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"Българската земя може да осигури основната прех-
рана на българския народ", заяви председателят на
БСП Корнелия Нинова на среща със социалисти -
експерти и учени в областта на земеделието.
Нинова открои приоритетите в аграрната политика на
БСП: "Трябва да решим държавнически въпроса за по-
землените отношение, структура на българското земе-
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ПРИЛОЖЕНИЕделие, субсидирането на националните доплащания за
българската земеделска продукция", добави Нинова.
"Земеделието трябва да е приоритет в управленската
програма. Имаме плодородна земя, която да осигуря-
ва основната прехрана на българския народ. Ролята
на държавата става ключова за гарантиране на бъл-
гарското производство", подчерта още тя. < 5
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ървият български космонавт Георги Иванов чества
вчера своя 80-годишен юбилей. Роден е в Ловеч
на 2 юли 1940 г. Завършва Военното училище в
Долна Митрополия (1964 г.) със специалност ин-
женер-летец и квалификация пилот първи клас.

Äîêîãà!
рез 2018 г. 23 339 души са загинали в
пътнотранспортни произшествия в ЕС,
предупреждават последните данни на
Евростат. Статистическата служба
посочва, че в България са най-много
жертвите на инциденти с пътнически
автомобили в ЕС за 2018 г. - 48 на 1
млн. души население. От жертвите 45%
са пътували с леки коли, 21 на сто са
пешеходци, 15% - мотоциклетисти, 8
на сто колоездачи и 12% са включени
в други автокатегории. Броят на жерт-
вите на пътя на глава от населението
е най-нисък в Ирландия и Дания, най-
висок е в Румъния и у нас - съответно
96 и 87.  ç

На 1 март 1978 г. e избран за космонавт във втората
група от програмата "Интеркосмос". На 10 април 1979 г.
Георги Иванов и руският космонавт Николай Рукавишников
излитат в орбита около Земята с космическия кораб "Со-
юз-33". Поради техническа неизправност корабът не успя-
ва да се скачи с орбиталната станция "Салют-6". С геро-
ичните и мъжествени действия на космонавтите Рукавиш-
ников и Иванов космическият кораб е приземен успешно
след 31 пълни обиколки около Земята.

Тези събития завинаги ще останат в историята на
космонавтиката. В българската история Георги Иванов
завинаги ще остане като първопроходеца на нашата
космическа ера, която бе сред върховите постижения
на модерната социална държава, съществувала у нас
между 1944 и 1989 година.

След космическия полет Георги Иванов бе и остава
един от любимците на народа - пример за доблест, сила
на духа и родолюбие. Заемал е отговорни военни, науч-
ни и обществени длъжности, носител е на най-високите
награди на България, СССР и Русия, избиран е за наро-
ден представител, носител е на званието "генерал-лей-
тенант". Но най-високото признание, което заслужи със
своя живот и дело и което с гордост носи, е фактът, че
за всички българи той е един от Героите на България!

Издателите и редакционните екипи на ЗЕМЯ и "Русия
днес - Россия сегодня" честитят на Георги Иванов него-
вия юбилей и му желаят здраве, късмет и дръзновение!

На многая лета!

Депутатите приеха
промените в Закона за
подпомагане на земе-
делските производители
на първо и второ чете-
не. "За" законопроекта
на първо четене гласу-
ваха 149 народни пред-
ставители, без "против"
и с 1 "въздържал се".
По предложение на
председателя на Коми-
сията по земеделието и
храните Мария Белова

Íîâà ñõåìà çà êîìïåíñàöèè
íà çåìåäåëñêèòå ñòîïàíè
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Êðåìúë íàðå÷å
òðèóìôàëåí
ðåôåðåíäóìà
Кремъл приветства "три-
умфалния референдум"
на доверие към руския
президент Владимир Пу-
тин, предаде ТАСС. Рефе-
рендумът позволява на
Путин да остане на власт
до 2036 г. "Състоя се де
факто един триумфален
референдум на доверие
към президента Путин",
заяви говорителят на
Кремъл Дмитрий Песков
след гласуването, при
което 77,92 процента от
гласоподавателите одоб-
риха конституционната
реформа.

Ñòàìåí Áåë÷åâ å
íîâèÿò òðåíüîð
íà ÖÑÊÀ
ЦСКА вече е с нов тре-
ньор, след като официал-
но бе съобщено, че Ми-
лош Крушчич е подал ос-
тавка след загубата от Ло-
комотив (Пд) на финала
за Купата на България, ко-
ято е приета от ръковод-
ството на "армейците". Но-
вият треньор на ЦСКА е
Стамен Белчев и вчера е
ръководил тренировката
на тима на базата в "Пан-
черево". Белчев вече има
един престой начело на
"червените", от ноември
2016-а  до средата 2018
година. ç
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законопроектът бе при-
ет и на второ четене.
Новата мярка е земедел-
ските стопани, които са
особено засегнати от
кризата от коронавиру-
са. Помощта е под фор-
мата на еднократно пла-
щане, което ще се из-
вършва в срок до 30
юни 2021 г. Според тек-
стовете на приетия за-
конопроект максимал-
ният размер на помощ-

та не трябва да надви-
шава 7 хил. евро на зе-
меделски стопанин и 50
хил. евро за малко или
средно предприятие.  На
практика мярката ще
позволи  от наличните
финансови средства по
Програмата за развитие
на селските райони да
бъдат подпомогнати
както селските стопани,
така и малките средни
предприятия.  Минис-

терството на земедели-
ето, храните и горите
ще изготви наредба в
съкратени срокове, ко-
ято ще определи реда и
условията за прилага-
нето на мярката, уточ-
нява БНР. < 13
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Велико Търново. На полигона на НВУ "Васил Левски"  министърът на отбраната Красимир Каракачанов връчи сертификати на ученици,
участващи в курс "Подготовка за изпълнение на задълженията по отбраната на страната и действия при кризи". < 2

Снимка Пресфото БТА

Ïúðâèÿò íàø êîñìîíàâò
ãåí. Ãåîðãè Èâàíîâ íàâúðøè 80 ãîäèíè
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Към настоящия момент
заразяването с коронави-
рус е в огнища по облас-
ти, а в София разпростра-
нението е дифузно,  обяс-
ни по БНТ проф. Тодор
Кантарджиев, директор на
Националния център по
заразни и паразитни
болести.

Някои експерти казва-
ха, че юни-юли няма да
има. Юни мина, пък
виждате 165 са днес,
може да минат и 200, но
това не е, защото правим
много тестове. Просто
много голям процент от
тези тестове са положи-
телни. В началото, когато

Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ:

Àêî èìà íîâ ïèê
íà COVID-19 ó íàñ,
ùå å ïðåç îêòîìâðè

правихме стотици тестове
на ден, положителният
процент бе едно-две, сега
правим хиляди, но вече
процентът в някои проби е
10, обяви той. Според
него, ако отново ще има
пик на болестта, то той ще
е през октомври, когато
ще започнат да се увели-
чават случаите със засту-
дяването и с началото на
учебната година и вероят-
но коронавирусът ще
върви паралелно с другите
зимни вирусни инфекции,
посочи професорът. Тодор
Кантарджиев обяви, че 70-
80% от случаите на забо-
лели с COVID-19 у нас са

70-80% îò ñëó÷àèòå íà çàáîëåëè
â ñòðàíàòà ñà áåç ñèìïòîìè

без симптоми, 10-15 на сто
са с леки такива, като при
тях болестта минава за
една-две седмици.

Кантарджиев отново
настоя българинът да се
научи да спазва мерките,
които са му препоръчани.
Най-вече той открои
задължителните маски в
магазините за хранителни
стоки, както и пазаруване-
то с колички, а не с
кошници, защото така ще
има по-голямо отстояние
между хората. Той обясни,
че се правят повече
тестове "не за да плашим
хората", а за да се разбе-
ре кой отделя вируса и да

:
ÍàêðàòêîÇàäúðæàíèÿò çà òåðîðèçúì

â Áóðãàñ ñå ñðàæàâàë çà
äæèõàäèñòêè ãðóïè â Ñèðèÿ

20-годишният българин от си-
рийски произход, задържан за те-
роризъм в Бургас, е  участвал
пряко във въоръжени действия в
редиците на различни джихадис-
тки терористични групировки, съ-
общиха от прокуратурата, цити-
рана от "Дарик радио". Събрани-
те доказателства сочат, че от
2015 г. до момента той някол-
кократно е пътувал от България
до Сирия, сочат още от държав-

Задържаха 7
криминално проявени
при операция срещу
битовата престъпност
в Бургас
Седем криминално проявени
лица на различна възраст са
задържани при проведената
специализирана полицейска
операция по противодействие
на битовата престъпност,
обхванала територията на
бургаския квартал "Победа",
съобщиха от Областната
дирекция на полицията в
Бургас. При операцията,
осъществена под ръководството
и надзора на Окръжната
прокуратура - Бургас, от
служители на отдел "Криминал-
на полиция" при ОДМВР -
Бургас, Специализираните
полицейски сили при ОДМВР -
Бургас и служители от Първо
районно управление - Бургас,
са проверени множество
адреси, обитавани от криминал-
но проявените.

165 нови случая на
COVID-19 у нас, общият
брой на заразените
премина 5000
165 са новодиагностицираните
с коронавирус лица за измина-
лите 24 часа. Направените PCR
тестове за последното деноно-
щие са 2896, показват данните
в Националната информационна
система. Потвърдените в
България случаи на COVID-19
към момента са 5154, 2200 от
които са активни. 2722 са
излекуваните лица. От тях 46 са
регистрирани през изминалото
денонощие. 446 са пациентите
с доказана коронавирусна
инфекция, настанени в лечебни
заведения за болнична помощ.
32-ма от тях се намират в
интензивни отделения или
клиники. Националната инфор-
мационна система показва, че у
нас новият коронавирус е
потвърден при 418 лица
медицински служители. Новите
случаи, регистрирани през
последното денонощие, са 5.
Два от тях са установени при
лекари, а три - при медицински
сестри. 232 са починалите
лица, при които е бил констати-
ран COVID-19. Два от случаите
са от изминалите 24 часа. Това
е деветият пореден ден с
повече от 100 заразени.

Столичната РЗИ влезе
в парламента. Раздават
глоби от по 300 лева
на 24-ма депутати
Служители на столичната
Регионална здравна инспекция
(РЗИ) влязоха в парламента, за
да съставят актове на народни-
те представители, нарушили
заповедта за задължително
носене на предпазни средства
на закрити обществени места.
През последните няколко
заседания на парламента
редица депутати отказваха да
слагат задължителните маски за
лице, като мярка срещу
разпространението на COVID-
19, а други пък ги носеха под
брадичката си. По официална
информация ще бъдат санкцио-
нирани общо 24-ма депутати, а
размерът на глобата е минимал-
ният - 300 лева. Глобите са за
миналата пленарна седмица,
коментира БНТ.

търсим неговите контактни
лица, защото мерките се
взимат тогава, когато
знаеш кой е болният, каза
професорът. По думите му
в момента големият брой
тестове са на ръководите-
ли в държавната админис-
трация, които изследват
работниците от общината.
В момента собствениците
на предприятия също
активно тестват, посочи
Кантарджиев. Той призова
собствениците на предп-
риятия така да организи-
рат мерките, че да не
допускат разпространени-
ето на болестта в колекти-
вите.ççççç

20 ученици от Велико Търно-
во преминаха през първия в стра-
ната за последните 20 години
курс по начална военна подго-
товка. Плановете са тези курсо-
ве да се разширят, въвеждаме и
доброволната казарма", заяви на
учебния полигон "Беляковец" на
Националния военен университет
вицепремиерът и министър на от-
браната Красимир Каракачанов,
съобщи БНР. Пет дни момичета-
та и момчетата от 9-и и 10-и клас
в Професионалната гимназия по
туризъм "Д-р Васил Берон" във
Велико Търново минаха основни-
те дисциплини по начална воен-
на подготовка. Момичетата и
момчетата от пилотния курс по
начална военна подготовка каз-
ват, че за няколко дни са се про-
менили и подкрепят това обуче-
ние да стане масово в училища-
та. Това не беше авантюра нито
за децата, нито за офицерите, ко-
ито водиха обучението им, кате-

Êàðàêà÷àíîâ âíàñÿ çàêîíîïðîåêò çà
äîáðîâîëíàòà âîåííà ñëóæáà èäíàòà ñåäìèöà

даде възможност да жените и мъ-
жете до 40-годишна възраст да
минат два курса по три месеца
на военно обучение. Ако един
млад човек избере да направи то-
ва, неговото работно място ще
се пази без значение дали рабо-
ти в частна фирма, или в дър-
жавна институция. На тези хора,
които преминат, ще им дадем и
възможността с предимство да
постъпват на работа в структу-
рите на сигурността и в държав-
ната администрация, заяви във
Велико Търново военният минис-
тър Красимир Каракачанов, след
като връчи свидетелствата на 20
ученици, завършили първия в стра-
ната курс по начална военна под-
готовка за последните 20 години.
В началото доброволна военна
служба ще могат да изкарат 600
българи. Разходите са разчетени
така, че да не се наложи актуали-
зация на бюджета на Министерс-
твото на отбраната.ççççç

горичен е подполковник Николай
Цвятков, началник на сектор
"Професионално обучение" в На-
ционалния военен университет.
Финалния етап от курса за на-
чална военна подготовка за уче-
ници наблюдава вицепремиерът
и министър на отбраната Краси-
мир Каракачанов, който стреля
заедно с тях с автомат "Калаш-

ников". В началото на следващата
седмица вицепремиерът и минис-
тър на отбраната Красимир Ка-
ракачанов внася в Министерски
съвет законопроекта за добро-
волната военна служба. Тя ще е
6 месеца, а преминалите я ще
имат предимство за работа в сис-
темата на сигурността, съобщи
БНР. Доброволната казарма ще

ното обвинение. Мъжът е задър-
жан за 72 часа. Установено е,
че бащата на лицето и към мо-
мента е лидер на една от тези
групировки и именно той го е ра-
дикализирал и привлякъл към те-
рористична дейност в Сирия. До
момента няма данни привлече-
ният към наказателна отговор-
ност български гражданин да е
участвал в подготовка на теро-
ристични нападения в България. ççççç

Каракачанов наблюдава заключителния етап от курса по начална военна
подготовка на 20 ученици от Професионалната гимназия по туризъм "Д-р

Васил Берон" във Велико Търново.
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"Големият въпрос са
средствата, които идват от
Европейския съюз и по
какъв начин ние ще ги
усвояваме. Имаме ли
стратегия, направили ли
сме оценка на щетите?
Имаме ли готовност да се
възползваме от този огро-
мен прозорец, който се
отваря с фонда Next
Generation и с Многогодиш-
ната финансова рамка?
Моят отговор е: по-скоро
не". Това заяви ръководите-
лят на българските социа-
листи в Европейския парла-
мент Петър Витанов пред
БНТ.

Според него основен
проблем за България е
липсата на дългосрочна
стратегия и разработен
национален план. "Нямаме
и регионален план,  дори
не знаем кои ще са регио-
ните. Бойко Борисов казва
на Съвет, че не иска регио-
ните да са Перник, Стара
Загора и Кюстендил -
искаме нови региони. А
парите се получават под
условие - трябва да имаме
план, който да съответства
на препоръките от Европей-
ския семестър, на оценката,
от една страна, и на прио-

Îñíîâåí ïðîáëåì çà Áúëãàðèÿ å ëèïñàòà íà
äúëãîñðî÷íà ñòðàòåãèÿ è ðàçðàáîòåí
íàöèîíàëåí ïëàí, ñìÿòà ðúêîâîäèòåëÿò
íà Äåëåãàöèÿòà íà áúëãàðñêèòå
ñîöèàëèñòè â Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò

Ïåòúð Âèòàíîâ: Ïðàâèòåëñòâîòî íå óñïÿâà
äà çàùèòè íàöèîíàëíèòå èíòåðåñè â ÅÑ

ритетите на Европейската
комисия, от друга. Не
виждам кога ще съумеем
да го изготвим, да канди-
датстваме и евентуално
да вземем средства.
Проблемът е, че няма
визия", категоричен е
Витанов.

Той изрази възмуще-
ние от неспособността
на правителство да
защитава българските
интереси в Съвета на ЕС
и даде за пример ситуа-
цията с природния газ и
Фонда за справедлив
преход, по който се
очаква България да
получи близо три милиар-
да евро. По думите на
Витанов неговото предло-
жение газът да бъде
финансиран като прехо-
ден енергиен източник е
било прието в Комисията
по транспорт, в Съвета
на ЕС обаче не намери
достатъчно привържени-
ци. "Миналата седмица
във Великобритания
затвори последната
електроцентрала на
въглища. Пред ТЕЦ
"Марица - изток" има два
пътя - или да затвори,
или да мине на газ - каза

Витанов - изключително
важно е да вземем евро-
пейски пари, за да си
финансираме централите.
Но в Съвета нашето
правителство не успя да
защити този интерес,
въпреки че имаше осем
държави - приятели на
природния газ. Очевидно
няма гъвкавост, не се
предлагат необходимите
компромиси, които да
обединят различните
позиции, както ние го
направихме в Европейския
парламент", каза още той.

Като пример за неефек-
тивна политика евродепу-
татът изтъкна и липсата на
ясен план по финансовия
инструмент SURE, чиято
цел е да бъде подпомогна-
та европейската заетост.
Петър Витанов обясни:
общият бюджет е 100
милиарда евро, а финан-
совата помощ ще се
отпуска под формата на
заеми.

Определени са квоти за

участие по държави, с
които да се гарантира
поетият от ЕС риск. Бълга-
рия ще трябва да плати
около 100 милиона. За
усвояването на средствата
впоследствие обаче квоти
няма. "В Гърция се ратифи-
цира цял закон с пакет от
мерки, които да бъдат
финансирани по тази
европейска програма. В
България миналата седми-
ца поискахме актуализа-
ция на бюджета, просто за
да дадем тези пари, без
да се знае как ние бихме
могли да се възползваме
от отварящите се пазари.
Накрая може да се окаже
така, че България дава
едни пари, за да се фи-
нансират германските
програми за заетост,
защото ние нямаме готов-
ност да се възползваме",
смята Витанов.

По темата за приори-
тетните направления при
усвояването на средства-
та, които се очаква да
получим от ЕС, Витанов
изтъкна реиндустриализа-
цията, биоземеделието и
иновациите. За да бъдем
конкурентоспособни обаче,
тези средства трябва да
се разходват ефективно.
Витанов е убеден, че към
момента това не се случва
- България все още е най-
бедната страна в Европей-
ския съюз и държи пос-
ледно място по всички
показатели за развитие.ç

"Скъпи приятели, представям
на Вашето внимание и превод на
писмото на г-жа Ираче Гарсия,
испански евродепутат и предсе-
дател на групата на Социалисти-
те и демократите, до председа-
теля на Европейския парламент
(ЕП) Давид Сасоли с настояване
за разследване, включително и
със съдействието на Европол, на
предполагаеми заплахи на пре-
миера Бойко Борисов към мен."
Това съобщава българският ев-
родепутат Елена Йончева в про-
фила си във Фейсбук и публику-
ва текста на писмото.

В него се казва: "Наскоро се
появи аудиозапис на човек, чий-
то глас много прилича на този
на българския министър-предсе-
дател Бойко Борисов, за който
бе съобщено в медиите, вклю-
чително и някои международни
издания като "Гардиън", "Юрак-
тив", " Индипендънт" и др. На за-
писа гласът заплашва да напра-
ви всичко необходимо, за да "из-
гори" един от членовете на Ев-
ропейския парламент, Елена Йон-
чева.

На този етап автентичността
на записа не е нито потвърдена,
нито отхвърлена от българския
премиер. Вместо да се разслед-
ва точният обхват и естеството
на заплахата от това да "изгори"

Èñêàò åâðîïåéñêî ðàçñëåäâàíå íà çàïëàõèòå
íà Áîéêî Áîðèñîâ êúì Åëåíà Éîí÷åâà

водещ политик от опозицията,
единствената дискусия, иниции-
рана от българските власти до-
сега, е за законността на запи-
са. Можем да изразим дълбоко
съжаление за тази реакция от
страна на българските власти.

Особено като отчитаме, че
България е страната с най-висо-
ко ниво на корупция в Европей-
ския съюз според Transparency
International, а г-жа Йончева, ко-
ято също е бивша журналистка,
отдавна се е ангажирала актив-
но в борбата срещу корупцията,
и по-специално в кампания за
разобличаването й на най-висо-
ките равнища в държавата. Обик-
новено министър-председателят
на държава - членка на ЕС, би
приветствал всички усилия за
борба и разкриване на корупци-
ята в неговата страна.

В условията на демокрация се
очаква премиерът и правителст-
вото да гарантират безопасност-
та на обществените личности и
политиците. Следователно има
нещо много сбъркано, когато г-н
Борисов не настоява за щателно
и независимо проучване на този
аудиозапис. Нещо повече, като
се шегува неуместно, че няма ло-
ша реклама, той се стреми да
сведе до минимум разгласяването
на случая и изглежда, е на мне-

ние, че няма нужда от официал-
ни последици от заплахите сре-
щу член на Европейския парла-
мент.

Подобни заплахи не само че
причиняват страх и безпокойст-
во на г-жа Йончева в личен план,
но и сериозно заплашват и под-
копават независимостта и усто-
ите на тази институция и не мо-
гат да се допускат при никакви
обстоятелства. Ето защо Ви при-
зовавам спешно да изпратите
писмо до българския министър-
председател, в което да настоя-
вате за незабавно, задълбочено
и независимо разследване на то-
зи аудиозапис, обхващащо не са-
мо законността му, но и негова-
та автентичност, с използване на
всички възможни средства, вклю-
чително подкрепата и сътрудни-
чеството на Европол, както и да
подчертаете, че всички действия
за сплашване на журналисти и
членове на Европейския парла-
мент са напълно неприемливи и
трябва незабавно да бъдат прек-
ратени.

На последно място, заплахи-
те срещу журналисти, за съжа-
ление не са рядкост в България
и според "Репортери без грани-
ци" страната има най-ниските
стандарти за свобода на печата
в Европа. Това не може да про-

дължава и без всякакво съмне-
ние няма как да позволим да зап-
лашват журналистите по такъв
институционален и систематичен
начин, както се случва в момен-
та. Затова бих приветствала и по-
нататъшни действия на полити-
ческо ниво по този случай, как-
то и по отношение на борбата с
корупцията в България, за които
Европейският съюз трябва да
действа единно и чрез всичките
си институции и органи, имащи
отношение. В момент, когато Ев-
ропейският парламент настоява
за амбициозни и решителни дей-
ствия за опазването на демок-
рацията и върховенството на за-
кона, трябва да даваме пример,
като показваме нулева толеран-
тност към всяко правителство,
което нарушава основните евро-
пейски ценности и принципи, като
позволява пряко или косвено
членове на Европейския парла-
мент и водещи фигури от опози-
цията да се чувстват заплашени
от правителството. Напълно раз-
читам на Вашата подкрепа по то-
зи въпрос и Ви благодаря пред-
варително за отделеното внима-
ние. С уважение", написа Ираче
Гарсия Перес, председател на Гру-
пата на Прогресивния алианс на
социалистите и демократите в Ев-
ропейския парламент.ç

Кирил Добрев нарича
БСП "куц кон", а като
заместни председател на
партията и отговорник по
организационните въпро-
си той носи вина за това.
И трябва да подаде ос-
тавка, а не да се канди-
датира за председател.

Това заяви в предава-
нето "Плюс-минус" по
"Нова телевизия" Борис-
лав Гуцанов, председател
на БСП-Варна.

"От 169 организации
във варненската органи-
зация на БСП най-много
номинации за председа-
тел е получила Корнелия
Нинова - това са повече
от 50 процента. Не мога
да не се съобразя с виж-

дането на социалистите",
заяви Борислав Гуцанов.
Той уточни, че няма да
се кандидатира за пред-
седател на БСП и че е
бил преизбиран с 95 %
от вота на делегатите за
председател на БСП-Вар-
на, което по думите му е
ясен знак  какво иска
варненската организа-
ция.

"В последните месеци
Кирил Добрев говореше,
че БСП прилича на куц
кон. След като ти си от-
говарял в продължение
на 4 години за организа-
цията - как правиш тази
констатация. Вместо да
се кандидатираш за
председател, би трябва-
ло да си подадеш остав-
ката. Явно Кирил Добрев
има друг прочит", комен-
тира още Гуцанов.

"Ние не сме лидерска
партия. Това, че сме де-
мократични в избора и
противоречията ни са
публични, е положително.
След това ще седим по
различен начин в публич-
ното пространство. След
Конгреса ще бъдем обе-
динени и единни", кате-
горичен е той. Гуцанов
изрази надежда, че БСП
ще спечели парламентар-
ните избори през 2021 г.

"Смятам, че по-боес-
пособна и единна орга-
низация от БСП-Варна
трудно може да бъде по-
сочена. Да, Варна има
проблеми. Не е нормал-
но общинският съвет да
не се събира шест месе-
ца. Още повече че Вар-
на ще бъде един от най-
засегнатите градове от
кризата", заключи той и
подчерта, че сезонът за
града е тежък. По думи-
те му 7,9 милиарда са
приходите на града - 4,3
пряко са туризъм, строи-
телство, рестораньорст-
во, хотелиерство.ç

Áîðèñëàâ Ãóöàíîâ
ïðèçîâà Êèðèë
Äîáðåâ äà ïîäàäå
îñòàâêà
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Кампанията по приби-
рането на реколтата от
пшеница в Силистренска
област е в разгара си.
Малко над 440 000 дка са
площите с жито, които
трябва да се ожънат,
съобщи за Агри.БГ Кирил
Боянов, председател на
Областния съюз на земе-
делските кооперации край
Дунава. На фона на обща-
та тежка картина в цяла
Добруджа, производители-
те от Силистренско жънат
сравнително добри до
много добри добиви.
Зърнокомбайните отчитат
от 400 до 700 кг/дка в
отделни полета. Средните

Çåìåäåëñêèòå ñòîïàíè â
Ñèëèñòðåíñêî ïðèáèðàò
ñðåäíî ïî 500 êã îò äêà

Íàäåæäà çà äîáðè äîáèâè
îò ïøåíèöà êðàé Äóíàâà

показатели за цяла
Силистренска област се
движат около 500 кг/дка,
уточни още Кирил Боя-
нов.

Проблем в момента е
масовото почерняване
на житата, тъй като са
презрели.

Дъждовете през
изминалата седмица са
попречили на хода на
жътвената кампания и
това е основната причи-
на за потъмняването им,
смятат стопаните от
региона.

При ечемика добиви-
те също са удовлетворя-
ващи. От близо 36 000

2,342 млрд. лева са
задълженията на сектор
"Селско, горско и риб-
но стопанство" към бан-
ките, реализирани под
формата на кредити,
към края на първото
тримесечие на тази го-
дина. Това сочи статис-
тика на Българската на-
родна банка (БНБ). Об-
що над 13 000 са зае-
мите, които контраген-
тите от сектор "Селско,
горско и рибно стопан-
ство" са изтеглили от
банките. Така средната
стойност на едно задъл-
жение излиза около
180 000 лева. Най-голям
брой - 2130, са кредити-
те с размер между 50 и
100 хил. лева, близко
следвани от кредитите
с размер между 100 и
250 хил. лева, които са
2124 на брой. Близо 360
са заемите на сектора,
които надхвърлят 1 млн.
лева.

Задълженията на зе-
меделците към банките
са малко под 7% от
всички задължения на
нефинансовите предп-
риятия в страната в то-
зи тип инструменти, ко-
ито са общо 35,176
млрд. лева, сочи още
статистиката.

Най-голям дял от за-
емите на фермерите са
реализирани в овърд-
рафт - 7141 броя. Оста-
налите средства са под
формата на кредити, от
които превес взимат те-
зи с падеж от 1 до 5
години - 3377 броя.

Над 5 пъти е нарас-
нал обемът на кредити-
те на сектор "Селско,
горско и рибно стопан-
ство" към банковата
система в номинално
изражение за последни-
те 15 години. Към края
на четвъртото тримесе-
чие на 2005 г. те са би-
ли близо 446 хил. лева.
Над 4 пъти се е увели-
чил и броят на заемите
на земеделците, като в
края на 2005 г. той е бил
около 3000.ç

Сушата тази година беше мъ-
чителна за родните производите-
ли. Въпреки надеждите в Кнежа
не паднаха почти никакви вале-
жи през изминалия месец юни, а
жътвата отчита ниски добиви. За
Агри. БГ Борислав Горанов, зър-
но- и семепроизводител от райо-
на, изпрати инфографика, която
показва, че в 25-сантиметровия
слой на почвата през последните
15 дни влагата е нула. "Няма ва-
лежи. Не съм спирал да напоя-
вам и в момента това правя. Ва-
ля локално, на места до макси-
мум 30 л/кв. м, но в много малък
процент от землищата", казва Бо-
рислав Горанов.

Основно валежите бяха
8-10 л/кв. м, което не оказа ни-
какво влияние на общата суша.

Почвената влага в Кнежа под-
държа ниски стойности още от на-
чалото на годината, но през пос-
ледния месец положението е тра-
гично. Количеството на валежите
през месец април в района също

Â Êíåæà ñå ìîëÿò çà äúæä, êîéòî äà ñïàñè ïîíå
öàðåâèöàòà è ñëúí÷îãëåäà îò íåâèæäàíàòà ñóøà

беше нула, през май се увеличи
минимално, а сега отново удари
дъното. Сушата, започнала още
от есента на 2019 г., предопре-
дели и ниските добиви в района.

Добивите от пшеница в ре-
гиона са между 300 кг/дка и 500
кг/дка. При ечемика са около
400-600 кг/дка. Тези добиви са
ниски на фона на високите рен-
ти от 60-70 лв., споделя  зър-
нопроизводителят.

"Има едни фермери в райо-
на, които заради семейни делби
пускат към медиите невярна ин-
формация в техен интерес. За съ-
жаление, истинската картинка в
Кнежа е друга. Сушата е невиж-
дана от години, както става ясно
от данните", категоричен е Бо-
рислав Горанов. Хубавата нови-
на е, че хлебопекарните качест-
ва на пшеницата са много доб-
ри, добави Горанов.

Сега стопаните в Кнежа се мо-
лят за дъжд, който да спаси поне
царевицата и слънчогледа, за кои-
то той е жизненоважен сега. Ако
до десет дни не паднат нужните
валежи при нас, пълен провал ще
бъде и при пролетниците, споделя
Борислав Горанов.

Дългогодишният зърнопроизво-
дител инвестира усилия и средст-
ва, за да поддържа високо качес-
тво на своята продукция. Осигу-
рил е с лични средства напояване
на стопанството си, за да избегне
максимално щетите от сушата. А
тя се увеличава с годините.

По думите на Горанов трябва
да бъдем отговорни и да предп-
риемем каквото ни е възможно
като мерки, като например ми-
нимални обработки на земята.
Производителят споделя опит и
с азотофиксиращите култури, за-
пазващи почвата богата на вла-
га и хумус, което е от особена
важност в такава сушава година
като тази.ç

Ïðîïàäíàëè ïëîùè ñ
æèòî è â Ñëèâåíñêî

Общо 30 заявления за пропад-
нали площи с пшеница са подали
стопани от Сливенско. Това съоб-
щи директорът на Областна дирек-
ция "Земеделие" в Сливен Тодор Бра-
танов, цитиран от БТА. По данни на
дирекцията заявленията за пропад-
нали площи са основно от община
Сливен - масивите в района на се-
ло Жельо войвода.

Жътвата в областта е започна-
ла в края на миналата седмица, ка-
то по-активно се жъне ечемик, по-
сочи Братанов. "Сушата до начало-
то на юни е оказала негативно вли-
яние върху посевите от есенни кул-
тури.

При масивите, пострадали от
неблагоприятните метеорологични

условия, се очакват по-ниски до-
биви. Експертна комисия извър-
шва огледи, за да оцени щетите",
се казва още в съобщението.

Засетите площи с пшеница в
Сливенска област са 418 500 де-
кара, а с ечемик - 79 000 дека-
ра. Районът също пострада от су-
шата тази година, а зърнопроиз-
водителите се притесняват дали
ще могат да излязат на нула.

Още преди жътвената кам-
пания Георги Радев, зам.-пред-
седател на УС на Националната
асоциация на зърнопроизводи-
телите (НАЗ), сподели пред Аг-
ри.БГ, че ечемикът в Сливенско
е побелял от сушата, а очаква-
нията са за ниски добиви.ç

дка са прибрани средно
по 450 кг/дка.

Високите температури
в момента създават
сериозна опасност за
възникването на пожари
в пшеничните ниви. Само
за последните 3 дни са
изгорели общо 73 дка с

жито в Силистренска
област, като са спасени
700 дка. Често пожарите
тръгват от пламнали сухи
треви и се пренасят
както към пшеничните
полета, така и към къщи-
те по селата, предупреж-
дава Кирил Боянов.ç

Íàä 2 ìëðä. ëåâà
ñà çàäúëæåíèÿòà
íà çåìåäåëöèòå
êúì áàíêèòå
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"Българската земя може
да осигури основната
прехрана на българския
народ." Това заяви предсе-
дателят на БСП Корнелия
Нинова. Тя проведе среща
с експерти и учени в
областта на земеделието и
председатели на земеделс-
ки кооперации. Домакин
на дискусията бе Клубът
на социалистите - аграрни-
ци.

Целта на срещата е
изготвяне на позиция за
промяна в селскостопанс-
ката политика и изготвяне
на алтернативна управлен-
ска политика за модерно
земеделие.

Корнелия Нинова се
обърна към участниците в
дискусията: "В тази зала
събрахме научен и експер-
тен потенциал, който
заслужава респект".

"Трябва да решим
държавнически въпроса за
поземлените отношение,
структура на българското
земеделие, търговското
салдо, субсидирането на
националните доплащания

Ñ íàä åäíà
òðåòà íàìàëÿõà
ïå÷àëáèòå íà
áàíêèòå çàðàäè
ÑÎVID-19

Икономическата криза, по-
родена от коронавируса, засег-
на и финансовите резултати на
банките. Чистата им печалба
за първите пет месеца на го-
дината е 476 млн. лв., показ-
ват данните на БНБ. Това е с
37.5% по-малко спрямо същия
период на миналата година.
Месец май е поредният от на-
чалото на годината, в който се
наблюдава спад на банковите
печалби спрямо миналогодиш-
ните, а ефектът от кризата се
усеща с все по-голяма сила.

Нетните доходи от лихви са
намалели до 1.080 млрд. лв.
при 1.147 млрд. година по-ра-
но. По-ниски са и приходи от
такси и комисиони - 394 млн.
лв. в края на май при 453.7
млн. лв. година преди това. По
тази причина някои от банки-
те отново повишиха редица
такси от 1 юни.Банките правят
и по-големи разходи за обез-
цен?a на лоши кредити - су-
мата е 260 млн. лв., което е
двата пъти повече спрямо ми-
налата година и с 69 млн. лв.
повече от април 2020 г. Това
се случва при положение, че
през май започна да действа
мораториума върху кредитите
на граждани и фирми, които
поискаха отсрочки до 6 месе-
ца на вноските заради панде-
мията.

Коронакризата се отразява
и на кредитирането. Кредитният
портфейл на банковата систе-
ма, който неизменно растеше
през последните години и ме-
сеци, през май намалява спря-
мо същия месец на 2019 г. Спа-
дът е със 166 млн. лв., като
обемът на отпуснатите до мо-
мента кредити достига 66.7
млрд. лв. В това число е отче-
тено намаление на заемите на
бизнеса със 197 млн. лв., ко-
ето е 0.5%, а на домакинства-
та - с 34 млн. лв. или 0.1%.Спа-
дът на кредитния портфейл на
банките идва на фона на стар-
тиралата в началото на май ан-
тикризисна програма на Бъл-
гарска банка за развитие за без-
лихвено кредитиране. Държав-
ната финансова институция бе-
ше подпомогната с 200 млн. лв.
от правителството за тази цел.
През май обаче са отпуснати ед-
ва 20 млн. лв. от този бюджет.
В същото време кризата не се
отразява съществено върху спес-
тяванията на бизнеса и гражда-
ните. В края на май депозитите
на домакинствата са се увели-
чили със 142 млн. лв. или 0.2%,
и на фирмите - с 245 млн. лв.,
което е 0.9%.ç

за българската земеделска
продукция", добави Нино-
ва.

"Земеделието трябва да
е приоритет в управленс-
ката програма. Имаме
плодородна земя, която да
осигурява основната
прехрана на българския
народ. Ролята на държава-
та става ключова за
гарантиране на българско-
то производство", подчер-
та още тя.

Презентация за състоя-
нието и перспективите
пред българското земеде-
лие представи Румен
Георгиев - депутат в 44-
тото народно събрание и
член на Комисията по
земеделие. В срещата
участваха: Августин Найде-
нов, доцент, агроном,
Ангел Бобоков - агроном,
Асен Станчев - доцент,
агроном, Беро   Беров    -
професор, зооинженер,

Бойко  Иванов Колев -
икономист, Борис Стоиме-
нов - професор, иконо-
мист, Въто Христов -
доцент, агроном, Георги
Стоименов - икономист,
Димо Димов - зоотехник,
Енчо Мянушев - доцент,
агроном, Жеко   Байчев -
професор, Ветеринар,
Лазар Козелов - профе-
сор, зоотехник, Магдалена
Боновска - професор,
ветеринар, Методи Йорда-
нов Антонов - доцент,
агроном, Неделчо Попов -
икономист, Румен  Георги-
ев  - икономист, агроном,
Стефка  Найденова -
агроном, Стефчо Георгиев
Стефанов          - ветери-
нар, Трифон Цветков -
ветеринар, Христо Шарло-
пов - журналист, Стоян
Желязков - агроном,
Бончо Савов - ветеринар,
Георги Тодоров Вълков -
агроном, Георги Цветков -

Äåïóòàòèòå ïðèåõà íîâà ñõåìà çà êîìïåíñàöèè íà çåìåäåëñêèòå ñòîïàíè

зоотехник, Иван   Венев -
професор, зоотехник, Иван
Жегов- агроном, Иван
Станков - професор,
зооинженер, Костадин
Атанасов - агроном, Коста-
дин  Костов - агроном,
Лидия  Василева - ветери-
нар, Методи  Теохаров
Костадинов  - професор,
почвовед, Милена Мотева
- доцент, агроном, Михаил
Велков      - зоотехник,
Николай   Горанов    -
агроном, Радка Абаджиева
- агроном, Симеон  Димит-
ров - зоотехник, Стефан
Желев - агроном, иконо-
мист, Цанко Младенов -
финансист, икономист,
Цончо  Ненов- професор,
ветеринар, Георги Танев   -
професор, Димитър Димит-
ров - председател на
Кооперация - Свищов,
Кръстьо Трендафилов -
икономист, Христо Бозуков
- агроном. ç
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Депутатите приеха промени-
те в Закона за подпомагане на
земеделските производители на
първо и второ четене. "За" зако-
нопроекта на първо четене гла-
суваха 149 народни представи-
тели, без "против" и с 1 "въздър-
жали се", съобщи Агенция "Фо-
кус". По предложение на пред-
седателя на Комисията по земе-
делието и храните Мария Бело-
ва законопроектът бе приет и на
второ четене. Промените са вне-
сени от ГЕРБ и са насочени към
регламентиране на реда за при-
лагане на новата мярка за пре-

"Ниското обезщетение по де-
лата срещу НАП е, защото така е
по-целесъобразно и по-поноси-
мо за хората, които разпределят
бюджета, тъй като нарушение
има, вреди със сигурност има и
бяха категорично доказани в пъ-
лен обем, но така е по-изгодно
за държавата. Ако бяха уважили
в пълен размер исковете, много
хора щяха да си потърсят права-
та, защото предстоят още 4 го-
дини давностен срок". Това каза
пред БНР адвокат Ивайло Юру-
ков, който води делата на засег-
натите от теча на лични данни в

доставяне на извънредно времен-
но подпомагане на земеделските
стопани, които са особено за-
сегнати от кризата от коронави-
руса.

Помощта е под формата на
еднократно плащане, което ще се
извършва в срок до 30 юни 2021
г. За получаването ? ще се по-
пълва заявление за подпомага-
не, което ще се одобрява до края
на тази година. Подкрепата е за
производители, които са засег-
нати от коронакризата, а според
текстовете на приетия законоп-
роект максималният размер на

помощта не трябва да надвиша-
ва 7 хил. евро на земеделски
стопанин и 50 хил. евро за мал-
ко или средно предприятие.

На практика мярката ще поз-
воли  от наличните финансови
средства по Програмата за раз-
витие на селските райони да бъ-
дат подпомогнати, както селски-
те стопани, така и малките сред-
ни предприятия.  Министерство-
то на земеделието, храните и го-
рите ще изготви наредба в сък-
ратени срокове, която ще опре-
дели редът и условията за прила-
гането на мярката, уточнява БНР.ç

НАП граждани пред Администра-
тивния съд. Националната аген-
ция за приходите (НАП) трябва
да плати по 200 лева на седем
от пострадалите от хакерската
атака миналата година, но те
трябва да платят на НАП по 100
лева за възнаграждения на юрис-
консултите ? и затова чистият
размер на обезщетенията им ще
е 100 лева. Той коментира и ре-
шението на шестима от тях да
обжалват решението на съда, за
да не се наложи да плащат и за-
това: "Такава е цялостната поли-
тика по тези дела - да бъдат от-

казвани хората да съдят НАП. То-
ва решение е поредното доказа-
телство за това".

В предаването "Преди всич-
ки" адв. Юруков посочи, че обяс-
нението от НАП, което се про-
карва в съдебните дела и пред
обществото, е, че мерките им са
адекватни, но понеже става ду-
ма за криминално деяние - те
нямали вина: "Това е пълен нон-
сенс, защото НАП - като адми-
нистратор на лични данни - е длъ-
жен да ги пази именно от кри-
минални посегателства, няма от
какво друго да ги пази. След ка-

то не са се справили с тази за-
дача, значи не са приложили
ефективни мерки за защита".

Юристът уточни, че от НАП не
са си направили труда да доказ-
ват в съда какви са активните
им действия за защита, "защото
такива няма" и добави, че съди-
ята не е приел това твърдение
на приходната агенция, че не но-
сят отговорност, а напротив:
"След като се е стигнало до дос-
тъп от трети лица до личните дан-
ни, значи те не са били добре
запазени. Проблемът е в разме-
ра на обезщетението".ç
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Историята се твори от хо-
ра, но малцина от тях оста-
ват като жалони на човешкия
прогрес. От Освобождението
до днес България е управля-
вана от десетки правителст-
ва и стотици министри. Но
Стамболов е един.

Този човек има много ли-
ца - революционер, поет, пуб-
лицист, политик, държавник.
Всичките те са плътни обра-
зи с изразителни черти, но от
дистанцията на времето ис-
торията откроява преди всич-
ко държавника.

Този мъж има две сърца -
любещо и мразещо. И затова
диапазонът на чувствата към
него в продължение на едно
столетие е много широк - от
пълното признание и прекло-
нение на почитателите до дъл-
боката омраза и проклятия на
враговете му. Но днес ние го
подреждаме в пантеона на ге-
роите и родолюбците.

Този българин има една
любов - родината. Има и гре-
хове - към семейството, към
приятелите, към опонентите.
Но те отдавна са избледнял
фон на голямото, което е из-
вършил в името на България.

Затова той е по значимост
първият, премиерът над пре-
миерите на българската дър-
жава. И никой не може да го
повтори. Може само да го на-
подоби. Неоснователни са
претенциите за "нов Стамбо-
лов" на съвременни политици
и държавници. Възможна е са-
мо нова "Стамболова полити-
ка" и близки по значимост ре-
зултати, които, за съжаление,
не са в състояние да реали-

Ñòåôàí Ñòàìáîëîâ
è îòå÷åñòâîòî

В Личния архив на Стефан Стамболов,
съхраняван в Българския исторически ар-
хив на Националната библиотека "Св. св.
Кирил и Методий" - София  се намира   ед-
но писмо на Стефан Стамболов до неговите
родители, което кой знае защо е отбягнало
до сега от погледа на биографите револю-
ционните дейци. Писмото е   от 8 юни 1875
г. и е писано в Букурещ, където той живее
като хъш.

При внимателното запознаване със съ-
държанието му се откриват  две много важ-
ни податки. Първата от тях се отнася до
идейните възгледи, под чието въздействие
се намира младият търновец.  По това вре-
ме той е навършил едва 21 години, но има
вече богата биография, която, общо взето,
е добре позната не само на неговите
изследователи, но и на по-широк кръг от
нашата общественост, която проявява ин-
терес към неговата личност и дело.

От спомените на Михаил  К. Сарафов,
също търновец, узнаваме, че по онова вре-
ме Ст. Стамболов е живеел в дома на Хр.
Ботев. На практика това означава, че той
се е виждал ежедневно  с него и това е
една от главните причини да изпадне под
неговото идейно влияние. Досега за това
се съдеше единствено от едно от стихотво-
ренията на Ст. Стамболов, поместено в из-
даданата им съвместна стихосбирка "Песни
и стихотворения "(1875 г.)  и познато под
заглавието "Не щеме ний богатства, не ще-
ме ний пари". То кореспондира изцяло със
социалутопичните възгледи на Хр. Ботев.

Малките свои често-
любия и разлики на
мнения да оставиме
настрана и да
пожертваме
пред олтара на
Отечеството си!

Стефан Стамболов

Íåïóáëèêóâàíî ïèñìî íà Ñòåôàí Ñòàìáîëîâ

Факсимиле на писмото

Някои изследователи отхвърлят авторство-
то му на "Символ-верио на българската ко-
муна", но никой досега не се е осмелил да
стори същата и с някои от статиите му, пос-
ветени на парижките комунари (например
"Смешен плач").

В  настоящото писмо  на Ст. Стамболов
четем и следните редове: "Дорде ми държат
рецете и краката, дорде ми е ума в главата,
до тогава  се за тях, за младите, ще са
трудя, че ако ще и на боклука да умра. Но
Господ на добрите е помагал и винаги пра-
вата работа ще надвие на кривата. То си е
така и така трябва да си бъде.

Честит е този, който познава, че е ра-
ботил за доброто на братята си. Той ще
умре с благословия на устата си и  (с)
надежда в душата си, него ще го помнят и
с добро поменуват  потомците. Той ще ум-
ре, но името му ще живее вечно дорде
живее народът, за когото страдалеца са е
трудил".

Не напомнят ли тези редове на добре
познатите  Ботеви думи: "Тоз, който падне в
бой за свобода, той не умира", казани и от
Ст. Стамболов, разбира се, не с неговия
гениален талант.

Писмото идва в тежък момент в живота
на българската революционна емиграция, ко-
ято оглед гибелта на Васил Левски  (1873
г.) в редовете й настъпва униние, което не
отминава дори и Любен Каравелов, предсе-
дател на Българския революционен коми-
тет. След неговото оттегляне начело на БРЦК
застава Хр. Ботев. Току-що е пламнало въс-

танието в Херцеговина и Хр. Ботев отправя
пламенен призив за вдигане на въстание и
в Българско. Един от първите и най-реши-
телните му поддръжници е Ст. Стамболов,
който се прехвърля в Българско и пристъп-
ва към конкретни действия за подготовата
на Старозагорското въстание 1875 г.

По всички тези събития е писано доста в
историческата литература, поради което ня-
ма да се спираме на тях. За нас настоящото
писмо, заедно  споменатите по-горе няколко
стихотворения бележат върховия момент в
биографията на Ст. Стамболов като най-близ-
ко стоящ в идейно отношение до Хр. Ботев.
(Както се знае след Освобождението, по доб-
ре известни причини, Ст. Стамболов  еволю-
ира надясно, преминавайки от революцион-
ни на либерални позиции.).

Вторият факт в писмото  на Ст. Стам-
болов, който привлича  вниманието, е името
на Венета Ботева.  Изричното му спомена-
ване показва, че това може да бъде само
съпругата на Хр. Ботев. Друга жена с тако-
ва име по онова време няма в об-
кръжението на Ст. Стамболов. За голямо
съжаление, то не дава отговор на многоб-
ройните въпроси около брака й с Хр. Бо-
тев. Всички изследователи сочат, времето,
когато   тя се омъжва за Хр. Ботев, би-
ло"лятото на 1875 г.",   но не посочват
конкретната  дата на събитието. Разбира
се, вината не на тяхна, а на липсата на
източници. Защото нито Венета, нито ней-
ната дъщеря, нито който и да било от тях-
ното близко обкръжение след Освобожде-

нието не е посочил  такива данни. В слу-
чая е по-важно, че тя се е съгласила да
пренесе  писмото на Ст. Стамболов до не-
говите родители  в Търново, откъдето и тя
е родом. Това от своя страна , свидетелства,
че   е имала изключително благосклонно
отношение към младия търновец, който по
онова време е бил приеман и от Хр. Ботев
за един от своите най-близки приятели. И
самият Ст. Стамболов не крие високото си
мнение за нейната личност.

С каква цел Венета е предприела това
пътуване до Търново, е въпрос, отговор на
който ще търсят бъдещите изследователи
на на Хр. Ботев и Ст. Стамболов.

На 3 юли се навършват
125 години от атентата,
при който големият
български държавник
Стефан Стамболов е
посечен в центъра на
София. Той умира три
дни по-късно и се
превръща в част от
дългата редица българ-
ски обществени фигури,
станали жертви на
политическо насилие

зират в демократични и па-
зарни условия днешните пра-
вителства. Излишно е да се
напомня, че само голямо же-
лание и вяра в собствените
възможности на политиците
не са достатъчни. А месианст-
вото, чувството за избраност
и неповторимост са направо
противопоказни на сегашна-
та ни участ.

Животът и дейността на го-
лемите държавници са посво-
ему необикновени. Често съд-
бата не ги щади. Но те трябва
да са достойни нейни парт-
ньори, независимо че само
единици от тях получават при-
живе признание. Колкото по-
малко суетни са нашите дър-
жавници, толкова по-голяма е
възможността да се доближат
до "еталона Стамболов".

Дотук добре, ще каже
днешният читател, политик,
държавник! Но какво толкова
е сътворил Стамболов, че ни
го сочат за пример?

Първо, "направил" е себе
си страстен родолюбец, пос-
ледователен политик, спосо-

бен държавник. И е заплатил
за това с главата си.

Второ, формирал е нацио-
нална доктрина върху идеите
на най-светлите умове на Бъл-
гарското възраждане и наци-
онално освобождение (сред
които е и той), съставил е яс-
на програма за нейното осъ-
ществяване и я е провеждал
на практика като председател
на парламента, регент и пре-
миер-министър в продълже-
ние на 10 дълги години. За то-
гавашните условия и съизме-
римо с резултатите, това де-
сетилетие е равно на следва-
щия половин век.

Трето, строител е на мо-
дерната българска държава,
запазил и укрепил е незави-
симостта на страната. Бълга-
рия трудно, но възходящо е
поела самостоятелния път на
политическо развитие, неза-
висимо от желанията на Ве-
ликите сили. Създал е опти-
мални външнополитически ус-
ловия за признаването на
България и нарастването на
международния й авторитет.

Четвърто, приета е евро-
пейска по дух държавноправ-
на и административна уред-
ба, формулирана и защитена
е тезата, че българското об-
щество може да решава на-
ционалните си задачи със соб-
ствени сили.

Пето, наложил е твърда ад-
министративна власт, умирот-
ворил е страната и е активи-
зирал мирната стопанска дей-
ност, довела до увеличаване
износа на българската продук-
ция и до притока на чужди
капитали в националното сто-
панство. Протекцията, която
Стамболов осигурява на мла-
дото ни предприемачество в
областта на вносно-износния
режим, данъчното облагане и
кредитирането на родния про-
изводител и търговец, няма
аналог до днес. При това, без
да отблъсне чуждите инвес-
титори, за които главната га-
ранция е стабилността на уп-
равлението му. Приемал е
чужди инвестиции и кредити,
но е запазил държавната соб-
ственост върху инфраструкту-
рата.

Шесто, отстоял е единна и
последователна национално
обоснована и материално
обезпечена образователна и
културна политика: висше учи-
лище, гимназии, театри, музеи,
читалища и църкви в Бълга-
рия, Македония и Тракия.

Това е държавническият
кодекс на лидера Стефан
Стамболов, разчетен от нас
едва след век. Европа и све-
тът са го оценили обаче още
в мига на смъртта му.

Англичанинът Бимън твър-

ди, че "животът му е тъй тяс-
но свързан с народния жи-
вот, щото биографията на то-
зи държавен мъж е почти ис-
тория на Възраждането и по-
растването на България".

Според руснака Татишчев
"Стамболов не трябва да се
приема само като личност или
като представител на една по-
литическа партия, а просто ка-
то олицетворител и осъщест-
вител на единствената наци-
онална, патриотическа и за-
дължителна за всички бълга-
ри идея".

Аристократът граф Ламз-
дорф възкликва: "Стамболов
е най- интелигентният, патри-
отично настроен и способен
деятел сред българите. Него
не бива нито да го принужда-
ваме, нито да го плашим, тряб-
ва просто да го привлечем на
наша страна."

Московският "Новое время"
пожелава: "Да дава Господ на
Русия повече врагове като
Стамболов". Парижкият "Фига-
ро" го оценява: "Той е въплъ-
щение на българската енергия!"
Лондонският "Таймс" желае в
Англия на 100 години да се
ражда по един Стамболов.

А ние, повече от век след
смъртта му, го съживяваме с
думите на Антон Страшими-
ров: "И все пак той е една
наша неизмеримост!"

И оставаме с надеждата,
че щом веднъж България е ро-
дила Стамболов, не е възмож-
но това да е последното и гра-
дивно усилие.

Проф. Димитър ИВАНОВ
От книгата

"Български образи"

"

"

Проф. д-р Милен Куманов



СъботникСъботник
Година XIII. Брой 25, 3 юли 2020Приложение на ÇÅÌß

Немалко западни
писатели се интересуват от
руската литература и
история. Александър
Дюма-баща изучавал
декабристите, Вирджиния
Улф превеждала на англий-
ски език книгите на Досто-
евски, Чехов, Бунин.

Жул Верн живо об-
съждал нравите на руско-
то общество, като черпел
информация от творбите
на Иван Тургенев.

През 1840 г. на бял
свят излиза първият
роман на французина
Александър Дюма-баща -
"Учителят по фехтовка",
посветен на въстанието
на декабристите от 1825
г. По време на работата
си над творбата Дюма
ползва записките на
фехтовача Огюстен
Гризе. Той живял в
Русия през 1819 г. и
общувал с декабристите

Иван Аненков, Алексан-
дър Муравьов и Сергей
Трубецки. Писателят се
опира на спомените и на
други французи, преби-
вавали в Русия през 1820
г. Познавал се с Иван
Муравьов, баща на
трима декабристи -
Матвей, Сергей и Ипо-
лит. Той предал точно
доклада на Следствената
комисия по делото на
осъдените декабристи.
"Учител по фехтовка"
бил отпечатан в журнала
"Парижское обозрение".
Френските критици не
били във възторг. Но
Дюма описал архитекту-
рата на Петербург,
популярните кръчми,
даже цените в магазини-
те. Целият роман на
Дюма излиза в Русия
през 2004 г.

През 1874 г. Жул
Верн също на свой ред

замисля творба с дейст-
вие в Русия. Главният
герой на неговия "руски
роман" е измислен пер-
есонаж, куриер на цар
Александър II - Михаил
Строгов. Писателят се
стремял да създаде образ
на типичния руснак -
герой, израснал в Сибир,
висок, красив, храбър, с
много държавни награди,
дори убил мечка. За
написването на романа
Верн се опирал на напи-
саното от Дюма, бележ-
ките на пътешественика
Рюсел Киланг, посещавал
Русия през 1860 г. Нещо
повече, за нравите чер-
пил сведения от посеща-
валия често Франция
писател Иван Тургенев.
Най-чуден в цялата
работа е сюжетът, измис-
лен от Жул Верн - за
татарско въстание, избух-
нало в Сибир.

Руските герои в западната литература

Наследниците на Артър
Конан Дойл са подали иск
срещу Netflix за нарушение
на правата им във връзка с
филма за младата сестра на
Шерлок Холмс ,  пише
Independent. Става дума за
проекта "Енола Холмс", ос-
нован върху книгата на
Нанси Спрингер. Главната
роля играе Мили Боби Бра-
ун. През 2014 г. наследни-
ците на Дойл престанали да
получават пари за авторски
права от творбите на зна-
менития детектив, написани
до 1923 г. Съдът ги признал
за обществена собственост.
Наследниците твърдят, че
във филма са използвани
мотиви и откъси поне от де-
сет разказа на писателя, за
периода от 1923 до 1927 г.
Правата за тях принадлежат
на великия писател. Британ-
ският писател по образова-
ние е лекар, автор на рома-
ни и разкази. Удостоен е с
почетното звание "рицар-ба-

От 1 до 19 юли живо-
писта на Слав Бакалов
превзема пространството
на галерия "Нюанс".
Художник, скулптор, ани-
матор, режисьор и писател,
всестранно развит и вечно
създаващ, Слав Бакалов е
роден през 1945 г. в Со-
фия. Завършва Художестве-
ната гимназия "Акад. Илия
Петров" и специалност
"Живопис на анимационни
филми" в Националния
институт по кинематогра-
фия в Москва. За анима-
ционните си филми е
носител на много междуна-
родни награди: Първа

Наследниците на Артър
Конан Дойл съдят Netflix

калавър", от което носи бла-
городническата титла сър.

Той е известен като съз-
дател на образа на детекти-
ва Шерлок Холмс и него-
вия помощник доктор Уот-
сън. Автор е на научнофан-
тастични разкази, истори-
чески романи, пиеси и пое-
зия. Конан Дойл спомага и
за популяризиране на мис-
терията на кораба "Мария
Селесте".

През 1891 г. посещава
Виена, Милано, Венеция и
Париж. Търсейки герои за
своите произведения, той си
спомня за преподавателя си
от университета Джоузеф
Бел, който често изумява сту-
дентите със своята наблю-
дателност и умението си с
помощта на "дедуктивния ме-
тод" да разплита и най-слож-
ните житейски загадки. Така
се появява знаменитият
Шерлок Холмс, който дона-
ся на автора си световна из-
вестност.

Чудните живописни светове
на Слав Бакалов

награда за анимация в
Анеси, "Златна плоча" -
Атина, "Сребърен дракон" -
Краков, Награда за пости-
жения в анимацията -
Отава, и най-престижната
между тях - "Златна палма"
от филмовия фестивал в
Кан през 1985 г.

"Слав е роден под
щастлива звездица, толкова
разнообразни дарби,
толкова разнопосочни
превъплъщения! И всички-
те осъществени, до едно
реално реализирани, от
първото до последното -
окончателно финализира-
ни… Слав е щастливец, че

не пропиля талантите си,
макар че нетърпеливата му
душа беше винаги неудов-
летворена от постигнатото,
от произведенията си… Но
тя е права да се бунтува -
нежна е, чувствителна,
зряща и провиждаща, ала
силният дух на Бакалов
често пъти я засенчва,
затъмнява, загърбва.

Духът винаги прави
разликата между обикнове-
ните хора и необикновени-
те личности. При Слав
духовният двигател е
уникален по обороти в
секундата, по опасната си
динамиката, по избухлива-
та си вулканичност… Това
не са празни празнични
приказки, поздрави от
приятел, това са поредица
от неоспорими факти как в
една същност се събраха
толкова много сроднодушия
- аниматор, сценарист,
живописец, карикатурист,
сатирик, писател, киноре-
жисьор, драматург, театра-
лен постановчик,  артист,
бунтовник, творянин…
Сливане между Бакалов и
Слав, между заложеното от
Небето и самопроизведено-
то от него в себе си, тук,
на Земята, се случи с гръм
и трясък, с възторзи и
покруси, с кристални
намерения и прозрачни
постижения", написа в
Sofia art galleries.

Румен ЛЕОНИДОВ
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Великите европейци -
Антоан дьо Сент-Екзюпери

Оптимист и черногледец,
голям инат, човек, който
непрекъснато флиртува със
смъртта - предан приятел,
страхотен пилот, дълбок
мислител и велик писател.
Всичко това и още много е
Антоан дьо Сент-Екзюпери.
Той далеч не се побира в
образа, който имаме - без-
надежден романтик, почти
светец, нещо като крехката
душа, описана и в "Малки-
ят принц". Независимо да-
ли пише или обикаля све-
та, Екзюпери лети в небе-
то. И няма значение дали
лети просто от любов към
небето или защото иска за
малко да се махне от земя-
та. Важното е, че го прави
не като работа, не като хо-
би, а като творчески про-
цес.

Антоан дьо Сент-Екзю-
пери живее 44 години, 22
от които лети. Огромна част
от полетите му, особено в
по-късните години, с по-съ-
вършени самолети, завър-
шват по корем на земята.
Той се измъква буквално де-
сетки пъти изпод поредния
строшен самолет. В също-
то време Екзюпери е голям
късметлия - повечето пъти
се измъква леко, остава жив.

А какво е обяснението за
тази двойственост в битие-
то му на пилот? Екзюпери
се учи да пилотира през 1921
- 1922 година, когато само-
летите са твърде допотоп-
ни, почти без контролни уре-
ди, това са машини със си-
лово управление, при което
авиаторът е като магьосник.

Има една история, свър-
зана с Екзюпери, неговото
летене и пустинята. Това е
част от предисторията на
"Малкият принц". Действи-
ето се развива през 1935-а,
когато той, заедно с един
механик, иска да счупи ре-
корда за скорост на полет
от Париж до Сайгон и да
вземе наградата от 150 хи-

"Нощен полет", с която пе-
чели престижната френска
награда за литература "Фе-
мина". Там среща любима-
та си Консуело.

В добри времена писате-
лят я нарича "розата", са-
мата Консуело е "принцеса-
та цвете", единствената ро-
за на планетата, която Мал-
кият принц държи под стък-
лен похлупак. Като узнава,
че овцата може да изяде до-
ри цвете с бодли, болката
на Малкия принц е огром-
на. "Ако обичаш едно цвете,
което съществува само в
един екземпляр сред мили-

Мишел Пиколи - звездата
с дискретен чар
Великите европейци -
Антоан дьо Сент-Екзюпери

оните и милиони звезди,
стига ти да погледнеш звез-
дите, за да бъдеш щастлив."

Приятелят му генерал
Шасен казва: "В него всич-
ко бе свързано: математи-
ка, биология, поезия на
пространствата, някоя кар-
тина от борда на самолета,
нещо любопитно в някоя
кръчма, обичта към Паскал,
фокусите с карти за игра. И
аз не смятам, че са различ-
ни хора Сент-Екзюпери,
който играе с някое дете, и
Сент-Екзюпери, който чете
Платон в някое нощно ка-
баре на Дакар".

ляди франка. Успява да раз-
бие самолета си "Кодрон"
някъде в Либийската пус-
тиня - но двамата нямат
представа къде се намират.

На четвъртия ден, на
крачка от смъртта, ги на-
мира един бедуин, който ус-
пява да ги спаси. Седем го-
дини по-късно, в Ню Йорк,
Екзюпери се ядосва, че не
може да воюва срещу на-
цистите в Европа. Точно то-
гава получава поръчка да
напише детска книга.

Така той се връща към
спомените в пустинята, за
да започне историята за сре-
щата на катастрофиралия
пилот с небесния малък
принц. "Моля, нарисувай ми
една овца" - с тази молба
Малкият принц събужда пи-
лота, който е полегнал на
пустинния пясък и се чувс-

тва "откъснат от света по-
вече, отколкото някой кора-
бокрушенец насред океана".
Самият образ на принца ка-
то малко русо ангелче при-
лича на неговия малък брат
Франсоа, който умира на 15
години.

На следващата година
Сент-Екзюпери получава
разрешение от американс-
ките военни да се включи в
кампанията в Северна Аф-
рика. Той оставя на издате-
ля "Малкият принц", най-
великата си книга, която ни-
кога не успява да види и
подържи в ръце.

През 1929-а Сент-Екзю-
пери, след редица професи-
онални успехи и приключе-
ния в Северна Африка, е по-
канен за директор на въз-
душната поща на Арженти-
на. Той събира материал за

Стопанисваното от уни-
верситета в Йейл учрежде-
ние е създадено през 1963-та
на базата на дарение на се-
мейство Бейнеке. Пак то-
гава е издигнато и храни-
лището за ценните книги,
което е уникално в много
отношения. Целта е да се
осигурят добри условия за
съхранение на издания, ко-
ито притежават огромна
стойност.

В сбирката на библиоте-
ката например е Гутенбер-
говата библия или пък Ръ-
кописът на Войнич. В мо-
мента в "Бейнеке" се гри-
жат за около 500 хил. то-
ма, като хранилището е за-

Съкровищата на библиотека "Бейнеке"
пълнено на около две тре-
ти.

Наред с книгите, самата
сграда на "Бейнеке" е уни-
кална. Тя има формата на
куб, като вътре  е разполо-
жена стъклена кула на шест
нива. В нея намират мяс-
то най-редките издания, до
които достъп имат само
библиотекарите.

Прозорците също са по-
вече от специални - изгра-
дени са от мраморно стък-
ло и главната им функция
е да задържат ярката слън-
чева светлина, която може
да навреди на ценните ръ-
кописи.

Функционира и специал-

на противопожарна систе-
ма, работеща с комбина-
ция от газове, които позво-
ляват гасене на огън, без
да бъдат унищожени кни-
гите.

Вратите на библиотека-
та са отворени за учени и
студенти от Йейл, но всъщ-
ност и обикновени гражда-
ни могат да попаднат в то-
зи храм на книгите. Годиш-
но "Бейнеке" приема около
200 хил. посетители, като
сред книгите, на които се
възхищават, е и "Птиците
на Америка" от Джон
Джеймс Одюбон, смятана
за една от най-скъпите на
света.



СЪБОТНИК 9. ÍÀÑËÓÊÀприложение
ЗЕМЯ 3 юли 2020

От незапомнени времена
е известно, че ако захранката
или стръвта излъчват подхо-
дящ аромат, те повишават
успеха в риболова. Няма ни-
какво съмнение: добавено
към общата маса на захран-
ката, малко количество под-
ходящ ароматизатор я прави
много по-ефективна. Модата
за използване на ароматиза-
тори като че ли беше възро-
дена от изявени състезатели
по спортен риболов, най-ве-
че когато става дума  за из-
ползване на естествена стръв.
Тогава - при условията на
ожесточена конкуренция меж-
ду състезателите, те прилагат
най-различни комбинации от
ароматизатори съобразно
опита си и особеностите на
водоема. Към днешно вре-
ме ароматизаторите сериоз-
но са привлекли на своя стра-
на не само състезатели, но и
доста многобройна общност
от рибари-практици.

Механизмът на въздейст-
вие на ароматизаторите все
още не е изяснен пълноцен-
но. Но няма никакво съмне-

Внимателно с ароматизаторите
ние (и това е установено от
многобройни практически
наблюдения), че рибите при
миграциите си се преместват
от зоните с минимално съ-
държание на примамващи ве-
щества към зоните на пови-
шената им концентрация,
бързо откривайки мястото на
дъното, където е паднала аро-
матизираната захранка или
стръв. Има едно предполо-
жение: вероятно някои аро-
матизатори, особено прите-
жаващите силна и остра ми-
ризма, имитират повишено
съдържание на кислород, ко-
ето привлича рибите. Но как-
то вече бе споменато, това е
само предположение. Очак-
ва се механизмът на въздей-
ствието им да бъде подроб-
но изследван и накрая -авто-
ритетно изяснен.

Интересът към ренесанса
на ароматизаторите в рибо-
ловната практика доведе до
създаване на цяла индустрия
за тяхното производството.
Групата им се разширява с
въвеждането на по-широка
палитра плодови есенции:

ябълкова, крушова, бананова,
малинова, ягодова… С успех
се използват още какао или
кафе на прах, така че жела-
ният от нас ароматизатор мо-
же да бъде добавен към зах-
ранката (или стръвта) не са-
мо като течна есенция, а и
под формата на фино смля-
на прахообразна маса.

След толкова хвалебствия
на ароматизаторите да обър-
нем внимание и на възмож-
ните минуси.
” Трябва много предпаз-

ливо да се отнасяме към из-
ползването на голям брой ве-
щества, привличащи рибите.
Не всички са съвместими ед-
но с друго и едновременно-
то им прилагане трябва да
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Факти от историята на риболова
тчето на врата си стрък-
че от билката "Петров
кръст" (пазеща от злите
сили). Първата хваната
риба пък задължително
връщали във водата -
един вид данък към ду-
ховете, за да не им се
пречкат. Оправяйки се
към водоема, опитният
рибар никога не казвал
на случайно срещнат
познат накъде е тръгнал,
тъй като водните духо-
ве обичали тайните и
уважавали хората, ко-
ито умеят да ги пазят.

* * *
Огромно е оздрави-

телното въздействие на
риболова върху чове-
ка. Медици са доказа-
ли, че пулсът на нами-
ращия се край водое-
ма рибар е с 5-7 удара
по-бавен, честотата на
дишане се забавя с 2-5
вдишвания в минута,
но белодробната вен-
тилация нараства с 12-

От хилядолетия за
символ на риболова е
приеман тризъбецът
на Нептун (Посейдон).
Това всъщност е добре
известния харпун, с
който рибарите от
Средиземно море в
онези далечни време-
на са ловили риба тон.
Използвали са, разби-
ра се, и мрежи, но за
древните гърци и рим-
ляни рибарската вила
била основно оръдие
за риболов. За тях три-
зъбецът бил толкова
важен, че станал сим-
вол на Бога на море-
тата и океаните.

* * *
Според славянската

митология слуката на
рибаря е във властта на
водните духове. Затова
древните риболовци
ревностно се придър-
жали към няколко пра-
вила, едно от които е
да привържат към кръс-
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Изчиства се един
килограм риба и се на-
рязва на парчета. Из-
сушава се, овалва се в
нишесте, смесено с
малко сол. Пържи се в
сгорещено олио до
златисто.

 Настъргват се на
ситно 500 грама дома-
ти. В нагорещено в ти-
ган масло (маргарин)
се запържват 1/2 гла-
ва лук, ситно нарязан,
2-3 счукани скилидки
чесън и 3 нарязани на
ситно люти чушлета.
След няколко минути

15 на сто. Обяснимо е,
защото до реката или
езерото температурата
на въздуха и неговата
замърсеност със сигур-
ност са по-ниски, а
влажността му значи-
телно по-голяма. Като
цяло свързаните с ри-
болова положителни
емоции се отразяват
изключително благот-
ворно върху човешка-
та психика.

 * * *
Запазена е стара

картина върху копри-
нено платно на китай-
ския художник Ма
Юан (края на XII и на-
чалото на XIII век), на
която е изобразен ри-
бар, държащ в ръцете
си въдица с… макара?!
Намерена преди това
още по-стара рисунка
показва как в древен
Египет, две хиляди го-
дини преди Христа,
ловят риба с въдица.

се добавят доматите,
лъжица захар, домате-
но пюре, размито в ча-
ша топла вода, сол и
оцет на вкус. Сместа се
вари на слаб огън.
След десетина минути

се добавя лъжичка ни-
шесте, разбърква се
добре и се вари до
сгъстяване. При сер-
виране рибата допъл-
нително се полива с
доматен сос.

Чорба от толстолобПържена риба със сос по македонски

се избягва. Може да се слу-
чи така, че два вида арома-
тизатори, взети поотделно,
привличат рибите. Но съче-
танието им дава отрицателен
резултат.
” Някои въдичари изпол-

зват ароматизаторите в таки-
ва абсурдни количества, че
вместо да привлекат рибите,
те ги отблъскват. Дозата тряб-
ва да е много добре преце-
нена и зависи от различни
фактори, сред които на първо
място е сезонът на риболов.
Ако през лятото можем да
си позволим известна волност,
то през студеното време тряб-
ва определено да бъдем пес-
теливи, когато добавяме ня-
какъв вид ароматизатор.

” Влияние оказват още ти-
па на водоема, силата на те-
чението, качествата на вода-
та. И, естествено, видът на
очакваните риби. За всеки кон-
кретен излет и определени ус-
ловия на риболов въдичарят
сам трябва да определи ка-
къв ароматизатор ще му вър-
ши полезна работа. Прибяг-
ва се или до предишен личен
опит, или до допитване до ня-
кои по-опитни колеги, които
познават добре особеностите
на конкретния участък.
” Трябва още да се пом-

ни, че етеричните масла и
плодовите есенции са концен-
трирани и химически актив-
ни вещества. Те привличат ри-
бите при определена, обичай-
но ниска концентрация. Ако тя
бъде надхвърлена, същите
вещества започват да дейст-
ват отблъскващо и рибите ще
се струпат не в участъка ни
на риболов, а далече от на-
шите такъми. А на всичко от-
горе прекаляването с аромат-
ни вещества предизвиква ув-
реждания на хрилете, очите
или устната им кухина.

Когато „нимфата“ танцува
Най-масовата жертва

на изкуствените мухи тип
"нимфа" са пъстървите.
Понякога те се хранят на
повърхността. Забележим
ли това, без съмнение
трябва да използваме су-
ха муха. Но ето какво по-
казва едно изследване на
американски ихтиолози:
80 на сто от храната си
пъстървите намират в бли-
зост до дъното; 15 на сто
- в средните водни слое-
ве и само 5 на сто - на
повърхността. Което озна-
чава, че всичко, което нас
ни интересува, става око-
ло дъното. Там следва да
предложим нашата муха,
в случая тип "нимфа".

Видовете, моделите и
окраските на този тип из-
куствени мухи са всевъз-
можни. Ако някой мерак-
лия да изучи тайните на
мухарския риболов раз-
листи каталозите, може да
му се завие свят от пред-
лаганото разнообразие.
Препоръките на майстори-
те в занаята са новаците
като начало да си изберат
не толкова фрапантен, по-
малко биещ на очи модел.
Например: мръснокафени-
кава на цвят нимфа със
златиста главичка. На нея
налитат почти всички ри-
би и тя със сигурност ще
оправдае доверието.

Мухарски прът от 5-6
клас и мухарска макара
от сродна категория ще за-
доволят почти всички
изисквания на новаците.
Но по отношение на из-
бора на шнур те трябва
да бъдат изключително
прецизни. Най-добре е да
се ориентират към плаващ
торпедообразен шнур с
удебелен край, който поз-
волява даже и на начина-

и той да реагира на всяко
нехарактерно помръдване
на сигнализатора. За ус-
корена реакция помага
навикът прътът да се дър-
жи високо изправен.

 Ако стиропорът започ-
не да потъва бавно, това
е знак за евентуално за-
качане по дъното. За да
си спестим бъдещи главо-
болия, намаляваме дълбо-
чината на движение на
нимфата - тоест, прибли-
жаваме стиропора с ня-
колко сантиметра към му-
хата-стръв. Но ако пока-
залецът леко се наклони
встрани, трябва да засе-
чем незабавно, защото
пъстървата може да изп-
люе захапаната вече му-
ха. След проливни дъждо-
ве, когато водата се раз-
мътва, кълванетата се раз-
реждат. Но за сметка на
това самото кълване е по-
отчетливо и обикновено се
проявява с рязко гмурва-
не на сигнализатора.

Ако сте обловили тал-
вега на реката, а след то-
ва и другите евентуално
перспективни места, но не
сте доволни от резултата,
изменете тактиката на во-
дене на нимфата: от вре-
ме на време придърпвай-
те линията към себе си.
По този начин принужда-
вате стръвта (нимфата) пе-
риодично да се повдига от
дъното към други водни
слоеве. Често точно в то-
зи момент може да дойде
атаката на рибата. В та-
кава ситуация, за да мо-
же да реагирате навреме,
прътът не трябва да е ви-
соко вдигнат, а напротив
- отпуснат почти успоред-
но на водата, така че прът
и шнур да образуват една
линия.

ещите да замятат без уси-
лия. Към шнура се монти-
ра повод (обикновен, дво-
ен конус, или плетен - по
ваша преценка) с дължи-
на 2,5-3 метра, а в края
му, чрез възел тип "клинч",
се привързва нимфата.
При риболов в реки за-
дължително се добавя
оловна сачмичка, която
притегля примамката към
дъното. Както и при обик-
новен монтаж, разцепено-
то оловце се прищипва към
повода на разстояние око-
ло 20 сантиметра от ним-
фата. За да се забелязва
по-сигурно кълването при
дрейфаща въдица, на по-
вода може да се монтира
сигнализатор - топчест или
цилиндричен къс стиропор,
който се доближава по
ролята си до предназна-
чението на плувка. Може
да се фиксира на жела-
ното място чрез подпъх-
ване на обикновена киб-
ритена клечка.

Линията се замята
срещу течението, след ко-
ето нимфата изпълнява
съблазнителния си танц
под плаващото върху по-
върхността стиропорно
топче. При придвижване-
то на риболовната линия
вниманието на въдичаря
трябва да бъде изострено
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Пена:
- Нане, Нанеее, ос-

тарях! Вече не мога да
свършвам!

- Да ти имам проб-
лема, Пено, я не мо'а и
да почна...

  

Когато човек с вра-
товръзка за 1000 евро
ти обяснява, че можеш
да живееш с 300 лева,
спонтанно ти иде да му
затегнеш вратовръзката!

  

- Трябва да спрем да
пием...

- Няма проблем! Къ-
де да спрем ?!?

  

Баровец е на почив-
ка на Канарските остро-
ви. Страшно му харес-
ва. Отива при местния
организатор и казва:

- Много е хубаво при
вас, искам да доведа
баща си тук, да си по-
чине, да се разсее...

- Ами няма пробле-
ми, доведете го!

- Само че знаете ли,
температурата на вода-
та в морето при вас е
27 градуса, а татко оби-
ча 26. Разбирате ли, не
25 или 27, а именно 26,
ще си платя.

- Много добре, ще го
нагласим.

- Освен товa пясъ-
кът ви е жълтеникав, а
татко обича бял, раз-
бира се, ще платя.

- Добре, ще опита-
ме.

- И птичките при вас
някак неразбираемо ле-
тят, а на татко му харес-
ва ето така - "хвър-хвър",
и затова ще платя.

- Добре, и за птички-
те нещо ще измислим.

- И още едно нещо,
палмите ако можете
да разсадите на ре-
дове, при вас те сто-
ят някак безразборно,
разбира се, ще пла-
тя.

- Добре, и с палмите
ще се разберем.

Идва бащата на ба-
ровеца , почива си ,

радва се на живота.
Влиза в морето - пя-
съкът е бял, потапя си
ръката във водата -

точно 26 градуса, птич-
ките над морето пра-
вят ето така - "хвър-
хвър", огледал се -

палмите засадени на
редове... Полегнал на
един шезлонг, затво-
рил очите си блажено
и си вика:

- Ето в такива мо-
менти разбираш, че щас-
тието не е в парите...

Анекдоти

  

- Попе, ще дойдеш
ли да осветиш къщата
ми?

- Добре... А тя колко
квадрата е?

- Абе, попе... Аз да
не те викам да я шпак-
ловаш, бе...

  

- Спа ли вече с жена
ми?

- Не, никога не бих
направил такова нещо.

- Глупак. Знаеш ли
колко е по-добра от тво-
ята.

  

Аз:
- Да запиша, докат

не съм забравил...
Мозъкът:
- Да забравя, докат

не е записал!

  

Мъжете живеят като
в приказка. Тъщата - Ба-
ба Яга. Жената - вещи-
ца. Децата - дяволи. И
само комшийката - Ва-
силиса Прекрасна, а
съпругът й - Иванушка
Глупака.

  

- Готов ли сте да пре-
минете през тест за ал-
кохол?

- Готов съм! Какъв
алкохол ще тестваме?

  

- Моят приятел е ве-
ган, протестър, геймър,
влогър, инфлуенсър,

лайфкоуч и еколог!
- И моят е смотаняк

и няма пари, ама не мо-
га да го кажа така хуба-
во като теб!

  

Ходихме на екскур-
зия в хлебозавод. Вече
не слагам хляб в уста-
та си. Ходихме на екс-
курзия в месокомбинат.
Вече не ям месо. Утре
ще ни водят във винп-
рома. Аз няма да ходя!

  

Разказвачът:
- Деца, а когато ма-

газинът затваря и гра-
дът потъва в дълбок сън,
играчките оживяват и
започват да живеят
свой живот...

От залата:
- Представям си как-

во се случва по нощите
в секс шопа.

  

- Келнер, тази му-
ха какво прави в супа-
та ми?

- Моли се.
- Гаврите ли се? Раз-

карайте се, това няма
да го ям.

- Видяхте ли, молит-
вата й бе чута.

  

- Дъще, аз на твоя-
та възраст като бях, мъ-
жете се редяха на опаш-
ка за мен.

- Знам, мамо, била
си най-бавната касиер-
ка, казвала си ми го
много пъти.

  

Аз не съм алкохолик,
а много трудолюбив
сомелиер.

  

Ако жената не е зас-
мяна - мъжът е ЗА смя-
на!

Старо българско
поверие.

  

Интервю за работа:
- Деца имате ли?
- 5 момичета и 3

момчета.
- А с ръце какво уме-

ете да правите?

  

- Така, да си спом-

ня какво съм учил - ви-
лицата в лявата ръка,
ножът в дясната...

- Извинете, аз дали
може да си избера друг
хирург?

  

- Моля ти се, Гос-
поди, прати ми един ми-
лион евро.

- Ами купи си нощно
шкафче, де.

  

- Ванка, защо ти е
превързана ръката?

- Ми снощи като из-
лизаха от бара, някой
ме е настъпил по нея!

  

- Докторе, губим
го!

- А, не, намерихме
го! Под леглото се е
скрил гадината! Я изли-
зай да те оперираме!

  

Семейство на рес-
торант:

- Мила, виж и теб те
има в менюто - пача,
5 лева.

- То и теб те има -
тиквеник, 3 лева.

  

- Мила, ти си тол-
кова красива. Не ми ос-
танаха думи да го обяс-
ня.

- Не се притеснявай,
Жореее - важното е да

са ти останали цифри!

  

Двама старци седят
на пейката. Минава ос-
лепителна жена и еди-
ният сръчква другия:

- Жоре, подсвирни
й, че аз съм си забра-
вил зъбите!

  

Немощна баба ед-
ва пристъпва в лекар-
ския кабинет. Млади-
ят доктор грижовно я
настанява на кушетка-
та.

- От какво се оплак-
ваш, майчице?

- Ох, от малката сна-
ха, сине...

  

Един мъж се притес-
нявал, че жена му вече
не чува и ще има нужда
от слухов апарат. Тъй ка-
то не бил сигурен какво
точно да направи, се
обадил на семейния ле-
кар за съвет. Той му ка-
зал, че има един съв-
сем прост непрофесио-
нален тест, с който да
разбере колко сериозен
е проблемът.

- Можеш да напра-
виш следното - казал
лекарят.

- Застани на 15 м
от нея и й кажи нещо.
Ако не те чуе, прибли-
жи се на 10 м, после
на 5 м и така, докато
получиш отговор.

Същата вечер жена-
та приготвяла вечеря в
кухнята. Мъжът бил в
дневната и си казал:

- Ето сега съм на
15 м., да видим какво
ще стане?

И попитал с норма-
лен тон: "Какво има за
вечеря?". Не получил
отговор. Приближил се
до кухнята на около 10
метра от съпругата си
и попитал отново:

- Скъпа, какво има
за вечеря?

Отговор отново не
последвал. Преместил
се с още 5 метра, за-
дал въпроса, но пак
не получил отговор.

Тогава мъжът вля-
зъл в кухнята само на
два метра от жена си.

- Скъпа, какво има
за вечеря? - попитал
той, но пак не полу-
чил отговор...

- Кольо, за пети път
вече ти казвам - пи-
ле!!!

  

Как да спечелите
всяка една жена:

- Ако е умна, й ка-
жи, че е красива.

- Красива ли е, ка-
жи й, че е умна.

- А, ако е умна и кра-
сива, й кажи, че е от-
слабнала. Това винаги
работи!
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На 23 юни Китай изст-
реля последния спътник
на навигационната спътни-
кова система "Байду" от
космодрума "Сичан",
провинция Съчуан, в
югозападната част на
страната. Така Китай
завърши сформирането на
собствена глобална нави-
гационна система.

55-ият спътник "Байду"
беше изстрелян в космоса
с помощта на ракетата
"Чачжън-3B". Това е 336-
ото изстрелване на раке-
тата "Чачжън-3B".

"Байду" ("Северен
черпак") е китайското име
за съзвездието Голяма
мечка. Глобалната систе-
ма за навигация и позици-
ониране "Байду" ще се
превърне в конкурент на
американския GPS, евро-
пейския "Галилео" и парт-
ньор на руския ГЛОНАСС.

Планира се тази годи-
на тя да предостави
пълномащабна навигация
и други услуги по целия
свят. GPS системата има
32 спътника, руският
ГЛОНАСС - 24, европейс-
кият "Галилео" - 26. Днес
китайската навигационна
система е най-голямата в
света, предоставяща
информационни услуги
във всички части на
планетата, без изключе-
ние.

"Байду" предоставя
също така

възможност за съз-
даване на глобална
система за елект-
ронни разплащания,

способна изцяло да
замени междубанковата
система за трансфер и
разплащане на информа-
ция СУИФТ и междубанко-
вата система за разпла-
щания ЧИПС.

Индия (NavIC, 7 спътни-
ка) и Япония (QZSS, 4
спътника) също имат свои
регионални навигационни
системи. Индийската
система работи независи-
мо, а японската е регио-
нално допълнение към
американската GPS.

През юли 2019 г. Съве-
тът на Федерацията на
Руската федерация рати-
фицира междуправителст-
вено споразумение с
Китай за сътрудничество
в прилагането на глобал-
ните навигационни спътни-
кови системи ГЛОНАСС и
"Байду".

Споразумението пред-
вижда сътрудничество в

осигуряване на съвмести-
мост и допълване на
системите ГЛОНАСС и
"Байду".

Разполагането на
измервателни станции на
ГЛОНАСС в КНР и измер-
вателните станции "Байду"
в Руската федерация,
наблюдение и оценка на
характеристиките на
гражданските навигацион-
ни сигнали на двете
системи, създаване и
използване на модерни
навигационни технологии;
разработване и производ-
ство на оборудване за

гражданска навигация с
помощта на системите
ГЛОНАСС и "Байду",
разработване на общи
руско-китайски стандарти
и международни стандар-
ти за приложение на
технологии, използващи
навигационни системи и
други.

Предоставянето на
граждански навигационни
сигнали на двете системи

за потребителите по
целия свят ще бъде
безплатно и неогра-
ничено.

Важно е да се обърне
внимание, че само коор-
динацията на вече функ-
циониращите руски и
китайски наземни станции
може да увеличи многок-
ратно точността на опре-
деляне на координатите
на обектите (до 1 метър).

Спътниковите навигаци-
онни системи, позволява-
щи да се определи место-
положението на обекта,
са станали неразделна

част от съвременната
транспортна индустрия.
Мобилните услуги, достав-
ката на товари, навигация-
та на водния и въздушния
транспорт зависят от тях.
Те също са от голямо
значение по отношение на
сигурността.

Основната причина за
създаването на алтерна-
тивни навигационни
системи е, че GPS систе-
мата се контролира от 50-
ото космическо крило на
14-ата армия на ВВС на
САЩ. Центърът за управ-
ление на ВВС "Ванден-

бург" (Калифорния) често
намалява точността на
"отворената" част от GPS
до въвеждането на умиш-
лени изкривявания.

"Потенциалната геогра-
фия на разширяване на
земната мрежа ГЛОНАСС
и "Байду" е ЕАИС, БРИКС
и ШОС", съобщава порта-
лът на Руския институт за
стратегически изследва-
ния. "На първо място,
страните се интересуват
от навигация по транс-
портните коридори на
икономическия "Един
пояс - един път", както се
вижда от тестовото при-
ложение на двете навига-
ционни системи по марш-
рута Западен Китай -
Европа през 2017 г. Русия
експериментира на учас-
тъка Москва-Уфа-Новоси-
бирск, а КНР по маршру-
та Сиан-Ланжоу-Урумчи-
Хоргос.

Както подчерта Адриан
Стекел, изпълнителен
директор на OneWeb в
интервю на 1 март 2020 г.,
той смята Русия за идеа-

лен пазар поради огром-
ната си територия.

По-рано обаче говори-
телят на ФСБ Владимир
Садовников заяви, че
спътниковата комуникаци-
онна система OneWeb
представлява заплаха за
националната сигурност
на Русия и може да се
използва за целите на
разузнаването. Според
Садовников "гаранциите,
че сателитната комуника-
ционна система няма
разузнавателен характер
и няма да може да навре-
ди на интересите на

личността и обществото
на Руската федерация,
имат по-декларативен
характер и не могат да
бъдат надеждно провере-
ни от руската страна".

Садовников също
отбеляза, че би било
възможно да се организи-
ра

вътрешна спътнико-
ва комуникационна
система заедно с
Индия, Китай и други
държави, които "не
водят агресивна
политика спрямо
Русия".

На 27 март пресслуж-
бата на OneWeb съобщи,
че компанията е подала
заявление за фалит в съд
на щата Ню Йорк. Причи-
ната се нарича "финансо-
ви щети и колебания на
пазара, причинени от
разпространението на
COVID-19."

Що се отнася до аме-
риканската спътникова

група "Старлинк", която е
разположена от Space на
Илън Мъск, тя ще бъде
използвана от Пентагона
за военни цели.

През септември мина-
лата година след среща
на ръководителите на
правителствата на Русия
и Китай бе съобщено, че
правителствата на двете
страни планират да
осъществят съвместен
проект за създаване на
сателитно съзвездие на
ниска орбита за разпрос-
транение на високоско-
ростен интернет. Този
руско-китайски проект ще
се превърне в алтернати-
ва на проектите OneWeb
и "Старлинк".

Според руски експерти
в бъдеще целият свят ще
бъде разделен на зони на
влияние на два обединени
стандарта - руско-китайс-
ки ГЛОНАСС и "Байду" и
американско-западният
GPS и "Галилео"

Стартирането на 55-ия
спътник на "Байду" съв-
падна с призива на рус-
кия президент Владимир
Путин, в който той заяви
необходимостта от разви-
тие на компютърния
сектор в Русия и прилага-
не на данъчна маневра за
компаниите, занимаващи
се с ИТ.

Сливането на ГЛОНАСС
и "Байду" е в състояние да
даде иновативен тласък
на руската ИТ индустрия.
"Можем да предположим
появата на двусистемни
чипсети ГЛОНАСС и
"Байду" и навигационно
оборудване на базата на
тях. Тези устройства ще
бъдат проектирани за
азиатски пазари...

Също така в близко
бъдеще трябва да очаква-
ме създаването на съв-
местни руско-китайски
конструкторски центрове
и предприятия за разра-
ботване и производство
на навигационно оборуд-
ване", казва Алексей
Смяцких, генерален
директор на навигацион-
ния холдинг SpaceTim.

Създаването на съв-
местна руско-китайска
система за сателитна
навигация и позиционира-
не отваря перспективи за
мощното развитие на
иновативните отрасли за
Русия, създавайки огро-
мен пазар на продажби
за тях.

Превод: В. Сергеев
От www.pogled.info

Отношенията между Русия и Китай са възходящи и активни. На снимката: лидерите
на двете държави Владимир Путин и Си Дзинпин
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Това са трети издания на интересните четива. В
"Шести отдел" се разказва за дейността на уникал-
ната структура на Държавна сигурност, получила
известност едва след 1989 г. Авторът е дългогоди-
шен служител и последен началник на отдела и от
позицията на своя опит "от първо лице" разказва
увлекателно и компетентно за пресичането на прес-
тъпната дейност и предотвратяването на вредни за
държавата последици в няколко направления: по-
литическо, икономическо и опазване на културно-
то наследство. Особено интересен е разказът за
оперативното наблюдение с превантивна цел вър-
ху членовете на семейството на Тодор Живков.
Както и разработката и разследването на Живков
след Ноемврийския пленум на ЦК на БКП 1989 г.

В сборника с портрети и есета "Български об-
рази" проф. Димитър Иванов разгръща широка

ÊÍÈÃÈ

Издателство "Земя"
пусна на пазара
две нови заглавия
с автор
проф. Димитър
Иванов:
"ШЕСТИ ОТДЕЛ" и
"БЪЛГАРСКИ
ОБРАЗИ"

панорама на лица и характери във вековната ни
история: от тракийските богове, през среднове-
ковните светци войни и владетели до политици и
държавници на XX и XXI век. Представени са "в
обем и в цвят" българи, които вече са се записа-
ли в историята или в момента я пишат. Сред тях
са държавни глави и министър-председатели от
Царство България, от Народната република и от
днешния ден. Наред с тях са представени писате-
ли, дипломати, генерали, спортисти. Присъстват
и образи "в негатив" - политически ренегати и
лицемери, олигарси и силови босове - всеки от
тях със следа в обществената памет.

Заявки за книгите може да направите в ре-
дакцията на в. "Земя" - София 1000, ул. "Пози-
тано" 20а, тел: 02/ 944 10 26, или на e-mail:
zemia_core@abv.bg. Цена по 10 лв. за книга.

Народен театър "Иван
Вазов" ще зарадва зрите-
лите с втора лятна пре-
миера. Събитието днес и
на 4 юли от 21.30 ч. на
сцена "Зад театъра" е
моноспектакълът на
Бойко Кръстанов, режи-
сиран от Владимир
Пенев, "Всички страхотни
неща", по изключителния
текст на британския
драматург Дънкан Макми-
лан.

Освен това моноспек-
такълът ще се играе и на
5, 28 и 29 юли, както и на
29 и 30 август, отново на
откритата сцена в двора
на театъра.

Дънкан Макмилан умее
да "наднича" надълбоко в
болката, за да й се
противопостави. Монод-
рамата "Всички страхот-
ни неща", вече много

Повече от 70 майстори демонстрират
22 занаята на Панаир в Пловдив
Над 70 майстори демонстрират 22 занаята на
Пролетния панаир на занаятите, който започва
днес. Тази година събитието продължава до неде-
ля на ул. "Райко Даскалов", организатори са
Регионалната занаятчийска камара в Пловдив.
Занаятите са живот, творят се с ръцете на талант-
ливи хора, но идват от сърцето; и по традиция
тънкостите се предават от човек на човек, казват
познавачите. Участниците със свой авторски
прочит на традиционни занаяти ще демонстрират
пред жители и гости на Пловдив уменията си -
художествени тъкани, тъкачество, дърворезба,
изделия от кожа, ножарство, художествена кера-
мика, грънчарство.

"Костенурките нинджа" се
завръщат като анимация
"Костенурките нинджа" ще се
завърнат на голям екран,
този път в анимационен
филм. Двигател на проекта е
Сет Роугън, който ще е проду-
цент със своята компания
Point Grey Pictures, заедно с
Евън Голдбърг и Джеймс
Уивър. Последните две играл-
ни версии на филма "Косте-
нурките нинджа" са спечелили над 1,15 милиарда
долара от общо шест филма.

"Âñè÷êè ñòðàõîòíè íåùà" ùå
íè ïðåäñòàâè Áîéêî Êðúñòàíîâ

Þáèëåéíà
èçëîæáà
"Áúëãàðèéî, àç
âñè÷êî òåáå
äàäîõ..." ñå
îòêðèâà â
Íàöèîíàëíàòà
áèáëèîòåêà
На 7 юли от 11.00 ч. в На-

ционалната библиотека "Св.
св. Кирил и Методий" се отк-
рива юбилейната изложба
"Българийо, аз всичко тебе да-
дох...", посветена на 170 го-
дини от рождението на Пат-
риарха на българската лите-
ратура.

Изложбата има 20 докумен-
тални пана с основни момен-
ти от житейската и творческа
биография на Вазов, предста-
вени през погледа на поета
чрез неговите спомени. Спе-
циално място е посветено на
семейството - майката на по-
ета Съба Вазова, братята му -
ген. Владимир Вазов, ген. Ге-
орги Вазов и д-р Борис Ва-
зов. Проследен е животът на
поета като емигрант в Румъ-
ния; престоят в Свищов, Ру-
се, Берковица; годините, кои-
то Вазов прекарва и твори в
Пловдив; изгнаничеството в
Одеса и появата на първия
български роман "Под игото";
установяването му в София.
Има ценни експонати, доказа-
телство за безпределната обич
на народа ни към Иван Вазов
по време на честванията на
двата му юбилея - Сребърна-
та лира с венец, дар от Юби-
лейния комитет, орденът "Св.
св. Кирил и Методий", Царс-
кият указ, с който Вазов е обя-
вен за народен поет, поздра-
вителни адреси и др. ç

Пловдивчани ще го видят
само на 8 юли от 20.30 ч. в
Лятно кино "Орфей". Поста-
новката е по комедията "Ми-
хал Мишкоед" на Сава Доб-
роплодни и музика на Ди-
митър Вълчев, а текстът на
песните е на Миряна Баше-
ва. Търновският храм на Мел-
помена е първият в Бълга-
рия, който поставя "Зех тъ,
Радке! Зех тъ!" като мюзи-
къл, в основата на който е
популярният през 70-те годи-
ни на миналия век телеви-
зионен вариант на Хачо Бо-
яджиев.

Участват солист актьори,
оркестър, хор и балет. Театъ-

Òåàòúðúò îò Âåëèêî Òúðíîâî ãîñòóâà â Ïëîâäèâ ñ ìþçèêúëà "Çåõ òú, Ðàäêå! Çåõ òú!"

популярна на световните
сцени и в телевизионна-
та си адаптация по HBO
през 2016-а, свидетелства

за това.
Главният герой, Раз-

казвачът, в който на
сцената на Народния

:

Íàêðàòêî

рът е увеличително стъкло,
лупа или магическа кутия.
Ако е вярно, че светът се е
разделял с миналото, сме-
ейки се, това може да бъде
и лекарство. 100 минути смях
през сълзи или смях със съл-
зи - както ви се харесва.

Сава Доброплодни е учи-
тел в Шумен. Сред най-из-
тъкнатите му ученици са Ва-
сил Друмев, Илия Блъсков,
Добри Войников. Има голя-
мо влияние върху тях и раз-
вива интерес към литерату-
рата и театралното изкуст-
во.

Самият той превежда на
български език и пише пи-

еси, които представляват
началната фаза на разви-
тие на българската драма-
тургия, която по-късно е
развита от неговите после-
дователи и ученици. На 15
август 1856 г. представя пър-

вата драматургична творба
в България - побългарената
комедия (по гръцкия писа-
тел Милтиадис Хурмузис)
"Михал Мишкоед", с която
поставя началото на българ-
ския театър. ç

театър се превъплъщава
прекрасният, популярен и
обичан Кръстанов, търси
себе си през различни
опорни точки - скъпите
си същества и подкрепя-
щите хора, травматични-
те преживявания от
детството и младостта.
Естествено, като във
всяка добра драматургия,
появата на любовта ще
озари и продължи списъ-
ка на "страхотните неща",
които ни държат изпра-
вени, очертават пътя ни
с криволиците и отклоне-
нията, с провалите и
победите. Специално
участие в драматургичния
текст е отредено на
музиката, на песните
като феномен, който
вълнуващо събира хора-
та, носи им утеха и
лекува болката им. ç
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Ñîöèàëíèòå ãàðàíöèè
ùå áúäàò ïðåäâèäåíè
â Êîíñòèòóöèÿòà íà ÐÔ

Ãðàæäàíèòå íà Ðóñèÿ îäîáðèõà
êîíñòèòóöèîííàòà ðåôîðìà
íà Ïóòèí

Снимки Пресфото БТА и Интернет

Празненствата на президента Доналд
Тръмп по случай празника на САЩ
4 юли ще включват едно от най-
големите шоута с фойерверки, а

300 000 маски ще бъдат раздавани на
желаещите във Вашингтон, но въпреки

опасенията на кметицата на Федералния
окръг Колумбия, изглежда, никой няма
да е длъжен да ги носи. Вътрешният

министър Дейвид Бърнхарт съобщи, че
за втора поредна година на тези

празненства ще се наблегне на военни
прояви, включително прелитания на

военни самолети за "уникално авиошоу"
"Поздравът към Америка 2020 на Тръмп

ще бъде патриотично признание на
нашите военнослужещи", казва Бърнхарт.

Изстрелване на 10 000 фойерверки
върху отсечка от 1,5 км ще бъде "най-
мащабното в съвременната история".

През миналата година
чужденци са купили в Черна
гора недвижими имоти на
стойност 169,99 млн. евро,
което е с 12,6 млн. евро по-
малко от предходната година, и
най-големите купувачи са
руснаци, сърби и турци, сочат
публикувани вчера данни на
централната банка.  Граждани
на Руската федерация са
купили имоти за 39 млн. евро,
което е на същото ниво като
предходната година, следвани
от сърбите, купили имоти за
16,6 млн. евро и от турците,
похарчили 12,7 млн. евро за
имоти в Черна гора. Миналата
година на пазара на недвижими
имоти в Черна гора се появиха
жители на Косово с 4,39 млн.
евро, а също и граждани на
Албания, купили имоти за
почти два млн. евро.
Би Би Си
обяви вчера, че съкращава 450
работни места в клона си в
Англия, за да намали разходите
и да преструктурира местните
си новинарски бюра. Според
основния британски журналис-
тически синдикат тези съкра-
щения ще имат сериозно
въздействие върху отразяване-
то на местните новини.
Съкращенията на 450 места от
общо 3000 в клона на Би Би
Си в Англия, ще доведат до
реализирането на икономии в
размер на 25 млн. лири до
края на март 2022 г.
Бирманският котарак
Оскар се сбогува с един
живот, защото заспа в
пералнята и стопанинът му
Анджело я пусна, без да знае,
че той е там, пише в. "Дейли
мейл".  Не след дълго съпруга-
та на Анджело - Аманда
Мередит, чула странно мяукане
в къщата си в австралийския
щат Куинсланд и започнала да
търси откъде идва. Тогава
видяла Оскар в пералнята - да
се върти заедно с прането,
пуснато на програма с гореща
вода. Гледката била страшна -
Оскар държал лапичките си на
стъклото с вперен поглед
навън. Докато източат водата
и капакът се отключи, минали
още няколко минути. Оскар
изглеждал доста поочукан,
защото пералнята била с
перки. Завели го на ветеринар
и докторът казал, че първите
шест часа ще са критични.
Затова го оставили в клиника-
та. Дали му лекарства,
включително и противовъзпа-
лителни. Когато Оскар се
прибрал у дома, спал здраво
седем дена. След това полека
се възстановил. Дори не се е
травматизирал от пералнята -
обича да стои пред нея и да
гледа как се върти барабанът.

:
Íàêðàòêî

Гражданите на Русия
одобриха със 77,92 на сто
от гласовете си конститу-
ционните промени, чрез
които Владимир Путин
получава възможността да
остане на власт до 2036 г.
Това показва огласеният
вчера окончателен резул-
тат от вота във федераци-
ята, предаде АФП.

След преброяване на
100 процента от бюлетини-
те става ясно, че "против"
поправките са гласували
21,27 процента от участни-
ците, сочат данните на
руската ЦИК. Активността
е била около 65 на сто.
Вотът, предвиден първона-
чално за април, бе отло-
жен поради пандемията от
COVID-19. За да се избег-

Председателката на руската ЦИК Ела Памфилова заяви, че няма
съмнение, че вотът за промените в конституцията е легитимен и
валиден. Тя смята, че ще нарасне натискът върху правителството
в Москва, което "ще трябва да реализира очакванията на хората".

П О К А Н А
УС  на кооперация  "Напредък"  гр.В.Преслав, кв.Кирково, област Шумен свиква

годишно-отчетно  събрание  на  25 юли 2020г. от 9.00 часа  в  салона  на
читалище "Самообразование" в кв.Кирково,  при следния

ДНЕВЕН  РЕД:
1. Освобождаване и приемане на член-кооператори.
2. Отчетен доклад  на  УС за дейността  на кооперацията   през   2019г.
3. Утвърждаване на финансовия отчет за 2019г.
4. Отчетен доклад за дейността на  КС  за  2019г.
5. Приемане на промени  в Правилника  за  лично ползване.
6. Утвърждаване  на Щатното  разписание  за  2020г.
7. Приемане  на  решение  за наемане  и  отдаване  на земя  под  наем  и аренда

през  2020г.
8. Приемане  на решение   за  ползване  на  кредити  и тяхното  обезпечаване  с

имущество  на кооперацията.
9. Освобождаване  от  отговорност  членовете  на  УС   и  КС  за  дейността  им

през  2019г.
При липса на кворум  събранието  ще  се  проведе  с  1  час  по-късно  на същото

място  и  същия  дневен  ред. От УС  на  К "Напредък"

РПК Наркооп гр. Дупница, проведе общото
си събрание на 19.06.2020г. На същото
беше взето решение за разпореждане с
недвижимо имущество на кооперацията.
Решението е за продажба на следните недви-

жими имоти:
1. Търговската сграда в с. Джерман, горната

част на селото-хранителен магазин и сладкар-
ница.
2. Търговската сграда в с.Бистрица -първи

етаж-железарски магазин-преустроен в барче.
3. Търговската сграда в с.Бистрица , която в

момента се ползва за продажба на мотори, а
вторият етаж не се използва.
4. Търговската сграда в с.Тополница - мага-

зин и пивница
5. Помещението в с.Самораново, което по

схема е записано като офис в центъра на се-
лото.
6. Част от търговската сграда в с.Джерман,

а по-точно бар-механа Дивото козле.
7. Търговски обект в с.Дяково махала Буча-

лата- павилион
8. Част от търговската сграда в с.Дяково -

център, бивша сладкарница.
За справки: РПК"НАРКООП" гр.Дупница

Ул.Христо Ботев № 15 GSM 0895237873

не струпване на хора в
секциите, гласуването
продължи една седмица и
приключи в сряда. Избира-
телите бяха задължени да
слагат маски и ръкавици.

Промените внасят в
конституцията ред кон-
сервативни принципи,
подкрепяни от президента
- вяра в бога, бракове
само за хетеросексуални
двойки, патриотично
възпитание. Предвидени
са и социални гаранции
като индексиране на
пенсиите.

Председателката на
горната камара на руския
парламент Валентина
Матвиенко каза, че двете
парламентарни камари и
ще работят за внасяне на

промени в около 90 закона
след одобрените от русна-
ците поправки в конститу-
цията, предаде ТАСС.

Една от поправките
дава на Владимир Путин
право да получи още два
президентски мандата,
след като през 2024 г.
приключи сегашният. Така
той ще може да остане в

Кремъл до 2036 г., когато
ще навърши 84 г.

Председателят на
долната парламентарна
камара Вячеслав Володин
каза, че общонародното
гласуване на поправките в
конституцията е референ-
дум за доверието на
руснаците към президента
Путин. ç

Според митовете
вампирите не могат
да се видят в
огледалото или
въобще не поглеждат
към огледало. Болните
от порфирия обаче с
напредването на
състоянието развиват
тежки форми на
разпад на кожата
заради недостига на
кислород и затова
избягвали огледалата.

Çàáîëÿâàíå íà êðúâòà ñòîè
çàä ìèòîâåòå çà âàìïèðèòå

Митът за вампирите се
основава на реално забо-
ляване на кръвта, съобщи
електронното издание Ме-
дикълЕкспрес. Историята
на граф Дракула, описана
от Брам Стокър, е вдъхно-
вена от разказите на не-
гов познат, унгарски писа-
тел за фолклорни вярва-
ния в Източна Европа.

Всъщност в основата на
митовете за вампирите
стои заболяването порфи-
рия, което било широко
разпространено сред бла-
городниците и кралете в
Източна Европа през сред-
ните векове, казва Майкъл
Хеферън от университета
Куинс в Кингстън, Канада.

По време на испанска-
та инквизиция (1478-1834),

600 "вампири" били изгоре-
ни на клада. Хеферън пи-
ше, че част от набедените
за вампири жертви на ин-
квизицията били невинни
пациенти с порфирия. То-
ва обяснява страха на па-
циентите с това кръвно за-
боляване от кръста и всич-
ко, свързано с християнс-
ката църква по онова вре-
ме.

Урината на болните от
порфирия е тъмночервена,
затова навремето хората
смятали, че причина за то-
ва е, че пият кръв. Връз-
ката с чесъна пък се обяс-
нява с факта, че съдържа-
нието на сяра в него пре-
дизвиква пристъпи със
силна болка у страдащите
от порфирия. ç
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Â ðàçãàðà íà êàðàíòèíàòà òóðèñòè÷åñêîòî
çàâåäåíèå ïðèåìàøå çàðàçåíè îò âèðóñà

Ïðåâúðíàò â áîëíèöà õîòåë â Áàðñåëîíà
êàçâà ñáîãîì íà ïîñëåäíèòå ñè ïàöèåíòè

Въоръжен патрул охранява района около "Света София" в Истанбул.
Храмът  е построен през VI век като християнска църква. През 1453 г.

след превземането на града от османските турци е превърнат в джамия, а
от 1934 г. е обявен за музей и е прекратена религиозната му употреба.

"Света София" е смятана за един от символите на православието.

Снимки Пресфото БТА и Интернет

Персоналът на времен-
но преустроен в болница
хотел в Барселона изпра-
ти в сряда с почетен
шпалир последните "ко-
вид пациенти", настанени
там, за да се разтовари
здравната система. След
неколкомесечни грижи за
тях хотел "Мелиа Сариа"
ще отвори отново врати
чак през септември,
когато очаква бизнес
клиенти, посочва в ре-
портаж АФП.

"Почти 100 дни с
пациенти - това бе много
поучителен опит", казва
45-годишният Уго Фиге-
роа, един от служителите,
наредили се във фоайето
за последна снимка с
професионалния медицин-
ски екип.

От края на март над
500 инфектирани с коро-
навируса са минали през
комплекса с общо 300
стаи, запълван понякога
докрай.

И ето че напускат
последните шестима
пациенти, изпратени с
ръкопляскания от персо-

Държавният съвет на Тур-
ция (висшият администрати-
вен съд на страната) прик-
лючи заседанието за стату-
та на храма "Света София"
в Истанбул, а решението се
очаква да бъде огласено до
15 дни, съобщава турската
телевизия НТВ.

Ако бъде приет искът за
отмяна на решението на ми-
нистерския съвет от 1934 г.
за превръщането на "Света
София" в музей, то тя отно-
во ще може да бъде отво-
рена за мюсюлмански бо-

Äî 2 ñåäìèöè ùå îãëàñÿò ðåøåíèåòî
çà õðàìà "Ñâåòà Ñîôèÿ" â Èñòàíáóë

гослужения.
Ищецът - фондация за

опазване на историческите
обекти, аргументира искане-
то си с твърдението, че под-
писът на Мустафа Кемал Ата-
тюрк под документа е фал-
шив.

На заседанието адвока-
тът на фондацията е изло-
жил аргументите на клиен-
та си, сред които и това, че
подписът е фалшифициран.
По думите на адвоката под-
писът съдържа името Ата-
тюрк, макар че през 1934 г.

е важал друг закон за фа-
милните имена.

"Подписите от онова вре-
ме са различни, което е ви-
димо с просто око", бе от-
белязано на заседанието.

Пред съда говори и пред-
седателят на фондацията,
който изложи становището
си, че "Света София" отново
трябва да отвори врати за
богослужения, а адвокат на
президентството каза, че ин-
ституцията уважава решени-
ето, което ще вземе съдът, и
че "преценката е на съда".

Прокурорът по делото съ-
що представи аргументите
си, след което Държавният
съвет приключи заседание-
то. ç

Следващата стъпка в изследванията на екипа на американския
изследовател Джейк Соча е да се извършат наблюдения върху това
как змиите Chrysopelea paradisi скачат от дървета в естествена среда,

как се издигат и как се въртят във въздуха

Лекар и сестри ръкопляскат при изписването на един от последните пациенти в хотела-болница "Малиа
Сариа" в Барселона. Заведението постепенно се превръща пак в хотел. Чистачи дезинфекцират вече всичко

до последното кътче; други служители местят леглата.

Ó÷åíè óñòàíîâèõà êàê ðàéñêèòå çìèè
ëåòÿò âúâ âúçäóõà ìåæäó äúðâåòàòà

Добре известно е, че
райската летяща змия
Chrysopelea paradisi не са-
мо пълзи, но и лети във въз-
духа, за да се придвижи
между дърветата в местоо-
битанията си в Южна и
Югоизточна Азия.

Специалисти от техноло-
гичния университет във
Вирджиния, САЩ, проучиха
и установиха как тези змии
летят, съобщи Си Ен Ен.

Влечугите извършват
вълнообразни движения
при летенето. Учените се за-
ели да проучат защо пос-

тъпват така, обясни ръково-
дителят на изследването Ай-
зък Итън.

Благодарение на проуч-
ванията на Джейк Соча,
който изучава змиите от 20
години, специалистите при-
добили основни познания
за вълнообразните змийс-
ки движения. Те се прила-
гат при движението на зми-
ите по земята, но и във въз-
духа.

"Не е нужно да извърш-
ваш такова движение, за да
паднеш, затова въпросът е
защо змиите го правят и

във въздуха", поясни Итън.
Една от хипотезите е, че

това е основен моторен
способ при змиите, развит
през милионите години ево-
люция.

Проучването на Итън и
екипа му обаче установява,
че вълнообразните движе-
ния стабилизират приплъз-
ването на змиите във въз-
духа, пречат им да паднат
и им позволяват да покри-
ят по-голямо хоризонтално
разстояние.

Учените са провели ла-
бораторни експерименти
със змии в университета и
разработили компютърен
модел. "Това е огромна стъп-
ка напред", каза Итън. ç

нала - изтощен, но горд
със свършената работа.

Сини престилки все
още са окачени край
входа на залата за закус-
ки, превърната преди
месеци в стая за сани-
тарния персонал.

Само допреди месеци
десетки болни пристигаха
всеки ден в приемното
отделение с линейки или
с автобуси.

В разгара на каранти-
ната градът опустя и
хотелът бе преустроен в
болница, за да се намали
натискът върху препълне-
ните болници.

В края на юни извън-
редното положение бе
вдигнато. Улиците отново
са изпълнени с рев на
мотори, а тротоарите - с
минувачи, повечето с
маски.

"Епидемиологичната
ситуация днес е друга,
напреднахме много във
всяко отношение. И
затварянето на хотела
като болница сега е
повод за радост", казва
д-р Мария Перес-Ервада,

напуснала временно
съседния център за
спешна помощ, за да
лекува болни в хотела.

"В началото пациенти

пристигаха от болниците,
почти всички бяха лекува-
ни в интензивни отделе-
ния, някои се влошаваха
и трябваше да ги връща-

ме в болницата", спомня
си лекарката. Впоследст-
вие обаче пациентите на
интензивно лечение
станали по-малко. ç



ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß15

София 1301
ул. „Позитано“ 20

Тел. 946-19-02, факс 944-26-26
email - vestnik_zemia@abv.bg;

zemia_core@abv.bg
web - zemia-news.bg

ИЗДАТЕЛ
Проф. Светлана ШАРЕНКОВА

Управител на КООПМЕДИЯ ООД
943-46-64

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ

944-10-20
Теофан ГЕРМАНОВ
Ваня БОЮКЛИЕВА

Главен редактор
Теофан ГЕРМАНОВ

Зам. главен редактор
Гаврил ГАВРИЛОВ

Отговорен секретар
Бони НЕМСКИ

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Любомир СТОИМЕНОВ

ИКОНОМИКА, ЗЕМЕДЕЛИЕ,
КООПЕРАЦИЯ

Петър ХАДЖИЕВ

МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА
Володя СТРАТИЕВ – зав. отдел

Петър ПЪДЕВ

КУЛТУРА
zemia_kultura@abv.bg
Теменужка ХРИСТОВА

СПОРТ
zemia_sport@abv.bg
Гаврил ГАВРИЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ
Бони НЕМСКИ

ТВ програма, За дома

Володя СТРАТИЕВ
Голямата политика

Теменужка ХРИСТОВА
Съботник

Теофан ГЕРМАНОВ
Патриот и Турция днес

СТИЛИСТ
Добромира МАНЕВА

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
Величка ТАСКОВА,
Светлана ВУЧКОВА,
Венцислав ЗАФИРОВ

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
944-10-26

РЕКЛАМА
944-10-26

reklamenotdel_zemia@abv.bg
Рекламите и обявите се заплащат
авансово по банковата сметка

или в брой

БАНКОВА СМЕТКА
Райфайзенбанк АД, София

IBAN BG39RZBB91551060382418
Банков код BIC RZBBBGSF

РА ЕВРОМЕДИЯ ООД
Счетоводство, Каса

944-10-26

Печат Алианс Медиапринт
Вестник ЗЕМЯ

е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.

ÇÅÌß

3.07.2020

07.30 "Антидот" с водещ Юлия Ал-
Хаким (п)

08.00 "Студио Икономика" с Нора
Стоичкова (п)

09.00 "Не се страхувай" с Васил
Василев (п)

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

- бразилски сериен филм
12.05 "Холивудски знаменитости"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Общество и култура" с во-

дещ Иван Гранитски (п)
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ

Елена Пенчукова
15.30 Новини
16.00 "Съдба - космонавт" - доку-

ментален филм
16.30 "Думата е ваша" - открита

линия със Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 "Студио Икономика" с Нора

Стоичкова (п)
18.30 Новини - централна емисия
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "Дискусионен клуб" с Вели-

зар Енчев
21.00 Киносалон БСТВ: "Послед-

ната любов на г-н Морган"
(2013г.) САЩ

22.55 Новини (п)
23.30 "Актуално от деня" (п)
00.00 "Дискусионен клуб" с водещ

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

Стоичкова (п)
03.15 "За историята свободно" (п)
04.15 "Лява политика" с Алексан-

дър Симов (п)
05.15 Документален филм
05.40 "Жоакина, доня Революция"

- бразилски сериен филм
(п)

06.30 Документален филм

ÁÍÒ 1

05.00 Туристически маршрути
05.25 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 Лято с БНТ
11.00 10 000 крачки
11.10 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.40 Телепазарен прозорец
11.55 Препрочитаме Вазов кампа-

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

12.00 По света и у нас
12.30 Новини на турски език
12.40 БНТ на 60 Лазара Златарева

- Лара и Николай Илиев/п/
13.40 Небесно око документална

поредица
14.10 Светът на жестовете специ-

ализирано предаване за хо-
ра с увреден слух

14.25 Точица анимационен филм
14.35 Мили Бате... Писма на един

дакел детски тв филм
14.50 Сребристият жребец анима-

ционен филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас регионални

новини
16.15 Бързо, лесно, вкусно
16.45 Дойче веле: Шифт
17.00 Тайните на войната доку-

ментална поредица
17.55 Препрочитаме Вазов кампа-

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

18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Раят на дамите тв филм /5

епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев

22.00 Династията на Борджиите
тв филм /3 епизод/ (16)

23.00 По света и у нас
23.30 Препрочитаме Вазов кам-

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

23.35 Договор за убийство игра-
лен филм /САЩ, 2016г./,
режисьор Киони Уаксман, в
ролите: Стивън Сегал, Ръсел
Уонг, Джема Дейлендър и
др. (14)

01.05 Лято с БНТ /п/
03.05 Раят на дамите тв филм /5

епизод/п/
04.05 Дойче веле: Шифт /п/
04.20 Още от деня /п/

bTV

05.40 "Домашен арест" /п./ - се-
риал

06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс"
- анимация, сериал, с.4 еп.9

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

онно предаване с водещ
Антон Хекимян

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

12.00 bTV Новините
12.30 "Шоуто на Николаос Цити-

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

риал, с.2 еп.36
15.30 "Търговски център" - сери-

ал, с.14 еп.70 - 72
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицис-

тично предаване с водещ
Цветанка Ризова

18.00 Премиера: "Свободен дух" -
сериал, с.2 еп.80

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

риал, с.3 еп.11
21.00 Премиера: "Ирония на съд-

бата" - сериал, еп.5
22.30 "Столичани в повече" - се-

риал, с.3 еп.4
23.30 bTV Новините
00.00 "Новите съседи" - сериал,

с.11 еп.11
01.50 "Домашен арест" - сериал,

с.3 еп.15
02.20 bTV Новините /п./
02.50 "Преди обед" /п./
04.50 "Завинаги" - сериал, еп.28

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал,
с.3 еп.5, 6

08.00 "Бедни, но богати" - коме-
дия (Италия, 2016), режи-
сьор Фаусто Брици, в роли-
те: Кристиан Де Сика, Енри-
ко Бриняно, Лучия Оконе,
Лодовика Комело, Бебо
Сторти, Милуд Мурад Бена-
мара и др.

10.15 "Ривърдейл" - сериал, с.3
еп.7, 8

12.30 "Убийства край езерото" -
трилър (САЩ, 2019), режи-
сьор Тим Крус, в ролите:
Ники Уелън, Ана Хъчисън,
Алекзандриа ДеБери, Рики
Гарсиа, Кара Ройстър и др.

14.15 "Дракула: Неразказан" - фен-
тъзи, екшън, драма (САЩ,
2014), режисьор Гари Шор,
в ролите: Люк Евънс, Сара
Гадън, Доминик Купър, Чарлз
Данс, Саманта Баркс, Чарли
Кокс и др.

16.00 "Училищни танци" - доку-
ментален (САЩ, 2017), ре-
жисьор Аманда Липиц

18.00 "Контакт" - фантастика, дра-
ма, мистъри (САЩ, 1997), в
ролите: Джоди Фостър, Ма-
тю Макконъхи, Том Скерит,
Джефри Блейк, Уилям Фик-
тнър, Джена Малоун, Дей-
вид Морс, Анджела Басет,
Джейк Бюси и др.

21.00 "Хакер" - екшън, кримина-
лен (САЩ, 2015), в ролите:
Крис Хемсуърт, Вайола Дей-
вис, Тан Вей, Уилям Мейпо-
тър, Холт Маккалъни, Джон
Ортиз

23.45 "Роден на четвърти юли" -
военен, драма, биографи-
чен (САЩ, 1989), в ролите:
Том Круз, Реймънд Бари,
Том Беринджър, Стивън Бол-
дуин, Каролайн Кава и др.
[14+]

02.30 "Чистката: Анархия" - фен-
тъзи, хорър, психотрилър
(САЩ, 2014), в ролите:
Франк Грило, Кармен Иджо-
го, Зак Гилфорд, Кийли Сан-
чес, Зоуи Соул, Джъстина
Мачадо, Джон Бийзли, Джак
Конли, Ноел Гуглийми и др.

[16+]
04.45 "Ривърдейл" - сериал, с.3

еп.7

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 "Госпожа Фазилет и нейни-
те дъщери" - сериен филм /
п/

06.00 "Скорпион" - сериен филм,
сезон 3 /п/

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

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

сериен филм
15.00 "Черна роза" (премиера) -

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

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

сериен филм
18.00 "Семейни войни" - телеви-

зионна игра
19.00 Новините на NOVA - цент-

рална емисия
20.00 "Черешката на тортата" -

предаване на NOVA, избра-
но

21.00 "Магнум" (премиера) - сери-
ал, сезон 2

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

филм, сезон 2
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - се-

риал, сезон 17
00.30 "Скорпион" - сериен филм,

сезон 3
01.30 "Женени с деца" - сериен

филм, сезон 2
02.30 "Завинаги свързани" - сери-

ен филм
04.30 "Остани с мен" - сериен

филм /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - петък, 3 юли 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 денят ще започне със слънчево време. По-къс- но

над Западна България ще се развива значителна ку-
песта и купесто-дъждовна облачност и на много места
ще превали и прегърми.

В района на София също има вероятност да превали и
прегърми.

В източната половина на страната ще бъде слънчево
или с незначителна купеста облачност, без валежи.

Температурите ще бъдат от 30 до 35 градуса, малко по-ниски на места в
западните райони с по-съществени превалявания и по морския бряг, където
слаб бриз ще свали с градус-два температурите.

През уикенда промяна на времето няма да настъпи. Над западната половина
на страната атмосферата ще бъде частично нестабилна и в следобедните часо-
ве ще има места с превалявания и гръмотевици. На изток ще бъде слънчево и
горещо, почти без валежи.

Температурите остават без промяна, през повечето дни от 29 до 35 градуса,
в неделя в западните райони - с 2-3 градуса по-ниски.

В понеделник и вторник ще бъде слънчево и още по-горещо, с температури
от 32 до 37 градуса. Краткотрайни валежи са възможни само на места в плани-
ните на Западна България.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Хакер" - екшън,
криминален (САЩ, 2015), в ролите: Крис
Хемсуърт, Вайола Дейвис, Тан Вей, Уилям
Мейпотър, Холт Маккалъни, Джон Ортиз
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Локомотив (Пд) ликува
с Купата на България за
втора поредна година.
"Смърфовете" триумфира-
ха след победа над ЦСКА
на финала с 5:3 след
дузпи. В редовното
време и след продълже-
ния не падна гол, а при
ударите от бялата точка
Али Соу не успя да вкара
на Илко Пиргов. Любо-
питното беше, че треньо-
рът на Локомотив Бруно
Акрапович реши да
замени вратаря Мартин
Луков с Пиргов точно
преди изтичането на 120-
те минути. А до този
момент Луков беше
Играч на мача, след като
блесна с редица отлични
намеси. Пиргов се въз-
ползва от шанса си и
спаси дузпата на Соу,
което впоследствие се
оказа решаващо за
крайния успех.

Точни за Локомотив
при ударите от бялата
точка бяха капитанът
Димитър Илиев, Диниш
Алмейда, Бирсент Кара-
герен, Доминик Малонга
и Момчил Цветанов,
който влезе на смяна и

вкара последната дузпа,
давайки началото на
празненствата на "черно-
бялата" част на Пловдив.
Така Цветанов успя да
спечели Купата на Бълга-
рия за рекорден шести
път. Толкова много пъти
са я вдигали още Краси-
мир Безински и Елин
Топузаков.

В редовното време и
продълженията двата
отбора имаха по няколко
ситуации за попадение.
По-чистите шансове бяха
за ЦСКА, но с отличните
си изяви Мартин Луков

Вратарите на
"черно-белите"
Мартин Луков и
Илко Пиргов герои
на финала за
Купата на България

Íàêðàòêî

:

Енгибар Енгибаров
е новият треньор на
Дунав (Рс),
съобщи  спортният директор на
клуба Юлиян Загоров. Той
заменя на поста  Людмил
Киров. Целта пред Енгибаров
ще бъде да запази елитния
статут на Дунав. Специалистът
ще дебютира начело на
русенци  при гостуването на
Ботев (Пд) днес от 21 часа. За
последно Енгибаров беше
начело на Витоша (Бистрица).
Божидар Краев влезе
като резерва
за Жил Висенте при загубата с
1:2 от Спортинг в Лисабон.
Нападателят се появи на
терена в 79-ата минута, а
малко по-късно гостите
вкараха единственото си
попадение. Вендел даде аванс
на Спортинг в 21-вата минута,
а Плата удвои малко след
почивката.  С успеха Спортинг
се утвърди на третото място в
класирането с 55 точки. Жил
Висенте е 11-и с 33.
Новак Джокович и жена
му Йелена са дали
отрицателни проби
за коронавирус, съобщиха
сръбските медии. Преди
десетина дни двамата се
оказаха заразени с COVID-19
покрай организирания от Ноле
благотворителен  тенис турнир
"Адриа Тур".
Уест Хям шокира Челси
и погледна към спасението след
победа с 3:2 в изключително
важно и за двата тима лондонс-
ко дерби от 34-тия кръг на
Висшата лига. "Чуковете"
стигнаха до успеха с попадения
на Сучек, Антонио и Ярмоленко
в последната минута на срещата.
За "сините"  головете отбеляза
Уилиан. С този успех Уест Хям
се изкачи с три точки над
чертата на изпадащите отбори.
Челси пък е на четвъртото място
в класирането, но авансът пред
петия Манчестър Юнайтед е
само две точки.

Ëîêîìîòèâ (Ïä)  ñúêðóøè ìå÷òàòà
íà  "àðìåéöèòå"  â äðàìà ñ äóçïè

отчая "армейците". Преди
почивката стражът на
Локомотив не позволи на
Тиаго и Петър Занев да
му вкарат, а през втората
част действа хладнокръв-
но и при положение, при
което Енрике Рафаел успя
да засече топката с глава
между двама играчи на
"черно-белите". В 83-ата
Луков отново не се пропу-
ка, като този път изби
силен изстрел на Тиаго.

В заключителните
минути "армейците" тряб-
ваше да се справят с
човек по-малко, след като

съдията Георги Кабаков
изгони Кристиян Малинов
за втори жълт картон.

Парадоксалното във
финала на Националния
стадион "Васил Левски"
бе, че четирима от футбо-
листите на Локомотив
(Пд), спечелили Купата на
България, са бивши игра-
чи на ЦСКА. Те не успяха
да се наложат на "Армия-
та", откъдето ги изгониха.
Сега обаче Илко Пиргов,
Димитър Илиев, Петър
Витанов и Момчил Цвета-
нов си отмъстиха на
"червените".ç

Локомотив (Пд) ликува с Купата на България за втора поредна година

Снимка Пресфото БТА

Íà 12 ñåïòåìâðè
÷ëåíîâåòå íà ÁÑÏ

çà ïúðâè ïúò
â èñòîðèÿòà ñè

 ïðÿêî ùå èçáåðàò
ñâîÿ ïðåäñåäàòåë

На 26 и 27
септември
ще се проведе
50-ият юбилеен
конгрес
на Българската
социалистическа
партия!

Íà 12 ñåïòåìâðè
÷ëåíîâåòå íà ÁÑÏ

çà ïúðâè ïúò
â èñòîðèÿòà ñè

 ïðÿêî ùå èçáåðàò
ñâîÿ ïðåäñåäàòåë

След кратко боледуване  на 91-годишна възраст почина
ïîëêîâíèê

Ëàçàð Äàêîâ
Целият си съзнателен живот той отдава на конния спорт като

кавалерийски офицер, дългогодишен командир на спортна школа на
ЦСКА, ръководител в армейския клуб, селекционер на националния
отбор по конен спорт и преподавател - специалност "Конен спорт"  в
НСА "Васил Левски". Значима следа оставя и като автор на учебници
и книги за историята на конния спорт.

 Поклонението пред тленните останки на Лазар Даков ще
бъде на 5 юли (неделя) от 12 часа на Централните

софийски гробища.

Ìîì÷èë Öâåòàíîâ âëåçå â èñòîðèÿòà ñ 6 òðîôåÿ
Крилото на Локомотив

(Пловдив) Момчил Цвета-
нов , който заби послед-
ната дузпа за "смърфове-
те" на финала за Купата
на България, е вдигал тро-
фея шест пъти с четири
различни отбора - по два
пъти с Литекс през 2008 и

2009 година и Локомотив
(2019 и 2020) и по веднъж
с ЦСКА (2016) и със  Сла-
вия (2018 г.).

"Много се радвам. Зас-
лужихме победата, тъй ка-
то играхме по-добре срещу
ЦСКА, който е много добър
отбор. Аз лично казах на

треньора, че искам да из-
пълня петата дузпа. Щаст-
лив съм, че вкарах и взех-
ме отново Купата. Надявам
се, че детето ми, което оби-
чам прекалено много, ще се
гордее един ден с мен. Яв-
но съм орисан да печеля Ку-
пата", сподели Цветанов.ç


