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ПРИЛОЖЕНИЕПредседателят на НС на БСП Корнелия Нинова
внесе на съвместно заседание на Политическия
съвет на коалиция "БСП за България" и Изпълни-
телното бюро на БСП за разглеждане предложе-
нието на група депутати за промяна в Правилата
за работа на групата.

Тези правила съществуват в същия вид в 42-

Êîàëèöèÿ "ÁÑÏ çà Áúëãàðèÿ"
íÿìà äà ïðîìåíÿ

ïðàâèëàòà çà ðàáîòà íà
ïàðëàìåíòàðíàòà ãðóïà

рото, 43-тото, 44-тото НС и са залегнали и в Дого-
вора за създаване на коалицията, одобрен от Конг-
рес. Според тях председател и ръководство се съг-
ласуват и предлагат от ПС на коалицията и се изби-
рат от народните представители. Според участници-
те няма основание тези дългогодишни принципи в
коалиционната политика да бъдат променяни. ç

днес

Ò
ака. Да видим дали за нашите управници поне
някой път 2 + 2= 4:

1. 4-етажен хотел на плажа е стена. И не нару-
шава нито 100 м отстояние от морето, нито 2 Натури.

2. Вдигат цената на парното по време на свето-

Åëåìåíòàðíà ëîãèêà
ïðè òàçè âëàñò!?

Çàáðàâåòå!
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Ïàðíîòî
къпото парно уплаши Бой-
ко Борисов, стана ясно от
негово изявление в про-
фила му във Facebook.,
Премиерът обяви, че е не-
доволен от плановете на
КЕВР да вдигне цената на
топлоенергията с над 20%
за София от 1 юли въп-
реки много по-евтиния
газ. Припомняме, че Бо-
рисов още от първия ман-
дат, когато подаде оставка
заради протести срещу це-
ните на тока, парното и
газа, има изострена чувс-
твителност към темите с
повишаването на енергий-
ните цени. "Още днес ще
се опровергае прогнозата

за 20% увеличение на пар-
ното", заяви той, като се
закани, че ако не стане,
ще смени ръководството на
енергийния регулатор.

Българските потребите-
ли на топлинна енергия
ще плащат през следващия
отоплителен сезон средно
с 14 на сто по-ниски смет-
ки за парно и топла вода,

независимо че спрямо се-
гашните цени се предвиж-
да повишение с около 22
процента, заяви председа-
телят на Комисията за
енергийно и водно регули-
ране (КЕВР) Иван Иванов.
Според него информация-
та за поскъпването е под-
несена "изкривена, целяща
да предизвика силно разд-
разнение". Предстои да се
види дали Борисов ще из-
пълни заканата си за смя-
на на състава на регула-
тора. Процедурата за под-
мяна на членовете с изте-
къл мандат през април не
е инициирана от Народно-
то събрание.

уплаши Борисов

вен рекорд по ниски цени на газ, защото били изчислили
(нашите умници), че догодина тоя газ щял, разбирате ли,
рЕзко да поскъпне.

3. Проектът за държавна петролна компания напред-
ва в НС, без вносителите да са предоставили нито едно
число като обосновка. Нада. Ниенте. Затова пък всички
партии са ЗА.

4. Върви апел никой да не говори за онова кафявото
край Варна, щото да имало било туристи; да сме говори-
ли всички колко е чисто и красиво. А с миризмата какво
правим? А с първия германец, който се топва да плува в
кафявото?

5. Държавният ВиК холдинг има 1 милиард от нашите
пари, но никой не му знае нито телефона, нито какво
точно върши.

Някой някъде тук да вижда елементарна логика? По-
не на ниво втори клас?

ÑÂßÒÑÂßÒ

ÅÑ ïîäãîòâÿ
íîâà ñðåùà íà
âúðõà ñ Êèòàé
ЕС подготвя нова среща
с Китай след отмяната
на форума в Лайпциг за-
ради епидемията, съоб-
щи БТА. На срещата в
Лайпциг се предвижда-
ше китайският прези-
дент Си Цзинпин за пър-
ви път да се срещне с
всички държавни и пра-
вителствени ръководите-
ли на страните от ЕС.
Преди дни върховният
представител на ЕС по
външната политика и си-
гурността Жозеп Борел
посочи, че не вижда не-
обходимост от налагане
на санкции срещу Ки-
тай заради последните
събития в Хонконг. ç
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Новият главен акционер в
Левски Наско Сираков и
обкръжението му подготвят
голям финансов удар, с
който клубът може да бъ-
де спасен. Според източ-
ници, близки до "Герена",
легендата на "сините" ве-
че е влязъл в контакт с
три световноизвестни ком-
пании с идеята едната да
стане главен спонсор, а
другата - рекламодател.
Според непотвърдена ин-
формация се водят прего-
вори с "Газпром" и с друга
могъща фирма, която е
азиатска и бизнесът й е
свързан с производство на
битова техника.  Третата
компания е букмейкърска
къща.

"Ñèíèòå" âîäÿò
ïðåãîâîðè
ñ "Ãàçïðîì"?

Евгений ДАЙНОВ
От Фейсбук
(Заглавието е на ЗЕМЯ)

Прекратяват се всекидневните
брифинги на Националния опера-
тивен щаб, на които се съобщават
данните за заразените с коронави-
рус, стана ясно от думите на пре-
миера Бойко Борисов на брифинг
в Министерския съвет. Той уточни,
че Щабът ще продължи да функци-
онира до 31 декември, за да има
възможност за реакция при необ-
ходимост. Информация за заразе-
ните пък ще бъде обявявана на ин-
формационния сайт, защото неп-
рекъснатите включвания на Щаба
създавали чувство за безпокойство.
Трябва да се научим да живеем с
този вирус, но искаме да се върнем
към нормалния начин на живот,
посочи Борисов, като благодари на
дисциплинираните българи, спаз-
вали мерките. Щабът няма да се
разформирова, за да има готовност,
ако се появят по-лоши събития, обе-
ща Борисов.

< 5

Êîðíåëèÿ Íèíîâà:

ÊÅÂÐ îáà÷å
çàùèòè
ñêîêà îò 22%
íà òîïëîòî

Ñ

Ùàáúò ñïèðà
áðèôèíãèòå
Ñòðóêòóðàòà çà áîðáà
ñ COVID-19 ùå ðàáîòè
äî 31 äåêåìâðè

< 16

Ñ

Варна. Ветроходци, граждани и роднини поставиха венци и цветя на
паметната плоча пред дома на кап. Георги Георгиев. Първият българин,
обиколил света с яхта "Кор Кароли", вчера трябваше да навърши 90
години. Кап. Георгиев е герой на Р. България и почетен гражданин на
морския град. Снимка Пресфото БТА< 2
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Стават 100 дни, откакто
издадох заповедта за
откриването на Национа-
лен оперативен щаб и
въвеждане на извънредно-
то положение. Фактите,
когато говорят, са безс-
порни - ние се справихме
прекрасно в една много
тежка зараза и пандемия.
Надяваме се да няма
втори и трети вълни,
надяваме се и всичко това
да утихне, заяви минис-
тър-председателят на
разширения брифинг на
Националния оперативен
щаб в четвъртък. Успяхме
да се справим, да трени-
раме болниците, това,
което направихме, беше
чудо!, заяви Борисов. Той
обяви, че приключват
брифингите на този щаб,
който обаче продължава
да работи до 31 декември
тази година. Данните за
разпространението на
заразата ще излизат
всеки ден на сайта на
НОЩ. Това непрекъснато
включване на Щаба създа-
ва безпокойство, вирусът
не е приключил, но ние
чисто психологически
искаме да се върнем към
нормалния начин на
живота, мотива министър-
председателят решението
си. За Борисов това,
което "направихме", никой
друг в света не го е
направил. Снощи доц.

Ñëåä 100 äíè êðàé íà
áðèôèíãèòå íà Ùàáà

Ñïðàâèõìå ñå ïðåêðàñíî! Áåøå
÷óäî!, ñàìîîò÷åòå ñå Áîðèñîâ

Ïðîêóðàòóðàòà ðàçñëåäâà
èíöèäåíòà â ëåÿðñêè öåõ â
Ïàçàðäæèê

Пътната полиция
започва масови
проверки за
обезопасителни колани
До 10 юни Пътната полиция
провежда операция в цялата
страна, при която ще
проверява дали водачите
използват обезопасителни
колани в автомобилите,
съобщи БНР. "Ще се
осъществява и контрол за
използване на каски от
водачите на мотори", уточни
инспектор Петър Соколов от
Пътна полиция. За управле-
ние от водачи и пътници,
които не използват обезо-
пасителни колани, не
използват обезопасителни
системи за превоз на деца
и от мотоциклетисти и
пътници на мотоциклети,
които не използват пред-
пазните каски.

Установени са досега 156
нарушения от неправоспо-
собни водачи. Там по места,
където има непълнолетни,
ще бъдат предприети
съответните мерки по закона
и ще бъдат уведомени и
представителите на Детска
педагогическа стая за
предприемане на мерки към
тези деца. Близо 20 хиляди
нарушения на пътя в
малките населени места са
установили от Пътна полиция
само за три дни у нас. При
акцията, която се проведе
между 29 и 31 май, са
заловени и 156 души, които
са шофирали, без да имат
правоспособност.

Отложиха делото срещу
петимата полицаи,
осъдени за смъртта
на Чората
Отложиха делото срещу
петимата полицаи, осъдени за
смъртта на Ангел Димитров -
Чората, съобщи "Канал 3". Те
отново се изправиха пред
съда, след като миналата
година Върховният касацио-
нен съд реши делото да се
гледа наново. За да има
ново решение обаче,
съдебният състав счете, че
в залата отново трябва да
се изслуша медицинска
експертиза. Поради различ-
ни причини, част от вещите
лица вчера не се явиха в
съда. За някои от тях се
знаело от седмици, че няма
да присъстват. Затова от
ВКС опитали да намерят
двама заместници, но
заради епидемиологичната
обстановка не успели.

Íàêðàòêî
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първо в Центъра за Спешна ме-
дицинска помощ - Пазарджик, а
след това в Клиника по изгаря-
ния при УМБАЛ "Св. Георги" в
Пловдив. И двамата пострадали
са с опасност за живота. Неза-
бавно на мястото на инцидента
е бил изпратен дежурен екип от
РУ на МВР - Пазарджик, който е
посетил произшествието, впос-
ледствие е бил извършен оглед,
при който са участвали предста-
вители на РСПБЗН - Пазарджик,
на Инспекцията по труда, в града
и инженер-специалист по подд-
ръжката на подобен род маши-
ни. По досъдебното производст-
во се извършват активни проце-
суално-следствени действия съ-
общи БГНЕС. ççççç

Мангъров ми каза - когато
има победа, победителите
са много. Дано нямаме
повод наново да възстано-
вим Щаба, добави Бори-
сов, цитиран от Епицен-
тър.бг.

Премиерът благодари
на всички медици и дис-
циплинирани хора. Той
уточни, че НОЩ не се
разформирова и засега ще
действа до 31 декември.
Задачата ще е да коорди-
нира подготовката, да има
готовност при лошо разви-
тие на нещата, обясни
Борисов. Благодарност не
сме очаквали, продължи
Борисов и отрече да е
всявал паника заедно с
НОЩ, защото "всяка една
телевизия от сутрин до
вечер" излъчвала колко са

болните по света, смъртни-
те случаи, гробовете. По
думите му нямало лидер в
света, който да не казвал
на хората да си останат
вкъщи. Аз твърдя, че най-
меките мерки, с най-малко
ограничения, най-правилно
поставени, с най-добрия
резултат за най-кратко
време са в България,
подчерта министър-предсе-
дателят. Дистанция и
дезинфекция, това е
правилото, по което ще се
водим и занапред, каза
премиерът, като подчерта,
че трябва да си мием
често ръцете и да носим
маски. Трябва да свикнем
с мисълта, че тази зараза
съществува и да се пазим,
каза още той.

Не трябва за всяко
нещо да пишем и четем
какво ще се случи буква
по буква. Всеки може по
желание да си носи маска
- който е по-страхлив, да
си носи, уточни Борисов
на настоятелните въпроси
на журналистите.

Да, трябва да си миете
ръцете, раздразни се
премиерът, след като
няколко пъти беше питан
за 14-дневната карантина
при влизане от чужбина и
за носенето на маски на

закрито. Все пак Борисов
уточни, че засега от най-
тежко заразените държави
в Европа няма да се маха
карантината от 14 дни, но
не уточни кои държави
има предвид. А премиерът
каза и че и без това
стадионите ни не се
пълнят. Що се отнася до
чужденците и дали те биха
ни донесли заразата,
Борисов посочи, че има
притеснение и има риск. В
същото време цели сфери
на стопанския живот са
жизненоважни. Има маса
заводи, където инженери
не могат да дойдат.  Така
че радостта ни е засега и
внимателна. Внимателно
трябва да се радваме,
отбеляза премиерът. Не се
сваля карантината за
идващи от страните с
висок процент заразени,
от 15 юни се надяваме да
пуснем движението между
България и Гърция, съобщи
премиерът.

Епицентър припомня, че
преди 100 дни, в началото
на пандемията, премиерът
обяви, че целта му е да
опази живота на нацията.
Той се появи на последния
брифинг на НОЩ, за да
каже, че тази цел е изпъл-
нена. ççççç

Районна прокуратура - Пазар-
джик наблюдава досъдебно про-
изводство за престъпление по чл.
134, ал. 3, във вр. с ал. 1, т. 1
от Наказателния кодекс - за при-
чиняване другиму тежка телесна
повреда поради незнание или по-
ради немарливо изпълнение на
служебните задължения или на
друга правно регламентирана
дейност, съобщиха от прокура-
турата. На 03.06.2020 г., около
20:26 часа, в дежурната част при
РУ на МВР - Пазарджик е бил
получен сигнал за настъпил ин-
цидент в леярския цех на фир-
ма, намиращ се в с. Драгор, обл.
Пазарджик. По първоначални
данни е била възникнала авария
в машина за топене на метал,
като двама от служителите на
фирмата, занимаващи се с под-
дръжката, се опитали да я отст-
ранят. Касаело се е за дефекти-
рал клапан с хидравлично мас-
ло под налягане. След два неус-
пешни опита да премахнат не-
изправността, клапанът изпуснал
хидравлично масло във вана с
разтопен метал, който започнал
да се разпръсква наоколо. Два-
мата служители са получили из-
гаряния, като са били откарани

Специализирана операция на
прокуратурата и полицията сре-
щу битовата престъпност стар-
тира тази сутрин в района на Яб-
ланица. Проверяват се лица и ад-
реси в общо четири населени
места, съобщи "Нова телевизия".
В Ябланица на място пристигна-
ха главният прокурор Иван Ге-
шев и главният секретар на МВР
Ивайло Иванов. Това е поредна-
та рутинна операция, която се
провежда съвместно с прокура-
турата. Тя е по линия на това,
което е приоритет на МВР  и про-
куратурата, а именно - битовата
престъпност. Целта ни е към края
на годината нивата на битова
престъпност да са чувствително
по-ниски от миналата година, за-
яви Гешев. В края на миналата
година намаляването на броя на
телефонните измами например е
40-50%.

Смятаме, че и проблемът с би-
товата престъпност може да бъ-
де решен и хората да живеят по-
спокойно и по-сигурно, припом-
ни той. В спецоперацията са
включени четири населени мес-
та, в които има засилено поли-
цейско присъствие. Проверява-
ме лица и адреси в Брестница,

Ñïåöîïåðàöèÿ ñðåùó
áèòîâàòà ïðåñòúïíîñò â
íÿêîëêî íàñåëåíè ìåñòà

Малък извор, Ябланица и Златна
Панега. Операцията е стартира-
ла в 9.30 часа в четвъртък. Има-
ме едно образувано досъдебно
производство за длъжностно
престъпление досега, заяви стар-
ши комисар Милен Маринов, ди-
ректор на Областна дирекция на
МВР-Ловеч. Целта ни е ясна -
свеждане на битовата престъп-
ност в поносими граници, които
не тежат на българското общес-
тво.

Всички български граждани
трябва да са спокойни, да нямат
чувство за страх, а да знаят, че
държавата върши това, за което
ние си получаваме заплатите, за-
яви главният секретар на МВР
Ивайло Иванов. Разговарях с три-
ма от кметовете на населените
места, които се проверяват. Те
ми казаха, че нямат проблеми
или нещо, което ги притеснява
на местно ниво.

Има дребни инциденти, които
според кметовете и жителите на
населените места не оказват ня-
какво сериозно влияние върху
техния живот, каза още той. И
допълни, че това обаче не озна-
чава, че не трябва да провежда-
ме такива операции. ççççç
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"Дебатът и различията не
са нещо страшно - те са
полезни и явление в живота
на всяка политическа
формация. Лошото е, когато
мотивите за тази дискусия
са различни. Приемам
дискусия, която се води
върху това - политика,
политически решения и
алтернативи. Когато става
дума за "ти си лош, ти си
лоша", "стани, аз да седна" -
това е смешен и обиден за
една партия диалог", каза
Красимир Премянов, пред-
седател на Съюза на
тракийските дружества,
пред БСТВ.

Според него са смешни
твърденията, че БСП не е
подготвена да проведе пряк
избор. По думите на Премя-
нов е обидно да се твърди,
че българският народ е
готов за електронно гласу-
ване, за пряк избор на
президент, а социалистите
да не са готови да избират
пряко своя лидер и това
показва неуважение и
недоверие към тях.

"За да си готов да си
председател на партия като
БСП, това означава, че
имаш чисто минало, чист
гръб, конструктивни вижда-
ния и готовност да ръково-
диш. Нека да има 20 такива
кандидати! Не разбирам
защо някои социалисти се
страхуват от прекия избор.
Те ще стават ръководители
на клика или на голяма
партия като БСП? Ако искат
да ръководят голямата
партия, нека минат през
ценза на членовете на
партията. Трябва да се знае
- членът на партията ръко-
води партията. Ако този
механизъм на пряк вот е
успешен, БСП ще бъде най-
влиятелната и най-силната
партия в България", каза
още той.

Според Красимир Пре-
мянов липсва мотивация в
състезанието за лидер на
БСП и има хора, които не

Îïîíåíòèòå íà Êîðíåëèÿ Íèíîâà íå ïðåäëàãàò àëòåðíàòèâíè
èäåè è ïîëèòèêè, ñìÿòà ïðåäñåäàòåëÿò íà Òðàêèéñêèòå
äðóæåñòâà è áèâø ëèäåð íà Ïàðëàìåíòàðíàòà ãðóïà íà ëåâèöàòà

знаят защо участват в него.
"За да бъдеш различен и
опозиция, трябва да носиш
със себе си алтернатива и
да кажеш - не харесвам
това решение на БСП,
предлагам друго. Досега не
съм чул достатъчно от това.
Тези хора за какво членуват
- да бъдат общински съвет-
ници и депутати ли? Трябва
да оценят отговорността -
защо една лява партия я
има и искат ли тя да бъде
полезна на народа си",
коментира Премянов. Той
добави, че в този смисъл
харесва поведението на
сегашното ръководство на
БСП за начина, по който
успя да се съобрази с
общественото мнение при
невъзприемането на Истан-
булската конвенция.

Правилен е опитът в
последните години за
модернизация на БСП

по отношение на нейното
влияние в обществото.  Това
каза в интервю за Агенция
"Фокус" Красимир Премя-
нов. "По моя преценка
главното действие, което
трябва да се извърши по
отношение на модерниза-
ция, е да се даде живот и
смисъл на членството в
партията. Редовият член
трябва да чувства, че е
активен участник в правене-
то на политика, във взема-
нето на решение и в избора
на кандидати за ръководни
органи и публични длъжнос-
ти", каза още Премянов.

 Според него не се ли
направи това, редовият
социалист се превръща в
един изпълнител на чужди
решения, неангажиран и
непитан кой какъв да бъде
и къде да отиде.

Вземането на решение
на подпис е утвърдена
практика в ръководните
органи на БСП, каза още
Премянов

Той попита защо някои

Êðàñèìèð Ïðåìÿíîâ: Àêî ïðåêèÿò âîò çà ëèäåð å
óñïåøåí, ÁÑÏ ùå ñòàíå íàé-ñèëíàòà ïàðòèÿ ó íàñ

Събития
” 70 г. - Тит Флавий
Веспасиан и предвожданите
от него римски легиони
пробиват средната стена на
Йерусалим в Обсадата на
Йерусалим.
” 1851 г. - Романът "Чичо
Томовата колиба" на Хариет
Бичър Стоу започва да се
публикува в подлистник във
вестник "Национална ера".
” 1942 г. - Втора световна
война: САЩ обявяват война
на Царство България в
отговор на обявената
символична война на САЩ.
” 1947 г. - По време на
реч в Харвардския универ-
ситет държавният секретар
на САЩ Джордж Маршал
призовава за оказване на
икономическа помощ на
следвоенна Европа.
” 1968 г. - Американският
кандидат-президент Робърт
Кенеди е смъртоносно
прострелян в хотел "Амба-
садор" в Лос Анджелис от
палестински емигрант и
умира на следващия ден.
” 2004 г. - Антоанета
Стефанова става световна
шампионка по шахмат за
жени.
Родени
” 1723 г. - Адам Смит,
шотландски икономист
” 1878 г. - Панчо Виля,
мексикански революционер
” 1883 г. - Джон Мейнард
Кейнс, английски икономист
и учен
” 1898 г. - Федерико
Гарсия Лорка, испански
поет
” 1941 г. - Бойко Димит-
ров, български дипломат и
политик

” 1946 г. - Стефания
Сандрели, италианска
актриса
Починали
” 1910 г. - О. Хенри,
американски писател
” 2004 г. - Роналд Рейгън,
40-и президент на САЩ

” 2012 г. - Рей Бредбъри,
американски писател

Íà òîçè äåí
:

"Увеличението на цената на
топлинната енергия е поради неп-
равилно управление на енергети-
ката от страна на изпълнителната
власт. Поради недобро управле-
ние на "Топлофикация-София", по-
ради това, че от Министерството
на енергетиката през последните
3 години не е внесен нито един
проект на закон - сега започват
да излизат негативи. Още когато

Ñîöèàëèñò: Ëîøî óïðàâëåíèå å â îñíîâàòà
íà ïîâèøåíàòà öåíà íà ïàðíîòî
премиерът на 3 март обяви, че
ще се намали цената на газа и
всички ще почувстваме 40% на-
маление на цената, в това число
и на топлинната енергия, още то-
гава заявих, че това е ПР акция".
Така Таско Ерменков, народен
представител от ПГ на "БСП за Бъл-
гария", коментира новината, че
КЕВР планира увеличаване на це-
ната на топлинната енергия.

"Няма как да говорим за една
нормална система за продажба
на топлинна енергия с измерва-
телни уреди, които са от миналия
век. Ако не се въведат интелиген-
тни топломери и докато не се убе-
дят гражданите, че това, което
плащат, наистина го ползват, а не

че има някаква имагинерна фор-
мула, по която се изчислява пот-
реблението им в края на година-
та, положението ще бъде тако-
ва", категоричен бе Ерменков. Той
обясни, че  към края на годината
се очаква да се раздвижи индус-
трията, да се вдигне потреблени-
ето и следователно да се вдигне
цената на газа. По неговите думи
КЕВР е изчислила една прогноз-
на цена на газа, средна за годи-
ната, и поради неспособност да
се измерва ежемесечно топлин-
ната енергия, която ползват пот-
ребителите, увеличава годишната
цена. "Всичко това е резултат от
лошо управление на енергийната
система и в частност на топло-

фикационната", смята народният
представител от левицата.

"Либерализирането на пазара
за ток се прави на пожар, защо-
то Европейската комисия ни при-
тиска да го направим, иначе ня-
ма да ни дадат нотификация за
механизма за капацитет.  Това се
случва, защото правителството не
направи необходимите мерки пре-
ди края на миналата година. Сега
ще се изкарат едни 300 хил. мал-
ки и микропредприятия на сво-
бодния пазар и голяма част от
тях, сред които зъболекарски ка-
бинети, фризьорски салони и дет-
ски градини, отиват там без яс-
нота кой ще ги снабдява с енер-
гия", коментира Таско Ерменков.ç

Таско Ерменков

негови съпартийци забра-
вят, че много решения се
взимат на подпис в делови
порядък. По думите му
даже решения на Министер-
ски съвет се взимат по този
начин.

"Мисля, че това е една
доста гъвкава и добра
форма да се действа
според условията. Не
виждам нищо страшно,
защо хиперболизират
подобна възможност. Ако
искат, да полемизират на
пленуми, те го правят по
всички възможни медии.
Никой не им е отнел право-
то да си говорят, въпреки
че аз имам малко по-
различно мнение, че трябва
в по-етичен вътрешнопарти-
ен план да взаимодействат,
дори и в критичен аспект,
отколкото някои да си
позволяват крайни оценки и
оплюване на собствените
си колеги. Би следвало по-
етично в публичното прост-
ранство да се води дебатът
между тях", коментира още
Премянов.

Би трябвало действащ
лидер на БСП да се плаши
от демократичен избор на
председател, а сега поло-
жението в партията е
обърнато, заяви той и
попита каква е тази така
наречена вътрешна опози-
ция и призова тя да се
дефинира.

"От една страна, тя
вероятно търси своето
място и алтернативност с
някоя различна политика.
Не съм разбрал каква
политика предлага вътреш-
нопартийната опозиция.
Второто, тя желае да види
друга персона. Не да има
демократична възможност и
механизъм да се явят на
състезание и партията да ги
избира. Защо се плашат от
това? Не го разбирам",
подчерта още Премянов.

Според него трябва да
има спорове, търсене на
решения.

"Вземат ли решение за
политиката, която предлагат
на българското общество,
трябва да стоят твърдо зад
нея", изтъкна още Премя-
нов.

Сегашното ръководс-
тво на БСП прояви
мъдрост и смелост
да подкрепи каузите
на тракийци,

заяви Премянов, който е
председател на Съюза на
тракийските дружества и на
Комисията за изработване
на нов Устав на БСП за
модернизацията на БСП, за
лидерския въпрос и конди-
цията на партията.

Според него коалицион-
ните отношения в "БСП за
България" трябва да се
развиват етично.

БСП е в кондиция, но
постоянното поставяне на
въпроса за смяна на лиде-
ра я дестабилизира, комен-
тира той.

"Така партията не може
да поддържа стабилност и
доверие в обществото",
каза още Премянов.

Той сподели, че преди 4
години е бил противник да
се сменя предшественикът
на Корнелия Нинова, но в
крайна сметка конгресът е
взел решение да го смени.

"Сега същите тези хора
продължават със същата
тема: дайте да сменим и
Корнелия Нинова. Това е
неприемливо и неправилно
действие от страна на така
наречената опозиция в
партията", каза още Премя-
нов.ç
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Между 250 000 и 300
000 дка с пшеница ще
бъдат разорани в Добрич-
ка област. Това е прогно-
зата на проф. Иван Киря-
ков от Добруджанския
земеделски институт,
дадена по време на
организирания Ден на
отворени врати в научния
център. Тези площи предс-
тавляват близо една
четвърт от засетите през
есента 1,300 хил. дка с
житни култури. "Има
посеви, в които само една
трета от класа формира
зърно, има полета, в
които на кв.метър има
запазени едва по 5-6
класа, които са с наполо-

Ñðåäíèÿò äîáèâ îò ïøåíèöà íÿìà
äà íàäñêî÷è 400 êã îò äåêàð,
êàçâàò åêñïåðòèòå

Ñóøàòà óìîðè åäíà ÷åòâúðò îò
æèòíèòå ïîëåòà â Äîáðóäæà

Продължава установяването
на пропадналите площи с пше-
ница в Добричка област. До две
седмици се очаква окончателни-
те резултати да станат ясни, съ-
общи Радостина Жекова, пред-
седател на Добруджанския съюз
на зърнопроизводителите. Към
момента са подадени 300 000
заявления за пропаднали площи,
като броят им непрекъснато рас-
те. Установени са 28 000 дка с
напълно унищожена от сушата
реколта.

За поредна година пшеница-
та в Житницата на България ще
бъде културата, която ще донесе
загуби на земеделските стопани.
Причините - липсата на зимна
влага, последвалото засушаване
и изсъхване на растенията. По-
севите пожълтяха и на места се
превърнаха в пустиня. Особено
сериозно е положението в край-
морските общини Шабла и Ка-

Ïîäàäåíè ñà íàä 300 000 çàÿâëåíèÿ çà ïðîïàäíàëè ïîñåâè â Äîáðè÷êî

Пшеницата заема повече от
40 % от сеитбооборота в сто-
панствата на Добруджа, които
провалът на реколтата поставя
пред сериозни финансови изпи-
тания.  "Решението на Консул-
тативния съвет по зърно е да се

вина налято зърно. При
около 30 % от площите с
пшеница в крайморските
общини Шабла, Каварна,
Балчик добивите ще бъдат
между 50 и 150 кг от
декар", не крие ученият.

Преждевременното
изсъхване на житните
полета ще доведе до по-
ранна жътва в Добруджа.
Според проф. Киряков
през настоящата стопанс-
ка година комбайните ще
влязат в полетата между
20 и 30 юни. Прогнозите
на учения показват, че
средният добив за цяла
Добричка област ще бъде
по-нисък от предходната
година и няма да бъде

надскочи 400 кг/дка.
Състоянието и добивите

от пшеница зависят от
типа селекция и от прило-
жената агротехника,
подчертаха още селекцио-
нерите от Добруджанския
земеделски институт.
Оскъдните запаси от
есенно-зимна влага и
липсата на валежи през
пролетта са нанесли

изплатят помощи за 100 % про-
паднали площи. Има хора със 70-
80 % увредени пшенични поле-
та, това също е загуба. Докато
не се види какво е състоянието
на посевите, какъв е точният раз-
мер на напълно пропадналите
пшеници и какъв е бюджетът, едва
тогава, предполагам, ще се взе-
ме решение за помощи към ко-
легите с по-голям процент про-
паднали площи", уточни още Ра-
достина Жекова.

Дори изчистването на поле-
тата с пшенични останки ще
изисква средства, пресмятат сто-
паните. Производството на един
декар пшеница излиза между 80
и 120 лв./дка, като в тази сума
не е включена рентата. Обичай-
но в Добруджа през последните
години собствениците на земя по-
лучават най-високи суми - от по-
рядъка на 100-120 лв.,пише Аг-
ри.БГ.ç

Ден на отворени врати се
проведе в Добруджанския земе-
делски институт край Генерал То-
шево. На земеделските произво-
дители беше представена селек-
цията на института с акцент тре-
вожното засушаване в региона
- показани бяха пшеничните по-

севи, при които липсата на вла-
га е оказала най-голямо влия-
ние. На опитното поле беше
представен и новопризнатият
сорт "Никодим".

Институтът вече се подготвя
за есенната сеитба, съобщи пред
журналисти директорът Илия Или-

Åêîìèíèñòåðñòâîòî
îáðè÷à íà ôàëèò
àãðîáèçíåñ çà
ìèëèîíè

След розопроизводителите
за протест тази пролет се гот-
вят и производителите на ма-
лини и ягоди от Попово и Тър-
говище, чиито градини тази го-
дина ще бъдат лишени от на-
появане заради пресъхването
на язовир Ястребино. Пробле-
мът изригнал с пълна сила в
края на май, когато с писмо
до Българската асоциация на
малинопроизводителите и яго-
доплодните от Министерство-
то на околната среда и водите
съобщили, че от същия месец
се спира подаването на вода
за градинарите от региона по-
ради "необходимостта да се
осигури вода за питейни нуж-
ди на населението от град Ан-
тоново".За бранша това би оз-
начавало пълен фалит, защото
изградените през последните
30 години и окрупнени мали-
нови градини разполагат със
скъпи системи за капково на-
появане, което да осигури ре-
колта от май до октомври, за-
явява председателят на асоци-
ацията Божидар Петков в пис-
мо до министъра на околната
среда Емил Димитров.

Петков определя като "аб-
сурдно предложението на Еко-
министерството земеделците
тепърва да търсят алтернатив-
ни източници за напояване "от
днес за утре", докато са могли
да бъдат информирани за теж-
ката ситуация поне два месе-
ца предварително". Ще припом-
ним, че сушата засегна регио-
на още от есента на миналата
година и ако нивото на язовир
Ястребино е спаднало критич-
но, то чиновниците от екове-
домството е трябвало да го ус-
тановят още в началото на
2020 г. Вместо това те са прос-
пали проблема и сега той се
стоварва с огромна сила вър-
ху малинопроизводителите, ко-
ментират от асоциацията.

Липсата на вода означава
пълен фалит за фермерите,
който ще повлече след себе
си и огромно социално напре-
жение, тъй като всяко лято в
градините биват наемани око-
ло 3 хиляди души сезонни ра-
ботници, които разчитат на то-
зи доход, посочва Петков.

Затова от браншовата ор-
ганизация настояват в Попово
да се създаде междуведомст-
вена комисия с участието на
всички засегнати страни - от
МОСВ, с териториалната й Ба-
сейнова дирекция до "Напои-
телни системи" плюс област-
ните и общински служби на ми-
нистерството на земеделието,
които да намерят решение на
проблема.

Ако до 10-и няма решение,
браншовите организации на
производителите на плодове и
зеленчуци от региона обеща-
ват на 15 юни да организират
протести, като блокират реги-
оналните пътища, се посочва
в писмото. Да оставиш без во-
да основните големи градини
в страната, би означавало или
пълна безмозъчност от страна
на чиновниците в Екоминистер-
ството, или бойкот на иконо-
мически жизнения бизнес в зе-
меделието.

Екатерина СТОИЛОВА,

Синор.БГ

сериозни поражения
върху селекцията, която
не е създадена в Бълга-
рия.

Сортовете на Добру-
джанския институт са
насочени към почвено-
климатичните условия на
страната ни и имат висо-
ко ниво на устойчивост на
стресови фактори, допъл-
ни доц.Галина Михова.ç

варна, в които над 80 % от пло-
щите с жито пропаднаха.  1 млн.
245 хил. дка с пшеница засяха
земеделските стопани от Добрич-
ка област през есента на 2019 г.
Разорването на част от тях вече
започна.

ев. За предстоящата кампания ще
се предлагат базови семена от
14 сорта мека пшеница, 2 сорта
ечемик, 5 сорта тритикале и 3
сорта твърда пшеница. Подготве-
ни са общо около 450 тона. Ос-
вен това ще бъдат произведени
и 170 тона сертифицирани се-
мена от първо размножение. По
думите на доц. Илиев се очаква
засилен интерес към семената на
земеделския институт.

Новите признати сортове пше-
ница на института са високопро-
дуктивните и устойчиви на стрес
"Шибил", "Чудомира" и "Цвета",
както и устойчивият на болести
зимен фуражен ечемик "Ларимар".
Всеки момент се очаква одобре-
ние за сорт пивоварен ечемик
"Брилянт". В изпитание са още 8

"Øèáèë", "×óäîìèðà" è "Öâåòà" ñà íîâèòå
æèòíè ñîðòîâå íà Äîáðóäæàíñêèÿ èíñòèòóò

сорта пшеница и ечемик, разра-
ботени от селекционерите на Доб-
руджанския земеделски институт.

"Екипът ни има нови визия
за селекционната програма", за-
яви доц. Галина Михова, селек-
ционер в отдел "Селекция на зър-
нено житни и бобови култури".
Освен основните цели за устой-
чивост на растенията към болес-
ти, неприятели и климатични пре-
дизвикателства, които гонят, се-
лекционерите няма да отстъпят
от нивото на качествените пока-
затели. "Ние сме длъжници на на-
шите потребители, на българите.
Трябва да знаем какво слагаме
на масата си, как то е произве-
дено и съответно всички нива по
веригата да бъдат доволни", до-
пълни доц. Михова.ç
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"Още днес ще се опро-
вергае прогнозата за 20%
увеличение на парното",
заяви вчера премиерът
Бойко Борисов в профила
си във Facebook, като
визира насроченото за
по-късно заседание на
Комисията за енергийно и
водно регулиране (КЕВР),
на която се очаква регу-
латорът да опровергае
доклада си и да обяви, че
цената за топлинна енер-
гия няма да се вдига.

Премиерът коментира
пред журналисти доклада
на КЕВР, от който се
вижда, че са одобрени по-
високи цени на топлое-
нергията в цялата страна
от 1 юли, като за София е
предвидено 22% поскъпва-
не. КЕВР обоснова това
поскъпване въпреки

Ñêúïîòî ïàðíî
ïàíèêüîñà Áîðèñîâ

Ïðåìèåðúò å
íåäîâîëåí îò
ïëàíîâåòå íà
ðåãóëàòîðà äà
âäèãíå öåíàòà íà
òîïëîåíåðãèÿòà
ñ íàä 20% çà
Ñîôèÿ îò 1 þëè
âúïðåêè ìíîãî
ïî-åâòèíèÿ ãàç

Икономиката на България на-
расна с 2,4% през първото три-
месечие на 2020 г. на годишна
база и брутният вътрешен про-
дукт възлиза на 25,575 млрд.
лева. С това сезонно изгладе-
ните данни за БВП потвърдиха
предварителните данни на На-
ционалния статистически инс-
титут.

Пандемията от коронавирус
не повлия сериозно на иконо-
мическите резултати през яну-
ари и февруари, но през март
вече се усети забавянето на
икономическата активност в
глобален мащаб. Това се отра-
зи и на резултатите през пър-
вото тримесечие на 2020 г., ста-
ва ясно от първоначалните дан-
ни на НСИ. Това е най-бавният
темп на увеличение на БВП от
третото тримесечие на 2014 г.

На тримесечна база иконо-
миката расте с 0,3 процента -
най-малкото увеличение от пър-
вото тримесечие на 2014 г., в
сравнение с ръст от 0,8 про-
цента в сравнение с периода
октомври - декември на мина-
лата година. През четвъртото
тримесечие на 2019 г. ръстът
беше 3,1%.

Създадената от отраслите на
националната икономика брут-
на добавена стойност в перио-
да януари - март е 21,956 млрд.
лв. по текущи цени. През пър-
вото тримесечие на 2020 г. от-
носителният дял на аграрния
сектор в добавената стойност
на икономиката увеличава рав-
нището си спрямо същото три-
месечие на предходната годи-
на с 0,1 процентни пункта. При-
носът на индустриалния сектор
е с увеличение с 0,1 процент-
ни пункта до 27,6%.

Относителният дял на доба-
вената стойност, реализирана от
дейностите в сферата на услу-
гите, обаче намалява до ниво
от 70,2% при 70,4% през пър-
вото тримесечие на миналата
година.ç

ÍÑÈ ïîòâúðäè
5-ãîäèøíîòî äúíî
íà ðúñòà íà ÁÂÏ
îò 2,4%

Българските потребители на
топлинна енергия ще плащат през
следващия отоплителен сезон
средно с 14 на сто по-ниски
сметки за парно и топла вода,
независимо че спрямо сегашни-
те цени се предвижда повише-
ние с около 22 процента. Това
обясни председателят на Коми-
сията за енергийно и водно ре-
гулиране (КЕВР) Иван Иванов в
онлайн изявление в сряда след
открито заседание на органа по
доклада за прогнозната годишна
цена на парното от 1 юли 2020
г. Той каза още, че мандатът му
начело на КЕВР, както и на чети-
рима от членовете й, е изтекъл
още на 2 април 2020 г., но дока-
то парламентът не избере нови
хора на тяхното място, те са
длъжни да изпълняват служебните
си задължения, защото такова е
законовото изискване.

Иванов защити разчетите на
комисията за поскъпването на

ÊÅÂÐ çàùèòè ñêîêà îò 22 % íà ïàðíîòî

ПОКАНА
Управителния съвет на Кооперация "Прогрес с.Лесново ,Общ. Елин Пелин, Софииска област

СЪОБЩАВА
на всички свои членове ,че Годишното отчетно- изборно събрание на пълномощниците ще се

състои на 20.06.2020г.
/СЪБОТА/ от 8.00ч. в  читалището на с.Лесново. ПРИ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА
ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ СЪЩОТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ДВОРА  НА КООПЕРАЦИЯ

"ПРОГРЕС" ПРИ с.ЛЕСНАВО СЪЩИЯ ДНЕВЕН РЕД.
ДНЕВЕН РЕД:

1.Приемане на нови членове и освобождаване от членство.
2. Отчет на Управителния съвет за стопанската и финансова дейност на кооперацията през

2019г.
3.Отчет на Контролния съвет.
4.Приемане на Годишния финансов отчет
5.Приемане на Годишен производствено -финансов план и насоки за дейността през 2020г.
6.Приемане на Решения по отчетите за осъществяване организационната и производствено-

финансова дейност на кооперациятя през 2020г.
7. Избор на нови ръководни органи на кооперацията Председател,Управителен съвет и Кон-

тролен съвет.
8. Утвърждаване на  нови пълномощници.
При липса на кворум събранието ще се проведе енин час по-късно.
ОТ РЪКОВОДСТВОТО

намалената с над 40%
цена на руския газ, с
евентуално бъдещо пос-
къпване на суровината.
Борисов припомни, че
България е успяла да
договори намаление в
цената на природния газ с
"Газпром" в размер на
повече от 42%, и то със
задна дата. Заслугата
всъщност е на Европейс-
ката комисия.

Енергийните цени и
особено сметките за
парно открай време обаче
възмущават хората. Бори-
сов пък още от първия

мандат, когато подаде
оставка заради протести
срещу цените на тока,
парното и газа, има
изострена чувствителност
към темите с повишаване-
то на енергийните цени. В
същото време договорено-
то от "Булгаргаз" поевти-
няване на цената на газа,
което се случи под натис-
ка на ЕК и заплахата за
глоби с милиарди "Газп-
ром" за злоупотреба с
монопол, е "гордостта" на
правителството в послед-
ните месеци на непрекъс-
нат спад на цената на

газа. Тя се срина с близо
43 на сто от април, през
май намаля с над 6 про-
цента, от юни с над 9
процента, а за юли прог-
нозите са за нов 7-про-
центен спад.

"Ще обсъдя с колегите,
и без това им е изтекъл
мандатът, смяна на КЕВР.
Такива глупости не може
през седмица-две да се
говорят за такива неща",
категоричен е министър-
председателят. "Говорят за
бъдеще време, ако стане-
ло нещо, еди-какво си. Те
излизат и казват: ще
вдигнем с 20% цената на
"Топлофикация". Да, през
годините топлофикациите
са задлъжнели много,
защото не вдигаха, и при
Орешарски не вдигаха
цената, и като всеки един
продукт - това се плаща.
Или ще влязат в час да
говорят това, което реал-
но имат, а не да ми пра-
вят прогнози и след
няколко дни да опроверга-
ват, днес сега ще го
опровергават."ç

парното спрямо цената от май
2020 г., но отбеляза, че сегаш-
ните цени на газа са моментно
ниски и така е всяко лято зара-
ди спада на потреблението на газ
за битовото отопление. Тази го-
дина рекордно ниските цени се
дължат и на пандемията от ко-
ронавируса и намаленото про-
мишлено производство. През зи-
мата обаче традиционно цените
на газа растат, а сега се очаква
и възстановяване на икономика-
та и увеличение в търсенето на
промишлеността.

Той отбеляза, че софиянци ка-
тегорично ще плащат с 15 на сто
по-ниски сметки за парно в след-
ващия отоплителен сезон и по-
сочи, че миналия юли цената на
топлинната енергия в столицата

е била над 95 лв./Мвтч, а сега
се предвижда да е над 81 лв.
"Това са фактите. Хората трябва
да бъдат спокойни", заяви Ива-
нов, според когото информация-
та е поднесена "изкривена, це-
ляща да предизвика силно разд-
разнение". За хората обаче изг-
лежда нелогично вдигането на це-
ната на парното при ниски цени
на газа.

Предстои да се види дали Бо-
рисов ще изпълни заканата си за
смяна на състава на регулатора.
Процедурата за подмяна на чле-
новете с изтекъл мандат през ап-
рил не е инициирана от Народно-
то събрание. Причината за това е
необходимостта от толкова мно-
го ценови решения, които трябва
да се вземат от регулатора.

Освен за парното от 1 юли
трябва да се приемат цени и за
топлинната енергия със задна да-
та, за да се отрази поевтинява-
нето на газа от август 2019 г.,
както и цените за бита от 1 юли.ç

Преди 140 г., само две лета
след Освобождението ни от ос-
манско владичество, Княжество
България приема своя парична
единица. А за да я орисат силна

Èíôîðìàöèÿòà áèëà ïîäíåñåíà
"èçêðèâåíà, öåëÿùà äà ïðåäèçâèêà ñèëíî
ðàçäðàçíåíèå", îáÿâè Èâàí Èâàíîâ

Áúëãàðñêèÿò ëåâ ñòàíà íà 140 ãîäèíè
и независима, парламентаристите
й дават наименованието "лев",
както се зове по онова време
царят на животните.

Сеченето на монети в Бълга-
рия датира от 13-и век, когато
за първи път върху паричните
знаци е изписано името на бъл-
гарския владетел цар Иван Асен
Втори. На 28 май 1880 г. пък се
провежда заседание на второто
обикновено Народно събрание,
което завършва с приемането на
Закона за правото за рязане на
монети.

Иван Иванов

На него Стефан Стамболов
настоява паричната единица да
се нарича "франк" по примера
на Белгия, а д-р Иван Богоров
предлага думата "свободник". В
крайна сметка надделява депу-
татът Йосиф Ковачев с наимено-
ванието "лев".

Законът за правото на ряза-
не на монети в Княжество Бъл-
гария влиза в сила на 4 юни 1880
година и тази дата се счита за
рождена за българската парична
единица "лев" и неговото подраз-
деление "стотинка".ç

Първата българска банкнота е с
номинал 20 лева и е емитирана

през 1885 г.



Уважаеми читатели,

В този и следващи броеве на
вестника отделяме място за мне-
нието на български  учени, общес-
твеници, публицисти по една горе-
ща тема на деня: Хонконг. Китайс-
кият мегаполис вече месеци наред
не слиза от вниманието на светов-
ните медии. Причината?

Почти цялата минала 2019-а се-
деммилионният  град бе арена на
социални вълнения. Брутални  улич-
ни акции, окупиране на местния
парламент, на международното ле-
тище, палежи на магазини и т. н. В
същото време САЩ и някои запад-
ноевропейски страни подеха нечес-
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тна и злобна кампания срещу влас-
тите в града  и оттам - срещу уп-
равляващите кръгове в КНР. Поя-
виха се много свидетелства и до-
казателства, че тълпата (предим-
но от маргинали) е щедро платена
с долари и британски лири, че съ-
битията имат своите задгранични
диригенти.

В началото на тази година враж-
дебният антикитайски вой достиг-
на  апогея си. Защо? По простата
причина, че на годишната сесия на
ОСНП (парламентът на КНР) в от-
говор на случващото се бе одоб-
рен закон за сигурността и  защи-
тата на социо-политическата цялост

на мегаполиса Хонконг.
Предлагаме ви мнения по проб-

лема на доайена на българската
журналистика, публициста Крум Ва-
силев, на проф. Светлана Шарен-
кова - издател на в. ЗЕМЯ в. "Ки-
тай днес", на проф. Нако Стефа-
нов - експерт по проблемите на
Азия, на журналиста и писателя Пе-
тър Герасимов и на известния вън-
шнополитически коментатор Любо-
мир Михайлов. До голяма степен
те отразяват мнението на трезво-
мислещата и демократично наст-
роена част от българското общес-
тво, което - убедени сме, е мно-
зинство в нашата страна.

Проф. Светлана ШАРЕНКОВА,

изадател, общественик

Òîâà å Õîíêîíã
През 1997 г. КНР придобива

суверенитет над Административния
район Сянган, както е китайското
име на Хонконг (в  превод от
китайски "Благоуханно пристани-
ще"). Великобритания е владяла
територията от 1842 г., след една от
водените от нея колониални  Опи-
умни войни.

Според приетата преди 23 години
съвместната китайско-британска
декларация и основния закон на
Хонконг територията получава
широка автономия. В рамките на
политиката "Една държава, две
системи" правителството на Китай
поема отбранителната и външната
политика на територията. Хонконг
запазва контрола над законодателст-
вото, полицията, паричната система,
митата и имиграционната политика,
а също така запазва представителст-
вото си в международни организа-
ции и събития.

Хонконг е желано, удобно и
изгодно място за среща между
Запада и Китай и Азия като цяло.
Там на десет пъти по-малка терито-
рия от България живеят около 7
милиона души. В този необикновен
град-държава  високите  технологии
съжителстват с традиционния начин
на живот, небостъргачите с рибарс-
ки селища. Тук са създадени и
първите търговски центрове в света,
които живописно съществуват наред
с традиционните плаващи пазари.

Самопровъзгласили се
за най-меродавен световен
съдия и за еталон за демок-
рация, САЩ отново размах-
ват "демократичната" си то-
яга. Щели да налагат санк-
ции на Китай, защото не бил
съгласен с т. нар. опозици-
онери в Сянган (Хонконг) да
продължават с издевателс-
твата си. А техните издева-
телства ескалират - блоки-
рат пътища, разбиват и па-
лят магазини, нападат поли-
цаи. Но правят това под
формата на патентования
специалитет на ЦРУ - "цвет-
ната революция", която ве-
че не крие целта си: отде-
ляне от Китайската народ-
на република, създаване на

Íàãëîñò áåç ãðàíèöè

Крум ВАСИЛЕВ,

общественик, публицист

"сянганска държава". В чий
интерес? - Не в интерес на
мнозинството от хората в
този многолюден град, а в
безспорен интерес на едрия
финансов капитал. Защото
Хонконг, казано най-обобще-
но, беше, е и ще бъде висо-
копроизводителна "фабрика
за пари".

Имах завидната въз-
можност да бъда в този
град преди 60 години, ко-
гато той все още беше про-
текторат на Великобрита-
ния. Тогава се учудвах как
на сто пъти по-малка тери-
тория от българската се
създава няколко пъти по-
голям брутен вътрешен
продукт от този на Бълга-
рия. Сега се чудя на дру-
го: как отговорни полити-
ци на САЩ си въобразяват,
че Сянган, станал през 1997

г. по съвсем законен път
неделима част от Китайс-
ката народна република,
може да бъде откъснат от
нея, да получи "автономия"
и практически да премине
под чужда опека. Вярно,
преди близо два века Ве-
ликобритания, тогавашният
световен хегемон, успя да
направи това, но сега вре-
мената са други. Опиумни-
те войни безвъзвратно са
в историята. Друг, друг е
днешен Китай! И само на-
ивници могат да си въоб-
разяват, че Централното
китайско правителство ще
допусне да бъде нарушен
държавният суверенитет на
Китайската народна репуб-
лика. Китайското правител-
ство е в правото си да из-
гради такава правна сис-
тема и такива механизми,

които ще осигурят пълна
защита на държавната и
народната сигурност в Сян-
ган.

Политиката, според ко-
ято на САЩ е разрешено
всичко, а на Китай не е
позволено да защити це-
лостта и суверенитета си,
е в остър дисонанс и с ло-
гиката, и с международно-
то право. Най-новият про-
туберанс на тази политика
е поредната наглост на
САЩ, изживяващи се като
световен хегемон.

Нищо не оправдава на-
падките на Белия дом и
претенциите на консерва-
тивните кръгове на щатите
към една неделима част от
Китай - финансовия и тър-
говски мегаполис Хонконг.

Но този път наглостта на
САЩ ще удари на камък.



СъботникСъботник
Година XIII. Брой 21, 5 юни 2020Приложение на ÇÅÌß

Героите от приказките
скачат в реалния свят
Героите от приказките
скачат в реалния свят

Понякога литературните
героите се сдобиват с дом -
любимите им предмети, за
които четем по страниците,
са се материализирали…
Това е най-доброто призна-
ние за всеки писател -
читателите му да възприе-
мат сюжета като истина и
сами да заживеят с него.
Сред най-известните музеи
на литературни герои е този
на Шерлок Холмс.

Казват, че това е и
най-известният адрес в
света на литературата
изобщо. На Бейкър
"Стрийт" 221. Там живял
прочутият детектив, ако
вярваме на историите на
Артър Конан Дойл.
Когато пише книгите си,
всъщност номерата на
улицата не стигат чак
дотам. Но пък уредниците
на музея поставят табела
и написаното в крими-
налните истории оживява.
Самият музей предлага
да надникнем в светая
светих - жилището на
литературния герой. Има
и кът, посветен на доктор
Уотсън, верния помощник
на Холмс. Всички пред-
мети в музея са поставе-
ни точно според описано-
то в книгите на Дойл.

Музей на сатирата и
хумора "Остап Бендер"

Намира се в град
Козмодемянск на терито-
рията на Руската федера-
ция. Целият музей е
посветен на една-единст-
вена книга - "Дванайсетте
стола". Според сюжета
главният герой Остап
Бендер иска да превърне
мъничкото градче Васюки
в нова световна столица.
А Васюки е всъщност
Козмодемянск. Иля Илф
пристига тук през 1925-а,
а само няколко години
по-късно излиза и книга-
та. Музеят е открит през
70-те и е посветен именно
на плановете на Остап
Бендер за Васюки, като
може да се види и какво
от тях се е сбъднало.

Музей на Дон Кихот
Макар че самият

писател Сервантес не
посочва никъде рожденото
място на най-известния
си герой, литературоведи
са убедени, че това е
Сюдад Реал. Разположен
е в автономната област
Кастилия-Ла Манча и е
изтъкан от история. Част
от славата си дължи
точно на Рицаря на
печалния образ. Една от

старите къщи в града е
посветена на литератур-
ния герой - предлага
картини, статуетки, илюс-
трации, всички те обеди-
нени от темата за Дон
Кихот. Има и много
предмети, които доизг-
раждат образа му на
базата на славната книга.

Музеят на Д'Артанян
Намира се в родното

място на действителната
историческа фигура, която
вдъхновява и самия
Дюма. Лупиак е мъничко
селце, в което сякаш
времето е спряло. За това
допринася и самият
музей. В него могат да се
видят артефакти от вре-

мето на Луи XIV, много
детайли от живота на
гасконците преди столе-
тия.

Музей на героите на
Астрид Линдгрен

Заема цял остров в
Стокхолм, като има и
специално влакче, с което
децата попадат ту в една,
ту в друга от вълшебните
истории на писателката.
Музеят "Юнибакен"
съдържа много елементи
от творчеството и на
други известни автори -
сред тях и Туве Янсон.
Програмата е много
наситена с различни
спектакли и други съби-

тия за деца. Има и книжар-
ница с детски книги на
най-различни езици.

Музей на Малкия
принц

В японското Хаконе -
място, предлагащо и
великолепни извори и
гледка към Фуджи, не са
забравили Малкия принц.
Самият музей е на откри-
то, в парка покрай населе-
ното място. Изведнъж от
Япония посетителите
попадат в Париж отпреди
войната. Експозицията е
посветена в голяма степен
на автора на книгата -
Антоан дьо Сент-Екзюпе-
ри.

Разбира се, всеки има
своята тайна как да покани
музата на рамото си - та да
започне тя сладко да декла-
мира и да се роди някоя ве-
лика творба. Всеки писател
си има система за работа,
защото наред с вдъхновение,
писането се явява и зана-
ят. Големите майстори от
прежни епохи са притежа-
вали своите малки заклина-
ния, та да им вървят думи-
те по вода.

Някои от тях ни карат
да се разсмеем, а други - да
се замислим. Може да са
слабости или пък прашин-
ка, натежала на везните, че
да се родят любимите ни
книги.

Сред големите творци
Александър Пушкин обичал
да драска по листите - нас-
ред заврънкулките лека-по-
лека се раждало поредното
му стихотворение. Тонуса си
основоположникът на рус-
кия реализъм повдигал с
пиене на… лимонада. Решал

Как творят великите писатели и поети
сявал от изкушението да из-
лезе на разходка. Сядал и
подхващал някой от мно-
гобройните си романи.

Хенрик Ибсен пък изпол-
звал метода на приятелска-
та надпревара. Бащата на
съвременната драма, както
го наричат, поставял на бю-
рото си портрет на своя ли-
чен съперник в литература-
та - Аугуст Стриндберг. Ко-
гато приятели го питали за-
що, Ибсен нервно отгова-
рял: "Не мога да напиша и
ред, ако в мен не е втрен-
чен този безумен поглед".

Чарлз Дикенс е извес-
тен с романите си, праве-
щи разрез на Викторианс-
ката епоха. За да е близо
до случващото се в родна-
та му Англия, той посеща-
вал моргата. И там раз-
мишлявал върху тленност-
та на битието ни. На вся-
ка написана страница от-
пивал гореща вода, което
от гледна точка на сегаш-
ните норми за здравосло-

романите си. Това му поз-
волявало да експерименти-
ра с поредността на глави-
те, преди да създаде окон-
чателния вариант на една
или друга книга. Казват, че
за романа "Ада или страст"
създал над 2000 такива кар-
тички.

Стивън Кинг се е спрял
на определен брой страни-
ци - в неговия случай са 10.
Кралят на ужасите ги пи-
ше, без да почива на обяд
или пък в неделя. Именно
тази привичка го превръща
и в най-плодотворния съв-
ременен писател в САЩ.

ли да работи вечер, прис-
лужникът си знаел, че тряб-
ва да остави на бюрото ця-
ла кана.

Романтикът Балзак също
обичал нощното писане, но
се подкрепял с класическа
напитка - кафе. Ръкописите
в архива му са покрити с
отпечатъци именно от ка-
фени чаши. Само че прека-
ляването с кофеина водело
до съвсем нездравословни
навици - понякога пишел по
две денонощия, без да се от-
късва от работата.

Шилер обаче вече ни ка-
ра леко да свъсим вежди -
германският поет се вдъх-
новявал за своите стихове
от миризма на загнили
ябълки. Това правело лошо
впечатление и на един от
добрите му приятели, Гьо-
те, който се оплаквал, кога-
то го посещавал.

Виктор Юго имал стра-
нен метод за работа - карал
прислугата да скрие всич-
ките му дрехи и така се спа-

вен живот е напълно под-
ходящ начин да прогониш
умората.

Труман Капоти наричал
себе си "хоризонтален пи-
сател". Имал предвид фак-
та, че пишел в легнало по-
ложение с молив, без да
признава пишещите маши-
ни, които вече са набрали
популярност по негово вре-
ме. Именно лежешком съз-
дал и един от най-извест-
ните си романи - "Закуска в
"Тифани".

Ърнест Хемингуей имал
норматив - 500 думи на ден.
Ставал рано, за да изпъл-
ни нормата, преди да е на-
пекло здраво. Обичал да пи-
ше в тишина и покой. Но-
сят се легенди за пристрас-
тията му към алкохола, но
също така се твърди, че ни-
кога не си позволявал да
пише в нетрезво състояние.

Владимир Набоков из-
ползвал интересна система
от картички, чрез които под-
реждал отделните сцени в

Владимир Набоков

Музеят на героите на Астрид Линдгрен

Музей на Малкия принц
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Д-р Георги
Атанасович
защитава
дисертация
в Сорбоната

Книга за първия българ-
ски министър на просвеще-
нието д-р Георги Атанасович
е включена в каталога на
Конгресната библиотека на
САЩ. Изследването е дело
на   д-р Мария Тошева,
дългогодишен лекар в
свищовската болница.

В книгата е поместено
фототипно издание на
дисертацията на д-р Георги
Атанасович. Той е роден в
Свищов през 1821 г. и
завършва медицина в
Париж през периода 1843-
1848 година. "В своя труд,
представен пред научната
общност в Медицинския
факултет на Сорбоната на
17 юни 1848 г., д-р Атанасо-
вич изследва различни
случаи на хеморагия при
раждане, проблем, с който и
днес се срещат акушер-
гинеколозите по целия
свят", уточни д-р Тошева.

Неговата дисертация е

Книга за първия български министър
на просвещението - в Конгресната
библиотека на САЩ

Къща "Недкович" е
забележителен възрожденс-
ки дом, построен през 1863
г. изцяло в стила на
европейския класицизъм.
Някои чуждестранни
изследователи не без
основание оприличават
сградата на италианско
палацо от епохата на
Ренесанса. Негов собстве-
ник е известният търговец
и възрожденски обществе-
ник Никола Недкович.
Фасадата на къщата е
богато декорирана с тър-
жествен 4-колонен портик
с кръгли арки. Най-
забележителни във вът-
решната част са симетрич-
но разположените стаи с
орнаментирани в геомет-
ричен стил тавани и
богато изписани стени.

В стаите към двора са
изобразени пейзажи с
изгледи от европейски
градове. Днес къщата на
Недкович е дом на експози-
ция "Старинен градски тип",
представяща вътрешната
наредба на богатите плов-
дивски домове от XIX век.
Изложени са мебели и вещи
на фамилия Недкович.

Къща "Хиндлиян" е
посторена от неизвестен
майстор по вкуса на

Къща "Недкович" - забележителен възрожденски дом

преведена от френски език и
според съвременните специ-
алисти и от днешна гледна
точка има своята научна
стойност.

За първи път пред бъл-
гарската аудитория книгата е
била представена в Свищов
на 28 август 2017 г. в салона
на свищовската Многопро-
филна болница за активно
лечение "Д-р Димитър
Павлович". Тогава изданието
е преведено за първи път на
български език - близо 170
години след защитата на
дисертацията му в Сорбона-
та. В книгата е представен
като фототипно копие и
пълният текст на френския
оригинал на дисертацията.
За включването на каталога
в Конгресната библиотека в
САЩ пред свищовската
общественост е съобщил с
писмо д-р Лъчезар Тошев,
син на д-р Мария Тошева.

След завършване на
своето образование д-р
Атанасович се установява в
Букурещ. Има четири деца.
Преподавател е в Букурещ-
кото медицинско училище, а
по-късно преподавател по
съдебна медицина и токси-
кология. Почетен професор
е на Факултета по медицина
и фармация в Букурещ и

член на Висшия медицински
съвет.

Пише много статии и се
грижи за издаването на
книги. Подпомага образова-
нието в родния си град
Свищов.

След Освобождението
става министър на народна-
та просвета в първия
кабинет на България,
оглавяван от Тодор Бурмов.
След оттеглянето си от
активна политическа дей-

ност се завръща в Букурещ
при семейството си. Негови-
ят изследовател д-р Мария
Тошева по бащина линия е
наследник на рода на
Драган Цанков - два пъти
министър-председател на
България и народен предс-
тавител в Учредителното
събрание. Тя е автор и на
книга, посветена на видните
свищовски родове.

Според нея д-р Атанасо-
вич е представител на онова

съсловие българи от 19-и
век, които, въпреки че
произхождат от небогати
семейства, получават своето
образование в престижните
европейски университети с
цената на много труд и
старание.

По-късно семейни проб-
леми връщат д-р Атанасович
отново в Свищов, където
умира през 1892 г. Погребан
е в двора на църквата "Св.
Троица".

богатия търговец и чиф-
ликчия Степан Хиндлиян.
Впечатляваща е връзката
със съседната Балабанова
къща, което придава
ансамблово родство на
двете сгради. Дворът
обединява стопански
постройки, баня и маза.
Представителна е дворната
фасада с централен пор-
тик, вписан навътре.

Приземието е организира-
но около правоъгълен
салон, отворен към 3
големи стаи, малък еркер
към улицата, вход към
банята и стълбище към
втория етаж. Това е една
от най-богато украсените
пловдивски къщи.

Чирпанските майстори
декоратори Моко и Мавру-
ди са работили повече от 6

месеца върху изписването
на всички стени отвътре и
отвън с пиластри, гирлян-
ди от растителни и геомет-
рични орнаменти, винет-
ки, натюрморти и пейзаж-
ни композиции. Таваните
са оцветени по ориенталс-
ки образец с много вкус.
По стените са изрисувани
красиви наивистични
пейзажи от Цариград,

Венеция, Стокхолм. В
северната част на сградата
е домашното хранилище
за ценности, здраво укре-
пена с тежки железни
врати и дебели решетки на
прозорците. Къщата е
обзаведена с оригинална
старинна мебелировка и е
едно истинско украшение в
колекцията от възрожденс-
ки къщи на Стария град.

Къща "Недкович"
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Пъстървата хвърля хайвера си
през зимата, а още от началото на
февруари пъстърваджиите вече мо-
гат да мислят за някой и друг из-
лет. Но все пак - както се казва, не
бива да тръгват с голямата кошни-
ца. Истината е, че тя започва да се
храни активно едва след пълното
разтапяне на снежната покривка. В
ранна пролет пъстървата предпочи-
та вирчетата, завихрянията след
бързеи или препятствия по речното
течение - все места, където може да
намери своята храна (ручейници,
мамарци, или други ларви на насе-
коми по дъното, дребни рибки, реч-
ни рачета…) При затопляне вече мо-
же да се търси около големи пото-
пени камъни, на границата между
бързото и слабото течение, във ви-
ровете след прагове, около потопе-
ни дървета, в разливите след бързе-
ите, или в сенчестите места под над-
виснали клони. Изброените възмож-
ности като че ли изчерпват цялата
палитра на речната обстановка. Мо-
же би затова всички са съгласни:
да се лови пъстърва на плувка не е
никак лесно. Но поради увлекател-
ността и динамизма на този вид ри-
болов неговите привърженици се
множат.

Какво най-общо можем да ка-
жем за него?

Изборът на място е от първосте-
пенно значение и предопределя ця-
лостната ни по-нататъшна страте-
гия. Не е срамно, когато нямаме
конкретна информация, да поразпи-
таме за подходящите места колеги-
те си, които познават водоема. А
най-добре е да се вгледаме в прак-
тиката на местните пъстърваджии,
защото по-сигурни от тях познава-
чи едва ли могат да се открият.

За този вид риболов е подходяща
всяка въдица с монтаж "на леко", но
ако се съобразите със следните забе-
лежки, ще увеличите шансовете си.
Преди всичко прътът трябва да е дос-
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Стойка за прът в гумена лодка

Тактики за пъстърва на плувка
татъчно дълъг (независимо дали ще
е с макара, или тип "камшик"). Как-
то е известно, пъстървата е много
предпазлива риба и всяко непреме-
рено движение по брега или необи-
чаен шум я карат да потърси друго
убежище. Трябва да се има предвид,
че в повечето случаи се лови в бист-
ри води, които допълнително под-
силват защитните способности на ри-
бите. Точно дългият прът (примерно
около 6-7 метра) ще ви позволи да
подавате стръвта от приемливо раз-
стояние, без излишно да подплаши-
те пъстървите.

 Още едно изискване - прътът
трябва да е непрекъснато в ръката
ви, защото атаката е стремителна и
от вас се очаква почти светкавична
реакция. Близко е до ума, че прътът
трябва да е и лек. Като най-подхо-
дящи могат да се препоръчат кар-
боновите телескопични пръти, би-
ло то с водачи или тип "камшик".
Тяхното допълнително предимство
е по-твърдият им строй.

Влакното не бива да е грубо, де-
бело (с диаметър максимум до 0,20
мм), куките са около № 5-6, тънки,
прави, много остри. Линията се
утежнява с няколко сачмички, раз-
положени през десетина сантимет-
ра, които оформят нещо като "ве-
рижка", започваща поне на педя от
куката със стръв. В повечето случаи
плувката не е необходима, но ако
все пак изберем монтаж с плувка,
тя трябва да е възможно по- малка,
лека, чувствителна, отлично балан-
сирана, за да не оказва излишна
съпротива при потеглянето й от ня-
коя пъстърва.

Може да стигнете до брега и с
предварително подготвена въдица.
Но по-добрият вариант е, ако мон-
тирате въдицата си на брега на во-
доема едва след като прецените как-
ви условия за риболов ви диктува
избраният от вас участък. И все пак
- в интерес на предпазливостта, из-

вършете това действие на възмож-
но по-голямо разстояние от водата.
Имайте предвид, че даже вие и да
не виждате пъстървите, те вече ве-
роятно са регистрирали подозрител-
ния шум от брега и стават все по-
неспокойни и неспокойни.

Замята се с минимум движения,
плувката (ако използвате) трябва
просто да "легне" върху водната по-
върхност. Първото, неочаквано за
пъстървата замятане може да оси-
гури улавянето на най-едрите и пред-
пазливи екземпляри.

Избраният участък се облавя дъ-
говидно - започва се от близките до
нас места, а след това стръвта се
отпуска, така че да обходи и по-да-
лечните вероятни места, където мо-
же би има спотайваща се пъстър-
ва. Така, ако първо извадим пъс-
търва от близко до нас място, при
съпротивата си тя няма да подпла-
ши по-далечните риби.

За стръв се използват живи ор-
ганизми - мамарци, ручейници, ли-
чинки на водни насекоми, намира-
щи се в долната част на потопени-
те по-големи камъни, малки рибки,
червеи, дребни пиявици… През ля-
тото предпочитана стръв са крайб-
режните насекоми с по-големи раз-
мери (пеперуди, пчели, оси, скакал-
ци…). Запомнете: отлична стръв са
и червата на някоя уловена преди
това пъстърва.

Ето и някои подробности за въз-
можните тактически хватки:
” Чрез отвесно спускане на

стръвта. Най-добре е в този случай
да се използва прът тип "камшик",
за върха на който (преди влакното)
се връзва около метър бял видло-
нов конец. Той е изключително здрав
и което е най-важно, добре видим.
Плувка не ви е необходима - кълва-
нето лесно се регистрира от разд-
вижването на видлоновия "сигна-
лизатор" или от трептенията на вър-
ха на пръта.

Вече не са малко рибари-
те, които се възползват от
удобствата на гумената лод-
ка при риболов. Най-малко-
то защото с нея могат да се
доберат до недостъпни и яв-
но перспективни места. Но
човек има, за съжаление, са-
мо две ръце. Трябва и да гре-
бе, и да замята, и да реагира
при атака на рибата… В по-
не една от тези функции мо-
же да ви замести въпросна-
та стойка за прът.

Ето какво представлява.
Рибарският прът се под-

пира върху борда на лодка-
та, а държачът обхваща дол-
ната му част (ръкохватката).
Този интересен "уред" се фик-
сира към седалката на лод-
ката чрез П-образна скобка
от метална пластина, нап-
равена от ламарина - неръж-
давейка, дебела около 2 мм

на скобата, а за по-стабил-
на плътност на съединява-
нето им върху него се надя-
ва парче от гумираната об-
вивка на електрически кабел
с подходящи размери. Бас-
туновидно огънатата част,
под която се закрепва ръкох-
ватката на пръта, може да
се "облече" с отрязък от ме-
дицинско маркуче или шла-
уха (примерно такива, кои-
то се   използват в апарати-
те за измерване на кръвно
налагане).

и широка около 20 милимет-
ра. В средата на вътрешна-
та част на скобата се зава-
рява тръбичка с вътрешен
диаметър около 8-10 мили-
метра. Или в друг вариант,
чрез използване на метална
пръчица с диаметър 6 ми-
лиметра. Единият й край е
огънат под прав ъгъл, а на
другия се придава форма на
полуокръжност (подобно на
дръжка на бастун). Ако дър-
жачът (стойката) ще се из-
ползва за фиксиране на ри-
барския прът по дължината
на лодката, то сгъвките на
краищата му трябва да са в
една плоскост (равнина). Ако
пък искате прътът ви да стои
напречно на лодката, сгъв-
ките трябва да бъдат перпен-
дикулярни една спрямо дру-
га. Огънатият под прав ъгъл
край се вкарва в тръбичката

Може с добре подбрано утежне-
ние да пуснете стръвта директно на
дъното. Но има и друга възможност
- да я задържите на 10-20 см под
повърхността на водата и под въз-
действие на водното течение тя да
обиколи по-голям участък.
” С отпускане на стръвта по те-

чението. В този случай плувката е
необходим елемент на монтажа.
Стръвта се отпуска да бъде носена
от течението на по-далечно разсто-
яние, до границата на видимост. Тя
трябва да се движи в близост до дъ-
ното, та даже понякога и да драска
в него. За да се движи стръвта пред
плувката, от време на време задър-
жаме малко свободното отпускане на
влакно от ролката на макарата.
Плувката може да се отдалечи до
границата на видимост, след което
я изтегляме и повтаряме упражне-
нието.

Тази стратегия се прилага в мес-
тата на вливане на притоци в по-
големия водоем, в речните разли-
ви, в тихите места под прагове и
бентове.
” С бавно потъваща стръв е

подходяща стратегия за дълбоки
участъци в реки или язовири. В та-
къв случай се отказваме от утежне-
нието (или оставяме съвсем малка
част от него). На практика замята-
ме само чрез плувката. При това
стръвта, описвайки своеобразна дъ-
га, бавно се спуска към дъното под
влияние на собствената си тежест.
Пъстървата я атакува обикновено
точно при това бавно потъване.

От стари вре-
мена , та и до
днес, австралий-
ците изживяват
един особен ден.
Това е денят, оп-
ределен за праз-
ник на рибата лу-
на, в който се
включват ихтио-
лози ,  рибари ,
природолюбите-
ли, народни лечи-
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Ден на рибата-луна

хора и може да се улови с
харпун или направо с ръце.
Но това само привидно е тол-
кова лесно, защото под изк-
лючително еластичната й ко-
жа, почти лишена от люспи,
се намира фиброзен слой,
който е много дебел и изклю-
чително твърд. От тази "бро-
ня" отскачат и най-острите
харпуни.

Изненадващо е, че ако
рибата луна е раздразнена
от нещо, тя издава звуци, на-
подобяващи свинско грухте-
не. Така се ражда още едно
популярно наименование на
тази интересна риба - морс-
ка свиня.

Месото й не е вкусно. Но
и то, и хайверът на рибата
луна съдържат вещества, ко-
ито са съставки на разнооб-
разни фармакологични про-
дукти. Безспорните им свой-
ства се прилагат и от много
народни лечители.

Продукти: 500 г прясна мерлуза, 1 пакетче
краве масло, 4 глави лук, 1 главичка чесън,
1 непълна чаша бяло вино, 1 супена лъжица оцет,
олио, магданоз (копър).

Приготвяне: рибата се нарязва на парчета,
които се нареждат в тавичка. Налива се малко
олио, посолява се. Добавя се нарязаният на ситно
лук, налива се малко вода. Пече се около 45
минути.

За приготвяне на марината отделно се загрява

Мерлуза на фурна

кравето масло, в него се слага изчистеният и
счукан в хаванче чесън, разбърква се. След 3-4
минути се добавят бялото вино и оцетът. Вари се
около 5 минути. С тази марината се залива изпе-
чената и все още топла риба, предварително на-
ръсена със ситно нарязан магданоз или копър.

тели и техният контингент.
С какво тази риба е зас-

лужила уважението на авст-
ралийците?

Според ихтиолозите тя е
най-тежката костна риба. Ре-
кордният екземпляр от този
вид, уловен неотдавна във
водите до Сидни (Австра-
лия), бил дълъг 4,26 м и те-
жал 2235 килограма.

Рибата луна шокира с не-
обичайната си форма. В про-
фил тя е почти кръгла и дей-
ствително наподобява диска
на пълната луна. Торсът й
обаче е толкова сплеснат, че
в анфас силуетът й повече
наподобява воденичен ка-
мък.

Тя е мудна и апатична. Ус-
тановено е, че мозъкът на 200-
килограмов екземпляр тежи
само 4 грама. Затова някои
рибари я възприемат напра-
во като глупава. Почти не ре-
агира на приближаването на
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- Тате, какво е мъче-
ник?

- Мъченик е мъж,

който има ракия, но же-
на му не му дава да пие...

  

Гледа ме комшията, че
мия колата.

- Колата ли миеш?

- Неее, поливам я да
стане автобус!

  

Бащата на Иванчо го
пита:

- Сине, как завърши
учебната година?

- Супер, тате, удължи-
ха ми договора за 5 клас
с още една година!

  

Войник пише на роди-
телите си:

- Скъпи родители! В
свиреп бой загубих кра-
ка си. Сега лежа в бол-
ницата без стотинка. Мо-
ля, помогнете ми - пра-
тете пари!

Баща му отговаря:.
- Синко, тъй като това

е четвъртият крак, който
губиш, научи се да се
придвижваш на колкото
крака са ти останали.

  

- "Тук беше Митко."
- "Тук беше Пешо."
- "Тук беше Иван."
- Щяха да са си обик-

новени надписи, ако не
бяха от вътрешната стра-
на на гардероба...

  

- Може да е умна,
пък да не го показва?

- А може да е тъпа и
да не го крие!

  

- Най ми е трудно да
се напия пред моята.

- Що?
- Стават две...

  

Учени прекратили
провеждания от тях екс-
перимент "Колко пари
може да похарчи една
жена" поради бързото
изчерпване на всички
средства от бюджета.

  

Блондинка е спряна
за проверка от пътен по-
лицай. Автоконтрольорът
гледа намръщено, защо-
то тя е прекалено раз-
веселена...

- Добър вечер Капи-
тан Петров - със строг
служебен тон се предс-
тавя той.

- К'ъв капитан сте
вие? Като сте капитан,
къде ви е корабът?! А?

  

НА РАБОТНОТО МЯС-

ТО винаги давайте всич-

Анекдоти

ко от себе си - работете
на 100%:

12% в понеделник
23% във вторник
40% в сряда
20% в четвъртък
5%в петък.

  

Тя и той в леглото. Тя,
ласкаво:

- Ах, какъв си ми сла-
дичък, направо ми идва
да те схрускам!

- Само за плюскане
мислиш ти!

  

Мъж си тръгва от лю-

бовницата си и тя му каз-
ва:

- Така и така ще сли-
заш, поне изхвърли бок-
лука.

Слиза той по стълби-
те и си мисли:

- Брей, хем хубава,

хем умна.
Отива си у тях и тък-

мо влиза и жена му отс-
реща му подава торбата
с боклука:

- Така и така не си се
събул, поне го изхвърли.

Слиза той по стълби-
те и си мисли:

- Брей. Хем грозна,
хем нахална.

  

Отидох на сервиз! И
ми викат:

- Баце, не можахме да
ти опрайме спирачките,
но затова ти усилихме
клаксона...

  

Една госпожица заве-
де дело срещу мобилния
си оператор поради фак-
та, че цяла събота и не-
деля е твърдял, че е "не-
достъпна!".

  

На изпит по наказа-
телно право.

- Можете ли да ми ка-
жете какво е измама?

- Измама ще е, г-н
професоре, ако ме скъ-
сате.

- Какво искате да ка-
жете? Обяснете!

- По наказателния ко-
декс измама извършва
този, който се възполз-
ва от незнанието на ня-
кой, причинявайки му
вреда.

  

Стар евреин звъни на
звънец. Отваря му непоз-
нат мъж.

- Вие ли спасихте вну-
ка ми да не се удави вче-
ра в реката?

- Дааа!
- А шапката му къде

е?!

  

- Шефе, на гръцка-
та салата й е изтекъл
срокът на годност.

- Напиши на етикета,
че е древногръцка!

  

- Успокой се, скъпа!
Не искам да се карам с
тебе.

- А, значи искаш да се
караш с друга?

  

Депозит - това е, ко-
гато имаш пари, обаче
живееш така, сякаш ня-
маш.

Кредит е обратното -
нямаш пари, обаче жи-
вееш така, сякаш имаш...

  

От мъжки форум.

Снощи жената се при-
бира късно и още от вра-
тата ми вика:

- Не ме питай къде
съм била, а идвай в
спалнята да ти покажа
к'во научих.

  

- Такаааа, какво още
е полезно за здравето
освен добрата храна и
здравия сън?

- Не се сещам, докто-
ре!

- Какво правите с же-
ната 2-3 пъти седмично?

- Амиии, караме се...

  

Жена към мъжа си:
- Скъпи, какво ще ми

подариш за рождения ми
ден?

- Скъпа, виждаш ли ей
там, пред блока, черния
мерцедес?

- Да!
- Ами, ето такъв цвят

чорапогащник ще ти по-
даря.

  

- Вземате ли този
мъж за законен съпруг?

- Ми... може ли да ви-
дя другите!?

  

- Жена, имам добра
и лоша новина! Добрата
е, че оставих алкохола!
Лошата е, че не знам къ-
де го оставих!?

  

- Да се качим за по
едно кафе вкъщи, а?

- Кафе!? В 11 вечер-
та!? Ти луд ли си?

- Аре, мааа! Не съм
пил кафе от шест месе-
ца...

  

Мъж се връща вкъ-
щи и заварва жена си с
друг в леглото и след-
ва:

- Мими, този кой е?
- Скъпи, този е който

плаща тока, водата, газ-
та, колежа на децата...

- Аааа ми, тогава за-
вий го добре, да не се
простуди човекът!

  

- Колко струва сути-
енът?

- 80 лева.
- 80 леваааа? Че за

толкова пари мога да си
нося гърдите сама.

  

- Пено, видях мъжа
ти на плажа с една строй-
на блондинка!

- Ми ти с к'во очак-
ваш да го видиш, ма, с
кофичка и лопатка ли...

  

Преживял катастрофа
мъж се събужда след ня-
колко дни в безсъзнание
и пита жена си, която
стои до възглавницата
му:

- В рая ли съм вече?
- Не, скъпи, та нали

аз съм тук.

  

- Аз съм Сънчо, ида
от горица...

- Докторе, ама вие
наистина ли сте анесте-
зиолог?!?

  

Жена дълго се кара с
мъжа си, но по някое
време й писва и заявя-
ва:

- Това е, отивам в кух-
нята да чупя чинии!

Мъжът, веселко й под-
хвърля:

- Върви, върви! Купил
съм ти пластмасови чи-
нии - за многоскандална
употреба!

  

Бабичка в метрото:
- Младежо, вие ких-

нахте срещу мен!
- И к'во?
- Сега сте длъжен да

изкарате карантината с
мен!
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Напоследък името на
китайски Хонконг  зае
едно от централните
места в световните
медии. И особено в
американските и запад-
ноевропейските, където
започнаха да се леят
отново реки от кроко-
дилски сълзи за "опаз-
ване на гражданските
свободи"  и "запазване
на статута" на  големия
китайски  търговски и

Íîñòàëãèÿ ïî "êîëîíèàëíèòå ïåðëè"

Петър ГЕРАСИМОВ,

журналист, писател

едно, а носталгията -
друго. И до ден днешен
много бивши  "величия"
като последния   губер-
натор на колониалното
управление  на  Хон-
конг Крис Патън  про-
дължават нощем да
сънуват бившите си
владения. Целия 150
години Хонконг насилс-
твено беше откъснат от
роден Китай, и то с
цената на брутални
жестокости и колониал-
ни  агресии. Тук е
достатъчно само да
споменем двете "опиум-
ни войни", водени от
английската корона
срещу Китай през
деветнайсети век, и
опустошаването на
столичен Пекин.

Сигурен съм, че за
съвременното поколе-
ние терминът "опиумни
войни" звучи както
непознато, така и може
би екзотично. Всъщ-
ност става дума за
едно хладнокръвно

финансов център.
И разбира се, воде-

що място в този кон-
церт от  професионал-
ни оплаквачки зае
бившата Велика Брита-
ния (владеела до сре-
дата на миналия век
почти половината свят,
а сега останала остров
с двеста хиляди кв. км
територия). И това е
напълно разбираемо,
защото Хонконг беше
една от "перлите в
британската корона".
Наравно с Индия,
Австралия и още доста
много географски наз-
вания, над които се
развяваше познатият
флаг на "Юниън Джек".

Историята произнесе
своята категорична
присъда над  колониа-
лизма и след Втората
световна война пилони-
те с английския флаг
започнаха да изчезват
един след друг от
картата на планетата.

Но реалността е

престъпление, бих го
нарекъл дори геноцид
срещу китайското
население. Защото
освен термина "опиум-
ни" се използва и
понятието  "войни на
канонерките". Също
звучи любопитно и
дори екзотично, нали?

А за какво става
дума всъщност. Набли-
зо до бреговете на
Китай доплуват едни от
смъртоносните бойни
кораби на Велика
Британия. Това са
неголеми крайбрежни
съдове, снабдени обаче
с далекобойни и мощни
оръдия (оттам и терми-
нът "канонерки" - канон
на френски означава
оръдие…). И тези кано-
нерки - почти от упор -
започват да разстрел-
ват  селища и градове
по  крайбрежен Китай,
носейки смърт и опус-
тошение за десетки и
стотици хиляди мирни
мъже, жени, деца. Това,
с две думи, е войната
на канонерките. А целта
й? Много проста - да
се накарат властите в

азиатската страна да
разрешат престъпната
търговия с опиум, от
която Велика Британия
прави огромни пари. И
- в крайна смета -
императорът отстъпва…

Но да се върнем
към г-н бившия губер-
натор на Хонконг г-н
Крис Патън. Той оче-
видно страда от поли-
тическа амнезия и
отдавна не помни  за
жестокостите на Вели-
ка Британия, извърш-
вани срещу Китай. Но
за човешките права и
свободи в Хонконг? О-
о-о! Тук той се явява в
ролята на съдник,
оплаквач и дори про-
рок. Защото, ако нови-
ят закон за сигурност-
та в автономния реги-
он Хонконг  бъдел
приет,  чудесният  град
щял "да загуби  ролята
си на  международен
финансов хъб"  в този
район на Азия. Каква
хуманна загриженост.
И каква носталгия по
безвъзвратно загубена-
та "перла на корона-
та"!

Наскоро парламен-
тът на Китай - Общоки-
тайското събрание на
народните представите-
ли  (ОСНП), одобри
резолюция, според
която трябва да се
разработи законопро-
ект за гарантиране на
националната сигур-
ност в Хонконг, който
по статут е Специален
автономен район (САР)
и е част от КНР, но
има свои закони, ред и
култура. Резолюцията
възлага на Постоянния
комитет на законода-
телното събрание да
изготви законопроект и
без участието на зако-
нодателния съвет на
Хонконг да го включи в
допълнение 3 към Ос-
новния закон на града,
аналог на Конституция-
та. Това приложение
изброява националните
закони на Китай, които

Îïèòèòå çà äåñòàáèëèçèðàíå - ïðåäâàðèòåëíî îáðå÷åíà àâàíòþðà

Любомир МИХАЙЛОВ,

външнополитически
коментатор

се прилагат в Хонконг.
Откакто Хонконг е

преминал към Китай
преди 23 години, подк-
репяните главно от
САЩ и Великобритания
опити за дестабилизи-
ране и откъсването му
от Китай не са спира-
ли.  Подобни действия
обикновено са част от
тактиката на Вашингтон
да оказват политически
натиск на Пекин, за да
постигат икономически
и геостратегически
предимства и да диск-
редитират Китай пред
международната общ-
ност, за да влошават
връзките му с партньо-
рите му по света, които
все повече взаимноиз-
годно и успешно се
развиват.

С подобна цел през
пролетта на 2019 г.
САЩ се обявиха в
подкрепа на протести-
ращите опозиционери и
сепаратистите, когато
правителството на
Китай предложи в
законодателното събра-
ние на Хонконг да се
приеме закон за екст-
радиция, предвиждащ в
континентален Китай
да бъдат връщани хора
от Хонконг, за да бъдат
съдени за различни
престъпления. Китай
впоследствие се отказа
от тази идея, но съпро-
водените с насилия
протести продължиха.
Нарушаване на общест-
вения ред и нестабил-

ността се отразиха
твърде зле на икономи-
ката на Хонконг и на
функциите му като
международен финан-
сов център.

Именно като реакция
на продължаващото
безредие, хаоса и
икономическите щети
за Хонконг и Китай на
неотдавнашната сесия
на ОСНП бе приета
резолюцията за разра-
ботване на законопро-
ект за гарантиране на
националната сигур-
ност в Хонконг. Тя цели
стабилизиране на
Хонконг, от което всъщ-
ност е заинтересован и
международният биз-
нес, защото градът е
един от главните фи-
нансови центрове в
света.

Сега западни поли-
тици, като държавния
секретар на САЩ Майк
Помпео, критикуват
действията на китайс-
кото правителство,
които според тях ще
унищожат "високата
степен на самоуправле-
ние" в САР. Те придру-
жават критиките си със
заплахата да наложат
санкции срещу Китай.

Коя държава обаче
може да бъде критику-
вана, защото защитава
националната си сигур-
ност?  САЩ също имат
"Закон за националната
сигурност", "Закон за
шпионажа", "Закон за
дипломатическите

мисии" и други, защита-
ващи националните им
интереси закони. Логи-
чен е въпросът - защо
САЩ да могат да се
грижат за национална-
та си сигурност, а
Китай да не може?

Що се отнася до
заплахата със санкции,
ако се стигне до по-
добна авантюра, от
нея ще пострадат на
първо място американ-
ските компании, които
имат огромен бизнес с
Китай. Защото като
международен финан-
сов център Хонконг
играе ролята на врата
за огромния и най-
голям в света китайски
пазар. Каква компен-
сация за евентуалните
колосални загуби за
американския бизнес
могат да предложат на
американските компа-
нии държавния секре-
тар на САЩ Майкъл
Помпео и другите
американски политици,
които са заложили на
грешната политиката
на натиск срещу Ки-
тай? Тази политика
може да се обърне
като бумеранг срещу
САЩ.

Ситуацията в Хон-
конг е вътрешен въп-
рос на Китай, който
явно няма да допусне
намеса на външни
сили. Както заяви тези
дни външният министър
на Китай Ван И защи-
тата на националната

сигурност винаги е
била приоритет на
централното китайско
правителство и това е
подход, който се след-
ва в политиката на
всички държави. Усъ-
вършенстването на
правната система и
механизмите за пра-
воприлагане в Хонконг,
така че те да защита-
ват държавната сигур-
ност в Хонконг, са
императив, обясни Уан
И.

Говорителят на
приключилата сесия на
ОСНП Джан Йесуей
коментира, че сътруд-
ничеството е единстве-
ният правилен избор
за китайско-американс-
ките отношения, които
в момента са в ключов
момент. И ако Вашинг-
тон уважава избраните
от китайския народ
политическа система и
път за развитие, отнася
се разумно към страте-
гията на Пекин за
развитие и полага
усилия за конструкти-
вен диалог, това ще
бъде от полза за вза-
имноизгодното сътруд-
ничество между Китай
и САЩ по редица гло-
бални и регионални
въпроси. А ако САЩ
изберат стратегия на
противопоставяне, това
ще навреди на интере-
сите и на двете държа-
ви освен, това ще
влоши и обстановката
в света.
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На 28 май в Съюза на
българските писатели бяха
връчени Годишните литера-
турни награди на най-
добрите книги (по жанрове)
за изминалата 2019 година.
Скорострелно, само след
два часа (16 ч. и 17 мин.)
менторът на "Площад
Славейков" - Силвия Нед-
кова, успя да излее злоба-
та си не само срещу
наградените автори, но и
срещу Съюза като цяло.
Размахвайки менторския
си пръст, г-жа Недкова
громеше действията на
ръководството, взело
според нея в ръцете си
"властта" и непрекъснато
се самонаграждавало.

Г-жа Недкова навярно
получава уртикария щом
чуе Съюз на българските
писатели - толкова е
заслепена от ненавистта
си, че отказва да признае,
че в него членуват висо-
коталантливи писатели от
всички възрасти и различ-
ни краища на страната,
чието творчество е на
европейско равнище (в
отделни случаи и над него),
но тя не ги познава, няма
представа какво са сътво-
рили.

Познанията й за съвре-
менната българска литера-
тура, за съжаление, се
свеждат само до петима-
шестима автори, които
неуморно тичат от един
телевизионен екран до

Музеят "Орсе" купи
картина на Мане
Музеят "Орсе" в
Париж купи на
онлайн търг на
"Кристис" картина на
младия Едуар Мане.
Творбата "Глава на
млад мъж" е копие
на автопортрет на
Филипино Липи. Тя
ще обогати вече
значителната колек-
ция от произведения
на Мане. В музея са
изложени творби на
френското изкуство
от периода 1848 -
1914 г. - картини,
скулптури, декора-
тивни изделия и
фотографии. Колек-
цията на импресио-
нистите е сред най-
богатите в света.

Виенската опера
отваря врати
от 8 юни
Виенската държавна
опера възстановява
работата си от 8 юни,
след като прекрати
представленията през
март заради панде-
мията. Програмата
ще се поднови с 14
концерта, като на
всеки от тях публика-
та няма да надвиша-
ва 100 души.

Îò òðúíè íå ñå áåðàò ñìîêèíè

Êèíîôåñòèâàëúò â Êàí îáÿâè îôèöèàëíàòà ñè ñåëåêöèÿ
Фестивалът в Кан бе ану-

лиран тази година заради
пандемията, но излъчи сво-
ята селекция. Филми на ре-
жисьорите Уес Андерсън,
Франсоа Озон и Стив Мак-
куин са сред избраните
филми от общо 56 ленти за
2020 г.

Творците в киното не са
стояли със скръстени ръце,
защото са изпратили рекор-
дните 2067 филма. Франсоа
Озон е в официалната се-
лекция на Кан 2020 с "Лято-
то на 85-а", а Уес Андерсън -
с The French Dispatch.

Сред режисьорите с под-
брани филми са японката На-
оми Кавазе ("Истински май-
ки"), французойката Маивен
("ДНК"), датчанинът Томас
Винтенберг. Стив Маккуин

:

Íàêðàòêî

Съюзът на артистите в
България представя доку-
менталната изложба "Жена
със сто лица", посветена на
Катя Паскалева.Експозици-
ята може да се види в Га-
лерия на открито в гради-
на "Кристал" до 8 юни.

Документалната излож-
ба, която е традиционна
част от Софийския театра-
лен салон, тази година е
посветена на 75 години от
рождението на харизматич-
ната актриса Катя Паскале-
ва. Катя Паскалева е роде-
на на 18 септември 1945 г.
в Петрич. Нейните съвре-

Êàòÿ Ïàñêàëåâà - æåíàòà ñúñ 100 ëèöà
менници я определят като
личност с чудовищен та-
лант, който смразява. Отго-
ворна, работлива, отдадена,
предана на своята профе-
сия, но и безкомпромисна
в избора си на роли.

Звездата й изгрява със
знаменитата роля на Мария
в "Козият рог" на Методи Ан-
донов, а до края на живота
си се снима в над 20 фил-
ма. Едни от най-ярките й те-
атрални образи са на Ал-
бена в "Албена" от Й. Йов-
ков, Нина Заречная в "Чай-
ка" от А. Чехов, Вела във
"Вампир" от А. Страшими-

ров, Розалинда в "Както ви
се харесва" от У. Шекспир,
Асусена в "Голямата печал-
ба" от Е. Кинтеро. За из-
ложбата са използвани до-
кументи, снимки, отзиви,
рецензии и интервюта от

архивите на Съюза на ар-
тистите в България, Дър-
жавната агенция "Архиви",
Сатиричния театър "Алеко
Константинов", театър "Со-
фия" и Българска национал-
на филмотека. ç

участва с два филма - "Ска-
лата на влюбените" и "Манг-
роув". В селекцията е вклю-
чен и филмът на Виго Мор-
тенсен Falling ("Да падаш"),
както и "Амонит" на Фран-
сис Лий.

 Българо-френската про-

дукция "Февруари" с режи-
сьор и сценарист Камен Ка-
лев влезе в официалната се-
лекция на кинофестивала в
Кан.

"Февруари" е четвъртият
пълнометражен филм на Ка-
мен Калев. Освен автор на

сценария и режисьор, той
стои зад камерата и сам пра-
ви монтажа.

Лентата е вдъхновена от
неговия дядо и проследява
живота на един човек - ко-
гато е 8-годишно момче, мла-
деж на 18 години и вече ка-
то 82-годишен възрастен
мъж. Главната роля играе
Иван Налбантов.

Въпреки че тазгодишното
издание на фестивала в Кан
е отменено, комисията про-
дължи да гледа филми от цял
свят и реши да обяви своята
официална селекция. Одобре-
ните 56 филма ще бъдат по-
казани на редица междуна-
родни фестивали, като се
очаква престижната селекция
да помогне за разпростране-
нието им по целия свят. ç

друг, сами се хвалят или ги
хвалят водещите, без
вероятно да са прочели
нещо от писанията им.
Щедра реклама, за която
едни плащат в брой, други
се уреждат по партийна
или приятелска линия.

А истината е, че в
страната ни живеят и
творят безспорно даровити
писатели - поети и белет-
ристи. Но тях никой не ги
кани в така наречените
културни предавания, не се
шуми за тях. Те творят без
пукотевица, чужди са на
рекламни хвалебствия -
като агнета сред вълци са,
а и самите те нямат наме-
рение да се присъединяват
към ничия глутница.

Забелязвам в последно
време, че щом някой
произнесе СБП, г-жа
Недкова подскача като
ужилена и започва да сочи
с пръст - предимно члено-
ве на ръководството и най-
вече неговия председател.
Не съм прочела досега
(ако съм пропуснала нещо,
моля да ме извини) няка-
къв що-годе анализ от нея
за новоизлязла книга, за
да разберем какви са
естетическите й позиции
(ако ги има), колко е
висока летвата на ценност-
ната й система, ерудицията
й. Мисля, че ще е добре за
нея, ако "види гредата в
собствената си поезия, а
не да вади сламката от

поезията на събратята си
по перо". Питам се как г-жа
Недкова успява да живее и
твори в мир със себе си
след толкова отрицателни
емоции и интриги.

А на онези, които "спо-
делят" хулите й, неприязън-
та й и правят недостойни,
изпълнени с лъжи комента-
ри, ще припомня, че СБП е
организация, в която
членуването е доброволно
- с молба и поръчители.
Доброволно е и напускане-
то му, никой не задържа
никого насила, вратата за
излизане е широко отворе-
на, но за влизане - не е.
От напусналите го, или от
скритата опозиция, някои
напускат "доброволно",
след като 15 години не са
плащали членски внос,
други - след като само
преди две или три години
са получили Годишна
награда за най-добра
стихосбирка, трети лъжат
безсрамно, че Хайтов ги
"изгонил" от Съюза, след
като много добре знаят, че
сами се отцепиха, след
като изгубиха делото за
съюзните имоти и подло
присвоиха в. "Литературен
фронт". Други, след като
бяха освободени от работ-
ното си място (уютно и
топло в центъра на София)
поради нехайно бездейст-
вие, а има и такива, озло-
бени, че не са получили
награди. Мисля, че трябва

да потърсят "вината" не в
Съюза, а в собствените си
писания.

Съюзът на българските
писатели никога - през
всички времена от сто и
седем годишното си същес-
твуване - не е приемал и
няма и занапред да прие-
ма предателските 30 сре-
бърника, тъй като изповяд-
ва завещаното от неговия
патрон - патриархат на
българската литература
Иван Вазов, да пази "езика
свещен на нашите деди" и
да пази българската иден-
тичност на литературата. И
се ръководи от думите на
евангелиста Марко: "Каква
полза за човека, ако
придобие целия свят, а
повреди душата си (Гл.
8.36)". Споделям и казаното
от векове, че от тръни не
се берат смокини, а от
диви къпини не късат
грозде. И още. Началото

на българската литература,
на българската писменост
идва от светите братя
Кирил и Методий и техните
ученици, а не от няколко
самозванци, които нагло се
определиха като родона-
чалници и отрекоха всичко
велико, създадено преди
тях. Те са като ония "книж-
ници и фарисеи, които
сядат на предните седали-
ща и ходят по тържищата,
за да ги поздравяват"… и
се пъчат като въшка на
челото!

Жалка картина! От нея
на човек му става болно,
че между хората на перото
и духа има толкова много
лъжи, злоба и незачитане.

Благовеста КАСАБОВА
Наградена с Годишната
литературна награда за
литературна критика -

за втори път през
37-годишното си
членство в СБП

Благовеста
Касабова
бе удо-
стоена с
Национал-
ната
награда за
чисто-
тата на
българския
език "Д-р
Иван
Богоров".
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Ïîâå÷å îò 10 000 ñà àðåñòóâàíè
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îñúäèõà ðàñîâàòà äèñêðèìèíàöèÿ

Всички живи бивши
американски президенти
излязоха с изявления,
осъждащи расизма в
САЩ, след убийството на
Джордж Флойд, невъоръ-
жен чернокож мъж, от бял
полицай, предаде ДПА.

Джими Картър, Бил
Клинтън, Джордж Буш-син
и Барак Обама публикува-
ха отделни изявления,
осъждащи продължаващо-
то неравенство и дискри-
минация срещу черноко-
жите в Щатите. Много от
тях съдържаха пряка или
косвена критика към
президента Доналд Тръмп,
който осъди неколкократ-
но убийството на Флойд,
но беше критикуван, че не
е заел твърда позиция
срещу расизма и не е
показал разбиране спря-
мо обществения гняв в
САЩ срещу полицейската
бруталност към афроаме-
риканците.

Бившият президент
Джими Картър заяви, че
са нужни повече действия
срещу расовата дискрими-

Снимки Пресфото БТА и Интернет

Бойци на подкрепяното от ООН
правителство на Либия завземат

летищетo в южната част на Триполи.
От правителство на националното

съгласие заявиха, че са си върнали
контрола над Триполи, а техните

противници, атакуващи столицата,
потвърдиха, че се изтеглят. Военният

щаб на правителството обяви, че
контролира всички граници на

административната зона на Триполи.
В същото време военен източник от
базираната в Източна Либия Либийс-

ка национална армия на Халифа
Хафтар каза, че приключва изтегля-

нето си от столичните предградия Айн
Зара, Абу Салим и Касър Бен Гашир в
посока към град близо до Тархуна -
крепост на източнолибийските сили.

В Северна Македония
са регистрирани 110 нови
случая на коронавирус, което
е най-големият брой новоза-
болели от началото на
пандемията, съобщи вчера
Институтът за обществено
здравеопазване. За последен
път рекорден брой новозабо-
лели бе регистриран на 16
април, когато бяха потвърде-
ни 107 нови случая. Най-
много са новозаболелите в
Скопие. Заради увеличението
на заболелите от коронавирус
в Северна Македония отново
бе въведен полицейски час.
Чехия регистрира
вчера най-големия дневен
ръст на заразени с корона-
вируса от 11 дни насам.

Установени са 74 нови
случая на Ковид-19 - най-
големият брой на дневна.
Общият брой инфектирани с
коронавируса от началото
на март в страната е 9441.
От усложнения, предизвика-
ни от новия патоген, са
починали 324 жители на
Чехия, оздравелите са 6752.
В момента получават
лечение 2365 болни; 124 от
тях са настанени в здравни
заведения.

Председателят
на Общото събрание на ООН
Тиджани Мухамад-Банде
обяви, че избори за нови
членове на Съвета за
сигурност, на Икономичес-
кия и социален съвет и за
негов наследник начело на
193-членната световна
организация ще се произве-
дат едновременно на 17
юни. Миналия петък Муха-
мад-Банде обяви одобрява-
нето на нова процедура за
гласуване, насочена към
предотвратяване на струпва-
не на хора и гарантираща
социална дистанция по
време на пандемията от
коронавирус.

:
Íàêðàòêî

В Лос Анджелис са около 1/4 от арестите в САЩ, следват Ню Йорк,
Далас и Филаделфия. Много арести са извършени за нарушение на

полицейския час и неизпълнение на разпореждане демонстранти да се
разпръснат. Стотици са арестувани за кражби с взлом и мародерство.

ПОКАНА
На  основание чл.16  ал.3  от  ЗК   УС  на
ЗКПУ "Априлци"  гр. Хисаря свиква Годишно
Отчетно  Събрание  на 19.06.2020 г.  от  19.00
ч.   в клуба на  читалището  кв. Веригово  гр.
Хисаря  при  следния дневен  ред:
1. Отчетен доклад  на Управителния съвет.
2. Годишен  финансов  отчет за стопанската

2019 г.
3. Отчетен  доклад  на Контролния съвет.
4. Избор на подгласника  Тодор  Христов  Ко-
вачев  за член на Управителния  съвет на мяс-
тото  на починалия  Кольо Иванов  Стехов  за
остатъка от мандата - 13.04.2022 година.
5. Даване на пълномощия  на УС, респектив-
но на председателя и  счетоводителя да пред-
ставляват  кооперацията  пред фирми, дър-
жавни органи , учреждения  и банки. При лип-
са на кворум , събранието ще се проведе един
час по-късно на същото място, независимо от
броя на присъствуващите  ЧЛЕН  кооператори.

От  Управителния съвет

От 2018 г. новият беларуски премиер Роман Головченко оглавяваше
Държавния военнопромишлен комитет на страната. Той говори няколко

чужди езика, женен е, има син и 2 дъщери.

Àëåêñàíäúð Ëóêàøåíêî íàçíà÷è
Ðîìàí Ãîëîâ÷åíêî çà ïðåìèåð

Беларуският президент
Александър Лукашенко
назначи шефа на Държав-
ния военнопромишлен ко-
митет Роман Головченко за
премиер на страната, съ-
общи официалната агенция
БелТА, цитирана от ТАСС.

В сряда държавният
глава уволни досегашния
кабинет, но заяви пред
висши служители, че не
смята да прави радикални
промени в правителство-
то, защото е доволен от
работата на министрите,
които са- "ново поколение
лидери".

Лукашенко посочи, че
"няма големи претенции"

към предишния премиер
Сергей Румас, и приветст-
ва желанието му да се за-
нимава с бизнес.

Роман Головченко е ро-
ден на 10 август 1973 г.

Завършил е междуна-
родни отношения в дипло-
матическия институт към
външното министерство на
Русия (МГИМО) и Академи-
ята за управление към пре-
зидента на Беларус.

Работил е в Съвета за
сигурност на страната си,
в Генералната прокурату-
ра, в президентската ад-
министрация и в посолст-
вата на Беларус в различ-
ни държави. ç

ОБЯВА
УС на ЗПК "Пионер"с.Любенова махала кани сво-
ите член кооператори на годишно отчетно  съб-
рание, което ще се проведе на 18.06.2020г. от
9.00 часа в салона на кооперацията.
При липса на кворум,събранието ще се проведе
един час по-късно при следния

дневен ред:
1.Отчетен  доклад на УС за стопанската 2019 г.
Докл.Председателя на УС
2.Отчетен доклад на КС за стопанската 2019 г.
Докл.Председателя на КС
3.Приемане на Годишния Финансов Отчет на ко-
операцията за 2019 г.
Докл.Председателя на УС
4.Избор на регистриран одитор за заверка на
ГФО за 2020 г.
Докл.Председателя на УС
5.Освобождаване от отговорност Председателя
на кооперацията и членовете на УС и КС.
Докл.Председателя на УС
6.Вземане решение за упълномощаване на Пред-
седателя на кооперацията и УС за сключване на
договори за кредити с Банки,  ДФ "Земеделие"РА,
юридически и физически лица за закупуване на
техника и да се разпорежда с ДМА.

От УС

нация от страна на поли-
цията и на правосъдната
система. Той заклейми
"неморалните икономичес-
ки несъответствия между
белите и чернокожите".
"Имаме отговорността да
създадем свят на мир и
равенство за нас и за
бъдещите поколения",
подчерта Картър. "Фактът,
че много афроамерикан-
ци, особено младите мъже
от афроамерикански
произход, са тормозени и
заплашвани в собствената
си страна, представлява
ужасяващ провал", заяви
Джордж Буш-син.

Барак Обама, единст-
веният президент афроа-
мериканец, направи
няколко изявления след
смъртта на Флойд. Той
каза, че тези вълни на
протести представляват
"истинско и справедливо
разочарование от десети-
летния провал в реформи-
рането на полицейските
практики и системата на
наказателното правораз-

даване като цяло". Широ-
ката подкрепа за протес-
тите е знак за надежда и
за воля за промяна, заяви
Обама в редакционна
статия, публикувана в
понеделник от "Медиум",
онлайн платформа.

Бил Клинтън нарече
смъртта на Флойд "поред-
ната от дълъг списък с
трагедии и несправедли-
вости и болезнено напом-
няне, че расата на човека
все още определя това
как той ще бъде третиран
в почти всички аспекти на
живота в Америка".

Полицията в американ-
ския град Ню Орлиънс
използва в сряда вечерта
сълзотворен газ срещу
хиляди демонстранти,
които се опитваха да
пробият полицейски
кордон, за да преминат
по мост над река Мисиси-
пи, по време на протести
заради смъртта на
Джордж Флойд. Повече от
10 000 души са били
арестувани по време на
протести срещу расизма и
полицейската бруталност
на цялата територия на
САЩ, предаде АП. ç
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73-ãîäèøíèÿò ïðåçèäåíò å ñ òåãëî
110,68 êã, âèñî÷èíàòà ìó å 1.91 ì

Германската полиция
съобщи, че 43-годишен
мъж, вече осъждан за мно-
жество сексуални престъп-
ления, е заподозрян за
убийство по делото на Ма-
делин Маккан - британско-
то момиченце, което из-
чезна през 2007 г. по вре-
ме на ваканция с родите-
лите си, предаде ДПА.

Мъжът в момента изле-
жава дълга присъда в зат-
вор за друго престъпле-
ние, съобщи полицията в
германският град Висба-
ден.

Âå÷å èìà çàïîäîçðÿí çà óáèéñòâîòî
íà ìîìè÷åòî Ìàäåëèí ïðåç 2007-à

Снимки
Пресфото БТА

и Интернет

Òðúìï å çäðàâ, íÿìà óâðåæäàíèÿ
îò ïðèåìà íà õèäðîêñèõëîðîõèí

Президентът на САЩ
Доналд Тръмп не показва
странични ефекти от 2-
седмичния прием на
лекарството срещу мала-
рия хидроксихлорохин,
което може да причини
сърдечни проблеми.

Това сочат резултати-
те от годишния медицин-
ски преглед на Тръмп,
съобщи Белият дом,
цитиран от Ройтерс.

Изследванията показ-
ват, че 73-годишният
президент остава здрав,
но леко е напълнял и
вече тежи 110,68 кг, което
го поставя в категорията
на наднормено тегло за
хора с неговата височи-
на.

Тръмп, който ще
навърши 74 години на 14
юни, редовно се тества
за коронавирус и резул-
татите винаги са били
негативни според обоб-

Португалс-
ките власти
изоставиха
през 2008
г. разслед-
ването за
смъртта на
3-годишно-
то британс-

ко моми-
ченце

Маделин
Маккан и

го възобно-
виха през

2013 г.
заради

появили се
нови следи

Маделин, тогава едва 3-
годишна, изчезва от вакан-
ционния апартамент на се-
мейството си в португалс-
кия курорт Прая де Луз
през май 2007 г., докато
родителите й вечерят в
близък ресторант.

Случаят привлича вни-
манието на международна-
та преса, а в един момент
португалската полиция по-
дозира родителите й.

Мъжът, който е заподоз-
рян в момента, има мно-
жество присъди за педо-
филия.

Той е живял в южния
португалски район Алгар-
ве между 1995 и 2007 г. на
редовни интервали, вклю-
чително няколко години в
къща между Лагос и Прая
де Луз.

Според наличната ин-
формация заподозреният е
работил на няколко стран-
ни места в района на Ла-
гос по това време, посоч-
ва полицията.

Според силите на реда
информацията предполага,
че е извършвал престъп-
ления като обири на вакан-
ционни апартаменти, за да
се издържа.

Германската полиция не
съобщи повече информа-
ция. ç

Котките и стопаните им
трябва да свикнат постепен-
но, че няма да са непре-
къснато заедно, когато
приключи изолацията зара-
ди коронавируса, съобща-
ва в. "Дейли мейл".

Британското Кралско
дружество за предотвратя-
ване на жестокост към жи-
вотните напомни, че веро-
ятно котките са изградили
по-близка връзка с хората
и са свикнали с непрекъс-
натото им присъствие по
време на изолацията. Връ-
щането им на работа може
да е доста стресово за тях.

За да не станат домаш-

От Кралското дружество за предотвратяване на жестокост към
животните съветват промяната да е постепенна, лека-полека да се
намалява зависимостта на котките от непрекъснатото човешко

присъствие. Добре е котката да има скривалища и места за почивка
нависоко. Чувството за безопасност намалява стреса.

Ñïåöèàëèñòè ñúâåòâàò êàê äà îïèòîìèì
êîòêàòà äà ñòîè ñàìà, äîêàòî íè íÿìà

ните ни любимци нервни и
недоволни, по-добре да бъ-
дат привикнати постепен-
но.

"Котките са различни и
някои се радват на човеш-
ката компания повече от
други. Това означава, че на
някои им е било приятно хо-
рата да са си вкъщи посто-
янно, а други ще са довол-
ни да останат на спокойст-
вие.

Независимо каква е кот-
ката ви, всички са чувстви-
телни на промяна. Промя-
ната в рутината може да
предизвика стрес" - каза
Сара Тапсел от благотвори-

телната организация.
Затворените у дома кот-

ки ще се зарадват на нови-
те играчки, когато останат
сами. Прибере ли се у до-
ма стопанинът им, е добре
да им обърне внимание по
начин, който съответства на
характера им.

"Следете за знаци какво
иска котката - да бъде с вас
или да бъде оставена на ми-
ра - съветва Алис Потър. -
Ако се доближи с вдигната
опашка, но извит хоризон-
тално край, тя е приятелс-
ки настроена. Котка, която
се крие, трябва да бъде ос-
тавена на мира. ç

щение, направено от
лекаря му Шон Конли.

Държавният глава
миналия месец започна
да приема хидроксихло-
рохин въпреки множест-
вото неизвестни около
ефективността му, след
като двама служители на
Белия дом дадоха поло-
жителен резултат за
коронавирус.

В кардиограмата на
Тръмп не се забелязват
изменения, резултат от
лекарството, каза лека-
рят.

Президентът продъл-
жава редовно да си
прави тестове, като до
момента всички резулта-
ти са отрицателни.

Холестеролът на Тръмп
е 167, което е в нормал-
ните граници.

Медицинските изслед-
вания са обичайна практи-
ка за американските

лидери от времето на 37-
ия президент Ричард
Никсън, който заема
поста между 1969 и 1974 г.

Тръмп публикува
медицинския си доклад
всяка година, откакто е
на поста. Тази година

обаче възникнаха спеку-
лации, след като прези-
дентът направи изненад-
ващо посещение на
правителствената болни-
ца "Уолтър Рийд".

Тръмп тежи незначи-
телно повече в сравне-

ние с миналата година.
За височината му от 1.91
м това го поставя според
други източници под
определението "наднор-
мено тегло", както беше
и при миналогодишния
преглед. ç

Доналд Тръмп, който се противопоста-
вяше на съветите на много медицински
експерти да не прави реклама на
антималарийното лекарство хидроксих-
лорохин като превантивно средство
срещу COVID-19, сложи край на
"приема безопасно и без странични
ефекти", обяви лекарят му Шон Конли.
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07.00Документален филм
08.00"Студио Икономика" (п)
09.00"Не се страхувай" (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"Студио Икономика" с Нора

Стоичкова
14.00"Следобед с БСТВ" с водещ

Елена Пенчукова
15.30Новини
16.00"Среща с Атон" - документа-

лен филм
16.30"Думата е ваша" - открита

линия със Стоил Рошкев
17.25ТВ пазар
17.40"Тихият Дон" - сериал, 14

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

18.30Новини - централна емисия
19.30"Актуално от деня"
20.00"Дискусионен клуб" с Вели-

зар Енчев
21.00Киносалон БСТВ: "Бялото

слънце на пустинята" (1970
г.), СССР

22.20Новини (п)
23.00"Актуално от деня" (п)
23.30"Дискусионен клуб"(п)
00.30"Следобед с БСТВ" (п)
01.45"Студио Икономика"  (п)
02.45"За историята свободно" (п)
03.45"Лява политика" (п)
04.45Документален филм (п)
05.40"Жоакина, доня Революция"

- бразилски сериен филм (п)
06.30"Актуално от деня" (п)

ÁÍÒ 1

05.00Туристически маршрути
05.25Още от деня /п/
06.00Сутрешен блок
09.00По света и у нас
09.15Култура.БГ
10.15100% будни /най-доброто/ /

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

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

12.35Началото: Пътешествието на
човечеството документална
поредица

13.30Дворците на народа: Мос-
ковски държавен универси-
тет - Москва документална
поредица

14.00Малки истории
15.00Светът на жестовете специ-

ализирано предаване за хо-
ра с увреден слух

15.15Гимназия "Черна дупка" тв
филм

15.45Телепазарен прозорец
16.00По света и у нас
16.15Новини на турски език
16.30Бързо, лесно, вкусно
17.00Музика, музика… музикално-

образователно предаване/п/
17.30В близък план /п/
17.55Препрочитаме Вазов кампа-

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

18.00По света и у нас
18.20Още от деня
19.00Питай БНТ
20.00По света и у нас
20.45Спортни новини
21.00Панорама с Бойко Василев
22.00БНТ на 60 Алекс Сърчаджие-

ва и Иван Яхнаджиев
23.00По света и у нас
23.30Препрочитаме Вазов кампа-

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

23.35Кисинджър и Никсън игрален
филм /Великобритания ,
1995г./, режисьор Даниъл
Петри, в ролите: Рон Силвър,
Бо Бриджес , Рон Уайт,
Джордж Такеи

01.15Култура.БГ /п/
02.15100% будни /п/
03.20Питай БНТ /п/
04.20Още от деня /п/

bTV

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

- анимация, сериал, с.3
еп.15

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.16
15.30"Търговски център" - сериал,

с.14 еп.10 - 12
17.00bTV Новините
17.30"Лице в лице" - публицистич-

но предаване с водещ Цве-
танка Ризова

18.00Премиера: "Свободен дух" -
сериал, с.2 еп.61

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

риал, с.2 еп.100
21.00Премиера: "Божествено" -

сериал, еп.16
22.00"Столичани в повече" - се-

риал, еп.23
23.00bTV Новините
23.30Премиера: "Супер екипаж" -

сериал, с.2 еп.16, 17
00.30"Новите съседи" - сериал,

с.10 еп.4
02.00bTV Новините /п./
02.30"Преди обед" /п./
04.30"Завинаги" - сериал, еп.8

bTV Cinema

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

еп.1, 2
08.00"Хаос вкъщи" - комедия, се-

меен (САЩ, 2012), в роли-
те: Били Кристъл, Бет Мид-
лър, Мариса Томей, Том Евъ-
рет Скот, Бейлий Мадисън и
др.

10.15"Ривърдейл" - сериал, еп.3,
4

12.30Премиера: "Тайният живот на
годеника ми" - трилър (САЩ,
2018), в ролите: Кели Съли-
ван, Маяра Уолш, Марк Фа-
миглиети, Джордан Джеймс
Смит и др.

14.15"Форсмажор" - драма (Шве-

ция, Дания, Норвегия, 2014),
в ролите: Йоханес Кунке, Ли-
са Льовен Консли, Клара Ве-
терген, Винсент Ветерген и
др.

16.30"Спри или мама ще стреля" -
комедия, екшън, семеен
(САЩ, 1992), в ролите: Сил-
вестър Сталоун, Естел Гети,
Винг Реймс, Никълъс Садлър,
Джон Уесли, Мартин Фере-
ро, Ричард Шиф, Джоубет
Уилямс и др.

18.30"Въпрос на време" - роман-
тичен, фентъзи (Великобри-
тания, 2013), в ролите: До-
нъл Глийсън, Рейчъл Мака-
дамс, Бил Най, Линдзи Дън-
кан, Ванеса Кърби, Марго
Роби, Том Холандър и др.

20.50"Като на кино" - предаване
за кино

21.00"Снежанка и ловецът" - фен-
тъзи, приключенски (САЩ,
2012), в ролите: Кристен
Стюарт, Крис Хемсуърт, Шар-
лийз Терон, Сам Клафлин,
Сам Спруъл, Иън Макшейн,
Боб Хоскинс, Рей Уинстън,
Ник Фрост, Еди Марсан и др.

23.30Премиера: "Антураж" - коме-
дия (САЩ, 2015), в ролите:
Ейдриън Грение, Кевин Ко-
нъли, Джери Ферара, Дже-
реми Пивън, Еманюел Шри-
ки, Деби Мазар, Емили Ра-
тайковски, Били Боб Торнтън,
Марк Уолбърг и др. [16+]

01.45"Земята на мъртвите" - фан-
тастика, хорър, (САЩ, Фран-
ция, Канада, 2005), в роли-
те: Джон Легуизамо, Азия Ар-
дженто, Саймън Бейкър, Ро-
бърт Джой, Юджийн Кларк,
Денис Хопър и др. [16+]

03.30"Лошият лейтенант: Приста-
нище на служба - Ню Орли-

ънс" - криминален, драма
(САЩ, 2009), в ролите: Ни-
кълъс Кейдж, Ева Мендес,
Вал Килмър, Феруза Болк,
Шей Уигъм, Майкъл Шанън,
Брад Дуриф [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30"Незабравимо" - сериал,
сезон 4 /п/

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

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

- сериал
15.00"Черна роза" (премиера) -

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

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

сериал
18.00"Семейни войни" - телеви-

зионна игра
19.00Новините на NOVA
20.00"Черешката на тортата" - из-

брано
21.00"Магнум" - сериал, сезон 1
22.00Новините на NOVA
22.30"ФБР" (премиера) - сериал,

сезон 1
23.30"Престъпни намерения" -

сериал, сезон 4
00.30"Незабравимо" - сериен

филм, сезон 4
01.30"Теория за големия взрив"

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

риал
04.30"Остани с мен" - сериал/п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - петък, 5 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 ще остане топло

и почти без валежи, с тем-
ператури от 26 до 31 гра-
дуса.

В събота ще бъде по-
нестабилно, с краткотрай-
ни превалявания около
обяд. Привечер атмосфе-
рата постепенно ще се
стабилизира . Дневните
температури ще бъдат от
23 до 29 градуса.

В неделя ще бъде топ-
ло, с температури от 26 до
31 градуса и вероятност за
гръмотевични бури около планините на Западна България.

Частично неустойчиво, но топло, ще остане времето и в началото на
следващата седмица.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Снежанка и ловецът" -
фентъзи, приключенски (САЩ, 2012), в ролите:

Кристен Стюарт, Крис Хемсуърт, Шарлийз
Терон, Сам Клафлин, Сам Спруъл, Иън

Макшейн, Боб Хоскинс, Рей Уинстън, Ник
Фрост, Еди Марсан и др.
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Новият треньор на
ЦСКА 1948 Красимир
Балъков бе официално
представен вчера. Специа-
листът заяви, че е профе-
сионалист и ако го пока-
нят да работи и в Левски,
ще приеме. "Два дни
водихме разговори с
ръководството на клуба,
доста неща обсъдихме.
Това е нов, млад, перспек-
тивен отбор, който иска да
се интегрира по най-
добрия начин в елита. Този
проект ме заинтересова.
Има много спекулации за
името ЦСКА 1948. Не
искам да говоря по тази
тема, така че не ме питай-
те. Мен ме интересува
само едно - отборът да се
развива. Целта е с всеки
мач да играем по-добър и
по-качествен футбол и да
постигнем реалните ни
цели. Не сме в елита само
за да останем в него.
Основната задача за в
бъдеще е участие в Лига
Европа и Шампионска
лига. Но това е за в
бъдеще. Сега на този етап
това не е реалистично.
Няма защо да се заблуж-
даваме, но както казват
хората - апетитът идва с
яденето. Важното е сега

Ðàçî÷àðîâàíèå çà Êèðèë Äåñïîäîâ è Ùóðì
Щурм (Грац) записа загу-

ба с 1:2 у дома от Волфс-
бергер при подновяването
на австрийското футболно
първенство след пандемия-
та. Българският национал
Кирил Десподов влезе мал-
ко след началото на второ-

Не сме в елита само да останем в него, основната задача за в
бъдеще е участие в Лига Европа, заяви новият треньор на ЦСКА 1948

Красимир Балъков  се появи в залата с маска на лицето, а изпълнителни-
ят директор Добрин Гьонов му подари фланелка на ЦСКА 1948  с №20.
Припомняме, че именно с №20 Балъков игра на световното в Щатите.

Снимки Пресфото БТА

:

Íàêðàòêî
Пирин (Бл) продължава
с ударната
селекция, след като в тима се
завърна бранителят Александър
Дюлгеров. Той бе представен в
Благоевград, като договорът му е
за две години. В кариерата си
досега Дюлгеров е носил
фланелките на ЦСКА, Славия,
Локомотив (Сф), румънския
Конкордия и Септември. Завръща
се в Пирин, след като игра
миналия сезон в Етър.

Лидерът в класирането
на турското първенство
Трабзонспор е отстранен от
европейските клубни турнири за
един сезон заради нарушаване на
правилата за финансовия
фейърплей, обявиха от УЕФА.
Европейската централа заяви, че
клубът има неточности в послед-
ните си сметки, изисквани от
предишно споразумение от 5 юли
миналата година, и затова е
наказан.  Трабзонспор имаше
интерес към Тодор Неделев от
Ботев (Пд), но при създалата се
ситуация трансферът със сигур-
ност ще пропадне.

Николай Тодоров
преподписа договора си
с шотландския Ивърнес и ще
играе за тима и през следващия
сезон. Българският нападател  се
справи отлично през кампанията и
реализира 7 попадения, а негов
гол бе избран за номер 1 за
сезона. Бившият младежки
национал чака да разбере дали
той и съотборниците му ще играят
на финала на "Чалъндж Къп". Има
още шанс Ивърнес да влезе в
елита.

Стотици близки, познати,
известни лица
от българския спорт се сбогуваха
с президента на европейската
борба и вицепрезидент на
Световната централа (UWW)  Цено
Ценов. Поклонението се проведе
в църквата "Св. София" в
столицата. Шефът на БОК Стефка
Костадинова, министърът на
спорта Красен Кралев, Боян
Радев, Здравка Йорданова,
Александър Томов, Белчо Горанов,
Свилен Нейков, Иван Ценов,
Йордан Йовчев и много други се
сбогуваха с Ценов, който напусна
този свят на 80-годишна възраст.

"Ñèíèòå" âîäÿò ïðåãîâîðè
ñ "Ãàçïðîì"?

От стр. 1

Припомняме, че и преди
години от "Герена" правеха
опити да подпишат договор
с "Газпром", но сделка така
и не беше сключена. Сега
обаче Сираков твърдо е ре-
шен да действа, за да по-
могне за спасението на лю-
бимия си клуб.

Новият главен акционер
на Левски иска Петър Хуб-
чев да продължи да работи
в клуба. Сираков е на мне-
ние, че наставникът си вър-
ши добре работата. Това е
и причината шефът да гла-
сува доверие на бившия си
съотборник на "Герена". Хуб-
чев има валиден контракт
със "сините" и за другата
кампания. На 15 май 2019
година той подписа с клу-

Халфът на Айнтрахт
(Франкфурт)
Макото Хасебе
(вдясно) влезе в
историята на
германския футбол.
36-годишният
японец изравни
рекорда за най-
много мачове в
Бундеслигата,
изиграни от
азиатец. Хасебе
игра цял мач за
Айнтрахт  при
победата с 3:0 като
гост на Вердер в
отложен мач от 24
кръг. Японецът вече
има 308 мача в
немския футболен
елит, с което се
изравни на първото
място с корейската
легенда Бум Кун Ча,
който в периода
1979-1989 играе за
Айнтрахт и Байер
(Леверкузен).

да играем добре, да
показваме модерен,
съвременен футбол, по-
бърз и по-динамичен",
заяви Балъков.

"Жалко, че селекцията
вече е направена и аз не
съм участвал. Но това
може и да е за добре.
Разчитаме засега само на
наличните футболисти.
Искаме да привлечем още
един българин, който играе
в средата на терена, но
името няма да го назова.
Ще съм доволен, ако
Мартин Камбуров бие
рекорда на  Петър Жеков.
Той заслужава. Качествата
му са ясни. Мартин е един
от най-големите голмайсто-
ри в българското първенст-
во. Няма да разубеждавам
ръководството да взимаме
чужденци, защото такава е
политиката на клуба от
четири-пет години. Ако в
следващия период няма
добри резултати, може и
да се помисли. Но засега
само на българи ще разчи-
таме. Имах план да развия
детско-юношеския футбол
като треньор на национал-
ния отбор, но след загуба-
та от Англия всичко това
умря. Сега ще искам да
развия тази си идея в

ЦСКА 1948. Целта е да
привлечем хората на
стадиона. Няма да стане
днес за утре обаче",
откровен бе треньорът.

"В България договорите
нямат значение. Моят е за
три години. Не съм споме-
навал шампионска титла,
но ако ни я дадат или си я
вземем, защо не. Мач
срещу ЦСКА  не ме притес-
нява. Във футбола съм
видял много неща. Уважа-
вам всичко, което е напра-

вил ЦСКА, работил съм с
тях, уважавам ги. Ще има
негативна нагласа на някои
от феновете. Това е неиз-
бежно", каза още Балъков.

"Световните медии са
объркали името на новия
ми отбор. Ами значи се
прави реклама на ЦСКА.
Аз съм го казвал - като
малък бях от ЦСКА. Надя-
вам се някой ден да стане
някакво обединение. Но
всичко зависи от фенове-
те", завърши Балъков. ç

то полувреме в игра, но не
успя да спаси тима си от
загуба.

Волфсбергер поведе със
зрелищен гол на Шон Вайс-
ман, който се разписа ми-
нута преди почивката с но-
жичен удар. Гостуващият тим

успя да стигне до втори гол
в 64-тата минута след пре-
цизен шут на Михаел Лин-
дъл. Воденият от Нестор Ел
Маестро тим на Щурм се
върна в мача в 77-тата ми-
нута, когато Торстен Рьохер
се разписа за 1:2, но в края

не можа да изравни..
РБ Залцбург е на върха

с 24 точки в шампионската
група, Волфсбергер се из-
качи на втора позиция в
класирането с 22 точки.
ЛАСК (Линц) загуби с 1:2 у
дома от Хартберг и слезе
до третото място, а Щурм
е на последното 6-о място
с 16 точки. ç

ба за 2 години, като в дого-
вора между двете страни
има опция за удължаване-
то му с още един сезон.

В същото време стана яс-
но, че бившият собственик
на Левски Спас Русев е нап-
равил жест към "сините, след
като реши с лични средства
да покрие задължението от
около три милиона лева на
клуба към "Виваком". Русев
е най-големият акционер в
компанията, която беше и ге-
нерален спонсор на столич-
ния гранд по време на него-
вото управление на клуба, в
периода през 2017 и 2018 г.
Русев е предложил на бор-
да на директорите в компа-
нията той да поеме задъл-
женията клуба. Това било
прието от "Виваком", като та-
ка задълженията на Левски
са вече с три милиона лева
по-малко. ç


