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Средният добив от пшеницата в Добричка област от
новата реколта ще надхвърли 500 килограма, съобщи
вчера професор д-р Иван Киряков от Добруджанския зе-
меделски институт. Масивите с пшеница в региона дос-
тигат около 1 200 000 декара. Ученият добави, че пове-

Â Äîáðóäæà î÷àêâàò íàä 500 êã æèòî îò äåêàð
чето от пшеничените посеви са в отлично състояние
и прибирането на новата реколта ще започне около
10 юли. Очакванията са в тазгодишната кампания це-
ната на зърнената продукция да е с 15-20 на сто по-
висока от миналото лято.  4
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Äèêñúí ñå ïîÿâè
íà „Ãåðåíà“
áåç Ñèðàêîâ
Кандидат-купувачът на
"сините" Джо Диксън
изненадващо се появи на
"Герена" без собственика
на клуба Наско Сираков.
Преди началото на
пресконференцията
пресаташето на Левски
Иво Йовчев съобщи, че
Сираков няма да присъст-
ва по свое желание и че
това е съгласувано с
Диксън. Британецът обяви,
че сделката е на финал-
ната права, но не пожела
да разкрие имената на
партньорите си. "От около
6 месеца преговаряме.
Левски е голяма марка и
идеята ни е да инвести-
раме не само в построя-
ването на нов стадион, но
и в търговски център, за
да може клубът да се
самоиздържа. Причината
да получа такова голямо
финансиране са успешни-
те ни сделки в САЩ.
Акциите ще бъдат пре-
хвърлени на българско
дружество, което ще е
на мое име. Сираков ще
остане президент на
клуба, а Стоилов е
нашият първи избор за
треньор и преговаряме
с него", заяви Диксън. ç

ÁÑÏ äàâà ÃÅÐÁ

Срещата на президенти-
те на Русия и САЩ -
Владимир Путин и Джо
Байдън, ще се състои на
16 юни в женевската
вила "Ла Гранж", потвър-
ди говорителка на
швейцарската диплома-
ция. "Швейцария благо-
дари на двете страни за
доверието, изразено
чрез избора на Женева"
като място за срещата
на върха, отбелязва в
Туитър външното минис-
терство на алпийската
държава.

На 12 юни братска,
славянска и
православна Русия
празнува своя

Национален празник.
Датата 12 юни за нова
Русия е важна - на нея
през 1990 г. е гласувана
Декларация за суверени-
тета, а година по-късно
са проведени първите
преки президентски
избори. От 1998 г.
празникът носи името
"Ден на Русия" и се
отбелязва тържествено от
държавните институции и
от милиони граждани, от
руските дипломатически и
културни институции и от
руснаците, живеещи в
чужбина.

Русия е голяма
държава, най-голямата в
света. По своите мащаби
с над 17 милиона
квадратни километра
територия, в която
слънцето никога не
залязва. По своята
духовна и държавностро-
ителна роля като родина
на св. княз Владимир,
Петър Велики, Екатерина
Велика, Владимир Путин,
Пушкин, Достоевски,
Толстой, Чехов, Чайковс-
ки, Кандински, Ломоно-
сов. Като държавата,
дала най-значимия
принос за победата над
фашизма и като гарант
на мира и постоянен
член на Съвета за
сигурност на ООН. Като
страната, която откри
пътя на човечеството
към космоса, а в наше
време - и като държава,
открила първата и една
от най-ефективните
ваксини "Спутник V". Това
е Русия - велика сила с
велик народ с огромен
дух, талант и сила. В
последните 20 години
под ръководството на
силен лидер с кауза в
лицето на президента
Владимир Путин Русия
уверено възстановява и
укрепва своята държав-
ност, икономика и
социална политика,
духовност и наука,
военен потенциал. Макар
и отричана от ястребите
на новата Студена война,
Русия е надежда на
милиарди хора по света -
за мир, за нормалност,
за баланс в международ-
ните отношения в новия
многополюсен свят!

ъдът потвърди това, което казвахме -
чума по животните в Странджа нямаше,
заяви на пресконференция лидерът на
БСП Корнелия Нинова.

Една по една битките ни получават
признание, добави Нинова.

"Има окончателно решение на петч-
ленен ВАС по казуса "чума по животни-
те в Странджа". Помните тревожната
2018 г. - баба Дора, Ани от Болярово и
усилията на БСП да спасим животните
на хората, да спрем унищожаването на
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Днес Нейно Превъз-
ходителство посланичка-
та на Руската федерация
в Република България
Елеонора Валентиновна
Митрофанова празнува
своя рожден ден.

Възпитаник на вели-
ката руска дипломати-
ческа школа - междуна-
родник, парламентарист
и общественик с впечат-
ляваща кариера като
първи зам.-министър
на външните работи на
Русия, зам. генерален
директор и председател
на Изпълкома на
ЮНЕСКО и ръководи-
тел на Федералната
агенция "Россотрудни-
чество". И на последно,
но не по важност място
- любяща съпруга и
майка.

Íà ìíîãàÿ ëåòà, ïîñëàíèê Ìèòðîôàíîâà!
Във всички тези жи-

тейски и професионал-
ни поприща Елеонора
Валентиновна показва
своя силен характер,
трудолюбие, хуманизъм,
патриотизъм и женска
чувствителност, която е
особено нужна в днеш-
ния кризисен свят.

Българите много
бързо припознаха Еле-
онора Валентиновна ка-
то искрен приятел и усе-
тиха нейната топлота,
женска деликатност и
обич към нашия народ
и православна култура.
Кулминация на тази вза-
имна емоция бе дарени-
ето на бюст на великия
Фьодор Достоевски на
Народната библиотека в
навечерието на 24 май.

Издателите и екипът

на ЗЕМЯ честитят на
посланик Митрофанова
нейния личен празник,
както и предстоящия на
12 юни национален
празник - Ден на Русия.

Желаем й дълголе-
тие, крепко здраве и ус-
пехи в благородната ми-
сия за постигане на но-
ви успехи във вековни-
те и традиционни бъл-
гаро-руски отношения
на дружба и духовна
близост.

На многая лета, пос-
ланик Митрофанова!

Интервю с
Н. Пр. посланик
Митрофанова,

дадено специално за
в. "Русия днес-Россия

сегодня" и в. ЗЕМЯ по
повод Деня на Русия,

четете на стр. 5

поминъка и обезлюдяване на Странджа",
заяви Нинова.

Нинова бе категорична, че доказател-
ствата по казуса ще бъдат предоставени
на прокуратурата и БСП иска сериозно
разследване: "Предоставяме ги и на г-жа
Лаура Кьовеши. По този казус имаше и
усвояване, а може би и присвояване на
европейски средства. Разследване, съд,
присъди и отговорност за онези длъж-
ностни лица, които направиха това",
посочи Корнелия Нинова. ç

Â íàâå÷åðèåòî íà
Äåíÿ íà Ðóñèÿ
ðúêîâîäèòåëêàòà íà
äèïëîìàòè÷åñêàòà
ìèñèÿ íà ÐÔ ó íàñ
ïðàçíóâà ñâîÿ
ðîæäåí äåí

Хасково.
За  големия
православен
християнски

празник Възнесе-
ние Господне

(Спасовден) по
традиция литийно

шествие
от вярващи
се отправи
от църквата

"Свети архангел
Михаил" към

крайградския хълм
Ямача, където

пред храма
"Възнесение

Господне"
бе отслужена
тържествена

литургия.

Снимка
Пресфото БТА

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА
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Европейският главен
прокурор Лаура Кьовеши
е на посещение в София
в четвъртък и петък. Тя
има срещи с правосъдния
министър и главния проку-
рор. Целта на посещение-
то е България да ускори
процедурата по избиране
на нови 6 делегирани
прокурори, след като
Европейската прокуратура
одобри само 4 от 10
български номинации.

Мога да потвърдя, че
г-жа Кьовеши пътува за
София, каза за "Свободна
Европа" представител на
пресофиса на Европейс-
ката прокуратура.

Кьовеши се среща с
министъра на правосъди-
ето Янаки Стоилов, с
главния прокурор Иван
Гешев и неговите замест-
ници, както и с прокурор-
ската колегия във Висшия
съдебен съвет (ВСС).
Програмата на посещени-
ето не е публикувана

предварително от съобра-
жения за сигурност. От
Министерството на пра-
восъдието потвърдиха, че
Янаки Стоилов има пла-
нирана среща с Кьовеши
в четвъртък следобед.
Лаура Кьовеши ще говори
с медиите днес, покана
ще бъде изпратена по-
късно", съобщиха от
пресофиса й. Европейска-
та прокуратура публикува
кратко съобщение на
страницата си във Фейс-
бук. "Европейският главен
прокурор Кьовеши ще
бъде в София днес и
утре, за да посети офиса
на Европейската прокура-
тура. Тя ще се срещне с
българските власти, за да
гарантира бързото изби-
ране на още 6-има канди-
дати за европейски
делегирани прокурори,
които ще защитават
бюджета на ЕС от прес-
тъпници", пише в поста.

Ръководената от Лаура

Â ïðîãðàìàòà ñà ïëàíèðàíè
ñðåùè ñ ìèíèñòúð ßíàêè
Ñòîèëîâ è ãëàâíèÿ ïðîêóðîð
Èâàí Ãåøåâ è çàìåñòíèöèòå ìó

Åâðîïåéñêèÿò ãëàâåí ïðîêóðîð  Ëàóðà
Êüîâåøè èäâà çà çàêðèòè ñðåùè â Ñîôèÿ

Кьовеши институция
отхвърли шестима от
излъчените от България
кандидати и на 1 юни
официално започна
работа. Така с базираната
в Люксембург Европейска
прокуратура засега ще
работят само четирима
българи. На 1 юни Кьове-
ши каза, че първоначално
Европейската прокурату-
ра ще се заеме с около
3000 случая. Тя очаква да
работят по хиляди казуси

Âòîðè äåí èçäèðâàò ïèëîòà íà ïàäíàëèÿ ÌèÃ-29

всяка година, най-вече
свързани със здравеопаз-
ване, земеделие, инвести-
ции и обществени поръч-
ки, коментира "Свободна
Европа". В Европейската
прокуратура работят
делегирани прокурори от
всички 22 държави-членки
на ЕС, които подкрепиха
идеята. Страните от
блока, които се въздър-
жаха от участие, са
Швеция, Унгария, Полша,
Ирландия и Дания.ç

Продължава издирването на
пилота на падналия МиГ-29 в Чер-
но море, съобщава БНТ. Вчера при
учение самолетът МиГ-29 с бор-
дови номер 38 е изчезнал от ра-
дарите в 0.45 часа, докато е из-
пълнявал мисия по прихващане и
поразяване на светлинна мише-
на над вода, спусната с парашут
от друг самолет, припомня Нюз.бг.
Преди самолетът да изчезне, ма-
йор Валентин Терзиев е поразил
успешно целта. До момента са от-
крити само отломки от машината

Имаме данни и предварителни сигна-
ли за нарушения по отношение на НЗОК
и за фалшиви хоспитализации в "Пиро-
гов". В лечебното заведение тече про-
верка, съобщи пред "Нова телевизия"
зам.-министърът на здравеопазването
д-р Димитър Петров.  Подобни сигнали
има и за други болници. НЗОК извършва
проверки и министерството ще реагира
съобразно резултатите от тях, посочи той
и допълни, че директори, които са съдей-
ствали за източването на здравния фонд
с фалшиви хоспитализации и не са уп-
ражнявали контрол, вероятно ще бъдат
отстранени. Има и други основания за
смяна на ръководствата - лошо управле-
ние на лечебното заведение. В София има
няколко големи болници, за които има
такива данни, но нека излязат резултати-
те от проверката, каза Петров и уточни,
че една от тези болници е Хематологията

Äèìèòúð Ïåòðîâ: Òå÷å ïðîâåðêà ïî ñèãíàëè
çà ôàëøèâè õîñïèòàëèçàöèè â "Ïèðîãîâ

На 12 юли
се навършват

40 дни
от кончината

на

î. ç. ïîëê.
Êîëüî

Èâàíîâ
Àíàñòàñîâ

на 96

години.

и спасителната жилетка на пило-
та. Черната кутия на изтребителя
обаче все още не е намерена. Во-
енната прокуратура работи по
всички версии за инцидента, а так-
тическото учение в Шабла е спря-
но, както и плановите полети в
Българската армия с изключение
на специалните задачи. Служеб-
ният министър-председател Сте-
фан Янев заяви в началото на
правителственото заседание, ци-
тиран от Епицентър, че няма доб-
ри новини за съдбата на пилота

от самолета в Шабла, издирване-
то продължава, като са мобили-
зирани всички средства на ВМС,
както и други части от армията,
които могат да помогнат. Надява-
ме се да имаме резултат, допълни
Янев. Операцията ще продължи в
следващите дни с използване на
специализирана техника и специ-
ализирани водолазни групи, тъй ка-
то едно от местата, на което се
предполага, че могат да бъдат ос-
танките на самолета, е на около
70 м дълбочина в морето.ç

вомощия по време на пандемията, а сега
се кандидатира отново за председател
на СЛК. Това уронва престижа на съсло-
вието. Нека паметта ни да не бъде тол-
кова къса, призова зам.-министърът. Все
още не сме получили отговор от право-
съдния министър, но реакцията на Аген-
цията по вписванията беше провокирана
от казуса с Александровска болница. В
"Лозенец" действително има обжалване
и спиране на вписването от Софийския
градски съд. Съдът обаче се е произне-
съл отрицателно по жалбата от УМБАЛ
"Александровска" и агенцията е длъжна
да направи вписването. Агенцията води
регистрационна дейност, документът за
вписването е протоколът на министъра.
Не е тяхна работа да проверяват осно-
ванията, това се проверява от съда, щом
има протокол, трябва да се направи впис-
ването, обясни той.ç

Един достоен човек, изжи-
вял един достоен живот! Ще
липсва винаги на цялото ни
семейство!

Поклон
пред светлата му памет!

От близките

- Националната специализирана болница
за активно лечение на хематологични за-
болявания, която е с изключително ло-
ши данни. Има информация и за няколко
областни болници, предупреди зам.-ми-
нистърът. Той коментира и казуса с пен-
сионирането на директора на Национал-
ния център по заразни и паразитни бо-
лести проф. Тодор Кантарджиев. Проф.
Кантарджиев е административен дирек-
тор. Той е пенсиониран като такъв, но
може да продължи работата си като ле-
кар. Учудвам се от неравностойността на
реакцията в този случай. Столичната ле-
карска колегия (СЛК) в лицето на д-р Ме-
джидиев реагира и по казуса с Алексан-
дровска болница, но нямаше никаква ре-
акция за болница "Лозенец". Същевре-
менно д-р Меджидиев работи в проверя-
ваната "Пирогов". Този човек призова Про-
куратурата и МВР да имат по-широки пра-

Âúçïîìåíàíèå

Äåíÿò íà
íîâà Ðóñèÿ

От стр. 1
Денят на Русия е добър по-

вод да припомним, че нашите на-
роди и страни са свързани с ве-
ковна братска дружба и специ-
ални отношения, скрепени от об-
щата ни история - ние дадохме
на Русия православието и кири-
лицата, а те на нас благородна-
та Руско-турска освободителна
война, както и всестранната по-
мощ за изграждане на социална
държава в периода между 1944
и 1989 г. За нас руснаците са
Освободители, Братушки, за рус-
наците ние сме "Държавата на
Духа!". Дружбата с Русия е лич-
на кауза и убеждение за милио-
ни българи, дружбата с България
е емоция за милиони руснаци.
Това е неотменима реалност, ко-
ято устоява на геополитическата
конюнктура и опитите за преи-
начаване на историческите фак-
ти. Именно затова ние, прияте-
лите на Русия у нас, казваме с
уважение:

Честит празник, Русия!

Правителството прие реше-
ние, с което определи замест-
ник министър-председателя по
обществения ред и сигурността
и министър на вътрешните рабо-
ти Бойко Рашков за председател
на Националната комисия за бор-
ба с трафика на хора към Ми-
нистерския съвет, съобщава пра-
вителственият пресцентър. Наци-
оналната комисия организира и
координира взаимодействието
между отделните ведомства и ор-
ганизации по прилагането на За-
кона за борба с трафика на хо-
ра, ръководи прилагането на на-
ционалната политика и страте-
гия в областта на противодейст-
вието на това престъпление, еже-
годно разработва и представя за
утвърждаване от Министерския
съвет национална програма за
предотвратяване и противодейс-
твие на трафика на хора и зак-
рила на жертвите му.ç

Áîéêî Ðàøêîâ å
îïðåäåëåí çà ïðåäñåäàòåë
íà êîìèñèÿòà çà áîðáà
ñ òðàôèêà íà õîðà
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Съдът потвърди това,
което казвахме - чума по
животните в Странджа
нямаше, заяви на прескон-
ференция лидерът на БСП
Корнелия Нинова.

Една по една битките ни
получават признание,
добави Нинова.

"Има окончателно
решение на петчленен ВАС
по казуса "чума по живот-
ните в Странджа". Помните
тревожната 2018 г. - баба
Дора, Ани от Болярово и
усилията на БСП да спа-
сим животните на хората,
да спрем унищожаването
на поминъка и обезлюдява-
не на Странджа", заяви
Нинова.

"Участвахме в протести-
те. От страна на управля-
ващите бяхме осмивани, че

Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Ìàñîâîòî èçáèâàíå
íà æèâîòíè â Ñòðàíäæà áå åäíî îò
íàé-ãîëåìèòå ïðåñòúïëåíèÿ íà ÃÅÐÁ
Ñúäúò ïîòâúðäè òîâà, êîåòî ÁÑÏ
êàçâàøå ïðåç 2018 ã., ïðèïîìíè
ëèäåðêàòà íà ïàðòèÿòà

се снимаме с козички.
Хора от протестите бяха
притиснати и разпитани.
Бяхме обвинени за метеж-
ници. ГЕРБ сезира проку-
ратурата, че сме заплаха
за националната сигурност.
Пак потвърждавам думите
си, че чума по животните
в Странджа нямаше",
продължи тя.

Масовото избиване на
животно е едно от най-
големите престъпления на
ГЕРБ, посочи лидерът на
БСП.

43 хиляди животни бяха
убити без причина, регио-
нът се обезлюди и никой
не понесе отговорност, бе
категорична тя.

Даваме доказателствата
за престъплението в
Странджа на българската

Íà òîçè äåí

Събития

� 1496 г. - Завършва второто
пътешествие на Христофор Ко-
лумб през Атлантическия оке-
ан.

� 1580 г. - Испанските кон-
кистадори основават Буенос
Айрес.

� 1770 г. - Английският мо-
реплавател Джеймс Кук отк-
рива Големия бариерен риф
край Австралия.

� 1985 г. - Спускаемият мо-
дул на съветския космически
апарат "Вега 1" изследва ат-
мосферата и повърхността на
Венера.

� 2002 г. - Симеон Сакско-
бургготски е избран за член
на Академията за науки на най-
стария университет в света -
Болонския университет.

� 2010 г. - В Република Юж-
на Африка започва Световно
първенство по футбол 2010,
което е първото Световно фут-
болно първенство в африкан-
ска държава.

Родени

� 1864 г. - Рихард Щраус, нем-
ски композитор

� 1885 г. - Николай Булганин,
съветски политически и вое-
нен деец, кмет на Москва, ви-
цепремиер и военен министър
на СССР, Маршал на Съветс-
кия съюз, премиер на СССР
от 1955-1957 г.

� 1910 г. - Жак-Ив Кусто,
френски мореплавател и изс-
ледовател

� 1922 г. - Михалис Какоя-
нис, гръцки сценарист и ре-
жисьор

� 1943 г. - Младен Киселов,
български театрален режисьор

� 1964 г. - Петър (Чочо) Поп-
йорданов, българският театра-
лен и филмов актьор

Починали

� 1858 г. - Клеменс фон Ме-
терних, австрийски политик

� 1979 г. - Джон Уейн, аме-
рикански актьор

� 1987 г. - Крум Григоров,
български писател

� 2005 г. - Гена Димитрова,
българска оперна певица

� 2011 г. - Ангел Заберски,
български композитор, оркес-
тратор, вокален педагог

�

"На тези избори всички по-
литически формации трябва да
направят така, че да има едно
нормално и работещо правител-
ство, което да гласува бюджета

Ïðîô. Ìèí÷î Õðèñòîâ: Ïðåç ïîñëåäíèòå 4 ãîäèíè
ÁÑÏ áåøå ïîñëåäîâàòåëíà îïîçèöèÿ íà ÃÅÐÁ

на Република България, да гла-
сува парите за пенсиите, за бол-
ниците и за здравеопазването
като цяло - това, което е необ-
ходимо на нашата държава. Не
бива да се стига до ситуацията,
която наблюдавахме в миналия
парламент", заяви в "Денят за-
почва" по БНТ проф. Минчо Хрис-
тов, кандидат-депутат от листа-
та на "БСП за България" в 25-и
МИР.

Проф. Христов определи ка-
то една от най-важните задачи
на тези избори недопускането
ГЕРБ да се завърне на власт. Спо-
ред него миналият парламент е
направил една не добра поправ-
ка, която е увеличила опасност-
та това да се случи.

"Като дадоха възможност на
страни извън ЕС да създават без-

контролно секции, решавайки че
това ще им донесе повече гласо-
ве от Англия, те позволиха и на
Турция да отворят колкото сек-
ции пожелаят. Това ще докара на
ДПС 100-150 хил. гласа от там,
като не изключвам възможност-
та за коалиция между ГЕРБ и ДПС.
Както не изключвам и други по-
литически сили, ако влязат в пар-
ламента, да подкрепят ГЕРБ. За-
това трябва да направим всичко
необходимо ГЕРБ да не се върне
на власт, защото всички вижда-
ме колко вредна е политиката на
тази партия", обясни Минчо Хрис-
тов.

По неговите думи през пос-
ледните 4 години БСП е имала
последователна позиция като
опозиционна сила на ГЕРБ и то-
ва, заедно с почти изцяло съвпа-

дащата програма на неговата
формация с тази на социалис-
тите, са основните причини да
се присъедини към коалицията
"БСП за България".

 "Не мисля, че е много мо-
рално хора, които в миналото
са били остриетата на БСП, сега
да сочат БСП като партия на ста-
туквото. А вие, като бивши де-
путати от БСП, прокарващи ли-
нията на Станишев, какви сте?
Но не е в това въпросът. Аз ще
търся мостове, начини на обе-
динение на опозицията, за да не
се случи това, което се случи в
миналия парламент. Най-важно-
то е да прокарваме закони, ко-
ито са полезни за хората и кои-
то им помагат да живеят нор-
мално", каза още проф. Минчо
Христов.ç

прокуратура, както и на
Лаура Кьовеши - искаме
справедливост и присъди.
Това каза на пресконфе-
ренцията лидерът на БСП
Корнелия Нинова, предаде
репортер на Агенция "Фо-
кус". Тя уточни, че стадото,
предмет на делото, е в
добро състояние, овцете са

живи и здрави, няма
смъртни случаи, а стадото
се е увеличило. "Няма да
оставим нещата така, само
с констатации. Разполага-
ме, освен с решението на
ВАС, със стенограма от
НС, Председателски съвет,
от която личи кой по
онова време каква пози-
ция заема и с какви
аргументи. Разполагаме с
десетки свидетелски
показания. Тези доказател-
ства и още други предста-
вяме на прокуратурата и
искаме сериозно разслед-
ване. Предоставяме ги и
на г-жа Лаура Кьовеши. По
този казус имаше и усвоя-
ване, а може би и присво-
яване на европейски
средства. Не можем да
върнем убити животни, но
искаме справедливост.
Разследване, съд, присъди
и отговорност за онези
длъжностни лица, които
направиха това", посочи
Корнелия Нинова.ç

"От БСП подкрепяме изцяло
протестиращите срещу предложе-
нието на ВСС за закриване на ра-
йонните съдилища, защото това на
практика означава отказ от дос-
тъп до правосъдие", заяви водач
на листата на "БСП за България"
във Видин Филип Попов по "Бъл-
гария On Air".

По неговите думи реформи в
системата на съдебната власт са
нужни, но не по  този начин и не
в момент, в който няма действащ
парламент. Темата за санкциите по
закона "Магнитски" Филип Попов
коментира така: "Тук проблемът е
защо отвън трябва да се отгърне

Ñîöèàëèñò: Ãîäèíè íàðåä ãîâîðèõìå çà ïðîáëåìèòå,
êîèòî ÑÀÙ ñåãà ñî÷àò, íî íå áÿõìå ÷óòè

завесата на задкулисието в Бълга-
рия. Това, което говорихме в пред-
ходния парламент - за паралелна-
та държава, за обръчите от фир-
ми, които източват ресурсите на
държавата - трябваше да ни се по-
каже отвън. Години наред от БСП
говорихме за проблемите, които
САЩ ни посочиха, но не се предп-
риемаха абсолютно никакви дейс-
твия от българските власти.  Къде
бяха нашите служби? Къде беше
българската прокуратура през ця-
лото това време и защо не се за-
действаха по тези въпроси? Едва
сега ли трябваше да се задейст-
ват, когато получихме червен кар-

тон от САЩ?"
 Според Попов служебното пра-

вителство и ЦИК ще се справят с
организирането на изборите въпреки
проблемите с доставката на маши-
ни. "Но тук възникват въпросите: кой
подписа договора за машините със
"Сиела Норма"? Машинното гласу-
ване има още от 2014 г., но защо
правителството на ГЕРБ не намери
време да въведе изцяло машинно
гласуване? ГЕРБ имаха цялото вре-
ме на света да усъвършенстват ма-
шинното гласуване, но решиха да
саботират изборите и  продължа-
ват да се опитват да саботират пред-
стоящите. ЦИК и изпълнителната

власт в момента се опитват да пре-
одолеят проблемите, които са нас-
ложени от ГЕРБ", посочи още кан-
дидатът за депутат от левицата.

"В предходния парламент, ма-
кар и кратък, БСП беше единстве-
ната партия, която действително за-
щитаваше всичките си предизбор-
ни обещания", категоричен бе По-
пов. Той даде за пример внесения
от "БСП за България" законопро-
ект за преизчисляването на пен-
сиите, както и редицата други за-
конодателни предложения, които
левицата внесе в деловодството на
Народното събрание, но не бяха
приети.ç
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Средният добив от пшеницата в
Добричка област от новата реколта
ще надхвърли 500 килограма, съоб-
щи професор д-р Иван Киряков, за-
веждащ "Селекция на зърнено-жит-
ните и бобовите култури" в Добру-
джанския земеделски институт, пред
журналисти. Масивите с пшеница в
региона достигат около 1 200 000 де-
кара.

Ученият добави, че повечето от
пшеничените посеви са в отлично
състояние и са преодолели негати-
вите от ниските температури през
март. Земеделските стопани са ов-
ладели и разпространението на жъл-
та и кафява ръжда. Ако преди жът-
вата не паднат дъждове и няма бур-
ни ветрове, добивът може да достиг-
не 520-550 килограма зърно от де-
кар, прогнозира професор Киряков
след последния преглед на полета-
та. Ученият смята, че прибирането
на новата реколта ще започне око-
ло 10 юли.

Според директора на Добруджан-
ския земеделски институт доцент д-р
Илия Илиев очакванията са в тазго-
дишната кампания цената на зърне-
ната продукция да е с 15-20 на сто
по-висока от миналото лято. Инсти-
тутът ще продава базови семена пше-
ница за есенната сеитба без ръст в

Êâîòà çà áúëãàðñêè ñåìåíà ïðè îòãëåæäàíåòî íà ïøåíèöà è äðóãè êóëòóðè ùå äàäå
æèâîò íà àãðàðíàòà íàóêà, êàçâàò îò Ñåëñêîñòîïàíñêàòà àêàäåìèÿ

цената - по 850 лева за тон, както
миналата година, каза доцент Илиев.

В Ден на отворените врати Доб-
руджанският земеделски институт
представи създадените от селекцио-
нерите най-нови сортове пшеница,
ечемик, тритикале, сред които и та-
кива, които се очаква да бъдат приз-
нати и ще бъдат пуснати на пазара
до няколко години.

Определянето на квота за бъл-
гарски семена при сеитбата на пше-
ница, ечемик, слънчоглед и други
полски култури ще даде живот за
българската аграрна наука, заяви
председателят на Селскостопанска-
та академия професор д-р Мартин
Банов пред журналисти в Добру-
джанския земеделски институт. По

думите му Министерството на земе-
делието, храните и горите трябва да
гледа в тази посока за подкрепа на
българската селекция, която дава
добри резултати.

Професор Банов добави, че агро-
учените дават своя принос за разви-
тието на селскостопанското произ-
водство и посочи участието им в
оценката на състоянието на посеви-
те - особено през миналата стопанс-
ка година, когато са откроили влия-
нието на сушата. Българската аграр-
на наука със сортовете, патентите и
технологиите, които разработва, тряб-
ва да има своето подобаващо място
и в подготвяния Национален план за
възстановяване и устойчивост, смята
председателят на Селскостопанска-
та академия.

Добруджанският земеделски ин-
ститут, който е най-голямото звено в
академията, отбеляза в Ден на отво-
рените врати 70 години от своето съз-
даване и 80 години от началото на
аграрната наука в Добруджа. Селек-
ционерите демонстрираха  опитни
полета с над 30 сорта зърнено-жит-
ни култури и повече от 20 хибрида
слънчоглед. На честването бяха  от-
личени деветима учени от института
със значим принос за развитието на
селскостопанската наука. ç

Търг на чистопородни
животни и чевермета по ро-
допски отново ще има на
Националния събор на ов-
цевъдите, който ще се със-
тои от 18 до 20 юни край
Петропавловския манастир.
Пъстрото събитие беше от-
менено през миналата годи-
на заради пандемията от ко-
ронавирус.

Сега организаторите отно-
во са приготвили разнообра-
зие от изненади за гостите
на събора. Освен аукцион на
овце, кочове, агнета и куче-
та, ще има и състезание за
най-тежък коч. В трите дни
ще бъдат показани над 1000
животни в специализирани
изложения на чистопородни
овце, кози и кучета, ще има
състезанията по доене и ръч-
на стрижба на овце, маши-
нен млеконадой от кози, тег-
лене на товари от коне-теж-
ковози и други.

Любителите на традицион-
ната българска кухня ще мо-
гат да научат традиционни
български рецепти в специ-
ална зона, където ще се вър-
тят чевермета по родопски,
ще се приготвят пататници,
клин, ще се пече хляб в под-
ници и ще се приготвят вся-
какви вкусотии по стари ре-
цепти от различни краища на
страната.

Салих Пашов от смолян-
кото село Бориково, извес-
тен като Пашата ще покаже
как прави сирене по рецепта
на местни овчари отпреди
500 години. Битото му сире-
не се нарича още тулупско,
от тулупа (меха), в който се
съхранява.

На събора ще има био
храни, кулинарни зони, тра-
диционни занаяти, народни
веселби, нестинари и хоро-
теки. Многото забавления и
атракциите за цялото семей-
ство ще предложи  етно въз-
становката "ЧифликЪт". Фол-
клор от цяла България ще бъ-
де представен на съпътства-
щия събора Национален фол-
клорен конкурс "Заблеяло ми
агънце".

Национален събор на ов-
цевъдите в България се орга-
низира от Национална овце-
въдна и козевъдна асоциация
(НОКА), със съдействието на
Министерството на земедели-
ето, храните и  горите на Ре-
публика България и подкре-
пата на общините Велико Тър-
ново, Лясковец и Горна Оря-
ховица. ç

Òúðã íà ÷èñòîïîðîäíè
æèâîòíè è ÷åâåðìåòà
ïî ðîäîïñêè  íà Ñúáîðà
íà îâöåâúäèòå

Â Äîáðóäæà ÷àêàò íàä 500 êã
ñðåäåí äîáèâ îò æèòîòî

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
"ЕВРО ИМПЕКС" ЕООД

гр. София, район "Искър", ул. "Поручик Неделчо Бончев" № 3
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за
"Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране,
временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на
неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, текстил,
строителни отпадъци, опаковки от системите за разделно събира-
не на отпадъци от опаковки, смесени битови отпадъци, биоразгра-
дими отпадъци, както и събиране, временно съхраняване и предвари-
телно третиране (сортиране) на отпадъци от черни и цветни ме-
тали (ОЧЦМ)", за площадка с местонахождение: гр. София, район "Сер-
дика", ул. "Каменоделска" № 10.
За контакти: Александър Иванов, адрес: гр. София, район "Искър", НПЗ
Искър - север, ул. "Поручик Неделчо Бончев" № 3, тел. 02/ 973 22 11.

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София -
1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
"ЕВРО ИМПЕКС" ЕООД

гр. София, район "Искър", ул. "Поручик Неделчо Бончев" № 3
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за
"Обособяване на площадка за извършване на дейности с отпадъци",
за площадка с местонахождение: гр. София, район "Искър", ул. "Поручик
Неделчо Бончев" № 3. На горецитираната площадка се предвижда до-
пълване на дейностите с отпадъци с включване на нови, както следва:
� 19 08 05 - утайки от пречистване на отпадъчни води от населени
места;
� 19 08 12 - утайки от биологично пречистване на промишлени отпа-
дъчни води, различни от упоменатите в 19 08 11;
� 19 08 14 - утайки от други видове пречистване на промишлени отпа-
дъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13.
За контакти: Александър Иванов, адрес: гр. София, район "Искър", НПЗ
Искър - север, ул. "Поручик Неделчо Бончев" № 3, тел. 02/ 973 22 11.

/лице, адрес, телефон/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София -
1618, бул. "Цар Борис ІІІ" № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Приложение:
1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

След като от Агроминис-
терството съобщиха, че
"Система за агропазарна
информация" ЕООД (САПИ)
има нов изпълнителен ди-
ректор, макар и временно
изпълняващ длъжността,
последва новина, че е про-
менен и съставът на Съве-
та на директорите в "Напо-
ителни системи" ЕАД. С
протоколно решение на
служебния земеделски ми-
нистър са освободени Сне-
жина Динева, Пламен Ива-
нов и Силвия Русинова. На
техните места са назначе-
ни съответно Димо Чопков,
Георги Стоянов и Ангел Ан-
гелов. Те ще поемат корми-
лото, докато се проведат

Агоп Каспарян е назна-
чен за управител на "Сис-
тема за агропазарна ин-
формация" ЕООД (САПИ)
до провеждането на кон-
курс за длъжността, съоб-
щиха от Министерството на
земеделието. Това се слу-
чи, след като досегашният
титуляр на дружеството Ми-
рослава Наумова подаде
молба за освобождаване с
мотив - здравословни при-
чини. Молбата й бе удов-
летворена от министъра на
земеделието Христо Бозу-
ков, допълват от ведомст-
вото.

Дотук всичко написано
звучи в реда на нещата, ако
преди няколко дни сайтът

Ôîëêïåâèöàòà Ñíåæèíà Äèíåâà âå÷å
íå å øåô íà „Íàïîèòåëíè ñèñòåìè“

Ñëåä ðàçêðèòèÿòà çà ôàëøèâàòà äèïëîìà
„êàëèíêàòà“ Ìèðîñëàâà Íàóìîâà èçëåòÿ îò ÑÀÏÈ

конкурси за членове на ор-
гана на управление на дру-
жеството.

Назначеният на 25 май
одит е установил нереднос-
ти и организационни про-
пуски в управлението на
дружеството, начело на ко-
ето стоеше фолкпевица.
Многократно в свои интер-
вюта проф. Бозуков споме-
наваше нередности относ-
но провеждани обществе-
ни поръчки, вписване на
лични разходи като слу-
жебни, несъбрани взема-
ния, дори сключени дого-
вори срещу залог от имо-
ти в частна българска бан-
ка, която се оказа с неси-
гурна ликвидност. ç

Агри.БГ не разкри, че дип-
ломата на Мирослава Нау-
мова е фалшива и че от
УНСС със специално пис-
мо, изпратено до Министер-
ството на земеделието на
1 юни, категорично отричат
да са я издавали.

Временно изпълняващи-
ят длъжността Агоп Каспа-
рян притежава магистър-
ска степен по макроиконо-
мика пак от същото висше
заведение, се посочва в
прессъобщението на Земе-
делското министерство.
Има дългогодишен опит в
сферата на икономиката,
финансите, информацион-
ните технологии и марке-
тинга. ç
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Åëåîíîðà Ìèòðîôàíîâà:
Ïðîöåñúò íà èñòîðè÷åñêî
ïîìèðåíèå íè ïîçâîëÿâà
äà âúðâèì íàïðåä
Димитрина ГЕРГОВА,
Светлана ТЮТЮНДЖИЕВА

- Елеонора Валентиновна, на 12 юни
1990 г. РСФСР приема ново название -
Руска федерация. Сега в състава на Ру-
сия има 85 региона - най-разнообраз-
ни по език, традиции, история. Какво е
главното послание, в какво е същност-
та на най-младия празник?

- Позволете да Ви поправя. На 12
юни 1990 г. Руската социалистическа фе-
деративна съветска република (РСФСР)
приема Декларация за държавен суве-
ренитет, в която е заявена решимост да
се създаде държава с по-широки пълно-
мощия в състава на СССР. Преименува-
нето на РСФСР в Руска федерация става
по-късно - на 25 декември 1991 г., вслед-
ствие на разпада на Съветския съюз.

12 юни ознаменува прехода на Русия
към нови исторически реалности, в които
тя се оказва на пресечната точка на хи-
лядолетията. Нашата страна има богата и
многовековна история на празниците, съ-
ответстващи на един или друг период. Дос-
татъчно е да си припомним например кол-
ко мащабно се отбелязваха годишнините
на Октомврийската революция. Сега не
се правят чествания на официално ниво,
но за мнозина граждани 7 ноември про-
дължава да е особен празник. При това
никой не пречи на желаещите да провеж-
дат мероприятия, посветени на тази дата.
Смятам за изключително позитивно яв-
ление процеса на историческо помире-
ние, който е в ход в нашата страна. Той
ни позволява да вървим напред, без раз-
цепление и ненужни противопоставяния,
нещо, което, за съжаление, наблюдавам
в България.

- Вие вече успяхте да пътувате из
България, дори говорите български с
добро произношение. Какво запомних-
те най-вече от визитите в страната и
срещите в София?

- За изминалите три месеца пребива-
ване в България успях да видя някои за-
бележителности на София, древния Плов-
див, прекрасния град Стара Загора, геро-
ичния Плевен, крайдунавския Видин, уха-
ещия на рози Казанлък. От страна на офи-
циалните лица има изразена готовност за
сътрудничество, освен това чувствам ис-
крено и доброжелателно отношение на
обикновените българи. Най-ярко впечат-
ление досега обаче ми направиха праз-
ничните мероприятия в София в чест на
националния празник - Деня на освобож-
дението на България от османско иго. Чес-
то казваме, че между руския и българс-
кия народ има особена историческа и ду-
ховна връзка и на 3 март аз усетих иск-
рената атмосфера на всеобщо единение
и радост.

- Елеонора Валентиновна, наложи Ви
се от първите дни на Вашето пребива-
ване на новия пост да се сблъскате,
меко казано, с трудности в отношения-
та между нашите страни - шпионски
скандали, политическа нестабилност,
практически нулеви държавни отноше-
ния. На този фон виждате ли повод за
оптимизъм в развитието на отноше-
нията между Русия и България?

- Неведнъж вече коментирах целия
този "шпионски цирк" и още веднъж ще
подчертая, че всички обвинения са не-

основателни и "изсмукани от пръстите".
В крайна сметка има един напълно ев-
ропейски термин - презумпция за неви-
новност. Но никой не е виждал нито ре-
шения на съда, нито материали от разс-
ледване. "Доказателствата", представе-
ни от прокуратурата, са извън всякаква
критика. За какви ги мислят българските
граждани, като им предлагат да повяр-
ват на комплект от неясни картинки и
"изрезки" от гласове?

Искам да напомня, че руското прави-
телство въведе списък на недружестве-
ните държави, за които са предвидени ре-
дица сериозни санкции, включително и
от асиметричен характер. Списъкът е от-
ворен за включване на "луди глави", го-
тови да пренебрегнат държавните инте-
реси заради едничкото потупване по ра-
мото от Чичо Сам.

Въпреки недружелюбните действия от
страна на официална София аз съм убе-
дена, че винаги има повод за реалисти-
чен оптимизъм. Надявам се, че с новия
политически цикъл тази безперспективна
страница в българо-руските отношения ще
бъде затворена и ние ще можем да про-
дължим развитието на сътрудничеството
в сферите от взаимен интерес.

- България е домакин на инициа-
тивата "Три морета". Някои експерти я
определят като създаване на санита-
рен кордон между Русия и Европа от
юг на север. Как вие виждате тази ини-
циатива?

- Ние нямаме негативно отношение към
проекти, насочени към активизиране на
регионалното сътрудничество в икономи-
ческата, енергийната, транспортната и дру-
ги области. Смятаме стремежа на държа-
вите да укрепват своята взаимна свърза-
ност за абсолютно естествен.

Същевременно принципно важно е
всеки формат да има открит характер и
да се придържа към ясни прозрачни це-
ли. Иначе има опасност, че вместо раз-
витие на контактите, в региона ще бъде
създадена някаква обособена инфраструк-
тура, която в крайна сметка да води към
установяване на нови бариери. В този слу-
чай, както разбирате, не става дума за
регионално взаимодействие. Ще продъл-
жим да наблюдаваме дейността в рамки-
те на инициативата "Три морета". От стра-
ните участнички се долавят понякога раз-
нопосочни сигнали, което, изглежда, от-

разява различните им очаквания от този
формат.

- Защо според Вас именно сега се
наблюдава буквално русофобска исте-
рия на Запад - България не е изключе-
ние. Каква е целта на тази русофобски
ураган?

- Съвременна Русия въплъщава стре-
межа на повечето държави към многопо-
люсен свят. За разлика от много други
ние заявяваме това открито, което до из-
вестна степен дразни самопровъзгласи-
лите се "жандарми на планетата". Тяхната
цел е сдържане на развитието на нашата
страна, разрушаване на връзките ни с ев-
ропейските страни, някои от които вече
са превърнали своите външнополитичес-
ки ведомства в "Министерства за обви-
нения на Русия във всички смъртни гре-
хове". Основаната на сляпа ненавист и
угодничество политика не може да бъде
съзидателна и разбира се, не предизвик-
ва уважение. Ние обаче ще продължим
да вървим напред като кервана, който не
реагира на странични звуци.

- Неотдавна отбелязахме 76-ата го-
дишнина от победата над фашизма.
Времето върви и редиците на ветера-
ните, участници и свидетели на Вели-
ката отечествена война, оредяват. Въп-
росът за истината за войната и победа-
та сякаш става поколенчески. Смятате
ли, че младото поколение е способно
да отличи истината от фалша и лъжа-
та? Доколко младите се интересуват от
историята и актуалните въпроси на съв-
ремието или им е по-удобно във вирту-
алния свят?

- Въпросът е много важен и актуален.
Мероприятията, посветени на победата на
съветския народ във Великата отечестве-
на война, на най-трагичното събитие на
20-и век, показаха, че броят на фронто-
ваците, тружениците от тила, преживели-
те блокадата на Ленинград и децата от
нацистките концлагери - живи свидетели
на военното смутно време, с всяка изми-
нала година неумолимо намалява. И днес
младежта поема щафетата на борбата за
историческата истина, свързана с реша-
ващия принос на Съветската армия в по-
бедата над фашизма. В този смисъл въп-
росът наистина става поколенчески. Мис-
ля, че по-голямата част от сегашното мла-
до поколение е способно да отличи исти-
ната от фалша и лъжата. Днес уверено

Нейно Превъзходителство Елеонора Валентиновна Митрофанова е
посланик на Руската федерация у нас отскоро, но вече е много попу-
лярна и обичана личност в медиите и в българското общество.

Тя е родом от Сталинград (Волгоград днес). Висшето си образова-
ние получава в МГИМО, кандидат е на икономическите науки. Била
е депутат в Държавната дума.  През 2001 г. тя е назначена за замест-
ник генерален директор на ЮНЕСКО в Париж. Дипломатическата й
кариера започва през 2003 г. като първи заместник-министър на вън-
шните работи на Русия. Втората й мисия в ЮНЕСКО е като постоя-
нен представител на Русия (2009-2016). Била е ръководител на Россот-
рудничество към МВнР на Русия. От лятото на 2020 г. до януари 2021
г. е "посланик за специални поръчения" на Руската федерация. Има
четири деца и осем внуци.

можем да кажем, че новите поколения
руснаци, живеещи в новата информаци-
онна реалност, се интересуват от истори-
ята на Великата отечествена война, знаят
за причините, за ключовите стратегичес-
ки военни операции и разбира се, за мно-
гомилионните жертви сред военните и ци-
вилното население. За това може да се
съди и по резултатите от социологичес-
ките проучвания.

Убедена съм, че днешната руска мла-
деж ще почита паметта за героите побе-
дители и ще направи всичко възможно,
за да се запази паметта за подвига на
нашите роднини и близки в най-жестока-
та война в историята на човечеството.

- Еленонора Валентиновна, как оп-
ределяте мисията си в България, как-
ви са акцентите на предстоящата Ви
работа в различните сфери - икономи-
ка, туризъм, хуманитарна и пр.?

- Нашата страна винаги е била и не-
изменно остава отворена за взаимоиз-
годно сътрудничество. Стремим се към
конструктивен диалог по целия спектър
на руско-българските отношения. От ико-
номическа гледна точка има редица пер-
спективни проекти за задълбочаване на
партньорството между нашите страни -
чистата енергетика, включително изграж-
дането на нова АЕЦ, транспортната сфе-
ра, фармацевтичната индустрия и др. Ре-
шенията за участие в един или друг про-
ект ще се вземат преди всичко според
тяхната търговска привлекателност и бла-
гонадеждността на партньорите. Но като
начало трябва да се преодолеят последс-
твията от коронавируса и да се върнем
поне на предишното ниво на взаимодей-
ствие.

Знаем колко са важни руските турис-
ти за България, но в условията на панде-
мия решаването на този въпрос зависи
от профилните ведомства на двете стра-
ни, от тяхното експертно виждане на по-
тенциалните опасности за хората.

- Вестник "Русия днес-Россия сегод-
ня" активно сътрудничи с Фонда за под-
крепа и защита правата на сънародни-
ците, живеещи в чужбина, който на 25
май навърши 10 години. С какви проб-
леми нашите сънародници се обръщат
към консулството?

- Повечето въпроси са свързани с пас-
портите, гражданството и нотариатът се ре-
шават по общия ред. Мнозина се интере-
суват от текущата епидемиологична обс-
тановка и условията за влизане в Руската
федерация. Най-популярната тема е въз-
можността за ваксинация срещу КОВИД-
19 с руския препарат "Спутник V", при то-
ва въпросите идват не само от нашите съ-
народници, но и от български граждани.

- Какво бихте пожелали на сънарод-
ниците по случай Деня на Русия?

- Денят на Русия е празник, в който
си спомняме за многовековния път на Рус-
ката държава, отправяме благодарност към
изтъкнатите представители на нашата стра-
на, гордеем се с постиженията, богатите
културни и научни традиции. В този праз-
ничен ден бих искала да пожелая на на-
шите сънародници успехи в професионал-
ната и обществената дейност, както и про-
дължение на активната работа по укреп-
ване на дружбата и взаимното разбира-
телство между народите на Русия и Бъл-
гария.
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Центърът „Помпиду“ ще отвори филиал
в Ню Джърси

Центърът "Жорж Пом-
пиду" е създаден през 1977
г. В рамките на Национал-
ния музей за модерно
изкуство той притежава
една от трите най-важни
колекции на модерно и
съвременно изкуство в
света. През него премина-
ват над 7 млн. посетители
годишно, което го прави
третата най-посещавана
институция във Франция и
го класира в първата
десетка на най-популярни-
те музеи в света.

Центърът ще отвори
филиал в Ню Джърси.
Сателитният музей в
Джърси Сити ще стане

Изданието People  публи-
кува страници от книгата
"Синатра и аз: В малките ча-
сове". Книгата е с автор То-
ни Опедисано, бивш мени-
джър и приятел на Синат-
ра. Той си спомня кого зна-
менитият певец вини за
смъртта на Мерилин Мон-
ро. В края на дните си Си-
натра често говорел за доб-
рите дни, любовта, прияте-
лите, за Мерилин Монро. Те
били близки приятели, но не
и любовници. "Франк чувст-
ваше, че тя е много ранима,
крехка, за да я изостави", пи-
ше мениджърът. Монро спо-
деля с певеца най-скритите

Младата актриса
Йоанна-Изабелла Вър-
банова, която е най-но-
вото попълнение в тру-
пата на Театър София,
се представи премиер-
но в спектакъла "Же-
нитба" на Гогол на 8
юни.

Новата роля, в коя-
то влезе актрисата, е на
булката Агафя Тихо-
новна. На сцената пуб-
ликата гледа още: Си-
мона Халачева, Лора
Мутишева , Михаил

Руският пианист
Сергей Редкин спечели
второто място на про-
чутия Международен
конкурс "Кралица Ели-
забет" в Брюксел. Кон-
курсът, чието тазгодиш-
но издание бе посвете-
но на клавирното май-
сторство, трябваше пър-
воначално да бъде про-
веден през миналата
2020 г., но се отложи за
май тази година и "след
много месеци на неси-
гурност", в крайна смет-
ка той се състоя - меж-
ду 3 и 29 май.  Стана
ясно и кои финалисти
печелят награди: френ-

факт през 2024 г. и ще
бъде първият такъв в
Северна Америка. Сате-
литният музей ще е на
мястото на разнебитена
индустриална постройка.
"Филиалът в Джърси Сити
ще бъде първият в Север-
на Америка", заяви прези-
дентът на Центъра "Пом-
пиду" Серж Лавин. Понас-
тоящем музеят има обекти
в Мец, Франция, Брюксел,
Белгия, Шанхай, Китай, и
Малага, Испания.  Цен-
тър "Помпиду" в Париж
приютява над 120 000
произведения на съвре-
менното изкуство в уни-
калната си архитектура.

Франк Синатра смятал, че Мерилин Монро е убита
си тайни, в това число и ис-
торията си с Джон и Робърт
Кенеди.  Когато актрисата е
открита мъртва на 4 август
1962 г. уж от случайна злоу-
потреба с наркотици, Синат-
ра не вярва на тази версия.
"Франк смята, че са я уби-
ли", казва Тони. "Той до края
не можа да приеме това и
да се смири".

Три дни преди да почи-
не, актрисата отседнала в
хотела на Синатра на бре-
га на езерото Тахо-  Cal
Neva Lodge. Монро била в
компанията на бившия си
съпруг Джо ди Маджо, с ко-
гото искали да се съберат

отново. Планирана била
прес конференция на 10 ав-
густ, но публичната поява
на Монро провокирала слу-
хове, че тя ще разкаже под-
робности за братя Кенеди.
В книгата се казва, че  мал-
ко след смъртта на звезда-
та адвокат Мики Рудин спо-
деля със Синатра, че е уби-
та, и споменал хората на
боса на мафията Сам
Джанкана, че имат пръст в
това. След повече от 50 го-
дини тази смърт си остава
загадка. Теории има мно-
го, но Синатра цял живот
се е тормозел от нейната
гибел.

Йоанна-Изабела Върбанова игра премиерно в „Женитба“
Милчев, Невена Калу-
дова, Юлиан Малинов,
Николай Върбанов,
Юлиян Рачков, Нико-
лай Димитров и Росен
Белов. Комедията на
руския класик ще бъде
показана на традици-
онната лятна сцена и
на 22 юни.

"Благодарна съм, че
имам шанс да работя
и да практикувам про-
фесията си. Щастлива
съм, че за първи път
влизам в главна роля

на професионална сце-
на, и то в пиеса на
един от много обича-
ните руски класици -
Николай Гогол. Класи-
ката остава вечна, за-
щото задава множест-
во въпроси, теми и пос-
лания, които продължа-
ват да бъдат актуални
и да вълнуват хората
през вековете, чак до
днешния ден. Ще очак-
вам с нетърпение сре-
щите с публиката, за да
съпреживеем заедно ед-

на история, която раз-
казва за смисъла на из-
борите ни в живота и
способността да откри-
ваме верния и истинс-
ки партньор. Често соб-
ствените ни страхове,
съмнения и предразсъ-
дъци взимат връх над
решенията ни. Хората
все забравят и игнори-
рат най-важното - да се
вслушват в сърцето си
и в гласа на душата
си!", споделя Йоанна-
Изабелла Върбанова.

Пианистът Сергей Редкин - втори на конкурса „Кралица Елизабет“
риков и Дмитрий Син.

Роденият през 1991 г.
в Красноярск Сергей
Редкин, който вече жи-
вее в София, е добре
познат на българската
публика заради концер-
тите, които е изнасял,
включително и със сво-
ята съпруга - пианист-
ката Виктория Василен-
ко. Възпитаник е на
Санктпетербургската
консерватория, където
учи не само пиано, но
и композиция, а по-къс-
но се усъвършенства в
известните музикални
образователни центрове
на Италия и Белгия, ка-

то Международната кла-
вирна академия в Лаго
ди Комо и Музикалния
колеж "Кралица Елиза-
бет". След 2008 г. става
лауреат на няколко кон-
курса не само в Русия,
но и в Полша, Финлан-
дия и по-късно в Гер-
мания:  първи награди
от конкурсите "Май
Линд" през 2012 г. в
Хелзинки и "С. Проко-
фиев" през 2013 г. в
Санкт Петербург, по-ра-
но в Полша печели тре-
то място на конкурса
"Игнаци Падеревски", а
през 2018 г. става но-
сител на наградата на

Клавирния фестивал в
Рур, Германия. Едно от
най-ценните му пости-
жения е победата от XV
конкурс "Чайковски" в
Москва през 2015 г., ко-
гато печели трета наг-
рада и бронзов медал.
А само от няколко дни
вече в биографията на
Сергей Редкин стои и
престижното отличие от
Международния конкурс
"Кралица Елизабет" -
признание, което със
сигурност ще отвори
още десетки важни вра-
ти пред младия и из-
вънредно даровит пиа-
нист.

ският пианист Жона-
тан Фурнел е класиран
първи, следван от Сер-
гей Редкин, а на трето
място е Кейго Мукава
от Япония; следващата

IV-та премия е за друг
японски пианист - То-
моки Саката, а на пета
и шеста позиция са още
двама изпълнители от
Русия - Виталий Ста-
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Антъни Хопкинс: Можех да бъда някой друг.
Но всичките ми действия ме доведоха дотук

"Върнах се в тази стая.
Открих отново тази маса,
този чифт очила, които
приличаха на онези на ба-
ща ми. И тази снимка на
двете ми дъщери с мен ка-
то по-млад в щастливите
времена. Всичко беше там.
И беше страхотно. Казах
си: "ОК! Добре. Разбрах".
Всичко тук долу е лишено
от смисъл. Живеем. Уми-
раме. Нашите дребни вещи
се озовават на тавана или
в мазето. Книгите ми по-
вече няма да бъдат четени
и ще бъдат поставени в ка-
шони, които ще събират
прах. В крайна сметка то-
ва е животът. Отвъд въп-
росите има друг отговор,
който говори дълго..."

83-годишният Антъни
Хопкинс, който вече има-

лен човек. Бързо се съгла-
сява да участва във филма.
Агентът му напомня, че ве-
че има друг ангажимент. Да
снима в Рим филма на
Фернандо Мейрелес "Два-
мата папи" с Джонатан
Прайс. Така Хопкинс помол-
ва Зелер да го изчака. Дър-
жи да се снима в "Бащата",
а когато научава, че Оли-
вия Колман се е съгласила
за съвместна работа, опти-
мизмът му нараства.

"Този пресъздаден лон-
донски апартамент, в кой-
то снимахме, е част от сни-
мачна площадка, сведена до
стриктния минимум. Това
ми напомни за филма "Лю-
бов" на Михаел Ханеке с
Жан-Луи Трентинян, Ема-
нюел Рива  и Изабел
Юпер", казва Хопкинс.

"Но божията безсърдечност не ме
наказа със любов!" Това пише чис-
тият и завладяващ български ли-
рик Лилиев. За него е писано и го-
ворено много по-малко, отколкото

ше един "Оскар" за ролята
си на Ханибал Лектър в
"Мълчанието на агнетата",
спечели втори "Оскар" за
изпълнението си във фил-
ма "Бащата" на Флориан
Зелер. Почти неочаквана
награда за актьор в здрача
на кариерата си, който ве-
че няма какво да доказва.

Всичко започва при не-
го просто. През юли 2017
г. агентът му изпраща сце-
нария на Флориан Зелер,
за да го прочете. Пита го:
"Би ли искал да се срещ-
неш с Флориан". Отгова-
ря, че би било чудесно.
Флориан веднага хваща са-
молет за Лос Анджелис.

Срещат се на закуска в
хотел "Бел Еър". Веднага се
получава много приятелска
атмосфера. Открива обаяте-

136 години от
рождението на
Николай Лилиев

"Тихият пролетен дъжд звънна над моята стряха,
с тихия пролетен дъжд колко надежди изгряха!"

разование получава в родния си
град, а после завършва търговска
гимназия в Свищов.

Тласък за поетическа изява му
дава срещата с Димитър Подвърза-
чов към края на 1903 г. През 1905-
1906 г. следва три семестъра лите-
ратура в Лозана, откъдето изпраща
стихове в списанията "Ново общес-
тво" и "Демократически преглед".
През 1907 г. е чиновник в Долна
баня; запознава се с Димчо Дебе-
лянов, среща се за пръв път с Вла-
димир Василев и Боян Пенев, с ко-
ито е свързана творческата му съд-
ба. Същата година в сп. "Съвре-
менник", № 2, под стихотворението
An die Natur ("Към природата") за
пръв път се подписва с псевдонима
Николай Лилиев, измислен от ре-
дактора на списанието Г. Бакалов.

През есента на 1909 г. Лилиев
спечелва конкурс и заминава за Па-
риж. През 1910 г. е представен с 14
стихотворения в първата "Антоло-
гия на българската поезия. От Ва-
зова насам", съставена от Д. Под-
вързачов и Д. Дебелянов.

По време на Балканската война
е граждански мобилизиран в Ста-
ра Загора. През 1914 г. участва със
стихове, преводи и критика във вся-
ка от петте книжки на редактира-
ното от Д. Подвързачов сп. "Зве-
но". През Първата световна война
е редник и кореспондент. "Птици в
нощта" е първата му книга. От на-
чалото на 1920 г. Владимир Васи-
лев започва да издава сп. "Злато-
рог" и привлича Лилиев за посто-
янен сътрудник.

От 1921 до 1924 г. работи в го-
лемите библиотеки на Виена и
Мюнхен върху подготовката на ис-
торическа библиография за българ-
ския стопански живот през векове-
те. В тези години изпълнява анга-
жиментите си към сп. "Златорог",
като осигурява голяма част от чуж-
дестранната кореспонденция. През
1922 г. излиза книгата му "Лунни
петна", наградена от Министерст-
вото на просвещението. От есента
на 1924 до 1928 г. и от 1934 г. е
драматург на Народния театър в
София.

заслужава като поет.  "Един човек,
до когото много дълго съм искал да
се доближа, който много ме респек-
тираше и много ме занимаваше. Аз
го разглеждах като човек на театъ-
ра, а не на литературата, и се рад-
вам, че можех да стоя в неговия
кабинет, там, на един стол, откъде-
то ми доставяше извънредно удовол-
ствие по ученически да слушам случ-
ващото се и най-важното - да наб-
людавам неговото поведение, да чуя
неговите приказки", споделя голе-
мият режисьор  Гриша Островски.

"Лилиев беше човек с голяма вът-
решна мощ и мисловен потенциал.
Той беше неуморен, постоянен, же-
лезен, винаги на поста си и същев-
ременно чувствителен, раним, не-
жен, деликатен и като много умен
човек, разбира се, хаплив и ирони-
чен".

Николай Михайлов Попиванов,
както е истинското име на поета, е
роден на 26 май 1885 г. в Стара
Загора в семейство на потомствени
учители и свещеници, но от малък
остава кръгъл сирак. Основно об-

Ерих Мария Ремарк сменя през жи-
вота си различни професии - библиоте-
кар, търговец, журналист и редактор. През
1924 г. написва втория си роман "Гам",
но той не е бил издаден чак до 1998
година (в Германия) - 28 години след
смъртта му. Материали за него има в
кореспонденцията му с Марлене Дитрих
през 1930 г. Първата му платена работа,
свързана с писане, е на автор на техни-
чески текстове за производителя на ав-
томобилни гуми Continental. Като редак-
тор на хановерския рекламен вестник
Echo Continental Ремарк пътува из много
страни - Италия, Швейцария, България,
Турция.

За няколко седмици през 1927 г. Ре-
марк създава романа, който ще му до-
несе световна слава - "На Западния
фронт нищо ново", но му отнема време
да намери издател за книгата. Романът
е публикуван през 1929 година и раз-
казва за жестокостите на Първата све-
товна война през погледа на един де-
ветнадесетгодишен войник. Само до края

Ерих Мария Ремарк: Такъв е светът може да
се превърнете в ангел, глупак или престъпник

на годината романът е преведен на 26
езика.

През 1930 година е филмиран в Съе-
динените щати. Норвежкият писател Бьорн
Бьорнсон поисква официално да се при-
съди на Ремарк Нобеловата награда.

В Германия срещу писателя се надига
враждебна вълна - националистическите
кръгове го обвиняват в "литературно пре-
дателство към войника от Световната вой-
на". Ремарк написва продължение на ро-
мана - "Обратният път". И тази книга е
обругана в Германия и тогава писателят
се установява в Швейцария, купувайки
къща в Порто Ронко.

През 1933 г. националсоциалистите
публично изгарят "На Западния фронт ни-
що ново" и "Обратният път", като публи-
куват пропаганда, в която се твърди, че
писателят помага на френски евреи и
че истинското му име е Крамер. Писате-
лят отива в Париж, а през 1939 г. емиг-
рира в САЩ. Там се сближава с Лион
Фойхтвангер, Бертолт Брехт и актрисата
Марлене Дитрих.

Джордж Гершуин - символ на
американската музика, блестящ
композитор и  пианист, оставя трай-
на следа в световната музика. Най-
известните му творби са "Рапсодия
в синьо", операта "Порги и Бес".
Творческото му излитане като му-
зикант се случва  през 20-30-те го-
дини на миналото столетие - джа-
зовата епоха на Америка. Стилът
на джаза оказва огромно влияние
върху Гершуин, който улавя духа
на времето и настроенията на обик-
новените американци. "Джаз - то-
ва е музика на народа, в която има
национален жизнен импулс на ки-
пящата житейска река в Америка.
Много композитори са заразени и
изплашени от джаза, не се реша-
ват да работят в този стил. Истин-
ски музикален преврат извършва
Гершуин. Той е като принца, който
хваща за ръка Пепеляшка и обя-
вява пред света, че тя е истинска
принцеса.

 Арнолд Шьонберг казва след

„Рапсодия в синьо“ и вечното в творчеството
на Гершуин

смъртта на Гершуин за него:
"Джордж Гершуин беше един от ред-
ките музиканти, за който музиката
не се свеждаше до големи или мал-
ки способности. За него музиката
беше въздух, който дишаше, храна,
която го засищаше, напитка, която
го освежава. Музиката беше това,
което чувстваше, чувство, което го
изпълваше. Предназначение от та-
къв висок ранг е дадена само на
великите композитори. Това, което
извърши, е безценно не само за аме-
риканската музика, но и за музика-
та на целия свят".
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Литературните маршрути
представляват истории, раз-
казани от писатели и пое-
ти, теоретици и литератур-
ни историци. Литературни-
те маршрути на Фондация
"Прочети София" започват
трети сезон от градски раз-
ходки, които съчетават по
интересен и задълбочен на-
чин литературната история,
непознати факти за писате-
ли и поети и променят пер-
спективата към града, наб-
людавайки го изрично като
литературна територия.

Всяка година са канени
различни водещи и всеки от
тях подготвя изцяло авторс-
ко трасе, което насочва вни-
манието на публиката в раз-
лични литературни посоки.

От май до октомври ще
се проведат 12 маршрута с
различни автори. За първи
път нито едно от събитията
и нито един от водещите ня-
ма да се повторят. Достъпът
ще продължи да е свободен
и без предварителни запис-
вания - изключение прави
Детският литературен марш-
рут, тъй като има вход за
Националния археологичес-
ки музей.

В първата част на Лите-
ратурните маршрути ще се
включат литературният ис-
торик проф. Михаил Недел-
чев, преводачката и писател-

Литературна София

Има актьори, които про-
менят светогледа ни, а такъв
безспорно е Антъни Куин -
истинска звезда на Холивуд.
Личният живот на актьора е
не по-малко колоритен от
филмите му.

Антъни Рудолф Оахака
Куин е роден на 21 април
1915 г. в мексиканския град
Чихуахуа. Майка му Мануе-
ла, наследничка на ацтеките,
прекосила границата с Тек-
сас още когато Антъни бил
малко дете, а скоро към тях
се присъединил и баща му
Франсиско, мексиканец от
ирландски произход. След
няколко години из фермите
в Калифорния семейството се
установило в Лос Анджелис.
Там Франсиско започнал ра-
бота като сценичен работник
в развиващата се киноиндус-
трия, преди да загине при

Антъни Куин: Щастието е нещо просто като чаша вино и плисък на вълни

ка Зорница Христова, пое-
тът, преводач и археолог Ка-
лоян Праматаров и поетът,
преподавател и журналист
Марин Бодаков.

Началото на третата го-
дина на Литературните мар-
шрути постави Михаил Не-
делчев. Неговият градски тур
е вдъхновен от двете най-
големи български литератур-
ни списания - "Мисъл" и
"Златорог".

На 29 юни от 11.00 ч. -
Зорница Христова ще ни по-
кани, заедно с най-малките,
в Детски литературен мар-
шрут. Той ще се проведе в
Националния археологичес-
ки институт с музей при
БАН. Вдъхновението идва от
книгата "Един ден в музея"
на Зорница Христова и То-
дор Петев. Негова тема ще
бъдат "Супергероите в древ-
ния свят". Ще има истории
за богове, животни, за гла-
диатори и битки. Разбира се,
и доста игри.

"Радой Ралин - безпощад-
ният заговорник на смеха"
е заглавието, което Калоян
Праматаров избра за своя
Литературен маршрут, на 9
юни с начална точка пло-
щад "Радой Ралин" в кв. Из-
ток - бившето кино "Изток".

Разказът беше свързан
изцяло с биографията и
творчеството на поета или

както го описва Праматаров:
"В творчеството на Димитър
Стоянов, известен под псев-
донима Радой Ралин, се от-
разява дългият, нелек и про-
тиворечив път на Човека,
защитил своето право да се
променя и да твори. Участ-

и онеправданите, превръ-
щайки се в един от най-раз-
познаваемите дисиденти на
тоталитарния режим."

Темата на следващата
спирка е посветена на из-
вестните литературни крити-
ци и редактори - хора, кои-
то са от изключителна важ-
ност за литературата, често
остават в сянката на писа-
телите. Неин водещ ще бъде

Марин Бодаков, който ще
очертае своеобразна карта
на някои от най-важните ре-
дакции от литературната и
културна периодика. Датата
е 16 юни от 18.30 ч., а на-
чалната му точка ще бъде ул.
"Ангел Кънчев" 5.

През следващите месеци
водещи на Литературните
маршрути са: Лора Шумко-
ва, Катя Зографова, Уил Бъ-
кингам, Владимир Игнатов,
Пламен В. Петров, Петя Ко-
кудева, Димитър Кенаров и
Пламен Дойнов. Тази годи-
на фондация "Прочети Со-
фия" ще възстанови памет-
ната плоча на писателя Кон-
стантин Константинов на
мястото, на което той е жи-
вял със сестра си - худож-
ничката Донка Константи-
нова. Миналата година въз-
становиха паметната плоча
на Николай Лилиев. Да съз-
дава места на паметта, свър-
зани с литературата в сто-
лицата, се превръща в една
от основните каузи на фон-
дацията.

ник във Втората световна
война и свидетел на нали-
ването на основите на На-
родна Република България,
воден от своите вродени ек-
стровертност и човеколюбие,
Ралин бързо се разочарова
от онези, "които съветваха
поетите как да пишат, фи-
лософите - как да мислят"
(Ал. Вутимски), и надига
глас в защита на унизените

Литературен кръг "Мисъл"

автомобилна катастрофа още
докато Антъни бил малко
момче.  Антъни сменя ня-
колко професии - лъска обув-
ки по улиците на Лос Ан-
джелис, бере плодове, рабо-
ти в строителството, свири
за проповедите на виден
евангелист, дори в продъл-
жение на 2 години е профе-

сионален боксьор. За кратко
се опитва да стане свещеник
и архитект, като взема уроци
при прочутия Франк Лойд
Райт, но страст към живота
го отвежда на сцената.

Първата си роля изигра-
ва едва 21-годишен в пиеса-
та на Мей Уест "Чисти лег-
ла". Пиесата е за легендар-
ния Джон Баримор и когато
той вижда пиесата, е така
впечатлен, че подава ръка на
Антъни и го вкарва в кръга
на холивудските актьори, ак-
триси и писатели. "Мисля,
че имах късмет", споделя по
този повод актьорът по-къс-
но. "Бях роден с много мал-
ко талант, но със силна воля
за изява и именно тази во-
ля ме изведе на върха." Де-
бютът на Антъни Куин в ки-
ното е през 1936 г., когато
играе затворник в роля без

реплики във филма "Амнис-
тия". Проявява се като ша-
йенски боец във филма на
Сесил Б. Демил "Човекът от
равнината". Дълго играе в
десетки филми ролите на от-
ритнати от обществото етни-
чески елементи, които спо-
ред кинокритици "биха били
срам за всеки бял актьор по
това време". Не и за Антъ-
ни, в чиито вени тече смесе-
на индианско-мексиканско-
ирландска кръв.

Най-успешни за кариера-
та на Куин бяха 50-те и 60-
те години. От този период
датира неговият любим филм
"Реквием за един боксьор", в
който той играе ролята на
аржентинския боксьор При-
мо Карнера. От началото на
50-те датират двата филма,
за ролите си, в които полу-
чава "Оскари" за поддържа-

ща роля - "Вива Сапата" на
Елия Казан и "Жажда за жи-
вот" на Винсенте Минели.

През 1954 г. е харесан от
италианския режисьор Фе-
дерико Фелини за ролята на
бруталния шеф на пътуващ
театър в "Пътят", за която
получава награда на фести-
вала във Венеция. Той не
успява да получи "Оскар" за
главна роля. Но остава в
сърцата на всички любите-
ли на истинското кино, а за
другите отличени четем са-
мо в енциклопедията. Актьо-
рът умира на 86-годишна
възраст в болница в Бос-
тън. Той оставя зад гърба
си над 130 филма, 13 деца,
безброй авантюри и слава-
та на един от най-големите
актьори на световното ки-
но в продължение на над 40
години.

Много критици определят
британката Джуди Денч като
най-добрата актриса от Втората
световна война насам. Родена
през 1934 г., Денч получава
много награди и номинации за
играта си в театъра, киното и
телевизията. Има десет награ-
ди БАФТА, седем награди "Ло-
рънс Оливие", две награди
"Златен глобус" по една награ-
да "Тони" и "Оскар". Гледали
сме я в "Златното око", "Вина-

Джуди Денч от сцената твори история
ги ще има утре", "Шоколад",
"Убийство в Ориент експрес" и
много други.

Денч дебютира на сцената
в ролята на охлюв в училищно
представление. След като учи
в училище по изкуства, се за-
писва в театралната школа
London's Central School of
Speech and Drama. През 1957
г. е нейният театрален дебют в
ролята на Офелия в ливърпул-
ската продукция на "Хамлет".

Следва плодотворна сценична
кариера със сезони, прекара-
ни в представления с Кралс-
ката Шекспирова компания и
Националния театър. Денч про-
бива в киното през 1964 с
поддържаща роля. На следва-
щата година печели първата си
британска филмова награда
BAFTA, за "най-обещаваща но-
ва актриса" във филма Four in
the Morning.

Денч получава най-много

признания и почести за теат-
ралните си изяви. Понякога пре-
нася ролите от сцената на ек-
рана във филмови адаптации
като "Сън в лятна нощ" (1968)
и "Макбет" (1978), където тя е
лейди Макбет. Чак към средата
на 80-те години името на Денч
започва да става популярно
сред кинозрителите. През 1986
г, прави незабравима роля ка-
то натрапчива авторка на ро-
мантични истории в "Стая с из-
глед" и печели отново BAFTA за
язвителното си изпълнение. Две
години по-късно пак получава

същата награда за участието
си в историческата драма A
Handful of Dust. След ролята
на господарката Куикли в адап-
тация на "Хенри V" от Кенет
Брана Денч изоставя миналото
и се хвърля в настоящето с
напълно съвременната роля на
М в "Златното око" (1995), пър-
вият от филмите за Джемс
Бонд. През 1998 г. актрисата
печели "Оскар" за най-добра
актриса с 8-минутната си изя-
ва в ролята на кралица Елиза-
бет във филма "Влюбеният
Шекспир".

12 литературни маршрута от май до октомври в София
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Актрисата Натали Порт-
ман е известна като Матил-
да - приятелка на убиец, ба-
лерината Нина, кралица
Падме. Тя навърши 40 го-
дини на 9 юни и е все така
чаровна. Предците й се пре-
месват в Израел от Руската
империя. Портман има упо-
рит характер, докторат по
психология, усет към необи-
чайни роли. Истинското й
име е Натали Хершлаг, ро-
дена в Ерусалим. По линия
на майка й предците й са
евреи от Руската империя и
Австро-Унгария. По бащи-

на линия - от Румъния и
Полша. Кинозвездата казва:
"Аз обичам Америка, но в
Израел се чувствам като у
дома". Увлечението й по ба-
лета помага много по-къс-
но. От известните й роли е
тази от филма "Черният ле-
бед". "Аз не приличах на
другите деца. Бях амбициоз-
на и знаех какво искам. Бях
много сериозно дете".

Става известна още на 13
години с участието си в твор-
бата на Люк Бесон "Леон".
Като момичето Матилда впе-
чатлява критиката и публи-

Натали Портман - жена с характер

От Париж до София още
гледаме неговите филми и
слушаме класическите му хи-
тове. Иво Ливи, познат като
Ив Монтан, е роден на 13
октомври 1921 г. в Монсу-
мано Терме в Италия. През
1923 г. семейството му зами-
нава за Франция заради фа-
шисткия режим в Италия. Ив
израства в Марсилия, къде-
то работи в бръснарницата
на сестра си, а по-късно и
на пристанището. Той се ув-
лича по пеенето. Има прек-
расен глас и отлична външ-
ност. Измислил си сам твор-
чески псевдоним, като си
спомнил как майка му със
смесица от френски и ита-
лиански думи го вика като
дете да се прибира от улица-
та. В този период в края на
40-те, той се запознава с му-
зикантите, свързани с него -
пианиста Боб Кастела и ки-
тариста Анри Крола. Скоро
става близък с поети песен
ници - Франсис Лемарк и
Жак Превер. Съвместното
им творчество ще донесе ско-
ро прекрасни плодове.

Започва кариера в шоу-
бизнеса, през 1944 г. е забе-
лязан от Едит Пиаф, двама-
та пеят в "Мулен руж" и тя

Анджелина Джоли е ро-
дена на 4 юни 1975 г., ти-
пична представителка на зо-
дия Близнаци.  Позната е
на зрителите от филмите
"Подмяна", "Мистър и Ми-
сис Смит", "Прекъснат жи-
вот". Една от най-красивите
жени на планетата успя да
докаже, че талантливата же-
на има успехи във всичко.
Възпитава шест деца и се за-
нимава с благотворителност,
има поклонници на новите
си роли в киното. Дълги го-
дини заема място в топ - 100
на красивите жени на пла-
нетата. Разбира се, Джоли
говори за връзката с децата
си. "Аз съм истински бога-
та. Имам 6 страхотни деца.
Те се грижат добре за мен,
страхотен отбор сме. Обожа-
вам ги, страхотни са".

Звездата е посланик на
добра воля на ООН. Дебю-
тира в киното с комедийна-
та лента "В търсене на из-
ход" през 1982 г., но истин-
ски известна става с Лара
Крофт.  По версия на
списание "Форбс" през 2009,
2011 и 2013 г. тя е най-ви-
соко платената актриса на
Холивуд. Най-успешните ко-
мерчески филми за нея са
"Господарка на злото", спе-
челил общо 758 милиона до-

Дори книгите, продаде-
ни на старо, ще им носят
печалба. Новата програма,
която урежда въпроса, се
нарича Authorshare. Иници-
ирана е от две големи фир-
ми, които се занимават с
препродажба на стари кни-
ги. Идеята е да се създаде
фонд, от който авторите да
получават дивиденти. Са-
мият фонд засега е в раз-
мер около 450 хил. лв.

Идеята писателите да по-
лучават суми е на Уилям
Прайър с  антикварна кни-
жарница в Съмърсет. Клю-
чова роля има обаче вери-
гата World of Books, позна-
та като най-голяма за ста-
ри книги в страната.

От октомври британски-
те автори ще получават
дребни суми за всяка тях-
на книга, която се продава

ката. После се снима с Ал
Пачино, Ума Търман, Робърт
де Ниро, Джулия Робъртс.
Интересно, че в един филм
нейна двойничка става прек-
расната Кийра Найтли. Пот-
ресаваща е приликата между
красивите актриси. На сни-
мачната площадка майките
на актрисите ги бъркат, ко-
гато са гримирани за роля.
И все пак "Оскар" получава
за "Черният лебед". Когато
постъпва в Харвард да след-
ва психология, заявява, че
по-добре да е образована, от-
колкото кино звезда.

За взаимните ни окови
не е виновен Ив Монтан...

го включва в своите изпъл-
нения. С Пиаф си остават
просто приятели и тя го учи
на много в пеенето. "Него-
вото обаяние ме облъхна из-
цяло още като започна да
пее", казва тя. Главната от-
личителна черта на негово-
то творчество е близостта му
с обикновените хора.

Постепенно Монтан ста-
ва все по-известен като пе-
вец и актьор, снима се в ня-
колко филма. Разпознавае-
мият му стил на пеене, осо-
бено на песните, посветени
на Париж, стават хитове, а
след години и вечни класи-
ки. През 1951 г. се жени за
Симон Синьоре, с която по-
късно се снима в няколко
филма. Бракът им продъл-
жава чак до смъртта на Си-
ньоре през 1985 г. Двамата
остават заедно въпреки афе-
рите на Монтан, включи-
телно с Мерилин Монро.
По време на филмовата си
кариера Ив Монтан се сни-
ма в няколко американски
филма, а играе и на Броду-
ей. Монтан има само едно
дете - сина му Валентин, кой-
то се ражда през 1988 г. от
втория брак на Ив с Карол
Амиел.

Вечната победителка Анджелина Джоли

лара. "Мистър и Мисис
Смит" с 478 милиона дола-
ра печалба.

Анджелина е била на ху-
манитарна мисия в Кения,
Тайланд, Еквадор, Судан,

Британските писатели ще получават отчисления
от антиквариатите

на старо. Писателите ще
могат да припечелват до
1000 британски лири го-
дишно - 2270 лв. Парите
ще им бъдат изплащани
два пъти годишно.

"Като писател и създател

на антиквариата Bookbarn
винаги ми е било объркано.
Онези, които създават въз-
можност да правим бизнес,
авторите, нямат никаква
полза от продажбите", обяс-
нява Прайър.

Косово, Конго, Йордания.
Нейният любим персонаж
на "Дисни" е слончето Дъм-
бо. За един филм тя е полу-
чила повече от 20 милиона
долара и това е рекорд.
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Жената и секса. То-
ва е като чиновника и
рушвета.

Отначало:
- Ама моля Ви се, не

така, недейте!
После:
- Еее, само толкова

ли?
  

Ноември - плюс 13
градуса , февруари -
плюс 13 - юни плюс 13.
Поне термометрите по-
казват някаква стабил-
ност в България.

  

- Вчера ходих по ма-
газините...

- Шопинг?
- Зяпинг...

  

- Скъпи, ще си има-
ме бебе.

- Как? Жилището е
малко, без работа съм,
без пари, а и жена ми
ако разбере.

  

- Скъпи, какъв пода-
рък искаш за имения си
ден?

- Не знам.
- Какво най-много ти

харесва?
- Съседката от 3-тия

етаж.

  

Сутринта на спирка-
та един студент припад-
нал, събрали се хора
да го свестят, един ви-
ка:

- Вода, дайте вода...
Студентът отваря очи,

и казва:
- И хляб, и хляб...

  

Защо принцът е из-
дирвал Пепеляшка по
пантофката? Къде е зя-
пал, че не е запомнил
лицето?...

  

- Скъпи, звъня ти, за
да те питам страх ли те
е от паяци...

- Не, скъпа!
- Добре, щото един

паяк ми вдига колата.

  

- Господин Божинов,
ще кръстят улица на Ва-
ше име.

- Супер! И как ще се
казва?

  

- Хубаво ми казваше
едно време, ама не те
слушах!

- И какво ти казвах?
- Не знам, не те слу-

шах.
  

- Почивахте ли през
миналата година?

- Да!

Анекдоти

- Къде?
- На пейка в парка!

  

- Нима има нещо по-
скъпо от здравето?

- Разбира се, че има
- лечението!

  

- Скъпа, да ти приз-
ная, преди сватбата ни
ходех при проститутки.

- Абе, знаех си, че си
ми познат от някъде.

  

Журналистка към
кмет на село:

- Как успяхте толко-
ва бързо да построите
училище?

- Със задружния труд
на всичките ми съселя-
ни, но трябва да приз-
ная - почти до края си
мислеха, че строят пив-
ница.

  

- Скъпи, през целия
си живот съм имала са-
мо двама истински мъ-
же!

- И кой е вторият?
- Ти и първия не поз-

наваш.

  

Из форум:
- Кажете нещо за от-

слабване до 15 лв.?
Отговор:
- Мотика!

  

- Аз нали ти казах, че
с теб до сватбата секс
няма да правя!

- Ама със Стефан и
Пешо си правила!!!

- Да, ама аз няма да
се женя за тях!

  

- Много яки ракиени
чаши имаш!

- Ама, това е ваза!
- Нищо, сипвай!

  

- Има ли нещо по-
дразнещо от жена, коя-
то не идва навреме?

- Има, това е жена,
която се връща по-ра-
но...

  

- Марче, какво ти
има на лицето?

- Оса ми кацна.
- Ужили те?
- Не успя. Мъжът ми

я утрепа с лопатата.
  

Днес ме попитаха:
- С кое от децата ти

бе по-трудно при отг-
леждането?

- С детето на све-
кървата.

  

Мюлер прави идео-
логически тест на офи-
церите от Гестапо. Ми-
нава край тях и пита
първия:

- Кажете едно чис-
ло!

- 15 - отговаря офи-
церът.

- Защо точно 15, за-
що не 51?

Офицерът мълчи .

Мюлер записва в до-
сието му: "Истински ари-
ец. Твърд характер."

Пита следващия:
- Кажете едно чис-

ло!
- 26.

- Защо точно 26, за-
що не 62?

- Ако фюрерът запо-
вяда, може и 62 - отго-
варя офицерът.

Мюлер записва: "Ис-
тински ариец. Верен на
фюрера."

Пита следващия:
- Кажете едно чис-

ло!
- 44.

- Защо точно 44, за-
що не... А, пак ли вие
Щирлиц!

  

В училище:
- Гошко, колко е три

по три?
- Десет!
- Да не е девет?
- Може и девет, ако

искате и десет. Мен та-
ти ми каза, с жени да
не споря!

  

- Здравей, брат, как
е семейният живот?

- Виси на косъм, брат!
- На къв косъм бе,

брато?
- Един рус, дето же-

на ми го намери
  

На работа се чувст-
вам, като в детската
градина - плаче ми се
и искам вкъщи!

  

Тъщата:
- Е, не мога да раз-

бера защо моята дъще-
ря така те обича!

Зетят:
- Да ти покажа ли?

  

- Скъпи, в твоите еро-
тични фантазии, аз отго-
ре ли съм, или отдолу?

- Ти си у майка си.
  

- Отче, по цял ден чу-
вам глас, който ми каз-
ва какво да правя. Об-
себен ли съм?

- Не, женен си!
  

- Вие сигурни ли сте,
че пойните птици пеят?
Ами, ако псуват?

- Естествено, че псу-
ват - ти в 5 сутринта
пееш ли?

  

Осама бен Ладен
тръгнал на околосветс-
ко пътуване. Стигнал до
Пиза и се загледал в
наклонената кула. Огле-
дал я и казал:

- Аматьори!
  

Семейство празнува
25-годишнина от сватба-
та.

- Скъпа, трябва да ти
призная - казва мъжът.
- Аз съм далтонист.

- И аз трябва нещо
да ти призная - казва
жената. - Не съм от
Перник, от Мозамбик
съм.

  

Жена чете:
- 90% от мъжете из-

неверяват!
Мъжът:
- Аз съм от другите

10%, мила!
Жената продължава:
- Другите 10% са хо-

мосексуалисти!
  

В магазин за бельо.
Мъж се обръща към

продавачката:
- Имате ли мъжки

боксерки?
- В момента - не, гос-

подине, но мога да Ви
предложа дамски бок-
серки. Почти няма раз-
лика...

- А искаш ли да изва-
дя разликата и да те
плесна с нея по чело-
то?!?

  

Дочуто на пейката в
пенсионерския парк

- Наборее, наборе,
как си... чукаш ли?

- Кат няма ток - чу-
кам, наборе. Кат има
ток - звъня.

  

Баща към порасна-
лата си дъщеря:

- Дъще, помниш, ко-
гато стана тийнейджър-
ка и си говорехме за
Дядо Коледа... че не съ-
ществува.

- Помня, тате… беше
преди толкова години!?

- Е, мисля, че е вре-
ме да си поговорим и
за Принца на бял кон…
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Една знаменателна
изложба и каталог към
нея се представя в галери-
ята на СБХ на "Шипка",
6.  "Отвъд картините" е за
изкуството и живота на
Борис Денев и Славка
Денева.

Изложбата е базирана
на проучване на художест-
веното наследство и
семейния архив на Дене-
ви, завещан през 1983 г.
на СБХ от Славка Денева

Бродираният анима-
ционен филм "Марма-
лад" с режисьор доц. д-р
Радостина Нейкова от
Института за изследва-
не на изкуствата на БАН
е селектиран в официал-
ната програма на един
от най-престижните све-
товни фестивали за ани-
мационно кино - 31-вото
издание на Animafest
Zagreb, Световен фести-
вал за анимационни
филми в Хърватска.

Това е вторият най-
стар и най-голям фил-
мов фестивал в света,

"Отвъд картините" - за живота и
изкуството на Борис и Славка Деневи

Бродираният анимационен филм "Мармалад"
на доц. д-р Радостина Нейкова

Филм пресъздава една
от най-епичните битки -

Тутраканската епопея
Актьори, каскадьори

и кадети от Военния
университет участват във
филмовата продукция
"Тутракан 1916". Тя пре-
създава една от най-
епичните битки по вре-
ме на Първата световна
война - Тутраканската
епопея, довела до осво-
бождението на Добруджа.

Историческата лента
се снима с 360-градусо-
ва камера, за да се пос-
тигне максимално реа-
листичен ефект.  Как се
снима с 360-градусова
камера?

"Снима се трудно,
защото тази камера виж-
да всичко, нямаме оби-

създаден през 1972 г.
Развива се под егидата
на ASIFA (The
International Animated
Film Society),  най-голя-
мата и стара междуна-
родна асоциация на ани-
мационно кино в света.
Лентата е избрана за
участие и в най-големия
фестивал за филми за
деца - 61-вия Zlin Film
Festival - Международен
филмов фестивал за де-
ца и младежи, Чешка ре-
публика.

Филмът "Мармалад"
е създаден чрез ориги-

налната и рядко среща-
на анимационна техни-
ка на ръчно бродирана-
та анимация и е насо-
чен към детската публи-
ка. Всяко кадърче, всич-
ки декори са ръчно изб-
родирани, като за изра-
ботването на 5-минут-
ното произведение са
създадени над 3500 бро-
дирани фази. Сценарис-
ти на филма са доц. Ра-
достина Нейкова и Ха-
на Шварц, продуцент -
Христо Христов. "Мар-
малад" разказва една
алегорично поднесена

в последните месеци от
живота й.

Включени са картини
на двамата Деневи - баща
и дъщеря, фотографии,
документи, произведения
от частни колекции.
Двамата куратори Антон
Стайков и Свобода Цеко-
ва са представили всичко
интересно - фотографии,
много рисунки и картини
се представят за първи
път.

Няколко огромни пана
ни въвеждат в творчеството
на Борис Денев и  на
Славка Денева и в тяхна-
та житейска съдба. Това
са - "Борис Денев, детство
и младежки години. Гер-
мания. Войни", другото
"гнездо" - "В добро и зло.
Творчество, семейство.
Отново войни". Театър
"Фукара" и "Славка Дене-
ва. Човекът и вещите.
Чистото изкуство".Борис Денев - Велико Търново

чайната възможност да
си седим зад камера и
да си контролираме не-
щата. Крихме се по
храсти, от една страна,
беше много трудно, но
от друга - страшно пре-
живяване, което запали
целия екип. Между ка-
детите на военния уни-
верситет имаше закач-
ки кой е българин, кой
е румънец, получи се
страхотна атмосфера",
разказа режисьорът на
филма Нино Андреев за
Bulgaria ON AIR.

Координаторът на
проекта Джена Славова,
сподели че заснемането
на филма е част от иде-

ята за един по-голям
проект на музея в Тут-
ракан.

"Той е свързан с раз-
витието на музейната
експозиция, презентира-
не на историята чрез но-
вите технологии.
Проектът е в рамките
на програмата "Румъ-
ния-България" с парт-
ньор Кълъраш, като ще
направим един общ ту-
ристически продукт, кой-
то ще е с цел привлича-
не на нови публики", до-
пълни тя.

Проектът е спечелен
през 2018 г.

"Искаме да покажем,
че героизмът и човеш-

ката жертва, без значе-
ние дали от страната на
победителя или победе-
ния, са важни. Над 8000
загинали са погребани

в общи гробове. Още
през 1922 г. е създаден
един обелиск, на който
на 4 езика - български,
румънски, немски и ос-

мано-турски, е написа-
но: "Чест и слава на те-
зи, които знаеха да ум-
рат за Отечеството си",
каза още Славова.

В Италия пуснаха влак в "земите на Данте"
В Италия пуснаха влак

по земите на Данте Али-
гиери.  На 6 юни той тръг-
на по жп. линията от Фло-
ренция към Равена. В пър-
вия влак пътуваха минис-
търът на културата Дарио
Франческини и диригентът
Рикардо Мути. Предпола-
га се, че този маршрут ще
повиши интереса към ту-
ризма. Влакът на Данте е
символ на връщане към
нов живот след пандеми-
ята. От гарата във Фло-
ренция влакът ще тръгва
всеки уикенд до месец

октомври.
В началото на мина-

лата година правителст-
вото на Италия учреди На-
ционален ден на Данте -
25 март. Алигиери е ита-
лиански поет, писател, ли-
тератор, философ и по-
литически мислител от
град Флоренция по време
на Средновековието. Не-
говото най-прочуто произ-
ведение е "Комедия", по-
късно получило името "Бо-
жествена комедия", смя-
тано за връхна точка в
развитието на среднове-

ковната литература и ос-
новополагащо за развити-
ето на съвременния ита-
лиански език.  Наричан е
"баща на италианския
език".

В Италия е известен
като "Върховния поет" или
просто "Поета". През 1277
г., когато Данте е на 12
години, той е обещан за
съпруг на Джема, дъщеря-
та на Мането Донати.
Сключването на брачни
договори в такава ранна
възраст по онова време е
нещо съвсем обичайно и

представлява важна цере-
мония, изискваща офици-
ални документи, подписа-
ни пред нотариус.

По това време той ве-
че обича друга - Беатриче
Портинари, която среща,
когато е на 9 години, а тя
на 8. Данте се влюбва
почти моментално в нея,
любов, която остава с не-
го през целия му живот,
въпреки че тя се омъжва
за друг мъж, банкер, през
1287 г. Беатриче умира
през юни 1290 г., на 24-
годишна възраст. Данте

приказка за деца за то-
ва как понякога, за да

станеш герой, трябва
просто да полетиш. И да

откриеш красотата и
свободата на полета.

продължава да обича и
уважава тази жена и след
смъртта й, дори след като
се жени за Джема Донати
през 1285 г. и има деца.

След смъртта на Беатриче
Данте се оттегля в интен-
зивно учене и започва да
пише стихове, посветени
на нейната памет.
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Швейцарците
гласуват в неделя на референдуми за
забраната на синтетичните пестици-
ди и борбата с тероризма. Според
социологическите проучвания се очак-
ва гласоподавателите да одобрят за-
конопроекта за COVID-19, който дава
на правителството допълнителни пра-
вомощия за борба с пандемията и за
смекчаване на въздействието й вър-
ху обществото и икономиката. Двете
граждански инициативи срещу пес-
тицидите са на преден план в тези
референдуми, след като кампанията
преди произвеждането на допитвани-
ята бе белязана от разгорещени де-
бати между селските стопани.

Дванайсет души
загинаха при катастрофа на военен
самолет близо до Мандалай, втория
по големина град в Мианма. Самоле-
тът извършвал полет от столицата Най-
пидо до град Пийн Оо Луин и се раз-
бил на 300 м от завод за стомана,
когато се насочвал към летището за
приземяване. В машината пътували
шестима военни и монаси, които оти-
вали на церемония в будистки ма-
настир. Няма сведения за жертви сред
хората на земята. Пилотът и един па-
сажер оцелели и били откарани във
военна болница.

Голям пожар
избухнал в гориста местност в пок-
райнините на Ерусалим, парализира
този следобед пътното движение, а
десетки пожарникари бяха изпрате-
ни да се борят с пламъците. Главният
път, свързващ Ерусалим с Тел Авив,
бе блокиран, както и жп линията,
свързваща двата най-големи града в
страната, съобщи израелската поли-
ция. Огънят бушува на северозапад
от Ерусалим, на около 15 км от гра-
да, в гора близо до населени места.
Десет противопожарни самолета и 29
екипа със 78 пожарникари се борят
с огъня. Причините за инцидента все
още се изясняват. Пожарите са мно-
го често явление в Израел при пови-
шаване на температурите.

Íàêðàòêî

:

Дания обяви вчера
последните етапи от плана
си за отмяна на ограниче-
нията заради новия коро-
навирус, предаде АФП.
Задължителното носене на
маски отпада почти напъл-
но, на европейското пър-
венство по футбол ще се
допуска повече публика, а
работното време на баро-
вете и ресторантите се
удължава до полунощ.

Планът предвижда от 1
октомври окончателно да
отпаднат ограниченията и
здравните пропуски "коро-
напас", необходими сега за
извършване на определени
дейности. Ще можем да
вършим всичко, което
пропускахме, защото
имаме сериозен контрол
върху епидемията, подчер-
та на пресконференция
датският министър на
здравеопазването Магнус
Хойнике.

От 14 юни, с изключе-
ние на обществения транс-
порт, в някои случаи
маските вече няма да
бъдат задължителни.
Задължението за носенето
им трябва да отпадне
изцяло от 1 септември.

От 11 юни баровете и
ресторантите ще затварят в
полунощ, а не в 23 ч., както

Äàíèÿ îáÿâè, ÷å íîñåíåòî íà
ìàñêè íÿìà äà å çàäúëæèòåëíî
Èíäèÿ ðåãèñòðèðà ñâåòîâåí ðåêîðä ïî áðîé íà ñìúðòíèòå ñëó÷àè
îò ÊÎÂÈÄ-19 çà åäèí äåí

Президентът на САЩ
Джо Байдън пристиг-
на във Великобрита-
ния за срещата на Г-
7. Това е първото му
пътуване в чужбина

от началото на
мандата му. По-късно
се очакваше той да

разговаря с британс-
кия премиер Борис

Джонсън. Прогнозите
са, че Байдън иска
да договори нова

"Атлантическа харта"
по подобие на

споразумението
между Чърчил и

Рузвелт през 1941 г.

Членове на
фестивалния
оркестър на
Будапеща
свирят от
платформа на
камион по
улиците на
унгарската
столица, за да
повдигнат духа
на хората след
продължител-
ните ограниче-
ния заради
коронавируса

П  О  К  А  Н  А
Управителният съвет на Областния съюз на земеделските кооперации "Добру-

джа" гр. Добрич, в съответствие с изискванията на чл. 16, във връзка с чл. 56 от
Закона за кооперациите и на чл. 15 от Устава на съюза свиква редовно общо
отчетно събрание на ОСЗК на 29.06.2021 г. от 13.30 часа в заседателната зала на
Държавен застрахователен институт гр. Добрич (шести етаж, зала 601) при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчетен доклад за дейността на Областния съюз на ЗК през 2020 г.
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2020 г.
3. Отчет на Контролния съвет на ОСЗК за дейността му през 2020 г. и заклю-

чение по отчета на УС и годишния финансов отчет за 2020 г.
При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно.
Поканваме всички пълномощници да присъстват на събранието.

От  УС на ОСЗК

П О К А Н А
Управителният съвет на ЗК "БАЛАКЛИЯ" - с. Саранци със седалище и адрес на

управление в с. Саранци, община Горна Малина, Софийска област, основание ЗК и
чл. 26 от Устава на кооперацията свиква редовно общо събрание на кооперацията на
28.06.2021 година в 09.00 ч. в седалището на кооперацията в с. Саранци, община
Горна Малина, Софийска област, при следният дневен ред: 1. Годишния финансов отчет
на кооперацията за 2020 г. 2. Отчет на Контролния съвет. 3. Взимане решение за имот
в с. Осойца 4. Разни; Член-кооператорите и/или техните пълномощници се регистрират
за участие в общото събрание до 09.00 ч. срещу представяне на лична карта за член-
кооператорите, а за пълномощниците - и срещу представяне на нотариално заверено
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 28, ал. 2 от Устава на коопераци-
ята събранието ще се проведе в 10.00 ч. в същия ден и на същото място. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на член-кооператорите в седалището на
кооперацията всеки работен ден от 13 до 16 ч.

С УВАЖЕНИЕ: /В. Христов - Председател на УС/

Срещу бившата ръководител-
ка на Мианма Аун Сан Су Чжи,
свалена с военен преврат, е пов-
дигнато обвинение в корупция,
пише официалното издание "Гло-
бал ню лайт ъф Мианмар", пре-
даде АФП.

Бившата ръководителка на
гражданското правителство е об-
винена в получаване на подкупи
- "600 000 долара и килограми
злато". Освен това е заподозря-
на в злоупотреба със земи в пол-
за на председателствана от нея
благотворителна фондация. Аун
Сан Су Чжи бе призната за ви-
новна в корупционни действия,
извършени чрез използване на
поста си.

Ñðåùó Àóí Ñàí Ñó ×æè â Ìèàíìà å ïîâäèãíàòî
îáâèíåíèå â êîðóïöèÿ

Арестувана на 1 февруари, в
деня на преврата, Нобеловата ла-
уреатка за мир от 1991 г. вече е
обвинена в други престъпления
- от незаконно притежаване на
портативни радиостанции до под-
буждане към размирици и нару-
шение на закона за държавната
тайна. Ако съдът я признае за ви-
новна, тя може да бъде отстра-
нена от политическия живот и да
влезе за много години в затво-
ра.

В столицата Найпидо вече са
насрочени два процеса; първият
трябва да започне на 14 юни.
След това 75-годишната бивша
министър-председателка може да
бъде изправена пред съд в Ян-

гон по обвинението за наруша-
ване на закона за държавната
тайна. За да оправдае преврата,
военната хунта заяви, че парла-
ментарните избори от ноември
2020 г., спечелени от партията
на Аун Сан Су Чжи, са минали с
масови нарушения.

От времето на пуча Мианма
е разтърсвана от почти всекид-
невни демонстрации, стачки па-
рализират икономиката й, засил-
ват се сблъсъците между армия-
та и бунтовнически етнически
групи. Силите за сигурност ис-
кат да удавят в кръв протестно-
то движение - през последните
месеци те убиха близо 860 ци-
вилни, вкл. жени и деца. ç

От стр. 1

Построената през 18-и
век вила "Ла Гранж" се на-
мира в средата на парк с
площ над 210 дка, разполо-
жен на брега на Женевско-
то езеро, в покрайнините на
града. Това е най-големият
градски парк, популярно
място за отдих на местни-
те жители. От 1917 г. вила-
та е собственост на града.
В сградата работи библио-
тека, организират се екс-
курзии за туристи, предаде
ТАСС.

Ïóòèí è Áàéäúí ùå ðàçãîâàðÿò â æåíåâñêàòà
âèëà "Ëà Ãðàíæ"

От 8 до 18 юни вилата е
затворена за посещения,
около парка са издигнати
метални заграждения. Пар-
кът се благоустроява. Кан-
тоналните власти в Жене-
ва въвеждат засилени мер-
ки за сигурност от 14 до 17
юни. Забранени са по-спе-
циално полетите на дроно-
ве над цялата територия на
кантона. Крайбрежните ули-
ци, акваторията, паркът "Ла
Гранж" и съседният "О Вив"
са включени в периметъра
за сигурност със специален

режим на контрол.
Лидерите на Русия и на

САЩ ще обсъдят състояни-
ето и перспективите за раз-
витие на двустранните от-
ношения, проблеми, свър-
зани със стратегическата
стабилност, и актуални въп-
роси от международния
дневен ред, включително
взаимодействието в борба-
та с коронавируса, съобщи
по-рано Кремъл. Това ще е
първата лична среща меж-
ду Путин и Байдън като пре-
зидент на САЩ. ç

Снимки Пресфото БТА

е сега. Нощните клубове ще
могат да отворят отново на
1 септември, но посетители-
те ще трябва да представят
коронапас до 1 октомври.
От тази дата здравният
пропуск, който удостоверя-
ва отрицателен тест или
придобит имунитет, ще
отпадне. След 1 август той
вече няма да се изисква в
музеите, киносалоните и
театрите, а в баровете и
ресторантите - от 1 септем-
ври.

Увеличава се и разре-
шеният брой публика на
масови прояви - до 10 000
души на състезания и
изложби. Разпоредбите
предвиждат също разреше-
ние за до 25 000 зрители
на четирите мача от Евро-
2020, които ще се играят в
Копенхаген, при максимум
16 000 досега. Поради
липса на време тази мярка
няма да може да бъде
приложена за първия
двубой Дания - Финландия,
който е в събота, предупре-
ди обаче европейската
футболна асоциация УЕФА.

Сравнително пощадено
от пандемията, скандинавс-
кото кралство в момента
има само 122-ма хоспита-
лизирани пациенти с
коронавирус - най-малкият

брой от октомври. Една
четвърт от 5,8-милионното
население на Дания са
напълно ваксинирани, а
42,7 процента са получили
първа доза ваксина.

Индия отбеляза вчера
световен рекорд по брой
на смъртни случаи от
ковид за един ден - 6148,
предаде Ройтерс. Това
стана, след като източният
щат Бихар, един от най-
бедните индийски щати,
коригира данните си, като
добави починалите у дома
или в частни болници.
Предишният тъжен рекорд
бе на САЩ, които на 12
февруари регистрираха
5444 смъртни случая от
ковид за един ден. През
последните 24 часа в

Индия бяха регистрирани
94 052 нови случая на
заразяване с коронавирус,
с които общият им брой
става 29,2 милиона. Общи-
ят брой на смъртните
случаи е 359 676, съобщи
индийското здравно минис-
терство.

Най-малко 17 души
загинаха и шестима бяха
ранени при автобусна
катастрофа в северната
част на Перу вчера, съоб-
щиха местни медии, цити-
рани от ДПА.

Автобусът излязъл от
пътя в участък, известен
като "Дяволската тераса",
между градовете Трухильо
и Патас. В него пътували
33-ма души, включително
няколко деца. ç
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Старши треньорът на
Лудогорец Валдас Дамб-
раускас заяви преди
отпътуването на отбора за
Австрия, че търси подсил-
ване на още няколко
позиции, като се стреми
да намери добри универ-
сални играчи. "Селекцията
не спира дори когато
трансферният прозорец е
затворен. Имам добър
отбор, но желая да се
подсилим с още няколко
нови играчи. Не искам да
говоря за специфични
позиции, сега повече
търсим универсални
футболисти, които могат
да свършат работа на
повече постове. Със
сигурност искаме да се
подсилим на още 1-2
позиции", каза Дамбраус-
кас.

Новият технически
директор на Лудогорец
Козмин Моци заяви преди
заминаването на шампио-
ните за подготвителен
лагер в Австрия: "Целта е
да се подготвим добре и
да постигнем най-важната

Ëóäîãîðåö òúðñè
óíèâåðñàëíè
ôóòáîëèñòè

Искаме да
вземем поне
още един или
двама нови,
призна
треньорът
на тима от
Разград Валдас
Дамбраускас

:
Íàêðàòêî

Локомотив (Сф)
се подсилва
с двама млади специа-
листи, които ще влязат в
треньорския щаб на Иван
Колев. Към новака в
Първа лига се присъеди-
няват Светослав Петров и
Йордан Господинов, който
ще отговаря за вратари-
те. Петров до момента
беше главен мениджър на
Добруджа (Добрич) във
Втора лига, но реши да
напусне. Господинов пък
работеше с вратарите в
Берое в щаба на Димитър
Димитров-Херо. Той
напусна в знак на соли-
дарност със старшията,
когато бургазлията си
тръгна.
Финал между
Чехия и Дания
на Евро 2020, завършващ
с победа с 3:2 за чехите.
Това е резултатът от
симулация на европейс-
кото първенство по
футбол, направена от
суперкомпютър с данни
за последните 20 години
на доставчика на спортни
данни и статистика
Sportradar. На полуфина-
лите двата отбора сенза-
ционно ще отстранят
съответно Англия и
Португалия, а преди това
други два фаворита
Италия и Франция.

44-годишният треньор
на Лудогорец Валдас

Дамбраускас не
разкри на какви

позиции търси нови
футболисти

Нападателят на ЦСКА Жорди
Кайседо попадна сред избраници-
те на треньора на Еквадор Густаво
Алфаро за Копа Америка. Специа-
листът включи играча на "червени-
те" в списъка си от 28 футболисти,
на които ще разчита в континен-
талния футболен турнир.  Кайседо
взе участие и в последните две све-
товни квалификации в зона Южна
Америка - загубите с 0:2 от Брази-
лия и 1:2 от Перу.

Копа Америка трябва да започ-
не в неделя с мача между Брази-
лия и Венецуела на стадион "Мане
Гаринча" в столицата Бразилия. Да-
ли турнир обаче наистина ще има
- ще стане ясно окончателно днес,
когато по казуса ще се произнесе
Върховният съд в Бразилия.

Бразилците не са съгласни с ре-
шението на президента Жаир Бол-
сонаро да предложи домакинство
на турнира на фона на многото но-
возаразени с коронавирус в стра-
ната.

Разтрогналият с
Левски Илия Юруков
е ново попълнение на
Арда. Халфът е подпи-
сал договор за 3 го-
дини с клуба от Кър-
джали ,  съобщава
Блиц. 21-годишният

Европейският шам-
пион Португалия побе-
ди Израел с 4:0 в пос-
ледната си контрола
преди началото на Ев-
ро 2020, което ще се
проведе от 11 юни до
11 юли. Звездата на
Манчестър Юнайтед
Бруно Фернандеш (42)
реализира първия гол
на стадион "Жозе Ал-
валаде" в Лисабон

Селекционерът на Португалия Фернандо Сантош предупреди голямата си звезда Кристиано
Роналдо, че не е "имунизиран" за титулярното място. 36-годишният капитан повежда съотбор-
ници си в защита на трофея, който те извоюваха на финалите във Франция преди пет години.

Снимка Пресфото БТА

Èãðà÷ íà ÖÑÊÀ ùå èãðàå çà
Åêâàäîð íà Êîïà Àìåðèêà

Àðäà ïîäïèñà çà òðè ãîäèíè
ñ èçáÿãàë îò Ëåâñêè

ЦСКА се събира утре за начало-
то на лятната си подготовка. Уи-
кендът обаче е определен за фун-
кционални изследвания на играчи-
те, а от понеделник ще се започне
с интензивните тренировъчни за-
нимания, съобщиха "червените" в
сайта си.

Първият етап от подготовката
ще протече на клубната база "Пан-
чарево". На българска земя ще се
състои най-вероятно една контро-
ла.  "От 25 юни "армейците" зами-
нават на двуседмичен лагер в Ав-
стрия, където са предвидени нови
четири проверки. Засега са пот-
върдени срещите с немския Вер-
дер и гръцкия шампион Олимпиа-
кос. В момента се водят прегово-
ри за още два спаринга със сил-
ни съперници. Тепърва предстоят
новини и развитие по селекцията,
по която усилено се работи. От
първия ден с тима започва ново-
то попълнение Йоан Баи", съоб-
щават от клуба. ç

пловдивчанин ще за-
почне подготовка с ти-
ма на Николай Киров
в понеделник.

В същото време
двама футболисти са
се разделили с Арда.
Това са Мартин Кос-

тадинов и Стойчо Ата-
насов. Играчите твър-
до не попадат в смет-
ките на треньорския
щаб за следващия се-
зон. Интерес към тях
има от новака в елита
Локомотив (София). ç

Ïîðòóãàëèÿ ñå ðàçâèõðè
ïðåäè Åâðî 2020

след асистенция на
Жоао Кансело, а мал-
ко след това подаде на
Кристиан Роналдо (44),
удвоил аванса на до-
макините. Другите две
попадения пък бяха ре-
ализирани в края на
срещата. Първо Жоао
Кансело (86) направи
разликата класическа
след подаване на Гон-
сало Гуедеш, а в доба-

веното време Бруно
Фернандеш (90+1)
оформи крайния ре-
зултат с втория си гол
в мача.

Португалците започ-
ват защитата на евро-
пейската си титла сре-
щу Унгария на 15 юни,
а другите два тима в
група "F" са Германия
и световният шампион
Франция. ç

цел, която е групите на
Шампионската лига. Чака
ни тежък период, но
вярвам, че можем да се
класираме. Всеки трябва
да мисли за най-високото
ниво. Националите ще се
включат по-късно в лаге-
ра, защото трябва да
починат. Преговаря се с
Кирил Десподов. Не знам
колко сме близо, но се
говори всеки ден с него."

Бранителят на Лудого-
рец Антон Недялков
призна, че все още не е
напълно възстановен от
контузията, която получи
през миналия сезон. Той
си пожела класиране със
"зелените" в Шампионска-
та лига. "Настроението е
добро, всички са отпочи-
нали, заредени преди
началото на подготовката.
Чакаме още няколко
души, надявам се подго-
товката да мине по доб-
рия начин. Все още не
съм напълно готов, ще
правя хем възстановява-
не, хем подготовка. Шам-
пионската лига винаги е

била цел в отбор като
Лудогорец, надявам се да
имаме поне малко късмет
и да усетим тази тръпка.
От една страна, ме е яд,
че не бях в националния
отбор за последните
контроли, момчетата се
стараха - това, че не се
получава, не е от толкова
голямо значение. Те са
млади - щом има млади,
има бъдеще, нали така
казват всички. Надявам
се националният отбор да

тръгне напред", заяви
Недялков.

"Титлата в България?
Винаги сме имали конку-
ренция - ЦСКА, Левски,
Локомотив (Пловдив),
Арда. Не ни е като фикс
идея да станем шампиони,
но винаги се стремим да
играем за победа и да
станем първи. Титлата те
праща в Шампионската
лига, което е най-важното
нещо", допълни 28-годиш-
ният защитник. ç
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ÁÍÒ 1

05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова
08.40 Сутрин с УЕФА Евро 2020
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
11.55 Препрочитаме Вазов
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Днес на УЕФА Евро 2020
13.15 Телепазарен прозорец
13.30 Последният печели /п/
14.30 Луана - футболното чудо - детски тв

филм /Хърватия, 2019 г./
14.45 Малки истории
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Светът на жестовете
16.45 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

Векилска
17.40 Парламентарни избори 2021: Встъ-

пителни клипове
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Последният печели - забавно-позна-

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 УЕФА Евро 2020: Трето полувреме
22.00 УЕФА Евро 2020: Турция - Италия -

пряко предаване от Рим
23.55 УЕФА Евро 2020: Трето полувреме
00.30 Светът и ние /п/
00.45 100% будни /п/
02.40 Култура.БГ /п/
03.55 По света и у нас /п от 20:00 часа/
04.40 Музика, музика /п/

bTV

05.20 "Лице в лице" /п./
05.40 "Джи Ай Джо: Ренегати" - анимация,

сериал, еп. 1
06.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещи Златимир Йочев и
Биляна Гавазова

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

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците и приятели" /п./ - коме-

дийно шоу
13.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
14.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с.

3, еп. 52
16.00 Премиера: "Малки убийства" - сери-

ал, с. 2, еп. 2
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване с водещ Цветанка Ризова
18.00 "Седем часа разлика" - сериал, еп. 17
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Безмилостен град" - се-

риал, еп. 113
21.00 "Скъпи наследници" - сериал, еп. 10
22.00 "Комиците и приятели" /п./ - коме-

дийно шоу
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Домашен арест" - сериал, еп. 15
00.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 3, еп. 9, 10
01.00 "Истинска любов" - сериал, еп. 87
02.00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.10 "Втори шанс" - сериал, с. 2, еп. 55

bTV Action

05.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 6
06.00 Анимационен блок: "Приключенията

на котарака в чизми" - сериал, с. 2,
еп. 22 - 25

08.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 6
09.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 3, еп. 13
10.00 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 18
11.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 3, еп. 6
12.00 "Кости" - сериал, с. 12, еп. 6
13.00 "Ледена смърт" - екшън, криминален,

мистъри (САЩ, Канада, Франция,
Турция, 2009), режисьор Доминик
Сена, в ролите: Кейт Бекинсейл, Гей-
бриъл Макт, Том Скерит, Шон Дойл,
Къламбъс Шорт, Алекс О`Лафлин,
Ерин Хайкок, Башар Рахал и др.

15.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 7
16.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 3, еп. 14
17.00 "Кости" - сериал, с. 12, еп. 7
18.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 3, еп. 7
19.00 Часът на супергероите: "Луцифер" -

сериал, с. 3, еп. 19
20.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 20, еп. 5
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Аквамен" - фантасти-

ка, екшън, приключенски (САЩ, Ав-
стралия, 2018), режисьор Джеймс
Уан, в ролите: Джейсън Момоа, Ам-
бър Хърд, Уилем Дефо, Никол Кид-
ман, Темуера Морисън, Патрик Уил-
сън, Долф Лундгрен, Яя Абдул-Матин
II и др.

01.00 "Закон и ред: Специални разследва-
ния" - сериал, с. 20, еп. 5

02.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 3, еп. 7
03.00 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 19
03.45 "Кости" - сериал, с. 12, еп. 7
04.30 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 3, еп. 14

bTV COMEDY

05.00 "Изгубеняци" /п./ - сериал
06.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 2
07.00 "Круд" - сериал, еп. 21, 22
08.00 "Корени" /п./ - сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "Анжелика" /п./ - сериал
10.00 "Лъжовна съпруга" - комедия, ро-

мантичен (САЩ, 1992), режисьор
Франк Оз, в ролите: Стив Мартин,
Голди Хоун, Дейна Делейни, Джули
Харис, Питър Макникъл и др.

12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
14.00 "Анжелика" /п./ - сериал
14.30 "Столичани в повече" /п./ - сериал
15.30 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
17.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 7, еп. 21, 22
19.00 "Корени" - сериал, еп. 5
19.30 "Новите съседи" - сериал, с. 10, еп.

10
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 10,

еп. 12
22.00 Премиера: "Анжелика" - сериал, с. 2,

еп. 11, 12
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 8, еп. 2, 3
00.00 "Лъжовна съпруга" /п./ - комедия,

романтичен (САЩ, 1992)
02.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" /п./
04.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал

bTV Cinema

05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Добрият доктор" /п./ - сериал, еп.

3, 4
08.00 "Монстървил: Залата на ужасите" -

фентъзи, хорър, комедия (тв филм,
САЩ, 2015), режисьор Питър ДеЛу-
из, в ролите: Дав Камерън, Брейдън
Лемастърс, Катрин Макнамара, Кей-
си Дюбоа, Тифани Еспенсен и др.

09.45 "Добрият доктор" - сериал, еп.5, 6
11.45 "Транспортер: Ново начало" - екшън,

криминален, трилър (Франция, Ки-
тай, 2015), в ролите: Ед Скрейн,
Лоан Шабанол, Рей Стивънсън, Ленн
Кудрявицки, Татяна Пайкович, Ради-
войе Буквич, Микаел Бъкстон и др.

13.45 "Еди Орела" - спортен, драма (Вели-
кобритания, САЩ, Германия, 2016),
в ролите: Тарън Еджъртън, Хю Джак-
ман, Кристофър Уокън, Рюне Темте,
Тим Макинърни и др.

16.00 "Тръмбо" - биографичен, драма (САЩ,
2015), в ролите: Брайън Кранстън,
Даян Лейн, Хелън Мирън, Майкъл
Стулбарг и др.

18.30 "Теорията на всичко" - биографичен,
драма, романтичен (Великобритания,
Япония, САЩ 2014), в ролите: Еди
Редмейн, Фелисити Джоунс, Лесли
Манвил, Хари Лойд, Дейвид Тюлис,
Емили Уотсън, Георги Николов, Том
Прайър, Алис Ор-Юинг и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Джурасик парк III" - приключенски,

трилър, фантастика (САЩ, 2001), в
ролите: Сам Нийл, Уилям Мейси, Тея
Леони, Алесандро Нивола, Тревър
Морган, Лора Дърн и др.

22.45 "Блейд II" - фантастика, екшън, хорър
(САЩ, Германия, 2002), в ролите:
Уесли Снайпс, Сантяго Сегура, Дони
Йен, Матю Шулц, Томас Кречман,
Крис Кристоферсън, Рон Пърлман,
Норман Рийдъс и др. [16+]

01.15 "12 години в робство" - драма,
исторически (САЩ, 2013 г.), в роли-
те: Рут Нега, Майкъл Кенет Уилямс,
Гарет Дилахант, Сара Полсън, Куа-
венжаней Уолис, Таран Килам, Пол
Джиамати, Пол Дейно, Майкъл Фас-
бендър, Брад Пит и др.

04.00 "От другата страна на вратата" -
хорър (Великобритания, САЩ, Ин-
дия), в ролите: Сара Уейн Калис,
Джереми Систо, София Росински,
Сучитра Пилай и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.10 "Черният списък" - сериал, сезон 2 /п/
06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Съдби на кръстопът" - предаване на

NOVA
13.30 "Изпитанията на живота" (премиера)

- сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериен

филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен

филм

18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-
визионна игра

19.00 Новините на NOVA - централна еми-
сия

20.00 "Черешката на тортата" (нов сезон) -
риалити

21.00 "Еуфория" - студио за европейското
първенство по футбол

21.30 Студио "UEFA EURO 2020™"
22.00 Турция - Италия - мач от груповата

фаза на UEFA EURO 2020™, директно
23.55 Студио "UEFA EURO 2020™"
00.00 "Черният списък" - сериал, сезон 2
01.00 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 3
02.00 "Врагът сред нас" - сериал
02.30 "Сияйна луна" - сериал
04.30 "Изпитанията на живота" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 3 /п/

07.00 "Изпратено с надежда: В окото на
бурята" - романтичен филм с уч. на
Ерик Мейбиъс, Кристин Буут, Крис-
тъл Лоу, Джеф Густафсон, Ник Пурча
и др.

08.45 "Училището: Най-лошите ми години"
- комедия с уч. на Грифин Глък,
Лорън Греъм, Роб Ригъл, Томас Бар-
буска, Анди Дали, Адам Пали и др.

11.00 "Телма и Луиз" - приключенски филм
с уч. на Сюзън Сарандън, Джина
Дейвис, Харви Кайтел, Брад Пит,
Майкъл Медсън, Кристофър МакДо-
налд и др.

13.40 "В кадър"
14.10 "Моята коледна мечта" - романтична

комедия с уч. на Дейвид Хейдън-
Джоунс, Даника Маккелър, Кристин
Лий, Колийн Уинтън и др.

16.00 "Откривайки г-н Дарси" - романтичен
филм с уч. на Синди Бъзби, Елизабет
Маклафлин, Райън Пиви, Франсис
Фишър и др. /п/

17.50 "Сватбата на най-добрия ми прия-
тел" - романтична комедия с уч. на
Джулия Робъртс, Камерън Диас, Дър-
мът Мълроуни, Рупърт Еверет, М.
Емет Уолш, Рейчъл Грифитс и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 10

21.00 "Предложението" - романтична ко-
медия с уч. на Сандра Бълок, Райън
Рейнолдс, Мери Стийнбъргън, Крейг
Нелсън, Бети Уайт, Малин Акерман
и др.

23.10 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 10 /п/

00.00 "Внимавай с непознати" - кримина-
лен трилър с уч. на Ребека Де Морни,
Антонио Бандерас, Денис Милър,
Хари Дийн Стантън и др.

Тв програма - петък, 11 юни ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.

Променливо
Днес ще остане нестабилно, с краткотрайни вале-

жи и гръмотевици на много места в страната около и
следобeд, както и във вечерните часове. Температури-
те сутрин ще останат без промяна, от 10 до 15 градуса,
а дневните от 23 до 28 градуса.

В събота минималните температури ще бъдат от 10
до 15 градуса, а дневните ще се понижат с градус-два
и в повечето места от 22 до 27 градуса. Краткотрайни
валежи ще има на много места в страната, като по-
интензивни ще са те в планините и полупланинските
райони на запад и по Черноморието.

В неделя атмосферата на запад ще започне посте-
пенно да се стабилизира. Краткотрайни валежи и гръ-
мотевици ще има само около планините и източните
райони. Минималните температури ще са от 11 до 16
градуса, а дневните - от 23 до 28.

Според предварителните прогнози, към средата на
следващата седмица в низините температурите ще пре-
минат над 30-32 градуса.

bTV Cinema, 22.45 ч., "Блейд II" - фантастика,
екшън, хорър, в ролите: Уесли Снайпс, Сантяго
Сегура, Дони Йен, Матю Шулц, Томас Кречман,

Крис Кристоферсън, Рон Пърлман, Норман
Рийдъс и др. [16+]

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 108

ВОДОРАВНО: "Горе на черешата". Латун. Симид.
Родин (Алексей). Кек. "Киро". Рат. Нинон. Сол. Бар.
Миликан (Робърт). Ли. Мин. Нокар (Едмон). Купи-
дон. Низини. Ресивер. Пакет. Кати. Арат. Дан. АСА.
Олен. ДОТ.. Малимо. Осогово. Попара. Ивонан.
"То". Ираде. "Ира". Ла. Аламана. Ад. СОНА. ОМЕГА.
Ома. Гема. ОЛА. "Обич". Ретина. Отаре. Тодор Ико-
номов. Миливат. Канава.
ОТВЕСНО: Колоратура. Апологети. Радар. Пета-
ло. Анетол. Петит. Мисисипи. Амиди. Нун. Миди.
Амара. Анов (Николай). Ван. Нинова (Людмила).
ОРАЛО. Ара. Кил. НЕРО. Адамо (Себастиано). Ит.
Теренин (Александър). Рало. "Емелек". Кокон. ТЕ-
СИ. Ага. Ок. Тес ("Тес от рода Д'Ърбървил"). На-
кип. Новина. Она. "Шик". "Назад". Гора. "Отон".
Дамис. РИКАДОНА. Обама (Барак). "Тирол". Не-
нова (Венета). Амиров (Фикрет). Гадолинит. Тони
Дачева.
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Самостоятелна
изложба на графика
Иван Нинов започна в
музей-галерия "Анел".
Публиката се докосва
до творбите на един
изключителен график с
изтънчена естетика,
която съживява пред-
метите, придавайки им
душа. Това е втора
изложба на автора в
рамките на година
след големия интерес
през есента на 2020 г.
Иван Нинов създава
една различна гледна
точка на диалогизира-
не между "живата и
мъртвата природа",
както самият той
назовава посоките в
картините си. Излож-
бата продължава до
21 юни. "Форма на
свобода" бе представе-
на от проф. Валери
Стефанов - председа-
тел на Съюза на
колекционерите в
България. ç

Ãðàôè÷íà èçëîæáà
íà Èâàí Íèíîâ -
„Ôîðìà íà ñâîáîäà“

Андрю Лойд Уебър обеща
да отвори театрите си
в Лондон
Той заяви, че неговите
театри са подложени на
"остър финансов стрес"
заради ограниченията,
които го принудили да
направи втора ипотека на
дома си в Лондон. Британ-
ският творец и предприе-
мач Андрю Лойд Уебър ще
отвори театрите си в
лондонския Уест Енд до
края на месеца. Новият му
спектакъл "Пепеляшка" е с
предпремиера на 25 юни.
Композиторът, който е
автор на популярните
мюзикъли "Исус Христос
суперзвезда", "Котките",
"Звезден експрес", "Фанто-
мът на операта", притежава
седем театъра в Лондон.

Берлинският
кинофестивал започна
на открито на Музейния
остров
Филмовият фестивал
"Берлинале" бе открит за
широката публика, предаде
ДПА. Двамата директори на
кинофестивала - изпълни-
телният и художественият,
Мариете Рисенбеек и
Карло Шатриан официално
откриха 71-вото издание
на "Берлинале". Откриване-
то стана с филма "Маври-
танецът" с  Джоди Фостър
в ролята на адвокат, пома-
гащ на затворник в Гуанта-
намо след атентатите на 11
септември. Фестивалът е
разделен на две отделни
събития - дигитално за
професионалните от бран-
ша през март и прожекции
на филмите за широката
публика на открито, които
ще продължат до 20 юни.

Íàêðàòêî

�
Ñîôèéñêè ôåñòèâàë íà Ìóçèêàëíèÿ
òåàòúð çàïî÷âà íà 25 þíè

От 25 юни до 10 юли ще продъл-
жи Софийският фестивал на Музи-
калния театър. Откриването е с
концерта спектакъл "Една вечер с
хитовете на Бродуей" с популярни
мелодии от "Кабаре", "Котки", "Чика-
го", "Фантомът на операта", "Мис
Сайгон", "Сънсет булевард", "Исус
Христос суперзвезда", "Магьосникът
от Оз". Голяма част от тях са поста-
вени за първи път на сцената на
Оперетата.

На 26 юни се играе мюзикъла
"Клетниците"на Софийската опера.
На 27 юни гостува Държавната
опера - Стара Загора с три балетни
миниатюри - "Танц преди изгрев-
слънце", "Лотос" и "Следващият".
Хореографите Силвия Томова,
Алесандра Скаламбрино (Италия) и
Христиан Бакалов вдъхват живот на
своите поетични послания чрез
артисти от няколко държави.

Легендарният рокмюзикъл "Коса"
на Варненската опера е на 3 юли.
Режисьор е Борис Панкин. В
главните роли са Мариан Бачев,
Виктор Ибришимов, Нора Караива-
нова и солистката на Музикалния

В новата си изложба Ан-
дрей Лекарски черпи вдъх-
новение от класиците на
изобразителното изкуство.

Тя е в характерния за
автора хиперреализъм. Ар-
тистичните препратки на
художника са към любими
художници и творби. Визу-
алната провокация се дви-
жи в много посоки. Запа-
зен знак за Андрей Лекар-
ски е компилацията от ре-
алности, в която често при-
състват членове на семей-
ството и любимите му ав-
томобили и мотоциклети.

Èçëîæáà íà Àíäðåé Ëåêàðñêè

Четиридневната прог-
рама на националните
Славейкови празници в
Трявна, които започнаха
на 10 юни, е изпъстрена
с културни събития - кла-
сически и фолклорни
концерти, художествени
изложби, премиери на
книги, литературни чете-
ния, базари на издател-
ства. Официалното откри-
ване бе на площад "Ка-
питан Дядо Никола". Зри-
телите се радваха и на
фолклорен спектакъл на
Капанския ансамбъл от
Разград.

Днес от 16.00 ч. в му-
зея "Старото школо" е
представянето на книга-
та на проф. Вера Бонева
"Архивът на Петко Р. Сла-
вейков: Ръкописно нас-
ледство", издадена по
проекта "Информационен
портал за архивно-доку-

Ñëàâåéêîâèòå ïðàçíèöè
â Òðÿâíà ñà íàñèòåíè
ñ êîíöåðòè, èçëîæáè è
ëèòåðàòóðíè ÷åòåíèÿ

театър Десислава Николова.
На 4 юли гледаме "Криворазбра-

ната цивилизация" на Музикално-
драматичния театър във Велико
Търново. Създаден по текст на
Добри Войников с музиката на

Автобиографичните момен-
ти са умело втъкани в ин-
терпретацията на шедьов-
ри на изобразителното из-
куство, в които авторът
създава уникален по рода
си диалог. Пресечните точ-
ки на реалностите са уме-
ло втъкани във визуалното
повествование и представ-
ляват галактическа карта,
в която времето и прост-
ранството са безкрайни.
Изложбата на Андрей Ле-
карски стартира на 10-и и
е до 30 юни в галерия "Обо-
рище" 5. ç

ментално наследство на
Българското възраждане.
В галерия "Гъбенски" е от-
криването на изложба на
Дарителския фонд "13 ве-
ка България" и Национал-
ния литературен музей. В
галерията "Казаков" трев-
ненският художник Свет-
лин Стефанов ще покаже
свои карикатури и сати-
рична пластика, а Георги
Кушвалиев се представя
със сборника си с епигра-
ми "Дебили-недраги". На 12
юни има национална кръг-
ла маса на тема "Смехът
на Славейковци". Едно от
най-ярките събития на
Славейковите празници -
награждаването на лауре-
атите от националния кон-
курс за лирично стихотво-
рение на името на Петко
и Пенчо Славейкови, ще
е на площад "Капитан Дя-
до Никола". ç

Дечо Таралежков.
Закриването е с екстравагантния

спектакъл Carmen Collection на
балет "Арабеск". Всички спектакли
ще се играят от 20.00 ч., "Клетници-
те" на 26 юни е от 19.00 ч. ç


