 милиона, друг -
36 милиона, а някой да ги
опрощава. Вярвам, че

Държавата много добре знае кои
са и трябва да ги вкара на топло -
там, където заслужават, заяви
легендарният защитник на "сините"

Николай Илиев е футболист №1 на България за 1987 година, част е от
националния отбор на световното в САЩ през 1994 година. За Левски има
248 мача и 33 гола. Четири пъти е шампион със синята фланелка - 1984,
1985, 1988 и 1993, вдига Купата на България през 1984 и 1986 година.

Лудогорец се раз-
дели с халфа Джоди
Лукоки, съобщи офи-
циалният сайт на клу-
ба. Договорът му с
шампионите бе прек-
ратен по взаимно съг-
ласие и той ще се при-
бере в Холандия. Кри-

Футболната звезда
Кристиано Роналдо е
на път да стане едва
третият спортист в
света, който ще има
богатство, надхвърля-
що 1 милиард  дола-
ра. През миналата
седмица португалецът
се съгласи да намали

справедливостта ще въз-
тържествува. Тези, които са
допринесли двата гранда
да стигнат дотук, трябва да
си получат заслуженото.
Бих казал част от собстве-
ниците, защото не поста-
вям всички под общ знаме-
нател. Държавата много
добре знае кои са и трябва
да ги вкара на топло - там,
където заслужават", споде-
ли Илиев за тежката
ситуация в клуба.

"Не излизам по никакъв
повод, дори и до магазина.
Храна и продукти поръчвам
по телефона. Моята каран-
тина започна няколко дни
по-рано от официалната,
сам си я наложих. За
съжаление, едната ми
дъщеря живее в Италия, и
то в най-засегнатата об-
ласт - близо до Милано. От
месец и половина цялото
семейство спазват желязна
дисциплина, явно от мен
са я наследили. Не излизат
от вкъщи и не се оплакват.
Тежко им е, сигурен съм,
но го правят. Затова бих
казал на всички - хора,
стига с тези оплаквания,
никой не може и няма да
ни реши проблема. Само
ние можем да си помог-

нем, като спазваме всички
указания и препоръки.
Държавата заслужава
поздравления за спешните
мерки, които предприе и
заслужава поздравления.
Според мен дори трябва
да са още по-строги, за да
има светлина в тунела.
Всеки от нас носи отговор-
ност не само за себе си,
но и за роднини, близки,
познати", коментира Илиев
и пандемията от коронави-
рус.

Първият български
футболист в италианската
Серия "А" разказа как е
отпразнувал рождения си
ден: "Събрахме се цялата

фамилия - децата, внуците.
Всички бяха до мен в този
ден. Разбира се, чрез
видеоконферентна връзка.
Изкарахме заедно повече
от три часа - обядвахме,
говорихме, смяхме се.
Даже и подарък получих -
обща снимка на четиримата
внуци с пожелание - "Грани-
ци няма, когато има любов".
Невероятно изживяване, за
пореден път се почувствах
много специален. Най-
големият ми внук, който е
на 8 години и е кръстен на
мен, върви по моите стъп-
ки. Тренира футбол в Милан
от 5-годишен, дано ме
надмине". ç

Ëóäîãîðåö ñå ðàçäåëè ñ Äæîäè Ëóêîêè
лото беше обвързано
с "орлите" до 30 юни
2020 г. Националът на
ДР Конго стана част
от българския шампи-
он през лятото на 2015
г., когато беше прив-
лечен от Цволе. Пред-
полага се, че тогава

Ðîíàëäî  å íà ïúò äà ñòàíå
òðåòèÿò ñïîðòèñò ìèëèàðäåð

заплатата си с 3,5 ми-
лиона паунда, за да се
облекчи финансовото
състояние на Ювентус
в положението на пан-
демията от коронави-
руса.

Въпреки това се
очаква до края на се-
зона 35-годишният Ро-

27-годишният Джоди Лукоки се раздели с Лудогорец по взаимно съгласие

Една от германски-
те легенди на светов-
ния футбол - Карл-
Хайнц Румениге, споде-
ли изненадваща идея
за приключване на се-
зона в първенствата на
Европа. Изпълнителни-
ят директор на Байерн
разкри своя план за
предотвратяване на
безпрецедентна иконо-
мическа криза в клу-
бовете, след като шам-
пионатите са спрени
заради пандемията от
коронавирус. "За да не
съсипем нашата лига,
от съществено значе-
ние е да приключим то-
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разградчани са плати-
ли 1 милион евро за
него.

27-годишният Луко-
ки има над 150 мача
за Лудогорец във
всички турнири, като
е вкарал 30 попаде-
ния. ç

налдо да последва гол-
фъра Тайгър Уудс и
боксьора Флойд Мейу-
едър, които са единст-
вените спортисти към
момента с богатство
над 1 млрд. долара.

За календарната
2019 г. Кристиано Ро-
налдо е спечелил 88
милиона паунда от зап-
лати в Ювентус и рек-
ламните си договори с
редица компании. ç

Øåô â Áàéåðí ðàçêðèòèêóâà
ïðåçèäåíòà íà ÓÅÔÀ

зи сезон. Това се от-
нася и за оцеляването
на много от нашите
клубове, за да се из-
бегне безпрецедентна
икономическа катаст-
рофа. Поради тази при-
чина мисля, че най-ра-
зумно ще е да удължим
сезон 2019/2020 поне
до септември, при най-
лошия сценарий. Нача-
лото на следващия
шампионат може да за-
почне в началото на
зимата, така че футбо-
листите да се възполз-
ват от празниците и да
са достатъчно подгот-
вени за игра. Това е на-

пълно възможен сцена-
рий", заяви Румениге
пред Frankfurter Allge-
meine Zeitung.

В същото време ле-
гендата разкритикува
президента на УЕФА
Александър Чеферин,
който говори за края
на юни като последен
срок за възможно въ-
зобновяване на шампи-
онатите и срещите в
Шампионската лига и
Лига Европа. "Този тип
изявления могат да
имат само отрицател-
но влияние, тъй като би
създало усещане за не-
сигурност. Мисля, че
сега ще имаме много
по-голяма рационал-
ност по отношение на
трансферите", добави
шефът на баварците. ç
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"Моуриньо заслужава пълно

уважение за свършеното досега.
Той е в Тотнъм от няколко месе-
ца, резултатите се подобриха, а
също така отборът страда от ре-
дица контузени футболисти. Тот-
нъм бе слаб срещу Лайпциг в
Шампионската лига и тотално бе-
ше надигран, но сериозно ли след
един мач трябва да се искат ос-
тавки? Няма нужда от паника, тъй
като вярвам, че пътят на Моу в
Тотнъм ще е дълъг", коментира
Бербатов в традиционната си ко-
лонка за популярен букмейкър.

"Прекратяването на Висшата
лига заради пандемията от коро-
навирус дава време на щаба на
отбора да преосмисли своята
стратегия и да върне част от фут-
болистите обратно на терена.
Преминаха през тежък период,
но сега резултатите може да ста-
нат още по-добри. В края на кра-
ищата всичко зависи от футбо-
листите. Няма значение колко
яростно крещиш на тъчлинията,
ако никой не те чува на терена",
продължи бившият нападател,
който смени Тотнъм с Манчестър
Юнайтед през 2008 година.

"Когато играеш една декада за
даден отбор, който не печели ни-
що, тогава трябва да помислиш
как може да си полезен на този
отбор, ако останеш. Другият ва-
риант е да се махнеш, за да пе-
челиш медали. За Кейн е трудно
решение, защото той е фен на
Тотнъм. Като човек, който е пра-
вил голям трансфер, мога да ви
кажа, че само играчът знае как-
ви са приоритетите му", сподели
българинът относно спекулации-
те за бъдещето на голмайстора
Хари Кейн. ç


