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ÒÅËÅÂÈÇÈß
Президентът на УЕФА Александър Чефе-
рин определи краен срок, в който трябва
да приключат европейските клубни турни-
ри. Пандемията поставя много въпросителни
около това дали и кога ще се доиграе
сезонът в клубния футбол, но словенецът
подчерта, че вътрешните първенства не

могат да бъдат подновени по-късно от юли.
"И Шампионската лига, и Лига Европа трябва
да приключат до 3 август. Ситуацията е
безпрецедентна, затова е необходимо да
сме гъвкави. Ако кризата приключи по-
рано  мачовете ще започнат по-рано", ка-
за Чеферин в интервю за ZDF.  ç
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реди броени дни се проведе уникална видеосре-
ща на лидерите на най-развитите държави Г-20.
Всеки от тях направи своето послание към све-
та в условията на планетарна криза, предизви-
кана от коронавируса COVID-19.

Ñè Äçèíïèí -
ãëîáàëíèÿò ñîöèàëåí

ëèäåð

Китайският президент Си Дзинпин бе първият, кой-
то предложи ясна и задълбочена визия за справяне с
проблема. Тя се основава на принципите на солидар-
ността, колективния отговор и проактивните социално-
икономически мерки в защита на хората и икономики-
те. Предложенията на китайския президент идват във
време на видима липсата на лидерство на традицион-
ните западни елити.

И тъй като Китай показа реална решителност и ви-
дими резултати в справянето с COVID-19, а епидемията
на територията на Поднебесната фактически е овладя-
на, президентът Си Дзинпин има пълното право да се
обърне към своите колеги и да поеме лидерството по
отношение на очертаващата се световна социално-ико-
номическа криза. А че кризата е всеобхватна, вече се
вижда отвсякъде, защото от нея не са пощадени нито
държави, нито бизнеси, нито лидери и обикновени хора.

Китай, който в началото на годината заради COVID-
19 се бореше с огромни икономически, социални и по-
литически трудности, само след три месеца вече възс-
тановява своето производство и се връща към нормал-
ния си начин на живот. И още нещо, в тези трудни за
всички дни Китай активно и безвъзмездно помага на
Европа и света с обучени на терен медицински специа-
листи, с предпазни средства и лекарства, а китайската
наука дава бързи резултати в търсенето на ефективно
лечение от вируса убиец. Ето защо китайските идеи в
сферата на икономиката, здравеопазването, социалната
защита са работещ подход днес. Но как Китай успя да
се справи с пандемията, каква е рецептата? Това се
случи, защото КНР е социална държава с реален пазар.
Държава, в която здравето на хората не е стока, а е
приоритет. Индустрията и икономиката функционират на
основата на реформите за отваряне към света, на точ-
ната и промислена симбиоза между държавната собст-
веност и частната инициатива. А борбата с бедността,
екологичната и социалната защита са в основата на
Китайската мечта за по-добро бъдеще!

През годините тази политика дава впечатляващи ре-
зултати - уникална урбанизация и качествено подобря-
ване на жизнения стандарт на стотици милиони гражда-
ни. От хилядолетия в основата на външната политиката
на Китай е не експанзията, а мирното съжителство,
което в съвременния свят се изявява чрез инициативи-
те "Един пояс, един път" и "16 плюс 1". Тези програми в
днешните условия придобиват много важна роля и се
превръщат в реален шанс за следкризисното възстано-
вяване на редица държави.

Фактът че китайският президент поставя акцента
върху социалната защита на хората, върху солидарните
и колективни мерки за икономическо възстановяване,
дава ясен знак, че той е стратегически и социален
лидер от глобална величина.

Във времена, в които много динамично се преоценя-
ват постулатите на либералния глобализъм, новоiфор-
миращият се многополюсен свят трябва да се поучи от
китайския опит и мъдрост! Китайският народ ни препо-
даде урок по солидарност и решителност, а сега ни
води към социалното мислене. Нека да се вслушаме в
гласа на глобалния социален лидер Си Дзинпин!

Проф. Светлана ШАРЕНКОВА

Êîñìè÷åñêè öåíè ïðè õðàíèòå è ïðîäóêòèòå

се развихри
условията на епидемична
криза, наред с нарастване-
то на безработицата и
намаляването на доходи-
те, сме свидетели и на
драстично нарастване на
цените. Това съобщават от
КНСБ, които са провели
проучване за изменението
на цените на 26 хранител-
ни стоки от първа необхо-
димост и 5 нехранителни
стоки, препоръчителни за
опазване на здравето и
живота на хората. По-
силно изразено нараства-

не се наблюдава при
зеленчуците, като за
наблюдавания период при
някои се очертава значи-
телно увеличение. Карто-
фите са поскъпнали с
26.1%, чесънът - с 45.4%,
зелето - с 15.3%, моркови-
те - с 14.3%, и лукът - с
13.9%. Ръст на цените се
наблюдава и при плодове-
те. Най-търсеният плод за
укрепване на имунната
система по време на
епидемична криза - лимо-
нът, поскъпва и цената му

е все по-недостижима
за нискодоходните дома-
кинства. Средното нараст-
ване е с 43.6% през наб-
людавания период. Очер-
тава се нарастване на
цените на свинското месо
с 5.2%, като този процес
се очаква да продължи и
следващите месеци. Цена-
та на антибактериалния
гел нараства над 2 пъти,
при това за литър достига
средна цена от 44 лв. при
18 лв. от началото на
кризата. < 5
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БСП излиза с
алтернативна програ-
ма за преодоляване
на икономико-социал-
ните последици от
коронавируса, обяви
по БТВ лидерът на
левицата Корнелия
Нинова. Тя съобщи,
че тези четири конк-
ретни мерки са внесе-
ни в парламента, а
парите могат да
дойдат от замразяване
на проекти за обновя-
ване на армията:

ÁÑÏ ñúñ ñîöèàëíà
àëòåðíàòèâà çà
áúëãàðèòå
Ïîëèòèêàòà äíåñ òðÿáâà äà å
îðèåíòèðàíà êúì õîðàòà,
êàòåãîðè÷íè ñà ñîöèàëèñòèòå

” Безвъзмездно
държавата да осигу-
ри за периода на
извънредното поло-
жение по една
минимална работна
заплата, плюс осигу-
ровките, както се
прилага в Германия,
Италия, Испания.
” 30 млн. без-

възмездна субсидия
на малки и средни
земеделски произво-
дители, но целево -

плодове, зеленчуци,
месо и мляко, за да
гарантираме прехра-
ната на българския
народ.
” За ресторанти

и кафенета - осво-
бождаване от трото-
арно право, от такса

смет и от ДДС вър-
ху храните, които са
били закупили и са
изхвърлили.
” Трансфер от

държавата към
общините в размер
на 10 % от досегаш-
ната субсидия. < 3

Четете обръщението на китайския президент
Си Дзинпин към лидерите от Г-20 на стр. 6.
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Бюджетната комисия в
парламента разгледа на
второ четене актуализаци-
ята на държавния бюджет.
Промените във финансо-
вата рамка се налагат
заради икономическия
удар, нанесен от пандеми-
ята от COVID-19, коменти-
ра Епицентър.бг.

Основните промени са
свързани с увеличаването
на лимита на новия дър-
жавен дълг до десет
милиарда при сегашен
таван от два милиарда и
200 милиона лв. Късно в
събота вечер на сайта на
парламента бяха публику-
вани предложенията на
депутати от ГЕРБ и на
БСП за промени в пред-
ложената от правителст-
вото рамка. Увеличението
на фонд "Безработица"
цели да посрещне мярка-
та 60 към 40, при която
държавата ще поеме 60 %
от основната заплата на
работниците, за да могат
да останат на работа. В
предварителните сметки е
включен и очакваният
ръст на безработицата.
Бизнесът ще бъде подпо-
могнат и чрез портфейлни
гаранции в размер на 500
млн. лв., които Българска-
та банка за развитие ще
предостави на търговските
банки. Други 200 милиона
ще бъдат предоставени по
същия ред за безлихвени
кредити на хора, които
временно остават без
доход заради кризата с

Áþäæåòíàòà êîìèñèÿ âäèãíà ëèìèòà
íà äúðæàâíèÿ äúëã äî äåñåò ìèëèàðäà

COVID-19, но са запазили
работното си място,
макар и в неплатен от-
пуск. Целият ресурс от
общо 700 млн. лв. ще бъде
осигурен чрез капитализа-
ция на Банката за разви-
тие, а заедно с очаквания
дефицит от 3 млрд. и 500
млн. лв. ще бъде необхо-
дим нов дълг от 4 млрд. и
200 млн. лв. Към тази
сума трябва да се добави
и настоящият лимит от
два милиарда и 200 млн.
лв. дълг, част от които
правителството вече
набра още преди кризата
с COVID-19 през дългови
емисии на вътрешния
пазар. Останалите средст-
ва до новия лимит от
десет милиарда са пред-
видени за ликвиден дъл-
гов буфер, а ако се нало-
жи харченето им, прави-
телството ще предложи
втора актуализация на
бюджета. Късно в събота
депутати от ГЕРБ внесоха
прецизиране на текстове-
те в закона, като изрично
е посочено, че има въз-
можност за финансиране
от МВФ.

Предложено е и увели-
чаване на лимита на нов
дълг по глобалната прог-
рама за външни заеми,
която парламентът прие
през 2015 г. Настоящият
лимит в нея е осем мили-
арда евро, малко над пет
милиарда от които вече
са поети, припомня Епи-
център. Предложението е

Криминалисти от МВР - Па-
зарджик ca задържали мъж за из-
вършено от него убийство. Сиг-
нал за случая бил получен мал-
ко след 21 ч. в събота вечерта,
когато полицията e открила без-
жизнен 31-годишен мъж в апар-

Çàäúðæàõà ìúæ çà óáèéñòâîòî â Ïàçàðäæèê

този лимит да бъде увели-
чен от осем милиарда на
десет милиарда евро, но
не е посочен конкретен
срок. В предложението на
ГЕРБ изрично е посочено,
че новите дългови задъл-
жения, независимо чрез
кой инструмент са набаве-
ни, не трябва да надхвър-
лят новия годишен лимит
от 10 милиарда лева. В
неделя заседава и прав-
ната комисия на Народно-
то събрание. Тя обсъди за
второ гласуване промени
в Закона за извънредното
положение. В промените е
предвидено извънредното
положение да бъде удъл-
жено до 13 май. Депутати-
те от управляващата
партия предлагат на
парламента да замрази
всички действия на банки-
те, фирмите за бързо
кредитиране и колекторс-
ките фирми по събирането
на неплатени вноски и
дългове. От 13 март до
края на извънредното
положение се забранява
начисляването на лихви
за забава на вноските и
неустойки по кредитите,
както и по лизингите. Те
не могат да бъдат и
предсрочно изискуеми по

:
Íàêðàòêî
COVID-19 у нас -
37 са излекувани,
починалите са 18
Доказаните случаи на
коронавирусна инфекция у
нас вече са 522, съобщи на
редовния брифинг по темата
в неделя ръководителят на
Националния оперативен
щаб проф. Венцислав
Мутафчийски, съобщи БНР.
57% от случаите са на мъже
- 299, а жените са 43% -
223. Най-младият пациент е
на една година, а най-
възрастният е на 86.
Средната възраст на
болните е 46 и половина
години. Сред медицинските
работници случаите вече са
23. Излекуваните са 37,
сред тях 23-ма са мъже и
14 са жени, а средната им
възраст е 47 години. За
вчерашния ден починалите
са четирима.

Няма положителни
проби от изследваните
до момента полицаи
Няма положителни проби за
коронавируса от изследвани-
те до този момент полицаи в
болницата на МВР, съобщи
БНТ. Тестовете ще продължат
и в следващите дни, докато
полицейските служители
продължават да арестуват
нарушители на заповедта за
излизане и събиране в
паркове и градинки. Изслед-
ването на служители на МВР,
които са една от най-
рисковите групи, започна
преди ден. В рамките на
деня от близо 50 полицаи,
изследвани в МВР болница,
нито една проба не се оказа
положителна.

НОВИ ИЗМАМИ:
Хиляди "ужилени"
по схеми, свързани
с коронавируса
Фалшиви електронни писма
от името на Световната
здравна организация с
препоръки за личната ни
безопасност - това е само
едно от измамните мобилни
приложения, които уж ни
предоставят актуална
информация за заразените с
коронавирус. В интернет се
появиха и фалшиви оферти
за ваксини, коментира
експертът по киберсигурност
Любомир Тулев в ефира на
"Нова телевизия". Схемите за
измама в интернет са много.
Често срещани са, когато
потребителите са приканени
да посетят сайт с повече
информация за определено
нещо. Влизайки в него, се
активира скрипт, който може
да открадне вашите лични
данни. Той може да вземе
цялата информация, която
сте ползвали, за да се
идентифицирате в различни
сайтове, добави Тулев.

Óïðàâëÿâàùèòå ñïèðàò è
ïàðòèéíèòå ñóáñèäèè,
äàðÿâàò ãè ñðåùó COVID-19,
êàêòî è ñúáèðàíåòî íà äúëãîâå

тамент в града, уточнява Фак-
ти.бг.

След проведените оператив-
ни дейности от служители на cек-
тор "Криминална полиция" e за-
държан cобственикът на апарта-
мента - мъж на 52 г., криминал-

време на извънредното
положение. Забраната да
се притискат длъжниците
се отнася не само за
банките, но и всички
други кредитни институции
според едноименния
закон. Забранява се и
изземването на вещи на
длъжниците. Управляващи-
те спират и партийните
субсидии, като записват в
закона, че икономисаните
средства ще се харчат
само за борба с корона-
вируса и лечение на
заразени български граж-
дани. Намаляват се и
санкциите за нарушение
на карантината в Закона
за здравето, като глобата
се редуцира в размер на
300 до 1000 лв., вместо
сегашната, която беше
5000 лв. За промените
подробно оповести в
профила си във Фейсбук
депутатът от ГЕРБ Десис-
лава Атанасова, която е и
член на правната коми-
сия. Тя е сред вносители-
те, заедно с председате-
лите на бюджетната
комисия Менда Стоянова
и на правната комисия -
Анна Александрова, коле-
гите им Красимир Ципов
и Димитър Лазаров.ççççç

На 4 април ни напусна

Õðèñòî Ãðèãîðîâ Òþòþíäæèåâ
Роден на 6 януари 1956 г. в Петрич. Той бе дългого-

дишен диспечер и началник-смяна в Металургичния
комбинат "Кремиковци", където хиляди работници и
служители го помнят като добър и скромен човек и
като знаещ и отговорен ръководител.

Той е съпруг на нашата колежка от в. "Русия днес-
Россия сегодня" Светлана Тютюнджиева.

На нея и на техните две дъщери и внучка
екипът на ЗЕМЯ изразява
искрени съболезнования.

но проявен и oсъждан. Той e за-
държан за срок от 24 часа.

Открити и иззети ca и вещес-
твени доказателства, които имат
отношение към извършеното
престъпление. Работата по слу-
чая продължава. ççççç

Скръбна вест

Полицията в София приложи
нов подход към ограничаването на
трафика в парковете и градинки-
те - заграждане с лента, съобщи
Клуб Z. Множество от по-малките
паркове в столицата, като този
пред Народния театър "Иван Ва-
зов", са оградени, установи ре-
портер на Клуб Z. Така СДВР мо-
же да спира хората от разходки в
паркове и градини - нещо, което
бе забранено при второто допъл-
нение на мерките срещу епиде-

Ïîëèöèÿòà îãðàæäà ñ ëåíòè
ãðàäèíêè è ïàðêîâå â Ñîôèÿ

мията от COVID-19. Същият метод
не може да се приложи в голе-
мите паркове като Борисовата
градина, Южния парк, Западния
парк и пр. Там има патрулиращи
полицаи и екипи на входовете.
Всеки, който е хванат в парка или
в Градската градина, може да по-
лучи акт за 5000 лв. глоба, пред-
видена за нарушаване на мерки-
те за ограничаване на болестта.
Допускат се само граждани, раз-
хождащи домашни любимци.ççççç
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Êîðíåëèÿ Íèíîâà: ÁÑÏ âíåñå
â ïàðëàìåíòà àëòåðíàòèâíè ìåðêè
çà ñîöèàëíà çàùèòà íà õîðàòà
Óïðàâëÿâàùèòå íÿìàò ïëàí êàê äà ðàáîòÿò
â êðèçà, à îùå ïî-ìàëêî êàê äà èçëÿçàò îò íåÿ,
êàòåãîðè÷íà å ëèäåðêàòà íà ñîöèàëèñòèòå

"Не подкрепихме актуали-
зацията на бюджета на пър-
во четене. Тази актуализа-
ция не решава проблемите,
които стоят пред общество-
то, а ги задълбочава. Управ-
ляващите нямат план как да
работят в криза, а още по-
малко как да излязат от нея.
Бюджетът не помага на за-
сегнатите от кризата хора."
Това заяви председателят на
БСП Корнелия Нинова пред
БТВ. Тя обърна внимание на
мярката "60/40" и припомни,
че работодателите вчера са
изпратили становище и се-
га готвят поправка. По ду-
мите й "60/40" не работи, а с
мерките си управляващите
призовават хората да теглят
кредити, но тези кредити
трябва да се връщат. "Управ-
ляващите нямат план, нямат
цел", каза тя. Нинова изтък-
на още, че в актуализация-
та на бюджета няма вклю-
чено нито едно евро от одоб-
рените от Европейския съ-
юз помощи за България. По
думите й тези средства ги
няма заложени изобщо - те
ще дойдат и ще бъдат няка-
къв излишък, който ще се
харчи непрозрачно и едно-
лично.

„Предлагаме политика-
та да бъде към
отделния човек.

Съкратените ще имат ня-
какъв доход от НОИ. Хора-
та с платен отпуск - също
ще имат доход. Тези, които
обаче са в неплатен отпуск,
както и самоосигуряващи-
те се - няма да имат. Пред-
лагаме държавата да оси-
гури за тях, за периода на
извънредното положение,
по една минимална запла-
та с осигуровките - 725 ле-
ва", коментира председате-
лят на левицата. По думи-

те й такава практика се
наблюдава в Германия,
Франция, Испания и за та-
зи мярка ще бъдат необхо-
дими 912 милиона лева. Ни-
нова подчерта, че

помощи са необходими
и за земеделските
производители:

"Ние имаме земя и хора,
с които можем да си осигу-
рим прехранването. Затова
предлагаме 30 милиона це-
лева субсидия - за произ-
водство на плодове, зелен-
чуци, месо, мляко." Третото
предложение на левицата е
насочено към ресторантите
и малките заведения, които
най-много са пострадали.
"За ресторантите - те искат
освобождаване от тротоар-
но право, такса смет, осво-
бождаване от ДДС върху
храните, които са били ку-
пени и са изхвърлени, за-
щото заведенията са били
затворени", подчерта тя.

Нинова отбеляза, че
всичко, което БСП предла-
га, е в резултат на десетки
срещи и разговори със за-
сегнатите и социалистите го
предлагат от тяхно име.  По
думите й, ако бъдат осво-
бодени от тези плащания,
бюджетите на общините ще
пострадат, затова от леви-
цата предлагат и трансфер
в размер от 10 % от сегаш-
ната субсидия към общини-
те - около 400 милиона ле-
ва. "Всичко ще струва ми-
лиард и половина. Откъде
да бъдат взети тези пари?
Към момента почти 2 мили-
арда и половина  са пред-
видени за бронирани маши-
ни и за кораби. Предлага-
ме да се замразят тези про-
екти и да се пренасочат към
човека с кредити и без до-
ход. Те обещаха да замра-

зят военните разходи, но то-
ва не се случи. Тези мерки,
които изброих, внесохме
снощи в парламента", зая-
ви още лидерът на  БСП.

По думите  й

медицински България
се справя добре с
кризата, но управлен-
ски - не: "Хаотични
решения, без ясна цел,
без конкретни помощи
за хората.
С промени в позициите. То-
ва е стилът на премиера ве-
че 10 години. Продължават
да действат на принципа
"проба-грешка". А хората
имат нужда от предвиди-
мост и спокойствие. Нино-
ва разказа, че в момента
на решението за извънред-
ното  положение, което ле-
вицата е подкрепила, е има-
ло споразумение - когато
наближи изтичането на сро-
ка, правителството да  дой-
де и да каже какво е нап-
равено, какво е състояние-
то на хазната, за да сед-
нат всички  отново заедно
и да решат какви мерки да
бъдат предприети и кое е
добро за  България. "Има
институционален начин да
си говорим. На актуализа-
цията на бюджета беше
добре да дойде премиерът.
Нищо от това не се изпъл-
ни от управляващите. Нито

�
Íà òîçè äåí

Събития

� 885 г. - Във Велехрад
(Великоморавия) умира и е
погребан свети Методий.
� 1327 г. - Италианският

поет Петрарка вижда за
пръв път своята любима,
Лаура, в църквата „Сейнт
Клеър“ в Авиньон.
� 1814 г. - Наполеон I

Бонапарт абдикира, след
което е заточен на остров
Елба.
� 1896 г. - В Атина са

открити първите съвременни
Олимпийски игри, след като
биват забранени преди 1500
години от римския импера-
тор Теодосий I.
� 1909 г. - Турция приз-

нава независимостта на
България с подписания в
Цариград българо-турски
протокол.
� 1965 г. - В орбита

около Земята е изстрелян
първият комуникационен
сателит.
� 1970 г. - Започва

строежът на АЕЦ „Козлодуй“.

Родени

� 1483 г. - Рафаело
Санцио, италиански худож-
ник и архитект
� 1876 г. - Кръстьо

Сарафов, български драма-
тичен актьор и режисьор
� 1898 г. - Жан Ебю-

терн, френска художничка
� 1938 г. - Васил

Михайлов, български актьор
� 1959 г. - Веселин

Ранков, български актьор

Починали

� 1199 г. - Ричард Лъв-
ското сърце, крал на Англия
� 1528 г. - Албрехт

Дюрер, немски художник
� 1992 г. - Айзък Ази-

мов, американски писател
� 2014 г. - Мики Руни,

американски актьор

Масовото изпращане на хората на
трудовата борса е загуба за всички -
за хората, работодателите и държа-
вата. В бюджета са заложени три ви-
да мерки. Единствената, касаеща пря-
ка помощ е, прословутата "60/40", ко-
ято не проработи. Всичко друго е кре-
дити, които все пак трябва да се връ-
щат. Другото е огромен държавен
дълг. Философията на този дълг е бу-
ферна - "да вземем тези пари и да
видим какво да правим". Ние пред-
лагаме да видим кой каква нужда има
и тогава да мислим за заем. Това за-
яви зам.-председателят на ПГ на "БСП
за България" Крум Зарков пред БНР.
По думите му, преди да се вземе за-
ем, трябва да се направи преструк-
туриране на приоритетите в сегаш-
ния бюджет. Той изтъкна, че стотици
милиони са предвидени за сектор "От-
брана". Зарков обърна внимание, че
преструктурирането трябва да отиде
към хората, които са в най-затрудне-
но положение - в неплатен отпуск,

Ñîöèàëèñò: Íÿìà ÿ ñîëèäàðíîñòòà íà äúðæàâàòà ñúñ ñòðàäàùèòå

тези, които си гледат децата, както и
самонаетите лица, които наброяват
420 хиляди души. Левицата смята, че
за периода на извънредното положе-
ние на най-уязвимите държавата тряб-
ва да осигури минимална заплата от
725 лева.

"Прощавайте, но хората няма да
си седят от вкъщи, заплашени от гло-
би или заради усмихнати лица по те-
левизията. Те разбират, че трябва да
си останат вкъщи, но един месец по-
късно много от тях ще останат без

една от разумните наши
мерки не приеха", смята Ни-
нова. "Твърдението, че хаз-
ната е празна, е на г-н Бо-
рисов. На 18 март той зая-
ви, че бюджетът е на дефи-
цит от 3.5 млрд. лв. Ние по-
искахме отчет защо това е
така и къде отидоха 5 мили-
арда лева за три седмици.
Ние не сме искали да спре
извънредното положение, а
предложихме в парламента
то да  се удължи до 30 ап-
рил. Гледаме какво се случ-
ва в света. Италия, която е
най-тежко засегната, удъл-
жи извънредното положе-
ние до 15 април. Испания и
Германия - съответно до 25
и 19 април.

Нека удължим  извънред-
ното положение у нас с по
-малко, а когато изтече сро-
кът, да дойдат и да отчетат
ситуацията. На 3 април, да
го продължиш до 13 май, то-
ва са почти 45 дни", подчер-
та Корнелия Нинова. По ду-
мите й това е абсолютно не-
разумно и стресиращо за
хората и икономиката. Тя ко-
ментира и работата на пар-
ламента по време на извън-
редното положение: "От на-
чалото още твърдим, че пар-
ламентът трябва да продъл-
жи да работи. Разпускане-
то на  парламента е посе-
гателство върху парламен-
тарната република", катего-
рична е Нинова. Тя пожела
на болните си колеги ско-
рошно оздравяване. ç

In memoriam
На

04.04.2020
почина

Проф.

ПЕТЪР
АНДОНОВ

(1919-2020 г.)

Антифашист, политзат-
ворник с доживотна при-
съда, изтърпяна във фа-
шистки затвор, виден
български вирусолог със
значими заслуги в създа-
ването и развитието на
медицинската вирусоло-
гия в България, заемал
поста на зам.-министър
на народното здраве
и главен редактор на
в. "Здравен фронт".

Поклон пред живота и
делото на социалиста, ан-
тифашиста, учения и чо-
века Петър Андонов!

УС НА БАС

какъвто и да е доход, за да могат да
си останат вкъщи. Ако искаме ефек-
тивна карантина, трябва да направим
така, че хората, останали без доход,
да получат минимален такъв", смята
Зарков. По думите му за най-уязви-
мите хора ситуацията ще започне да
става трудна и държавата трябва да
гарантира тяхното физическо оцеля-
ване, иначе те ще бъдат принудени
да излязат навън и да търсят препи-
танието си. "Опозицията трябва да бди
мерките на управляващите да са спра-
ведливи, а не да привилегироват ед-
ни за сметка на други, както и да не
се използва извънредното положение
за разграбване на ресурс и власт.
Актуализацията на бюджета е със
сгрешена философия и няма да го
подкрепим. Има конкретни неща, за
които ще се борим в бюджета", зак-
лючи Зарков и подчерта, че едно от
тях е държавата да подпомогне об-
щините, които са оставени сами да
се справят с новите изисквания. ç

Крум Зарков
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Има риск от недостиг
на храни на световния
пазар заради сътресения-
та в световната търговия
и във веригите за снабдя-
ване с хранителни про-
дукти, свързани с падеми-
ята от коронавируса
COVID-19. Предупрежде-
нието е отправено от две
агенции на ООН, както и
от Световната търговска
организация (СОТ), пре-
даде Франс прес, цитира-
на от БТА.

Несигурността, свързва-
на с наличните обеми на
хранителни продукт, може
да предизвика вълна на
ограничения в износа им и
да доведе по този начин
до недостиг на световния
пазар. Това заявяват в
общо комюнике, каквото
рядко се е публикувало

Îôèöèàëíî: Èìà îïàñíîñò îò
íåäîñòèã íà õðàíè ïî ñâåòà
Ñâåòîâíè îðãàíèçàöèè ïðèçîâàâàò çà çàùèòà íà çàåòèòå
â ïðîèçâîäñòâîòî íà õðàíè è çàïàçâàíå íà âåðèãèòå çà ñíàáäÿâàíå

Агробизнесът е сравни-
телно имунизиран в иконо-
мическия цикъл и в усло-
вията на икономическа кри-
за. Ефекти, разбира се,
има, но те не са така изра-
зени като в другите секто-
ри  на икономиката. Това
каза агроанализаторът Сти-
лиян Гребеничарски в пър-
вия по рода си АгриНар, ор-
ганизиран от Агри.БГ и пос-
ветен на селското стопанс-
тво и въпросите, касаещи
фермерите. В случая със за-
почващата рецесия, причи-
нена от световната панде-
мия от коронавирус COVID-
19, за сектора има редица
допълнителни благоприятс-
тващи фактори.

Кои са благоприят-
ните фактори
за българския
агробизнес?

На първо място е пос-
тигнатата сделка за нова
формула за изчисление на
цените на вносния приро-
ден газ от "Газпром", обяс-
ни анализаторът. Това оз-
начава сериозно поевтиня-
ване на газта - с 40% към
датата на подписване на
споразумението, по-ниски
разходи за торове, отопле-
ние и енергия. Това е мно-
го сериозен фактор за по-

Àíàëèçàòîð: Àãðîáèçíåñúò èìà ñðàâíèòåëåí èìóíèòåò ñðåùó êðèçè
Çà ñåêòîðà èìà ðåäèöà äîïúëíèòåëíè áëàãîïðèÿòñòâàùè ôàêòîðè, êàçâà åêñïåðòúò Ñòèëèÿí Ãðåáåíè÷àðñêè

досега, китаецът Цю Дуню,
който ръководи Организа-
цията на ООН по прехра-
ната и земеделието (ФАО),
етиопецът Тедрос Адхеном
Гебрейсус, който е генера-
лен директор на Световна-
та здравна организация
(СЗО), и бразилецът
Роберту Азеведу, генера-
лен директор на Световна-
та търговска организация
(СТО).

Според трите организа-
ции, които отговарят за
здравето, изхранването и
търговията в света, важно
е да се гарантират търговс-
ките обмени, и то най-вече,
за да се избегне недостиг
на хранителни стоки. Това
се посочва в текста на
общото им комюнике,
получено в Париж. Трите
организации са обезпокое-

ни от забавянето на движе-
нието на работници от
хранително-вкусовата
промишленост, което
блокира дейността на
много от западните земе-
делски производители.

Тревога будят и забавя-
нията по границите на
товарни превози, които
транспортират стоки.

ФАО, СЗО и СТО
подчертават необходи-
мостта от защита на
заетите в производството
на хранителни продукти и
в преработвателната
промишленост, както и в
търговията, за да се
минимизира разпростра-
нението на вируса в
сектора и да се запазят
веригите за снабдяване с
хранителни продукти.

Когато става въпрос да

се запази здравето и
благоденствието на техни-
те граждани, страните
трябва да направят така,
че всички търговски мерки
да не нарушават веригата
за снабдяване с храни,
подчертават ръководители-
те на ФАО, СЗО и СТО.
Именно в такива периоди
като сегашния междуна-

родното сътрудничество е
от основно значения.
Трябва да гарантираме, че
отговорът ни на пандемия-
та от cOVID-19 не създава
неволно неоправдан
недостиг на основни
продукти и изостря глада
и недохранването, заклю-
чават тримата ръководите-
ли.

вишаване на конкурентос-
пособността.

Спадът в цената на пет-
рола е следващото положи-
телно влияещо условие. От
една страна, той засяга не-
гативно цените на някои
селскостопански продукти,
но от друга, дава ресурс и
поле за работа на агробиз-
неса. Наполовина по-евти-
ният петрол означава по-ев-
тини горива и други продук-
ти, които са важна част от
разходите на земеделците.

На трето място, по вре-
ме на глобална криза ико-
номическите агенти търсят
ликвидност и по-нисък риск.
Обикновено в началото на
такава криза се появява по-
голямо търсене на долари
и доларови активи. Съответ-
но в първите седмици на
пандемията доларът поскъп-
на, а еврото поевтиня. По-
евтиняването на еврото е
положителен фактор, защо-
то в краткосрочен план да-
ва конкурентоспособност
на европейската селскосто-
панска продукция за износ
на външни пазари.

Следващо благоприятно
влияние идва от известния
спад в цените на зърното.
Това ще окаже ефект и към
по-ниски цени на фуражи-
те. По-ниските цени често
означават и по-малко раз-
ходи.

Друг елемент, който е
важен за бизнеса, са суб-
сидиите. Агросекторът по-
лучава редовно своите пла-
щания и те оказват омеко-
тяващ ефект, дори пазарът
да следва негативна тен-
денция. Те осигуряват ба-
зов приход за стопанства-

та в трудния период.
"Ако си представим гло-

балната икономика като ед-
на 10-етажна сграда, която
гори в момента, агробизне-
сът се намира между пър-
вия и втория етаж на пло-
щадката и трябва да скочи.
Субсидиите представляват
мрежите, които пожарната
опъва в такива ситуации. Ту-
ризмът и транспортът нап-
ример са на 10-ия етаж",
обясни Гребеничарски.

Агробизнесът е малко
или много свикнал да ра-
боти в условия на криза,
особено като се вземе
предвид природният фак-
тор и бързо променящата
се среда. Това му дава
предварителна психологи-
ческа и практическа под-
готовка.

Какви промени
ще настъпят
в потреблението?

За България ефектът от
кризата върху селското
стопанство, породен от
ефекта върху хотелиерска-
та и ресторантьорската ин-
дустрия, е доста сериозен.
Туризмът у нас формира
съществена част от иконо-
миката, а той е сред най-
силно засегнатите сектори.
Този фактор за вътрешно
потребление почти ще из-
чезне през 2020 г.

Друго, което ще засегне
моделите на консумация на
храни, е това, че в момен-
та се купуват повече гото-
ви, полуготови и замразе-
ни храни. Това е вследст-
вие от увеличените хране-
ния вкъщи и презапасява-

нето. Тен-
денцията е
глобална.
Презапа-
сяването
има двоен
ефект -
първона -
чално се
реализира
силен ръст
в търсене-
то на трай-
ни стоки и
то генери-
ра търсене
на земе-
д е л с к и
с т о к и ,
свързани
с тяхното
производ-
ство . Но
к о г а т о
пандемия-

от населението свият до-
ходите си, това ще удари
този тип индустрия.

"Такъв пример е говеж-
дото месо. Секторът на ме-
содайното говедовъдство
се развиваше много добре
в България, но очаквам той
да е един от много засег-
натите. И всякакъв тип пре-
миум сирена, месни про-
дукти, биопроизводство",
смята Гребеничарски.

Интересен ефект е връ-
щането на българи от чуж-
бина според анализатора.
Само от началото на епи-
демията над 100 000 души
са се върнали в страната.
Завърналите се емигранти
стимулират вътрешното
потребление и оказват бла-
гоприятен ефект върху про-
изводството на селскосто-
пански стоки.

та отмине, ще се получи об-
ратен ефект, защото едва
ли всеки е успял да изкон-
сумира натрупаните запаси.

Наблюдава се ръст и в
търсенето на селскостопан-
ски продукти с високо съ-
държание на витамин С, Д
и други, които укрепват
имунитета. Има спад в пот-
реблението на т. нар. лет-
ни храни, на пивоварен
ечемик, който е свързан с
производството на бира.

Очаква се да намалее
консумацията на премиум
продукти. Стандартът в
България растеше с добри
темпове и даде тласък за
развитието на различни
производства, свързани с
тях, които обхващаха пре-
миум пазар в големите гра-
дове и туристическите цен-
трове. Когато големи маси

Стилиян
Гребеничарски

Тенденции в потреблението на агрохрани в България.
Източник: Стилиян Гребеничарски
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В края на седмицата от
АЗПБ направиха предложение
безработните лица, които са
регистрирани в Бюрата по тру-
да в цялата страна, да могат
да полагат обществено поле-
зен труд в сферата на селско-
то стопанство. "Хиляди бълга-
ри се регистрират ежедневно
на трудовата борса, а земеде-
лието страда от остър недос-
тиг на работници. В тази кри-
зисна ситуация ще бъде изк-
лючително полезно те да по-
магат в земеделските стопан-
ства. Уверявам, че работа има,
и въпреки студената пролет,
очакваме добра реколта от
плодове и зеленчуци. В тази
връзка имаме и други предло-
жения, свързани с ангажимент
на търговските вериги за про-
дажба на хранителни продук-
ти, от които минимум 50% да
бъдат произведени в България",
сподели за Агрозона Венцис-
лав Върбанов, председател на
Асоциацията на земеделските
производители в България. За-
етите в селското стопанство и
хранителната индустрия да бъ-
дат дефинирани като "критич-
ни работници", настояват още
от почти всички браншови ор-
ганизации от земеделието, жи-
вотновъдството, преработката
и производството на храни в
общ апел до премиера Бойко
Борисов, председателя на опе-
ративния щаб генерал-майор д-
р Венцислав Мутафчийски, ми-
нистъра на земеделието Десис-
лава Танева и здравния минис-
тър Кирил Ананиев. Освен то-
ва в документът, който вече е
внесен в Министерския съвет,
се настоява да бъде наложен
"специфичен режим на каран-
тина".

Фермерите да обявяват
какви работници са им необ-
ходими в Бюрата по труда. За
това призова вчера министъ-
рът на труда и социалната по-
литика Деница Сачева в сут-
решния блок на Нова телеви-
зия в отговор на въпрос, свър-
зан с предложението на Асо-
циацията на земеделските про-
изводители в България, хората
останали без работа да се тру-
дят задължително 14 дни в сел-
ското стопанство. "Безработ-
ните могат да получават свое-
то обезщетение и паралелно с
това да работят в аграрния сек-
тор и получават надниците си,
тази възможност е предвиде-
на в Кодекса на труда", уточни
министър Сачева.

За времето на извънредно-
то положение са предложени
промени в Кодекса на труда,
които предвиждат еднодневни-
те договори да бъдат сключва-
ни за по-дълъг период от вре-
ме, за да бъдат облекчени зе-
меделските производители. ç

Институтът за социал-
ни и синдикални изслед-
вания (ИССИ) на КНСБ е
провел проучване за
изменението на цените на
26 хранителни стоки от
първа необходимост и 5
нехранителни стоки,
препоръчителни за опаз-
ване на здравето и живо-
та. Периодът на изследва-
нето засяга цените между
1 март и 1 април 2020 г.
Според изводите по-
силно изразено нараства-
не се наблюдава при
зеленчуците: картофите
са поскъпнали с 26.1%,
чесънът - с 45.4%, зелето
- с 15.3%, морковите - с
14.3%, лукът - с 13.9%.

Джинджифилът - това
е продуктът, който бележи
100.8% увеличение. През
първия ден на март
средната цена е около 7.5
лв. и достига 15 лв. към
настоящия момент. Цена-
та на едро по тържищата
и борсите също се задър-
жа на високи нива (около
14-17 лв.) и това е причи-
ната малките търговски
обекти да свиват количес-
твото на изкупуване.

След като Синор.бг пуб-
ликува данните на Минис-
терството на земеделието
и фонд "Земеделие" за броя
на подадените заявления по
директните плащания към
първи април тази година,
земеделци от страната ре-
агираха остро на информа-
цията, че заявяването вър-
ви без проблеми и прогно-
зираха срив в тазгодишна-
та кампания. Основният мо-
тив на земеделците е, че с
удължаването на извънред-
ното положение до 13 май
заради коронавируса
(COVID-19) редица фермери,
които нямат достъп до ком-
пютри, не биха могли да
очертаят навреме, тъй като
заради карантината служ-
бите работят с намален със-

Бюджетната комисия на
Народното събрание одоб-
ри на второ четене пред-
ложената от правителство-
то актуализация на бюдже-
та. Не бе прието нито ед-
но от предложенията на
БСП, с които се въвежда-
ха повече помощи за пря-
ко засегнатите от ограни-
чителните мерки заради
кризата с коронавируса.
Този понеделник се очак-
ва проектът да бъде приет
и на второ четене в пле-
нарна зала.

Основният говорител на
БСП по бюджетни въпроси
Румен Гечев представи
предлаганите от парламен-

Àãðîáèçíåñúò èñêà
çàäúëæèòåëåí òðóä
íà ïîëåòî çà
áåçðàáîòíèòå

Êîñìè÷åñêè öåíè ïðè õðàíèòå

Àãðîìèíèñòåðñòâîòî ùå ñëåäè
çà ñèãíàëè îò ôåðìåðè

бинета на министър Тане-
ва увериха, че кампанията
се следи всеки ден, като
до момента няма върнат
нито един земеделски про-
изводител. Създаден е гра-
фик за работа, така че се
работи и от домовете, та-
ка че администрацията не
работи в намален състав.
От ведомството допълниха,
че са насреща да отгово-
рят на всеки подаден сиг-
нал за нередности по вре-
ме на кампанията. ç

тав. "Със сигурност 80 на
сто от земеделците няма да
кандидатстват електронно,
затова е важно да се наб-
легне на досега прилагано-
то заявяване в службите",
посочи производителят
Ивайло Кръстев. Според
други земеделци, опитали
се да се свържат по теле-
фона с администрацията, в
службите никой не вдигал
и всичко това създава нап-
режение и неясноти около
нормалното провеждане на
кампанията.

До крайния срок за за-
явяване без санкции 15 май
остават едва броени работ-
ни дни, което означава, че
дневно трябва да се обра-
ботват по близо 2 хиляди
заявления. По този повод

Синор.бг отново потърси
министерството на земеде-
лието, търсейки отговори
на поставените притесне-
ния на бранша. От ведом-
ството отговориха, че са-
мо на първи април във
всички земеделски служби
са подадени нови 500 за-
явления, а други 200 са при-
ети по електронен път. Към
момента директно в служ-
бите са отворени 5800 за-
явления, а в електронната
система има хиляда. От ка-

Джинджифилът става
една от дефицитните
стоки или бързооборотни.
От 26 областни градове в
12 от тях, средната цена
на джинджифила е нара-
ствала над 2 пъти: Габро-
во и Благоевград -
+240%, София - +245%,
Шумен - +221%.

Ръст на цените се
наблюдава и при плодо-
вете. Най-търсеният плод
за укрепване на имунната
система по време на
епидемична криза е
лимонът, той се оказва
все по-трудно достижим
за нискодоходните дома-
кинства. Средното нарас-
тване е с 43.6% през

наблюдавания период. В
някои области се очерта-
ва драстично по-високо
увеличение, като в Търго-
вище, Добрич цената
достига до 5- 5.50 лв., при
2,50-3 лв. в началото на
март.

При останалите храни-
телни стоки се наблюда-
ват леки колебания наго-
ре и задържане на цени-
те при някои от тях.
Очертава се нарастване
на цените на свинското
месо с 5.2%, като този
процес се очаква да
продължи и следващите
месеци, след като основ-
ният внос на свинско
месо е от Испания, а

българските производите-
ли задоволяват едва 40%
от потреблението. Забеле-
жимо е нарастването на
цените на слънчогледово-
то олио с 4.2%.

Възходящ тренд се
отчита и при наблюдава-
ните нехранителни стоки,
които в този момент са с
повишено потребление, с
оглед спазване на проти-
воепидемичните правила.
Цената на антибактериал-
ния гел нараства над 2
пъти, при това достига
средна цена от 44 лв. при
18 лв. от началото на
кризата. Цената на бели-
ната достига ръст от
2.8%, мокри кърпи с
11.1%.

През изминалата
година средногодишната
инфлация на групата на
хранителните стоки дос-
тигна 5.1% и значително
надхвърля средните нива
за страната от 3.1 %.
Зеленчуците нарастват
през 2019 г. с 12.5%, месо
и месни продукти с 6.1%,
при това този тренд
продължава и през пър-
вите месеци на 2020 г. ç

Â óñëîâèÿòà íà òåæêà êðèçà íà âëàñòòà é äîñâèäÿ äà ïîäïîìîãíå çåìåäåëñêèòå
ñòîïàíè çà ïðîëåòíàòà ñåèòáà, êàêòî è æèâîòíîâúäèòå

тарната група поправки.
Обяви, че предложената от
правителството схема "60/
40" очевидно не работи за-
ради това, че при нея бю-
джетът не покрива осигу-
ровките върху тези 60%.
Затова партията му пред-
лага да се поемат и осигу-
ровките, което мнение спо-
делят и българските рабо-
тодателски организации и
11 двустранни търговски
камари в България. Мерки-
те на партията, които бяха
отхвърлени, предвиждаха
още от парите за покупка
на оборудване за армията
да се осигурят по една ми-
нимална заплата на само-

Ëèìîíúò, ÷åñúíúò è äæèíäæèôèëúò íàé-ñêúïè, ñâèíñêîòî ìåñî ñúùî âúðâè íàãîðå

наетите, а затворените със
заповедта на здравния ми-
нистър бизнеси да бъдат
освободени от тротоарно
право и ДДС върху браку-
ваните продукти, които не
са могли да употребят. От-
хвърлено беше и предло-
жението да се подпомогнат
земеделските стопани до-
пълнително за пролетната
сеитба и животновъдите.
Депутатът от ДПС Йордан
Цонев за пореден път обя-
ви, че партията му подкре-
пя предложения от прави-
телството проект, но на за-
седание на правната коми-
сия ще предложи, държа-
вата да плати осигуровки-

те върху поеманите 60% от
заплатите в засегнатите
бизнеси. "Виждате, че има
негативна реакция срещу
схемата. Мисля, че така ще
бъде още по-справедливо
и осигуровките да се раз-
делят 60/40", посочи той.

Депутатът Светла Бъчва-
рова обяви, че дори Евро-
комисията предвижда да
има затруднения за стопа-
ните да осигурят пролетна-
та сеитба, както и живот-
новъдите да изхранват жи-
вотните. Правителството не
прави почти нищо в дъл-
госрочен план за продо-
волствената сигурност, обя-
ви тя. ç
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Ваше Величество крал
Салман бин Абдулазиз ал
Сауд, скъпи колети, хубаво
е да се присъединя към вас.

Изправени пред епиде-
мията на COVID-19, което из-
ненада всички ни, китайс-
кото правителство и китай-
ците бяха непоколебими, ко-
гато поехме тази трудна за-
дача. От първия ден на на-
шата борба с епидемията
ние поставихме живота и
здравето на хората на пър-
во място. Ние действахме
според общия принцип за
укрепване на доверието, за-
силване на единството, оси-
гуряване на научнообосно-
ван контрол и лечение и на-
лагане на целеви мерки. Мо-
билизирахме цялата нация,
създадохме механизми за
колективен контрол и лече-
ние и действахме с откри-
тост и прозрачност. Борба-
та, която водихме, беше ед-
на -

народна война срещу
епидемията.

Ние водихме усилена
борба и дадохме огромни
жертви. Сега ситуацията в
Китай се движи стабилно в
положителна посока. Живо-
тът и работата бързо се връ-
щат към нормалното. И все
пак няма начин да спрем да
бъдем бдителни и предпаз-
ливи или да отпуснем конт-
рола. В най-трудния момент
на нашата борба с епиде-
мията Китай получи помощ
от много членове на меж-
дународната общност. Този
израз на приятелство вина-
ги ще бъде помнен и почи-
тан от китайския народ. Ос-
новните инфекциозни забо-

Îñíîâíè áåëåæêè íà ëèäåðà íà Êèòàéñêàòà íàðîäíà
ðåïóáëèêà íà Èçâúíðåäíàòà ñðåùà íà âúðõà íà
ëèäåðèòå íà Ã-20 â Ïåêèí íà 26 ìàðò 2020 ã.

Ñè Äçèíïèí: Äà ðàáîòèì çàåäíî, çà äà ïîáåäèì
åïèäåìèÿòà íà COVID-19

Напоследък чувам някои хора на Запад да повди-
гат въпроса за китайската "политическа пропаган-
да" и бих искала да попитам какво имат предвид?
Да не би да искат Китай да остане бездействащ и
да не прави нищо, докато други държави устояват
на пандемията с толкова много страдащи хора и
броят на жертвите се увеличава с всеки изминал
ден? Или смятат, че могат да направят повече и
по-добре от Китай? Ако това е така, бихме искали
да видим всички страни да засилят солидарността
си и да предоставят по-ценна и навременна по-
мощ на страдащите и борейки се за преодолява-
не на пандемията хора. Безспорно ясно е, че тази
епидемия, която ни изненада, доказва за пореден
път по не по-малко трагичен начин, че цялото
човечество живее в една общност със споделено
бъдеще. Нито една страна не е имунизирана от
епидемията. Само чрез единство и сътрудничест-
во можем заедно да преодолеем трудностите. В
лицето на пандемията да помагаме на другите оз-
начава да помагаме на себе си. Китайският народ
никога няма да забрави, че международната общ-
ност ни оказа ценна подкрепа и помощ през най-
трудния период на борбата на Китай срещу COVID-
19. Китайската нация е благодарна и винаги отв-
ръща на добротата на другите. Китайското прави-
телство и хората положиха прекомерни усилия и
дадоха големи жертви. Понастоящем ситуацията у

Âúíøíî ìèíèñòåðñòâî íà ÊÍÐ: дома върви неотклонно в положителна посока.
Докато пазим вътрешната защита срещу панде-
мията, ние също така правим всичко възможно
да оказваме помощ на други страни в нужда. То-
ва, което искаме да направим, това, което ще
направим, и това, което сме направили, е да да-
дем възможно най-доброто, за да помогнем на
нуждаещите се страни и хора и да работим с
международната общност за спасяване на живо-
та и опазване на общественото здраве. След епи-
демията съответни китайски предприятия започ-
наха работа, разшириха производствения си ка-
пацитет и работеха денонощно за производство-
то на медицински предпазни консумативи, като
по този начин осигуриха солидна логистична под-
крепа за борбата на Китай срещу пандемията.
Въпреки че ситуацията в Китай става все по-доб-
ра и стабилна, те все още работят извънредно
ден и нощ, за да помогнат на други страни, които
спешно се нуждаят от тях, за да се преборят с
пандемията. Това е Китай, изпълняващ ролята си
на голяма отговорна държава, а китайският народ
дава сърдечен и безкористен принос към глобал-
ния отговор. Считам, че подобни усилия са достой-
ни за уважение, а не за пренебрежение. Надяваме
се съответната страна да може обективно да пог-
ледне на участието на Китай в международното
сътрудничество и помощта му за други държави на
фона на пандемията и да допринесе с думи и дей-
ствия за международния отзвук

лявания са враг на цялото
човечество. Докато говорим,
епидемията на COVID-19 се
разпространява по целия
свят, като представлява ог-
ромна заплаха за живота и
здравето и носи огромно
предизвикателство за гло-
балната обществена здрав-
на сигурност. Ситуацията е
тревожна и смущаваща. В
такъв момент е наложител-
но

международната общ-
ност да укрепи доверие-
то, да действа единно
и да работи заедно с
колективен отговор.

Всестранно да засилим
международното сътрудни-
чество и да насърчаваме по-
голямо взаимодействие, за
да може човечеството в
единство да спечели битка-
та срещу това голямо инфек-
циозно заболяване. За да се
случи това, бих искал да от-
правя четири предложения.

Първо, ние трябва
да бъдем решителни
в борбата с цялостната
глобална война
срещу епидемията
на COVID-19.

Общността на нациите
трябва да се придвижи бър-
зо, за да спре разпростра-
нението на вируса. Във
връзка с това предлагам
срещата на министрите на
здравеопазването на Г-20 да
се свика възможно най-бър-
зо, за да се подобри обме-
нът на информация, да се

засили сътрудничеството в
областта на лекарствата,
ваксините и епидемичния
контрол, за да се пресекат
трансграничните инфекции.
Членовете на Г-20 трябва
съвместно да помагат на
развиващите се страни с по-
слаби системи на общест-
вено здраве за подобрява-
не на тяхната подготовка и
реакция. Предлагам, с под-
крепата на Световната
здравна организация, Г-20
COVID-19 инициатива за съ-
действие на по-добър обмен
на информация и координа-
ция на политиките и дейст-
вията. Водени от визията за
изграждане на общност със
споделено бъдеще за чове-
чеството, Китай ще бъде по-
вече от готов да сподели на-
шите добри практики, да
проведе съвместни изслед-
вания и разработка на ле-
карства и ваксини и където
можем, да предоставим по-
мощ за страните, засегнати
от нарастващата епидемия.

Второ, на между-
народно ниво трябва
да направим колекти-
вен отговор за кон-
трол и лечение. Това
е вирус, който
не зачита граници.

Епидемията, с която се
борим, е наш общ враг. Всич-
ки трябва да се обединят за-
едно за изграждането на
най-силната глобална мрежа
за контрол и лечение, така-
ва каквато светът никога не
е виждал. Китай създаде
своя онлайн център за поз-

нания на COVID-19, който е
отворен за всички страни.
Задължително е държавите
да обединят своите силни
страни и да ускорят изслед-
ванията и разработването на
лекарства, ваксини и способ-
ности за тестване с надеж-
дата да постигнат ранен про-
бив в полза на всички. Не-
обходими са и дискусии от-
носно създаването на реги-
онални механизми за връз-
ка при извънредни ситуации,
които да позволят по-бързо
реагиране при извънредни
ситуации, свързани с общес-
твеното здраве.

Трето, ние трябва да
подкрепим междуна-
родните организации
при изпълнението на техни-
те активни роли. Китай под-
крепя СЗО във водещите й
глобални усилия за разра-
ботване на правилни, науч-
нообосновани контрол и ле-
чение, както и за миними-
зиране на трансграничното
разпространение. Призова-
вам членовете на Г-20, с под-
крепата на СЗО, да пови-
шат обмена на информация
относно епидемията и да по-
пуляризират протоколи за
контрол и лечение, които са
всеобхватни, систематични
и ефективни. Платформата
на Г-20 за комуникация и ко-
ординация може да се из-
ползва за засилване на по-
литическия диалог и обмен,
а своевременно може да бъ-
де свикана среща на висо-
ко равнище във връзка с
международната обществе-
на здравна сигурност. От-
носно Китай ние ще се рад-
ваме да се присъединим към
други страни и да увеличим
подкрепата за съответните
международни и регионал-
ни организации.

Четвърто, трябва
да засилим междуна-
родната координация
на макроикономи-
ческата политика.

Епидемията наруши про-
изводството и търсенето по
целия свят. Страните трябва
да използват и координират
своите макрополитики, за да
противодействат на отрица-

телното въздействие и да
предотвратят световната
икономика да изпадне в ре-
цесия. Трябва да прилагаме
силни и ефективни фискал-
ни и парични политики, за
да поддържаме валутните си
курсове стабилни. Трябва да
координираме по-добре фи-
нансовото регулиране, за да
поддържаме глобалните фи-
нансови пазари стабилни.
Трябва да поддържаме ста-
билни световните индустри-
ални вериги и веригите за
доставки. Това, което Китай
ще направи в това отноше-
ние е да увеличи доставките
си на активни фармацевтич-
ни съставки, неща за ежед-
невни нужди и антиепиде-
мични и други доставки на
международния пазар. Нещо
повече, ние също трябва да
защитаваме жените, децата,
възрастните хора, хората с
увреждания и други уязви-
ми групи и да осигурим ос-
новните потребности на хо-
рата. Китай ще продължи да
води проактивна фискална
политика и разумна парич-
на политика. Ще продължим
да напредваме с реформите
и отварянето, да разширя-
ваме достъпа до пазара, да
подобряваме бизнес среда-
та и да разширяваме вноса
и инвестициите в чужбина,
за да допринесем за стабил-
на световна икономика. Ис-
кам да призова всички чле-
нове на Г-20 да предприемат
колективни действия - нама-
ляване на тарифите, премах-
ване на бариерите и улесня-
ване на безпрепятствения
търговски поток. Заедно мо-
жем да изпратим силен сиг-
нал и да възстановим дове-
рието за глобално икономи-
ческо възстановяване. Г-20
трябва да изготви план за
действие и незабавно да съз-
даде механизми за комуни-
кация и институционални до-
говорености за координация
на антиепидемичната мак-
рополитика. Уважаеми коле-
ги, сега е решаващ момент,
време да се изправим, да
отправим предизвикателство
и да действаме с бързина.
Убеден съм, че посредством
солидарност и взаимопомощ
ще надделеем над тази епи-
демия и ще приемем едно
по-светло бъдеще за чове-
чеството!
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01.00 "Следобед с БСТВ" (п)
02.30 "Общество и култура"

с Иван Гранитски (п)
03.30 "За историята свобод-

но" с водещ проф.
Искра Баева (п)

05.00 Документален филм
(п)

05.40 "Сянката на Елена" -
сериал (п)

06.30 "Актуално от деня" (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 предава-

не за здравословен
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
медийната подкрепа
на БНТ

12.35 Вяра и общество с Го-
ран Благоев /п/

13.35 Как да правим изуми-
телни снимки? 6-се-
рийна документална
поредица/Великобри-
тания, 2010 г./

14.00 Малки истории
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на

Илайъс анимационен
филм

14.40 Разследването на Мун
13-сериен тв филм/
В е л и к о б р и т а н и я ,
2009 г./

15.10 72-те най-сладки жи-
вотни 12-серийна до-
кументална поредица
/Австралия, 2016 г./

15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас

07.00 "Безценната перла" -
сериал (п)

08.00 "Дискусионен клуб" с
Велизар Енчев (п)

09.00 "Общество и култура"
(п)

10.00 ТВ пазар
10.15 Документален филм
11.00 ТВ пазар
11.15 "Сянката на Елена" -

сериал
12.05 "Холивудски знамени-

тости"
12.30 "Местно време"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Безценната перла" -

сериал
14.00 "Следобед с БСТВ" с

водещ Елена Пенчуко-
ва

15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 "Слънчева палитра" -

документален филм
16.30 "Думата е ваша" - от-

крита линия със Сто-
ил Рошкев

17.10 "Хрътката" - сериен
филм (2013 г.), Ук-
райна, режисьор Ар-
тьом Литвиненко, 6
епизод

18.30 Новини - централна
емисия

19.15 "Местно време"
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "Не се страхувай" с

Васил Василев
21.00 Киносалон БСТВ :

"Афоня" (1975 г. ) ,
СССР

22.30 Новини (п)
23.15 "Местно време"
23.30 "Актуално от деня" (п)
00.00 "Не се страхувай" с

Васил Василев (п)

16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа
на БНТ

19.05 Магията на розата
19.15 Корпорация "Приклю-

чения" тв филм
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg Строители

на младата столица/п/
22.00 Телевизионен театър:

Цар и водопроводчик тв
постановка/1974 г./,
режисьор Николай Пет-
ков, с участието на: Ва-
сил Попов, Татяна Ло-
лова, Константин Коцев
и др.

23.00 По света и у нас
23.30 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа
на БНТ

23.35 Кръгът Блечли 2 тв
филм (12)

00.25 Култура.БГ /п/
01.25 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл/п/

02.25 Корпорация "Приклю-
чения" тв филм/п/

03.20 Как да правим изуми-
телни снимки? доку-
ментална поредица/п/

03.45 Днес и утре
04.10 Кръгът Блечли 2 тв

филм/п/ (12)
04.55 Още от деня

bTV

05.30 "Любимци" /п./ - сери-
ал, еп.9

06.00 "Трансформърс: Рескю
Ботс" - анимация, се-
риал, с.2 еп.2

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

мационно предаване с

водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу

с водещи Десислава
Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обед-
на емисия

12.30 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" /п./

13.30 Премиера: "Обещание"
- сериал, еп.48

15.00 Премиера: "Шест сес-
три" - сериал , с .7
еп.106 (последен)

16.00 "Спасители в планина-
та" - сериал, с.8 еп.8

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

17.50 Спорт тото
18.00 Премиера: "Свободен

дух" - сериал , с .2
еп.24

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Завинаги"
- сериал, с.2 еп.60

21.00 "Божествено" - сери-
ал, еп.3

22.00 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" - вечерно
токшоу

23.00 bTV Новините - късна
емисия

23.30 "Смъртоносно оръжие"
- сериал, с.3 еп.2

00.30 "Спасители в планина-
та" /п./ - сериал, с.8
еп.8

01.30 "Домашен арест" /п./
- сериал

02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сери-

ал, еп.87

bTV Cinema

06.00 "Къща от карти" /п./ -
сериал, с.6 еп.7, 8

08.15 "Преди да заспя" -
мистъри, трилър (Ве-
ликобритания, Фран-
ция, Швеция, 2014),
режисьор Роуън Джо-

фи, в ролите: Никол
Кидман, Колин Фърт,
Марк Стронг, Ан-Мари
Дъф и др.

10.15 "Революция Z" - сери-
ал, еп.1, 2

12.30 "Този див, див запад" -
уестърн, екшън, коме-
дия , приключенски
(САЩ, 1999), режисьор
Бари Соненфелд, в ро-
лите: Уил Смит, Кевин
Клайн , Кенет Брана ,
Салма Хайек, М. Емет
Уолш, Тед Ливайн и др.

14.45 "Kingsman: Тайните
служби" - екшън, коме-
дия, приключенски (Ве-
ликобритания , САЩ ,
2014), режисьор Матю
Вон, в ролите: Тарън Е-
джъртън, Колин Фърт,
Самюъл Джаксън, Марк
Стронг, Майкъл Кейн,
Джак Давънпорт, Марк
Хамил, София Бутела и
др.

17.15 "Кой уби сестра Мери"
- криминален, мистъри
(тв филм , Канада ,
2017), режисьор Фи-
лип Ганьон, в ролите:
Сюзи Абромайт, Аманда
Бругъл, Алисън Хосак,
Дебора Гроувър и др.

19.15 "Американски девстве-
ници" - комедия (САЩ,
2009), режисьор Клер
Килнър, в ролите: Дже-
на Дюан, Бо Дърнам,
Бриан Дейвис , Роб
Шнайдър, Чейс Райън
Джефри и др.

20.50 "Като на кино" - преда-
ване за кино

21.00 Премиера: "Kingsman:
Златният кръг" - екшън,
комедия, приключенски
(Великобритания, САЩ,
2017), режисьор Матю
Вон, в ролите: Тарън Е-
джъртън, Колин Фърт,
Джулиан Мур, Хали Бе-
ри, Марк Стронг, Чанинг
Тейтъм, Едуард Холк-
рофт, Педро Паскал, Ел-
тън Джон, Джеф Бри-

джис и др.
00.00 "Бютифул" - драма

(Мексико , Испания ,
2010), режисьор Але-
хандро Гонсалес Иняри-
ту, в ролите: Хавиер
Бардем, Марисел Алва-
рес, Гийермо Естрело,
Едуард Фернандес и др.
[14+]

03.00 "Далече, далече" - прик-
люченски, романтичен,
драма (САЩ , 1992),
режисьор Рон Хауърд, в
ролите: Том Круз, Никол
Кидман, Томас Гибсън,
Робърт Проски, Колъм
Мийни, Джаред Харис,
Брендън Глийсън и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Нюанси синьо" - сери-
ен филм, 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" - сериен

филм, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (преми-

ера) - сериен филм
15.00 "Черна роза" (премиера)

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

лицистично предаване,
на живо

17.00 "Намери ме" (премиера)
- сериен филм

18.00 "Семейни войни" (пре-
миера) - телевизионна
игра

19.00 Новините на NOVA - цен-
трална емисия

20.00 "Като две капки вода" -
риалити, нов сезон

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Нюанси синьо" - сери-

ен филм, сезон 2
00.30 "Незабравимо" - сериен

филм, сезон 1
01.30 "Уил и Грейс" - сериен

филм, сезон 3
02.30 "Завинаги свързани" -

сериен филм

Ïîíåäåëíèê, 6 àïðèë

bTV Cinema,
âòîðíèê,
21,00 ÷.



ЗЕМЯ 6 - 12 АПРИЛ приложение
TV ПРОГРАМА

03.30 "Общество и култура"
с Иван Гранитски (п)

05.00 Документален филм
(п)

05.40 "Сянката на Елена" -
сериал (п)

06.30 "Антидот" (п)

ÁÍÒ 1

06.00 Разследването на Мун
тв филм/п/

06.30 72-те най-сладки жи-
вотни документална
поредица/п/

07.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно
/п/

12.00 По света и у нас
12.30 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа
на БНТ

12.35 История.bg Строители
на младата столица/п/

13.35 Как да правим изуми-
телни снимки? доку-
ментална поредица

14.00 Малки истории /п/
14.30 Приключенията на

Илайъс анимационен
филм

14.40 Разследването на Мун
тв филм

15.10 72-те най-сладки жи-
вотни док. поредица

16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Отблизо с Мира /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с

07.00 "Безценната перла" -
сериал (п)

08.00 "Не се страхувай" (п)
09.00 "Студио Икономика"

(п)
10.00 ТВ пазар
10.15 Документален филм
11.00 ТВ пазар
11.15 "Сянката на Елена" -

сериал
12.05 "Холивудски знамени-

тости"
12.30 "Местно време"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Безценната перла" -

сериал
14.00 "Следобед с БСТВ" с

водещ Елена Пенчуко-
ва

15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 "Антидот" с водещ

Юлия Ал-Хаким
16.30 "Думата е ваша" - от-

крита линия със Сто-
ил Рошкев

17.10 "Хрътката" - сериен
филм, 7 епизод

18.30 Новини - централна
емисия

19.15 "Местно време"
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "Лява политика" с

Александър Симов
21.00 Киносалон БСТВ :

"Крисчън Мингъл"
(2014 г.), САЩ

22.35 Новини (п)
23.20 "Местно време"
23.30 "Актуално от деня" (п)
00.00 "Лява политика" с

Александър Симов (п)
01.00 "Следобед с БСТВ" (п)
02.30 "Не се страхувай" (п)

медийната подкрепа
на БНТ

19.05 Епопея на забравени-
те : Опълченците на
Шипка

19.15 Госпожо Държавен
секретар 22-сериен тв
филм /САЩ, 2014г./,
режисьори : Джеймс
Уитмор, Дейвид Симъл
и др., в ролите: Тиа Ле-
они, Тим Дейли, Пати-
на Милър и др. (12)

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум
22.00 Моят плейлист музи-

кално-развлекателно
предаване

23.00 По света и у нас
23.30 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа
на БНТ

23.35 Кръгът Блечли 2 тв
филм (12)

00.25 Култура.БГ /п/
01.25 100% будни /п/
02.25 Госпожо Държавен

секретар тв филм/п/
(12)

03.20 Как да правим изуми-
телни снимки? доку-
ментална поредица/п/

03.45 Днес и утре
04.10 Кръгът Блечли 2 тв

филм/п/ (12)
04.55 Още от деня /п/

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ -
сериал

06.00 "Трансформърс: Рескю
Ботс" - анимация, се-
риал, с.2 еп.3

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

мационно предаване с
водещ Антон Хекимян

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

12.00 bTV Новините - обед-
на емисия

12.30 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" /п./

13.30 Премиера: "Обещание"
- сериал, еп.49

15.00 "Търговски център" -
сериал, с.14 еп.1, 2

16.00 "Спасители в планина-
та" - сериал, с.8 еп.9

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера: "Свободен
дух" - сериал , с .2
еп.25

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Завинаги"
- сериал, с.2 еп.61

21.00 "MasterChef" - кули-
нарно шоу, с.6

22.30 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" - вечерно
токшоу

23.30 bTV Новините
00.00 "Смъртоносно оръжие"

- сериал, с.3 еп.3
01.00 "Спасители в планина-

та" /п./ - сериал, с.8
еп.9

02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сери-

ал, еп.88

bTV Cinema

06.00 "Революция Z" /п./ -
сериал, еп.1, 2

08.00 "Момчето с механич-
ното сърце" - анима-
ция, приключенски,
драма (Франция, Бел-
гия, 2013), режисьо-
ри Стефан Берла и
Матиас Малзьо

10.00 "Революция Z" - сери-
ал, еп.3, 4

12.15 "Американски девст-
веници" - комедия
(САЩ, 2009), режи-
сьор Клер Килнър, в

ролите: Джена Дюан,
Бо Дърнам, Бриан Дей-
вис , Роб Шнайдър ,
Чейс Райън Джефри

14.00 "Kingsman: Златният
кръг" - екшън, коме-
дия , приключенски
(В е л и к о б р и т а н и я ,
САЩ , 2017), режи-
сьор Матю Вон, в ро-
лите: Тарън Еджъртън,
Колин Фърт, Джулиан
Мур, Хали Бери, Марк
Стронг, Чанинг Тейтъм,
Едуард Холкрофт, Пед-
ро Паскал , Елтън
Джон, Джеф Бриджис

17.00 "Чарли Сейнт Клауд" -
фентъзи, романтичен,
драма (САЩ, Канада,
2010), режисьор Бър
Стиърс, в ролите: Зак
Ефрон, Ким Бейсингър,
Чарли Тейхан Аманда
Крю, Рей Лиота, Дейв
Франко и др.

19.15 "Преди да заспя" -
мистъри, трилър (Ве-
ликобритания, Фран-
ция, Швеция, 2014),
режисьор Роуън Джо-
фи, в ролите: Никол
Кидман, Колин Фърт,
Марк Стронг, Ан-Мари
Дъф и др.

20.50 "Като на кино" - пре-
даване за кино

21.00 Премиера: "Косвена
красота" - драма
(САЩ, 2016), в роли-
те: Уил Смит, Кийра
Найтли, Кейт Уинслет,
Едуард Нортън, Хелън
Мирън, Наоми Харис,
Майкъл Пеня, Енрике
Мърсиано и др.

23.00 "Капитан Фантастик" -
комедия, драма (САЩ,
2016), в ролите: Виго
Мортенсен, Джордж
Маккей, Саманта Ай-
лър, Аналийз Басо, Ни-
кълъс Хамилтън, Стив
Зан, Франк Лангела и
др.

01.30 "Революция Z" /п./ -
сериал, еп.3, 4

03.30 "Заклинанието 2" -
хорър, психотрилър
(САЩ, 2016), режи-
сьор Джеймс Уан, в
ролите: Вера Фарми-
га, Патрик Уилсън,
Мадисън Улф, Фран-
ка Потенте, Франсис
О`Конър, Марая Дойл
Кенеди, Саймън Мак-
бърни, Хавиер Ботет и
др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Нюанси синьо" - се-
риал, сезон 2 /п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сери-

ал, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (пре-

миера) - сериал
15.00 "Черна роза" (преми-

ера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - пуб-

лицистично предава-
не, на живо

17.00 "Намери ме" (премие-
ра) - сериал

18.00 "Семейни войни"
(премиера) - тв игра

19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот :

Системата" (премие-
ра) - сериал, сезон 9

21.00 "Hell’s Kitchen Бълга-
рия" - риалити, нов
сезон

22.00 "Ягодова луна" (пре-
миера) - сериал

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Нюанси синьо" - се-

риал, сезон 2
00.30 "Незабравимо" - се-

риен филм, сезон 1
01.30 "Уил и Грейс" - сери-

ал, сезон 3
02.30 "Завинаги свързани" -

сериал

Âòîðíèê, 7 àïðèë

01.00 "Следобед с БСТВ" (п)
02.30 "Лява политика" с

Александър Симов (п)
03.30 "Дискусионен клуб" с

Велизар Енчев (п)
05.00 Документален филм

(п)
05.40 "Сянката на Елена" -

сериал (п)
06.30 "Антидот" с водещ

Юлия Ал-Хаким (п)

ÁÍÒ 1

05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Разследването на Мун

тв филм/п/
06.30 72-те най-сладки жи-

вотни документална
поредица/п/

07.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно
/п/

12.00 По света и у нас
12.30 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа
на БНТ

12.35 Референдум /п/
13.35 Как да правим изуми-

телни снимки? доку-
ментална поредица

14.00 Малки истории
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на

Илайъс анимационен
филм

14.40 Разследването на Мун
тв филм

15.10 72-те най-сладки жи-
вотни документална
поредица

16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език

07.00 "Безценната перла" -
сериал (п)

08.00 "Лява политика" (п)
09.00 "Не се страхувай" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 Документален филм
11.00 ТВ пазар
11.15 "Сянката на Елена" -

сериал
12.05 "Холивудски знамени-

тости"
12.30 "Местно време"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Безценната перла" -

сериал
14.00 "Следобед с БСТВ" с

водещ Елена Пенчуко-
ва

15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 "Антидот" с водещ

Юлия Ал-Хаким
16.30 "Думата е ваша" - от-

крита линия със Сто-
ил Рошкев

17.10 "Хрътката" - сериен
филм, 8 епизод

18.30 Новини - централна
емисия

19.15 "Местно време"
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "За историята свобод-

но" с водещ проф. Ис-
кра Баева

21.00 Киносалон БСТВ :
"Злато" (2013 г.), Гер-
мания

22.35 Новини (п)
23.20 "Местно време"
23.30 "Актуално от деня" (п)
00.00 "За историята свобод-

но" с водещ проф. Ис-
кра Баева (п)

16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Туризъм.бг /п/
17.30 Бразди /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.05 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа
на БНТ

19.10 Госпожо Държавен
секретар тв филм (12)

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 В кадър Докладване
22.00 Испански скици джаз

концерт с участието на
Росен Захариев-Роко/
тромпет/ и Биг бенда
на БНР с диригент Ан-
тони Дончев

23.00 По света и у нас
23.30 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа
на БНТ

23.35 Кръгът Блечли 2 тв
филм (12)

00.25 Култура.БГ /п/
01.25 100% будни /п/
02.25 Госпожо Държавен

секретар тв филм/п/
(12)

03.10 Отблизо с Мира /п/
04.10 Кръгът Блечли 2 тв

филм /п/ (12)
04.55 Още от деня /п/

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ -
сериал

06.00 "Трансформърс: Рескю
Ботс" - анимация, се-
риал, с.2 еп.4

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

мационно предаване с
водещ Антон Хекимян

09.30 "Преди обед" - токшоу
с водещи Десислава

Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обед-
на емисия

12.30 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" /п./

13.30 Премиера: "Обещание"
- сериал, еп.50

15.00 "Търговски център" -
сериал, с.14 еп.3, 4

16.00 "Спасители в планина-
та" - сериал , с .8
еп.10

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера: "Свободен
дух" - сериал , с .2
еп.26

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Завинаги"
- сериал, с.2 еп.62

21.00 "Смени жената" /п./ -
семейно риалити

22.00 "Шоуто на Николаос
Цитиридис"

23.00 bTV Новините
23.30 "Смъртоносно оръжие"

- сериал, с.3 еп.4
00.30 "Спасители в планина-

та" /п./ - сериал, с.8
еп.10

01.30 "Домашен арест" /п./
- сериал

02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сери-

ал, еп.89

bTV Cinema

06.00 "Революция Z" /п./ -
сериал, еп.3, 4

08.15 "Косвена красота" -
драма (САЩ, 2016),
режисьор Дейвид
Франкел, в ролите:
Уил Смит, Кийра Най-
тли, Кейт Уинслет, Еду-
ард Нортън , Хелън

Мирън, Наоми Харис,
Майкъл Пеня, Енри-
ке Мърсиано и др.

10.30 "Революция Z" - се-
риал, еп.5, 6

12.45 "Бездомници" - драма
(САЩ, 1997), в ро-
лите : Вин Дизел ,
Джоуи Дедио, Ти Кей
Къркланд, Майк Епс,
Валентино Моралес

14.45 "Кой уби сестра Ме-
ри" - криминален ,
мистъри (тв филм,
Канада, 2017), в ро-
лите: Сюзи Абромайт,
Аманда Бругъл, Али-
сън Хосак, Дебора
Гроувър и др.

16.30 "Сблъсък" - екшън
(Мексико, 2018), в
ролите: Гари Дани-
ълс, Сиси Флейтас,
Еди Фернандес, Луис
Гатика

18.30 "Капитан Фантастик"
- комедия , драма
(САЩ, 2016), в ро-
лите: Виго Мортен-
сен, Джордж Маккей,
Саманта Айлър, Ана-
лийз Басо, Никълъс
Хамилтън, Стив Зан,
Франк Лангела и др.

20.50 "Като на кино" - пре-
даване за кино

21.00 "Косвени жертви" -
екшън, трилър (САЩ,
2002), в ролите: Ар-
нолд Шварценегер,
Джон Легуизамо ,
Франческа Нери ,
Илайъс Котеас, Джон
Туртуро, Клиф Кър-
тис, Тайлър Поузи

23.15 "Дом на гнева" - ек-
шън, комедия (Хон-
конг, 2005), в роли-
те : Антъни Чо-Сан
Уонг, Джилиан Чънг,
Стивън Фънг, Шар-
лийн Чой , Майкъл
Уонг и др.

01.30 "Революция Z" /п./ -
сериал, еп.5, 6

03.30 "Американски пай :
Отново заедно" - ко-
медия (САЩ, 2014),
в ролите: Джейсън
Бигс, Алисън Ханигън,
Шон Уилям Скот, Ю-
джийн Леви , Тара
Рийд, Мена Сувари,
Нийл Харис [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Нюанси синьо" - се-
риал, сезон 2 /п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сери-

ал, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (пре-

миера) - сериал
15.00 "Черна роза" (преми-

ера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - пуб-

лицистично предава-
не, на живо

17.00 "Намери ме" (преми-
ера) - сериен филм

18.00 "Семейни войни"
(премиера) - тв игра

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

20.00 "Откраднат живот :
Системата" (премие-
ра) - сериал, сезон 9

21.00 "Hell’s Kitchen Бълга-
рия" - риалити, нов
сезон

22.00 "Шеф под прикритие"
- риалити, нов сезон

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Нюанси синьо" - се-

риал, сезон 2
00.30 "Незабравимо" - се-

риен филм, сезон 1
01.30 "Уил и Грейс" - сери-

ал, сезон 3
02.30 "Завинаги свързани"

- сериал
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ЗЕМЯ 6 - 12 АПРИЛ приложение
ТV ПРОГРАМА

02.30 "Общество и култура"
с водещ Иван Гранит-
ски (п)

03.30 "Шевица" - фолклор-
но предаване (п)

05.00 Документален филм
(п)

05.40 "Сянката на Елена" -
сериал (п)

06.30 "Антидот" (п)

ÁÍÒ 1

06.00 Разследването на Мун
тв филм/п/

06.30 72-те най-сладки жи-
вотни документална
поредица/п/

07.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предава-

не за здравословен
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
медийната подкрепа
на БНТ

12.35 Бизнес.БГ /п/
13.05 В кадър Докладване

/п/
13.35 Как да правим изуми-

телни снимки? доку-
ментална поредица

14.05 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на

Илайъс анимационен
филм

14.40 Разследването на Мун
тв филм

15.10 72-те най-сладки жи-
вотни документална
поредица

16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език

07.00 "Безценната перла" -
сериал (п)

08.00 "За историята свобод-
но" (п)

09.00 "Дискусионен клуб" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 Документален филм
11.00 ТВ пазар
11.15 "Сянката на Елена" -

сериал
12.05 "Холивудски знамени-

тости"
12.30 "Местно време"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Безценната перла" -

сериал
14.00 "Следобед с БСТВ" с

водещ Елена Пенчуко-
ва

15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 "Антидот" с водещ

Юлия Ал-Хаким
16.30 "Думата е ваша" - от-

крита линия със Сто-
ил Рошкев

17.10 "Хрътката" - сериен
филм, втори сезон, 1
епизод

18.30 Новини
19.15 "Местно време"
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "Студио Икономика" с

водещ Нора Стоичко-
ва

21.00 Киносалон БСТВ :
"Операция "И" (1965
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)

16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Вечната музика /п/
17.30 Джинс /п/
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
медийната подкрепа
на БНТ

19.10 Госпожо Държавен
секретар тв филм (12)

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Любов и приятелство

игрален филм /копро-
дукция, 2016 г./, ре-
жисьор Уит Стилман, в
ролите: Кейт Бекин-
сейл, Морфид Кларк,
Том Бенет, Джен Мъри

23.00 По света и у нас
23.30 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа
на БНТ

23.35 Кръгът Блечли 2 тв
филм (12)

00.20 Култура.БГ /п/
01.20 100% будни /п/
02.20 Госпожо Държавен

секретар тв филм /п/
(12)

03.15 Как да правим изуми-
телни снимки? доку-
ментална поредица/п/

03.40 Малки истории /п/
04.40 Кръгът Блечли 2 тв

филм/п/ (12)

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ -
сериал

06.00 "Трансформърс: Рескю
Ботс" - анимация, се-
риал, с.2 еп.5

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

мационно предаване с
водещ Антон Хекимян

09.30 "Преди обед" - токшоу
с водещи Десислава

Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обед-
на емисия

12.30 "Шоуто на Николаос
Цитиридис" /п./

13.30 Премиера: "Обещание"
- сериал, еп.51

15.00 "Търговски център" -
сериал, с.14 еп.5, 6

16.00 "Спасители в планина-
та" - сериал , с .8
еп.11

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 Премиера: "Свободен
дух" - сериал , с .2
еп.27

19.00 bTV Новините - цент-
рална емисия

20.00 Премиера: "Завинаги"
- сериал, с.2 еп.63

21.00 "Бригада Нов дом" /п/
- социален проект

22.00 "Шоуто на Николаос
Цитиридис"

23.00 bTV Новините
23.30 "Смъртоносно оръжие"

- сериал, с.3 еп.5
00.30 "Спасители в планина-

та" /п./ - сериал, с.8
еп.11

01.30 "Домашен арест" /п./
- сериал

02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сери-

ал, еп.90

bTV Cinema

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

сериал, еп.5, 6
08.00 "Обетована земя" - дра-

ма (САЩ, ОАЕ, 2012),
в ролите: Мат Деймън,
Франсис Макдорманд,
Джон Кразински, Хал
Холбрук, Тайтъс Уели-
вър, Роузмари ДеУит,
Скут Макнеъри и др.

10.30 "Революция Z" - сери-
ал, еп.7, 8

12.45 "Чарли Сейнт Клауд" -
фентъзи, романтичен,
драма (САЩ, Канада,
2010), в ролите: Зак
Ефрон, Ким Бейсингър,
Чарли Тейхан Аманда
Крю, Рей Лиота, Дейв
Франко и др.

14.45 "Момчето с механич-
ното сърце" - анима-
ция, приключенски,
драма (Франция, Бел-
гия, 2013), режисьо-
ри Стефан Берла и
Матиас Малзьо

16.30 "Косвени жертви" - ек-
шън, трилър (САЩ,
2002), в ролите: Арнолд
Шварценегер, Джон Ле-
гуизамо, Франческа
Нери, Илайъс Котеас,
Джон Туртуро, Клиф
Къртис, Тайлър Поузи

19.00 "Косвена красота" -
драма (САЩ, 2016), в
ролите: Уил Смит, Кий-
ра Найтли, Кейт Уинс-
лет, Едуард Нортън, Хе-
лън Мирън, Наоми Ха-
рис, Майкъл Пеня, Ен-
рике Мърсиано и др.

20.50 "Като на кино" - пре-
даване за кино

21.00 "Х-Мен началото: Вър-
колак" - фантастика,
екшън, приключенски
(САЩ, Великобрита-
ния, 2009), в ролите:
Хю Джакман , Лив
Шрайбър, Райън Рей-
нолдс, Дани Хюстън,
Кевин Дюранд, Доми-
ник Монахан, Тейлър
Кич и др.

23.15 "Неуредени сметки" -
трилър (САЩ, Вели-
кобритания, Унгария,
Израел, 2011), в ро-
лите: Хелън Мирън,
Сам Уърдингтън, Том
Уилкинсън , Кирън
Хайндс, Джесика Час-
тейн, Йеспер Кристен-

сен, Мартон Чокаш и
др. [14+]

01.30 "Революция Z" /п./ -
сериал, еп.7, 8

03.30 "Утеха" - криминален,
психотрилър (САЩ,
2015), в ролите: Ан-
тъни Хопкинс, Джеф-
ри Дийн Морган, Аби
Корниш, Колин Фа-
рел, Зандър Бъркли,
Шарън Лорънс, Рей
Хернандес [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Нюанси синьо" - се-
риал, сезон 2 /п/

06.20 "Здравей, България" -
сутрешен блок

09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сери-

ен филм, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (пре-

миера) - сериал
15.00 "Черна роза" (преми-

ера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - пуб-

лицистично предава-
не, на живо

17.00 "Намери ме" (премие-
ра) - сериал

18.00 "Семейни войни"
(премиера) - тв игра

19.00 Новините на NOVA -
централна емисия

20.00 "Откраднат живот :
Системата" (премие-
ра) - сериал, сезон 9

21.00 "Hell’s Kitchen Бълга-
рия" - риалити, нов
сезон

22.00 "Съдби на кръстопът"
- предаване на NOVA

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Нюанси синьо" - се-

риал, сезон 2
00.30 "Незабравимо" - се-

риал, сезон 1
01.30 "Уил и Грейс" - сери-

ал, сезон 3
02.30 "Завинаги свързани" -

сериал
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Нора Стоичкова (п)
03.30 "Общество и култура"

с водещ Иван Гранит-
ски (п)

05.00 Документален филм
(п)

05.40 "Сянката на Елена" -
сериал (п)

06.30 "Актуално от деня" (п)

ÁÍÒ 1

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

тв филм/п/
06.30 72-те най-сладки жи-

вотни документална
поредица/п/

07.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предава-

не за здравословен
лайфстайл

11.15 Бързо, лесно, вкусно
/п/

12.00 По света и у нас
12.30 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа
на БНТ

12.35 Началото: Пътешест-
вието на човечество-
то 8-серийна доку-
ментална поредица
/САЩ, 2017 г./

13.30 Как да правим изуми-
телни снимки? доку-
ментална поредица

14.00 Малки истории
15.00 Антарктика докумен-

тална поредица
15.15 Приключенията на

Илайъс анимационен
филм

16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно

07.00 "Безценната перла" -
сериал (п)

08.00 "Студио Икономика"
(п)

09.00 "Лява политика" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 Документален филм
11.00 ТВ пазар
11.15 "Сянката на Елена" -

сериал
12.05 "Холивудски знамени-

тости"
12.30 "Местно време"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Безценната перла" -

сериал
14.00 "Следобед с БСТВ" с

водещ Елена Пенчуко-
ва

15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 "Художникът умира

сам" - док. филм
16.30 "Думата е ваша" - от-

крита линия със Сто-
ил Рошкев

17.10 "Хрътката" - сериал,
втори сезон, 2 епизод

18.30 Новини
19.15 "Местно време"
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "Дискусионен клуб" с

Велизар Енчев
21.00 Киносалон БСТВ: "Де-

ца на слънцето" (2014
г.), Македония/Сърбия

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

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

17.00 Музика, музика… му-
зикално-образовател-
но предаване/п/

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

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа
на БНТ

19.10 Госпожо Държавен
секретар тв филм (12)

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Ва-

силев
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа
на БНТ

23.35 Филаделфийски екс-
перимент игрален
филм /САЩ, 1984 г./,
режисьор Стюарт Ра-
фил, в ролите: Майкъл
Паре, Нанси Алън, Ерик
Крисмас и др.

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

секретар тв филм/п/
(12)

04.15 Още от деня /п/

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ -
сериал

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

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

мационно предаване с
водещ Антон Хекимян

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

12.00 bTV Новините
12.30 "Шоуто на Николаос

Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Обещание"

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

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

та" - сериал , с .8
еп.12

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

цистично предаване с
водещ Цветанка Ризо-
ва

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

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Завинаги"

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

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

- сериал, с.3 еп.6
00.30 "Спасители в планина-

та" /п./ - сериал, с.8
еп.12

01.30 "Домашен арест" /п./
- сериал

02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сери-

ал, еп.91

bTV Cinema

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

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

комедия, криминален
(България, 2014), в
ролите: Николай Йо-
вин, Иван Панайотов,
Бисер Маринов, Петър
Генков, Лора Декова,
Петър Върбанов, Ди-
митър Терзиев и др.

10.00 "Революция Z" - сери-
ал, еп.9, 10

12.15 "Сблъсък" - екшън

(Мексико , 2018), в
ролите: Гари Даниълс,
Сиси Флейтас , Еди
Фернандес, Луис Гати-
ка и др.

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

16.15 "Дом на гнева" - ек-
шън, комедия (Хонконг,
2005), в ролите: Ан-
тъни Чо-Сан Уонг, Джи-
лиан Чънг, Стивън Фънг,
Шарлийн Чой, Майкъл
Уонг и др.

18.45 "Косвени жертви" - ек-
шън , трилър (САЩ ,
2002), в ролите: Ар-
нолд Шварценегер ,
Джон Легуизамо ,
Франческа Нери, Ила-
йъс Котеас, Джон Тур-
туро , Клиф Къртис ,
Тайлър Поузи и др.

20.50 "Като на кино" - пре-
даване за кино

21.00 "Х-Мен: Първа вълна"
- фантастика, екшън,
приключенски (САЩ,
2011), в ролите :
Джеймс Макавой ,
Майкъл Фасбендър ,
Дженифър Лорънс ,
Кевин Бейкън, Роуз
Бърн, Зоуи Кравиц,
Алекс Гонзалес, Оли-
вър Плат, Никълъс Хо-
улт, Джейсън Флеминг,
Джеймс Римар и др.

23.30 "Кобра" - екшън, кри-
минален , трилър
(САЩ, 1986), в роли-
те: Силвестър Стало-
ун, Бригите Нилсен, Ре-
ни Сантони, Анрю Ро-
бинсън, Вал Ейвъри

01.15 "Американски девстве-
ници" - комедия (САЩ,

2009), в ролите :
Джена Дюан, Бо Дър-
нам, Бриан Дейвис,
Роб Шнайдър, Чейс
Райън Джефри и др.

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

04.00 "478" - драма, трилър
(САЩ, 2017), в ро-
лите: Арнолд Шварце-
негер, Скут Макнеъ-
ри, Маги Грейс, Ке-
вин Зигърс, Хана Уе-
ър, Ким Евънс, Глен
Моршауър и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Нюанси синьо" - се-
риал, сезон 2 /п/

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

ал, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (пре-

миера) - сериал
15.00 "Черна роза" (преми-

ера) - сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - пуб-

лицистично предава-
не, на живо

17.00 "Намери ме" (преми-
ера) - сериал

18.00 "Семейни войни"
(премиера) - тв игра

19.00 Новините на NOVA
20.00 "All inclusive" (преми-

ера) - сериал
21.00 "Кошмари в кухнята"

- риалити
22.00 "Съдби на кръстопът"

- предаване на NOVA
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Нюанси синьо" - се-

риал, сезон 3
00.30 "Незабравимо" - сери-

ал, сезон 1
01.30 "Уил и Грейс" - сери-

ал, сезон 3
02.30 "Завинаги свързани" -

сериал

Ïåòúê, 10 àïðèë
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ЗЕМЯ 6 - 12 АПРИЛ приложение
TV ПРОГРАМА

ÁÍÒ 1

05.00 Панорама  /п/
06.00 Внимание, роботика

анимационен филм /п/
06.25 Пук аним. филм /Бъл-

гария, 2015 г./, режи-
сьор Анри Кулев

07.55 Денят започва с Геор-
ги Любенов

10.00 Клиника на третия
етаж тв филм

11.00 Туризъм.бг /п/
11.30 Какво ще се случи?

док. поредица
11.55 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа
на БНТ

12.00 По света и у нас
12.30 Бразди
13.00 Иде нашенската музи-

ка с Даниел Спасов и
Милен Иванов

14.00 Вяра и общество с Го-
ран Благоев

15.00 Великата илюзия :
Един крал в Ню Йорк
игрален филм /Вели-
кобритания, 1957 г./,
в ролите: Чарли Чап-
лин , Максин Одли ,
Джери Дезмънд и др.

16.55 Препрочитаме Вазов
кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа
на БНТ

17.00 Вечната музика /п/
17.30 БНТ на 60 /п/
18.30 Извън играта /п/
19.00 Островът на сините

птици тв филм
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Капитан Петко войво-

да тв филм /3 серия/
22.20 По света и у нас
22.35 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа
на БНТ

22.40 К-19 "игрален филм

07.00 "Голямо изкуство и в
малкия град" - доку-
ментален филм

07.30 "Холивудски знамени-
тости"

07.55 "Миа и аз" - детски се-
риал

08.30 "Живот по време на
окупация" - док. филм

09.15 ТВ пазар
09.30 "Шевица" - фолклор-

но предаване (п)
10.30 "Акценти от новините"
11.30 ТВ пазар
11.45 "Дискусионен клуб" (п)
13.00 "Цветен следобед"
14.30 ТВ пазар
14.45 "Акценти от седмица-

та"
15.45 "Професия Турист" :

Сардиния /І част/
16.35 Киносалон БСТВ: "Де-

ца на слънцето" (2014
г.), Македония/Сърбия

18.05 "Холивудски знамени-
тости"

18.30 "Акценти от новините"
19.30 "Пророците на научна-

та фантастика" - до-
кументална поредица

20.10 Киносалон БСТВ :
"Мой ласкав, нежен
звяр" (1978 г.), СССР

21.55 "Акценти от седмица-
та"

22.55 "Лява политика" (п)
00.00 "Дискусионен клуб" (п)
01.00 "Шевица" - фолклор-

но предаване (п)
02.00 "Антидот" (п)
03.00 "Живот по време на

окупация" - докумен-
тален филм (п)

04.00 "Студио Икономика"
(п)

05.00 "За историята свобод-
но" (п)

06.00 "Не се страхувай" (п)

/копродукция, 2001 г./,
режисьор Катрин Бигъ-
лоу, в ролите: Харисън
Форд, Сам Спруъл, Лиъм
Нийсън и др.

00.55 Началото: Пътешест-
вието на човечество-
то док. поредица /п/

01.45 Филаделфийски екс-
перимент игрален
филм /п/

03.40 Как да правим изуми-
телни снимки? доку-
ментална поредица/п/

04.30 Извън играта /п/

bTV

05.30 "НепознатиТЕ" /п./
06.00 "Джи Ай Джо: Ренега-

ти" - анимация, сери-
ал, еп.3

06.30 "Колумбия: Национален
парк Малпело" - доку-
ментален филм

07.30 "Приятели" - сериал,
еп.21

08.00 "Тази събота и неде-
ля" - актуален уикенд
блок с водещи Жени
Марчева, Алекс Кръс-
тева и Диана Любено-
ва

11.00 "Cool...T" /п./
12.00 bTV Новините
12.30 "НепознатиТЕ" - доку-

ментална поредица на
Георги Тошев

13.00 "Бетовен става извес-
тен" - комедия, семе-
ен (САЩ, 2008), в ро-
лите: Джонатан Сил-
върман , Дженифър
Финиган, Мойзес Ари-
ас, Еди Грифин и др.

15.00 "Истински истории"
/п./ - док. риалити

16.00 "Мармалад" - токшоу с
водещи Радост Драга-
нова и Иво Аръков

18.00 "Карбовски : Втори
план" - док. поредица
с водещ Мартин Кар-
бовски

19.00 bTV Новините
20.00 "Домът на Мис Периг-

рин за чудати деца" -
фентъзи, приключенс-
ки (САЩ, 2016), в ро-
лите: Ейса Бътърфилд,

Ева Грийн , Самюъл
Джаксън, Алисън Джа-
ни, Джуди Денч, Крис
О`Дауд, Рупърт Евърет,
Терънс Стамп

22.30 "Марсианецът" - фан-
тастика, приключенс-
ки , екшън (САЩ ,
2015), в ролите: Мат
Деймън, Джесика Час-
тейн , Кристен Уиг,
Джеф Даниълс, Май-
къл Пеня, Шон Бийн,
Кейт Мара, Себастиан
Стан, Чиуетел Еджио-
фор, Бенедикт Уонг,
Макензи Дейвис, До-
налд Главър и др.

01.30 "Кораб на страха" - хо-
рър (Китай, 2016), в
ролите: Руби Лин, Пи-
тър Хо, Уонг Ли, Скар
Ким, Ли Лин [16+]

03.20 "Мармалад" /п./

bTV Cinema

05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Отрова за мишки" -

комедия, криминален
(България, 2014), ре-
жисьор Константин
Буров, в ролите: Ни-
колай Йовин, Иван Па-
найотов, Бисер Мари-
нов, Петър Генков, Ло-
ра Декова, Петър Вър-
банов, Димитър Терзи-
ев

07.45 Премиера: "Училищни
танци" - док. (САЩ,
2017), режисьор
Аманда Липиц

09.45 "Момчето с механично-
то сърце" - анимация,
приключенски, драма
(Франция, Белгия,
2013), режисьори Сте-
фан Берла и Матиас
Малзьо

11.45 "Косвена красота" -
драма (САЩ, 2016), в
ролите: Уил Смит, Кий-
ра Найтли, Кейт Уинс-
лет, Едуард Нортън, Хе-
лън Мирън, Наоми Ха-
рис, Майкъл Пеня, Ен-
рике Мърсиано и др.

13.45 "Х-Мен началото: Вър-
колак" - фантастика,

екшън, приключенски
(САЩ, Великобрита-
ния, 2009), в ролите:
Хю Джакман , Лив
Шрайбър, Райън Рей-
нолдс, Дани Хюстън,
Кевин Дюранд, Доми-
ник Монахан, Тейлър
Кич и др.

16.00 "Х-Мен: Първа вълна"
- фантастика, екшън,
приключенски (САЩ,
2011), в ролите :
Джеймс Макавой ,
Майкъл Фасбендър,
Дженифър Лорънс, Ке-
вин Бейкън, Роуз Бърн,
Зоуи Кравиц, Алекс Гон-
залес, Оливър Плат,
Никълъс Хоулт, Джей-
сън Флеминг, Джеймс
Римар и др.

18.30 "Kingsman: Тайните
служби" - екшън, ко-
медия, приключенски
(В е л и к о б р и т а н и я ,
САЩ, 2014), в роли-
те: Тарън Еджъртън,
Колин Фърт, Самюъл
Джаксън , Марк
Стронг, Майкъл Кейн,
Джак Давънпорт,
Марк Хамил, София
Бутела

20.50 "Като на кино" - пре-
даване за кино

21.00 "Върколакът" - фентъ-
зи, екшън, приклю-
ченски (САЩ, 2013),
в ролите: Хю Джак-
ман, Уил Юн Лий, Тао
Окамото, Хироюки Са-
нада, Фамке Янсен,
Светлана Ходченкова

23.30 Cinema X (премиера):
"Отвътре" - хорър, три-
лър (САЩ, 2016), в
ролите: Майкъл Вар-
тан, Ерин Мориарти,
Надийн Веласкес ,
ДжоБет Уилямс, Том
Райт [16+]

01.15 "Обетована земя" -
драма (САЩ , ОАЕ ,
2012), в ролите: Мат
Деймън , Франсис
Макдорманд , Джон
Кразински, Хал Холб-
рук, Тайтъс Уеливър,
Роузмари ДеУит, Скут
Макнеъри и др.

03.30 "Неуредени сметки" -
трилър (САЩ, Вели-
кобритания, Унгария,
Израел, 2011), в ро-
лите: Хелън Мирън,
Сам Уърдингтън, Том
Уилкинсън , Кирън
Хайндс, Джесика Час-
тейн, Йеспер Кристен-
сен, Мартон Чокаш
[14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

07.00 "Добрата вещица" -
сериал, сезон 2

08.00 "Събуди се"
11.00 "Съдебен спор"
12.00 Новините на NOVA
12.30 Темата на NOVA
12.50 "Алиса в огледалния

свят" - с уч. на Миа
Вашиковска, Джони
Деп, Хелена Бонъм
Картър, Ан Хатауей,
Саша Барън Коен, Рис
Айфънс и др.

15.00 "Фалстарт" - с уч. на
Матю Макконахи, Са-
ра Джесика Паркър,
Зоуи Дешанел, Джъс-
тин Барта, Брадли Ку-
пър, Тери Брадшоу

17.00 "Съдби на кръстопът"
18.00 "Ничия земя"
19.00 Новините на NOVA
19.20 "Карай направо" с Ди-

ана Найденова
20.00 "Един за друг" (преми-

ера) - риалити
22.00 "Всемогъщият Брус" -

с уч. на Морган Фрий-
ман , Джим Кери ,
Дженифър Анистън ,
Стив Карел, Катрин
Бел, Лиза Ан Уолтър,
Филип Бейкър Хол

00.00 "Фалстарт" - с уч. на
Матю Макконахи, Са-
ра Джесика Паркър,
Зоуи Дешанел, Джъс-
тин Барта, Брадли Ку-
пър, Тери Брадшоу/п/

04.30 "Алиса в огледалния
свят" - с уч. на Миа
Вашиковска, Джони
Деп, Хелена Бонъм
Картър, Ан Хатауей,
Саша Барън Коен, Рис
Айфънс и др. /п/

Ñúáîòà, 11 àïðèë

ÁÍÒ 1

05.00 Иде нашенската музи-
ка /п/

06.00 Неделно евангелие
06.05 Внимание, роботика

анимационен филм /п/
06.30 Приключенията на Чо-

ко и жабока Боко ани-
мационен филм

06.45 Спилитим и Рашо дет-
ски тв филм

07.00 Реката аним. филм
07.05 Пътеки
08.05 Малкият рицар Тренк

анимационен филм/
копродукция, 2015 г./

09.25 Празнично богослуже-
ние по случай Вход
Господен в Йерусалим
/Цветница/ пряко пре-
даване от храм "Св.
Александър Невски"

11.20 Отблизо с Мира /п/
11.55 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа
на БНТ

12.00 По света и у нас
12.30 Домът на вярата Ду-

ховност с отговорност
пред хората - отец Те-
одор, храм "Св. Успе-
ние Богородично"
/Варна/

13.00 Великденско послание
и Благословия "Урби ет
Орби" на папа Фран-
циск пряко предаване
от Ватикана

13.25 От Цветница до Ве-
ликден

13.55 Докога, Маргарито?
концерт на Маргарита
Хранова

15.15 Малки диваци детски
игрален филм /САЩ,
2016 г./, в ролите:
Ноа Ломакс , Адам
Хикс, Кентън Дюти

16.55 Препрочитаме Вазов
кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа
на БНТ

07.00 "Художник на посла-
ния" - док. филм

07.30 "Холивудски знамени-
тости"

07.55 "Миа и аз" - детски се-
риал

08.30 "Моята блокада" - до-
кументален филм

09.30 "Професия Турист" :
Сардиния /І част/ (п)

10.00 "Шевица" - фолклор-
но предаване

11.00 "Местно време"
11.15 ТВ пазар
11.30 "Акценти от седмица-

та"
12.30 "Актуално от седмица-

та"
13.00 ТВ пазар
13.15 "Проект Земя: Гладни-

те океани" - докумен-
тална поредица

14.00 "Местно време"
14.15 "Цветен следобед"
15.15 ТВ пазар
16.00 "Антидот" (п)
17.00 Киносалон БСТВ :

"Мой ласкав, нежен
звяр" (1978 г.), СССР

18.45 "Акценти от новините"
20.00 Киносалон БСТВ: "Гос-

подин Никой" (2009
г.), Белгия/Канада

22.30 "Дискусионен клуб" (п)
23.30 "Акценти от седмица-

та"
00.30 "За историята свобод-

но" (п)
01.30 "Цветен следобед" (п)
02.30 "Шевица" - фолклор-

но предаване (п)
03.30 Документален филм

(п)
04.00 "Студио Икономика"

(п)
05.00 "Не се страхувай"(п)
06.00 "Лява политика" (п)

17.00 Джинс /п/
17.30 Моят плейлист /п/
18.30 Спорт ТОТО
19.00 Синята планета 2 до-

кументален филм /8,
последен епизод/

20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Кит игрален филм

/България, 1969 г./,
режисьор Петър Б. Ва-
силев, в ролите: Гри-
гор Вачков, Стоянка
Мутафова, Цвятко Ни-
колов, Георги Парцалев

22.25 По света и у нас
22.40 Препрочитаме Вазов

кампания на Народен
театър "Иван Вазов" с
медийната подкрепа
на БНТ

22.45 Соларис игрален филм
/Русия, 1972г./, режи-
сьор Андрей Тарковс-
ки, в ролите: Наталия
Бондарчук , Донатас
Банионис, Юри Ярвет,
Николай Гринко (12)

01.30 Синята планета 2 до-
кументален филм /8,
последен епизод/п/

02.20 К-19 игрален филм/п/
04.40 Дойче веле: Шифт
04.55 Пътеки /п/

bTV

05.10 "Cool...T" /п./
06.00 "Джи Ай Джо: Ренега-

ти" - анимация, сери-
ал, еп.4

06.30 "Коста Рика - резер-
ват Гуанакасте" - до-
кументален филм

07.30 "Приятели" - сериал,
еп.22

08.00 "Тази събота и неделя"
- актуален уикенд блок
с водещи Жени Марче-
ва, Алекс Кръстева и
Диана Любенова

11.00 "Търси се" - токшоу с
водещи Меги и Нели

12.00 bTV Новините
12.30 "Любимци" - сериал,

еп.9
13.00 "Най-дългото пътуване"

- романтичен, драма
(САЩ, 2015), в роли-
те: Скот Истууд, Брит

Робъртсън, Алън Алда,
Ууна Чаплин , Джак
Хюстън, Мелиса Бено-
ист, Лолита Давидович

15.30 "Истински истории"
/п./ - док. риалити

16.30 "Помощ 112" /п./ - ри-
алити поредица

17.00 "120 минути" - публи-
цистично предаване с
водещ Светослав Ива-
нов

19.00 bTV Новините
20.00 "Гласът на България -

музикално шоу, с.7
21.30 "Фантастичната чет-

ворка" - фантастика,
екшън (САЩ, 2015), в
ролите: Майлс Телър,
Кейт Мара, Майкъл
Джордан, Тоби Кебъл,
Джейми Бел , Тим
Блейк Нелсън и др.

23.40 "Скитникът" - екшън,
криминален , драма
(Австралия , САЩ ,
2014), в ролите: Гай
Пиърс, Робърт Патин-
сън, Скут Макнеъри,
Тауанда Манимо, Дей-
вид Фийлд, Джилиан
Джоунс [16+]

01.30 "Приятели" /п./ - се-
риал, еп.22

02.00 "Коста Рика - резер-
ват Гуанакасте" /п./ -
документален филм

03.00 "Търси се" /п./
03.50 "120 минути" /п./

bTV Cinema

05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Звездите отблизо" -

биографична рубрика
06.30 "Девет" - музикален,

драма , романтичен
(САЩ, Италия, 2009),
в ролите: Даниел Дей-
Луис, Никол Кидман,
Пенелопе Крус, Кейт
Хъдсън, Джуди Денч,
Марион Котияр, Со-
фия Лорен и др.

09.15 "Чарли Сейнт Клауд" -
фентъзи, романтичен,
драма (САЩ, Канада,
2010), в ролите: Зак
Ефрон, Ким Бейсингър,

Чарли Тейхан Аманда
Крю, Рей Лиота, Дейв
Франко

11.30 "Кобра" - екшън, кри-
минален , трилър
(САЩ, 1986), в ро-
лите: Силвестър Ста-
лоун, Бригите Нилсен,
Рени Сантони, Анрю
Робинсън, Вал Ейвъ-
ри и др.

13.15 "Косвени жертви" -
екшън, трилър (САЩ,
2002), в ролите: Ар-
нолд Шварценегер,
Джон Легуизамо ,
Франческа Нери ,
Илайъс Котеас, Джон
Туртуро, Клиф Кър-
тис, Тайлър Поузи

15.30 "Върколакът" - фен-
тъзи, екшън, приклю-
ченски (САЩ, 2013),
в ролите: Хю Джак-
ман, Уил Юн Лий, Тао
Окамото , Хироюки
Санада, Фамке Ян-
сен, Светлана Ход-
ченкова и др.

18.00 "Kingsman: Златният
кръг" - екшън, коме-
дия, приключенски
(Великобритания ,
САЩ, 2017), в роли-
те: Тарън Еджъртън,
Колин Фърт, Джули-
ан Мур, Хали Бери,
Марк Стронг, Чанинг
Тейтъм, Едуард Холк-
рофт, Педро Паскал,
Елтън Джон, Джеф
Бриджис и др.

20.50 "Като на кино" - пре-
даване за кино

21.00 "Твърде лично" - ек-
шън, трилър (Фран-
ция, САЩ, Великоб-
ритания , 2008), в
ролите: Лиъм Нийсън,
Маги Грейс , Джон
Грийс, Фамке Янсен,
Зандър Бъркли, Кей-
ти Касиди, Лилънд
Орсър, Дейвид Уор-
шофски и др.

23.00 "Утеха" - кримина-
лен , психотрилър
(САЩ, 2015), в ро-
лите: Антъни Хопкинс,
Джефри Дийн Мор-
ган, Аби Корниш, Ко-
лин Фарел, Зандър

Бъркли, Шарън Ло-
рънс, Рей Хернандес
и др. [16+]

01.15 "Отвътре" - хорър,
трилър (САЩ, 2016),
в ролите : Майкъл
Вартан, Ерин Мори-
арти, Надийн Велас-
кес, ДжоБет Уилямс,
Том Райт и др. [16+]

03.00 "Доверие" - кримина-
лен, трилър, драма
(САЩ, 2016), в ро-
лите: Никълъс Кейдж,
Илайджа Ууд, Скай
Ферейра, Итън Суп-
лий и др. [16+]

04.45 "Революция Z" /п./ -
сериал, еп.8

Íîâà òåëåâèçèÿ

06.30 "Иконостас"
07.00 "Добрата вещица" -

сериал, сезон 2
08.00 "Събуди се"
11.00 "Съдебен спор"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Всичко за любовта"

- с уч . на Ерика
Кристенсен , Пол
Грийн, Антонио Купо,
Али Либерт и др.

14.15 "Любимата ми сватба"
(премиера) - с уч. на
Маги Лоусън , Пол
Грийн, Кристин Шатъ-
лейн, Питър Бенсън

16.00 "Съдби на кръстопът"
- предаване на NOVA

16.55 Неделята на NOVA -
публицистично ток-
шоу

19.00 Новините на NOVA
19.20 Темата на NOVA
20.00 "Един за друг" (пре-

миера) - риалити
22.00 "Обратно проследя-

ване" (премиера) - с
уч . на Силвестър
Сталоун, Раян Гус-
ман, Матю Модийн,
Колин Егълсфийлд

00.00 "Ръка за милиони" -
с уч. на Джон Хам,
Алън Аркин, Бил Пак-
стън, Асиф Мандви

03.40 "Любимата ми сват-
ба" - с уч. на Маги
Лоусън, Пол Грийн,
Кристин Шатълейн,
Питър Бенсън /п/

Íåäåëÿ, 12 àïðèë
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Нова криза налегна Юж-
на Италия в пика на разп-
ространението на корона-
вируса, когато стотици хо-
ра умират всеки ден вслед-
ствие на заразата, пише
"Епицентър". "Хората са
гладни", алармират кмето-
вете и тайните служби, след
като на отделни места до-
ри се стигна до нападения
на супермаркети.

Така наречената 007 ин-
формационна служб, изгот-
ви поверителен доклад, из-
пратен до премиера Кон-
те и министъра на вътреш-
ните работи Ламоргезе с
това предупреждение:
"Има потенциална опас-
ност от спонтанни и орга-
низирани бунтове и бунто-
ве, особено в Южна Ита-
лия, където подземната
икономика и присъствие-
то на организираната
престъпност са два от ос-
новните рискови фактори".
За мафиотските организа-
ции коронавирусът предс-
тавлява оптимална въз-
можност за техните прес-
тъпни бизнеси.

В Сицилия и другаде в
Южна Италия местните за-
почват да разграбват супер-
маркетите, тъй като хора-
та, които получават запла-
ти в пликове, не могат да
искат обезщетения и оста-
ват без поминък поради
пълната карантина. Броят
на такива нелегални работ-
ници се оценява на повече
от четири милиона души.

Хората гладуват,
съобщи италианската
служба за държавна
сигурност.

В Палермо организира-
на група от 20 души се поя-
ви в супермаркет от вери-
гата Lidl, напълни колички-

Þæíà Èòàëèÿ ïðåä áóíò ïî âðåìå
íà êàðàíòèíà: Õîðàòà ñà ãëàäíè!
Ñóïåðìàðêåòèòå ñà âå÷å ñ îõðàíà, îïàñÿâàò ñå îò ðàçãðàáâàíå

те с хранителни стоки и от-
каза да плати.

 А когато управителят и
подчинените му ги помол-
ват да върнат обратно взе-
тата стока, младите хора за-
почват да скандират: "Сти-
га сме стояли вкъщи, няма-
ме пари да платим, трябва
да ядем!"

Бързо проучване на по-
лицията установява, че на
практика става дума за ор-
ганизиран във Фейсбук про-
тест от група с няколко хи-
ляди следовници и с име
"Национална революция".

Нещо повече - органите
на реда разбират, че въп-
росното "уеб-формирова-
ние" се готви за улична вой-
на, като "подпалването" й е
насрочено за масов обир
на супермеркeти в Палер-
мо и цяла Сицилия.

Ето защо от петък сут-
ринта всички големи мага-
зини за хранителни стоки
на острова са със засиле-
на охрана от полицаи и ка-
рабинери.  А явно давайки
си ясна сметка за положе-
нието в Палермо, неговият
кмет Леолука Орландо по-
иска от правителството в
Рим да осигури незабавно
за изнемогващите в момен-
та жители на града и въоб-
ще на Южна Италия мини-
мална безвъзмездна по-
мощ, наречена от него "до-
ход оцеляване".

Властите декларират не-
обходимостта от гарантиран
доход,

съобщава римският
кореспондент на ис-
панския вестник ABC.

Италианският министър
по въпросите на южните ра-
боти Пепе Провенцано за-
яви в интервю за италиан-
ския вестник "Ла Републи-

ка", че е необходимо да се
обърне внимание на Юга,
тъй като "той може да из-
бухне".

 "Трябва да действаме
бързо, съществува риск за
поддържане на демокраци-
ята. Необходимо е да се
разширят гарантираните до-
ходи на голяма част от на-
селението", заяви Провен-
цано.

В Палермо и други гра-
дове в Сицилия полицията
е започнала да охранява су-
пермаркетите.

Почти не минава ден без
нападение над аптека в
Южна Италия.

Кметът на Палермо каза
по този повод: "До тези, ко-
ито изпитват криза на без-
покойство, но с достойнст-
во, има групи чакали и про-
фесионални бунтовници, ко-
ито тласкат към насилстве-
ни действия, както и лица и
групи, които гордо обявяват
своето участие в мафията.

"За съжаление до мно-
зинството хора, които изжи-
вяват този момент с безпо-
койство, но и с достойнст-
во - каза пред журналисти
Орландо - се сформират гру-
пи от мародери и професи-
онални смутители на реда,
които планират акции на на-
силие с цел грабежи и не
крият принадлежността си
към мафията".  И за да мо-
же Палермо да изживее
кризата в ред и спокойст-
вие,  кметът призова съг-
ражданите си да сигнализи-
рат всеки случай на опит за
тяхното нарушаване.

Към искането на Леоло-
ука Орландо за "доход оце-
ляване" се присъединиха уп-
равите в южните области
Кампаня и Пуля, където на-
последък се шири нов вид
грабеж - задигането на пъл-
ните с хранителни стоки

торби от току-що пазарува-
ли в супермаркетите хора.

Засега най-често прес-
тъпното деяние се извърш-
ва от малолетни момчета,
които веднъж докопали
плячката, изчезват яко дим
на мотопеди. Предизвика-
ното от коронавируса со-
циално напрежение накара
министъра за Юга в прави-
телството на Джузепе Кон-
те - Джузепе Провенцано
да обяви пред журналисти,
че Южна Италия може да
експлодира и демокрация-
та да бъде направена на пух
и прах, ако в джобовете на
най-бедните хора не влязат
поне малко пари, с които
да преживеят кризата.

"Наред с мнозина, кои-
то преживяват този момент
на много сериозна криза с
мъка, но с достойнство, има
групи от чакали и протес-
тиращи професионалисти,
които насърчават към на-
силствени действия и гру-
пи, които показват и пре-
тендират за членство в ма-
фията. Моля, всички граж-
дани да ги докладват в по-
лицейските органи. В този
климат е очевидно, че ча-
калите могат да направят в
социалните мрежи малко
малцинство, но това може
да създаде дестабилиза-
ция". Това алармира в ин-
тервю за RAI кметът на Па-
лермо Леолука Орландо, из-
вестен борец срещу мафи-
ята, след като водещият му
пуска свидетелства на хо-
ра, които подтикват в со-
циалните мрежи да обират
супермаркети. Според Ле-
олука Орландо,

организираната прес-
тъпност ще се възпол-
зва от ситуацията

и ще оглави бунтовете. Ето
защо той моли правителст-

вото да предостави доход
за оцеляване.

Докладите, достигнали
до вътрешния министър Лу-
сиана Ламоргезе, са много
обезпокоителни, защото го-
ворят за отчаяни хора, без
работа и без пари, готови
на всичко, с новини за гра-
бежи в аптеки и нападения
над супермаркети. Дългата
сянка на мафията често е
отзад.

"Загрижен съм за обща-
та ситуация, която се офор-
мя в страната. Гражданите
имат основни искания, за
които държавата трябва да
поеме отговорност.

Правителството реагира
спешно на този вик на тре-
вога, идващ от Южна Ита-
лия, където има сериозен
риск от "социална бомба",
ако не се вземат спешни
решения. Премиерът на
Италия Джузепе Конте обя-
ви помощ от 4,3 млрд. ев-
ро за семейства и още 400
милиона в облигационни
покупки, за да помогне на
гражданите, които нямат
пари, да купуват основни
вещи.

Но кметът на Палермо
Леолука Орландо смята та-
зи помощ за абсолютно не-
достатъчна: "Това е положи-
телен сигнал от правителс-
твото, но е достатъчен са-
мо за една седмица.

В регионите собствени-
те местни ресурси, които
са много малки, трябва да
се комбинират с държав-
на помощ. Ситуацията е
толкова драматична, че
президентът на региона
Кампания Винченцо де Лу-
ка мобилизира управител-
ния си съвет с молба:
"Трябва да гарантираме
хляба на бедните хора,
трябва да намерим нужни-
те пари".

Колаж ЗЕМЯ
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Американският филмов
институт (AFI) създаде ки-
ноклуб в условията на ка-
рантина, за да подобри
настроението на зрители-
те по време на пандемия-
та от коронавирус.

Стивън Спилбърг, който
е попечител на института,
обяви новата инициатива
на официалната му стра-
ница в Туитър, заявявайки,
че всеки любител на фил-
ми може да се присъеди-
ни към този клуб.

Първата лента в програ-
мата "Магьосникът от Оз"
от 1939 г., която режисьо-
рът на "Джурасик Парк"

Египет показа
открити 30 древни
саркофага с мумии
Местните власти окачест-
вяват находката като една
от най-значимите. Триде-
сет дървени саркофага на
над 3000 години, съдър-
жащи мумии, представиха
в Египет. Те бяха открити
миналата седмица в
некропола Асасиф в
Долината на царете в
близост до южния град
Луксор. Саркофазите с
надписи и рисунки са
открити на две нива в
некропола - 18 на
долното и 12 на горното
ниво. Дървените ковчези
са предназначени за
мъже, жени и деца от
Двадесет и втората
династия на Древен
Египет и са били събрани
и скрити от жрец, за да
не бъдат плячкосани.

Правят филм по
известна игра
Подготвя ce филм по
играта "Леговището на
дракона". Тя e смятана за
една от най-важните във
визуално отношение.
Актьорът Райън Рейнолдс
преговаря за главната
роля. Един от създатели-
те на играта, Дон Блът, e
работил като режисьор
на анимационни филми.
Cега от Nеtflix ca готови
да направят игрален
филм.

:

Íàêðàòêî

Òåëåâèçèîííèÿò
òåàòúð íà ÁÍÒ
ïðåäñòàâÿ îïåðà
áóôî "Öàð è
âîäîïðîâîä÷èê"

Мюзикълът от 1974 г.
"Цар и водопроводчик" е
с музика от Димитър Въл-
чев и либрето Георги Ив-
чев, Георги Христов и Лю-
бомир Пеевски. Режи-
сьор е Никола Петков. В
главните роли ще видите
Константин Карагеорги-
ев, Татяна Лолова, Васил
Попов, Константин Ко-
цев, Климент Денчев, Ан-
гел Георгиев, Лъчезар
Стоянов, Илия Добрев.

"Цар и водопроводчик"
е единствената по рода
си буфоопера у нас. През
1971 г. е излъчена някол-
ко пъти по радиото с го-
лям успех. Скоро е запи-
сана на винилова плоча
в музикалното студио
"Балкантон". През 1974 г.
операта е излъчена и в
Телевизионния театър на
Българската телевизия.
"Цар и водопроводчик" се
превръща в уникално кул-
турно събитие - една ве-
села, хумористична паро-
дия, в която любими бъл-
гарски актьори изпълня-
ват оперни арии. Буфоо-
перата става толкова из-
вестна, че е представе-
на и по Би Би Си. ç

Каналът ще се казва
The Shows Must Go On и
представя изпълнения от
някои от най-обичаните
мюзикъли в историята, а
световният хит "Исус
Христос суперзвезда" ще
гледаме на Разпети петък.

Световноизвестният
композитор сър Андрю
Лойд Уебър пуска безпла-
тен канал в YouTube за
мюзикъли във времена,
когато публиката не може
да посещава спектаклите в
Уест Енд, пише в. "Дейли
мейл". Сред заглавията
фигурира и неговата
световна рок опера "Исус
Христос суперзвезда".
Музикалният канал е
кръстен The Show Must Go
On.

Всеки може да гледа от
19.00 ч. местно време в
деня на пускането. В
канала ще бъдат качвани
също клипчета със светов-
ноизвестни мюзикъл

Ñòèâúí Ñïèëáúðã ñúçäàâà êèíîêëóá

Çàùî Ìèêè Ìàóñ èìà
÷åòèðè ïðúñòà

Странна приумица кара
художниците да рисуват
анимационните герои само
с по четири пръста. Мики
Маус, Хоумър Симпсън,
Спондж Боб, Шантавите
рисунки, Семейство Флин-
тстоун, Том и Джери и още
анимационни герои имат
три пръста и палец.

Оказва се, че отговорът
не е само един. Има куп
фактори, създали този мо-
дел. От една страна, рису-
ването на по-малко пръс-
ти е по-лесно. В ерата на
ръчно рисуваната анима-
ция един пръст по-малко

за всеки герой е спестя-
вал изключително много
време, а на компаниите -
много пари. Представете
си - във всяка секунда ани-
мация имало 24 рисунки.
Друга причина е, че много
анимационни герои са жи-
вотни и не е задължител-
но да имат човешки ръце.
Четирите пръста осигуря-
ват перфектен баланс меж-
ду това героите да не изг-
леждат като извънземни с
три пръста или пък да бъ-
дат прекалено свързвани
с хората и техните поро-
ци. ç

счита за подходящ избор
при сегашните обстоятел-
ства.

"Какво в момента може
да бъде по-добро от пос-
ланието: Няма по-добро
място от дома", пише той.
Специални гости ще изби-
рат филми всеки ден, а
кратки видеоклипове от
тях ще се появяват на уеб-
сайта на института и в со-
циалните мрежи. Следва-
щият по избор филм е "Ах,
този джаз".

За "Списъкът на Шинд-
лер", който го прослави по
света, Спилбърг не е взел
нито една стотинка. Той
обяснява в интервю, че то-
ва са "кървави пари", като
се знае колко хора са за-
гинали. ç

изпълнения, интервюта и
кадри от гримьорните на
артистите. Поредицата ще
продължи всеки петък
през следващите седмици.
Рок операта "Исус Христос
суперзвезда" ще бъде
представена на Разпети
петък.

Уебър е един от най-
известните композитори от
края на 20. век с много
успешни постановки, които
се играят в продължение
на десетилетия в театрите
Бродуей в Ню Йорк и Уест
Енд в Лондон. Написал е
16 мюзикъла, два саундт-
рака и един реквием.
Голяма част от мюзикълите
му като I Don't Know How
to Love Him от "Исус
Христос суперзвезда",
Don't Cry For Me, Argentina
от "Евита", Memory от
"Котките" и The Music of
the Night от "Фантомът от
Операта" са станали
известни хитове. ç
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Ðàéîíúò ñå ñìÿòà çà îãíèùå íà
åïèäåìèÿòà îò íîâèÿ âèðóñ

Ðóñêè âîåííè ëåêàðè ñà ïðèñòèãíàëè
äà ïîìîãíàò â ñðúáñêèÿ ãðàä Âàëåâî

Група от руски военни
лекари и специалисти е
пристигнала в сръбския
град Валево - огнище на
епидемията от коронави-
рус в страната, за оценка
на ситуацията, предаде
ТАСС.

Руските специалисти са
се срещнали с градското
ръководство, с кмета
Слободан Гвозденович, а
също и с ръководството на
щаба за извънредни
ситуации, за да се запоз-
нае със структурата и
организацията на здравео-
пазването във Валево, е
съобщил представител на
местните власти. Той е
посочил, че по-късно
руските специалисти ще
направят оглед на меди-
цинските заведения и ще
определят как най-ефек-
тивно да предоставят
руска помощ на жителите

На 3 и 4 април самолети на руската военнотранспортна авиация
докараха в Сърбия 87 военни медици, специалисти вирусолози,

медицинско оборудване, средства за защита и 16 броя военна техника.
Предлага се бригадите от руски медицински специалисти да се използ-
ват в Белград, Чуприя, Валево, Нови Сад, Ниш, Крагуевац и Кикинда.

Äîìàêèíè â ðåæèì íà èçîëàöèÿ â Àâñòðàëèÿ
èçõâúðëÿò áîêëóêà, îáëå÷åíè êàòî ïðèíöåñè

Скучаещи домакини в
режим на самоизолация
лансираха нова мода при
изхвърлянето на боклука,
преоблечени като принце-
си, с тиари и бални рокли,
съобщава британският в.
"Мирър".

Стартът на кампанията
беше даден от австралий-
ката Даниел Аскю. Тя кръс-
ти инициативата си Bin
Isolation Outings (в разши-
рен превод "Изхвърляне на
боклука в изолация").

Предизвикателството се
състои в това дамите да об-
лекат най-елегантните си
скъпарски тоалети при
единственото си излизане
навън - когато изхвърлят ко-

Снимки Пресфото БТА

Папа Франциск държи палмова
клонка, докато отслужва

литургия по повод Палмова
неделя. Тя беше без богомолци
и беше излъчвана в интернет и
по телевизията от базиликата

"Свети Петър" във Ватикана. На
необичайната меса присъстваха
освен папата, няколко прелати,
монахини и по-низши духовни-

ци. Обичайно събитието
привлича десетки хиляди

римляни, туристи и богомолци
и е на площада. Великден за

католиците е идната неделя. С
литургията за Палмова неделя

обикновено се поставя начало-
то на ритуалите през Страстна-
та седмица, която тази година

ще премине под знака на
ограниченията заради пандеми-

ята от коронавируса.

Íàêðàòêî

:
104-годишната
италианка
Ада Дзанусо пребори коронави-
руса. След две преживени
световни войни, 104-годишна
италианка пребори Ковид-19,
пишат италианските издания
"Кориере дела сера" и "Републи-
ка". Ада Дзанусо, родена през
1916 г., майка на четири деца и
живее от няколко години в
старчески дом в Лесона в
провинция Биела в област
Пиемонте. В последните седмици
в старческия дом двайсетина
души са починали, като при
някои от тях е била потвърдена
зараза с новия коронавирус.
Ада започнала да се чувства зле
в началото на март. На 17 март
е изследвана и е потвърдено, че
е заразена с коронавируса,
разказват близките й. Към
момента на установяване на
заразата столетница вече се
чувствала по-добре, отколкото в
началото на март. Личната й
лекарка Карла Фурно Маркезе
разказва, че тя възрастната
жена вече става от леглото и
допълва, че оздравяването на
Ада е една от най-големите
радости в Италия в тези трудни
моменти.
Преди броени дни бе съобщено,
че 102-годишна жена в Генуа
също се е излекувала от
заразата с коронавируса.
Кралят на Мароко
Мохамед Шести помилва вчера
над 5600 затворници, за да
избегне разпространение на
коронавируса в мароканските
затвори, съобщи министерството
на правосъдието. Монархът
поръча също така да бъдат
засилени мерките за защита на
лишените от свобода. Помилва-
ните са били избрани в зависи-
мост от тяхната възраст,
здравословно състояние, срок
на присъдите и добро поведе-
ние.
Жителите
на италианската област Ломбар-
дия, в която е и Милано и която
беше първото огнище на
заразата с коронавируса в
Италия, ще трябва да излизат
навън само с покрити уста и
лица посредством маски или
обикновени шалове, пише в.
"Република". Това е нова
разпоредба на областните
власти. Тя предвижда и продава-
чите в отворените магазини в
областта да предоставят на
клиентите си дезинфекциращи
гелове и ръкавици за еднократна
употреба. Същевременно и в.
"Република", и в. "Стампа"
съобщават, че все повече хора
не спазват правилата за
всеобща изолация в Италия и се
намират на улицата, когато
трябва да си стоят у дома.
Американският експерт
Чад Дод от Сейнт Питърсбърг,
щата Флорида, съветва стопани-
те да се държат позитивно с
домашните си любимци по
време на самоизолация и в
никакъв случай да не ги
заразяват с лошото си настрое-
ние, пише в. "Метро". В проти-
вен случай психичното здраве
на нашите шаровци и писани
може сериозно да пострада от
новосъздадените стресови
ситуации. Изданието припомня,
че някои домашни животинки са
напълно очаровани да изкарат
повече време със своите
господари. Домашните любимци
са способни да улавят послания
на хората и силно се влияят от
стреса и чувството за тревож-
ност на своите стопани,
припомня д-р. Дод. Всеки път,
когато се променя установеният
им режим, това се отразява и на
психиката им.

фата с боклук в контейне-
ра.

Даниел, която живее в
австралийския щат Куинс-
ланд, пусна своя снимка,
предрешена като Елза от
анимацията на телевизион-
ната компания "Дисни"
"Замръзналото кралство".

Екстравагантният при-
мер на австралийката бър-
зо беше възприет от нейни
последователки в мрежата
с най-неочаквани резулта-
ти.

Много жени се устреми-
ха към контейнерите с бал-
ни, вечерни и булчински
рокли от най-висок клас и
във Фейсбук беше основа-
на специална група. ç

Австралийката Даниел Аскю стартира миналата седмица забавната
кампания жените да изхвърлят боклука, облечени в официални

рокли. Даниел се беше издокарала за снимката с ефирна
светлосиня рокля и с тиара на главата. Кампанията

вече наброява 215 000 последователки.

на града в борбата с
коронавируса.

По-рано главният лекар
на поликлиниката д-р
Бранка Антич, която е
координатор на оператив-
но-експертния щаб за
извънредни ситуации в
града, съобщи пред ТАСС,
че Валево е епицентър на
епидемията в страната. Тя
каза, че имат голям брой
заразени и починали, както
и много заболели лекари.
По думите й разпростране-
нието на коронавируса в
града с население 90 000
души (заедно с околните
села - 120 000) е започнало
в края на февруари след
голямо празненство на
юбилея на гражданин на
Валево.

За 90 000 жители и
почти 130 лекари в изо-
лация медиците в града
разполагат само с 50

теста за коронавирус и с
9 респиратора. Броят на
заболелите от коронави-
рус във Валево надхвър-
ля 60 души, но точни
цифри не се съобщават.
От усложнения от инфек-
цията са починали пред-
седателят на градския
съвет Милорад Илич и

епископът на Валево
Милутин.

В Сърбия по последни
данни заразените с коро-
навирус са 1476 души, а
починалите от COVID-19 са
44. По-рано сръбските
власти се обърнаха към
Русия с молба за помощ в
борбата с коронавируса. ç
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Кралица Елизабет II
ще призове британците
да покажат същата непо-
колебима решимост като
предците си пред лицето
на епидемията от корона-
вируса с доброжелател-
ност и съпричастие - в
изключително рядко
телевизионно обръщение,
което тя е подготвила, за
да сплоти нацията, пре-
даде Ройтерс.

"Надявам се, че в
идните години всички ще
могат да се гордеят как
са реагирали на това
предизвикателство, а
тези, които ще дойдат
след нас, ще кажат, че
британците от това
поколение са били не по-
малко силни от предиш-
ните. Че такива достойн-
ства като самодисципли-
на, спокойна доброжела-
телна решимост и чувст-
во за другарство все още
са присъщи за тази

Çàïèñúò å áèë îñúùåñòâåí ïðè ñòðîãè
ïðåäïàçíè ìåðêè â çàìúêà "Óèíäçîð"

Êðàëèöà Åëèçàáåò II ïðàâè 5-îòî ñè
çà 68 ãîäèíè íà òðîíà îáðúùåíèå

Êîðîíàâèðóñúò óäàðè áèçíåñà
íà òàéëàíäñêèòå ïðîñòèòóòêè

Десетки хиляди секстру-
женици са в безработица
заради епидемията от ко-
ронавируса в Тайланд. Но
поради липса на помощ от
правителството, някои от
тях продължават работа
въпреки рисковете от зара-
за, предаде АФП.

В Тайланд има около 300
000 секструженици от два-
та пола или транссексуал-
ни, като по-специално те
действат в Банкок и в ку-
рортите Патая и Пукет. Мно-
го от секстружениците са се
завърнали сега в родните

си провинции заради страх
от зараза или заради пъл-
ната блокада на страната
заради коронавируса.

Тези, които обаче про-
дължават работа, тъй като
не могат да си позволят да
са без доходи, рискуват да
се заразят.

"Посветили сме се на то-
ва, защото сме бедни" - та-
ка транссексуалната Алис
обяснява защо е избрала
професията на секструже-
ничка и защо продължава
работа въпреки епидемия-
та. Тя разказва, че преди

"Съзнавам, че се обръщам
към Вас във време, което
представлява все по-
голямо предизвикателст-
во, време на смут в
живота на нашата страна,
смут, който донесе мъка
на някои, финансови
трудности на мнозина и
огромни промени в
ежедневния живот на
всички ни", казва кралица
Елизабет II в новото
си обръщение.

Подобно на много канад-
ски фирми напоследък и
"Пица Джиджи" (Pizza Gigi)
започна да пере пари пред
очите на властите, инфор-
мира ДПА. На всичко отго-
ре популярният ресторант
в модерния квартал "Хар-
бърд вилидж" в Торонто пус-
ка в интернет видеа как
прави това.

Операцията е изключи-
телно проста - няма нужда
от съмнителни данъчни убе-
жища или фиктивни компа-
нии.

Всичко, което е нужно

В стремежа си да направи парите от клиентите максимално чисти
заведението "Пица Джиджи" в Торонто демонстрира как хвърля
банкнотите в кофа със сапунена вода и ги изпира. Макар много

канадски компании да са преминали на безкасови плащания, за някои
търговци миенето на банкнотите и монетите е единственият вариант.

Êàíàäöèòå ïåðàò ïàðèòå è òàêà
ãè ïî÷èñòâàò ïðè åïèäåìèÿòà

мръсните пари да станат
чисти, е пластмасова кофа,
вода и малко антибактери-
ален препарат за миене на
чинии - и вече имате на-
пълно чисти банкноти без
бактерии и най-важното без
смъртоносния коронавирус.

Помага и това, че Кана-
да, подобно на още около
50 държави, премина към
банкноти от полимери, ко-
ето улеснява прането им.

Когато първите полимер-
ни банкноти бяха въведени
през 2011 г., много канадци
недоволстваха, тъй като но-

вите пари създаваха различ-
но усещане и понякога за-
лепваха една към друга. Ос-
вен това години наред ка-
надците се забавляваха да
превръщат Уилфрид Лори -
един от основателите на Ка-
надската конфедерация,
изобразен на банкнотата от
5 долара, в Спок от телеви-
зионния сериал "Стар Трек"
или в Сивиръс Снейп от
филмите по книгите за Ха-
ри Потър на Джоан Роулинг.

Канадците обаче сега
осъзнаха предимството да
имат пластмасови пари с
разпространението на пан-
демията в страната на фо-
на на опасенията, че виру-
сът може да се пренася и
чрез парите. ç

Снимки Интернет

кризата, породена от коро-
навируса, тя е изкарвала
между 300 и 600 долара на
седмица (270-540 евро), а
днес няма нищо.

Транссексуалната Пам,
която е работила в сексбар,
днес търси клиенти по ули-
цата на Банкок. Принудена
е да работи, защото трябва
да плаща наем.

Тайланд е силно зависим
от туризма и сега се готви
за сериозна рецесия зара-
ди пандемията. Очаква се
тази година БВП да се свие
с 5,3 процента, което не се
е случвало от 22 години на-
сам, според прогнози на
Централната банка, която
преди кризата вещаеше
растеж от 2,8 процента. ç

Проститутки чакат
напразно клиенти

в крайбрежния
град Патая.

Правителството в
Банкок обеща да

отпусне в
продължение на 3
месеца месечна

финансова помощ
от 5000 бата (140
евро) на лишени
от работа заради
коронавируса. Но
тази помощ няма

да достигне до
секстружениците,
защото в Тайланд
проституцията е
широкоразпрост-
ранена и толери-

рана, но си
остава официално

незаконна.

страна", ще заяви крали-
цата според публикувани-
те предварително откъси
от речта, описана от
Бъкингамския дворец
като лично послание.

Извънредното телеви-
зионното обръщение,
което е планирано да се
излъчи за Обединеното
кралство и Общността на
нациите, е едва 5-ото за
68-те години на трона.

Кралицата се обръща
към нацията всяка Коле-
да, но посланията по
специални случаи са
много редки. Досега
Елизабет II го е правила
едва 3 пъти в моменти на
криза и скръбни събития -
през 2002 г. след смъртта
на кралицата майка, през
1997 г. преди погребението
на принцеса Даяна и през
1991 г. по време на война-
та в Персийския залив, и
само веднъж по радостен
повод - през 2012 г. за 60-

годишнината от възкачва-
нето на Елизабет II на
трона.

Речта е записана в
замъка "Уиндзор", където
от 19 март се установи
кралицата, която ще

навърши 94 години този
месец, заедно с 98-
годишния си съпруг
принц Филип.

В. "Сън", който публи-
кува извадки от речта,
подчертава, че записът е

бил осъществен при
стриктни предпазни
мерки - в същото поме-
щение с кралицата се
намирал само операто-
рът, облечен в защитен
костюм. ç
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Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ПППППроменливо
ВОДОРАВНО: "Мама Рома". Опока. Билирубин. Кав.
"Дамите на пазара". Токата. Орина ("Орина, майка
войнишка"). Коза. Онел. "Дано". "Да". Аманита. Но.
Ало. Отаров (Керим). Реферат. Рикар (Антоан). Кала-
нетика. "Ана". "Нулата". Акад. Тави. Онат. Нене (Бап-
тиста). "Ино". Атаманов (Лев). Кайанус. Рил. Ми. Омо-
нимика. Бабинова (Весела). Изида. Мис. Рас. "Как".
Литота. Оратори. Тематика. Онек. Кираса. "Америка".
ОТВЕСНО: "Баба Тодорана". "Адамити". Мимоза. Елу-
вий. Битер. Малика. Афалина. Исома. "Рита". АЛЕНА.
Онон. Тас. "Морето, морето". "Умората". Мунана. Ата-
насова (Мария). РАБА. Еноти. Ат. Насока. "Иполит".
Катари. РАМ. Сонар. Тарак. Мимика. "Зидари". Ана-
лизатор. Покана. Окаден. Кикони. Каран. Ван. Но-
мад. Рек (Оливер). Лава. Ое (Кендзабуро). "Ралеви".
Аника.

Днес валежите и в Южна България ще спрат, а
следобед и облачността ще се разкъса. Над Северна България ще бъде
предимно слънчево. Ще продължи да духа слаб, в Източна България и
Дунавската равнина умерен североизточен вятър. Максималните темпера-
тури ще бъдат между 10 и 15 градуса. По Черноморието ще продължи да
духа умерен до силен североизточен вятър и вълнението на морето ще бъде
4-5 бала. Над северното крайбрежие ще е предимно слънчево, а над южно-
то - валежите постепенно ще спрат, но през по-голямата част от деня
облачността ще се задържи значителна. Максимални температури на въз-
духа 9-12 градуса, близки до температурата на морската вода. Над Рило-
Родопската област постепенно през деня снеговалежите ще спрат, но об-
лачността ще се задържи значителна. Над останалите планински масиви
ще преобладава слънчево време. Ще духа силен, по билата временно и
бурен североизточен вятър. Максимална температура на височина 1200 м
около 4, на 2000 м - около минус 3 градуса. Във вторник и сряда времето
ще бъде слънчево. Вятърът ще се задържи до умерен от североизток. Ще
остане сравнително хладно; мнималните температури ще бъдат от минус 2-
3 градуса на места в Северна и Западна България до 6-7 градуса в югоиз-
точните райони, а максималните - между 12 и 17 градуса.
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След три седмици без
тренировки в разгара на
пандемията от COVID-19

старши треньорът на
Лудогорец Павел Върба
говори пред сайта на
"орлите".

- Г-н Върба, оценката ви
за моментната ситуация?
Колко е трудно да бъдеш
треньор на отбор в подоб-
но положение?

- За мен ситуацията е
много сложна. Но от друга
страна, всички отбори по
света са в еднакво трудно
положение към момента.
Трябва да го приемем и да
се надяваме, че ще отмине
в някакъв момент.

- С оглед сложната
обстановка какъв е ваши-
ят план за подготовка на
отбора до момента, в
който първенството ще
бъде подновено?

- Всеки играч има
индивидуален план, според
който трябва да тренира.
Проблемът е в това, че към
момента никой не знае
кога първенството ще бъде

Единственият проблем е, че не
знаем колко дълго ще продължи
принудителната пауза, заяви
треньорът на Лудогорец

56-годишният чешки специалист Павел Върба води Лудогорец само
няколко мача, след което първенството бе прекъснато

Българската звезда
на професионалния
бокс Кубрат Пулев
обяви, че ще направи
щедро дарение за
борбата с коронави-
руса, след като прик-
лючи мачът му за све-
товната титла на IBF
срещу Антъни Джо-
шуа. Най-вероятно су-
мата ще бъде в рам-
ките на 2,5 милиона
долара. Той даде обе-
щанието  си  пред
"Билд", което е едно
от най-четените изда-
ния не само в Герма-
ния, но и в целия свят.
Както е известно, дву-
боят трябваше да се
проведе на 20 юни в
Лондон на стадиона
на Тотнъм . Заради
пандемията от коро-
навирус беше премес-
тен за 25 юли, а сега
е отложен за неопре-
делено време. Според
очакванията Кубрат
Пулев ще вземе 5 ми-
лиона долара незави-
симо от изхода в ма-

Европейската обсер-
ватория за футболни
изследвания направи
изчисление на загуби-
те, които клубовете от
Топ 5 на първенствата
ще претърпят по време
пандемията от корона-
вирус. Класацията е за
периода 11 март (кога-
то шампионатите бяха
прекъснати) до 30 юни,
ако към тази дата сре-
щите в Европа и изти-
чащите договори не бъ-

Êîáðàòà îáåùà äà äàðè 2,5 ìèëèîíà
äîëàðà  ñëåä äâóáîÿ ñ Äæîøóà

Îëèìïèê  (Ìàðñèëèÿ) ñ íàé-
ãîëåìè çàãóáè îò COVID-19
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Ботев (Пд) ще
предложи удължаване
на договорите
на Димитър Пиргов, Филип
Филипов и Джонатан Перейра.
И на тримата контрактите
изтичат през лятото. Наскоро
централният защитник Пиргов
обяви, че ще приеме каквото
му предложат, защото иска да
остане при "канарчетата".
Засега Джонатан не е дал
категоричен отговор.

Ръководството
на Динамо (Киев)
е предложило
на местната футболна федерация
шампионатът да се доиграе на
терените в съседна Беларус,
която единствена в Европа не е
прекратила първенството си
заради пандемията от коронави-
рус. Идеята е заимствана от
тази английските мачове от
Висшата лига да се провеждат в
Китай. Междувременно от
Беларус са готови да предложат
три стадиона за мачовете на
украинците - основни са тези в
Минск и Брест, а за трети
претендират съоръженията в
Слуцк, Бобруйск и Жодино.
УЕФА вече изпрати писмо в
Киев, в което призовава
първенството да завърши.
Особено се обръща внимание на
турнира за Купата на страната.
Ако не бъде излъчен носител,
УЕФА може да отнеме едно
място в Лига Европа. Шампиона-
тът в Украйна е спрян от 17
март, а федерацията няма
намерение да следват "белгийс-
кия модел" и да обяви предсроч-
но крайно класиране. В момента
начело е Шахтьор (Донецк) с 59
точки, пред Заря (Луганск) и
Динамо (Киев) с по 46.

Организацион-
ният комитет
на Азиатските
игри в
Ханджоу през
2022 година
показа
талисманите на
състезанията

Снимка
Пресфото
БТА

дат подновени.
Всички футболни

клубове в света алар-
мираха, че ще претър-
пят финансови загуби
заради липсата на ма-
чове. Изследването по-
казва кой от грандове-
те до каква степен ще
бъде засегнат от криза-
та, настъпила заради
коронавируса.

Най-сериозни загуби
в процентно отношение
ще претърпи Олимпик

ча си срещу британе-
ца.

"Искам да стана пър-
вият българския свето-
вен шампион в свръх-
тежката категория след
победа над Антъни Джо-
шуа. Ако е необходимо,
съм готов да се бия без
публика. Големите пари
в бокса идват от теле-
визионните права", обя-
ви 38-годишният бълга-
рин пред "Билд".

"Информациите от
последно време, че
съм се разделил с тре-
ньора Ули Вегнер за-
ради работата ми с
Джо Гусън, не отгова-
рят на истината. Ако
Вегнер е здрав, той ще
бъде в моя ъгъл. Гусън
е само опция, ако Ули
не в добро състояние.
Искам Вегнер да е на
ринга и да ме прегър-
не като световен шам-
пион", допълни Кобра-
та. Както е известно,
наскоро Ули Вегнер се
подложи на спешна
операция, тъй като счу-

пи бедрена кост при
тежко падане.

"В България въведо-
ха извънредното поло-
жение по-рано от Гер-
мания. Всичко е зат-
ворено. Рядко излизам
от дома си. В залата
тренирам заедно с
брат си. Единственият
друг човек, който вли-
за, е чистачката. Мал-
ко е призрачна обста-
новката. Това обаче е
единственият начин да
се справим със зара-
зата. Трябва всички
държави по света да
си съдействат", комен-
тира родният боксьор.

"Ще даря 50% от па-
рите, които спечеля от
мача с Джошуа, за не-
уморните герои в бор-
бата с коронавируса.
Ще дам за лекарите,
медицинските сестри,
болниците и за заку-
пуване на необходима-
та апаратура, за да се
справим с този дявол-
ски вирус", завършва
Пулев. ç

(Марсилия). Френският
тим ще поевтинее су-
марно с 37,9%. Най-
малко влияние кризата
ще има върху друг от-
бор от  френската Лига
1 - Брест (-16%). Итали-
анският Интер, Байерн,
Реал (Мадрид), Барсе-
лона, ПСЖ и Манчес-
тър Сити ще претърпят
загуби с над 30%. При
Ливърпул поевтинява-
нето на отбора ще бъ-
де с 25,1%. ç

подновено. Надяваме се,
че ще получим навреме
информация кога шампио-
натът ще се доиграе, за да
започнем работа с футбо-
листите.

- Колко време макси-
мално могат играчите да
се подготвят индивидуал-
но, за да запазят форма за
подновяването на колек-
тивните тренировки?

- Както казах, единстве-
ният проблем е, че сега не
знаем колко дълго ще
продължи принудителната
пауза. Не е лесно нито на
нас, треньорите, нито на
играчите. Не можем да
прогнозираме кога ще
започнем с груповите
тренировки. Все пак мом-
четата знаят какво трябва
да правят. Ще следим как
футболистите тренират
индивидуално. И когато се
съберем отново, ще натис-
нем педала, за да се
подготвим максимално
добре и да сме в оптимал-
на форма за срещите,
които трябва да доиграем.

- Как оценявате предс-
тавянето на Лудогорец,
откакто поехте отбора
през януари 2020 г.?

- Винаги съм казвал, че
съм приятно изненадан и
изключително доволен от
класата на играчите, с
които Лудогорец разполага.
Също така и от условията,
които клубът предоставя за
работа. Радвам се, че
домакинските мачове бяха
доста зрелищни за публи-
ката. Бяха резултатни.
Занапред ще искам отбо-
рът да играе по същия
начин. Искам Лудогорец да
бъде резултатен и интере-
сен за публиката. Искам да
запазим високо ниво във
всеки мач, без значение
дали е от първенството
или евротурнирите.

- Каква е ситуацията в
Чехия по отношение на
пандемията от COVID-19?

- Мерките за справяне с
пандемията в България и
Чехия са почти едни и
същи. Има рестрикции,
които целят да предпазят
хората. Има ограничения в
движението. Ситуацията за
никой не е приятна. Панде-
мията причинява щети
навсякъде. Виждате какво
се случва в Белгия, където
първенството бе прекрате-
но преждевремемно. Както
в България, така и в Чехия
не е ясно кога мачовете
ще се подновят. Остава
само да се надяваме, че
всичко ще свърши възмож-
но най-скоро и ще се
върнем към нормалния си
начин на живот. ç
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