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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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Евтино ще е новото жито
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Десетки хиляди демонстрираха
в САЩ при поредните протести
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Средните цени тази година ще достигнат 340 лева за тон,
на рапицата - 680 лв., сочат прогнозите на САРА

днес

Ì
асовите протести в Съединените щати не просто
продължават, а се засилват и завземат нови и
нови територии. Протестите на пръв поглед са ра-
сови, но всъщност са дълбоко социални - катали-
зирани както от конкретния повод с полицейското

Àìåðèêàíñêàòà ìå÷òà -
êóõà ìàíòðà
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Ïàäàò
а 15 юни изтича извън-
редното санитарно поло-
жение или както го
кръстихме там. След 15
юни трябва да падне
всичко - да останат само
социалните мерки, нас-
тоя премиерът Борисов
на първото присъствено
правителствено заседа-
ние на кабинета след
пандемията. От средата
на март, когато бе въве-

дено извънредното поло-
жение, министрите
заседаваха онлайн.
Недомислието в заповед-
та ни се отрази и на нас.
Да почетете малко и да
направите това, което
трябва, настоя премие-
рът. И те моля, братко
мой, отиваш и поправяш
недомислиците, защото
създаваме проблем с
нашето недомислие, каза

премиерът на здравния
министър Кирил Анани-
ев, чийто подпис стои под
заповедите за ограничи-
телните противоепиде-
мични мерки. На 15 юни
изтича извънредното
санитарно положение и
всички мерки ще паднат,
ще останат само социал-
ните мерки и мярката
60/40, уточни министър-
председателят.

всички мерки срещу
COVID-19 на 15 юни

брутално убийство на невъоръжен афроамериканец, но
преди всичко от кризата, породена от COVID-19, и 40-
милионната безработица и хаос, обзели Америка във вре-
ме на пандемия. Коронавирусът най-ясно показа колко
крехка е американската неолиберална система - и в
здравеопазването, и в икономиката, и в социалните от-
ношения. Американската мечта се оказа колос на глине-
ни крака - слаба до липсваща държава, благополучие,
основано на ламтежа за печалба, култ към егоизма, пре-
небрежение към бедния и нуждаещия, бездушие, превър-
нато в държавна политика. Преди 11-12 години кризата
в САЩ остави милиони хора в бедност, без покрив над
главата, но транснационалните корпорации и банките бя-
ха реанимирани със 700 милиарда помощ от държавата,
която иначе е много омразна на едрия капитал. А как ще
е днес, когато нови милиони остават без препитание и
изострят индекса на неравенство в уж най-развитото и
проспериращо общество на света.

Расовите бунтове отново показват, че САЩ, които
иначе от десетилетия налагат с всички (най-често воен-
ни) сили своя модел на живот и политика на други страни
и народи, са преди всичко полицейска държава. Преди
кризата, преди година, статистиката сочеше над 400
убийства от страна на полицейски служители. И въпреки
всички иначе красиви клишета и мантри на политическа-
та коректност, лъжа се оказва, че САЩ са преборили
расизма. Макар и дълбоко прикрит, той е жив в амери-
канското общество. Расовите бунтове показват и дълбо-
ко политическо разделение в САЩ - кметове и губерна-
тори демократи подкрепят протестите, за да направят
мръсно на републиканеца Тръмп, той им отвръща със
същото, но с обратен знак. Нима тези пехливански борби
с всички позволени и непозволени средства в политика-
та са еталонът ни за демокрация, парламентаризъм, инс-
титуционалност и държавност. Да, бунтове на расова ос-
нова е имало и преди, сигурно и тези ще стихнат някой
ден. Но лъсва истината - Американската мечта е мит,
американската реалност я виждаме всяка вечер по теле-
визията…
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Главният епидемиолог на
Швеция Андерс Тегнел
призна, че е сбъркал с
предложението си, да не
се налагат рестрикции за
коронавируса. И че мно-
го хора са умрели заради
неговото решение. "Сега,
като имаме знанието от
това, което се получи, със
сигурност щях да пред-
ложа ограничения. Не
толкова сериозни, както
в някои държави, но дос-
татъчно твърди", заяви той
в интервю по национал-
ното радио. След напъл-
но свободния режим Шве-
ция има 38 589 заразе-
ни и 4468 починали от
коронавируса. ç
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Бившият английски наци-
онал Гарет Бари беше оп-
ределен за най-грубия
футболист в историята на
Висшата лига. Авторитет-
ното списание FourFourTwo
направи класацията, като
в нея водещ критерий са
броят извършени наруше-
ния. Бари е направил об-
що 633 фаула, а освен
това е получил 117 жъл-
ти картона и 6 пъти е бил
гонен от игра. Любопитно-
то е, че в топ 50 е и
Димитър Бербатов, който
е на 31-во място. "Бълга-
ринът  извърши 323 фау-
ла, макар че за повечето
от тях е бил виновен  друг",
написа FourFourTwo. ç

Áåðáî ïîïàäíà
â êëàñàöèÿ
íà ãðóáèÿíèòå

Д-р Теофан ГЕРМАНОВ

Въпреки значителното поевтиня-
ване на руския природен газ за стра-
ната ни Комисията за енергийно и
водно регулиране (КЕВР) реши да
вдигне от 1 юли драстично цените
на парното и топлата вода. Най-
голямо увеличение се планира за
София - с 22 процента. Повишение
с 15 до 18 на сто се предлага за
Бургас, Враца и Разград. За Велико
Търново се предвижда поскъпване
на парното с 9 процента, за Варна
- с 8, а за Плевен - с 3 на сто.
Поевтиняване с 2 процента при те-
цовете на газ е предвидено само за
Пловдив.

Предложенията за нови цени на
парното са формирани на базата на
изготвени от регулатора прогнозни
цени на природния газ и се пред-
вижда да важат до 1 юли следваща-
та година. От КЕВР цинично зая-
вяват, че догодина на абонатите мо-
же да им се връщат, но и да им се
искат повече пари. В България обик-
новено се случва последното.

< 2
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Êîðíåëèÿ Íèíîâà:

Китай. Ученици скачат на въже в училище в Ронгченг, в източната китайска
провинция Шандунг. Много училища и детски градини в Китай възобновиха
часовете по физическо възпитание със строго спазване на защитните мерки
срещу COVID-19.< 5
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ñ 22% ïî-ñêúïî
Öåíàòà ùå âàæè çà 12
ìåñåöà íàïðåä íà áàçà
ïàçàðíè ïðîãíîçè,
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Снимка Пресфото БТА
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Първо присъствено
заседание проведе МС
след пандемията вчера,
съобщи Епицентър.бг.
След 15 юни остават само
социалните мерки, заяви
в началото на редовното
правителствено заседание
премиерът Борисов,
предаде  Агенция "Фокус".
Министър-председателят
обърна внимание на
недомислица в заповедта
на здравния министър
Кирил Ананиев за носене
на маски. Недомислието
на заповедта как ни се
отрази и на нас. Ако
донесем по една чиния с
ядене, може да сте без
маски, ако е ресторант,
може да сте без маски, а
сега трябва да сте с
маски. Представете си
как изглежда това. Сега
сме се маскирали. Ако
донесат ядене, може да
сме без маски. Всеки ден
създаваме проблем на
хората с нещо недомисле-
но. Ако имате редкия
шанс да мога да разпоре-
дя какво да се случи, на
друго място ще се чудят

Áîðèñîâ: Ñëåä 15 þíè îñòàâàò
ñàìî ñîöèàëíèòå ìåðêè
Îòïóñêàìå 15 ìèëèîíà íà
Ñòîëè÷íà îáùèíà çà ó÷èëèùà è
äåòñêè ãðàäèíè, ñúîáùè
ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò

Âñÿêî èçãàðÿíå íà îòïàäúöè çàäúëæèòåëíî ùå ìèíàâà ïðåç ÎÂÎÑ
Депутатите одобриха на вто-

ро четене промените в Закона
за околната среда, с които за-
тегнаха значително правилата за
изгаряне на отпадъци, предаде
БГНЕС. Новите текстове, внесе-
ни от управляващото мнозинст-
во, задължават всички инстала-
ции за горене на отпадъци, не-
зависимо от техния капацитет, да
преминават през процедурата по
задължителна оценка на въздей-
ствието върху околната среда
(ОВОС). На задължителна оцен-
ка ще подлежат и т. нар. експе-
риментални инсталации. С нас-

Отлагат въвеждането
на таван за партийните
субсидии
Темата за партийните
субсидии отново е на път
да влезе в парламента,
предаде БГНЕС. Депутатите
от "Обединени патриоти"
вече имат готов законопро-
ект, който трябваше да
влезе в дневния ред на
пленарното заседание
вчера, но в последния
момент те сами го оттегли-
ха. Причината - текстовете
не са съгласувани с коали-
ционния партньор от ГЕРБ,
а от патриотите търсят "по-
широко съгласие и консен-
сус" в Народното събрание.
Засега решихме да напра-
вим консултации с другите
политически сили в парла-
мента, за да може толкова
важна тема да не се
превръща в говорилня,
защото е чувствителна за
обществото, обясни лидерът
на НФСБ Валери Симеонов.
Съгласно последните
промени, политическите
сили получават държавно
финансиране в размер на 8
лв. на получен действителен
глас, а освен физически
лица, дарения на партиите
вече могат да правят и
търговски дружества,
припомня "Нова телевизия".

Закриват Кризисния
център за бездомни в
кв. "Захарна фабрика"
след протест
След протест на гражда-
ни Столичната община
реши да закрие Кризис-
ния център за бездомни
хора в квартал "Захарна
фабрика". Центърът,
който се намира в блок
51, ще спре работа още
тази година, а филиалът
към него - в блок 48, ще
бъде закрит до две
години, уточни БНР.

Това стана ясно след
среща на Инициативния
комитет на протестира-
щите с представители на
Столичната община.
Минка Йовчева от дирек-
ция "Социални дейности"
обясни, че услугата ще
продължи да съществува,
но не на територията на
"Захарна фабрика" и далеч
от обществото, което има
своите виждания за този
вид социална услуга.

Íàêðàòêî
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тоящите промени на закона за-
тегнахме още повече изисквани-
ята за горенето на отпадъци. До
момента законодателството раз-
решаваше до 100 тона и при ек-
сперименталното горене да ня-
маме задължителна оценка на
въздействието. С промените за-
дължихме абсолютно всяко го-
рене на отпадък - опасен или не-
опасен, независимо от количес-
твото, да подлежи изцяло на за-
дължителна оценка, коментира
пред БГНЕС депутатът Васил Цвет-
ков от ресорната парламентар-
на комисия. През изминалите две

какво и как да направят.
На 15 юни изтича извън-
редното санитарно поло-
жение. На 15 юни трябва
да падне всичко, а да
останат само социалните
мерки, поясни министър-
председателят. Отпускаме
15 милиона лева на Сто-
лична община за училища
и детски градини, съобщи
премиерът.

Отпускаме милион и
300 000 лв. за пречиства-
телната станция на Рилс-
кия манастир, каза още
Борисов по време на
заседанието. Правителст-
вото отпуска и 200 000 лв.
за Бачковския манастир
"Успение Богородично", за
Троянския манастир - още
200 000 лв., насочени за
ремонтни дейности и
текущата му поддръжка.
Управляващите отпускат и
300 000 лв. за манастира
"Света Троица" в местност-
та Кръстова гора.

900 000 лв. пък се
отпускат и за Софийската
духовна семинария, като
половин милион от тях
сега, а останалите 400 000

- на по-късен етап. Средс-
твата за Рилския манас-
тир са допълнителни,
извън предвидената от
държавата издръжка.
Премиерът Борисов пое
ангажимента на срещата
си във вторник с игумена
на Светата обител епис-
коп Евлогий, за да може
да продължат ремонтът и
реставрацията на манас-

тира, който е в Списъка
на ЮНЕСКО на защитено-
то културно наследство,
за което "Земя" писа. От
началото на годината
Светият синод не е пре-
веждал средствата за
издръжка. Господ да ни
пази, неслучайно Бълга-
рия се размина най-леко
с коронавируса, заяви
Борисов.ççççç

Ãåøåâ îáîñîáè ñïåöèàëíà ñòðóêòóðà çà ïðåñòúïëåíèÿòà
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Главният прокурор Иван Гешев
обособи в структурата на Върхов-
на касационна прокуратура (ВКП)
специализирано направление за
престъпленията против финансо-
вите интереси на ЕС и осъщест-
вяването на взаимодействието с
Европейската прокуратура, съоб-
щи БГНЕС. Прокурорите от отдел
01 "Специализиран" във ВКП ще
осъществяват връзка с предста-
вителите на Европейската проку-
ратура. Специализирането, има за
цел създаване на национално ни-
во на организация за сътрудни-
чество с Европейската прокура-
тура. Прокурорите ще осигуряват

необходимото съдействие на ев-
ропейските делегирани прокуро-
ри при бъдещата им работа по
делата за престъпления, засяга-
щи финансовите интереси на Ев-
росъюза като измами, присвоя-
ване и разходване не по предназ-
начението им на средства на ЕС,
както и корупция на служители,
отговорни за отпускането и управ-
лението им. Сформирана е и ра-
ботна група от прокурори от ВКП
за преглед и анализ на действа-
щата нормативна уредба и вътреш-
ните методически и организацион-
ни актове в ПРБ, с оглед съответ-
ствието им с европейските нор-

ми, за осигуряване на необходи-
мата нормативна, методическа и
организационна обезпеченост на
взаимодействието между ПРБ и Ев-
ропейската прокуратура.

С оглед реализиране на прио-
ритетите на Прокуратурата на Ре-
публика България за превенция,
разкриване и наказване на кон-
венционалната престъпност - т.
нар. битова престъпност, в струк-
турата на ВКП са обособени и нап-
равления за работа по досъдеб-
ни производства за престъпления
срещу живота и здравето на граж-
даните и за престъпления против
собствеността. ççççç

години това се е случвало само
с едно съгласувателно писмо, ко-
ето обаче не гарантира в доста-
тъчна степен всички възможни
рискове и добра защита на окол-
ната среда, категорични са вно-
сителите.

Според Цветков настоящите
променени ще помогнат за за-
силване на превантивния конт-
рол и ще внесат успокоение сред
обществото, което е силно при-
теснено от последните изнесени
случаи, свързани с опасения за
нерегламентирано изгаряне на
отпадъци.ççççç

Снимка БГНЕС
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Как всъщност Боил
Банов успя да си напазару-
ва имот на безценица във
възрожденска Копривщица,
след като дори и незастро-
ените парцели в китното
подбалканско градче се
продават много по-скъпо,
отколкото е платил култур-
ният министър за имотната
си придобивка, питат от
гражданското сдружение.

Неотдавна при гостува-
нето си в телевизионната
рубрика на журналистката
Диана Найденова "Карай
направо" министърът на
културата Боил Банов се
похвали, че си е закупил
къща в Копривщица, в
която вече с голямо удо-
волствие отсяда и преспи-
ва при всяка една възмож-
ност. От имуществената
декларация на министър
Банов в регистъра на
лицата, заемащи висши
публични длъжности, която
е качена на сайта на
Комисията за противодейс-

твие на корупцията и за
отнемане на незаконно
придобитото имущество
(КПКОНПИ), става ясно, че
през 2018 г. той се е сдо-
бил в Копривщица с къща
с обща разгъната застрое-
на площ от 140 кв. метра,
както и с дворно място
към нея от 324 кв. метра
срещу сумата от 56 700
лева, отбелязват от сдру-
жение "Зограф", цитирани в
"Епицентър".

Да си закупите къща с
дворно място във възрож-
денска Копривища за
такива направо смешни
пари - ако прегледате
обявите на агенциите за
недвижими имоти, бързо
ще установите, че къщи с
тази квадратура и с дворни
места на подобни свръхза-
нижени и повече от атрак-
тивни цени в китното
подбалканско градче не се
предлагат и не се продават
- нито днес, нито през
последните поне няколко

"Êúùàãåéò" âúâ âëàñòòà?: Êóïèë ëè å
íà áåçöåíèöà ìèíèñòúð Áàíîâ èìîò â
Êîïðèâùèöà, ïèòàò îò Ñäðóæåíèå "Çîãðàô"

Събития
� 1783 г. - Братя Монгол-
фие демонстрират своя
балон с горещ въздух.
� 1880 г. - 2-рото обикно-
вено народно събрание на
Княжество България приема
закон, с който се създава
националната валута лев =
100 стотинки = 1 френски
франк.
� 1896 г. - Хенри Форд
извършва тестово шофира-
не на първия си модел
автомобил по улиците на
Детройт.
� 1911 г. - В Аляска (САЩ)
са открити големи залежи
от злато.
� 1942 г. - Втората
световна война: започва
най-голямото морско
сражение през войната -
битката при Мидуей.
Родени
� 1694 г. - Франсоа Кене,
френски икономист
� 1911 г. - Милован
Джилас, югославски
политик и дисидент
� 1926 г. - Константин
Коцев, български комедиен
актьор
� 1926 г. - Алфредо ди
Стефано, аржентински
футболист
� 1929 г. - Каролос
Папуляс, бивш външен
министър и президент на
Гърция
� 1930 г. - Георги Георги-
ев, български ветроходец
� 1971 г. - Жозеф Кабила,
президент на Конго
� 1975 г. - Анджелина
Джоли, американска
актриса
Починали
� 1798 г. - Джакомо
Казанова, италиански
авантюрист и писател
� 1848 г. - Неофит
Бозвели, български духов-
ник
� 1971 г. - Дьорд Лукач,
унгарски философ и
литературен критик
� 1997 г. - Евгени Матеев,
български икономист,
академик. Заемал е посто-
вете на председател на
Държавния комитет за
планиране и на член и
председател на Съвет към
Държавния съвет и народен
представител.

Íà òîçè äåí
�

Åâðîäåïóòàòúò Ïåòúð Âèòàíîâ îò ÁÑÏ:  Ñúñòîÿíèåòî
íà èêîíîìèêàòà íè íå å ïîâîä çà ãîðäîñò â ÅÑ

"Кризата оголи социалните про-
тиворечия и в известна степен нап-
рави повече, отколкото лявата по-
литическа мисъл за последните 30
години. Защото ни доведе до пре-
осмисляне на ролята и мястото на
държавата в икономиката, както и
на  необходимостта от преформу-
лиране на икономическото разви-
тие", каза ръководителят на деле-
гацията на българските социалис-
ти в ЕП Петър Витанов пред БНТ.
Според него планът за възстано-
вяване, предложен от комисията,
отразява основни европейски
принципи като солидарността и
идеята за наднационалното нача-
ло. Именно затова най-големи
средства ще се отпуснат на най-
нуждаещите се и за първи път ще
бъде емитиран общ дълг с безпре-
цедентен размер. Предстои зазд-
равяване на институционалните ме-
ханизми, създаване на нови поли-
тики, сближаване на здравните
системи, убеден е Витанов.

"Традиционно гледаме твърде
аритметично на нещата - толкова
имам да давам, толкова имам да

текста на COVID-19 и за три месе-
ца държавите членки отпуснаха три
трилиона евро. Германия отпусна
30% от БВП, за да спаси предпри-
ятия и компании, Дания - 18% , за
да няма нови безработни. Бълга-
рия отпусна едва 2% за една мяр-
ка "60/40" с много спорна ефек-
тивност и то насочена към едрия
капитал", подчерта Витанов. "Спра-
вили сме се добре здравно, но не
и икономически. Г-жа Сачева ка-
за, че доходите на българите са
намалели с 18%, но като махнете
пенсиите и заплатите в публичния
сектор, това означава 30% свит
реален сектор. Получаваме толко-
ва много пари, защото Европейс-
ката комисия предвижда, че Бъл-
гария ще е една от най-засегнати-
те страни със 7.4 % спад в БВП",
допълни още той.

Витанов изрази опасенията си,
че правителството все още не е
формулирало ясни политики за из-
ползване на средствата които ще
бъдат отпуснати, което може да до-
веде до невъзможност страната ни
да се възползва пълноценно от тях.ç

натите получат заем, те биха рис-
кували да нямат възможност да го
върнат, което ще е катастрофа за
тези икономики. Предвид свърза-
ността на икономиките, това би оз-
начавало катастрофа и за всички
останали", каза още Витанов.

Той призова да обърнем и дру-
гата страна на монетата, когато
анализираме отпуснатите средст-
ва. "Първо, ГЕРБ бодро ни казват,
че това са много пари, но нито
веднъж не е станало дума за как-
во точно са предназначени тези
пари и как трябва да се харчат;
второ, Европейската комисия от-
пуска тези средства по много обек-
тивни критерии, свързани със сте-
пента на засегнатост на една дър-
жава. Това, че взимаме втората
най-голяма сума, съотнесена към
БВП, е оценка за състоянието на
българската икономика и засегна-
тостта от кризата", категоричен е
Витанов.

Причина за това евродепута-
тът вижда в недалновидните ре-
шения на управляващите. "Държав-
ната помощ бе позволена в кон-

взимам. Само че ползите могат да
бъдат и нематериални - говорим
за сигурност, за общ пазар, за ге-
ополитическо място на държави-
те", каза евродепутатът по повод
коментирания размер на средст-
вата, които се очаква да получи
България - 12.7 милиарда евро,
две трети от които под формата
на безвъзмездна помощ и една
трета под формата на заем.

"Последната финансова и ико-
номическа криза през 2008 г. по-
каза, че с политика на финансови
ограничения, тъй-наречения осте-
ритет, не могат да се вземат устой-
чиви решения, неравенствата се
увеличават, системните различия се
задълбочават. Ако най-тежко засег-

Почина дългогодишният посланик на Куба в България от близкото
минало Тересита Капоте Камачо. Нейно Превъзходителство издъхна
на 77 години, съобщиха за българските медии нейни близки.  Тереси-
та Капоте Камачо е посланик на Куба у нас от декември 2010 г. до
2015 г., но животът й е свързан с България много по-отдавна - от
далечната 1961 г., когато тя стъпва на българска почва за пръв път,
за да учи металургия в Перник. Това са и годините, в които Тересита
обиква България и се  привързва към страната ни.

През 1966 г. Тересита отново е в България - работи като секре-
тарка и преводачка в кубинското посолство. В Куба Тя завършва
Института за външнополитически отношения и става професионален

Îòèäå ñè ãîëÿìàòà ïðèÿòåëêà íà Áúëãàðèÿ, êóáèíêàòà Òåðåñèòà Êàïîòå Êàìà÷î
дипломат. Превежда при разговорите между Тодор Живков и Фидел
Кастро - както при посещението на българския лидер на Острова на
свободата през 1970 г., така и при ответната визита у нас на вожда на
Кубинската революция през 1972 г. През 1986 г. Тересита отново идва
на работа в кубинското посолство в София - отначало като втори, а
после и първи секретар. Става свидетел на промените у нас през 1989
г. Следващият й мандат в България е между 1994 и 2001 г.

Тогава тя е тук като временно управлявящ посолството на Куба. По-
късно дипломатическият ранг в отношенията между страните ни е вдиг-
нат до най-високо ниво и тя е посланик на Куба у нас. Н. Пр. Тересита
Капоте е посланик у нас до 2015 г.

години, констатират от
гражданското сдружение.

В тази ситуация минис-
тър Банов дължи най-
малкото публично обясне-
ние за въпросната си
изгодна имотна придобив-
ка за сумата от едва 56
хиляди лева, както и
доколко е реална обявена-
та от него цена за покуп-
ко-продажбата на къщата
с дворното място в Копри-
вища в имуществената му
декларация на сайта на
КПКОНПИ, заявяват от
сдружение "Зограф".

Всъщност не е тайна, че
сред въпросите, които

често се повдигат преди
подписването на всеки
един нотариален акт за
покупко-продажба на
недвижим имот, е дали в
този акт да бъде вписана
истинската, реално угово-
рената между страните
цена на имота, или пък да
се посочи там една доста
по-ниска цена, равняваща
се на неговата данъчна
оценка или надвишаваща
със съвсем малко данъчна-
та му оценка, напомнят от
гражданското сдружение.
Ако сте уговорили обаче
една цена, а в нотариалния
акт за покупко-продажбата
на имота посочвате и
фиксирате различна такава
(с цел спестяване на
данъци и нотариални
такси), това означава да
декларирате невярно
обстоятелство, за което
носите и наказателна
отговорност. Посочването
на невярно обстоятелство
в нотариалния акт, каквато
е по-ниската цена, е
престъпление, подчертават
от сдружение "Зограф".ç

Ñðåùó ïàðòèÿòà è íåéíèÿ ëèäåð ñå âîäè êîìïðîìàòíà
âîéíà, êàòåãîðè÷íè ñà êàçàíëúøêèòå ñîöèàëèñòè
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Според майския доклад
на Центъра за икономичес-
ки изследвания в селското
стопанство" САРА средного-
дишните цени на пшеница-
та за сезон 2019/2020 ще
бъдат по-ниски от минало-
годишните, като тази
прогноза се основава на
моментното състояние в
развитието на сектора.
Според икономистите
средногодишната цена на
фуражната пшеница от
място (Североизточна
България) за сезон 2019/20
ще бъде около 300 лв./т,
което е с 5% под нивата от
предишната стопанска
година. Ще припомним, че
тази цена нарасна значи-
телно през последните 6
месеца. Първоначалните
прогнози на САРА за
цената на фуражното
зърно за новата 2020/2021
пазарна година е тя да
около 320 лв./т.

При хлебната пшеница
за сезон 2019/20 средната
цена е 320 лв./т, което
представлява с 9% по-
малко от 2018/2019 г.
Според прогнозите на

Ñðåäíèòå öåíè íà õëåáíàòà ïøåíèöà
òàçè ãîäèíà ùå äîñòèãíàò 340 ëåâà çà
òîí, íà ðàïèöàòà - 680 ëâ., ñî÷àò
ïðîãíîçèòå íà ÑÀÐÀ

Åâòèíî ùå å íîâîòî æèòî

Производители на пчелни
продукти от седем области на
страната търсят по-добри паза-
ри и популяризират ползите от
консумацията на български мед.
Организация на производители-
те "Апис Мелифера България"
ООД е създадена преди две го-
дини и в нея членуват 29 пчела-
ри с над 7000 кошера, разказа
за БТА управителят й Таня Нико-
лова. Седалището на организа-
цията е в Търговище и в област-
ния град те организират базар
на пчелни продукти.

Пчеларите се обединяват, за
да са по-конкурентоспособни, да
търсят и намират по-добри па-
зари и по-високи цени за свои-
те продукти. Обединени те пред-
лагат по-големи количества и по-

Ï÷åëàðèòå ñà íà ìèíóñ îò ïðîëåòíèòå ïàøè
производителите. Част от тях не
спазват напълно новото поста-
новление на ПМС - 70", комен-
тира Таня Николова.

По думите й 95 процента от
членовете в организацията са
сертифицирани производители
на био продукти. Интерес има
основно към мед в различни раз-
фасовки - от варел до буркани;
на пчелна пита и на пчелен пра-
шец.

Въпреки че годината не тръг-
ва добре за пчеларите - те са
на минус от пролетните паши,
поради неблагоприятните клима-
тични особености, производите-
лите се надяват, че краят й ще е
добър.

Николова допълни още, че са
одобрени по проект за органи-

САРА през новия сезон тя
ще достигне 340 лв./т. Тези
цени са заложени при
допускането до 3% по-
ниска световна реколта от
пшеница за новата година.

Икономистите изчисля-
ват средногодишната цена
на ечемика за сезон 2019/
2020 година от място
Югоизточна България на
285 лв./т, което е с 13%
под същата за предходната
реколта. За новата година
средната цена се очаква
да остане на равнища 290
лв./т.

Рапицата отново се
утвърждава като една от
най-доходните култури, със
стабилни цени. Средната
цена за пазарната 2019/
2020 година е около 675
лв./т - 2% над предшества-
щата реколта. За новата
година предвижданията са
цената на маслодайната
рапица да е около 680 лв./т.

По отношение на рекол-
тата, чиято жътва започва
след месец, текущите
прогнози на САРА се
доближават до статистика-
та на Европейската коми-

сия, като икономистите са
дори по-големи оптимисти.
Според САРА новата рекол-
та от хлебно зърно няма да
превиши 5,9 млн. т, а за
ечемика производството
може да доближи 550 хил. т.
Общото максимално коли-
чество на добитата рапица
се прогнозира на 410 хил. т.,
което е с 2% под нивото от
2019 г.

Несигурността за новата
реколта и икономическата
обстановка в света заради
СОVID-19 се отразяват на
пазара на зърно, като
запасите са вече 40% от
годишното световно потреб-
ление, припомнят от САРА.

FOB цените от Украйна
тръгват леко надолу и към
края на май са съответно:
хлебна пшеница - 224
US$/т, ечемик - 180 US$/т,
фуражна пшеница - 213
US$/т. При царевицата FOB
цената е 178 US$/т.

По наблюдения на JRC-
Mars на ЕК, средните

добиви от пшеница в ЕС се
очаква да паднат с 4,7% в
сравнение с предходната
година. Най-силно засегна-
ти са страните от Източна
и Северна Европа (Унгария,
Румъния, Финландия). При
рапицата реколтата се
прогнозира да падне с 1%
за година, като цената ще
е негативно засегната от
ниските котировки на
суровия петрол и намаля-
лото търсене заради
СОVID-19. Световната
реколта от рапица може да
нарасне до 70 млн. т., а ЕС
се изчислява да внесе
допълнително 6 млн. т.,
основно от Украйна.

USDA не предвижда
намаление на световната
реколта от есенни култу-
ри, с дори 0,5% повече
пшеница от миналата
година. Страните от Черно-
морския басейн, които са
сред най-големите износи-
тели, не се очаква да
бъдат засегнати.ç

зиране на базари - предстои про-
веждането на още два през го-
дината. Целта на тези форуми ще
е и широка разгласа на ползите
от консумацията на мед - сред
малки и големи, и приучаване на
българите да ползват меда и
пчелните продукти, защото наши-
ят мед е с едни от най-добрите
качества, категорична е Николо-
ва.

Догодина организацията ще
изпрати в Словения отбор от три-
ма младежи за участие в 10-то-
то - международно състезание за
млади пчелари. "Апис Мелифера
България" ООД ще представя
страната ни в престижния фо-
рум за първи път, чието провеж-
дане тази година е отложено, за-
ради пандемията от COVID-19.ç

×åðåøîïðîèçâîäèòåë:

Áîðèì ñå çà
âðúùàíå íà
ðóñêèÿ ïàçàð

По време на извънредното
положение имаше отзвук от Ру-
сия, че ще свалят ембаргото,
но това не се случи. През пос-
ледните дни износът на чере-
шата е основно към Румъния,
каза в ефира на Bloomberg TV
Bulgaria Слави Трифонов, член
на управителния съвет на На-
ционалния съюз на градинарите
в България. Трифонов споде-
ли, че въпреки трудностите че-
решовата реколта ще е много
добра и вече се готви по-зна-
чителен износ. Тъй като коли-
чествата са по-малки, през
последните три дни износът е
основно към Румъния, обясни
браншовикът. "Вече почваме да
се готвим за череша, която из-
държа на по-дълъг транспорт
до Европа и арабските стра-
ни", съобщи производителят.

"Износът към Русия беше
основен пазар. През 2013 г.
изнесохме около 35-40 ками-
она за там. Ние сме група от
десетина производителя. Всич-
ко това сега няма къде да го
продадем. Ние се борим за
връщане на руския пазар. Ем-
баргото е проблемът, не ни
пускат, не можем директно да
изнесем. Настояваме това да
отпадне. Българските институ-
ции ни подкрепят за руския
пазар", казва Трифонов.

Браншовикът изложи и
възможностите за развитие на
нови пазари за българското
производство. Той отбеляза, че
в Китай например вече се из-
насят сокове от България пре-
димно череша и арония и по-
сочи, че се работи в посока
задълбочаване на връзките с
азиатската страна.

Според Трифонов онлайн
търговията има ясно бъдеще и
е друга добра възможност за
пазар, който все повече ще се
развива. Въпреки изградените
търговски канали потребители-
те се възползват от удобство-
то на директните доставки.

Той коментира и ситуация-
та със сезонните работници.
По думите му затруднения с
работната ръка е изпитвал сек-
торът до миналата година, но
тази година нещата са по-доб-
ре. Сред берачите тази година
имало и доста българи, завър-
нали се от чужбина заради пан-
демията. "Има, обаче там е
малко рисково и взимаме спе-
циални мерки. В Южна Бълга-
рия някои от работниците, ко-
ито се завърнаха от Гърция, са
от много силно заразени ре-
гиони и сме много предпазли-
ви. Разделяме ги на семейст-
ва, ползваме и много дезин-
фекция", коментира още той.ç

голямо видово разнообразие на
мед. Имаме подготвени два
предварителни договора за из-
нос извън България", каза Ни-
колова. С част от търговските
вериги организацията има доб-
ра кореспонденция. "Впечатле-
нията ми са, обаче, че много от
веригите нямат интерес и не са
отворени да работят директно с

Снимка Пресфото БТА

Десетки лодки и
риболовци се

събраха във варнен-
ския залив и

пристанището.
Пролетните пасажи
от сафрид и илария

приближиха до брега
и радват любителите

на риболова с
изобилие.
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Топлинната енергия да
поскъпне с около 22
процента от 1 юли 2020 г.
спрямо сега действащата
си цена, която бе проме-
нена през май, предвиж-
дат разчетите на Комисия-
та за енергийно и водно
регулиране (КЕВР), която
този четвъртък ще проведе
обществено обсъждане на
доклада си за бъдещата
едногодишна цена на
парното и топлата вода.
Цената на парното ударно
бе свалена през април с
22 на сто заради поевтиня-
ването на природния газ с
43 процента. През май бе
прието ново сваляне на
тарифите средно с над 3
процента, но практиката
за ежемесечна промяна
на цените на топлофикаци-
ите бе прекратена заради
невъзможността помесеч-
но да се отчитат всички
абонати и да се съставят
точни сметки. Така за юни
бе запазена цената и бе
решено от юли да се
определи едногодишна
цена за топлофикациите
на база пазарни прогнози,
а при следващия регулато-

Öåíàòà ùå âàæè çà 12 ìåñåöà íàïðåä íà áàçà ïàçàðíè ïðîãíîçè, äîãîäèíà
ìîæå äà ñå âðúùàò, íî è äà ñå èñêàò ïîâå÷å ïàðè, êàçâàò îò ÊÅÂÐ

Безработните, които склю-
чат трудов договор за крат-
котрайна сезонна селскосто-
панска работа съгласно влез-
лите в сила от 14 май проме-
ни в Закона за здравето, ще
запазят правото си на месеч-
ни социални помощи, реши
кабинетът на днешното си за-
седание. Регистрираните без-
работни ще имат право и на
помощи за отопление, ако от-
говарят на всички други ус-
ловия и изисквания за полу-
чаването им. Запазването на
правото на подкрепа се га-
рантира с промени в Правил-
ника за прилагане на Зако-
на за социално подпомага-
не, които бяха одобрени от
правителството.

ДФ "Земеделие" преве-
де над 35,6 млн.лв. (35 638
797 лв.) по мярка 11 "Био-
логично земеделие" от
ПРСР 2014-2020 г. Най-
очакваните плащания пос-
тъпиха по сметките на 3
177 земеделски стопани с
одобрени заявления по
направление "Биологично
растениевъдство", "Биоло-
гично животновъдство" и
"Биологично пчеларство"
за Кампания 2019. Плаща-
нето е направено в рам-
ките на обявения в нача-
лото на тази година инди-
кативен график за дирек-
тните плащания.
В направление "Биоло-

гично растениевъдство"
субсидии получиха 2 398
стопани, които си разпре-
делят над 29 млн. лв. (29
219 887 лв.). Фермерите,
които отглеждат стадата
си по биологичен начин,
са 41. По банковите им
сметки са наредени общо
174 870 лв. Финансова
подкрепа от над 6 млн. лв.
(6 244 040 лв.) е преведе-
на на 813 биологични пче-
лари.
Ставките, по които се

извършва оторизацията на
субсидиите, са регламен-
тирани в Наредба № 4 от
24 февруари 2015 г. за при-
лагане на мярка 11 "Био-
логично земеделие" от
ПРСР 2014-2020 г.
Подпомагането по мяр-

ката е във вид на годиш-
но компенсаторно плаща-
не за земеделски стопа-
ни, които доброволно из-
вършват биологични дей-
ности. 75% от средствата
се осигуряват от Европей-
ския земеделски фонд за
развитие на селските ра-
йони (ЕЗФРСР), а остана-
лите 25% - от национал-
ния бюджет.
Тази година Разплаща-

телната агенция за пър-
ви път превежда субси-
диите по мярка 11 по из-
градения нов Регистър
на биопроизводителите.
В отговор на изисквани-
ята на регламентите на
ЕС, страната ни трябва-
ше да създаде възмож-
но най-пълна база дан-
ни за дейността на всич-
ки оператори, които из-
вършват биологично про-
изводство у нас. Бене-
фициентите, чиито данни
не са въведени в Регис-
тър на биопроизводите-
лите, нямат оторизирани
средства за Кампания
2019 г. ç

Ñîöèàëíèòå ïîìîùè çà áåçðàáîòíè ñå çàïàçâàò è ïðè
ñåçîííà çåìåäåëñêà ðàáîòà

Íàä 35,6 ìëí. ëåâà
ñà ïðåâåäåíè ïî
ñìåòêèòå íà 3177
áèîïðîèçâîäèòåëè

Åâòèíîòî ïàðíî ïðîäúëæè ñàìî
òðè ìåñåöà, ïîñêúïâà ñ 22% îò þëè

Всички небитови потребите-
ли, независимо от консумация-
та на електроенергия, да изля-
зат на свободния пазар на ток
от 1 октомври. Това прие пар-
ламентът на първо четене с
предложените промени в Зако-
на за енергетиката, внесени от
председателя на енергийната ко-
мисия и депутат от ГЕРБ Вален-
тин Николов.  БСП се въздържа,
а от ДПС изразиха притеснения
за социалния ефект.

От регулирания пазар на ток
ще трябва да излязат всички
стопански клиенти, което включ-
ва и тези с мощност до 30 ки-

Âëàñòòà ïðèíóäè è 300 000 äðåáíèòå ôèðìè äà êóïóâàò òîê îò ñâîáîäíèÿ ïàçàð

ловата. Промяната ще засегне
магазини за хранителни стоки,
цехове, пицарии, ресторанти, ко-
ито използват електроенергия за
небитови нужди. Цените за елек-
троенергията, която те използ-
ват, вече няма да се определят
от Комисията за енергийно и
водно регулиране, а ще зависят
от свободния пазар. Промяната

ще засегне около 300 000 або-
нати.

Депутатът Таско Ерменков
предупреди: "Няма как всички да
отидат на либерализирания па-
зар, ще има и защитени катего-
рии, които трябва да бъдат иден-
тифицирани, и с какви мерки ще
бъде гарантирано тяхното елек-
троснабдяване". Рамадан Аталай
от ДПС добави, че срокът от 1
октомври е кратък: "Една добра
идея без разяснения, ще оста-
нат търговците на електроразп-
ределителните предприятия да
бъдат доставчиците от свобод-
ния пазар на клиентите съответ-

ната електроенергия".
Вносителят на промените де-

путатът от ГЕРБ Валентин Нико-
лов обеща до второто четене на
закона информационна кампа-
ния и преходен период за мал-
ките фирми: "Имаме възможност
след тази информационна кам-
пания, която трябва да се про-
веде, да задължим, ако искате
между първо и второ четене ми-
нистерствата да идентифицират
най-накрая тези енергийно бед-
ни уязвими потребители. Ние ве-
че ще сме подготвени за изли-
зане на пазара и на битовите
потребители". ç

Съгласно измененията в
срок до 31 октомври 2020 г.
трудови възнаграждения и
свързаните с тях плащания
от сключени трудови догово-
ри за краткотрайна сезонна
селскостопанска работа ня-
ма да се считат за доход при
определяне на размера на
социалните помощи. Това га-
рантира на безработните, за-
почнали такава работа, че ня-
ма да бъдат лишени от ме-
сечно социално подпомага-
не, което са получавали до
този момент. Ако подадат за-
явление-декларация за целе-
ва помощ за отопление, пре-
вишението на доходната гра-
ница в резултат на получе-
ните възнаграждения, няма

да бъде основание да им се
откаже помощта, уточняват от
пресслужбата на Министер-
ския съвет.

С измененията се създа-
ват условия за насърчаване
на трудовата активност на
безработните и включване-
то им на пазара на труда,

рен период да се пресмет-
не дали цените е трябвало
да бъдат по-ниски или по-
високи и тази компенса-
ция да се отрази в тари-
фите от юли 2021 г.

Макар спрямо месец
май 2020 г. цената да е с
22 на сто по-висока и да
излиза, че е изядено
намалението заради евти-
ния газ, сметките на КЕВР
сочат, че в сравнение с
цената на топлофикациите
през юли 2019 г., плащана
реално през целия отопли-
телен сезон, намалението е
с 15 на сто. Сегашното

вдигане на цената е изчис-
лено на база прогнози за
цените на природния газ
на европейските борси до
края на юни 2021 г., както и
на мазута и сярата, които
също са част от формулата
за образуване на цената
на газа, а от там и на
парното. Пресметнати са и
по-високи цени на парни-
ковите емисии, които
топлофикациите също са
длъжни да купуват като
изпълнение на ангажимен-
тите си срещу замърсява-
нето на въздуха. От смет-
ките на КЕВР става видно,

че макар в момента цената
на природния газ да е
малко над 20 лв./Мвтч и
"Булгаргаз" да прогнозира
още едно понижаване със
7 на сто от юли, очаквания-
та са през септември тя да
се повиши на 24.84 лв/
МВтч, а при второто
тримесечие на 2021 г. да е
35.27 лв./Мвтч без данъци
и такси. Така средната
цена за следващите 12
месеца ще е 31.88 лв.,
което е с една трета
повече от сегашната, но
по-ниска от стойността
през юли 2019 г., когато
газът струваше около 44
лв./Мвтч.

Традиционно най-
голяма ще е промяната
при тарифата на "Топлофи-
кация София". От юли
столичани ще плащат с
над 22 на сто повече за
парно, във Враца вдигане-
то е със 17.5%, в Разград
с 16 на сто, в Бургас с
над 15 процента, във
Велико Търново с близо 9
на сто, във Варна увели-
чението се предвижда да
бъде 7.5 процента, а в
Плевен с близо 3 на сто. ç

както и за повишаване на
техните доходи, без да губят
правото си на социално под-
помагане. Същевременно се
подпомагат земеделските
производители за по-лесно-
то намиране на работници в
сезона на прибиране на ре-
колтата. ç
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Уважаеми читатели, днес в рубриката "130 кооперативни следи
в българската история" ще продължим да Ви представяме
акцентите от културните и просветни дейности на кооперациите
у нас до Втората световна война, които бележат развитието на
кооперативното движение  и стават причина за големи постижения
в културния живот на страната ни.

130 кооперативни следи в българската история

36.
Кооперативно дружество за
"производство и потребление
на културни блага"

По инициатива на възпитаниците на
Държавния институт за слепи през 1918
г. е организирана първата национална сре-
ща на активисти на движението на сле-
пите, което си има за цел да защитава
правата на хората със специфични въз-
можности и да основе кооперативно
дружество. На 28 март 1921 г., в малкия
салон на "Градското казино" (сега в него
се помещава Софийска Градска Художес-
твена Галерия) е проведено учредително-
то му събрание. Уставът на Дружеството
на българските слепи е утвърден на 25
август 1921 г. от Министерството на вът-
решните работи и народното здраве. За
председател е избран Никола Диклич -
"сърбин, музикант със солидно образова-
ние, добър пианист и човек със западно-
европейска култура". Той пристига в у нас
за да преподава музика в Софийското
девическо педагогическо училище и  пи-
ано в Държавния институт за слепи.  Но-
воучреденото дружество започва дейността
си с две сутрешни кино прожекции с
томболи и с участието на професионални
актьори. Организираните събитията са ус-
пешни и осигуряват достатъчно парични
средства за наемане и обзавеждане кан-
целария и общежитие на Дружеството.

Никола Диклич успява да намери като
дерение пиано, закупува 20 партитури,
необходимата брайлова хартия, които из-
праща на Николай Бехтеров в Никопол,

38.
В светлината на просветата

През 1936 г. група ин-
телектуалци учредяват ко-
оперативно сдружение за
"производство и потребле-
ние на културни блага", на-
речено "Земя и култура".
Според утвърдения устав
целта на дружеството е
"върху началата на взаим-
ността да организира тру-
да, способностите и сили-
те на творците на култур-
ни блага (общественици,
писатели, артисти, худож-
ници, хора на науката и др.) задруж-
но творчество и пласиране на худо-
жествени блага, както и за задружно
набавяне подобни блага за нуждите
на своите членове".

Кооперативно сдружение "Земя и
култура" разчита на свои собствени
средства, дялов капитал, встъпител-
ни членски вноски и дарения. Осно-
вен източник за набавяне на средст-
ва е издателската му дейност, която
развива. Само година след учредява-
нето си, сдружението с едноименно
издателство "Земя и култура" публи-
кува повече от 30 книги на коопера-

37.
Публичните дискусии, като средство за
утвърждаване на кооперативните ценности

Наред с издателската
дейност, членовете на коо-
перация "Земя и култура" ор-
ганизират изнасянето на пуб-
лични лекции, литературни
дискусии и други културно-
просветни кооперативни ме-
роприятия. В проведените
дискусии на тема "Кому слу-
жи изкуството" и "Заветите
на българското възраждане"
през 1936-1937 г., взимат
участие редица известни уче-
ни, писатели и критици като
Сава Гановски, Людмил Сто-
янов, Владимир Василев
(редактор на сп. Златорог), Санда Йов-
чева (редактор на в. Литературен жи-
вот), Емил Шекерджийски (редактор на
в. Жар) и др. Тези публични дебати ста-
ват особено популярни и привличат много
последователи и поддръжници на
кооперативната идея сред интелектуалния
и научен елит на България. Във връзка с
разгръщането на дискусиите ръководст-
вото на кооперацията решава да започ-
не издаването на специален литерату-
рен вестник "Час". В броевете му се
публикуват най-важните мнения и пози-
ции на писатели, преподаватели във вис-
шите училища и интелектуалци по коо-
перативни и просветни теми, актуална
информация от културния, социалния и
кооперативен живот у нас. На 29 де-
кември 1937 г. в "Час" излиза "Злата-
ров паметен брой" на вестника, в който

През 1928 г. с помощта на Дружество
на слепите в България е основано чита-
лище "Луи Брайл", което има за цел да
създаде библиотека с книги на брайлово
писмо, по подобие на действащите в Ев-
ропа.

С основаването на института за слепи
в София през 1905 г. е положено нача-
лото на образованието на слепите у нас.
За това дело има заслуга големият бъл-
гарски учен и защитнтик на кооператив-
ната идея проф. Иван Шишманов. В на-
чалото учебното заведение е разполага-
ло само с 11 учебника, но създава усло-
вия за написването на първите учебници
и кратки разкази на брайл. Тази нужда
от книги събира преподаватели от инс-
титута и няколко интелектуалци и коо-
перативни деятели, сред които писате-
лите Асен Разцветников, Димитър Под-
вързачов, Денчо Марчевски и проф. Кон-
стантин Пашев се събират в салона на
Трета прогимназия "Граф Игнатиев", за
да учредят читалище "Луи Брайл". За сек-
ретар е избран Стефан Ненков от Дру-
жеството на слепите, а за председател
младият, но вече популярен композитор
Петко Стайнов. Благодарение на енерги-
ята и връзките му той привлича за съ-

39.
Читалище "Луи Брайл"

тивна и обществено-социална тема-
тика. Между неговите автори са д-р
Вера Златарева, Михаил Геновски, Ти-
хомир Павлов и др.

Важна роля в обществената дей-
ност на дружеството играе издава-
ното от негово име списание "Земя
и труд". В него сътрудничат прог-
ресивни общественици и коопера-
тивни деятели. В списанието пуб-
ликуваните статии поставят актуал-
ни социални проблеми и се обсъж-
дат кооперативни въпроси, които
прерастват в широки обществени де-
бати.

са публикувани статии, мнения, спомени
на студенти, приятели и колеги на Асен
Златаров, една година след смъртта му.

Социологическият кръг към коопера-
ция "Земя и култура" провежда първите
анкети върху условията на труда на ра-
ботниците и бюджета на селските дома-
кинства, които стават първи стъпки към
социологията в България.

Членовете на кооперация - известни
лекари, адвокати и общественици взимат
активно участие в бързо развиващото се
по това време въздържателно движение,
работят съвместно с Комитета за мир,
Върховния читалищен съюз и други орга-
низации. По тяхна инициатива през 1936
г. в 5 пловдивски села с пари на коопе-
рацията и с участието на родителите се
откриват първите детски градини.

Дирекция
"КООП медии

и реклама"

Следва…

за да копира на релефно-точков шрифт
партитурите. През април на 1922 г. е
създаден професионален оркестър от сле-
пи, който в края на месец юни постъпва
на работа в бирария "Черната котка",
където работи само един сезон и тръгва
на турне из страната. В състава на ор-
кестъра участва почти цялото ръководс-
тво на дружеството  и се състои от че-
тири цигулки, виолончело, флейта, кла-
ринет и пиано.

Членовете на Дружеството на българ-
ските слепи бързо се увеличават и мно-
гократно по-голямо от всички останали
организации на слепи взети заедно. Мо-
дерно за времето си като организация,
следвайки кооперативните ценности и
принципи е широко отворено за своите
приятели и спомоществователи. Особено
показателно в това отношение е струк-
турата на членския състав, от който почти
40% са виждащи и събира като свои
съмишленици интелектуалния и научен
елит на България.

мишленици широк кръг от писатели, уче-
ни и културни дейци. Още в годината на
учредяването си читалището става член
на Върховния читалищен съюз. Назна-
чен е слепият Димо Кирев, който за-
почва да пише книги на брайлов шрифт
и това дава началото за създаването
на националната брайлова библиотека.
Успоредно с нея се събират и книги на
обикновен печат.

Ръководството на дружеството заед-
но с читалището организират многоброй-
ни прояви, с които разпространяват ко-
оперативната идея сред слепите хора,
която е презентирана от известните им
съмишленици. В току-що създаденото бъл-
гарско радио кооперативното дружество
организира предавания с участието на
артистите от Народния театър: Зорка Йор-
данова, Олга Кирчева, Владимир Тренда-
филов, Константин Кисимов и др.
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С покачването на тем-
пературите през лятото
поддържането на хлад в до-
ма става цел номер 1 за
всички домакинства. И до-
ри много от тях да не мо-
гат да си позволят клима-
тик,   други ефективни оп-
ции ще им създадат условия
за хладен дом през лятото

Поддържането на хладен
дом през лятото често се
превръща в проблем, защо-
то сметките за електричество
нарастват правопропорцио-
нално на температурите.
Въпреки това, охладителни-
те уреди работят на пълни
обороти, за да раздвижат въз-
духа и да направят дома по-
приятно място за живеене.
Климатици, вентилатори, що-

Домашният любимец е
най-верният приятел на чо-
века и най-злият враг на ре-
да у дома. Дори и да не е от
най-палавите животни, не-
изменно присъствието му
води до бъркотия, ако не се
вземат съответните мер-
ки. Ето защо ви предлага-
ме няколко хитринки, които
да ви помогнат да се спра-
вите с хаоса, в основата на
който е косматият ви при-
ятел.

Как да организирате до-
ма си, когато имате дома-
шен любимец?

Ако сте горд собственик
на домашен любимец, сте
разбрали от колко грижи и
внимание се нуждае той. Ос-
вен това като пълноправен
член на семейството, него-
вите вещи в лицето на иг-
рачки, аксесоари, храна и
т.н. заемат част от простран-
ството в дома ви. Често оба-
че тези вещи са предпостав-
ка за настъпването на орга-
низационен хаос. Ето как да
се преборите с него:

РЕДУЦИРАЙТЕ
КОЛИЧЕСТВОТО

Задайте си въпроса "От
какво се нуждае моя люби-
мец?"  Колко от нещата, ко-
ито притежава наистина, би-
ват използвани в ежедневи-
ето? Колко от тях са изпол-
звани веднъж или пък изоб-
що не са и могат спокойно
да се изхвърлят или пода-
рят? Истината е, че ако ис-
кате да постигнете ред в до-
ма си, наложително е да из-
хвърлите част от нещата, ко-
ито сте натрупали.

Собствениците на домаш-
ни любимци имат склонност-
та да складират и купища иг-
рачки и аксесоари, които са
изхабени или пък не се пол-

За и против
При много семейства темата за домаш-

ния любимец у дома буди разпалени дис-
кусии. Някои лесно приемат вкъщи пух-
кав другар, екзотичен приятел или пернат
певец, но други упорито отказват да пое-
мат такава отговорност.

ЗА
Домашния любимец  възпитава и учи.

Деца и родители се учат да бъдат отго-
ворни, защото животът на някой друг за-
виси от техните грижи. Много двойки,
които се чудят дали са готови да бъдат
родители, си взимат куче или коте, за да
видят дали могат да се справят със зада-
чата. Домашният любимец възпитава
грижовно отношение към животните, учи
на човечност, съобразителност и внима-
ние.

 Ако има желание, грижите не са проб-
лем. Стига наистина да отглеждате домаш-
ния любимец с любов и внимание, то вие
ще се радвате на компанията му и ще
отчитате повече позитивните страни на
присъствието му, отколкото негативните.

Домашен
любимец вкъщи

зват. Дори стопаните на кот-
ки имат под диваните си топ-
ки и играчки, които смятат
за безвъзвратно изгубени.
Ето защо трябва да се опи-
тате да редуцирате количест-
вото им, за да може вашият
любимец да се наслаждава
на нещата, които наистина
му харесват.
ПОДРЕДБА НА ВЕЩИТЕ

И в този случай органай-
зерите и кутиите за съхра-
нение ще ви бъдат от пол-
за. Отделете играчките, ко-
ито се използват у дома от
тези за навън, като ги пос-
тавите в отделни кутии. Ла-
комствата може да съхраня-
вате във вертикален орга-
найзер, който да закачите на
вратата на килера. Тук из-
борът ви зависи от прост-
ранството, с което разпола-
гате, и творчеството, с кое-

то ще подходите.
ОБОСОБЕТЕ КЪТ ЗА

ДОМАШНИЯ ЛЮБИМЕЦ
Обособяването на специ-

ален кът или стая, която да
е лично за вашия любимец,
ще ви спести часовете съ-
биране на играчки из цяла-
та къща или търсене на по-
вода преди разходка. В за-

висимост от големината на
дома, обмислете възможност-
та да "подарите" някой ъгъл
в коридора, килера или ни-
шата в кухнята. Кутиите със
суха храна и купичките за
хранене съхранявайте на от-
делно, но близко до леглото
място, а играчките в кашон
или кошница. Така всички

вещи на вашия любимец ще
са компактни и обособени в
определена част на дома, ко-
ето намалява риска от разх-
върляне.

СЪХРАНЯВАНЕ НА
ВАЖНИТЕ ДОКУМЕНТИ

Паспортът на домашния
ви любимец, наред с всички
документи от лекарски прег-
леди и имунизации, съхра-
нявайте в папка, там където
държите и личните си доку-
менти. В случай на спеш-
ност документите на люби-
меца ви трябва да са на лес-
но достъпно място.

Организацията не е важ-
на само от гледна точка на
естетическия вид на дома ви,
но и за достъпността на ве-
щите.

Винаги следете дали има-
те навременна информация
и документ, който да доказ-
ва за направена интервен-
ция. Ако не сте сигурни, пи-
тайте ветеринарния доктор.

Ако домът ви е малък и
не разполагате с големи
пространства, не забравяй-
те да използвате и вертикал-
ното пространство. Органи-
зирането на дома ви ще го
направи по-приветлив как-
то за онези, които живеят в
него, така и за гостите, кои-
то посрещате.

Животните лекуват - научно доказан
факт. Повечето домашни любимци имат
способността да гонят стреса и депресия-
та, да успокояват високото кръвно и да
укрепват имунната система.

 Домашният любимец е като още един
член на семейството.

ПРОТИВ
Повечето домашни любимци оставят

неприятни следи. Някои се дразнят на аро-
мата, който кучетата имат, други пък ула-
вят уханието на котката. Трети се дразнят,
че трябва прекалено често да почистват
клетката на хамстера или заека, иначе и
тя ще стане инкубатор за вируси и небла-
гоприятни миризми.

 Домашният любимец изисква непрес-
танни грижи. Когато спонтанно ви се при-
иска да заминете някъде, трябва първо да
помислите за него и да ангажирате ваши
близки или познати, които да го хранят и
поят.

 Домашният любимец е скъпо удовол-
ствие. Дори най-икономичните представи-
тели изискват определени консумативи, ко-
ито не са без пари.

Хладен дом през лятото
ри, козирки - възможности-
те за намаляване притока на
топлина са много и от вас
зависи да изберете най-прак-
тичната за вашето жилище.
КЛИМАТИК ЗА ХЛАДЕН
ДОМ ПРЕЗ ЛЯТОТО
В днешно време климати-

кът е най-разпространеният,
но и най-скъп уред за под-
държане на постоянна тем-
пература в помещенията - как-
то през зимата, така и през
лятото. Той работи с помощ-
та на охладителен химикал
Фреон, който се отделя в окол-
ната среда заедно със затоп-
ления въздух от жилището.

Видът (има прозоръчни, стен-
ни, подови, таванни и мобил-
ни климатици) и разположе-
нието на климатика опреде-
лят продължителността и ка-
чеството на охлаждането.

Най-популярна за домаш-
но ползване е "сплит" - сис-
темата климатици, която се
състои от едно външно (ос-
новно) тяло и едно или ня-
колко вътрешни тела (откъ-
дето влиза охладеният въз-
дух). В случай, че вътрешни-
те тела са няколко ("мулти -
сплит"), те могат да бъдат не-
зависимо регулирани едно от
друго в отделните помеще-

ния. Охладителната мощност
на сплит-климатиците е меж-
ду 2 и 7 kW (киловата), което
го прави идеален за поддър-
жане на желаната темпера-
тура в една стая.

ВЕНТИЛАТОР
ЗА ХЛАДЕН ДОМ ПРЕЗ

ЛЯТОТО
Случвало ви се е да се чу-

дите, защо когато застанете
пред вентилатора, усещате
повече хлад, въпреки че въз-
духът в стаята навсякъде е
еднакъв? Това се нарича "ох-
лаждащо изпарение" - дви-
жението на въздуха овлаж-
нява кожата ви и тази вла-

га започва да се изпарява.
Кожата ви се охлажда и за-
почвате да се чувствате по-
комфортно.

За да се възползвате от то-
ва свойство на въздуха, раз-
положете вентилаторите в
стаята така, че да имат мак-
симално свободно простран-
ство около себе си. Няма зна-
чение какъв тип е вентила-
торът ви - на стойка, порта-
тивен или настолен - стре-
мете се да създавате течение,
за да улесните циркулиране-
то на въздушните вълни. Ос-
тавете вратите и прозорците
в помещенията отворени, а
ако имате два или повече
уреда, включете ги в срещу-
положните ъгли на стаята.

На стр. 8
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Хладен дом през лятото
От стр. 7

Много подходяща алтер-
натива за поддържане на
хладен дом през лятото, осо-
бено за големи помещения,
са таванните вентилатори.
Големите му перки създа-
ват голямо завихряне на
въздуха - през лятото "из-
дърпват" по-студения въз-
дух към горната част на
стаята, а през зимата "на-
тискат" топлия към пода. Те
работят с мотор, който оба-
че се нуждае от много мощ-
ност, за да се задвижи. За-
това мнозина смятат, че та-
ванните вентилатори са
скъпо и неефективно съо-
ръжение.

Мнозина забравиха за
печките на дърва и предпо-
четоха мултифункционал-
ността на климатика като
по-чист и удобен начин за
отопление през зимата и
идеален за охлаждане през
лятото. Но замисляли ли сте
се за климатика от здравос-
ловна гледна точка?

Рязката смяна на темпе-
ратурата е стрес за организ-
ма. Ето защо температурна-
та разлика между вътре и вън
не трябва да бъде повече от
7-10 градуса, ако не искате
да настинете през лятото или
да настъпи схващане. И
струята студен въздух не
трябва да духа директно във
вас. А зимата (независимо
с какво се отоплявате) тем-
пературата трябва да е та-
кава, че да не ви се налага

Вреди ли
климатикът?

ЩОРИ И НАВЕСИ
Щорите са ефикасен ме-

тод за поддържане на хлад в
най-горещите часове на де-
ня. Можете да поставите от-
разителни козирки над про-
зорците и балконите, за да
ограничите достъпа на слън-
чевите лъчи до стаите. Трябва
да обръщате особено внима-
ние на южните и западните
прозорци. Най-добре е да
избирате щори и навеси в
светли цветове, които отра-
зяват слънцето.
СЪВЕТИ ЗА ПОДДЪРЖА-

НЕ НА ХЛАДЕН ДОМ
  Най-популярните из-

точници на топлина в по-
мещенията са електроуреди-

те, електронната техника и
осветлението. Затова първо
трябва да знаете откъде се
излъчват горещите въздуш-
ни вълни. В случай, че из-
ползвате климатик, не сла-
гайте в близост до него лам-
пи, телевизори и подобни
топлинни източници, тъй ка-
то те ще удължат времето,
за което въздухът в помеще-
нието ще се охлади (систе-
мата ще възприема помеще-
нието по-топло, отколкото е
в действителност и ще се на-
товари повече).

 Влагата прави помеще-
нието по-топло, така че я
сведете до минимум. Избяг-
вайте да простирате мокри

дрехи в помещенията или да
миете пода в най-топлите ча-
сове. А когато се налага,
включвайте задължително ня-
каква помощна вентилация,
която да изсмуква влагата.

 Сутрин затваряйте
всички балкони и прозорци
и спускайте щорите и наве-

сите, за да запазите охлади-
лия се през нощта въздух в
помещенията.

 В случай, че имате нас-
толен вентилатор, сложете
пред него плитка купа, пъл-
на с лед. Въртящите се пер-
ки на вентилатора ще разп-
ръскват хладината му.

да сте по къс ръкав. В про-
тивен случай е твърде веро-
ятно да се изнежите и да бо-
ледувате по-често. А и пре-
каленото увеличаване или
намаляване на температура-
та, която да поддържа кли-
матикът, води и до по-голя-
ма сметка за ток.

Почиствайте често фил-
трите на климатика (всеки
месец, а след 2-3 години ек-
сплоатация, трябва да се
сменят), тъй като в тях се
задържат различни микро-
би, които при пускане на
климатика се разнасят във
въздуха и, ако сте със сла-
ба имунна система, е въз-
можно да се появи хрема,
кашлица, зачервено гърло,
алергия, дихателни пробле-
ми, сълзене на очите, ки-
хане, втрисане. От друга

страна, фините филтри за-
държат много алергени и
хората, страдащи от сенна
хрема, се чувстват по-доб-
ре в помещения с клима-
тик. А ниската температу-
ра, която поддържат клима-
тиците, намалява разпрос-
транението и развитието на
бактерии в операционните
зали. Ползата от климати-
ците през лятото пък е, че
намаляват значително слу-
чаите на топлинни удари.
Но пък привикването към
климатика пречи на орга-
низма да се справя по ес-
тествен път с големите го-
рещини.

Климатиците силно изсу-
шават въздуха и водят до
изсушаването на кожата и
косата. Ето защо се казва,
че климатиците вредят на

красотата и здравия и млад
вид на човека. Препоръчи-
телно е да не стоите твърде
много време на място с кли-
матик или поне да поставя-
те съд с вода в близост до
климатика (зимата), за да се
овлажнява въздухът.

Тъй като климатиците на-
маляват количеството на по-
лезните за човешкия орга-
низъм отрицателни йони, е
добре да използвате йони-
затор в помещенията с кли-
матик.

Не спете на климатик. То-
ва изнежва организма и во-
ди до изсушаването и по-лес-
ното възпаление на дихател-
ните пътища. А и сънят в
по-хладно помещение е
много по-ползотворен за ор-
ганизма.

Смята се също, че кли-

матиците водят до напълня-
ване, защото ниската тем-
пература, която поддържат
през лятото, пречи на орга-
низма да гори калории. А и
когато е хладно, апетитът на
човек е по-голям.

Ползвайте климатик само
в краен случай, а зимата е
по-добре да предпочетете
други уреди за отопление.
Когато ви е студено, първо
се облечете по-добре, а не
пускайте веднага климатика.
Лятото пък отворете прозо-
реца, за да направите тече-
ние.

Бъдете много внимател-
ни при избора си на клима-
тик. Некачествените клима-
тици с некачествени филтри
са източник на бактериални
зарази и са опасни за здра-
вето.
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Хората обикновено смя-
тат, че лекарствата се пра-
вят от химически вещест-

ва. Биологичните и биоподоб-
ните медикаменти обаче
произхождат от живи орга-
низми - клетки, които са мо-
дифицирани посредством мо-
дерните технологии. Това
дава възможност на тези
живи организми или клетки
да произвеждат активното
вещество на биологичното
лекарство. След това то се
събира и дозира в специални
капсули. Тези активни със-
тавки обикновено са по-
сложни от онези в химичес-
ки създадените препарати.

От 80-те години на ми-
налия век насам са разра-
ботени множество биологич-
ни лекарства за различни
състояния. Наличните био-
логични лекарства включват
хормони на растежа, инсу-
лин и моноклонални анти-
тела за лечение на автои-
мунни и онкологични забо-
лявания.

 - Какво представляват
биоподобните лекарства?

Биоподобните медикамен-
ти се разработват по такъв
начин, че да са много сход-
ни с вече съществуващите
биологични лекарства, кои-
то са одобрени от Европей-
ската агенция по лекарства-
та и вече се използват от
пациентите на Стария кон-
тинент. Биоподобното лекар-
ство се пуска на пазара ед-
ва след като изтече срокът
на патента.

Фармацевтите твърдят, че
това са "много сходни" ле-
карства с биологичните. То-
ва означава, че по същест-
во те са еднакви, но могат
да съществуват малки раз-
лики в активните им вещес-
тва. Тези малки разлики се
дължат на факта, че актив-
ните вещества обикновено
са големи и сложни молеку-
ли и се произвеждат от жи-
ви клетки. Всичко това оз-
начава, че отделните парти-
ди от едно и също биоло-
гично лекарство могат да се

Биоподобни лекарства.
Поглед към бъдещето!
различават.

Разлики може да има и
при промяна в производст-
вения процес на дадено био-
логично лекарство. Тези
промени са обект на много
внимателно регулиране от
страна на Европейската
агенция по лекарствата, за
да се гарантира, че биоло-
гичният и биоподобният ме-
дикамент действат по един
и същ начин. Двата про-
дукта могат да бъдат срав-
нени с листата на дърво -
изглеждат еднакво и имат
едно и също предназначе-
ние, но под микроскоп мо-
гат да бъдат забелязани
много малки разлики, защо-
то те се основават на био-
логични процеси. Всичко то-
ва не бива да притеснява
потребителите, тъй като
биоподобните лекарства пре-
минават през щателна на-
учна оценка преди пускане-
то им на пазара.

 - С лекаря ми обмисля-
ме варианта да мина на био-
подобни лекарства, но дали
това ще е ефективно и бе-
зопасно?

Подобно на всяко друго
лекарство, одобрено за упот-
реба в ЕС, от биоподобните
медикаменти може да се
очаква, че са безопасни и
ефективни, когато се изпол-
зват по подходящ начин и
за определени показания.
Указанията за употреба се
предоставят в информация-
та за предписване (за лека-
рите) и в листовката (за па-
циентите).

Както при всяка друга те-
рапия, преди да се вземе ре-
шение, е важно да се прове-
де подробен разговор с ле-
каря, който назначава био-
подобния медикамент, относ-

но всички възможни вари-
анти за лечение, безопас-
ността, ползите и рискове-
те.

Биологичните и биопо-
добните лекарства се раз-
работват за терапии на
пациенти с тежки заболя-
вания, като рак например.
Проблемът е, че са скъпи
и производството им от-

нема значително по-дълго
време.

- Ако вече се лекувам с
биологично лекарство, мога
ли без проблем да мина на
биоподобен медикамент?

Няма никакъв проблем да
се премине от биологично
към биоподобно лекарство и
това е все по-честа практи-
ка в голяма част от държа-
вите членки на ЕС. Добре е
да се знае, че всяко реше-
ние за замяната на един ме-
дикамент с друг трябва да се
вземе от вашия лекуващ ле-
кар. По време на консулта-
цията е добре да се обсъдят
всички възможности, като се
вземе предвид и политиката
на страната ни относно из-
ползването на биоподобни
продукти. Друг вариант за
консултация са фармацевти-
те, които са запознати с та-
зи терапия и могат да ви
насочат към най-подходяща-
та за вас терапия.

- Какво трябва да зная
като пациент, на когото му
се налага да мине към по-
добна терапия?

Като пациент, на когото
му се налага да се лекува с
биоподобни медикаменти,
вие трябва да сте много доб-
ре информиран какво може-
те да очаквате от тях. Лека-
рят или фармацевтът тряб-

ва да ви е обяснил разлики-
те с останалите видове ме-
дикаментозни терапии. За-
пазете рецептата и всички
останали документи, свърза-
ни с лечението ви (какво е
лекарството, в какви дози го
приемате и т.н.), за да се ре-
агира по-адекватно, ако се
появят някакви проблеми.

- Какво трябва да нап-
равя, ако имам съмнение, че
при мен биоподобното ле-
карство дава някакви стра-
нични ефекти?

Ако имате някакво съм-
нение или притеснение, че
при вас се появява страни-
чен ефект, трябва да споде-
лите с лекуващия лекар или
фармацевта ви, а той съот-
ветно да сигнализира за то-
ва в Изпълнителната аген-
ция по лекарствата. Така съ-
ответните органи могат пос-
тоянно да следят за безопас-
ността на лекарствата. Доб-
рата новина е, че към мо-
мента все още не са откри-
ти някакви проблеми с бе-
зопасността и ефективност-
та на използваните биопо-
добни медикаменти.

- Какви са биоподобните
лекарства - биологични или
генерични?

Биоподобните и генерич-
ните лекарства (съдържащи
абсолютно същата молекула
като оригиналния медика-
мент) са две различни не-
ща. За разлика от химичес-
ки създадените лекарства,
биологичните не могат да се
копират със 100-процентова
точност. Добре е да се знае,
че биоподобните лекарства
нямат нищо общо и с хра-
нителните добавки или из-
ползването на билки, като
алтернативни варианти на
терапия.

- Какви биоподобни ле-
карства са одобрени за из-
ползване в ЕС?

В момента има над 900
биологични и биоподобри
лекарства - част от тях са
на пазара, други са във фа-
за на изпитване. Компани-
ите производителки са по-
вече от 400, коментират от
фармацевтичния бранш в
България.

Това разнообразие от
биологични и биоподобни
лекарства определено дава
повече възможности за ле-
чение на пациентите, а род-
ните лекари  и фармацевти
вече са сравнително добре
обучени да работят с тях, за-
явиха още от асоциацията
на българските производи-
тели на медикаменти БГ
ФармА.

Най-голям е изборът на
биологични и биоподобни
медикаменти за лечение на
различните видове рак - око-
ло 340 от всички одобрени
продукти, на инфекциозни-
те заболявания - почти 180,
и на автоимунните заболя-
вания - над 70. Съвременно
биологично лечение има и
за пациенти със заболява-
ния на кръвта, кардиологич-
ни проблеми, различни ди-
агнози в областта на офтал-
мологията, гастроентероло-
гията, неврологията, дерма-
тологията и т.н.

Любопитен е фактът нап-
ример, че в Ирландия имат
национален институт за из-
следвания и обучение на
специалисти за производст-
вото на биологични лекарс-
тва (NIBRT). Институтът е
създаден преди 7 години с
инвестиция в размер на 57
млн. евро. Той има амбици-
ята да превърне Ирландия
във водещ глобален център
за производство на тези ме-
дикаменти, но и други евро-
пейски държави работят ак-
тивно в тази посока, защо-
то научната общност смята,
че биологичните и биоподоб-
ните лекарства са бъдещето
на медицината.
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Бомбайската котка е из-
ключително красиво живот-

но с интересен екзотичен
външен вид, която винаги
привлича погледите към се-
бе си. Тя е предпочитан лю-

бимец за хора, които искат
да направят впечатление на
гостите си и да се гордеят с
красотата на любимката си.

Èñòîðèÿ
Бомбайската котка, неза-

висимо от екзотичното си
име, няма нищо общо с Ин-
дия. Породата е създадена
през 50-те години на ХХ век
от американски селекционе-
ри, чиято цел е била създа-
ване на миниатюрно копие
на черна пантера. За целта
те кръстосвали черна Аме-
риканска късокосместа кот-
ка със Свещена бирманска
котка. За получаване на
"чист" екземпляр са били
нужни четири поколения, до-
като се стигне до получава-
нето на мини- пантера. След
като бил получен резултатът,
към който селекционерите се
стремели, породата бързо за-
воювала сърцата на почи-
тателите на екзотични кот-
ки, но официалното призна-
ние все не идвало. Едва след
1976 г. бил признат стандар-
тът на породата Бомбайска
котка.

Ñòàíäàðò
Козината й е черна и

блестяща, плътна и гладка,
като сатен или кадифе. Гла-
вата е кръгла, като при го-

лемите хищници, и е про-
порционална на тялото. В
абсолютно черната козина
не трябва да има светли ко-
съмчета и петна с какъвто и
да е друг цвят. При ражда-
нето малките котета могат да
имат малки петънца, които
трябва да изчезнат при по-
растването. Очите също се
променят с възрастта - при
бебетата от тази порода очи-
те са сини, после се проме-
нят в сиви и накрая стигат
до крайния си цвят - жълто-
оранжев.

Тялото е средно голямо,
изящно и издължено, завър-
шващо с дълга, елегантна
опашка. Крайниците са еле-
гантни, но мускулести. Уши-
те са прави и със заоблени
връхчета. Носът е къс и ви-
наги е черен на цвят. Гръд-
ният кош е много добре раз-
вит, коремът е прибран.

Ãðèæè
Козината  има нужда от

разресване два или три пъ-
ти седмично, за да бъде ви-
наги лъскава и красива.
Котката има нужда от мно-
го жизнено пространство, за
да се чувства добре.  Обича
да играе и ако стопанинът
й не може да й отдели дос-
татъчно внимание и време,
е добре тя да има много иг-
рачки, с които да се забав-
лява, докато е сама. Тя мо-
же да бъде научена да бъде
разхождана с повод и наг-
ръдник и е добре да се из-
вежда поне веднъж седмич-

но. Не се препоръчва да се
къпят представителите на
тази порода котки повече от
един или два пъти в годи-
ната, и то при необходимост
от почистване на прекалено
замърсена козина.

Îáó÷åíèå
Бомбайската котка е изк-

лючително интелигентна и
лесно се поддава на обуче-
ние. Може да научи различ-
ни по сложност команди, но
не е гарантирано, че ще ги
изпълнява винаги, когато
стопанинът й настоява за то-
ва. Обучението може да за-
почне от четвъртия й месец.

Õðàíåíå
Бомбайската котка може

да бъде хранена както с на-
турални продукти, така и с
гранулирани и консервира-
ни храни за котки от висок
клас. С удоволствие ще по-
хапва сварена обезкостена
морска риба, всички видове
месо освен овнешко, свинс-
ко и гъше месо, както и тех-
ните субпродукти.

Може да хапва кисело
мляко, извара, нискомасле-
на сметана, твърдо сварени
яйца, сварен ориз, пресни и
термично обработени зелен-
чуци. Не се препоръчва да
се дава мазна и пикантна
храна, студена и гореща хра-
на, шоколад и захарни из-
делия, сурова риба и сурово
месо, тестени изделия, пър-
жена храна, пушени меса и
колбаси. Прекаляването с

прясно мляко не е препоръ-
чително за представителите
на тази порода. Прекалено
солената храна също не е
добра за нея.

Çàáîëÿâàíèÿ
Бомбайската котка е дос-

та здрава порода, но някои
от представителите може да
имат вродени черепни увреж-
дания, прекомерно сълзоот-
деляне, дихателни проблеми
и заболявания на венците.
Най-сериозното им заболя-
ване е кардиомиопатия, ко-
ято често става причина за
ранната смърт на котките от
тази порода.

Може да страда от проб-
леми на храносмилателната
система, затова е важно да
не се прехранва, тъй като е
склонна към затлъстяване
заради прекалената си лако-
мия. Възможно е да възник-
нат някои видове хранител-
ни алергии при представи-
телите на породата, ако тя
се храни с храни, съдържа-
щи прекалено много алер-
гени и консерванти.

Ëþáîïèòíè ôàêòè
Тя обича човешкото при-

съствие, добре се разбира с
малки деца и дори с кучета.
Има много приятен глас.
Котките от тази порода са
много игриви, обичливи,
умни и искат постоянно да
са със стопаните си. Мяу-
чат много, но го прави неж-
но и ненатрапчиво.

Към непознати е недовер-

чива, но обича присъствие-
то на стопаните си. Не по-
нася самотата - не й се от-
разява добре, ако е оставе-
на сама за дълго или не й
се обръща достатъчно вни-
мание.  Много е привърза-
ни към стопаните си и е без-
крайно предана. Според лю-
бителите на породата тези
котки могат да разтопят сър-
цето дори и на човек, който
не обича котки, със съчета-
нието на бляскава козина,
хипнотични очи и приятна
индивидуалност.

Бомбайската котка ще
последва стопанина си нав-
сякъде като черна сянка.
Представителите на порода-
та искат винаги да са цен-
тър на внимание и обичат
да седят на коленете на сто-
паните си. Винаги първа
посреща гостите, тъй като е
убедена, че хората идват при
нея. Тези котки са много
нежни и с радост ще прие-
мат всяко предложение,
свързано с игра. Представи-
телите на породата Бомбай-
ска котка обичат цялото се-
мейство, а не само един оп-
ределен член.

Íåäîñòàòúöè
Представителите на поро-

дата  могат да се сторят пре-
калено натрапчиви на някои
хора, затова, ако не можете
да понесете присъствието на
малката черна пантера пос-
тоянно до вас, по-добре е да
се ориентирате към друга по-
рода котки.

Бомбайска котка
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Õîíêîíã - ïèîíêà íà ÑÀÙ â ïîëèòè÷åñêàòà
è òúðãîâñêà âîéíà ñðåùó Êèòàé
Âàøèíãòîí áåñíåå, ÷å âå÷å íå å åäèíñòâåíàòà
ñóïåðñèëà, äèêòóâàùà ïðàâèëàòà
íà ìåæäóíàðîäíàòà ïîëèòèêà

Отношенията между САЩ
и Китай отново са на дне-
вен ред. Този път конкретен
повод за сблъсъка между
двете сили стана Законът за
сигурността и отбраната в от-
носително автономния реги-
он на Хонконг, който Нацио-
налният народен конгрес на
Китай прие в четвъртък. Сам
по себе си въпросният за-
кон представлява чернова,
маркирала основни аспекти,
свързани с умиротворяване-
то на града. Припомням, че
Хонконг бе разтърсен от из-
ключително насилствени
протести през 2019 г., които
доведоха до преки сблъсъ-
ци между протестиращите и
силите на реда на Хонконг и
при които загинаха двама
студенти. Като резултат от
цялото това насилие, което
рискува да дестабилизира
финансовия център, дойде
реакцията на Китай и въп-
росният Закон за сигурност-
та.

По своята същност зако-
нът ще определя като прес-
тъпно всяко деяние на:

- откъсване от страната;
- подкопаване на властта

или авторитета на централ-
ната власт;

- тероризъм или използ-
ване на насилие или сплаш-
ване на хора;

- дейности на чужди си-
ли, които се намесват във
вътрешните работи на Хон-
конг.

Как стои въпросът със
статута на Хонконг? Извест-
но е, че британският мандат
в Хонконг приключи през
1997 г., когато градът бе вър-

нат на Китай. Според усло-
вията на споразумението
между КНР и Великобрита-
ния Хонконг ще запази сво-
ята автономия и режим на
управление, който не е ко-
мунистически, за период от
50 години. Градът става част
от китайската държава, но
съществува на принципа

"една държава,
две системи".

През същата година вли-
за в сила и Основният за-
кон на областта, озаглавен
"Основен закон на Хонконг,
специален административен
район на Китайската народ-
на република". Чл. 1 от съ-
щия гласи: "Специалният ад-
министративен регион на
Хонконг е неделима (неот-
чуждаема) част от Китайска-
та народна република". Спо-
ред чл. 2 китайският наро-
ден конгрес "разрешава на
Хонконгския специален ад-
министративен район да уп-
ражнява висока степен на
автономия и да се ползва от
изпълнителна, законодател-
на и независима съдебна
власт". Забележете подбора
на думи в конституционния
акт. Протестиращите среди
в автономната област се по-
зовават на чл. 23, според
който градът може да ини-
циира и приема собствени
закони, но забележете, "с ко-
ито да забранява всеки акт
на държавна измяна, отде-
ляне, размирици, подривна
дейност срещу централното
народно правителство, вклю-
чително кражбата на дър-
жавни тайни". Антикитайски-

те и продемократични сре-
ди в Хонконг се позовават
именно на чл. 23, но само
до частта, засягаща приема-
нето на собствени закони.
Продължението на текста
удобно се изпуска. В Инст-
румент 8 от Основния закон
на Хонконг, озаглавен "Тъл-
куване на Основния закон
на Хонконг, специален адми-
нистративен район на Китай-
ската народна република
(чернова) и свързаните до-
кументи", се казва, че по от-
ношения на чл. 18, "в случай
че Постоянният комитет на
Националния народен конг-
рес реши да обяви състоя-
ние на война, централното
народно правителство може
да издаде заповед, прилага-
ща съответните национални
закони в региона".

Същото може да се слу-
чи и "поради смут в рамките
на специалния администра-
тивен район на Хонконг, кой-
то (смут) застрашава нацио-
налното единство или сигур-
ност и е извън контрола на
правителството на района".

Последващо тълкуване и
интерпретиране на тези тек-
стове е предмет на дълга
дискусия, която засяга кон-
кретно Китай и Хонконг и
следва да бъде изяснена
между двете страни.

Действията на САЩ по от-
ношения на Хонконг се въз-
приемат от Пекин като опит
за пряка намеса във вътреш-
ните работи на Китай. Пра-
вителството предупреди, че
всеки опит за намеса на
САЩ в Хонконг ще бъде об-
речен на провал.

Когато Хонконг се присъ-
единява към КНР, комунис-
тическата страна е все още
бедна и прави своите първи
крачки към икономическо от-
варяне. По това време ико-
номиката на Хонконг предс-
тавлява около 18% от тази
на континентален Китай.
Днес обаче, когато КНР е
втора икономическа сила в
света, процентите са значи-
телно намалени - около 2.7%.
Което означава, че ако САЩ
наложат санкции на Хонконг,
големият пострадал от тях ще
бъде Хонконг, а не Китай.

Автономният център е
просто пионка в голямата иг-
ра и икономическата война
между двата гиганта. Търго-
вията е само малка част от
отношенията между Хонконг
и САЩ. По-привлекателната
част са възможностите, ко-
ито градът предлага на голе-
мите международни компа-
нии и бизнес и облекчените
условия на работа без огра-
ниченията, които съществу-
ват например в Китай. Имен-
но по тази причина прави-
телството на автономния
център смята, че отправени-
те заплахи на САЩ

няма да бъдат
реализирани.

Сблъсъкът за Хонконг за-
почна още в края на мина-
лата година, когато Доналд
Тръмп прие Закон за демок-
рацията и правата на чове-
ка в Хонконг, според който
зачитането на човешките
права и свободи в автоном-
ния район подлежи на мо-
ниторинг от страна на САЩ.

През 2020 г. продължи
тенденцията от 2019 г. за на-
растваща конфликтност
между двете държави. САЩ
все още не могат да прие-
мат, че вече не са суперси-
лата, която сама диктува
правилата на международ-
ната политика. В Азия се
консолидират центрове на
сила, които имат свои пла-
нове за преформатиране на
международните отноше-
ния. Сред тях е и Китай.
През 2020 г. етапите на ан-
тагонизма между САЩ и Ки-
тай преминаха по следния
ред: 1) Мюнхенската конфе-
ренция по сигурността, на
която американските пред-
ставители заявиха, че враг
номер 1 на САЩ вече не е
Русия, а Китай; 2) поредни-
те заплахи за икономичес-
ки санкции и обвинения в
дезинформация и манипу-
лации; 3) директни обвине-
ния, че Китай умишлено е
оставил пандемията от ко-
ронавирус да се разпрост-
рани и вината е изцяло тях-
на. Относно Хонконг се зав-
ръща една забравена рито-
рика от времето на Студе-
ната война и прави впечат-
ление, че в изказванията на
официални американски ли-
ца все повече преоблада-
ват определения като "ко-
мунистическа държава",
"Китайската комунистичес-
ка партия иска да отнеме
правата и свободите на де-
мократичния народ" и т. н.

Елиана ИВАНОВА
От ДУМА

(Със съкращения,
заглавието е на ЗЕМЯ)
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"Ïîðàçåíèòå" å
íîñèòåëÿò íà
"13 âåêà Áúëãàðèÿ"
çà ðîìàí íà
ãîäèíàòà

 "Поразените" с
автор Теодора Димова
на издателство "Сие-
ла" е деветият носи-
тел на Националната
литературна награда
за български роман
на годината "13 века
България".

Той беше единодуш-
но избран от жури:
проф. д.ф.н. Боян
Биолчев, председател,
и членове проф. д.ф.н.
Амелия Личева,
Здравка Евтимова,
Атанас Капралов и
Светлозар Желев
сред шестте номини-
рани романа, издаде-
ни през 2019 г.

След приключване
на заседанието НДФ
"13 века България"
организира и засне
среща разговор с
журито за съвремен-
ните тенденции в
българската литерату-
ра и значението на
наградата за развити-
ето им. Връчването на
наградата на победи-
теля е на 15 юни. ç

Ръководеният от Ири-
ней Константинов театър
"София" откри сцената в
парка за 147 зрители с
"Последният страстен
любовник" от Нийл Сай-
мън на 2 юни. В спекта-
къла на Николай Поляков
играха три забележител-
ни актриси - фаворитки и
от тв сериалите - Милена
Живкова, Дария Симео-
нова и Лилия Маравиля.

Комедията на прочутия
американски драматург е
вдъхновена от вечните
въпроси за любовта и
брака. Саймън е писател
и драматург с повече от
30 пиеси. Започва с
"Хайде, надуй рога"
(1961), която му отнема
цели три години, но се
изиграва цели 678 пъти
на Бродуей. Следват две
още по-успешни пиеси,
"Боси в парка" (1963) и
"Странната двойка"

20 години от смъртта
на Невена Коканова
Голямата дама на
българското кино
Невена Коканова си
отиде от този свят на
3 юни 2000 г. Въпре-
ки славата, която й
носят големите й
филмови и театрални
роли, Коканова
остава в паметта на
съвременниците си
със земното си
присъствие. Неизку-
шена от славата и
признанието, тя е
деликатната, ранима,
скромна и търсеща,
звезда от различен
порядък. "В своя
живот винаги, над
всичко, поставям
любовта. Често и
мълчаливо съм
пристъпвала към
нея".

Даниъл Радклиф е
близък с актьорите
от "Хари Потър"
Даниъл Радклиф
разказва за близките
си отношения с
Рупърт Гринт и Ема
Уотсън, с които се
снима във филмите
за Хари Потър. Той
продължава да дружи
с актьорите почти
десет години след
филма. Първият филм
излиза през 2001 г.,
когато акстьорът е
само на 12-13 години.

Òåàòúð "Ñîôèÿ" ïðîäúëæàâà ñ
èíòåðåñíèòå ïîñòàíîâêè íà
îòêðèòî

Äæîðäæ Êëóíè ïðîòåñòèðà ñðåùó ðàñèçìà

Джордж Клуни заклейми
расизма в прочувствено
есе за The Daily Beast, срав-

:

Íàêðàòêî

(1965), за които печели
награда "Тони".

На 10 юни тук гостува
Младежкият театър със
"Специални поводи" -
шеметната комедия на
класика Бърнард Слейд с
Койна Русева и Димитър
Баненкин. История за
един мъж, една жена и
всичко между настояще-
то, миналото и бъдещето.
"Специалните поводи са
тези, на които винаги
присъстваме - с радост,
понякога - с мъка, често
- по задължение, рядко -
с досада и още по-рядко
- с отвращение", казва
режисьорът Петър Кау-
ков.

На 23 юни е вторият
гастрол на Младежкия
театър - с "Нордост" от
Торстен Бухщайнер с
Койна Русева, Ангелина
Славова, Искра Донова.
Съдбите на три жени се

Романът в стихове "Ев-
гений Онегин" и повестта
"Капитанската дъщеря" на
великия поет Александър С.
Пушкин са най-прослушва-
ните аудиокниги от млади-
те хора в Русия днес.

6 юни е особен празник
- Ден на руския език. Вли-
янието, което оказва пое-
та върху руския език и кул-
тура, е неизмеримо. Пуш-
кин смятат за основопо-
ложник на съвременния
руски език. Младите чита-
тели и слушатели посягат
и към творбите на Борис
Пастернак и на поета Ми-
хаил Лермонтов.

Пушкин е поет, драма-

Íà 6 þíè ïî÷èòàìå ïîåòà
Àëåêñàíäúð Ïóøêèí

свидетели на друга реакция
на непокорство срещу сис-
темното жестоко отношение
към наши съграждани, как-
вато наблюдавахме и през
1968-а, 1992-ра и 2014-а. Не
знаем кога тези протести
ще стихнат. Надяваме се и
се молим, че повече никой
няма да бъде убит. Знаем,
че малко неща ще се про-
менят", пише актьорът.

Холивудската звезда от-
правя призив за фундамен-
тална промяна, която да
сложи край на расовите
предразсъдъци и сравнява
казуса с настоящата коро-

преплитат в момент на
изпитание, събрани от
случайността и обстоя-
телствата. Авторът на

Сцена от "Последният страстен любовник"

пиесата "Нордост" изпол-
зва изказвания на оцеле-
ли заложници от реални-
те събития. ç

навирусна пандемия. "Гне-
вът и чувството на безси-
лие още веднъж ни напом-
нят колко малко сме израс-
нали като държава след
първородния ни грях - роб-
ството. Фактът, че не купу-
ваме и продаваме други чо-
вешки същества, не е по-
вод да се окичим с медал.
Нуждаем се от промяна в
прилагането на законите и
в криминалната ни право-
съдна система. Това е на-
шата пандемия. Тя заразя-
ва всички нас и за 400 го-
дини все още не сме отк-
рили ваксина". ç

нявайки го с пандемия, за
която не е открита вакси-
на. Това се случи на фона
на протестите в САЩ след
смъртта на Джордж Флойд,
предадоха от "Контакмю-
зик".

"Колко пъти сме били
свидетели на убийствата на
цветнокожи хора от поли-
цията? Тамир Райс, Филан-
до Кастил, Лакан Макдо-
налд. Едва ли някой се съм-
нява, че Джордж Флойд бе-
ше убит. Видяхме как той
пое последния си дъх в ръ-
цете на четирима полицей-
ски служители. Сега сме

тург, белетрист, основопо-
ложник на руския реализъм
в литературата, една от
най-влиятелните фигури от
началото на 19-и век. Още
приживе той си създава ре-
путацията на най-значимия
руски национален поет, из-
следователите го опреде-
лят като основоположник
на съвременния руски ли-
тературен език.

Творчеството му дава ос-
нова за много музикални
творби - операта на Чайков-
ски "Евгений Онегин" (1879)
или "Борис Годунов" на Му-
соргски (1874). Много от тях
са екранизирани. Творбите
на Пушкин са писани под

влиянието на сатирата на
Волтер, поезията на Байрон
и трагедиите на Шекспир.

Много от неговите произ-
ведения критиците призна-
ват за шедьоври. ç



ÑÂßÒ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß13 4.06.2020

Ïåíòàãîíúò ïðåõâúðëÿ îêîëî 1600
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Äåñåòêè õèëÿäè äåìîíñòðèðàõà
â ÑÀÙ ïðè ïîðåäíèòå ïðîòåñòè

Десетки хиляди хора
излязоха по улиците на
много места в САЩ на
осма поредна вечер на
протести заради смъртта
на цветнокож мъж при
задържането му от поли-
цаи в Минеаполис, преда-
де Ройтерс.

Демонстранти влязоха
в сблъсъци с полицията в
Ню Йорк, където освен
това отново бяха разгра-
бени магазини.

Големи протести и
шествия имаше също в
Лос Анджелис, Филадел-
фия, Атланта и Сиатъл.
Във Вашингтон имаше
демонстрация близо до
парка, който бе разчистен
от полицията в понедел-
ник, за да бъде направен
път на президента Доналд
Тръмп да позира за
снимка с Библия пред
църква.

Протестите за смъртта
на Джордж Флойд в
Минеаполис и на други
жертви на полицейско

Снимки Пресфото БТА

Полицаи приканват към
спазване на дистанция хората
на градския плаж в Барсело-
на. До вторник в Испания за

втори пореден ден не са
регистрирани нови смъртни
случаи от COVID-19. Общият

брой на починалите от
заболяването, причинено от
коронавируса, остава непро-
менен от обявените в неделя

общо 27 127 души. Починали-
те за цялата минала седмица

са 34-ма. Общият брой на
диагностицираните с острата
заразна болест в страната

досега се е увеличил със 137
души, достигайки 239 932.

Руският президент
Владимир Путин не възнамерява
да участва в организирана от
британското правителство тази
седмица онлайн среща на върха
за създаването на ваксина
срещу коронавируса, каза вчера
говорителят на Кремъл Дмитрий
Песков, цитиран от Ройтерс.
Путин е получил поканата да
участва в срещата от британския
премиер Борис Джонсън
миналата седмица според
Кремъл. Срещата трябва да се
състои днес. Целта й е да бъдат
мобилизирани ресурси, за да
може бъдещата ваксина да бъде
всеобщо достъпна и налична за
всички по света.
Китай
предупреди, че ако Великобрита-
ния не се откаже от "колониал-
ния си манталитет от Студената
война", това ще има последици
за Лондон, след като Обединено-
то кралство разкритикува
плановете за прилагането на
закона за националната сигур-
ност в Хонконг. "Съветваме
Великобритания да отстъпи и да
се откаже от колониалния си
манталитет от Студената война и
да приеме и уважи факта, че
Хонконг се върна при Китай",
заяви говорителят на външното
министерство на Китай Джао
Лицян.
Латвия
вече няма да поставя под 14-
дневна карантина при влизане
на нейна територия гражданите
на повече от 20 държави, сред
които и България. Съседните
Естония и Литва вече възприеха
подобен подход. Границите на
Латвия с Русия и Беларус ще
останат затворени за хора, но
отворени за стоки. В страната с
население от 1,9 млн. души са
установени 1071 заразени с
коронавируса, 24 от които са
починали.
Родната къща
на Хитлер в австрийския град
Браунау ще бъде преустроена по
проект на австрийските архитек-
ти Марте, които спечелиха
конкурса, в който взеха участие
12 архитектурни екипа. Преуст-
ройството ще бъде извършено
до 2022 г., след което в
сградата ще се нанесат районна-
та полицейска служба и
полицейската инспекция.
Родната къща на Хитлер стана
собственост на министерството
на вътрешните работи в хода на
национализация, след като не
беше постигнато споразумение
със собственичката. Впоследст-
вие тя беше обезщетена с 800
000 евро. Преустройството ще
струва около 5 млн. евро. В
Историческия музей вероятно
ще бъде отнесен и възпоменате-
лен камък пред къщата, напом-
нящ за нейното минало.
Преустроената сграда няма да
позволява архитектонично пред
нея да се организират събирания
на неонацисти.

:
Íàêðàòêî

Демонстранти протестират срещу смъртта на цветнокожия Джордж
Флойд в Ню Йорк. Един човек бе убит от полицията в нюйоркския

район Бруклин, след като открил стрелба по тълпата от демонстранти.
Стрелецът ранил двама души. Двама полицаи също пострадали.

ППЗК "ДУПНИЦА-95" ГР.
ДУПНИЦА
ПОКАНА

Управителният  съвет  на
ППЗК"Дупница-95" гр. Дупница  кани
своите  членове  на  Общо  събра-
ние,  което  ще  се  състои  на
19.06.2020г. от  10,00 часа  в  за-
лата  на  ППЗК "Дупница-95" гр.Дуп-
ница, намираща  се  в  гр.Дупница,
ул. "Свети  Иван  Рилски " № 29.,
при  следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане  на годишен  финан-

сов  отчет  на  ППЗК"Дупница-95"
гр.Дупница  за  2019г.
2.Приемане  на нови  членове  на

кооперацията.
3.Разни.

От УС на ППЗК "Дупница-95"
гр. Дупница

ОБЯВА
Земеделска кооперация "Сноп-2"- кв. Требич, кани своите член-кооператорите на Годишно

общо  отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 21.06.2020 г./неделя/ от 10.30
ч.на площада пред  читалище "Просвета" в кв. Требич, при следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане и освобождаване  на  член-кооператори.
2. Годишен финансов отчет, отчети  на  УС и  КС на ЗК"Сноп-2".
3. Избор на Председател, УС и КС.
4. Определяне насоки за развитието на кооперацията.
5. Организационни въпроси.
При липса на кворум събранието ще се проведе с един час закъснение, независимо от

броя на присъстващите.
Материалите за събранието ще са на разположение в сградата на кооперацията.
За повече информация  на  тел: 02 8360183.

Папа Франциск заяви вчера, че на
расизма не трябва да се отговаря
с насилие. Той осъди вандалските
действия, последвали смъртта на
Джордж Флойд в Минеаполис
миналата седмица, като "пагубни и
саморазрушителни". Папа Фран-
циск каза, че "не може да
толерираме или да си затворим
очите за расизма", в отговор на
убийството на чернокож от
американската полиция, което
предизвика протести в цялата
страна."Нищо не е печелено с
насилие, а толкова много е
изгубено", каза още Франциск.

Äåöàòà â Ñåâåðíà Êîðåÿ
ñå âúðíàõà â ó÷èëèùå

Учениците в Северна
Корея се върнаха в учили-
ще с маски на лицата след
два месеца пауза заради
предизвиканите от новия
коронавирус ограничения,
предаде АФП.

Пхенян не е съобщил
официално за нито един
заразен с COVID-19, по-
раждайки съмненията на
експертите, след като по-
явилият се в съседен Ки-
тай вирус се разпростра-
ни по всички континенти.
Северна Корея обаче
предприе драстични мер-
ки, затвори границите си
и карантинира хиляди ду-
ши.

Новият учебен срок
трябваше да започне в на-
чалото на април, но беше
отложен няколко пъти. В
средата на април някои
гимназии и университети
получиха разрешение да
възобновят занятията си.
Вчера учениците в унифор-
ми се върнаха и в начал-
ните училища. На влизане
беше измервана темпера-
турата им, а после те се
редяха на опашка, за да
си измият ръцете с вода.
Учениците носеха маските
си и в класните стаи, но
седяха близо едни до дру-
ги. Учителите също носеха
маски, пише АФП. ç

насилие като цяло бяха
мирни, след залез-слънце
тълпи се отдадоха на
мародерство, вандалски
прояви и палежи.

Пред сградата на
Конгреса във Вашингтон
множеството коленичи,
скандирайки: "Мълчанието
е насилие" и "Без спра-
ведливост няма мир".
Десетки войници от Наци-
оналната гвардия помага-
ха на полицията в опазва-
нето на реда.

Демонстрантите оста-
наха в парка "Лафайет" и
на други места във Ва-
шингтон въпреки влизане-
то в сила на полицейския
час вечерта.

Пентагонът прехвърли
около 1600 войници в
района на столицата след
няколкото дни на съпътст-
вани от насилие протести
в града.

По-рано Тръмп заплаши
да използва армията
срещу демонстрантите,
които нарече "разбойници".

В Хюстън, щата Тексас,
родния град на Джордж
Флойд, 60 000 души се
включиха в шествие в
центъра в памет на "бла-
гия гигант", както го наре-
че един от тях.

Флойд, който почина
на 46-годишна възраст, е
прекарал по-голямата част
от живота си в историчес-
ки квартал на Хюстън,

населен предимно с
цветнокожи. Той се пре-
местил преди няколко
години в Минеаполис,
където си намерил рабо-
та. Рокси Уошингтън,
майката на 6-годишната
дъщеря на Флойд, заяви,
че иска справедливост. Тя
говори през сълзи за
малката Джиана, която
остана без баща. ç
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Îïîíåíòèòå íà ïðàâèòåëñòâîòî ñìÿòàò,
÷å òîâà å òâúðäå ðàíî è ðèñêîâàíî

След тримесечна каран-
тина от вчера италианците
може да пътуват свободно
из цялата страна. Италия от-
вори вътрешните си грани-
ци между областите и вън-
шните си към и от Европа,
предаде Епицентър.

Възобнови се почти на-
пълно железопътният, въз-
душният и морският транс-
порт. Гари, аерогари и прис-
танища са организирани с
входове и изходи за пътни-
ците, на които се измерва
задължително температура-
та, чиято допустима грани-
ца е 37,5 градуса. В случай

Èòàëèÿ îòâîðè ãðàíèöèòå
ñè ñëåä 3 ìåñåöà êàðàíòèíà

Снимки Пресфото БТА

Áðèòàíñêèòå äåïóòàòè ñà ïðèçîâàíè
äà ñå âúðíàò â ïàðëàìåíòà

Депутатите в 650-
членния британски пар-
ламент си блъскат глави-
те над въпрос, познат на
милиони техни сънарод-
ници: кога е безопасно
да се върнат на работа.

Членовете на парла-
мента, които по време на
развихрилата се в стра-
ната епидемия от корона-
вируса работиха предим-
но от домовете си, бяха
призовани да се върнат
в офисите си вчера и
мнозина от тях не са
щастливи от това, пише
Джил Лолес от АП. Те
казват, че правителстве-
ното решение да се
прекрати използването
на системата за дистан-
ционно гласуване, изпол-
звана по време на пан-
демията, ще превърне
онези, които са принуде-
ни да си стоят вкъщи
поради напреднала
възраст, болест или
семейни причини, в

Хиляди пасажери изпълниха централната гара в Милано след падането
на ограниченията за пътувания в страната и Европа

Депутати се редят на опашка за пряко гласуване
в британския парламент

на такава - не се пътува.
Остава задължително носе-
нето на маски в обществе-
ния транспорт, в магазини-
те и във всички останали
закрити места. В някои гра-
дове, като Генуа например,
те остават задължителни и
навън още една седмица.

В хотелите, на други пуб-
лични места като фризьор-
ски салони и в моловете
също ще се измерва тем-
пературата, въпреки че за
тях това не е задължител-
но. Никъде не се разреша-
ва струпването на хора, ка-
то социалната дистанция е

1 метър. Правителството
отхвърли искането на об-
ластите Сардиния и Сици-
лия пристигащите там да
имат здравно удостовере-
ние, че не са заразени с
COVID-19.

Италия бе първата евро-
пейска страна, която бе за-
сегната тежко от корона-
вируса и официално е ре-
гистрирала над 33 000
смъртни случая от заболя-
ването. В началото на март
бяха наложени строги ка-
рантинни мерки и оттога-
ва броят на новозаразени-
те намаля сериозно. Стра-
ната е изправена пред най-
тежката рецесия от Втора-
та световна война и се на-
дява чужденците да се вър-
нат, и то бързо. ç

депутати второ качество.
След като Великобри-

тания въведе карантина в
края на март, парламен-
тът прие историческо
решение за "хибриден"
начин на работа. Само
по 50 депутати можеше
да се намират едновре-
менно в пленарната
зала, а около нея бяха
монтирани екрани, по
които другите могат да
участват в дебатите чрез
компютърна програма. За
първи път в многовеков-
ната британска парла-
ментарна история се
провеждаха електронни
гласувания. Но при
подновяването на рабо-
тата на Камарата на
общините след 11- днев-
ното пролетно прекъсва-
не, първа точка в днев-
ния ред бе правителстве-
ното искане да се прек-
рати краткият експери-
мент с виртуалното
гласуване. Според вода-

ча на парламентарното
мнозинство на правител-
ството Джейкъб Рийс-Мог
депутатите трябва да
дадат пример, като се
явят лично в момент,
когато цялата страна се
връща на работа.

Опонентите на прави-
телството обаче смятат,
че завръщането в парла-
мента е твърде рано и
твърде рисковано. "Да
накараш хора от всички
краища на Обединеното
кралство да пътуват до
глобалната "гореща
точка", каквато е Лондон,
е хазарт с вируса", каза
депутатът от Шотландска-
та национална партия
Ангъс Макнийл, чийто
избирателен окръг на
Хебридските острови е
възможно най-отдалече-
ният от Лондон в цялото
Обединено кралство.

Великобритания е
страната с най-много
смъртни случаи от коро-

навируса в Европа - над
39 000 починали. Консер-
вативното правителство
на премиера Борис Джон-
сън постепенно смекчава
националната карантина,
но властите предупрежда-
ват, че постигнатият
напредък е крехък и че
твърде бързо облекчаване
на ограниченията може да
предизвика втора вълна
на заразата.

На милиони хора,

определени като уязвими
поради възраст или
съпътстващи заболява-
ния, все още се препо-
ръчва да избягват почти
всякакви контакти с
други. Правителството
казва, че са допустими
срещи само на малки
групи хора, и то при
спазване на социална
дистанция, и че трябва
да се работи от дома,
ако е възможно. ç

Офисите в Мумбай са
затворени, събиранията са
забранени, а жителите на
града са призовани да си
стоят вкъщи заради набли-
жаването на циклона Ни-
сарга, който бе очакван
по-късно вчера по запад-
ното крайбрежие на Ин-
дия, предаде АФП.

Нисарга е първата го-
ляма тропическа буря, ко-
ято удря индийската ико-
номическа столица от над
70 години. Очакваше се тя
да достигне сушата вчера
следобед на стотина кило-

Рибари изтеглят мрежите си от морето край Мумбай заради
наближаването на циклона Нисарга, очакван със скорост

на вятъра до 120 км/ч

Æèòåëèòå íà Ìóìáàé ñòîÿò âêúùè
çàðàäè öèêëîíà Íèñàðãà

метра южно от Мумбай със
скорост на ветровете до
120 км/ч. Щатите Маха-
ращра, чиято столица е
Мумбай, и Гуджарат ева-
куираха най-малко 100 000
жители на рисковите край-
брежни райони и призова-
ха рибарите да не излизат
в морето. "Офисите, отрас-
лите и други дейности, ко-
ито бяха започнали да ра-
ботят (с отпадането на ка-
рантинните мерки), днес
ще бъдат затворени. За ва-
ша безопасност не изли-
зайте от вкъщи", написаха

в Туитър властите на Ма-
харащра.

В 18-милионния мегапо-
лис Мумбай полицията
обяви нови ограничителни
мерки в момент, когато
тъкмо започваше смекча-
ването на въведената за-
ради новия коронавирус
драстична карантина. Цик-
лоните в Мумбай са изк-
лючително рядко явление.
Последната мощна буря,
която засегна града, е от
1948 г. Тогава загинаха 12
души, а над 100 бяха ра-
нени. ç
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07.00Документален филм
08.00"За историята свободно" (п)
09.00"Дискусионен клуб" (п)
10.00ТВ пазар
10.15"Актуално от деня" (п)
11.00ТВ пазар
11.15"Жоакина, доня Революция"

- бразилски сериен филм
12.05"Холивудски знаменитости"
12.45ТВ пазар
13.00"За историята свободно"
14.00"Следобед с БСТВ" с водещ

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

Хаким
16.30"Думата е ваша" - открита

линия със Стоил Рошкев
17.25ТВ пазар
17.40"Тихият Дон" - сериал, 13

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

18.30Новини - централна емисия
19.30"Актуално от деня"
20.00"Студио Икономика" с водещ

Нора Стоичкова
21.00Киносалон БСТВ: "Тихата

планина" (2014 г.) Италия/
Германия

22.35Новини (п)
23.15"Актуално от деня" (п)
23.45"Студио Икономика" (п)
00.45"Следобед с БСТВ" (п)
02.00"Общество и култура" (п)
03.00"Не се страхувай" (п)
04.00"Лява политика" (п)
05.00Документален филм (п)
05.40"Жоакина, доня Революция"

- бразилски сериен филм (п)
06.30"Антидот" (п)

ÁÍÒ 1

05.00Още от деня /п/
06.00Сутрешен блок
09.00По света и у нас
09.15Култура.БГ
10.15100% будни /най-доброто/

предаване за здравословен
лайфстайл/п/

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

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

12.35Бизнес.БГ /п/
13.00В кадър /п/
13.30Дворците на народа: Дворец

на Парламента - Букурещ до-
кументална поредица

14.00Малки истории /п/
14.15Телепазарен прозорец
14.30Точица аним. филм
14.50Сребристият жребец анима-

ционен филм
15.15Гимназия "Черна дупка" тв

филм
15.40Телепазарен прозорец
16.00По света и у нас
16.15Новини на турски език
16.30Бързо, лесно, вкусно
17.00Вечната музика /п/
17.30Джинс Родът на Валди Тотев/

п/
17.55Препрочитаме Вазов кампа-

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

18.00По света и у нас
18.15Още от деня
18.30Спорт ТОТО
19.00Питай БНТ
20.00По света и у нас
20.45Спортни новини
21.00Барът игрален филм  /коп-

родукция, 2017 г./, режисьор
Алекс де ла Иглесия, в ро-
лите: Бланка Суарес, Марио
Касас, Хорхи Агилар

22.40Националните съкровища на
Чехия: Крусне хори докумен-
тална поредица

23.00По света и у нас
23.30Препрочитаме Вазов кампа-

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

23.35Бягство тв филм /4, после-
ден епизод/ (14)

00.15Култура.БГ /п/
01.15100% будни /най-доброто/ /

п/
02.15Питай БНТ /п/
03.20Малки истории /п/
04.20Бягство тв филм/4, последен

епизод/п/ (14)

bTV

05.30"Домашен арест" - сериал
06.00"Трансформърс: Рескю Ботс"

- анимация, сериал, с.3
еп.14

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

онно предаване с водещ Ан-
тон Хекимян

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

12.00bTV Новините
12.30"Шоуто на Николаос Цитири-

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

риал, с.2 еп.15
15.30"Търговски център" - сериал,

с.14 еп.7 - 9
17.00bTV Новините
17.30"Лице в лице" - публицистич-

но предаване с водещ Цве-
танка Ризова

18.00Премиера: "Свободен дух" -
сериал, с.2 еп.60

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

риал, с.2 еп.99
21.00Премиера: "Божествено" -

сериал, еп.15
22.00"Шоуто на Николаос Цитири-

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

сериал, с.2 еп. 14, 15
00.30"Новите съседи" - сериал,

с.10 еп.3
02.00bTV Новините /п./
02.30"Преди обед" /п./
04.30"Завинаги" - сериал, еп.7

bTV Cinema

06.00"Вътрешна сигурност" /п./ -
сериал, с.8 еп. 11, 12

08.30"Двете лица на януари" - три-
лър (САЩ, 2014), в ролите:
Игит Йозшенер, Виго Мор-
тенсен, Кирстен Дънст, Ос-
кар Айзък, Промитеас Алифе-
ропулос, Дейзи Бевън, Ни-
кос Мавракис, Сократ Ала-
фоуцос и др.

10.45"Ривърдейл" - сериал, еп.1,
2

13.00Премиера: "Друг живот" -
трилър (тв филм, Канада,

2019), в ролите: Сара Ка-
нинг, Стив Байърс, Габриел
Роуз, Андрю Макълрой, Ра-
йън Брус и др.

14.45"Ледена епоха" - анимация,
приключенски , комедия
(САЩ, 2002), режисьори
Крис Уедж и Карлос Салда-
на

16.30"Хаос вкъщи" - комедия, се-
меен (САЩ, 2012), режисьор
Анди Фикман, в ролите: Би-
ли Кристъл, Бет Мидлър, Ма-
риса Томей, Том Евърет Скот,
Бейлий Мадисън и др.

18.45"Пан" - фентъзи, приключен-
ски, комедия (САЩ, Великоб-
ритания, Австралия, 2015),
режисьор Джо Райт, в роли-
те: Леви Милър, Хю Джак-
ман, Аманда Сайфред, Руни
Мара, Гарет Хедлънд, Нонсо
Аноузи, Кара Делавин, Пол
Кей и др.

20.50"Като на кино" - предаване
за кино

21.00"Домът на Мис Перигрин за
чудати деца" - фентъзи, прик-
люченски (САЩ, 2016), ре-
жисьор Тим Бъртън, в роли-
те: Ейса Бътърфилд, Ева
Грийн, Самюъл Джаксън, Али-
сън Джани, Джуди Денч,
Крис О`Дауд, Рупърт Евърет,
Терънс Стамп

23.30"Така е на 40" - семеен, ро-
мантичен, комедия (САЩ,
2012), режисьор Джъд Апа-
тоу, в ролите: Лесли Ман,
Пол Ръд, Мегън Фокс, Джон
Литгоу, Мелиса Маккарти,
Лина Дънам и др.

02.15"Вътрешна сигурност" /п./ -
сериал, с.8 еп.12

03.30"Да напуснеш Лас Вегас" -
романтичен, драма (САЩ,
1995), в ролите: Никълъс

Кейдж, Елизабет Шу, Вале-
рия Голино, Зандър Бъркли,
Емили Проктър, Стивън Уе-
бър, Дани Хюстън и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30"Незабравимо" - сериен
филм,сезон 4 /п/

06.20"Здравей, България" - сутре-
шен блок

09.30"На кафе" - предаване на
NOVA

12.00Новините на NOVA
12.30"Госпожа Фазилет и нейните

дъщери" - сериен филм
13.30"Остани с мен" (премиера) -

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

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

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

риен филм
18.00"Семейни войни" - телевизи-

онна игра
19.00Новините на NOVA - централ-

на емисия
20.00"Черешката на тортата" - пре-

даване на NOVA, избрано
21.00"Магнум" - сериен филм, се-

зон 1
22.00Новините на NOVA
22.30"ФБР" (премиера) - сериен

филм, сезон 1
23.30"Престъпни намерения" - се-

риен филм, сезон 4
00.30"Незабравимо" - сериен

филм, сезон 4
01.30"Теория за големия взрив" -

сериен филм, сезон 12
02.00"Уил и Грейс" - сериен филм
02.30"Завинаги свързани" - сери-

ен филм
03.30"Остани с мен" - сериен

филм /п/
04.30"Госпожа Фазилет и нейните

дъщери" - сериен филм /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - четвъртък, 4 юни 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 постепенно ще се установява

по-топло време. Минималните темпе-
ратури  ще са от 7 до 12 градуса, а
дневните ще се повишат и ще бъдат от
23 до 28, на места до 29 градуса. Вятъ-
рът ще бъде от югозапад-запад, слаб,
до умерен в планините. Облачността
ще бъде променлива, но краткотрайни
превалявания ще има само на места,
предимно около планините.

В петък дневните температури ще
бъдат от 26 до 31 градуса. Ще бъде
слънчево, с развитие на купеста облачност, а краткотрайни валежи ще има
късно следобяд над западните райони.

В събота ще бъде неустойчиво, с краткотрайни превалявания с гръмотеви-
ци, а дневните температури слабо ще се понижат и ще са от 23 до 29 градуса.

В неделя  в повечето места ще бъде слънчево, а краткотрайни валежи
след обяд са възможни около планините. Ще бъде топло, с температури от 25
до 30 градуса.

bTV Cinema, 23.30 ч., "Така е на 40" - семеен,
романтичен, комедия (САЩ, 2012), режисьор
Джъд Апатоу, в ролите: Лесли Ман, Пол Ръд,

Мегън Фокс, Джон Литгоу и др.
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Треньорът на Лудогорец
Павел Върба даде прес-
конференция преди подно-
вяването на сезона в efbet
Лига. Както е известно,
шампионите стартират с
гостуване на Левски този
петък от 21 часа. Специа-
листът сподели, че отборът
му ще търси реванш от
Левски за загубения 1/4-
финал в турнира за Купата
на България, а също така
разкри, че капитанът
Светослав Дяков няма да
попадне в групата за мача
с цел да бъде запазен за
предстоящите битки.

"Ситуацията в Левски си
е ситуация в техния клуб.
Ние се съсредоточаваме
върху нашата игра. Всяка
точка, която печелим, ни
доближава до титлата. Не
съм в кухнята на Левски и
не знам как стоят нещата
там. Ситуацията в Разград
е добра. Футболистите
чакат двубоите. Както ние,
така и никой в Европа не

Òðåíüîðúò íà ÖÑÊÀ íå å ñèãóðåí
çà áúäåùåòî ñè íà "Àðìèÿòà"

Треньорът на ЦСКА Ми-
лош Крушчич даде интер-
вю за "Канал 3", в което
заяви, че може да не за-
пази поста си след края на
сезона. "Във футбола нищо
не е сигурно. Всеки тре-
ньор зависи от резултати-
те, освен ако не става ду-
ма за по-дългосрочен про-
ект, в който ръководството
вярва. Тук, при нас, се ра-
боти за резултати. Може
обаче да спечеля Купата и
после пак да не съм тре-
ньор на ЦСКА. Отборът
трябва да се бори да ста-
не шампион. Ако спечелим

Светослав Дяков и вратарят
Пламен Илиев пропускат мача
с Левски, разкри Павел Върба

Треньорът на Лудогорец Павел Върба проведе онлайн пресконференция
преди рестарта на сезона

:

Íàêðàòêî
Ботев (Пд) проявява
интерес
към футболиста на Етър Красимир
Станоев. "Канарчетата" са влезли в
контакт с бившия играч на ЦСКА,
но са разбрали, че той има
договор за още една година с
"виолетовите". Въпреки това
пловдивският тим ще се опита да
привлече полузащитника, който
прекара коронавирусна инфекция.
Станоев и  Емил Виячки от Славия
бяха единствените от елита,
заразени с COVID-19.

Рекордна жега тормози
Стойчо Младенов
в Казахстан. Легендата на ЦСКА и
българския футбол в момента е в
Кизилорда, където е начело на мес-
тния Кайсар. Негови асистенти там
са Анатоли Нанков и Тодор Янчев, а
лекар на отбора е д-р Иван Дойчев.
В момента в казахстанския град е
44 градуса по Целзий, като това са
най-високите стойности за деня. Тер-
мометрите се доближават до исто-
рическия рекорд на града за месец
юни, който е 44,6 градуса.

Новак Джокович се
включи в борбата
с коронавируса, като чрез своята
фондация, менажирана от съпругата
му Йелена, бяха отпуснати 1 милион
евро за осигуряването на медицинс-
ко оборудване в родната му Сърбия.
17-кратният победител в турнири от
Големия шлем подпомогна и кампа-
ния на своя колега Рафаел Надал,
който имаше за цел да събере 11
милиона евро във фонд за борба с
вируса в Испания. Според последни-
те информации Ноле е направил но-
во дарение за родината си в размер
на 5.5 милиона щатски долара.

На 74-годишна възраст
почина един от големите
специалисти в българска-
та лека атлетика - проф.
Петър Бонов. Той ще ос-
тане в историята на род-
ния спорт като състеза-
тел, треньор, авторитетен
теоретик и учен.

Петър Бонов е роден
на 5 януари 1946 г. в Чир-
пан. Първоначално тре-
нира плуване и баскетбол
(1955 - 1959), но се насоч-
ва към леката атлетика и
скоро печели републи-
канската титла на 110 м
с преп. за юноши млад-
ша възраст. След това
Бонов става и национа-
лен състезател. След во-
енната служба е приет за
студент във ВИФ. Дипло-
мира се и е назначен за
треньор в Левски-Спар-
так. През 1975 г. печели
конкурс и става препода-
вател по лека атлетика
във ВИФ . Преминава
през всички степени, ка-
то през 2004 г. получава
научното звание "профе-
сор".

Цялата професионална
дейност на проф. Петър
Бонов е в областта на ле-
ката атлетика, с насоче-
ност преимуществено
към бяганията и кондици-
ята в другите спортове
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Новакът в елита ЦСКА
1948 официално потвърди,
че от новия сезон ще има
нов старши треньор и во-
дещ голмайстор. Бившият
национален селекционер
Красимир Балъков вече е
наставник на столичния
тим. Досегашният треньор
Йордан Юруков ще остане
като помощник в отбора.

Мартин Камбуров потвър-
ди пред БЛИЦ, че се е разб-
рал с ЦСКА 1948 и от след-
ващия сезон ще носи екипа
на новака в елита. "Да, мога

Купата, това ще е допъл-
нителен стимул - за ръко-
водството, за феновете",
каза Крушчич.

"За мен ЦСКА 1948 не е
нищо повече от софийски
отбор, създаден от нищо-
то. Не виждам повод да се
коментират. Тяхната цел не
са резултатите, а да взе-
мат нашите фенове", допъл-
ни сръбският специалист.

Националното допитва-
не на БЛИЦ във Фейсбук с
въпрос "На кой футболен
отбор в България сте фен?"
приключи. Най-много гла-
сове събра ЦСКА. 17 644

души гласуваха за "черве-
ните". На второ място ос-
тана Левски със 17 052 гла-
са, трети е Берое с 1310,
четвърти Ботев (Пд) с 1111,
пети Лудогорец с 899, а
шести Ботев (Вр) със 719.

В същото време ЦСКА е
регистрирал голям интерес
към билетите, които пусна
за двубоя с Локо (Пловдив)
на 14 юни на "Армията".
Пропуските първоначално
бяха виртуални, преди  да
бъде взето решението да
има публика по стадиони-
те. Все пак част от пропус-
ките ще останат виртуал-
ни, тъй като няма как да
се изпълни повече от 30%
от капацитета на "Армията",
който в момента е около
5-6 хиляди места. ç

да съобщя, че се разбрахме
с г-н Найденов. Седнахме на
масата за преговори, уточ-
нихме всички детайли и си
стиснахме ръцете. До края
на седмицата или в края на
другата трансферът ми ще
бъде обявен на сайта на клу-
ба, след като подпиша офи-
циално. Уточнявам обаче, че
договорът ми влиза в сила
от новия сезон", заяви гол-
майсторът.

"Не знам дали съм сред
първите футболисти, които
преди са играли в ЦСКА, а

след това и в ЦСКА 1948
(другите са Костадин Хазу-
ров и Милен Кикарин - б.
р.). Не искам да коменти-
рам. Не ме питайте и за фе-
новете кой кое ЦСКА ще из-
бере. Аз съм професиона-
лист. Знаете много добре
каква е целта ми - да стана
голмайстор №1 във футбол-
ното ни първенство за всич-
ки времена. Искам да изп-
реваря рекорда на Петър
Жеков, но за да го напра-
вя, преди всичко трябва да
съм здрав. Това си и поже-
лавам", завърши Камбуров,
който е на 23 гола от из-
равняването на рекорда на
легендарния нападател на
Берое и ЦСКА. ç

(футбол, баскетбол и др.).
Като треньор по лека ат-
летика подготвя редица
национали в средните и
дългите бягания. Бил е в
спортно-техническото ръ-
ководства на БФЛА, ка-
то старши треньор на
средни и дълги бягания.
Бе и старши треньор на
олимпийското  звено
през 1972 и 1976 г.

Като преподавател
във ВИФ (сега НСА )
проф. Бонов е заемал ре-
дица академични длъж-
ности. Бил е два манда-
та (2004 - 2012) зам.-рек-
тор по научната дейност.

Поклонението пред
тленните останки на
проф. Петър Бонов ще бъ-
де в храм "Св. Седмочис-
леници" в София на 5 юни
(петък) от 12 часа. ç
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е изпадал в такава ситуа-
ция. Играчите са на ниво-
то, на което трябва да
бъдат. Ще видим в каква
форма ще сме в следва-
щите мачове", заяви
Върба.

"Ситуацията с Дяков е
такава, че ако натиснем
той да играе, може и да
вземе участие в мача. Ние
обаче искаме да го запа-
зим, защото имаме много
срещи. Той няма да попад-
не в групата за Левски.
Решихме да го запазим.
Пламен Илиев лекува
травма. Всички останали
са на линия", каза треньо-
рът на Лудогорец.

"Винаги се гледа резул-
татът след мача, а не
играта. Левски ни победи
с дузпи и продължи нап-
ред. Нас ни раздели една
дузпа. Това е още един
дразнител - да излезем
здраво в този мач и да си
върнем на Левски за
загубения двубой за

Купата. При отбори, които
играят с 13-14 футболисти,
ще има проблем, защото
мачовете ще бъдат много
начесто. Няма как подго-
товката да бъде такава,
каквато беше преди. През
зимната пауза проведохме
добра подготовка и изиг-
рахме 7-8 контроли. Сега
нямаше време за такова
нещо. Само с две провер-
ки ясно се видя, че има
разлика в състоянието на
футболистите. Не знам
дали е по-добре да прик-
лючим първенството по-
бързо и да се подготвим

за следващите срещите.
Това, че ще има фенове на
стадиона, е прекрасна
новина за нас. Футбол без
зрители не е футбол. Една
евентуална победа над
Левски в София може да
ни приближи към титлата,
но не означава, че ще сме
станали шампиони. Имаме
достатъчно футболисти в
отбора. Всеки един заслу-
жава да бъде на терена. В
момента разчитаме на
тези, които имаме в налич-
ност. До края няма да има
нови имена в Лудогорец",
завърши Павел Върба. ç


