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Румен Овчаров: Управляващите
искат да свалят Корнелия Нинова,
защото е заплаха за тях
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Да преборим COVID-19 чрез солидарност
и сътрудничество, изграждайки  Глобална
общност на здравеопазването за всички
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Да пребъде - той е единственото ни ИСТИН-
СКО УБЕЖИЩЕ, макар че рядко се сещаме за
това.

Тази година той бе омрачен от Обсадата на

È âúïðåêè âñè÷êî, íèå
ñè îñòàâàìå ïîäàíèöè
íà Äúðæàâàòà íà Äóõà
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Òåæêî ëÿòî
Ñóøà è ãðúìî-
òåâè÷íè áóðè
ùå îáúðêàò
ïëàíîâåòå íà
ñòîïàíèòå
â Åâðîïà,
ïðîãíîçèðàò
ñèíîïòèöè

ятото идва след по-малко от
месец и може сериозно да
обърка плановете на земе-
делците в Европа, като ги
изненада със суша и уни-
щожителни гръмотевични
бури. За района на Балкан-
ския полуостров метеороло-
зите от сайта AccuWeather
прогнозират сухо и горещо
лято. Скоро се очаква горе-
ща вълна да удари Гърция.
В Западна Европа летните
месеци ще донесат не само
високи температури, но и се-
рия от гръмотевични бури,
наводнения, градушки. В

Испания рискът от горски
пожари е критично висок.
Това носи тревоги, разбира
се, най-вече за земеделски-
те производители. Очаква се
на няколко пъти за дълъг
период температурите да
надвишат 30 градуса, но не
повече от 40 градуса в ня-
кои части на Северна Ита-
лия и долините на Балка-
ните. Лято 2020 ще бъде
третото поред, което ще до-
несе на Източна Франция
и Западна Германия засуш-
ливи условия. Необичайно
слабите валежи в Украйна

ще са причина за разраст-
ване на сушата в страната.
Фермерите там вече загуби-
ха 2,6% от зимните реколти
заради неблагоприятното
време.  ç

Вируса.
Това се говореше най-често по телевизиите.
Свят ден е - обаче тъкмо това ни задължава да си

спомним и за Грозната Обсада, на която са подложени
образованието и културата - и то от десетилетия.

В празничния ден празнично говорим за нуждата си
от свободното му празнуване.

Но забравяме другото:
Около 40 процента от учениците ни са функционал-

но неграмотни;
През годините на Прехода са затворени хиляди учи-

лища - само през последните 15 години над 800. Обаче
когато ремонтират някое училище, вдигат такава врява,
сякаш са открили нова азбука;

Според авторитетни международни изследвания бъл-
гарските ученици остават най-неграмотни по четене в
ЕС, половината деветокласници нямат умения за 21-ви
век - в замяна на това българчетата са първи в ЕС по
употреба на дрога.

Учителската професия е в кадрова криза - това как
ще го отпразнуваме?

Ако искаме да сме искрени към Празника, не трябва
да си затваряме очите пред тези факти/и още много
подобни.

Иначе, правят по телевизията етюд с Караянчева -
карат я да ситни пред Народната библиотека и да
рецитира стихове. Направо е готова за Кърджалийския
театър.

Факти и демагогия се преплитат.
Корона-Бедствието все ще ни отпусне някой ден.
Обаче, ако не отрезвеем час по-скоро, Другото/Ис-

тинското Бедствие ще ни погълне.
Гледам сега по телевизията чаровния 10-годишен

Веселин Балачев, отличен от Столичната библиотека като
"читател на годината".

Малките имат тази стръв, сигурно я получават с
гена си.

Сетне обаче нещо ги прекършва.
Защо се случва това - отговорът ви е ясен.
И въпреки всичко ние си оставаме поданици на
Държавата на Духа, както казваше Лихачов.
Това е велика чест.

Кеворк КЕВОРКЯН
От сайта kevorkkevorkian.com

за фермерите

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÂßÒÑÂßÒ

Óíãàðèÿ îòâîðè
ãðàíèöàòà ñè
ñúñ Ñúðáèÿ

Григор Димитров влезе в
топ 10 на престижна
класация в тениса. Тя е
базирана на победите
над състезатели от топ
20 от 2016-а до момен-
та. Той е осми, като има
31 победи над тенисис-
ти от топ 20 и 33 загу-
би. В турнирите от Голе-
мия шлем съотношение-
то му е 6:5. №1 по по-
беди е Новак Джокович
с 82, следван от Рафа-
ел Надал - 60, и Роджър
Федерер - 55.  ç

Ãðèøî  îñìè
â ñâåòà ïî
ïðåñòèæíè ïîáåäè

Унгария отвори южната
си граница за граждани
на Сърбия и Унгария, съ-
общи унгарският минис-
тър на външните работи
Петер Сиярто, цитиран
от ТАСС. Той говори на
пресконференция на гра-
ничния пункт "Рьоске" на
магистрала Е-75. Унга-
рия взима това реше-
ние, отговаряйки на ре-
ципрочната мярка, обя-
вена от Сърбия в петък,
каза Сиярто.  ç

За първи път от ид-
ването на заразата у
нас броят на излекува-
ните за седмица изп-
реварва новозаразени-
те, обобщи оптимис-
тичните данни секре-
тарят на Националния
оперативен щаб доц.
Димо Димов на бри-
финг на Министерския
съвет вчера. 22-ма ду-
ши са излекувани през
изминалия ден, като
общият брой на оздра-
велите е 862-ма. За
последното денонощие
няма констатиран
смъртен случай, съоб-
щи още доц. Димов.
Само 6 са новите слу-
чаи на коронавирус у
нас. Въпреки тези оп-
тимистични данни то-
ва не е устойчива тен-
денция. Трябва да про-
дължаваме с мерките
на дистанция, дезин-
фекция и хигиена, ка-
тегоричен бе той.

ËË

Öÿëà ñåäìèöà
èçëåêóâàíèòå
îò COVID-19
ñà ïîâå÷å îò
çàðàçåíèòå

<2

Ñàìî 6 íîâè ñëó÷àÿ
çà 24 ÷àñà ó íàñ,
íÿìà ïî÷èíàëè

София. Абитуриенти от випуск 2020 от столичните училища отпразнуваха завършването си
в условията на ограничителните мерки заради коронавируса. Снимка Пресфото БТА
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България е възкръснала
благодарение на просве-
тата и културата и пак те
ще ни изведат към хори-
зонта на свободата и
развитието, написа прези-
дентът Румен Радев в
профила си в социалната
мрежа Фейсбук по повод
Деня на българската
просвета и култура и на
славянската писменост,
съобщи Епицентър. На 24
май отбелязваме Деня на
българската просвета и
култура и на славянската
писменост. Почитаме
празника на духовното
извисяване, на стремежа
към усъвършенстване
чрез постиженията на
науката и културата,
продължава Радев. Горде-
ем се с цивилизационния
принос на българската
азбука и книжовност към
духовността на славянски-
те народи и културното
богатство на света.

Всяка година в шестви-
ето рамо до рамо крачат
учители, деца, учени,
духовници, творци. Този
празник пречиства душите
на всички българи, обеди-
нени от братството на

духа и културата, в което
санове и възраст нямат
значение, посочва прези-
дентът. Наистина шествие

няма да има, но тъкмо в
съкровението на сърцето
си всеки един от нас ще
има възможността да

Само 6 нови случая
на COVID-19 за
денонощието,
22-ма са излекувани
За първи път от началото, за
седмица, броят на излекувани-
те надвишава броя на новокон-
статираните случаи, обобщи
оптимистичните данни секрета-
рят на Националния оперативен
щаб доц. Димо Димов на
брифинг на Министерския
съвет. 22-ма души са излекува-
ни през изминалия ден, като
общият брой на оздравелите е
862. За последното денонощие
няма констатиран смъртен
случай, съобщи още доц.
Димов. Само 6 са новите
случая на коронавирус у нас,
изследвани са 443 проби,
коментира "Дарик радио".
Трима от новозаразените са в
София, има и по един случай в
Благоевград, Пловдив и
Пазарджик. Четирима от
новозаболелите са в болница.
Така общият брой на заразени-
те с коронавирус у нас
достигна 2433. Един от новите
случаи е на 17-годишен
младеж от Благоевград,
заразил се е и още един лекар
в столично лечебно заведение.
Секретарят на Националния
оперативен щаб отчете още, че
общата смъртност в страната
от 9 март до 26 април е
съизмерима с тази от предход-
ната година, като се наблюдава
понижение от 3% в сравнение
с 2019 г. Въпреки оптимистич-
ните данни това все още не е
устойчива тенденция и се
надяваме да се превърне в
такава чрез продължаване на
мерките, които са доказали
своята ефективност - дистан-
ция, лична хигиена и дезинфек-
ция, подчерта доц. Димов.
България неведнъж се е
справяла с предизвикателства-
та. За момента ние показваме,
че можем да се справим с
тези трудности.

:
Ñîôèÿ ÷åòåøå "Çà áóêâèòå" íà ÓíèÁÈÒ íà 24 ìàé

Ïðåçèäåíòúò Ðàäåâ: Äóìèòå
ñà äîìúò, â êîéòî æèâååì

Кирило-Методиевият вестник
"За буквите - О писменеь" укра-
сява Паметника на светите бра-
тя Методий и Кирил пред Нацио-
налната библиотека.

Брой от празничното издание
на Университета по библиотеко-
знание и хуманитарни технологии
държат в ръцете си първите хора
в държавата и всички, които ува-
жиха най-българския събор пред
паметника на Солунските братя.
Подариха им го студенти, които
първи застанаха пред паметника
в ранната утрин - още в 9 ч.

Делегация на УниБИТ, водена
от ректора проф. д.н. Ирена Пе-
тева и председателя на Общото
събрание на висшето училище
проф. д.ик.н. Стоян Денчев, под-
несе цветя на Паметника на све-
ти свети Методий и Кирил.

Те подариха на всеки, който
празнува на това място празни-
ка на буквите, екземпляр от спе-

Вестник "За буквите - О пис-
менехь" държаха в ръцете си
президентът Румен Радев, кме-
тът на София Йорданка Фандъ-
кова, народният представител
Корнелия Нинова, вицепрези-

дентът Илияна Йотова, заместник-
кметът на Столична община доц.
Тодор Чобанов, духовници и мно-
го деца.

Д-р Евелина
ЗДРАВКОВА

циалния брой на емблематично-
то издание.

Той е посветен на 70-годиш-
нината на университета на хора-
та, които са отдадени на книги-
те, на библиотеките, на читали-
щата, на архивите, на културно-
то наследство, на информацион-
ните технологии и националната
сигурност - професии, които не
са само атрактивни и модерни,
а без тях няма нация, няма бъ-
деще.

За нас е чест и отговорност
да бъдем тук с вестника, вдъхно-
вен от Кирило-Методиевото де-
ло, на най-светлия празник - един
от най-хубавите, свързан с ду-
ховността, с нашата национална
идентичност, защото ние сме бъл-
гарският университет, каза проф.
Денчев.

Да бъдем здрави, одухотво-
рени и удовлетворени, пожела
проф. Петева.

Руският посланик Анатолий
Макаров отправи видеопоздрав
към българите за 24 май. В пос-
ланието си, поднесено на чист
български език, дипломатът поз-
дравява всички ученици, учите-
ли, творци, артисти, музиканти,
музейни, библиотечни и читалищ-
ни работници, както и журналис-
тите на България.

"Честит празник, скъпи бъл-
гари, честит 24 май! За мен е
чест и гордост да поздравя бъл-

гарския народ на най-светлия
празник - Ден на българската
просвета и култура и на славян-
ската писменост. Славянската
писменост е уникален духовен
подвиг. Този празник е прекло-
нение пред паметта на светите
братя Кирил и Методий", заяви
посланик Макаров.

Бъдете живи и здрави, честит
празник, приятели, завършва при-
ветствието на руския дипломат у нас,
цитиран от  standartnews.com. ççççç

Ïîñëàíèê Àíàòîëèé Ìàêàðîâ íà 24 ìàé: ×åñòèò äåí íà Áúëãàðñêàòà
ïðîñâåòà è ñëàâÿíñêàòà ïèñìåíîñò, òå ñà óíèêàëåí äóõîâåí ïîäâèã!

На 23 май 2020 г.
след кратко боледува-

не на 99 години почина

Åâòèì Õðèñòîâ
Ñòîèìåíîâ

СКРЪБНА ВЕСТ

Главен прокурор на Репуб-
лика България от 14.12.1989
г. до  06.11.1990 г.

Дългогодишен член на
БКП и БСП, избиран в със-
тава на Централната контрол-
но-ревизионна комисия на
БКП.

Поклон пред светлата му
памет!

Градски съвет
на БСП - София

Президентът Румен Радев и вицепрезидентът Илияна Йотова положиха
цветя пред Паметника на светите братя Кирил и Методий пред Национал-

ната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" в Деня на българската
просвета и култура и на славянската писменост.

оцени значението на 24
май, насаме с думите и
чувствата си, с мисълта
за приятелите и близките,
с които го сродяват езикът
и азбуката, преживените
стихове, книги, пиеси и
филми, общата историчес-
ка и културна памет, които
ни правят българи. Дори
когато хиляди километри
ни делят от Родината,
добавя Радев. Думите са
домът, в който живеем.
Нека не допускаме в него
да се засели плесента на
невежеството, самодовол-
ството и безкнижието,
пожела още държавният
глава. България е възкръс-
нала благодарение на
просветата и културата и
пак те ще ни изведат към
хоризонта на свободата и
развитието, към общество,
в което знаещите ще бъдат
ценени, а чистите духом
ще водят България. Защо-
то духът надмогва всяко
изпитание! Честит праз-
ник, поздрави българите
Радев.ççççç

Снимка  Пресфото БТА

Äà íå äîïóñêàìå â íåãî äà ñå çàñåëè ïëåñåíòà íà
íåâåæåñòâîòî, ïðèçîâà äúðæàâíèÿò ãëàâà

Снимкa

standartnews.com
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"Защо всички изведнъж
наскачаха на БСП и
Корнелия Нинова? Защо,
ако Корнелия Нинова е
толкова лош лидер, управ-
ляващите толкова много
искат да я свалят? Защото
управляващите искат да я
свалят много повече, от
когото и да било в БСП.
Очевидно тя е заплаха и
използват всички възмож-
ности, за да отстранят
тази заплаха. Очевидно и
че някои от факторите в
БСП, волно или неволно,
играят по тази външна
команда. Това заяви
Румен Овчаров, член на
НС на БСП, пред БТВ.

Четири пъти
конгресът потвърди
прекия избор на
лидер

"Партията реши, че
иска пряк избор. Барони
в БСП, които имат влия-
ние в конгреса, искат да
го осуетят", каза още той.
Отбеляза, че БСП четири
пъти на своите най-големи
форуми, на своите конгре-
си, иска да избере прекия
си лидер чрез общопарти-
ен избор, докато срещу
това в момента върви
съпротива.

"Когато се свика конг-
рес, определени хора
използват своето, така да
се каже, "баронско влия-
ние", чрез което си качват
цената. Ако това се случи
в цялата партия, влияние-
то на тези "барони" отива
по дяволите. Затова и те
са против, някои от тях и
поради други съображе-
ния.

Но към едните и към
другите - ако те се опитат
и отново ни вкарат в
сценария "скандал след
скандал", в крайна сметка
няма да има никакво
значение кой ще е пред-
седател на партията в
една такава скандална
кампания. От сценария
"скандал след скандал"
победителят след него е
ясен и той няма да е
никой от БСП", обърна
внимание Овчаров.

Лъжа е, че БСП не е
активна опозиция

Бившият министър на
икономиката и енергетика-
та коментира тезата, че
БСП не е активна, като

Ôàêòîðè â ÁÑÏ, âîëíî èëè íåâîëíî, èãðàÿò ïî òàçè
âúíøíà êîìàíäà, ñìÿòà äúëãîãîäèøíèÿò ñòîëè÷åí
ëèäåð íà ñîöèàëèñòèòå è áèâø ìèíèñòúð íà
èêîíîìèêàòà è åíåðãåòèêàòà

напълно невярна. Посочи,
че за последните 3 месе-
ца правителството е
приело повече идеи и
предложения на БСП,
отколкото за изминалите
3 години. "Да започнем
примерите за активността
на БСП с ДДС - същите

:

Събития
” 17 г. - Германик празнува
триумф за победите си над
всички германски племена
на запад от река Елба.
” 1293 г. - При земетресе-
ние в Камакура (Япония)
загиват около 30 000 души.
” 1868 г. - Извършена е
последната публична
екзекуция в Англия - ирланд-
ският националист Майкъл
Барет е обесен заради
бомбен атентат в Лондон.
” 1879 г. - С договор
между Русия и Великобрита-
ния е създадена държавата
Афганистан.
” 1896 г. - Публикувано е
първото издание на про-
мишления индекс Дау
Джонс.
” 1986 г. - Европейската
общност приема Европейс-
кото знаме.
” 2002 г. - Завършва
посещението на папа Йоан
Павел II в България.
Родени
” 1877 г. - Айседора
Дънкан, американска
танцьорка
” 1885 г. - Николай
Лилиев, български поет
” 1907 г. - Джон Уейн,
американски актьор
” 1912 г. - Янош Кадар,
генерален секретар на ЦК
на УСРП и министър-
председател на Унгария
” 1932 г. - Григор Вачков,
български актьор

” 1946 г. - Нешка Робева,
българска гимнастичка и
треньорка, герой на социа-
листическия труд
” 1951 г. - Сали Райд,
американска астронавтка
Починали
” 1876 г. - Панайот Волов,
български революционер
” 1917 г. - Борис Дрангов,
български офицер и военен
педагог
” 1976 г. - Мартин Хайде-
гер, германски философ
” 1993 г. - Цола Драгойче-
ва, български антифашист,
първата жена министър в
България, дългогодишен член
на Политбюро на ЦК на БКП
и председател на Общона-
родния комитет за българо-
съветска дружба
” 1995 г. - Борис Велчев,
български антифашист и
политик, от 1962-1977 г.
член на Политбюро и
секретар на ЦК на БКП

Íà òîçè äåí

тези ресторантьори първо
бяха на "Позитано" януари
месец. Предложението на
БСП за намаляване на
данъка беше отхвърлено,
но ето че сега ГЕРБ прие
отхвърленото предложе-
ние на БСП. Друг пример
- предложението с коли-

Ðóìåí Îâ÷àðîâ: Óïðàâëÿâàùèòå
èñêàò äà ñâàëÿò Êîðíåëèÿ
Íèíîâà, çàùîòî å çàïëàõà çà òÿõ

чеството български стоки
по веригите магазини.
Също предложение на
БСП, което ГЕРБ отхвър-
ли, а сега го приема.
Въпросът със срока на
извънредното положение -
безкрайно или за един
месец, което беше пред-
ложение на БСП, което
ГЕРБ в случая прие.
Предложението за прие-
мането на епидемичните
мерки - отново предложе-
ние на БСП, което ГЕРБ
прие. Комисията за конт-
рол на разходите - отново
предложение на БСП,
което ГЕРБ прие", изтъкна
като примери Овчаров.
Той подчерта, че всички
тези твърдящи, че БСП
няма предложения, идеи,
решения, мерки, алтерна-
тиви или каквото и да
било друго, са напълно
неверни. Овчаров смята
за несериозни аргументи-
те на ГЕРБ, че не били
чули или разбрали дадено
предложение на БСП и
затова то не било прието.

 "Решението за дифе-
ренцирани ставки на ДДС
по принцип е правилно.
Това, което не се напра-
ви, е че не се поразсъж-
дава по-задълбочено кои
сектори да обхване.
Правилно е и като вид
антикризисна мярка,
която да облекчи най-
засегнатите сектори. Да
не забравяме, че над 40%
от данъчните постъпления
в България идват именно
от ДДС. Идеята тук е, че
се подпомага сектор, а не
стока. По този начин не
се решава социален
проблем, а секторен, но
така и се отваря врата,
която ще е малко по-
трудна за затваряне",
завърши Румен Овчаров.ç

"Преди няколко дни четох анализ на Иван
Гарелов, на който също му е направило
впечатление, че в последните седмици се
получи тотална атака срещу БСП и Корнелия
Нинова. Всички бивши ръководители на
партията и всички опозиционни светила  се
изказаха как БСП не уцелила ваксата и как
трябва да се подкрепя ГЕРБ. А в същото време,
за по-малко от 3 месеца, ГЕРБ възприе от БСП
повече идеи, отколкото за изминалите 3
години." Това заяви пред "Дарик радио" Румен
Овчаров, член на НС на БСП. "Прави впечатле-
ние, че всички тези критикари не обсъждат
ситуацията в страната. Никой от опозиционери-
те не разсъждава кой управлява България,
какво се случва с паралелната държава. Те не
обсъждат тези въпроси. Затова се връщам
отново на Гарелов, който каза: "Като е толкова
лош ръководител тази Корнелия Нинова, защо
управляващите концентрират толкова много да
я свалят?" Хайде, за управляващите е ясно,

Öåëòà å äåñòàáèëèçàöèÿ íà ïàðòèÿòà!
ама защо и определени наши съратници искат
толкова много да я свалят? Защото  същите
тези хора  в БСП искат да ни спретнат нов
сезон на това, което гледахме миналата година
-  скандал след скандал", заяви социалистът.
Според него, ако това се случи,  няма да има
никакво значение кой ще бъде избран за
председател на партията: "Просто управлява-
щите ще са си свършили работата - който и да
бъде избран тогава за лидер, ГЕРБ ще бъдат
преизбрани".

 Бившият министър на икономиката и
енергетиката  подчерта, че за него  няма
никакво съмнение, че всички тези, които в
момента започват отново "да бунят кошера",
работят за дестабилизация на партията.
"Резултатът е този - да помогнат на ГЕРБ да
спечелят отново властта. Една голяма част от
хората в БСП очевидно са намерили своя
стимул да работят срещу самата БСП", завърши
Румен Овчаров.
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Ако през миналата
година помощта по обвър-
заната подкрепа за проте-
иновите култури беше едва
13,56 лв. на декар, то тази
пролет стопаните бяха
почти шокирани от ставка-
та от 21,48 лв. за дка,
изплатена за площите,
засадени от реалните
фермери през 2019 г.
Данните не са изненадва-
щи, след като за първи път
лъсна истината, че години
наред схемаджии са
получавали немалко
средства на декар за
празни полета, източвайки
бюджета, предназначен за
законно работещите в
сектора.

Ще припомним, че само
преди половин година,
след спешните проверки
на фонд "Земеделие"
инспекторите разкриха
цели 160 хиляди декара
тревясали празни площи,
които по документи е би
трябвало да са засети с

Ôàëøèâèòå ÷åðòîæíèöè ñà ïîëó÷àâàëè íàä 13 ëâ. íà äåêàð
çà ïðàçíè íèâè ñ áîá è ëåùà

95 íàãëåöè èçòî÷èëè  åâðîñðåäñòâà
îò 160 000 äêà íåçàñåòè ïîëåòà

протеинови култури. Тогава
лично земеделският ми-
нистър Десислава Танева
обяви, че проверките са
доказали 95 схемаджии,
получавали пари за въз-
дух. До това изобличение
се стигна благодарение на
сигналите на фермери от
цялата страна, които насо-
чиха администрацията към
извънредните инспекции.

За да проследим как се
е движил процесът, ще
припомним статистиката
от 2018 година, когато
общо 17 860 души фермери

са поискали подпомагане
за отглеждането на проте-
инови култури (фасул
(зърно), леща, нахут, грах
за зърно (зимен и проле-
тен) и зелен грах, фъстъ-
ци, соя, бакла, люцерна,
еспарзета, фий, детелина,
вигна, бурчак, лупина,
звездан и/или смески от
тях). Бройката е направо
внушителна, като в резул-
тат на този интерес
бюджетът беше разделен
между много повече
стопани от обичайното.
Затова и ставката за

подпомагане падна до най-
ниските нива от началото
на прилагането на тази
схема, а именно 13,56 лв.
на декар. Кои са някои от
схемите?

През пролетта на мина-
лата година броят на
кандидатите за субсидии за
бобови култури намаля до
16 810, което до известна
степен се дължи и на
пропадналия пазар на
нахут, предизвикало отлив
на фермерите от тази
култура.

Големият потрес дойде
след есенните контролни
проверки през 2019 г.,
когато експертите доказаха,
че стотина наглеци са
решили да точат евросред-
ства от незасети полета - и
то върху цели 160 хиляди
декара. Защото този път
теренните проверки от
страна на фонд "Земеде-
лие" бяха направени върху
50 на сто от декларираните
за подпомагане площи -
вместо законово определе-
ните 3 процента.

След тези разкрития

В условията на суша земедел-
ците трябва да се стремят към въз-
можно най-малък стрес върху рас-
тенията. В това е убеден специа-
листът по биохимия и физиология
на растенията и биотехнолог Иве-
лин Желязков, който е управител
на Научния изследователски цен-
тър по земеделие "Плантис".

- В условията на трайно за-
сушаване, каквото се наблюда-
ва през последните години, как-
ви действия трябва да се пред-
приемат за есенните култури,
за да се минимизират загуби-
те за стопаните?

- От няколко години тенденци-
ята е към тежко засушаване през
есента и зимата. Предходните го-
дини валежите през април, май и
юни компенсираха тази суша и
пшеницата се спасяваше. Тази го-
дина обаче ситуацията не се раз-
ви така. Най-вече е засегната Се-
вероизточна, Източна и Югоизточ-
на България, където засушаването
е в най-напреднала фаза.

При пшеницата трябваше дей-
ностите да се развиват в условия-
та на суша още от есента. Грижи-
те тогава трябваше да са в насока
вкореняване - развитие на коре-
нова система; развитие на устой-
чивост към заболявания (което се
постига с предсеитбеното торене
с фосфорни торове); преодолява-
не на гниенето на растителните ос-
татъци, което се развива основно
през декември и януари и оказва
изключително негативен ефект
върху развитието на растенията.
Тогава трябваше да има подаване
на азот, който да компенсира за-
губите на азот по време на гние-

Ìèíèìàëíèÿò ñòðåñ âúðõó ðàñòåíèÿòà å
êëþ÷îâ ôàêòîð â óñëîâèÿòà íà ñóøà

ците трябва да се стремят към въз-
можно най-малък стрес върху рас-
тенията в условията на суша, тъй
като те трябва да реагират на то-
зи стрес. А ако нямат достатъчно
влага на почвата, стресът им се
отразява изключително благопри-
ятно и се получава точно тази кар-
тина, която видяхме в Добруджа
и в източната част - постепенно
изгарящи посеви от прекомерно-
то съдържание на азот в плитката
част. Много от посевите няма да
стигнат дори до клас. Затова го-
ляма част от проблемите при за-
сушаването не са само от липса-
та на влага, а и са чисто субек-
тивни грешки, които трябва да се
избягват занапред. Сушата е се-
риозна - подобна на тази от 2007
г. и тогава много от посевите не
изкласиха и добивите бяха до 300
кг. при пшеницата.

- Не е ли тук мястото и на
науката?

- Има много фактори, с които
трябва да се съобразяват земе-
делците занапред. Точно тук е и
мястото на институтите - за тях
има много работа. Защото ситуа-
цията се дължи и на този техноло-
гичен хаос, който настъпи в пос-
ледните 30 години при отглежда-
нето на пшеница - всеки да прави
земеделие, както го разбира - без
да се съобразява с технологиите и
изискванията на сорта, с правила-
та при торене и видовете торове,
които трябва да се използват; с
характеристиките на почвите, кое-
то е изключително важно.

- Може ли да се направи в
момента нещо за посевите от
пшеница?

нето. Трябваше да има листно по-
даване на торове, което да уско-
ри вкореняването, братенето на
надземната маса.

Торенето трябваше да бъде на
малки порции - през декември,
януари и февруари по 12-15 кг.
максимум и то в зависимост от
валежната обстановка. Ако има
влага - подаваш следващата пор-
ция. През март не трябва да се
подава азот. Подава се чак през
април и само в случай, че започ-
нат валежи и се нормализира об-
становката. Растенията не тряб-
ва да се оставят гладни по отно-
шение на азота.

Целта на всичко това е да не
се образуват засолени азотни зо-
ни в рамките на възела на брате-
не в плитката част, които се оказ-
ват много неблагоприятни и ток-
сични за посева. Азотът трябва
да се разпредели в дълбочина.

- Смятате ли, че освен су-
шата, на някои места са до-
пуснати и грешки при торене-
то, поради което ситуацията
се е влошила още повече?

- Практиката, която много зе-
меделци прилагат - да оставят по-
севите гладни през декември, яну-
ари, дори през февруари, и да за-
почнат да торят интензивно в края
на февруари и март - е изключи-
телно погрешна и следващата го-
дина ще имат същите проблеми.
При такава практика - както по-
казва тази година - може да няма
валежи през април и май, които
да компенсират грешките.

Отделно се направиха и греш-
ки по отношение на растителна-
та защита. Приоритетно земедел-

- Там, където има валежи, все
още има възможност да се въз-
действа върху добива на пшени-
ца. Да се осигурят изключително
важните микроелементи за изхран-
ване на зърното. Най-голямата
грешка в такъв момент е отказ от
действие. Да кажеш каквото било
- било! Повече нищо не може да
се направи.

- Как може да помогне в та-
зи ситуация листният тор "Ак-
рамет"?

- Може да помогне много. Пър-
во, "Акрамет" доставя необходи-
мите микроелементи за тази фаза
и второ - той има способността
да хидратира растителните тъка-
ни. Дори при малко влага, има ин-
тензивен процес на натрупване на
биомаса и прехвърлянето й към
трансформиращите се звена. От
там идва един изключително це-
нен прираст на добива, който в
тези условия на суша е малка ком-
пенсация за големите загуби на
добив.

Отделно е влиянието му като
имунотехнология - че осигурява на
100% растителната защита заед-
но с последния фунгицид, който
се ползва при пшеница. Скоро тя
влиза в тази фаза, когато се при-
лага последният фунгицид, преди
да се влезе във фаза на зреене.

- Какво може да се предпри-
еме по отношение на пролет-
ниците - царевица и слънчоглед?

- Много е важно да се прави
листно подхранване. Сушата и же-
гите се отразяват точно на приема-

браншът очакваше много
по-сериозни наказания от
тези, които последваха.
Защото единствената
санкция за фалшификато-
рите беше, че не получиха
субсидиите си.

През декември 2019 г.
администрацията обещава-
ше и други санкции за
фалшификаторите. Но и
досега администрацията е
доста скромна по отноше-
ние на информацията за
последвалите санкции -
било от правните органи,
било от държавната адми-
нистрация. Може би
затова и тази година от
фонда дори пропуснаха да
се похвалят за причините,
довели до високата ставка
за подпомагане на протеи-
новите култури, получена
след отпадането на пара-
зитите в сектора. За целия
земеделски бранш остава
успокоението, че най-
после е сложена тапа на
каналите за източване на
евросубсидии, пише Екате-
рина Стоилова от Си-
нор.БГ.ç

нето на вещества от почвата и от-
там идват ниските резултати. Трябва
да има поне 1-2 листни подавания
и при царевицата, и при слънчогле-
да - първото е в началната фаза,
която съвпада с прилагането на хер-
бицидите. "Акрамет" се прилага за-
едно с тях, като може да понижи
хербицидния ефект до възможния
минимум при понижени дози на хер-
бицидите и в условията на суша тряб-
ва да се използват ниски дози на
хербициди. Целта в случая е да се
запази потенциалът на растението,
да се осигури развитие на растени-
ята, а не да се избият абсолютно
всички плевели. Накратко - мини-
мален стрес върху растенията! Тъй
като те се възстановяват много труд-
но и при условията на шарени ва-
лежи - това е начинът.

В процеса на цъфтеж и след
цъфтежа - растенията имат нужда
от няколко микроелемента - не са-
мо от бор, каквато е практиката.
Нуждаят се от мед, магнезий, цинк,
манган и сяра. С тях се осъщест-
вява зареждането на семената и
натрупването на маслата. В тези
етапи много трудно се влиза в по-
лето - не всеки разполага с необ-
ходимата техника.

При царевицата подаването на
микроелементи също е много важ-
но. Там ще бъде решаващо наличи-
ето на влага и валежите. Това тре-
тиране трябва да се направи за-
дължително, за да повиши добива.

Таня БОРИСОВА,

София БЕЛЧЕВА,

от сайта АгроКлуб
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Äà ïðåáîðèì COVID-19 ÷ðåç ñîëèäàðíîñò
è ñúòðóäíè÷åñòâî, èçãðàæäàéêè Ãëîáàëíà
îáùíîñò íà çäðàâåîïàçâàíåòî çà âñè÷êè

Уважаеми г-н Председа-
тел на Световната здравна
асамблея,

Уважаеми г-н Генерален
директор на Световната
здравна организация,

Уважаеми делегати,
Като начало искам да

кажа, че е изключително
важно тази Световната
здравна асамблея да се
проведе в такъв критичен
момент, когато човешката
раса се бори с този нов
коронавирус.

Изправени сме пред
най-сериозната глобална
извънредна ситуация в об-
ластта на общественото
здраве след края на Вто-
рата световна война. Изне-
надвайки света, COVID-19
удари над 210 държави и ре-
гиони, засегна над седем
милиарда души по света и
отне над 300 000 ценни жи-
воти. Скърбя за всеки из-
губен живот и изказвам съ-
болезнования на пострада-
лите семейства.

Историята на човешката
цивилизация включва бор-
бите с болести и преодоля-
ването на бедствия. Виру-
сът не спазва граници. Ра-
сата или националността
също не са от значение за
болестта. Изправени пред
опустошенията на COVID-19,
международната общност
не трепна. Хората от всич-
ки страни се справиха с ви-
руса. Хората по света се
погрижиха един за друг и
се сплотиха като един. С
любов и състрадание изг-
радихме изключителна си-
нергия в борбата срещу
COVID-19.

В Китай, след като по-
ложихме старателни усилия
и пожертвахме много, ние
преодоляхме прилива на
вируса и защитихме живо-
та и здравето на нашия на-
род. През цялото време сме
действали с откритост,
прозрачност и отговорност.
Ние предоставихме инфор-
мация на СЗО и съответни-
те страни по най-навремен-
ния начин. Пуснахме пос-
ледователността на генома
в най-ранния възможен мо-
мент. Безрезервно споде-
лихме опит за контрол и ле-
чение със света. Направих-
ме всичко по силите си, за
да подкрепим и подпомог-
нем нуждаещите се страни.

Господин Председател,
Дори по време на наша-

та среща, вирусът все още
бушува и трябва да се нап-
рави още, за да бъде пос-
тавен той под контрол. За

Èçÿâëåíèå íà ïðåäñåäàòåëÿ íà Êèòàéñêàòà íàðîäíà ðåïóáëèêà Ñè Äçèíïèí íà âèðòóàëíî
ñúáèòèå ïî îòêðèâàíåòî íà 73-òàòà ñâåòîâíà çäðàâíà àñàìáëåÿ - Ïåêèí, 18 ìàé 2020 ã.

тази цел искам да направя
следните предложения:

Първо, трябва да напра-
вим всичко възможно за
контрол и лечение на
COVID-19. Това е най-неот-
ложната задача. Винаги
трябва да поставяме хора-
та на първо място, защото
нищо на света не е по-цен-
но от живота на хората.
Трябва да използваме ме-
дицинска експертиза и кри-
тични доставки на местата,
където те са най-необходи-
ми. Трябва да предприемем
силни стъпки в такива клю-
чови области като превен-
ция, карантина, откриване,
лечение и проследяване.
Трябва да се движим въз-
можно най-бързо, за да ог-
раничим глобалното разп-
ространение на вируса и да
направим всичко възмож-
но, за да спрем трансгра-
ничното предаване. Трябва
да засилим обмена на ин-
формация, да обменим опит
и най-добри практики и да
продължим международно-
то сътрудничество в област-
та на методите за тества-
не, клиничното лечение и
изследванията и развитие-
то на ваксините и лекарст-
вата. Също така трябва да
продължим да подкрепяме
глобалните изследвания на
учените относно източници-
те и пътищата на предава-
не на вируса.

Второ, Световната
здравна организация тряб-
ва да ръководи глобалния
отговор. Под ръководство-
то на д-р Тедрос, СЗО има
голям принос за воденето
и развитието на глобалния
отговор на COVID-19. Ней-
ната добра работа е апло-
дирана от международната

общност. В този ключов мо-
мент подкрепата към СЗО
е подкрепа на международ-
ното сътрудничество и бит-
ката за спасяване на чо-
вешки животи. Китай при-
зовава международната об-
щност да увеличи полити-
ческата и финансовата под-
крепа за СЗО, така че да
мобилизира ресурси в све-
товен мащаб, за да победи
вируса.

Трето, ние трябва да
осигурим по-голяма подк-
репа за Африка. Развива-
щите се страни, в частност
африканските, имат по-сла-
би системи за обществено
здравеопазване. Помощта
ни да се подготвят трябва
да бъде наш основен при-
оритет при отговора на
COVID-19.

Светът трябва да осигу-
ри повече материална, тех-
нологична и кадрова подк-
репа за африканските стра-
ни. Китай изпрати огромно
количество медицински
консумативи и помощ в над
50 африкански страни и на
Африканския съюз. Пет ки-
тайски медицински експер-
тни екипа също са изпра-
тени на африканския кон-
тинент. Общо през послед-
ните седем десетилетия над
200 милиона души в Афри-
ка са получили грижи и ле-
чение от китайски медицин-
ски екипи. В момента 46 ки-
тайски медицински екипа
са в Африка, които помагат
за овладяване на COVID-19
на местно ниво.

Четвърто, трябва да за-
силим глобалното управле-
ние в областта на общест-
веното здраве. Ние, чове-
чеството, ще надделеем над
коронавируса в крайна

сметка. Но това може да не
е последният път, когато из-
вънредна опасност за здра-
вето ще почука на вратата
ни. С оглед на слабостите
и недостатъците, разкрити
при пандемията от COVID-
19, трябва да подобрим сис-
темата за управление на об-
ществената здравна сигур-
ност. Трябва да реагираме
по-бързо на извънредните
ситуации в общественото
здраве и да създадем гло-
бални и регионални резер-
вни центрове за снабдява-
не с противоепидемични за-
паси.

Китай подкрепя идеята
за цялостен преглед на гло-
балния отговор срещу
COVID-19, след като той бъ-
де овладян с цел обобща-
ване на опита и отстраня-
ване на недостатъци. Този
работа трябва да се извър-
ши на основата на наука и
професионализъм, ръково-
дена от СЗО, и да се про-
веде обективно и безприс-
трастно.

Пето, трябва да възста-
новим икономическото и
социалното развитие. До-
като работят постоянно за
ограничаване на вируса,
страните, в които условия-
та позволяват, могат пос-
тепенно да отворят бизне-
си и училища при спазва-
не на професионалните
препоръки на СЗО. Меж-
дувременно трябва да се
засили международната ко-
ординация на макроиконо-
мическите политики, а све-
товните индустриални и
снабдителни вериги за дос-
тавки да се поддържат ста-
билни, ако искаме да въз-
становим растежа на све-
товната икономика.

Шесто, трябва да заси-
лим международното сът-
рудничество. Човечеството
е общност със споделено
бъдеще. Солидарността и
сътрудничеството са най-
мощното ни оръжие за по-
беда срещу вируса. Това е
основният урок, който све-
тът научи от борбата сре-
щу ХИВ/СПИН, ебола, пти-
чия грип, грип A (H1N1) и
други големи епидемии. А
солидарността и сътрудни-
чеството е сигурен начин,
чрез който ние, хората по
света, можем да победим
този нов коронавирус.

Господин Председател,
Китай отстоява визията

за изграждане на общност
с общо бъдеще за човечес-
твото. Китай приема за
своя отговорност да гаран-

тира не само живота и
здравето на собствените си
граждани, но и глобалното
обществено здраве. С цел
засилване на международ-
ното сътрудничество срещу
COVID-19 бих искал да съ-
общя следното:

- Китай ще предостави 2
милиарда американски до-
лара за две години за под-
помагане на борбата срещу
COVID-19 и за икономичес-
кото и социалното развитие
в засегнатите страни, осо-
бено в развиващите се.

- Китай ще работи с ООН
за създаване на глобален
хъб за хуманитарна реакция
в Китай, ще гарантира фун-
кционирането на антиепи-
демични вериги за достав-
ки и ще насърчи "зелените
коридори" за бързо преми-
наване и митническо раз-
решение.

- Китай ще създаде ме-
ханизъм за сътрудничество
на своите болници за ра-
бота с 30 африкански бол-
ници и ще ускори изграж-
дането на институцията "Аф-
рикански център за контрол
и превенция на заболява-
нията", за да помогне на
континента да увеличи сво-
ята готовност и контрол
срещу болестите.

- Разработването и внед-
ряването на ваксина сре-
щу COVID-19 в Китай ще
стане глобално обществено
благо, когато тя бъде гото-
ва. Това ще бъде приносът
на Китай за осигуряване на
достъпност на ваксината в
развиващите се страни.

- Китай ще работи с дру-
ги членове на Г-20 за из-
пълнение на Инициативата
за спиране на обслужване-
то на дълга за най-бедните
страни. Китай също така е
готов да работи с между-
народната общност за за-
силване на подкрепата за
най-тежко засегнатите стра-
ни, намиращи се в най-го-
лямо напрежение по обс-
лужването на дълга, така че
да могат да се справят с
настоящите трудности.

В заключение призова-
вам всички ние да се събе-
рем и да работим като ед-
но цяло. Нека положим съг-
ласувани усилия за защита
живота и здравето на хо-
рата във всички страни. Не-
ка работим заедно, за да
защитим планетата Земя,
нашия общ дом. Нека ра-
ботим заедно, за да изгра-
дим глобална здравна об-
щност за всички!

Благодаря.



26.05.2020
ÇÅÌß

6

Био Магазин КООП - Здравословният начин
на хранене е най-добрата инвестиция

Казват, че "Здравословни-
ят начин на хранене е най-
добрата инвестиция" и за
много хора здравословно оз-
начава качествена храна, с
гарантиран произход. Ръс-
тът в търсенето на био про-
дукти в последните години
е показател за покачващия
се интерес на потребители-
те към този отрасъл. За да
бъде предпочитан един био
магазин, обаче, той трябва
да предлага широк асорти-
мент от био и здравослов-
ни продукти, които могат да
задоволят всеки вкус. Био
Магазин КООП е част от
търговска верига КООП
на Централен кооперативен
съюз и е сред водещите био
магазини в класацията
на списание Go Guide за
2020 г.

Кооперативният магазин
e не само място, в което да
се изгубите в богатото раз-
нообразие от био продукти,
но можете да опитате здра-
вословните храни на място
от специалния салатен бар.
Това го отличава от всички
останали био магазини и
прави всяко посещение съ-
държателно и незабравимо
преживяване.

Ежедневното и различно
меню от студена и топла
кухня дава всичко необхо-
димо за здравословен обяд
или бърза закуска за шам-
пиони. В уютната градина
може да се срещнете с при-
ятели за кратка кафе пауза

или важна делова среща,
както и да релаксирате с то-
пъл чай или студен фреш.
И ако се затрудните в избо-
ра си, обърнете се към ус-
михнатите момичета в ма-
газина, които ще направят
най-доброто предложение
за вас.

Био магазинът предлага
на своите клиенти и много
голям избор от ръчно изра-
ботени веган натурални шо-
колади с 54% и 72% какао с
различни видове ядки или
сушени плодове, а диабети-
ците също могат да намерят

произвеждат от селектирани
български билки, които въз-
становяват и укрепват за-
щитните сили на организ-
ма. Освен чайовете с марка
КООП,  магазинът е истин-
ски рай за любителите на
топлата напитка и предлага
разнообразни био чайове от
света, на които би завидяла
всяка чаена къща.

Супер храните предлага-
ни в Био Магазин КООП
са от всички водещи произ-
водители на био пазара у
нас. Те са богати на мине-
рали, антиоксиданти и дру-
ги хранителни вещества, ко-
ито ни предпазват от забо-
лявания и поддържат сил-
на имунната система.

В Био Магазин КООП
ще намерите екзотични и
класически, насипни, аро-
матни сушени билки и под-
правки от цял свят. Те са с
гарантиран произход, цели,
оситнени или смлени, спо-

подходящо сладко изкушение
- черен шоколад с над 95%
какао. В магазина ще отк-
риете и още от шоколадови-
те предложения на ШОКО
КООП с познатите вкусове
- млечен разкош, горчиво
черно удоволствие и искря-
ща бяла радост както и ек-
зотичните с пъпеш, круша,
ягода, сушен домат, лют пи-
пер и хималайска сол.

В Био КООП се предла-
га пълната колекция от на-
турални чайове на Билкоко-
оп. С традиции на родния и
международния пазар, те се

ред вида им, в грамаж, спо-
ред вашето желание. Този
дар от природата с лечебни
свойства е важна част от
здравословното хранене и
овкусява ежедневието.

Грижата за вас и хигие-
ната за дома ви в синхрон
с природата е по-лесна
и приятна от всякога. На
щандовете в Био Магазин
КООП ще отриете маски,
масла, кремове и сапуни, ко-
ито превръщат грижата за
лицето и тялото в ритуал на
удоволствието.

Изключителното разнооб-
разие на ядкови млека, та-
хани, кокосови масла, безг-
лутенови смеси и брашна,
сирена от ядки, плодови си-
ропи, всички видове мед и
др., в различни разфасовки
и различни производители
наистина ще ви възхитят.
За качеството на всеки про-
дукт, начинът му на употре-
ба, лечебните му свойства
може да се консултирате
с екипа на Био Магазин
КООП, който компетентно
и с усмивка ще ви ориенти-
ра в избора от богатия асор-
тимент от био и здравослов-
ни продукти, които могат да
задоволят всеки вкус.

Заповядайте в Био Ма-
газин КООП в град София,
ул. "Искър" № 30 всеки дел-
ничен ден от 09:00 до 20:00
ч. и в събота от 10:00 до
17:00 ч. или посетете ин-
тернет страницата на ма-
газина www.bioshopcoop.bg.

Био Магазин КООП - Здравословният начин
на хранене е най-добрата инвестиция

ГД "Търговия"
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Известно е, че българ-
ските фашисти не са спаз-
вали международните зако-
ни и Хагската конвенция за
закрила на детето. Извър-
швали са страшното прес-
тъпление и са отнемали жи-
вота на най-съкровения цвят
на обществото - децата,
прекършвали са техните
съдби. Това не трябва да
се забравя, за да не се
повтаря! Никой не бива да
бъде забравен! Ще припом-
ня само някои срамни и
престъпни епизоди!

Известно е партизанс-
кото семейство Лагадинови
от Разлог - Костадин, Бо-
рис, малката Елена (почи-
нала през 2019 година), Асен
и бащата Атанас. Асен Ла-
гадинов, любимец на отря-
да, е тръгнал по задача в
Пирин. Близо до хижа "Яво-
ров" го среща шестнадесет-
годишното овчарче Иван Ра-
чев и му посочва близката
партизанска група. Асен се
зарадвал и се запътил към
групата. Оказва се, че това
са измислени от Богдан Фи-
лов контрачетници полицаи,
облечени като партизани,
водени от полицейския пол-
ковник Манов. Асен Лага-
динов е убит от главореза
Милен Гоцев, който му от-
рязва главата и с нея ус-
тройва пиршество в кази-
ното край Разлог! След един
ден палачите отрязват гла-
вата и на овчарчето Иван
Рачев с мотив, че сътруд-
ничил на партизаните!

На 22 февруари 1944 го-
дина в Русе ръководител-
ката на РМС, еврейката Ана
Вентура, ученичка от френ-
ската гимназия, отива в се-
мейство Чампоеви на ул.
"Гладстон" № 3. Предателка
съобщава в полицията и до-
мът е блокиран. Влиза па-
лач и пред погледа на въз-
растния Тотю Чампоев и дъ-
щеря му Цветанка застрел-
ва с два куршума двего-
дишното й дете Николчо
Чампоев! Зверски убива и
любимото му коте!

На 2 срещу 3 май 1944
година, в местността Суха-
та река, в Етрополския бал-
кан капитан Горчилов и На-
ко Бандата след нечовешки
изтезания закарали девет
нелегални за екзекуция! Без
съд и присъда, завързани
по двама надолу с главата,
ги застрелват! През октом-
ври 1944 година останките
са погребани в с. Трудовец.

Ñïîìåí çà ëèøåíèòå îò äåòñòâî
Паметта за децата, избити или инквизирани от фашизма няма давност

С тази група е имало и
жена от Горна Оряховица с
малко дете! Главорезът Въл-
ко Печурката признава пред
Народния съд, че хванал
детето за крачетата и със
замах пръснал главичката
му в един бук! После зас-
трелял и жената! При екс-
хумацията костите им са би-
ли до убитите нелегални!

Върхът на садизма е при
провеждането на акция за
унищожаване на партизан-
ския отряд в района на
Омуртаг! Предприема се
ликвидация на ятаци, по-
магачи и близки на неле-
гални. На 16 декември 1943
година в с. Дългач, Търго-
вищко, Втора картечна ро-
та с командир подпоручик
Константин Йорданов раз-
стрелва съпругата и мал-
кия син на партизанина
Иван Кривлев! На 20 де-
кември 1943 година е бло-
кирано с. Ястребино в Туз-
лука. В близката горичка
по най-жесток начин са раз-
стреляни осемнадесет ду-
ши, от които шест деца от
седем- до дванадесетгодиш-
на възраст! От семейство-
то на партизанина Рангел
Калайджийски са убити
петима души - дядо му Стой-
не, майка му, баща му и
братчето му Стойне, на се-
дем години, сестричката му
Надежда, на единадесет го-
дини! Разстрелът се коман-
два от подпоручик Конс-
тантин Йорданов, който,
преди да постъпи в арми-
ята, е бил учител. Децата
жертви са: Цветанка Ди-
митрова, Надежда Калай-
джийска, Иван Калайджий-
ски, Стойне Калайджийс-
ки, Ценка Димитрова и Ди-
митринка Стоичкова!

Учителката на децата
Деспа Попова е записала
ужасен спомен! "Куршуми-
те на палачите простреляха
и моето сърце… видях чер-
вените пламъци на запале-
ните партизански къщи, чер-
ните скелети на овъглените
греди на оборите и страш-
ния вой на побеснелите ку-
чета! И до ден днешен чу-
вам тоя злокобен вой! В
тая нощ палачите извадили
от земята своите жертви и
ги откарали на петнадесет
километра от тук в гората
край Долна Златица! И там
ги изгорили!"

Когато влязла учителка-
та Попова в класната стая,
и видяла, че учениците пла-

чат, гледат я ужасени и не
смеят да седнат на чинове-
те на убитите деца! Тя не
издържала, получила стрес
и заболяла! По-нататък каз-
ва: "Но идва оня ден, когато
цялото население на Тузлу-
ка ще се стече в Ястребино
и ще плюе в лицето на па-
лача с табела на гърдите
"Аз убих шестте ястребин-
чета!" Пред Народния съд
подпоручик Йорданов и аген-
тът Узнов ще завършат с
циничната откровеност, за-
явявайки: "Двамата отидох-
ме на мястото на произ-
шествието и доубихме тия,
дето още шаваха!" След то-
ва следва присъдата -
възмездието!

На 1 април 1944 година
е разкрита от полицията
землянката на Габровско-
севлиевския партизански
отряд в местността Осе-
никова поляна. Там са ра-
нените младежи Минчо Ан-
дреев (Младен), Иван Пет-
ков (Гошо), за които се
грижат Ганка Палаузова и
тринадесетгодишният й син
Димитър (Митко) Трифонов
Палаузов. Полицаи и вой-
ска предприемат акция за
ликвидирането им. Иници-
ативата поема полицаят
Русчо Тончев Русчев от с.
Угорелец, Севлиевско, на-
миращо се в близост до
Осеникова поляна. С кар-
течница и гранати е раз-
громена землянката, а
партизаните убити. Майка-
та Ганка извикала: "Дете
има тука", но напразно!
Целта е голямата награда!
Труповете са оставени зат-
рупани няколко дена! Па-
лачите отишли в селската
кръчма да отпразнуват го-
лямата награда от 200 000
лв., по 50 000 лв. за че-
тиримата убити!

За Митко се носеха ле-
генди, както и за един смел
партизанин - Вълчо Цан-
ков. Те почиваха на някои
реални качества на дете,

най-малкия партизанин. И
от снимките му личи, че е
един симпатичен малчуган,
с излъчване на благород-
ство и остроумие. При ак-
ции в някои села е реци-
тирал "Червените ескадро-
ни" и "Москва" на Христо
Смирненски. На другия ден
селяните говорят и за то-
ва, че едно хубаво дете
прекрасно декламира. Раз-
красяват го за облеклото,
че има пушка, патрондаш
и т. н. Колко емоционално
е било неговото въздейс-
твие, ще подкрепя с един
факт. В с. Петко Славей-
ков, Севлиевско, след ка-
то партизаните раздали на
селяните приготвените
продукти, които е следва-
ло да отидат на източният
фронт, говорил командирът
на отряда Иван Райков. Ак-
цията е завършила с пла-
менната и възторжена ре-
цитация на Митко на сти-
хотворението "Червените
ескадрони". В този момент
при командира отива пет-
надесетгодишният Дочо До-
чев с молба да бъде приет
в отряда. Райков го пога-
лил по главата и му обе-
щал, като порасне, да го
вземат. Партизаните, на-
пускайки селото, решили
малко да починат и тогава
в тъмнината забелязали,
че Дочо е тръгнал с отря-
да. Изненадано, ръковод-
ството се видяло в чудо
какво да реши! Решението
било да остане, за да си
има приятел малкият Мит-
ко. Дочо преживява и Бал-
ванската битка, остава жив
и след победата на
9 септември 1944 година
започва работа в БНА, ка-
то стига до чин полковник,
а приятелят му Митко за-
гива! Днес няма живи от
фамилията Палаузови!

Преди седемдесет и
шест години в с. Белица,
Благоевградско, братовче-
дите Сава и Васил Кока-

решкови, по на шестнаде-
сет години, ги сполетява
страшна съдба! Двете де-
ца пастирчета са забеля-
зани във връзки с парти-
заните. Попадат под садис-
тичните изтезания на капи-
тан Любен Николов в жан-
дармерийския участък в
Разлог. На 7 юли 1944 го-
дина Васил Кокарешков
след жестока инквизиция е
заклан! Сава Кокарешков
също е заклан, насечен на
късове и хвърлен на жан-
дармерийските кучета!
Един жандармерист проя-
вява милост и подава на
съсипания от тревога баща
увито в дреха керамично
гърне с останки от едната
ръка на момчето! Това са-
мо са успели да погребат
родителите от своето дете!
За всички тези ужаси ста-
ва известно от показания-
та на капитан Николчев и
други палачи пред Народ-
ния съд!

На 19 януари 1944 годи-
на в с. Калнище полицаи
запалват къщата на Борис
Манов, понеже двамата му
братя - Боне и Мано, са
партизани! Малката дъще-
ричка на Борис - Еленка,
ненавършила пет годинки,
както стояла на верандата,
полицай я ритнал с ботуша
си в корема и тя изхвър-
чала на снега! След часове
детето починало! Къщата е
изгорена до основи!

На 29 март 1944 година
в с. Крушево, Севлиевско,
рано сутринта полицейска
група отива в селото и арес-
туват десет души, заподоз-
рени за връзки с партиза-
ните. Изкарват ги в мест-
ността Бряста и изненадва-
що започват да стрелят. Сте-
нещите жертви викат: "За-
що ни убивате…!" Сред тях
е шестнадесетгодишният
Стефан Станев! Ранен в кра-
ка, той се опитал да каже
нещо на полицая, но пала-
чът най-зверски изпразва
пистолета си в тила на мом-
чето! В протокола за раз-
стрела е записано, че "При
опит за бягство бяха лик-
видирани"!

Убиването на деца е жес-
токо престъпление пред чо-
вечеството, което изграж-
да нравствени и морални
норми за отношение към
детето - редица междуна-
родни закони, както и Хаг-
ската конвенция за закри-
ла на детето! За християн-
ството убиването на деца е
най-големият грях!

Митко ГЪЛЪБОВ -
Севлиево

Една детска сълза е по-скъпа от

целия свят на познанието!

Ф. М. Достоевски

Паметник на шестте ястребинчета



приложение
ПАТРИОТ

ЗЕМЯ 26 МАЙ 2020

ВТОРНИК 8. ËÈ×ÍÎÑÒÈ

Äî Àëåêî è íàçàä
11 май 1897 г. - денят

на св. св Кирил и Мето-
дий, е черен ден за
българската литература.
Убит е Щастливеца
Алеко. Думите на съвре-
менниците не стигат да
оплачат голямата загуба
на най-чистия, честен и
почтен, на най-талантли-
вия, млад, жизнерадос-
тен, строен, хубав, рус,
синеок, на най-привлека-
телния всеобщ любимец!
В София се надяват
телеграмата да се отнася
за друг, да има грешка,
да е само ранен, но
уви... В Пазарджик,
където е докаран трупът
му, се събира четириде-
сетхилядно множество от
цялата страна, и то във
време, в което транспор-
тът и придвижването не
са били лесни. Насрочва
се светкавично следствие,
откриват се извършители-
те, може би поръчители-
те, изпълняват се присъ-
ди, но прекъснатият
живот на Алеко е една
голяма въпросителна към
елементарната справедли-
вост и логика на Живота.

В деня на смъртта си
Алеко е на тридесет и
четири, има планове за
академична кариера,
специализация във
Франция по углавно
право, две пиеси, нов
роман, околосветско
пътешествие и... отказва-
не от цигарите. Обикно-
вено безупречно обле-
чен, на някои от послед-
ните портрети Алеко не
е съвсем елегантен, като
например изискания си
колега юрист и опонент
Стоян Михайловски.
Михайловски имал
маниакално чувство за
хигиена, връзките и
ризите му сияели искря-
що бели, пословична
била и стерилната чисто-
та в дома му, обаче това
не предпазило собстве-
ното му дете, което
умира заразено от слуги-
ня, болна от червен
вятър... Даа, големи
драми са се случвали зад
вратите на всеки дом, но
Алековата, Алековата
драма е с мащаб на
древногръцка трагедия.

От 1885 до 1890 - за
пет години! - измира
цялото му семейство.

Първо умира най-
малката му сестричка
Любка, майката Тинка
умира година по-късно
от същото гръдно забо-
ляване. За да не живее в
мъчителни спомени,

след дипломирането си
в Одеса. Купуват се две
постройки с общ двор,
недалеч от "Дондуков" и
"Раковска". Къщата с
кулата на Константинови
става известна с модер-
ното си домакинство,
устроено по европейски.
В тази къща прислугата
е с униформи, има
салон за визити с прие-
мен ден, предвиден е и
салон за вечеринки с
музика, все новости в
още ориенталска София.
Къщата е готова, могат
да заповядат кандидати
или сватовници, но...

Иваница оставя на
младите да изберат
мебелировката, не проя-
вява обичайната си
благоразумност по отно-
шение на разходите.
Елена и Веселина се
развихрят: изписват се
нови мебели, поръчват
си тоалети от Одеса и
Виена. Баща им следи с
тревога новините: след
Съединението започва
Сръбско-българската
война. Алеко веднага
постъпва доброволец,
назначават го охрана на
военните складове в
Черната джамия, т.е.
сегашната църква "Св.
Седмочисленици". След
години за това ще стане
дума във фейлетона му
"Ами мен защо закачаш
бе, Тодоре!?" - опълчене-
цът срещу хитреците в
Народното събрание,
скътали се в тила, но

климата, но и да се
намерят по-добри пар-
тии за двете хубавици.
Горд е със сина си
Алеко, който вече е
заместник-прокурор в
Апелативния съд скоро

бащата Иваница затваря
търговската си кантора
в Свищов, напуска
митническата служба и
се мести с големите две
дъщери в София. Надя-
ва се не само да смени

претендиращи за облаги
и власт. Иваница започ-
ва да кашля, къщата
замирисва на камфор и
болест, той отпада телом
и духом, постепенно
загубва интерес към
живота, примирява се с
идващия си край и само
се надява да е последна-
та жертва на туберкуло-
зата в семейството.
Смъртта се нанася... и
Домът виновно притих-
ва. Иваница не доживява
развалянето на годежа
на Елена, изоставена от
неверен годеник, нито
драмата на Веселина,
смъртта му спестява и
уволнението на Алеко от
Апелативния съд заради
отказ да издаде присъда
под политически натиск.

Алеко е наследил
твърдостта на характера
си от самия Иваница, но
в една много по-мека и
радостна форма. Ивани-
ца бил суров човек със
силна воля и ум, точно
око и верен усет. Като
служител на прословути-
те братя Евлоги и Хрис-
то Георгиеви, ги впечат-
лил дотам, че го издигат
за свой представител в
Галац. За връзка с кли-
енти и доставчици той е
научил италиански,
румънски, руски, турски,
гръцки и френски. Още
преди Освобождението
търговията на братята
работи като добре сма-
зана машина: кервани
със стоки редовно пъту-
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ват от единия край на
турската империя до
Европа, посредством
шлепове и кораби по
Дунава. Имат нужда от
будни и "окати" доверени
хора.

Скоро бизнесът им се
разраства дотолкова, че
загърбват търговията с
манифактурни стоки,
кожи и добитък, като
удвояват и утрояват
печалбите си с търговия
на акции и валута, прев-
ръщат се в едни от най-
силните банкови играчи
на Балканите. Тогава
Иваница прави своя
избор и се оттегля,
защото начеващият
крупен капитализъм
безпощадно изисква
пълно отдаване и посве-
щение - братята така и
не се женят. Пред пла-
шещите посреднически
сделки Иваница предпо-
чита личното щастие.
Има достатъчно средства
да осигури стабилно
съществуване на бъдещо-
то си семейство и почти
четиридесетгодишен се
жени за много по-млада-
та Тинка от Видинския
Шишманов род. Спори
се дали е била петнайсет
или шестнайсетгодишна,
когато на
1 януари 1863 г. се
появява първородният
им син Алеко.

Като малък Алеко си
спомня как, облечен в
бяло костюмче, не играе
с другите деца, за да не
се нацапа - викали му
Алеко Пуйката. Заради
по-богатия дом, частните
учители и може би
неумение да общува

той е имал самотно
детство, но скоро на-
ваксва, откривайки
уюта на другарството.

Първо в Априловската
гимназия, после в панси-
она в Николаев, до
института в Одеса,
където се оказва завър-
шен бохем, дори се
налага майка му спешно
да пристигне, за да го
спаси от лошата компа-
ния, на която всъщност
той е сърцето и душата.
Може да разсмее всеки-
го - домашните, прияте-
лите или безбройните
роднини. Свири на
цигулка, страстно обича
музиката, не минават
оперни и театрални
премиери без него.
Макар и свенлив, винаги
е център на компанията,
още в пансиона превеж-
да, прави вестник със
съученици, незлобливо
осмива всички, умее да
се забавлява. Но в
София времената не са
за забава.

След смъртта на
Иваница Алеко поема
грижата за сестрите си.
Елена има ухажор -

напет, самоуверен офи-
цер. Алеко не го одобря-
ва, но е принуден да
отстъпи пред молбите й
и дава съгласието си за
годеж. Годеникът, навяр-
но поради вродена
меркантилност, скоро
забравя за дадената дума
и иска ръката на грозно-
вата банкерска дъщеря.
Целият град говори,
Елена е съкрушена,
Алеко не знае как да й
помогне, гнуси се дори
да спомене името на
този човек, камо ли да
го принуди да поеме
отговорност. Елена
тайно от домашните
прекарва нощите си на
балкона по нощница в
студа. Настинка, пневмо-
ния, туберкулоза... и...
Алеко, "стиснал душа
през зъби", делово орга-
низира поредното погре-
бение. На гробището
отказва да се пазари с
циганите, копае сам
замръзналата пръст. Още
на следващия ден изпра-
ща Веселина във френс-
ки католически пансион.
Продава къщата с кула-
та, вече никога няма да
живее в свой собствен
дом в София.

През лятото Веселина
гостува на роднина в
Свищов. Запознава се с
млад и обещаващ юрист,
влюбват се, готвят сват-
ба. Алеко не смее да се
зарадва - най-сетне и
той ще има повод да
събере роднини за праз-
ник. Подарява на Весе-
лина наследствените
права на семейната къща
на брега на Дунава.

В тази къща за пръв път
Цар Освободител е
отседнал на българска
земя,

там баба им е впечатли-
ла самия император с
обаяние и гозби. Новото
семейство ще оживи
голямата къща, в нея
най-сетне ще има дете,
след година се ражда и
синът им... но не живее
дълго. Веселина умира
след него. Алеко гледа
Мрака в лицето - мракът
се готви да го погълне,
но Алеко избира да го

загърби. За пръв път се
нарича Щастливец!!!
Роднините предполагат,
че е пристъп на помра-
чение, Алеко е хладнок-
ръвен - вече няма какво
да губи, ще излезе на
светло. Ужасът не отс-
тъпва: уволняват го,
отказал е на самия
Захарий Стоянов да
издаде присъда над
редактор, критикуващ
властта. На чиновника,
издал заповедта, ще
измисли прякор Холера
ностра, заедно с прияте-
лите от "Весела Бълга-
рия" ще му посветят и
песен.

Алеко се втурва в
Живота: инициира
туристически походи,
участва във Върховния
македонски комитет,

във всевъзможни дру-
жества и комисии за
подпомагане на изкуст-
вата, за насърчаване на
местната индустрия,
Театрален комитет,
настоятелство на "Сла-
вянска беседа" - включва
се във всичко. Перио-
дично е назначаван и
уволняван в зависимост
от политическите проме-
ни или заради критикува-
ни от него началства. В
началото плахо, но под
ръководството на Пенчо
Славейков все по-увере-
но започва да пише.

Виждат се често в
"Дълбок зимник", където
Пенчо се учи да ходи, а
Алеко да пише: "да
държи здраво юздите на
необяздения ат - перо-
то". В началото превеж-
да. За младия Алеко
писането, преди да
започнат да го хвалят, е
радостна игра... "като да
люпиш семки", а Пенчо
се дразни, че неговият
приятел е един "свенлив
бохемец", безотговорен
към дарбата си, който
предпочита да гуляе,
вместо да пише! Налага
му се и да адвокатства:
"Стоенчо, мама, птичка
певчая адвокатин става
ли!?". Не отказва на
никого, на далечни
роднини, безимотни
просители, хитруващи

тъжители, Алеко се гнуси
да говори за пари и
хонорари, но накитите
на майка му от семейна-
та каса намаляват ден
след ден.

Честите сбирки на
„Веселата България“
са не само убежище, те
са вдъхновение за него.
Там му хрумва идеята
за Бай Ганьо

- прототипите са някол-
ко, но характерът е един.
Приятелите са неизчер-
паеми източници на
истории. Всички са
завършили в Русия,
повечето имат семейства,
доходни служби, добро
бъдеще в политиката.
Помежду си се наричат с
интересни имена: Дра-
вичката, Марк Аврелий,
Амонасро Етиопски,
Мойше, Ожилката, Сту-
венчо... Пенчо не ги
харесва, защото нямат
общо с изкуството, но
Алеко именно с тях
празнува живота. Дух на
рицарско уважение,
приятелство, великоду-
шие, всички тези хора за
него имат "златни сърца".
Най-близък му е чинов-
никът Голованов, старо-
верец от Тулча, наричан
от другите Филаретич,
само от Алеко винаги -
Филарет Филипич, чове-
кът, запълващ, доколкото
може, липсващото му
семейство. След срещата
с него Алеко вече не се
нарича Пълен Сирота.
Нисък, пълничък и
добър, Филарет просто
обожавал Алеко, бил
негов основен спонсор,
понякога спътник, горде-
ел се с таланта и успеха
му. Скоро след ранната
смърт на Алеко Филарет
Голованов също си отива
от живота.

Не е ясно дали Алеко
някога е успял да се
издължи на Голованов,
но човекът бил истински
щастлив, че с нещичко е
допринесъл за появата на
"Бай Ганьо" и "До Чика-
го и назад". И двете са в
резултат на посещенията
на изложенията в Париж
- 1889 г., Прага - 1891 г.,
Чикаго - 1893 г. Алеко се
среща със света от
позицията на европейски
интелектуалец, а не на
регионален "мислител"от
Балканите: "Щастието е
относително, и аз съм
дошел до убеждението,
че цивилизацията не е
направила един народ
по-щастлив, животът
сравнително е подобрен,
но количественото съот-
ношение между доволни
и недоволни едва ли ще
се измени...", отговаря на
един банален въпросник.
Цени живота в Париж,
непревзет все още от
света на капитала, докато
в Америка: "Този шум,

тази суета, загрижени
физиономии, онези неми
уста, без усмивка, у-у
студено"... "Е, ами кога
ще живеем... от машина-
та капят долари, после
тези долари ги влагат пак
в машини и пак като
чаркове сноват...".

„Махмурлукът от
Освобождението още
не беше преминал“ са
думите на Славейков за
това време в България

- мечтата за справедливо
управление не е химера.
Алеко вярва в Конститу-
цията, запленен от прин-
ципната честност на
Петко Каравелов, реша-
ва да се кандидатира за
депутат на Демократи-
ческата партия в родния
Свищов. Целият град
гласува за него, в дома
си вече приема поздрав-
ления за победата...
когато власи и цигани с
музика и сопи се струп-
ват пред изборните урни
и... той загубва от кан-
дидата на управляващата
партия. Фейлетоните и
книгите едва ли ще
постигнат много, но
перото му става все по-
остро, а смехът все по-
горчив.

Талантливо задава
едни въпроси, които до
ден днешен чакат отгово-
ри: защо да се строят
царските конюшни е по-
важно от това да се
построи университет
например, или защо
местен кмет дарява
общинска земя, за да се
подмаже на трона: "На-
рода трябва да се отбла-
годари на княза, задето е
благоволил да даде на
сина си прозвището
"Преславски" - преславци
биха могли да му отстъ-
пят Преславския Бал-
кан...", защо учителите
мизерстват, какъв е
произходът на поредното
нечестно и подло забога-
тяване... "Гледам на
богатството почти с
презрение, то е заклей-
мено ако не с позор, то
поне с малко подлост".
Алеко е категоричен, че:
"причината в трагедията
на българския народ е в
покварата на държавните
ръководители...". Дори
стихотворенията, към
които той самият не се
отнася сериозно, не
звучат като писани преди
век: "За нази се Австрия
бащински грижи, тя
казва: вий нямайте ни-
какви грижи! По мойте
съвети вий само вървете,
и таз Македония веч
забравете! Аз, аз ще ви
пращам одежди, обуща,
дрънкалца, играчки,
опинци, навуща! Вий
слушайте мен, ще живей-
те богато, аз искам в
замен само вашето злато,

На стр. 10
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изгонвайте всяка славянс-
ка намеса и вий ще сте
първи чада на прогреса".
(от стих. "Прогрес").

Безброй са опитите да
се свърже името му с
романтични увлечения: в
най-ранна младост като
един от ухажорите на
Мара Белчева, несподе-
лена любов с чешка
музикантка, която не
отвърнала на чувствата
му и за отмъщение с
приятели ядат лимон
пред оркестъра (познат
епизод от "Бай Ганьо");
братовчедка, която,
облечена в сватбената
рокля на майка му,
предизвикала шок на
роднинско събиране,
всички занемели от
удивителната прилика с
нея: "Кажи на това дете,
че го обичам", е казал
той, но явно недостатъч-
но, защото, когато тя се
появява сама в дома му,
я пропъжда, за да не я
компрометира... Щастли-
веца вероятно не може
да понесе нито една
загуба повече, вероятно
сам се чувства обречен,
вероятно смята за обре-
чени всички, които
обича, вероятно е смя-
тал, че има същото
фамилно заболяване, от
което си отиват близките
му. Вероятно. Едно е
сигурно: обичал е страст-
но музиката, излетите
сред природата и пътува-
нето.

До онова фатално
пътуване на омразния 11
май. Д-р Кръстев, същи-
ят, който изплаква по-
късно: "Как е могло да
се появи това вечно
засмяно лице срещу
настръхналата глутница
озлобени един срещу
друг хора; потънали в
злословия и интриги!?
Как е могъл да живее
сред тях с благата си
усмивка и доброто си
сърце този весел госте-
нин на невеселия пир на
българския свободен
живот!?". Та този д-р
Кръстев е поискал от
Алеко пътепис от Италия
за "Мисъл", пожелал да
го командирова заедно с
Кирил Христов - Алеко
отказва, има ангажимент
към роднина за сложно
дело за наследство в
Пловдив. В Пловдив
среща случайно Михаил
Такев, радва се на сре-
щата, той също е юрист,
ще съдейства за сложно-
то дело, вечерта преспи-
ват в Пазарджик в дома
на чеха Майер - проку-
рор на града, тръгват с
файтон към Пещера,

Алеко я нарича Пещеря-
та. По пътя спират в
кафенето на Радилово,
цялото село мрази Такев,
кметът го е посочил като
виновник за отнемането
на общинска земя в
полза на Пещера. Същия
ден на двама от селото
им задържат воловете,
пасели на същата спорна
мера. В кафенето, събра-
ни уж за празника, пият
и се заканват люто.

Пещера посреща Алеко
като герой, носят го на
ръце: „Да живее Алеко,
да живее Бай Ганьо!“

... След празничния
водосвет в училището
държи реч, канят го от
софра на софра, на
излизане от Пещера
също са приготвили
гергьовско агне, той с
нежелание се разделя с
изпращачите - бърза за

файтона, той се движи
със запалени фенери.
Проехтява залп, рикоши-
рал куршум чупи четвър-
тото ребро на Алеко,
което се забива в сърце-
то му. Сърцето му спира.

Следва всенароден
траур, започват
да валят спомени,
обяснения във вечна
памет и любов,

вярно, приживе малко
противоречива любов от
страна на народа, но
безусловна от страна на
Алеко: "Долу ръцете, не
досягай народа! Свали
си шапката и се поклони
на този измъчен страда-
лец; на този дълготърпе-
лив мъченик; на тоя,
който ти дава храна и
живот, поклони се на
българския народ! Този
народ, когато е имал
светла точка отпреде си,
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Русе, чийто баща не я
дава на български чи-
новник, сватба, превър-
нала се в демонстрация
на сватбари и студенти,
които живеят в Русе, но
учат в Букурещ заради

рядкост. И то в онова
време, когато все още
димът от пушките от
Освобождението не се е
разнесъл, хората масово
все още са въоръжени, а
безжалостните апетити за
Хиршовата железница са
насъскали до смъртна
омраза русофили срещу
русофоби и така до ден
днешен.

Можем само да
„бленуваме“ как Алеко
би написал Големия
български роман,

как щеше да развие
"въвоняният" на розово
масло Бай Ганьо или как
би изглеждала пресата с
автора със забавните
псевдоними: Башибозук;
Един от клуба за морал-
ното влияние; Ние;
Хлестаков - кореспондент
на почти всички вестни-
ци... Или поне още
малко да беше поживял
на тази земя един досто-
ен и талантлив човек,
простил и на простите, и
на жестоките, и на бога-
тите: "Тази външна охол-
ност е постигната, ако не
с позор, то поне с малко
подлост... А за мене света
не знае подобни гадости,
но и всъщност ги няма у
мене, па не ги е и има-
ло, и уверен съм - няма
и да ги има...! Съзнавам
преимуществото си над
другите и се смятам за
цар, майка му мечка!
(Това всичко хубаво, а
пари за тютюн все пак
няма.)"

А на нас ни остава
възможността за поред-
ното обяснение в любов
към "Цар Алеко" благо-
дарение на изследвания-
та на: Ал Ничев, Св.
Игов, П. Тотев, Алберт
Бенбасат, Инна Пелева,
Е. Димитрова.
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последния влак от Пазар-
джик. Във файтона взи-
мат и един писар, който
ще пътува с тях за Со-
фия. Изпълнен с радост
и с чувство на всемирна
доброта, настоява да
спрат отново в кафенето
на Радилово. С всеки
може да се разбере,
стига да поговори с
добро. Кметът задържа
групата в кафенето, след
като е говорил по теле-
фона, изпраща в засада
още бесните собственици
на воловете, единият от
тях дори не е пълноле-
тен. По навик от турско,
когато са наказвали
цялото село, ако някой
се провини, убийците се
изнасят извън Радило-
во.Те са полупияни.
Полупияни са и във

когато му се е посочва-
ла свята цел, той се е
устремявал към тази цел
с въодушевление, дос-
тойно за благородна и
напредничава нация". Не
ги обича Бай Ганьо тези
работи със светите цели
- къде е тук келепирът!?
- друго си е да твърди,
че "всички са маскари",
един вид, и той като
другите.

Според Михаил Такев
истинските поръчители
са много по-нависоко,
но следствието не дости-
га до тях. Самият Такев,
спасил се от този атен-
тат, след години, като
вътрешен министър,
няма да се поколебае да
издава заповеди за
стрелба: като окърваве-
ната сватба на Саафет в

затворения заради освир-
кване на княза Универ-
ситет. Та те, облечени в
дълги черни анархистки
палта, от скука и заради
"джомбуша", носят на
раменете си пристанало-
то "кадънче" и младоже-
неца, но на Касапския
площад ги загражда
войска - резултатът е 40
убити млади хора и
само заради предстоящо-
то посещение на княза
при Високата порта,
която иска да се уреди
този въпрос. Не се е
поколебал да се справи
безмилостно и с Вой-
нишкото въстание. Убит
е ден преди изборите
през 1920 г. Едно от
печалните политически
убийства, които по
времето на Алеко били

Таня ШАХОВА
От "Гласове"
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На 22 май говорителят
на Службата на комисаря
заяви, че обсъждането на
третата сесия на 13-ото
общокитайско събрание
на народните представи-
тели (ОСНП) за проекто-
решение за създаване и
подобряване на правна
рамка и механизма за
прилагане на Хонконгския
специален администрати-
вен район (HKSAR) за
защита на националната
сигурност е не само
необходимо за затваряне
на вратички в правната
система за национална
сигурност в Хонконг и
поддържане на национал-
ния суверенитет и сигур-
ност, но също така допри-
нася за осигуряване на
дългосрочен просперитет
и стабилност на Хонконг и
по-голям успех на "Една
страна, две системи".

Говорителят заяви, че
националната сигурност е
предпоставка за самото
оцеляване и развитие на
нацията и трябва да бъде
основен приоритет. Една
държава упражнява и
поддържа своя суверени-
тет, като прилага закони
за национална сигурност,
което е напълно в съответ-
ствие с международното
право и общата практика.
В държави, от унитарна
или федерална система,
прилагането на законите
за национална сигурност
попада в законодателната
власт на държавата; и
държави, с общо или
континентално право, имат
закони за национална
сигурност или специфични
разпоредби за забрана и
наказателни актове, които
могат да накърнят нацио-
налния суверенитет, тери-
ториалната цялост и
сигурността.

Говорителят посочи, че
30 години след обнародва-
нето на Основния закон
на HKSAR и 23 години
след завръщането на
Хонконг в Китай, силите,
които се опитват да посеят
проблеми в Хонконг и в
Китай като цяло, все още
отказват да приемат факта
на завръщането на Хон-
конг и се стремят към
превръщането на града в
независим или полунеза-
висим политически субект
и граница за подривна
дейност, инфилтрация и
саботаж срещу континен-
талната част. Те умишлено
са изкривили понятието
"Една държава, две систе-
ми" и принципите и съдър-
жанието на Основния
закон и се опитват с
всички средства да възп-
репятстват влизането на
законодателството в сила,

Ïðèíîñ çà äúëãîñðî÷íà ñòàáèëíîñò
Ãîâîðèòåëÿò íà Ñëóæáàòà íà êîìèñàðÿ: Òî÷êàòà îò äíåâíèÿ ðåä íà Îáùîêèòàéñêîòî ñúáðàíèå
íà íàðîäíèòå ïðåäñòàâèòåëè (ÎÑÍÏ) â Õîíêîíã å çà ïîääúðæàíå íà íàöèîíàëíèÿ ñóâåðåíèòåò
è ñèãóðíîñò è ãàðàíòèðàíå íà ïî-ãîëÿì óñïåõ íà „Åäíà äúðæàâà, äâå ñèñòåìè“

изисквано от член 23 от
Основния закон.

Говорителят изтъкна, че
след незаконната акция
"Окупирай Централата" и
размириците след предло-
жения законопроект за
изменение, сепаратистите
и радикалите в града
стават все по-яростни,
застъпвайки се открито за
"независимостта на Хон-
конг" и "освобождаването
на Хонконг" и дори призо-
вават за "придобиване на
независимост чрез въоръ-
жена революция" и "създа-
ване на временно прави-
телство", съгласно така
наречената "конституция
на публичния площад". Те
молеха за чужда намеса и
санкции срещу Хонконг,
приложиха тактиката
"изгаряй с нас" в общест-
вото, политиката и иконо-
миката и засилиха теро-
ристични актове. Външните
сили грубо се бъркат в
делата на Хонконг, спора-
зумяват се и подкрепят
опозицията и насилствени-
те екстремисти в разпал-
ването на хаос в Хонконг
и в Китай като цяло.

Говорителят изтъкна, че
подобни дейности сериоз-
но застрашават национал-
ния суверенитет, единство-
то и териториалната
цялост на Китай и полити-
ческата и обществената
сигурност в HKSAR. Те
поставиха сериозно пре-
дизвикателство към черве-
ната линия на принципа
"Една държава, две систе-
ми" и реална и голяма
опасност за националната

сигурност на Китай. Следо-
вателно Хонконг се пре-
върна в значителен риск
за националната сигурност
на Китай.

Говорителят подчерта,
че нито една държава
няма да затвори очите си
за действия, които сериоз-
но подкопават национал-
ната й сигурност, позволя-
ват на който и да е от
градовете му да остане
"беззащитен" или да търпи
произволна намеса от
враждебни чужди сили във
вътрешните си дела.
Хонконг е неделима част
от територията на Китай и
местен административен
район директно подчинен
на централното народно
правителство. Централно-
то правителство има както
право, така и задължение
да защитава националната
сигурност в Хонконг. Тъй
като националната сигур-
ност е в опасност в
Хонконг и е трудно за
правителството на HKSAR
да приеме законите за
национална сигурност
самостоятелно, е необхо-
димо и спешно централно-
то правителство да предп-
риеме решителни дейст-
вия и да установи и подоб-
ри на държавно ниво
правна рамка и механизъм
за прилагане им в HKSAR
за защита на национална-
та сигурност, който също
е от съществено значение
и за по-нататъшния успех
на "Една държава, две
системи".

Говорителят заяви, че
законодателството за

национална сигурност за
Хонконг е насочено срещу
опитите за отцепване,
подривна дейност, терори-
зъм, външна намеса и
други действия, подкопава-
щи националната сигур-
ност. Той е насочен само
към малкото хора, които
извършват престъпления,
за да накърнят национал-
ната сигурност и по ника-
къв начин няма да повлияе
на ежедневието на мно-
зинството от гражданите.
Задължението за защита
на националната сигур-
ност ще се изпълнява
стриктно в съответствие
със законовите разпоред-
би, мандати и процедури
и няма да засяга законни
права или интереси.
Централното правителство
е твърдо ангажирано
изцяло и вярно да прила-
га политиката "Една дър-
жава, две системи", при
която хората от Хонконг
администрират Хонконг с
висока степен на автоно-
мия. Той ще продължи да
поддържа управлението на
Хонконг, основано на
законодателството, да
защитава законните инте-
реси на чуждестранните
държави и инвеститорите
в съответствие със закона,
ще подкрепя държавите в
поддържането и развитие-
то на отношенията с
Хонконг в области като
икономика, търговия,
култура и туризъм и ще
подкрепя Хонконг в своя
външен обмен и сътрудни-
чество, за да затвърди
статута си на междунаро-

ден финансов, търговски и
корабоплавателен център.

Говорителят отново
подчерта, че централното
правителство на Китай е
твърдо в защитата на
националните интереси за
суверенитет, сигурност и
развитие, в прилагането
на политиката "Една
държава, две системи" и в
противопоставянето на
всяка външна намеса в
делата на Хонконг. Прос-
периращият и стабилен
Хонконг и по-големият
успех на "Една държава,
две системи" обслужват
общите интереси на всич-
ки страни, включително и
на международната общ-
ност. Надяваме се между-
народната общност да
спазва принципите и
нормите на международно-
то право, уреждащи меж-
дународните отношения
като ненамеса и взаимно
зачитане на суверенитет и
териториална цялост,
напълно и точно да разбе-
ре и подкрепи с конкретни
действия "Една държава,
две системи", да разглеж-
да решението на Общоки-
тайското събрание на
народните представители
(ОСНП) по обективен и
безпристрастен начин, да
уважава и подкрепя усили-
ята на Китай за защита на
националната сигурност в
Хонконг, в съответствие
със закона и да избягва
по какъвто и да било
начин да се намесва в
делата на Хонконг и
вътрешните работи на
Китай.
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„Златен век“ за
Васил Найденов и
Александрина
Пендачанска
за 24 май

С почетното отличие
"Златен век", както и
грамоти за принос в
развитието и утвържда-
ването на българската
култура и национална
идентичност са удостое-
ни над 70 личности и
институции в областта
на културата и на
изкуствата. Тази година
официалната церемония
по връчването на
наградите "Златен век"
ще бъде през есента.

Ги Лалиберте иска
да откупи
„Цирка на Слънцето“
обратно

Основателят на Cirque
du Soleil Ги Лалиберте
обяви намерението да
опита да изкупи обрат-
но най-известната
циркова трупа в света,
която се бори с труд-
ности заради пандемия-
та на коронавирус.
Лалиберте, бивш
цирков артист, станал
милионер, е съоснова-
тел на трупата през
1984 г. Той продаде
последния си останал
дял от акции в "Цирка
на Слънцето" през
февруари.

Íàêðàòêî

Ватиканските музеи ще
се върнат към работа от 1
юни, като всички посетите-
ли ще носят маски, ще
спазват правилата за
социална дистанция и
температурата им ще се
измерва, преди да бъдат
допуснати да влязат. За да
може управата на музеите,
сред които е и световно-
известната Сикстинска
капела, да контролира
броя на посетителите, те
ще трябва да резервират
билетите си предварител-
но. Цената на стандартния
билет е 17 евро. От 1 юни
Ватиканът отваря за
посещения и лятната
папска резиденция Кастел
Гандолфо, намираща се на
около 30 км от Рим.

Сикстинската капела е
музей и бивш параклис в
Апостолическия дворец -
официалната резиденция
на папата във Ватикана.

Известна е с архитек-
турата си и фреските,

Световноизвестната
галерия "Уфици", един от
най-посещаваните музеи
в Италия, ще бъде отво-
рена за посещения на 3
юни, заяви нейният ди-
ректор Айке Шмит.

На 28 май в двореца
"Пити" ще бъде открита
изложба на голямата ху-
дожничка от 17-и век
Джована Гарцони. А на
следващия ден след Де-
ня на републиката, на 3
юни, отваря врати и га-
лерия "Уфици". В Италия
след карантината, про-
дължила над два месе-
ца, възобновиха работа
първите музеи.

Много музейни учреж-
дения въпреки разреше-
нието за свободен дос-
тъп от 18 май отложиха
откриването си до 2 юни.

Именно на тази дата
е предвидено "второто
откриване" на изложба-
та, посветена на Рафае-
ло във връзка с 500-го-
дишнината от неговата
кончина, в столичната
зала "Скудерие дел Куи-
ринале". ç

Ãàëåðèÿ „Óôèöè“
ðàáîòè îò 3 þíè

�

Всяка година в Деня на
българската просвета и
култура и на славянската
писменост край южномо-
равското селце Микулчице
в Чехия се стичат българи
от Чехия, Словакия,
Унгария, Австрия и Герма-
ния. Но защо именно там
се отдава почит на сла-
вянските първоучители,
светите братя Кирил и
Методий?

От 2009 г. в тамошния
парк се издига паметник
на славянските равноа-
постоли. Причина за това
става една малка книжка
- "Тайната на гроба на
Методий, моравски архие-
пископ". Неин автор e
чешкият археолог проф.
Зденек Кланица. Той

Äóõúò íà ñëàâÿíñêèòå ïúðâîó÷èòåëè
êðàé áðåãîâåòå íà Ìîðàâà

Оригиналното Панагюр-
ско съкровище и най-старо-
то обработено злато в све-
та, намерено във Варненс-
кия халколитен некропол
през 5000 г. пр. Хр., може
да се видят в Националния
исторически музей, след 70-
дневна карантина. Посеще-
нието в музея се извършва
при спазване на епидемич-
ните мерки. За посетители-
те ясно е очертан пътят, по
който те могат да разгле-
дат експозицията. В първа
зала едновременно могат
да разглеждат 5 души, във
втора - 10, а в най-голяма-
та могат да влязат 30 души.
Експозицията се разглеж-
да отляво надясно. Работ-
ното време е от 9.30 ч., ка-
то най-късният час за вли-
зане е 17.15 ч. В 18.00 часа
експозицията затваря. В

Ñâåòîâíèòå îïåðíè òåàòðè -
õðàìîâå íà ìóçèêàòà
Ìóçåèòå íà Âàòèêàíà îòâàðÿò
âðàòè îò 1 þíè

дело на известните рене-
сансови художници -
Микеланджело, Сандро
Ботичели, Пиетро Перу-
джино, Пинтурикио, Доме-
нико Гирландайо. Таванът
е изрисуван от Микелан-
джело между 1508 и
1512 г. по поръчка на папа
Юлий II и заедно със
сцената Страшният съд,
изрисувана между 1535 и
1541 г.,се смята за връх в
творчеството на Микелан-
джело.

Храмът носи името си
от папа Сикст IV, който
поръчва възстановяване
на старата Капела Магна.
Между 1481 и 1482 г.
флорентински и умбрийс-
ки художници рисуват по
стените фрески със сцени
от живота на Мойсей и
Христос. Работата прик-
лючва през май 1482 г. и
на 15 август 1483 г. Сикст
IV провежда първата
литургия в обновения
храм. ç

най-голямата зала ще ви-
дим глаголицата, статуята
на Климент Охридски и ико-
ната на двамата братя св.

ÍÈÌ êàíè ïîñåòèòåëè ñëåä êàðàíòèíàòà

"Страшният съд" на Микланджело

прави интересни хипоте-
зи за връзката на Мето-
дий с мястото.

Край Микулчице е била
столицата на Великомора-
вия, наричана от по-
късните автори Велехрад,
което ще рече "големият
замък". Именно във Вели-
коморавия светите братя
Кирил и Методий осъщест-
вяват през 863-867 година
своята историческа ми-
сия, по време на която
въвеждат в богослужение-
то славянския език и
първата славянска писме-
ност. ç

св. Кирил и Методий. В мо-
мента на третия етаж се ре-
новира настоящата експо-
зиция и се подготвя и нова

изложба, която е посвете-
на на българските шевици.
Очаква се да бъде открита
следващия месец. ç
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Албанският премиер
Еди Рама съобщи, че страната
ще отвори сухопътните си
граници със съседните страни
от 1 юни. Туристическият сезон
ще започне също през юни. От
1 юни ще бъдат отворени само
плажовете към хотелите, а от
10 юни ще бъдат достъпни
всички плажове, посочи
премиерът. "От понеделник, 1
юни, ние ще отворим сухопът-
ните граници със съседите за
всички албанци, били те от
Албания, Косово, Северна
Македония или Черна гора.
Призоваваме ги да бъдат много
внимателни", каза Рама. Той
добави, че тази седмица ще
бъде последната с ограничения
в Тирана и другите "червени
зони", но правилото за забрана
на движението на моторни
превозни средства през
уикендите ще остане в сила.

Министерството на
земеделието
на Нидерландия съобщи, че
вероятно има втори случай на
предаване на заразата с новия
коронавирус от норка на човек.
В писмо до парламента
министърката на земеделието
Карола Схоутен припомня, че
Националният институт за
здравеопазване смята, че
рискът от предаване на новия
коронавирус от животно на
човек извън ферми за норки е
нищожен. На 26 април нидер-
ландското правителство
съобщи, че норка във ферма за
норки в южната част на
страната е заразена с новия
коронавирус. Последва широко
разследване в други подобни
ферми. Миналата седмица
правителството съобщи за
втори предполагаем случай на
предаване на вируса от норка
на човек.

Двa
високоценени, първокачествени
японски пъпешa бяха продадени
вчера на търг срещу  скромна
сума в сравнение с миналого-
дишните рекордни 5 млн. йени
(46 000 долара) на фона на
пандемията. Пъпешите от град
Юбари на о. Хокайдо бяха
продадени за 120 000 йени
(около 1114 долара) на първия
търг за сезона. Това е 40 пъти
по-малко от миналогодишната
рекордна сума. В Япония
редовно се организират търгове
на скъпи плодове и зеленчуци
от изискани сортове. Солидните
суми обикновено се дават от
собственици на магазини, които
излагат придобивката на
витрината като символ колко
преуспял е бизнесът им.
Пъпешите "юбари" са кръгли,
със специфична зелена кора и
сложна релефна жълта шарка.
Те са много ароматни и сладки.
Считат се за ценен подарък, но
дори и обикновените сортове са
сравнително скъпи на местните
пазари.

10 души
са били убити при престрелка
между милиции на местни
военни командири в северната
афганистанска провинция Тахар.
Сражението станало в провин-
циалния окръг Калафган. Има и
поне петима ранени, каза
говорител на провинциалния
губернатор. Не е ясно какъв е
спорът, предизвикал престрел-
ката, но отбеляза, че команди-
рите на двете милиции са стари
съперници. В Тахар съществуват
редица въоръжени фракции
извън официалните силите за
сигурност. Те са източник на
нестабилност в провинцията и
се занимават с престъпни
дейности, твърдят властите.

Íàêðàòêî

РЕШЕНИЕ
№ РД - 09/40

гр. Видин 05.05.2020 г.

На основание чл. 5, §5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на
Съвета на Европейския съюз от 23 октомври 2007 г., относно обществените услуги за пътни-
чески превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) №1191/
69 и (ЕИО) №1107/70 на Съвета, във връзка с чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2/15.03.2002 г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени
превози на пътници с автобуси и писмо от Кмета на община Видин, при нас с вх.№2803/2052/
30.04.2020 г.

Р Е Ш И Х:
Давам съгласие Кметът на община Видин да сключи допълнителни споразумения, с които

да бъдат удължени сроковете на договорите за възлагане на обществена услуга - превоз на
пътници по междуселищна автобусна линия Видин - Делейна от квотата на Община Видин,
утвърдена в Областната транспортна схема на област Видин, четири основни градски автобус-
ни линии и една допълнителна градска автобусна линия в гр. Видин от Общинската транспортна
схема на община Видин, със срок на изпълнение - до 6 (шест) месеца, считано от датата на
влизане в сила на настоящото Решение или до приключване на процедурата в Общината за
избор на превозвач по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), което от двете събития
настъпи по-рано.

Съгласието за удължаване сроковете на договорите за възлагане на обществен превоз на
пътници е за изпълнение на маршрутните разписания по следните автобусни линии:
І. Областна транспортна схема на област Видин:
Автобусна линия Видин - Делейна;
ІІ. Общинска транспортна схема на община Видин:
Градски основни автобусни линии в гр. Видин:
1. Автобусна линия №1 Селище - ЖП гара - СБЗона - ЖП гара - Селище - ТЕЦ;
2. Автобусна линия №4 Селище - Музей "Конака" - Калето - бул. "Панония" - Селище - ТЕЦ;
3. Автобусна линия №5 Селище - бул. "Панония" - Калето - Музей "Конака" - Селище - ТЕЦ;
4. Автобусна линия №6 Селище - 120 ап. - ЖП гара - Калето - бул. "Панония" - Нов
гробищен парк.

На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) допускам пред-
варително изпълнение на настоящото Решение.

Мотиви:
С писмо, наш вх. № 2803/2052/30.04.2020 г., Кметът на община Видин уведомява, че на

07.05.2020 г. изтичат сроковете на сключените договори за обществен превоз на пътници по
автобусна линия Видин - Делейна и горецитираните градските основни автобусни линии. В Общи-
на Видин се провежда процедура за възлагане на обществен превоз на пътници по реда на ЗОП.
Процедурата е открита с Решение №ПО-01-10-3075/03.11.2017 г. на Кмета на община Видин.
Наименованието на обществената поръчка е: "Обществен превоз на пътници по автобусни линии
от утвърдените общинска, областна и републиканска транспортни схеми, квота на община Видин,
по обособени позиции". Под позиция №8 е включена линията Видин - Делейна и под позиция
№16 градските основни автобусни линии. Срещу това Решение с №ВХР-2537-30.11.2017 г. е
подадена жалба до Комисията за защита на конкуренцията и е образувано производство. След
приключването му е издадено Решение №ОП-01-8/01.02.2018 г. на Кмета на община Видин, с
което сроковете по процедурата се удължават, на основание чл. 100, ал. 11 от ЗОП и чл. 28, ал.
5 от ППЗОП. Към настоящия момент процедурата е процес на приключване.

Към писмото на Кмета на община Видин са приложени:
* Решение №ПО-01-10-3075/03.11.2017 г. на Кмета на община Видин за откриване на

процедурата за възлагане на обществен превоз на пътници.

* Решение №ОП-01-8/01.02.2018 г. на Кмета на община Видин, с което сроковете по
процедурата се удължават съгласно чл. 100, ал. 11 от ЗОП и чл. 28, ал. 5 от ППЗОП.

* 4 бр. договори, сключени на 08.05.2019 г. между Община Видин и ЕТ "Алексиев-91-ВД-
Вергил Алексиев", "Елпида 2017" ООД, "Вентотур" ЕООД и "Чародей - 13" ЕООД за възлагане на
обществен превоз на пътници по градски основни автобусни линии №1, №4, №5 и №6. Сроко-
вете на действие на договорите са: до 6 (шест) месеца, считано от 08.05.2019 г. или до
приключване на процедурата в Община Видин за избор на превозвач по реда на ЗОП, което от
двете събития настъпи по-рано.

В договора сключен с "Елпида 2017" ООД е отразено, че изпълнителят приема да извършва
обществен превоз на пътници и по междуселищна автобусна линия Видин - Делейна от Област-
ната транспортна схема на област Видин.

* 4 бр. допълнителни споразумения, сключени между Община Видин и горецитираните
превозвачи, в сила от 07.11.2019 г., с които сроковете на визираните договори се продължа-
ват до 6 (шест) месеца, респ. до 07.05.2020 г. или до приключване на процедурата в Общината
за избор на превозвач по реда на ЗОП, което от двете събития настъпи по-рано, на основание
Решение №РД-09/136/05.11.2019 г. на Областен управител на област Видин.

От посочените обстоятелства е видно, че визираните автобусни линии са съществуващи и
осъществяват транспортни връзки между пунктове в чертите на гр.Видин, както и с други
населени места в Област Видин, което обуславя обществената потребност от тяхното изпълне-
ние, особено в периода на извънредното положение. Договорите с настоящите превозвачи
изтичат в много близък срок, в който процедурата в Община Видин за избор на изпълнители
няма да е приключила. Налице е непосредствен риск от прекъсване изпълнението на важна
обществена услуга - пътнически превоз с автобусен транспорт. Съгласно чл. 5, § 5 от Регла-
мент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз от 23
октомври 2007 г., относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомо-
билен транспорт, в случай на прекъсване на услугите или на непосредствен риск от такова
прекъсване компетентният орган може да предприеме спешна мярка. Тази спешна мярка е във
вид на пряко възлагане или формално съгласие за удължаване на обществена поръчка за
услуги, или във вид на изискване за изпълнение на някои задължения за обществени услуги.
Възлагането или удължаването на обществена поръчка за услуги чрез спешна мярка, или
налагането на такава поръчка, не надвишават две години.

Правната норма на чл. 16д, ал. 6 от Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с
автобуси разпорежда, че в случаите по чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европей-
ския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., областният управител е органът, компетен-
тен да предприеме спешната мярка при условията на регламента.

С оглед горното е дадено настоящото съгласие, Кметът на община Видин да сключи допъл-
нителни споразумения, с които да бъдат удължени сроковете на договорите за възлагане на
обществена услуга - превоз на пътници по автобусна линия Видин - Делейна и градските
основни автобусни линии в гр. Видин, със срок на изпълнение - до 6 (шест) месеца, считано от
датата на влизане в сила на настоящото Решение или до приключване на процедурата в
Общината за избор на превозвач, което от двете събития настъпи по-рано.

Обективно е невъзможно Решението да влезе в сила преди датата на изтичане на цитира-
ните по-горе договори за обществен превоз на пътници - 07.05.2020 г., поради което същес-
твува опасност да бъдат съществено накърнени интересите на лицата, ползващи услугата авто-
бусен превоз на пътници по изброените линии. За да не бъде преустановено предоставянето на
транспортните услуги, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК се допуска предварително изпълнение
на Решението.

Решението да се публикува в един местен и един национален ежедневник.
Решението може да бъде обжалвано пред Административен съд - Видин от всяко заинтере-

совано лице в 14-дневен срок от публикуването му.
Решението да се връчи на Кмета на община Видин за изпълнение и на Началника на

Областен отдел "Автомобилна администрация" - Видин за сведение и контрол.
МОМЧИЛ СТАНКОВ /П/
Областен управител на област Видин

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Видин
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Италия планира да

изпрати около 60 000
доброволци по улиците,
които да помагат на хората
за спазването на правилото
за социална дистанция.
Планът беше обявен от
Франческо Боча, министър
по регионалните въпроси в
правителството на Джузепе
Конте, и от кмета на южния
град Бари - Антонио Дека-
ро, който е и председател
на Асоциацията на италиан-
ските общини.

В страната нараства
безпокойството, че във
фазата на поетапно излиза-
не от изолацията хората
продължават да са прекале-
но близо помежду си на
плажовете, в баровете и на
площадите. Доброволците,
които ще ги съветват да
спазват социалната дистан-
ция, ще се наричат "граж-
дански асистенти". Те ще
бъдат набирани съгласно
механизъм на Гражданската

Италианската полиция
проверява как се
спазват правилата за
социална дистанция на
плажа Остия край Рим.
Броят на новите
случаи на заразяване
с коронавируса в
Италия намалява, като
за неделя те са само
531. Половината от
тях са от северната
провинция Ломбардия,
най-тежко засегнатата
в страната.

защита - организацията в
Италия, която ръководи
работата на различните
доброволци в борбата с
COVID-19. Кметът на Бари
поясни, че новоназначените
доброволци няма да бъдат
"стражи, а разпространите-
ли на доброто поведение".
Доброволците ще носят
сини униформи и единстве-
ното им оръжие ще бъде
"силата на тяхното убежде-
ние, здравият разум и
усмивката им", каза Дека-
ро.

Всеки, който иска, може
да се кандидатира за
доброволец, но приоритет
ще бъде даван на безработ-
ните и на получаващите
социални помощи. Добро-
волците ще улесняват
достъпа до парковете и до
пазарите, ще броят хората,
които влизат или излизат
на местата, на които не
трябва да има струпвания,
и ще обясняват правилата

за ползване на плажовете,
когато те бъдат отворени.

Същевременно още една
италианска столетница
пребори коронавируса,
съобщават италиански
електрони издания. Жената,
представена само като
Пиерина, навършила 100
години през февруари и
няколко дни след това дала
положителен резултат на
теста за коронавирус. Тя
била приета за лечение в

болницата в Сеграте, където
живее, в пределите на
миланската община.

Пиерина останала в
клиниката цели три месеца.
Сега е напълно възстанове-
на и може да се прибере у
дома. За борбата на Пиери-
на с коронавируса разказа
кметът на Сеграте Паоло
Микели в профила си във
Фейсбук. Там той е качил и
снимка на столетницата с
лекуващите я лекари. ççççç

Снимки Пресфото БТА

Сервитьор с маска и ръкавици разнася поръчките
в кафене в Мадрид. От вчера в Мадрид и Барсе-

лона хората се радват отново на парковете и
кафенетата за първи път от 10 седмици - период,

през който в Испания бяха в сила най-строги
мерки за социално дистанциране заради новия
коронавирус, който в страната причини смъртта

на близо 29 000 души. В други испански области,
по-леко засегнати от пандемията, местните жители
пък вече могат да отидат на плаж и да се изкъпят
в морето. Двата най-големи испански града бяха

най-тежко засегнатите от коронавируса.
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Във виенската болница
"Алгемайнес кранкенхаус"
за първи път в Европа е
извършена белодробна
трансплантация на болна
от COVID-19, съобщава
БТА. Състоянието на 45-
годишната пациентка
значително се подобрява.

Без нов бял дроб
жената не е имала никак-
ви шансове за живот, не
се е повлияла от медика-
менти и плазмена тера-
пия.

Пациентката не е имала
никакви съпътстващи
заболявания.Това е дало
основания на лекарите да
се решат на белодробна
трансплантация.

Подобна транспланта-
ция на болен от COVID-19
се прави за първи път в
Европа. Известни са 2
случая на такава интер-
венция, извършена в
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Според д-р Валтер Клепетко операцията на пациентката е била с
допълнителни усложнения - при пациенти, прекарали дълго време на
кръвна помпа, кръвта не се съсирва, необходими са огромни количес-
тва кръвни консерви. Също се е наложило неколкократно промиване

на кръвта, за да се отмият антителата в нея.

"Просто имаме леко земетресенийце, Райън", каза премиерката
Джасинда Ардърн на телевизионния водещ Райън Бридж, докато тя,
камерата и други предмети край нея се люлееха. "Доста прилично
раздрусване, ако виждаш как нещата зад мен се движат", добави

тя, след което увери събеседника си, че е в безопасност, и
интервюто продължи.

Министър-председател-
ката на Нова Зеландия
Джасинда Ардърн запази
хладнокръвие по време на
земетресението в района
на столицата Уелингтън,
докато даваше интервю на
живо за телевизията, пре-
даде Ройтерс.

Ардърн стана премиер
през 2017 г. и е изключи-
телно популярна в Нова Зе-
ландия заради справянето
с няколко кризи - масово-
то убийство в Крайстчърч
миналата години, изригва-
нето на вулкан през декем-
ври и сегашната пандемия
от коронавируса.
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Снимки Пресфото БТА и Интернет
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Малко преди 8 часа сут-
ринта местно време Уелин-
гтън и околните райони бя-
ха разлюлени от земетре-
сение с магнитуд 5,8. Епи-
центърът беше на 30 км се-
верозападно от близкия до
столицата град Левин, а ог-
нището - на дълбочина 37
км, както съобщи новозе-
ландската служба за сеиз-
мични наблюдения "Джио-
нет" (Geonet).

По това време Ардърн
участваше в телевизионно
интервю на живо от пар-
ламента. "Добре сме, не се
намирам под висящи лам-
пи и ми се струва, че съм

на място със здрава конс-
трукция", каза тя пред ка-
мерата.

Макар земетресението
да не причини щети и да
няма пострадали, то про-
дължи над 30 секунди и
предизвика паника в Уе-
лингтън.

Първоначално имаше
разминаване в данните.
"Джионет" съобщи, че тру-
сът е бил със сила 5,9. Раз-
личия имаше и в инфор-
мацията за епицентъра и
дълбочината му. След най-
силния бяха регистрирани
множество по-слаби вто-
рични трусове. ç

Докато мюсюлманите
по света отбелязваха Айд
ал Фитр, който слага край
на едномесечния пост (Ра-
мазана), хиляди работни-
ци мигранти в Сингапур
трябваше да прекарат
празника в общежитията
си под карантина заради
заразата с новия вирус,
предаде Ройтерс.

За да ги зарадва, син-
гапурският бизнесмен Ду-
шиант Кумар, съпругата
му и екипът му от майсто-
ри готвачи приготвиха ог-
ромно биряни за празнич-
ната вечеря в съботa за
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най-малко 600 мигранти.
Кумар сготвил по се-

мейна рецепта традицион-
ното ястие от ориз, което
често се прави при праз-
нични поводи.

Обикновено, ако са със
семействата си, тези хо-
ра ще могат да се насла-
дят на такива ястия, но се-
га те са самички, каза Ку-
мар, докато опитва гозба-
та, приготвяна в големи
съдове в ресторантска
кухня.

В Сингапур има около
300 000 чуждестранни ра-
ботници, най-вече от Бан-

гладеш, Китай и Индия, и
повечето са настанени в
общежития, в стаи с лег-
ла за 12 до 20 души.

"Искахме да сме сигур-
ни, че тези хора не се чув-
стват изоставени", казва
Кумар, чиято инициатива
е подпомогната от дари-
тели и от няколко непра-
вителствени организации.

В Сингапур са устано-
вен над 30 000 случая на
COVID-19 - едно от най-ви-
соките равнища в Азия, ка-
то повечето от случаите са
на работници мигранти в
общежитията. ç

Работници бежанци, живеещи в общежитие в Сингапур, получават
пакети с вкусна храна по случай мюсюлманския празник Рамазан
Байрям. "Усмивката на лицата им те кара да изпитваш удовлетворе-
ние", казва сингапурският бизнесмен Душиант Кумар, осигурил над

600 порции за мигрантите под карантина.

Китай, но за тях австрий-
ската болница не разпо-
лага с данни.

Особен проблем за
операцията са създали
потискащите имунната
система медикаменти,
които са необходими при
трансплантация, което е
особено рисково при
силно инфекциозно
заболяване.

"От наша гледна точка
състоянието й е отлично,
до този момент не е
възникнал голям проблем.
Пациентката постепенно
идва на себе си", заявява
д-р Валтер Клепетко,
ръководител на универси-
тетската клиника по
хирургия и на клиниката
за тораксна хирургия на
болницата, която е и най-
голямата университетска
болница в Австрия.

8 седмици след като е

била заразена, белият
дроб на пациентката е
отказал да действа, не е
било възможно да бъде
поставена на изкуствено
дишане и над 20 дни
животът й е бил
осигуряваща с помпа,
поддържаща кръвообра-
щението.

След като е установил,
че е невъзможно да се
съвземе белият дроб,
екипът на доктор Клепет-
ко е пристъпил към
трансплантация. Транс-
портът на органа до
болницата също е бил
много сложен логистичен
проблем, тъй като е било
необходимо да се спазят
всички предпазни мерки
в условията на COVID-19.

В клиниката са извър-
шени вече над 2000
белодробни транспланта-
ции. ç
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00.00 "Следобед с БСТВ" (п)
01.00 "Общество и култура" с Иван

Гранитски (п)
02.00 "Дискусионен клуб" с Вели-

зар Енчев (п)
03.00 "За историята свободно" (п)
04.00 "Лява политика" с водещ

Александър Симов (п)
05.00 Златоустият Йоан Екзарх" -

документален филм   (п)
06.00 "Студио Икономика" с водещ

Нора Стоичкова (п)
07.00 "Безценната перла" - сериал

(п)
08.00 "Не се страхувай" с Васил

Василев (п)
09.00 "Студио Икономика" с Нора

Стоичкова (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 "Жоакина, доня Революция"

-  бразилски сериен филм
12.05 "Холивудски знаменитости"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Безценната перла" - сериал
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ

Елена Пенчукова
15.30 Новини
16.00 "Антидот" с водещ Юлия Ал-

Хаким
16.30 "Думата е ваша" - открита

линия със Стоил Рошкев
17.25 ТВ пазар
17.40 "Тихият Дон" - сериал, 6

епизод (2015 г.), Русия, ре-
жисьор Сергей Урсуляк

18.30 Новини - централна емисия
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "Лява политика" с Алексан-

дър Симов
21.00 Киносалон БСТВ: "Москва не

вярва на сълзи", І част (1980
г.) СССР, режисьор Влади-
мир Меншов, в ролите Вера
Алентова, Алексей Баталов,
Ирина Муравьова, Раиса Ря-
занова и др.

22.10 Новини  (п)
22.50 "Актуално от деня"   (п)
23.20 "Лява политика" с Алексан-

дър Симов   (п)

ÁÍÒ 1

05.25 Дойче Веле: Шифт /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни - предаване за

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

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

12.35 История.bg - Учители на све-
щеното слово /п/

13.30 Културното наследство на
България - документална по-
редица

14.00 Малки истории
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Точица - анимационен филм
14.50 Сребристият жребец - ани-

мационен филм
15.15 Гимназия "Черна дупка" - тв

филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Отблизо /п/
17.55 Препрочитаме Вазов - кам-

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

18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Питай БНТ
20.00 По света и у нас

20.45 Спортни новини
21.00 Референдум
22.00 Моят плейлист - музикално-

развлекателно предаване
23.00 По света и у нас
23.30 Препрочитаме Вазов - кам-

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

23.35 Безумният ноември - игра-
лен филм

01.15 Култура.БГ /п/
02.15 100% будни /п/
03.15 Питай БНТ /п/
04.30 Туристически маршрути /п/

bTV

05.40 "Домашен арест" /п./ - сери-
ал

06.00 "Трансформърс :  Рескю
Ботс" - анимация, сериал,
с. 3, еп. 7

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

онно предаване с водещ Ан-
тон Хекимян

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

12.00 bTV Новините
12.30 "Шоуто на Николаос Цитири-

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

риал, с. 2, еп. 8
14.50 "Спасители в планината" -

сериал, с. 11, еп. 6, 7
16.30 "Домашен арест" - сериал,

с. 2, еп. 9
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистич-

но предаване с водещ Цве-
танка Ризова

18.00 Премиера: "Свободен дух" -
сериал, с. 2, еп. 54

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

риал, с. 2, еп. 93
21.00 "Божествено" - сериал, еп.

12
22.00 "Шоуто на Николаос Цитири-

дис" - вечерно токшоу
23.00 bTV Новините
23.30 Премиера: "Супер екипаж" -

сериал, еп. 21, с. 2, еп. 1
00.30 "Новите съседи" - сериал,

с. 9, еп. 15
02.20 bTV Новините /п./
02.50 "Преди обед" /п./
04.50 "Втори шанс" - сериал, еп.

123 (последен)

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ -
сериал, с. 7, еп. 9, 10

08.15 "Яростни топки" - спортен,
комедия, криминален (САЩ,
2007), в ролите: Дан Фог-
лър, Кристофър Уокън,
Джордж Лопес, Маги Кю,
Джеймс Хонг, Тери Крюз,
Дидрик Бейдър и др.

10.15 "Вътрешна сигурност" - се-
риал, с. 7, еп. 11, 12

13.00 Премиера: "Новият наема-
тел" - трилър (тв филм, Кана-
да, 2017), в ролите: Чарити
Шей, Челси Хобс, Матю Ло-
рънс, Яни Гелман и др.

14.45 "Двойна самоличност" - ек-
шън, трилър (САЩ 2009), в
ролите: Вал Килмър, Иза-
бела Мико, Джулиън Уо-
дъм, Христо Шопов, Вален-
тин Ганев, Рушен Видинли-
ев и др.

16.30 "Хармония" - фентъзи, три-
лър, романтичен (Австралия,
2018), в ролите: Жаклин Мак-
кензи, Еймън Фарън, Анто-
ниет Йесю, Луис Фиц-Дже-
ралд, Джесика Фокхолт, Дже-
ром Мейър и др.

18.45 "Най-великият шоумен" - био-
графичен, музикален, драма
(САЩ, 2017), в ролите: Хю
Джакман, Ребека Фъргюсън,
Зак Ефрон, Пол Спаркс, Зен-
дея, Мишел Уилямс и др.

20.50 "Като на кино" - предаване
за кино

21.00 Премиера: "Ваканция" - ко-
медия, приключенски (САЩ,
2015), в ролите: Ед Хелмс,
Кристина Апългейт, Лесли
Ман, Крис Хемсуърт, Чеви
Чейс, Бевърли Д`Анджело,
Майкъл Пеня, Реджина Хол

23.00 "Да преживееш Коледа" -
комедия, романтичен (САЩ,
2004), в ролите: Бен Афлек,
Кристина Апългейт, Джеймс
Гандолфини, Катрин О`Хара,
Удо Кир и др.

00.45 "Вътрешна сигурност" /п./ -
сериал, с. 7, еп. 11, 12

03.15 "Агора" - драма, историчес-
ки, романтичен (Испания,

2009), в ролите: Рейчъл Вайс,
Макс Мингела, Оскар Айзък,
Рупърт Евънс, Ошри Коен,
Ашраф Бархом, Майкъл Лон-
сдал, Сами Самир

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Незабравимо" - сериал, се-
зон 4 /п/

06.20 "Здравей, България"
09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните

дъщери" - сериал
13.30 "Остани с мен" (премиера) -

сериал
15.00 "Черна роза"(премиера) - се-

риал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицис-

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

сериал
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA - централ-

на емисия
20.00 "Черешката на тортата" - пре-

даване на NOVA, избрано
21.00 "Магнум" - сериал, сезон 1
22.00 "ФБР" (премиера) - сериал,

сезон 1
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Престъпни намерения" - се-

риал, сезон 4
00.30 "Незабравимо" - сериал, се-

зон 4
01.30 "Теория за големия взрив" -

сериал, сезон 12
02.00 "Уил и Грейс" - сериал
02.30 "Завинаги свързани" - се-

риал
03.30 "Остани с мен" - сериал /п/
04.30 "Госпожа Фазилет и нейните

дъщери" - сериал /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - вторник, 26 май ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ПППППроменливо
Днес атмосферата ще остане нестабилна. Ще

се развива мощна купесто-дъждовна облачност и
на много места ще има краткотрайни превалява-
ния с гръмотевици. Ще паднат и локални градушки.
Максималните температури ще бъдат по-ниски от
обичайните за края на май, от 17 до 22 градуса.

В повечето градове на страната температурите
ще бъдат доста изравнени - минимални около 9, 10
градуса и максимални около 19. Почти няма да
има място, където да не превали и прегърми.

По високите западни котловини ще бъде и малко по-хладно - до около 15-16
градуса. Хладно ще бъде и в района на столицата.

Нестабилно, с почти повсеместни краткотрайни валежи, локални порои и
градушки, ще остане времето докъм петък. Минималните температури ще бъдат
от 7-8 до 11 градуса, а дневните - около 20.

Частично стабилизиране на атмосферата ще има само в ниските части на
низините в последните дни на седмицата, но вероятността от краткотрайни
валежи ще остане и тогава за по-голямата част от територията на страната.

По-осезаемо повишение на температурите ще има едва в началото на юни.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Ваканция" - комедия,
приключенски, в ролите: Ед Хелмс,

Кристина Апългейт, Лесли Ман, Крис Хемсуърт,
Чеви Чейс, Бевърли Д`Анджело, Майкъл Пеня,

Реджина Хол и др.
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Ръководството на
Левски ще пусне виртуал-
ни билети и за първия
официален мач при
подновяването на първен-
ството, пише "Тема
спорт". "Сините" приемат
Лудогорец на 5 юни от
21:00 часа.

За този мач вече
имаше в продажба вирту-
ални билети, но срещата

Ëåâñêè ïóñêà âèðòóàëíè áèëåòè è çà Ëóäîãîðåö

Алексис Санчес не влиза в пла-
новете на Оле Гунар Солскяер за
следващия сезон, твърди
theathletic.com.

Наскоро мениджърът на Ман-
честър Юнайтед каза, че би дал
шанс на чилиеца, но според из-
данието вече е размислил и про-
менил решението си.

В момента Алексис играе под
наем в Интер, но "нерадзурите"
няма да се възползват от клауза-
та му за откупуване и той трябва
да се завърне в Манчестър след
края на сезона.

В Италия той не можа да блес-
не и вкара само един гол в общо
15 мача, а контузиите продължи-

Треньорът на ЦСКА спо-
дели, че някои от играчи-
те, които не са титуляри,
са напуснали, но според
него няма да има други
промени в състава преди
подновяването на шампи-
оната.

Крушчич вярва, че ЦСКА
може да спечели Купата на
България, където тимът ще
играе полуфинали срещу
Ботев (Пловдив). Сърбинът
допълни, че не би се рад-
вал, ако Левски фалира, за

"Сините" приемат шампионите на 5 юни

не се състоя заради
пандемията от коронави-
рус. Тогава феновете
изкупиха около 11 хил.
пропуска.

За 106-годишнината на
Левски привържениците
изкупиха 22 300 виртуални
талона. Приходите от тях
за клуба са близо 300 000
лева.

Припомняме, че зара-

ди коронавируса всички
мачове поне до края на
сезона ще се играят без
публика. Първенството
пък беше съкратено и в
плейофите отборите ще
играят само по една
среща помежду си.

Иначе кампанията за
дарения към Левски
продължават и в платфор-
мата helpkarma, където до
вчера бяха събрани над
80 000 евро. ç

Ìèëîø Êðóø÷è÷: Ëåâñêè òðÿáâà äà ãî èìà
каквато заплаха се говори
в последните седмици.

"Това не беше класичес-
ка пауза. Бяхме под каран-
тина. Това е особен вид
стрес, а не почивка. Наши-
ят клуб искаше максимален
брой мачове, ако може,
всичките. Но решението е
такова и няма какво пове-
че да го обсъждаме. Напус-
кането на някои от чужден-
ците е факт. До някаква
степен това ще се отрази.
Албентоса е пример за до-

бър футболист, но щеше да
пропусне следващите три
месеца. Напуснаха ни фут-
болисти, които не са игра-
ли много при нас. Само от
Отабор очаквахме повече.
Анита си тръгна сам, поис-
ка да се прибере у дома.
Гръбнакът се запазва и ня-
ма да се разделяме с по-
вече футболисти", каза
Крушчич.

"Купата не е просто цел,
а моята лична цел. Всички
футболисти го искат. Все-

Þíàéòåä áèå øóòà íà Ñàí÷åñ

ха да го тормозят. "Червените дя-
воли" отново ще търсят нов от-
бор на чилиеца, което вероятно
ще е трудна задача.

Алексис получава невероятни-
те 400 000 паунда на седмица, ко-
ето отблъсква потенциалните кан-
дидати, пише "България днес". ç

ки мач ще играем да го спе-
челим. Победихме Ботев на
два пъти и не мислим за
мачовете от преди година
срещу този съперник.

"За българския футбол е
по-добре, ако Левски и
ЦСКА са си на мястото. За
българския футбол не е доб-
ре да го няма Левски, но
всеки трябва да си носи
последствията. В ЦСКА все-
ки си е на мястото и знае
какво прави", завърши нас-
тавникът. ç

Скандален нов филм ще разтърси спор-
та не по-малко силно от документалните
серии "Последният танц", които не спират
да са тема на обсъждане след излъчване-
то им. Този път става дума за два епизода
на филм, изработен от ESPN за Ланс Арм-
стронг, една от най-противоречивите фигу-
ри в спорта на последните поне 50 години.

Седемкратният победител в "Тур дьо
Франс" загуби всички свои титли и бе осъ-
ден да плати огромни компенсации, след
като бе уличен в системата употреба на
допинг.

Във филма със заглавие "Ланс", който
започва с изповед на Армстронг, пълна с
нецензурни думи, скандалните моменти не
са един и два.

"В онзи момент, когато животът ми сме-
ни посоката си след разкритията, си казах
- в следващите години всеки ден някой ще
те псува на улицата и ще те сочи с пръст -
разкрива колоездачът. - Но изненадващо,
това се случи чак пет години по-късно. Из-
виках такси пред едно заведение и шофьо-
рът ме погледна през прозореца и ме на-
руга. След секунди около него имаше още
5-6 души, които ме псуваха и ме наричаха
"измамник".

Разбира се, бях бесен. Но знам, че до
края на живота ми това ще се случва."

Филмът показва не само изповеди на
Армстронг по случая с допинга, а и разка-
зи от първо лице на членове на семейст-
вото му за първите години, за детството и
старта в колоезденето.

Той е пребиван нееднократно от паст-
рока му Тери Армстронг, който също участ-
ва в лентата.

"Без мен Ланс нямаше да стане шампи-
он. Всеки ден го предизвиквах, исках да
стане животно и да не се съобразява с
никого", стряска с думите си вторият баща
на колоездача.

Именно той "набива" в главата на мом-
чето думите: "Забрави правилата, единст-
веното важно е да победиш всички!". Не-
що, което Ланс изпълнява буквално.

Армстронг говори и за битката си с
рака, и за това как вече не контактува с
почти никого от бившите си съотборни-
ци и хората в колоезденето. Той е през-

Ôèëì çà Àðìñòðîíã ðàçêðèâà ëèöåòî íà äîïèíã øàìïèîíà

Мачът Антъни Джошуа - Тай-
сън Фюри е това, което всеки
фен на бокса чака и иска да ви-
ди. Евентуалната среща на два-
мата британци, които държат
всички титли в тежката катего-
рия, се превръща в тема номер
едно.

В този хор се включи вече и
Боб Аръм, легендарният промоу-
тър, който движи интересите на
Фюри, но работи и с Кубрат Пу-
лев.

Само преди 3-4 месеца Аръм
твърдеше, че намесата на стра-
ни като Саудитска Арабия "ще
убие бокса", а сега коментира,
че вариант с бой между двамата
британци там никак не изглежда
лош.

Повод за изявленията на "ста-
рия вълк" в бизнеса станаха ду-
мите на Франк Смит, изпълните-
лен директор на агенцията
Matchroom Boxing, която предс-
тавлява Джошуа.

"Това е бой, който генерира
небивал международен интерес
- призна той. - Искрено се надя-

рян и завинаги низвергнат от спорта.
"Учудвам се, че не ме обявиха за масов

убиец", казва с усмивка във филма.
Всъщност първите впечатления са, че у

него има много повече гняв и желание да
върне обратно обидите към света, откол-
кото някакво разкаяние за стореното.

"Няма начин да взимаш допинг и да не
си лъжец - казва развенчаният шампион в
лентата. - Единственият е, ако никой нико-
га не те попита. В момента, в който ти
зададат въпроса за допинга, вече лъжеш.
Ние всички сме лъгали по темата..."

За първи път от наказанието и публич-
ното му уличаване, Армстронг говори за
"колективна вина" в колоезденето, като со-
чи, че стореното от него е било редовна
практика.

Някои от участниците в скандала са то-
тално охулени, което също се случва за
първи път.

Флойд Ландис, чиито показания бяха ос-
нова на разследването срещу Ланс, е на-
речен от него "лайно", а Ян Улрих, дългого-
дишен негов съотборник, също е обрису-
ван с обиди.

"Явно така ще е до края на живота ми -
разсъждава в последните кадри от филма
Армстронг. - Ще ме обиждат, ще ме псуват
и ще бъда престъпник за много хора."

Всичко това е съпроводено с повдигане
на рамене и лека усмивка. Още едно дока-
зателство, че "угризения" и "чувство за ви-
на" не са неща, които трябва да асоциира-
ме с шампиона, който измами целия свят. ç

Äæîøóà - Ôþðè çà 200 ìëí. äîëàðà

ваме такъв мач, когато се случи,
да е във Великобритания. Но то-
ва е идеалистично.

Реалистично, има много по-
изгодни предложения и вариан-
ти. Говорим за мач, който ще до-
несе приходи над 200 милиона
долара. Вероятно дори два пъти
повече от това.

Мога да ви кажа, че интерес
вече има, а една от страните с
такъв - Саудитска Арабия, е го-
това да вземе мача Джошуа -
Фюри още днес."

"И ние получаваме оферти
постоянно - каза ветеранът Боб.
- Както и при колегите от
Matchroom Boxing вероятно, те
са от целия свят. Китай и Близ-
кият изток са реални опции. Все-
ки иска да види този бой, бъдете
сигурни в това!" ç


