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Българин беше сред
действащите лица при
шокиращия инцидент на
Евро 2020 с Кристиан
Ериксен. Датският нацио-
нал падна на терена без-
жизнен в края на първото
полувреме, а лекарите се
бориха повече от 10
минути, за да го върнат
към живота. Сред специа-
листите, които спасяваха
Ериксен на терена, бе
доктор Валентин Великов.
Българският специалист
често е канен като меди-
цинско лице от УЕФА за
важни мачове от евро-
пейските турнири.

ÌèÃ-29
Седемте най-развити
индустриални страни се
споразумяха вчера да
увеличат приноса си във
финансирането на
действия, свързани с
климата, и да изпълнят
обещанието си за оси-
гуряване на 100 млрд.
долара за подпомагане
на по-бедните страни.
Г-7 призова също и
други развити страни да
се включат в усилието,
пише Ройтерс, позова-
вайки се на общо
изявление след триднев-
ната среща на върха на
групата в Англия.

В София за поредна
година бе проведен
гей парад, или
прайд, както се

нарича в мейнстрийм
медиите, които го възве-
личиха като "връх на
демокрацията, правата на
човека, прогресивното и
модерното". Това показно
събиране на хора с
хомосексуална ориентация
отново издигна лозунгите
за приемане на противо-
конституционната Истан-
булска конвенция, за
разрешаването на гей
браковете, за приемането
и прилагането на проти-
воестествената джендър
идеология и за "толерант-
на" и "демократична"
цензура и наказания над
всеки, който не е съгла-
сен с тях.

Разбира се, всички
тези псевдоидеологии и
практики са не само
несъвместими с българс-
ката конституция и
българските православни
и национални традиции,
но те са в противоречие
на моралните нагласи на
огромното мнозинство от
българите.

У нас хората с
нетрадиционна ориентация
имат защитени от закона
права и провеждането на
подобен "парад" е безс-
мислено и неуместно
предизвикателство към
останалите, които следват
хилядолетните български,
патриархални нрави.

Изключително обидно
е, че софийският гей
парад за поредна година
се проведе в подножието
на Паметника на Съветс-
ката армия. Това е
очевидна провокация на
неговите организатори, но
отговорността е и на
Столична община и на
кмета Йорданка Фандъко-
ва, които са позволили
това събиране точно на
това място. Съветската
армия е дала милиони
жертви в битката за
освобождаване на Европа
и света от фашизма,
паметта на тези доблест-
ни мъже и жени не
заслужава подобна гавра!
Те не се завърнаха при
семействата и децата си,
оставиха костите си по
бойните полета на
Европа! В нацистките
концлагери, ликвидирани
от Червената армия и
нейните съюзници,
загиваха представители
на нации и етноси,
обявени от Хитлер за
"непълноценни", но там са
пращани и хомосексуа-
листи.

роцесът на поддръжка на изтребителя не
е целеви еднократен, той се проверява и
поддържа постоянно. Всички части са
нови и пристигат от Русия, те имат
гаранция и ресурс. Всяко говорене, че са
остарели, е спекулация, защото самоле-
тите се поддържат в перфектно състоя-
ние. Има ги и всички системи, за да се
спаси пилотът, категоричен е команди-
рът на авиобаза "Граф Игнатиево"
бригаден генерал Николай Русев пред
БТВ. Той обясни, че след всеки опит за
спекулация с теми, свързани с бойната
ни авиация, опити да се въвличат
пилотите ни, инженерно-техническият
състав в интриги и в политически
реваншизъм, ще срещнат категоричен

Ïî÷èò çà
ãåðîèòå,
çàáðàíà çà
ïðîâîêàòîðèòå!
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В Плевен през пос-
ледната седмица цена-
та на литър слънчогле-
дово олио достигна 4,15
лв. на дребно в някои
магазини, което е най-
високата цена на мас-
лото в цялата страна,
сочи анализ на Земе-
делското министерство
по справка на Систе-
мата за агропазарна
информация (САПИ).

Îëèîòî ñòàíà äâîéíî ïî-ñêúïî îò äèçåëà
Според статистиката
литър дизел в района
се търгува по 2,04 лв.
за литър, което показ-
ва, че олиото вече е
двойно по-скъпо от го-
ривото. В Търговище
слънчогледовата мазни-
на също е над 4 лв. за
литър в малките мага-
зинчета, а в големите
се продава средно над
3,80 лв. Около грани-

законосъобразен отпор. Нашата толеран-
тност е изчерпана към тези теми, пре-
дупреди генерал Русев. Българският
пилот повече няма да търпи унижението
от група хора, които периодично излизат
и говорят от наше име и заблуждават
обществото. Ние ще продължим да
служим на родината си, а не на чужди
каузи, каза ген. Русев. ç

Â ìíîãî
ãðàäîâå íà
äðåáíî òî
äîñòèãíà
ãðàíèöàòà
îò 4 ëâ.

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА
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Валентин
Великов

цата от 4 лв. за литър
е олиото и в столица-
та, Стара Загора, Хас-
ково, Перник, Разград,
Силистра, Благоевград,
Разград, Русе и други
населени места. Сред-
ната цена за магазини-
те в страната, калкули-
рана на дребно, е 3,77
лв./литър, докато на
едро тя е 3,08 лв. за съ-
щото количество.  5 13

Åêñïåðò:

ÏÏ

Варна. Ансамбълът на България за жени спечели златен медал на финала на пет топки на Европейското първенство по
художествена гимнастика. Симона Дянкова, Мадлен Радуканова, Лаура Траатс, Стефани Кирякова и Ерика Зафирова изпълниха
изключително силно композицията си и получиха оценка от 47.500 точки. Снимка Пресфото БТА
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Служебното правителст-
во завари хаос в много
сегменти от изпълнителна-
та власт. Опитваме се по
най-добрия начин да
оправим това. Но за
съжаление, възможностите
и времето са ни малко, но
се надяваме този процес
да продължи и в близките
години, предупреди слу-
жебният премиер Стефан
Янев пред "Дарик радио".
Наясно сме, че трудности-
те са резултат от едно
системно мислене и
правене на политика по
един определен начин в
един определен период
това, което наричаме
преход. Разбира се, има
хора, които са доволни,
има хора, които са недо-
волни. Според мен повече-
то български граждани са
недоволни, защото на тази
политика от последните
години й липсва лице. Ние
сега се опитваме да

подобрим начина на
комуникация. Да подобрим
комуникацията между
властите и институциите,
така че това да бъде в
интерес на хората, каза
още министър-председате-
лят, цитиран от Днес.бг.
България ще я има, когато
има почтени хора, които
мултиплицират тази почте-
ност, заяви още служебни-
ят премиер. Държавата
трябва да осигурява
сигурност, справедливост
и възможност на гражда-
ните да благоденстват.
Държавата е държава
тогава, когато се стреми
да осигурява тези три
неща, обясни премиерът.
По думите му за два
месеца не можем да
променим управлението,
посочи той.

По повод борбата с
корупцията и ефекта на
санкциите по "Магнитски",
Янев коментира, че бъл-

Ñïîðåä ñëóæåáíèÿ ïðåìèåð
Ñòåôàí ßíåâ èìà ñúïðîòèâà
ñðåùó äåéñòâèÿòà íà
ñëóæåáíîòî ïðàâèòåëñòâî

Ìèíèñòðèòå çàâàðèëè õàîñ
â èçïúëíèòåëíàòà âëàñò

гарските граждани са
наясно с проблемите с
корупцията и проблемите в
публичния сектор. Ние
трябва да защитим наши-
те фирми да попаднат в
секционен режим, заяви
още той и изрази радост
от указанията на БНБ. В
това действие виждам
отражение на нашата
мотивация, на изпълнител-
на власт да вземем мер-
ки. Както решението на
МС, така и решението на
БНБ завършва с призив
към законодателната
власт, тези въпроси да
бъдат решени, когато има

ÁÍÁ ñòàðòèðà ïðèëàãàíåòî íà
îãðàíè÷èòåëíè ìåðêè ïî "÷åðíèÿ ñïèñúê"

парламент, да бъдат
решени включително на
законодателно ниво,
коментира Янев. Според
него на този етап няма
риск нито за юридически-
те лица, нито за банкова-
та система.

За трансплантациите в
болница "Лозенец" Янев
каза, че сигналите за
нередностите са били
подадени на политическо-
то ръководство още през
февруари. И не само че
не е направило нищо, но
дори е препотвърдило
мандата на тогавашния
директор на болницата.ç

БНБ вече започна да прилага
ограничителни мерки при сделки
и операции в съответствие с ус-
тановените процедури и изисква-
нията на Закона за мерките сре-
щу пране на пари, съобщиха от
Централната банка във връзка с
решенията по закона "Магнитс-
ки". Всички банки в страната с
открити сметки и делови взаимо-
отношения с лицата, посочени в

Прокурорът трябва да бъде
независим и никой да не се на-
месва в неговата работа. Без не-
зависимостта на прокурорите не
можем да говорим за независи-
мост на съдебната система, зая-
ви европейският главен прокурор
Лаура Кьовеши на брифинг в Со-
фия. Работно посещение без сим-
волно значение. Така Кьовеши оп-
редели двудневната си визита в
България. Тя беше категорична,
че конкретни дела не са били об-
съждани. Във фокуса на внима-
нието е било попълването брой-
ката на българските делегирани
прокурори в институцията, която
оглавява, коментира "Нова теле-
визия". Всъщност аз не съм на
посещение, аз съм си вкъщи, ние
имаме офис тук. Мое задълже-
ние е да наблюдавам работата

Êüîâåøè: Áåç íåçàâèñèìè ïðîêóðîðè íÿìà
íåçàâèñèìà ñúäåáíà ñèñòåìà

европейските средства Атанас Пе-
канов определи мерките по зако-
на "Магнитски" като репутационен
удар срещу страната ни. Списъкът
е на Министерството на финанси-
те и снощи бе обновен. Има мно-
го фирми, но вече са около 100.
Целта е тези фирми да не участ-
ват в обществени поръчки и по то-
зи начин интересите на държавата
да бъдат опазени", заяви той. ç

те останали свободни места за
представители в Европрокурату-
рата, обяви Лаура Кьовеши след
срещата си с ресорната коми-
сия на Висшия съдебен съвет.
Критериите са същите. Без съм-
нение, тези прокурори трябва да
са независими, а също така да
имат достатъчно прокурорски
опит в разследването на финан-
сови престъпления, корупция,
пране на пари, измами с ДДС.
Те не са подчинени нито на глав-
ния прокурор, нито на министъ-
ра на правосъдието или Висшия
съдебен съвет, обясни тя. От 1
юни всички разследвания за зло-
употреби с евросредства над 10
млн. евро са под шапката на Ев-
ропрокуратурата, напомни Кьо-
веши. Вече са получени над 300
сигнала, 120 от които идват от

на колегите от всички държави,
уточни европейският обвинител
номер едно. Следващата седми-
ца България ще стартира повтор-
на процедура по избор на шест-

списъка, вече са предприели не-
обходимите ограничителни мерки,
които включват блокиране на
сметки и карти, наложени запори
и закриване на сметки. Някои от
тези мерки са предприети пред-
варително на други основания
преди публикуването на списъка,
уточняват от Централната банка.
Пред телевизия "България Он Еър"
вицепремиерът по управление на

частни лица и компании. Колко
от тях е подала България, не ста-
на ясно. Ако някой се опита да
се намеси в нашата работа, ако
някой политик се обади на ев-
ропейски делегиран прокурор и
му каже да извърши това или
онова, аз ще го направя публич-
но достояние, предупреди Кьо-
веши. Тя отказа да коментира или
дава оценки за работата на бъл-
гарския главен прокурор Иван Ге-
шев. Европейският главен про-
курор добави още, че Европро-
куратурата няма да се намесва в
работата на българското държав-
но обвинение, а ще сътрудничи
по спазването на нормативните
уредби. Тя отказа да каже и дали
Европрокуратурата ще разслед-
ва българите, санкционирани по
закона "Магнитски".ç

Ïî÷èò çà
ãåðîèòå,
çàáðàíà çà
ïðîâîêàòîðèòå!

От стр. 1
Уви, с пошлия си спектакъл днеш-
ните представители на тази "нет-
радиционна" общност фактичес-
ки реабилитират фашизма, по-
ругавайки паметта на армията,
дала решителен принос за него-
вия край!

Грозно е, че "парадът" бе про-
веден пред паметника точно в Де-
ня на Русия - 12 юни, когато на-
родите на Руската федерация чес-
тват своята държавност, но и
скланят глави в памет на своите
герои, които има всяко руско се-
мейство!

Това е непростима и вредна
за българския национален инте-
рес обида към една братска, сла-
вянска, православна страна.

Затова: Никога повече гей па-
ради в центъра на София и пред
Паметника на Съветската армия!

Нека виновните длъжностни
лица да понесат тежката си мо-
рална и политическа отговорност!

Íàêðàòêî



Полицията изяснява
инцидент в центъра
на София
Полицията в София изясня-
ва инцидент, станал рано в
неделя, близо до Паметника
на Съветската армия.  По
първоначална информация
група хора са нападнали
няколко души, които са
били в района. На място е
била повикана и линейка.
Засега няма яснота кои са
нападателите и какви са
мотивите за деянието.

Бургазлии откриха
летния сезон на плажа
в парк "Росенец"

Жители на Бургас се
събраха на плажа в парк
"Росенец" край лятното
имение, свързано с почет-
ния председател на ДПС
Ахмед Доган, за да открият
летния сезон. На място
хората установиха, че
плажната ивица е обрасла
с трева и храсти. На
последното съдебно
заседание стана ясно, че от
извършената съдебна
експертиза вещо лице е
установило съществено
разминаване на параметри-
те на плажната ивица,
посочени в Кадастралната
карта и реалните й грани-
ци. Това е и конкретната
причина за инициативата,
заяви пред БНР Бисер
Русимов от Организацията
за закрила на българските
граждани. С тези си
действия възобновяваме
ходенията на плаж там, за
да припомним, че това
наистина е плаж, а не е
нещо друго, както искат да
го изкарат - земеделска
земя и така нататък.
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"В последните години
Корнелия Нинова направи
една реформа в БСП,
която бе жизненоважна
за партията. И заради
това дори днес аз съм тук
- защото реформата даде
път на едно ново поколе-
ние в БСП. Смятам, че
под лидерството на Кор-
нелия Нинова ще постиг-
нем много по-добри
резултати." Това заяви
водачът на листата на
"БСП за България" в
Смолян Петя Михалевска
в "Събуди се" по "Нова
телевизия".

"Лично аз видях къде
съм сбъркала в миналата
кампания и вярвам, че
сме се поучили от грешки-
те си", сподели Михалевс-
ка. Тя отчете както субек-
тивните причини за сла-
бия резултат на БСП на
миналите избори, така и
обективните - притеснени-
ята от COVID-19, които са
попречили на немалка

Ïåòÿ Ìèõàëåâñêà: Â ÁÑÏ äîéäå
ìëàäî ïîêîëåíèå, î÷àêâà íè ìíîãî
ïî-äîáúð ðåçóëòàò
Îáåùàâàì äà äîâúðøà ïúòÿ íà Äèì÷î Ìèõàëåâñêè â Ðîäîïèòå è
äà âúðíà æèâîòà â ïëàíèíàòà, ãàðàíòèðà âîäà÷êàòà íà ëèñòàòà
íà ñîöèàëèñòèòå â Ñìîëÿí

част от твърдия електорат
на БСП да излезе да
гласува.

"Успяхме след 12
години да видим шанс да
върнем нормалността в
държавата. Остават още

Íà òîçè äåí

Събития
 987 г. - По нареждане на
българския цар Самуил е убит
брат му Арон, обвинен в сът-
рудничество с византийците.
 1645 г. - Английската рево-
люция: в Битката при Нейзби
главната армия на крал Чарлз
I е победена от въоръжените
сили на Оливър Кромуел, под-
държащи Парламента.
 1777 г. - Континенталният
конгрес във Филаделфия ут-
върждава Националното зна-
ме на САЩ - 13 червени и бе-
ли хоризонтални ленти, и 13
звезди на син фон.
 1919 г. - Британските пи-
лоти Джон Уилям Елкок и Ар-
тър Браун извършват първият
полет над Атлантическия оке-
ан без междинно кацане - от
канадското градче Сейнт
Джонс (Нюфаундленд и Лаб-
радор) до Ирландия.
 1920 г. - В Царство Бълга-
рия е въведена Трудова повин-
ност.
 1951 г. - Във Вашингтон е
представен първият компютър,
предназначен за масова упот-
реба - UNIVAC I.

 1966 г. - Ватиканът отменя
официално Индекса на забра-
нените книги, въведен през
1557 г.
 1985 г. - Германия, Фран-
ция, Белгия, Холандия и Люк-
сембург подписват Шенгенско-
то споразумение.
Родени
 1811 г. - Хариет Бичър Стоу,
американска писателка
 1856 г. - Димитър Благоев,
основател на българското со-
циалистическо движение
 1864 г. - Алоис Алцхаймер,
германски лекар

 1928 г. - Че Гевара, рево-
люционер от аржентински про-
изход
 1933 г. - Светлин Русев, бъл-
гарски художник, академик
 1946 г. - Виолета Гиндева,
българска актриса
 1946 г. - Доналд Тръмп, аме-
рикански предприемач и пре-
зидент на САЩ от 2017-2021 г.
Починали
 1853 г. - Захарий Зограф,
български художник
 1920 г. - Макс Вебер, нем-
ски икономист и социолог
 1968 г. - Салваторе Куази-
модо, италиански поет, Нобе-
лов лауреат
 2007 г. - Курт Валдхайм,
президент на Австрия и гене-
рален секретар на ООН



"Очакванията на българското
общество са за справедливост, а
справедливостта минава през въз-
мездие. От проверките и от рабо-
тата на служебното правителство
в различните министерства изли-
зат доста притеснителни неща и

Ñâèëåíñêè: ÁÑÏ ùå ðàáîòè çà
âúçñòàíîâÿâàíå íà äúðæàâíîñòòà
възмездие трябва да има".  Това
заяви Георги Свиленски, водач на
листата на "БСП за България" в
24-ти МИР в София по NovaNews.

"Промяната трябва да про-
дължи и БСП е партията, която
трябва да гарантира сигурност
именно в тази промяна", катего-
ричен бе социалистът.

Той обърна внимание, че ле-
вицата не е партия на статукво-
то и че тя се бори 11 години с
него. Той определи като нечест-
но и некоректно да се твърди от
нови политически субекти, че
щом те са били на протеста, а
не в парламента, са се борили
със статуквото, а БСП - не. Сви-

ленски акцентира, че левицата е
имала много изведени самостоя-
телни битки в парламента.

"Българските граждани ще ре-
шат коя партия може да промени
този модел. Партиите в послед-
ния парламент не дадоха знак,
че могат", коментира още той.

На въпрос каква е целта на
БСП за предстоящите избори
Свиленски изтъкна: "Прекалено
рано е да кажем кой ще бъде
победител. Амбициите на БСП са
за първото място, защото ситу-
ацията с отмяната на ограниче-
нията заради вируса, с амбици-
ите на служебното правителст-
во да гарантира честен вот, мис-

ля, че в България можем да има-
ме реални и честни резултати,
в които "БСП за България" да
бъде победител".

"България не може да си поз-
воли и не трябва повече да рис-
кува с предсрочни избори. Дър-
жавата трябва да продължи да
функционира и да започне да се
възстановява държавността.

Това може да стане с ре-
довни парламент и правителст-
во. Трябва да подходим отговор-
но към деня на изборите и да
изберем тези, които могат да га-
рантират тази стабилност, тази
сигурност в промяната на моде-
ла", смята социалистът.ç

няколко крачки, но се
опасявам, че политически-
те субекти не осъзнават
отговорността си. Никой
не е самодостатъчен -
нито всеки човек, било то
и политическа партия",

смята Петя Михалевска.
За област Смолян и

Родопите тя открои три
основни проблема - демог-
рафията, липсата на добра
пътна инфраструктура и на
адекватен транспорт.

"Обещавам да довърша
пътя на Димчо Михалевс-
ки (баща на кандидатката
за народен представител,
бил е зам.-кмет на Кър-
джали, зам.-министър на
регионалното развитие и
депутат от БСП със
значим личен принос в
развитието на местното
самоуправление и модер-
низацията на българските
региони, починал в разц-
вета на силите си едва на
48-годишна възраст през
2014 г. - бел. ред.) в
Родопите и да направя
всичко възможно да
върна живота в планина-
та - да бъда полезна за
всички хора от Родопите",
каза в заключение Миха-
левска.ç

"Целта ни е да отправим ясно
послание, че Русе и жителите на
областта повече не могат да ча-
кат и да броят жертвите по този
път. Всяка кампания и всяко пра-
вителство на ГЕРБ е обещавало
скоростен, безопасен път Русе -
Велико Търново. И всеки път не-
що се случва - появява се изви-
нение и работата се отлага. Ня-
ма да позволим пътят Русе - Тър-
ново да е тема и на следваща
кампания.

Новият парламент и излъче-
ното от него правителство ще има
тази задача. И ние се ангажира-

Ðóñåíñêèòå ñîöèàëèñòè çàïî÷íàõà êàìïàíèÿòà ñè
ñ äåìîíñòðàöèÿ çà ïúòÿ Ðóñå - Òúðíîâî

ме с нейното изпълнение." Тези
думи водачът на листата на "БСП
за България" в Русе Крум Зар-
ков отправи към събралите се
на демонстрацията на кръговото
при град Бяла по пътя Русе-Ве-
лико Търново, популярен с нев-
ралгичните участъци с повишен
пътен травматизъм.

 В събитието се включиха хо-
ра от Русе, Борово, Бяла и Це-
ново, а Младежкото обединение
на БСП в Русе участва в акция-
та, палейки червени факли и раз-
вявайки българското и европей-
ското знаме.ç
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Àãðàðíàòà íàóêà â Äîáðóäæà
ñòàíà íà 70 ãîäèíè

Аграрната наука в
Добруджа има дълга и
многолика история. Исто-
рическите предпоставки за
нейното възникване се
крият близо един век
назад във времето, когато
по силата на Букурещския
мирен договор от 1913 и
Ньойския мирен договор от
1919 година Южна Добру-
джа несправедливо влиза
в границите на Румъния. Тя
е върната на България
едва на 7 септември 1940
година с подписването на
Крайовския мирен договор.

С акт от 8 октомври
1940 г., въз основа на
заповед на Министерство-
то на земеделието и дър-
жавните имоти останалите
от румънците полски имоти
се предават на агронома
Трифон Чутуков, който,
заедно с първите осново-
положници на бъдещата
земеделска опитна стан-
ция, се настанява в тъй
нареченото долно стопанс-
тво, останало от румънско-
то опитно поле, разполо-
жено в района на днешно-
то летище в Добрич.

През 1941 г. Опитното
поле е вписано в държав-
ния бюджет на България
под името Земеделска
опитна станция със семеп-
роизводство. След 1944 г.
тя е преименувана в
Държавен земеделски
изпитателен институт в гр.
Добрич, който от 1947 г. до
преместването му в Гене-
рал Тошево е известен под
името Районен земеделски
изследователски институт,
гр. Толбухин. През периода
1941-1943 г. тук работи само
един научен работник.

С постановление на
Министерския съвет № 236
от 8 март 1951 г.: "За
развитие на селското
стопанство, водоснабдява-
нето и електрификацията
на Добруджа", се създава
Добруджанският селскосто-
пански научноизследова-
телски институт.

Сформират се секции
по земеделие, растение-
въдство, агролесомелиора-
ции, животновъдство,
механизация на селското
стопанство. Водят се
проучвания по земеделие,
мелиорации, животновъдст-
во, овощарство.

Институтът израства
като комплексно научно

звено и за кратък период
разгръща широка научно-
изследователска дейност.
Решават се важни за
района задачи по редува-
нето на културите, обработ-
ката на почвата, борбата с
неприятели, болести и
плевели, торенето, създа-
ването, изпитването и
внедряването на нови
сортове земеделски култу-
ри, подобряването на
породния състав в живот-
новъдството. Научните
изследвания по животно-
въдство (птицевъдство,
свиневъдство, говедовъдст-
во и овцевъдство) продъл-
жават до 1972 г. Създадена
е Североизточната българ-
ска тънкорунна порода
овце, която е основна за
района на Добруджа и
през последните години
придобива особено значе-
ние.

През 1962 г. Добруджан-
ският институт прераства в
национален институт,
специализиран в селекция-
та и технологията на
пшеница и слънчоглед.
През 1963 г. приема името
Институт по пшеницата и
слънчогледа "Добруджа" с
три основни секции: "Се-
лекция на пшеница", "Се-
лекция на слънчоглед" и
"Технологии на полските
култури".

От 1951 до 1962 г. се
създават и внедряват три
сорта пшеница, от които
сорт 100-10 достига през
1964 г. площ от 1 млн. дка.

През 1963 г. се приема
първата национална прог-
рама по селекция на
пшеницата.

През 1976 -1977 г. в
международно изпитване

Áëàãîäàðåíèå íà øèðîêîîáõâàòíàòà ñè äåéíîñò
Äîáðóäæàíñêèÿò çåìåäåëñêè èíñòèòóò ñå ïîëçâà
ñ âèñîê íàöèîíàëåí è ìåæäóíàðîäåí ïðåñòèæ,
à ñúçäàäåíèòå â íåãî ìíîãîáðîéíè íàó÷íè
ïðîäóêòè ñà öåíåíè è òúðñåíè â öÿë ñâÿò

резултат от селекцията на
твърда пшеница са призна-
ти сортовете "Сатурн 1",
"Нептун 2" и "Северина".

Селекцията на слънчог-
лед започва през 1945 г.
със създаването на първия
сорт № 75, устойчив към
новата за онова време
раса на синя китка, признат
и райониран през 1952 г.

През 1963 г. в България
започва селекцията на
хибриди слънчоглед. Пър-
вият хибрид на Института
носи символичното име
"Старт", признат през 1979 г.
Три години по-късно бащи-
ната линия на "Старт" е
заменена и е получен
хибрид "Супер Старт".

Нова страница в исто-
рията на селекцията на
слънчогледа се открива
през декември 1988 г.,
когато наш, български
хибрид слънчоглед е регис-
триран в Националния
каталог на Франция под
името "Албена", а през 1989
година е регистриран и у
нас. Хибридът се отглежда
във Франция с голям успех
от 1990 г., като до 1999 г. е
основен хибрид за тази
страна. Най-големи площи
е заемал през периода
1994-1996 г., като през 1995
г. заема 42 % от посевната
площ на слънчогледа във
Франция. "Албена" безус-
ловно представлява върхо-
во постижение в развитие-
то на аграрната наука в

на сортове пшеница в
Небраска - САЩ, сорт
"Юбилей" се класира на
първо място в целия свят,
което издига международ-
ния авторитет на българс-
ката селекция на пшеница.

През 1976 г. се открива
Лабораторният комплекс в
Добрич и до 1981 г. се
оборудва с модерни вегета-
ционни съоръжения. През
този период се създават
голям брой сортове пшени-
ца, които по показатели се
изравняват с най-добрите
сортове в световната
селекция. Получен е и
първият междулинеен
хибрид слънчоглед. През
1978 г. се създава секцията
"Селекция на бобови
култури".

През периода 1980-1988
г. са признати и районира-
ни 14 сорта пшеница. След
1990 г. се създават и приз-
нават 31 нови сорта. От
2003 до 2006 г. са утвърдени
11, а след 2006 г. - 14 сорта
обикновена пшеница. В

Науката е необходима на народа.

Страна, която не я развива, неизбежно се превръ-

ща в колония.

Фредерик Жолио-Кюри

Добруджа.
 След 1990 г. се създа-

ват и регистрират тринаде-
сет хибрида слънчоглед,
които са високодобивни,
високомаслени, устойчиви
на новата раса мана и
новата раса синя китка.
Хибридите "Диамант" и
"Перла" са резултат от
селекция на изменен
състав на маслото. Повише-
ното съдържание на олеи-
нова киселина (над 80 %) в
маслото на тези хибриди
го доближава по тип до
маслиновото масло.

От началото на 2001 г.,
след провеждане на струк-
турна реформа в земедели-
ето на Република България,
ИПС "Добруджа" приема
името Добруджански
земеделски институт. Днес
Добруджанският земеделс-
ки институт заслужено
заема лидерско място сред
институтите в системата на
Селскостопанската акаде-
мия към Министерството
на земеделието и храните.
Постигнатите от него
резултати в теорията и
практиката се публикуват в
престижни български и
европейски научни изда-
ния. Учени и специалисти
от института участват в
редица международни
форуми. Институтът се
посещава от множество
специалисти от институти и
университети от цял свят.
Благодарение на широко-
обхватната си дейност
Добруджанският земеделс-
ки институт вече седем
десетилетия се ползва с
висок национален и между-
народен престиж, а създа-
дените в него многобройни
научни продукти са ценени
и търсени в цял свят.

От сайта на
Добруджанския

земеделски институт

Снимки Пресфото БТА

Ден на отворените врати организира Добруджанският земеделски институт
край Генерал Тошево по повод 70-годишния си юбилей. Селекционери и
научни работници представиха пред земеделски производители качествата

на разработените и селектирани от тях зърнено-житни култури.
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В Плевен през послед-
ната седмица цената на
литър слънчогледово олио
достигна 4,15 лв. на дреб-
но в някои магазини,
което е най-високата цена
на маслото в цялата
страна, сочи анализ на
земеделското министерст-
во по справка на Систе-
мата за агропазарна
информация (САПИ).
Според статистиката литър
дизел в района се търгува
по 2,04 лв. за литър, което
показва, че олиото вече е
двойно по-скъпо от гори-
вото. В големите търговски
вериги слънчогледовото
олио в региона се продава
средно над 3,40 лв. за
литър, а на едро данните
на Държавната комисия по

Â ìíîãî ãðàäîâå íà äðåáíî òî
äîñòèãíà ãðàíèöàòà îò 4 ëâ.

Îëèîòî ñòàíà äâîéíî
ïî-ñêúïî îò äèçåëà

Започва да се работи върху За-
кон за кооперирането в земеде-
лието със западните варианти -
фермерски кооперации, коопера-
тивна верига, включително финан-
сова такава, която дава възмож-
ност за окрупняване на продукция
на друг принцип. Това каза замес-
тник земеделският министър Явор
Гечев в Пловдив пред журналисти.
Амбицията на служебния екип е
не просто да кърпи дупки, а да
остави законодателни инициативи
и стратегии в някои сектори. "Вмес-
то да решаваме проблемите на
парче, ще се опитаме да оставим

Àãðîìèíèñòåðñòâîòî çàïî÷âà ðàáîòà
âúðõó Çàêîí çà êîîïåðèðàíåòî

стоковите борси и тържи-
щата (ДКСБТ), че олиото в
Плевен се продава по 2,25
лв./л, което е спад на
седмична база с около
23%. На същата цена на
дребно в малките магази-
ни олиото се продава и в
Ловешко, показват данни-
те.

В Търговище слънчогле-
довата мазнина също е
над 4 лв за литър в мал-
ките магазинчета, а в
големите се продава по
средно над 3,80 лв. Около
границата от 4 лв. за
литър се продава олиото
и в столицата, Стара
Загора, Хасково, Перник,
Разград, Силистра, Благо-
евград, Разград, Русе и
други населени места. С

добро наследство на следващия ка-
бинет, решения, а не проблеми",
коментира той.

Сред по-трайните решения, ко-
ито се търсят, са такива, които за-
сягат розопроизводителите и пре-
работвателите "Заедно с тях под-

готвяме една по-цялостна стра-
тегия, ще оставим предложения,
законодателни инициативи и про-
мени в Закона за розите", обяс-
ни Гечев. Тютюнопроизводството
е друг тежък сектор, на който ще
бъде обърнато внимание.

Ловният съвет към Изпълни-
телната агенция по горите е при-
ел План за ползване на дивеча
през настоящия ловен сезон за
държавните ловностопански ра-
йони и районите, предоставени
на ловните дружини, информи-
рат от земеделското министерс-
тво.

Направен е анализ на дан-
ните за числеността на дивата
свиня в национален мащаб.
Вследствие на отстрела и смър-
тността от заболяването Афри-
канска чума по свинете, налага
необходимостта от предприема-
не на стратегически мерки по
отношение управлението на за-
пасите на този вид дивеч в бъ-
деще.

След дискусии членовете на
ловния съвет са взели решение
за национално съвещание, на ко-
ето да обсъдят проблемите и да
се разгледа състоянието и уп-
равлението на дивата свиня.

Гласувано бе решение за из-
менение на заповедта на минис-
търа на земеделието, храните и
горите. Седмичните ловни изле-
ти при групов лов на дива свиня
се намаляват от три на два, съг-
ласно Закона за лова и опазва-
не на дивеча.

Съветът е решил да бъдат из-
градени капани за благороден
елен в района на Попово с цел
бъдещото разселване на вида в
части от страната, където е на-
маляла числеността му. Ще бъ-
де сформирана работна група,
която да разглежда бъдещото
разселване на едрия дивеч.

Отчитането на отстрела на ди-
веча, както и планирането на
ползването да стане електрон-
но. Предложението e било об-
съдено на форум, съобщават
инициаторите от Изпълнителна-
та агенция по горите (ИАГ).

Дигитализацията ще изсвет-
ли ловната дейност, което ще до-
веде до решаване на множест-
во проблеми, свързани с рабо-
тата на ловните стопанствата и
всички, стопанисващи дивеча.

"Целта ни е лицата на про-
фесионалистите както в горска-
та, така и в ловната дейност да
станат публични и да бъдат мул-
типлицирани като добрия при-
мер в районите, където има
проблеми", е заявил д-р инж.
Александър Дунчев, изпълните-
лен директор на ИАГ.

Експертите са обсъдили съ-
що темата за достъп на всички
заинтересовани страни до гор-
ските територии, управлявани
от държавните ловни стопанс-
тва. Да бъдат изготвени ясни и
строги критерии, които да са в
основата на издаването на ог-
раничения за достъп, смятат ек-
спертите.

До 20 юли 2021 г. ще про-
дължат изпитите за придобива-
не на право на лов, съгласно
Закона за лова и опазване на
дивеча, съобщават от Изпълни-
телната агенция по горите. По-
вече от 5 000 са кандидат-лов-
ците след завършен курс на обу-
чение и практическа подготов-
ка. Правото на ловуване се уп-
ражнява от ловци, които прите-
жават членска карта и билет за
лов, заверени за съответната ка-
лендарна година, както и разре-
шително за лов.ç

Ïðèåò å ïëàí
çà ïîëçâàíå íà
äèâå÷à ïðåç
2021 ãîäèíà

около 20-30 ст. по-ниска е
стойността на олиото в
Пазарджик, Сливен,
Смолян, Шумен и др.

Средната цена за
магазините в страната,
калкулирана на дребно е
3,77 лв./литър, докато на
едро тя е 3,08 лв. за
същото количество.

По прогнози олиото
трябва да стабилизира
цената си до наближаване
на прибирането на нова
реколта, но до този мо-
мент все още има време
и в зависимост от клима-
тичните условия, тенден-
циите все още не са
твърдо определени.ç

Ще бъдат взети повторни кръв-
ни проби от животните на Ана Пет-
рова от град Болярово. Това ста-
на ясно по време на среща на
заместник-министъра на земеде-
лието Крум Неделков със стопан-
ката и нейните адвокати, съоб-
щиха от пресофиса на ведомст-
вото. По време на срещата се раз-
бра също, че ще бъде потърсена
възможност за финансово под-
помагане като вид обезщетение
заради пропуснати ползи. "Лично
съм готов да съдействам на ко-
легите от Българската агенция по
безопасност на храните и да взе-
мем пробите заедно. Ще изгот-
вим план за действие и имате пъл-
на подкрепа от наша страна", за-
яви доц. д-р Неделков.

Ана Петрова и адвокатите й
са заявили, че благодарят за ор-
ганизираната среща и за това, че
служебното правителство внася
нова линия за решаването на въп-
роса, който залежава от 2018 г.

Сагата започна през месец

Íîâàòà âëàñò ãîòîâà äà ïîäïîìîãíå ôèíàíñîâî
ôåðìåðêàòà Àíè îò Áîëÿðîâî çàðàäè ïðîïóñíàòè ïîëçè

е прекратил производството.
Пред сайтът агроминистърът

Христо Бозуков казва, че няма за-
конова възможност да бъдат ком-
пенсирани собствениците на уни-
щожените животни, тъй като не са
обжалвали в срок заповедите за
евтаназия и затварянето на фер-
мите. Но добавя: "Ще потърсим
възможност за финансов ресурс,
с който все пак потърпевшите да
получат известни компенсации".ç

За пореден път зам.-министъ-
рът на земеделието отбеляза, че
ресорното министерство е на чер-
вено и е нужна спешна актуализа-
ция на бюджета. "Ние ще се спра-
вим в рамките на нашите ангажи-
менти. Можем да подготвим за но-
тификация варианти за различни
подпомагания там, където наисти-
на са необходими. Но това можем
да го направим в рамките на съ-
ществуващия бюджет. Молбата ми
е независимо кой влезе в парла-
мента, в първите 15 дена да има
актуализация на бюджета", апели-
ра Гечев.ç

юли 2018 г., когато ветеринарни-
те власти обявиха 7 огнища на
чума по дребните преживни жи-
вотни в община Болярово, област
Ямбол, и в бургаското село Кос-
ти. По тази причина бе издадена
заповед за евтаназиране на жи-
вотните в района, където живот-
новъдството е основен поминък
на хората. Заради болестта бяха
унищожени над 2000 животни.
Стадото на Ана Петрова обаче бе-
ше опазено от доброволци.

Новата власт отказа да при-
теснява фермерката Ани Петрова
от Болярово и така приключи как-
то юридическият казус с нея, та-
ка и въобще мега сагата с чумата
в Странджа. През 2018 г., при ма-
совото избиване на животни, Пет-
рова прояви упорство и единст-
вена от стопаните не пусна евта-
низиращите екипи. Стадото не са-
мо оцеля, но и се размножи. Меж-
дувременно обаче фермата на
Петрова бе заличена от регист-
рите, държавата й стовари и дру-

ги административни неприятнос-
ти.  В средата на 2020 г. стопан-
ската спечели делото във Върхов-
ния административен съд (ВАС).
Ямболската дирекция към БАБХ
поиска отмяна на съдебното ре-
шение, но сега служебният земе-
делски министър Христо Бозуков
е настоял искането да бъде оттег-
лено. Според специализирания
сайт "Агроновините" късно във
вторник петчленен състав на ВАС
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Авторитетният амери-
кански вестник The
Washington Post публикува
статия на "Асошиейтед
прес" за новия български
премиер Стефан Янев. В
нея се разказва как
служебният министър-
председател на България
призова за обединяване
на националните усилия
за отстраняване на вкоре-
нилата се ендемична
корупция.

Янев говори на заседа-
ние на Съвета по сигур-
ността към правителст-
вото, което той свика в
понеделник, 7 юни, за да
обсъди нови политики за
борба с корупцията след
санкциите на правителст-
вото на САЩ срещу
български държавни
служители и бизнесмени
за техния "изключителен
принос" в корупцията.

Наложени са и санкции
на 64 юридически лица,
за които се твърди, че са
свързани с тях, като
Вашингтон заяви, че този
ход е най-мащабното
действие на САЩ до
момента, насочено срещу
корупцията.

Санкциите срещу
българите и компаниите
ефективно им пречат да
имат достъп до финансо-
вата система на САЩ,
замразяват техните аме-

рикански активи и забра-
няват на Америка да
правят бизнес с тях.

Янев заяви, че българс-
кото правителство ще се
опита да сведе до мини-
мум възможните полити-
чески и икономически
рискове за страната от
санкциите на САЩ.

"Трябва да защитим
държавните компании от

Ïðåìèåðúò ßíåâ å áúëãàðñêèÿò
ëèäåð â áîðáàòà ñ êîðóïöèÿòà
Êîðóìïèðàíàòà ñðåäà íå ñàìî óíèùîæàâà ìåæäóíàðîäíèÿ àâòîðèòåò íà ñòðàíàòà,
íî è ïîäêîïàâà íåéíàòà ïîëèòè÷åñêà ñèñòåìà è îñíîâèòå íà íåéíàòà äåìîêðàöèÿ

Служебният министър
на икономиката Кирил
Петков съобщи резулта-
тите от проверката на
междуведомствена група
в Държавната консолида-
ционна компания (ДКК
ЕАД). Резултатите минис-
търът обяви в 6-минутно
видео, публикувано в
Youtube.

През 2018 г. Министер-
ството на икономиката
прехвърля на строителна-
та компания "Монтажи",
която e под шапката на
ДКК и към онзи момент
е със запорирани смет-
ки, 500 милиона лева за
ремонт на язовири. Това
се случва след наводне-
ния и констатации, че
общините нямат възмож-
ност сами да поддържат
водоемите. "Монтажи"
обаче няма капацитет да
извършва тези ремонти,
не може да оперира
сметките си, затова го
прави чрез дъщерна
фирма - "Монтажи Со-
фия". Така сключва над

налагането на финансови
санкции. За тази цел
трябва да предотвратим
банкови трансакции с
тези разследвани лица, за
да не бъдат блокирани
бизнеси и държавни
компании", каза Янев.

Той обаче призна, че
санкциите на САЩ са
сериозен сигнал, че
корупцията в България

има дълбоки корени в
политическата и икономи-
ческата система на стра-
ната и последиците от
това вече излизат извън
границите на страната.

България, член на
Европейския съюз и
НАТО, е многократно
порицавана от западните
си партньори, че не
успява ефективно да се

бори с корупцията.
Transparency International,
организацията, която
следи корупцията по
света, обяви България за
най-корумпираната държа-
ва в 27-членния ЕС.

Янев заяви, че корум-
пираната среда в Бълга-
рия не само унищожава
международния авторитет
на страната, но и подко-
пава нейната политическа
система и основите на
нейната демокрация,
правейки я нефункционал-
на и неефективна.

"Няма начин да имаме
стабилна политическа
система, просперираща
икономика или функциони-
раща социална система,
без да решаваме основни-
те проблеми с корупция-
та", каза той.

Служебното правителс-
тво, назначено след
парламентарните избори
през април, доведе до
поредица от разкрития за
предполагаема корупция,
включваща предишното
правителство на експре-
миера Бойко Борисов.

„Âèäèìè ðåçóëòàòè îò ÃÅÐÁ“:
ßçîâèð çà 2,3 ìëí. ëâ. å ñóõ ãüîë, à
áóòèëêà áåçàëêîõîëíî å „ñúîðúæåíèå“
Áåòîí çà 126 ëåâà å ïëàòåí ïî 219 ëåâà, òðàíñïîðòíèòå
ðàçõîäè ñà 5 ïúòè ïî-ñêúïè îò ñðåäíèòå â äúðæàâàòà

200 договора с подизпъл-
нители на стойност над
620 милиона лева. Като
резултат са извършени
едва пълни 10 ремонта
на язовири.

Заключението на
работната група е, че
въпреки сериозната

инициатива на държавата
и солидния вложен в
това финансов ресурс,
един значим обществен
проблем остава нерешен.

Министър Петков е
снимал язовир "Пазар
дере" до Ловеч, чийто
ремонт струва около

2,350 милиона лева.
"Този ли водоем е най-

големият приоритет в
Топ 10 приоритета на
държавата за безопас-
ност във водния сектор.
Тук ли трябва да се
приоритизират парите на
данъкоплатците", пита

министър Петков.
Той показа как изг-

лежда завършеният след
ремонт язовир.

Инж. Владимир Бар-
зов от междуведомстве-
ната група разказва на
какви данни се е натък-
нал при проверката:

"Един специфичен
хидротехнически бетон,
който в София е 126
лева, тук е актуван за
219 лева, плюс 30 лева
транспорт. Т. е. приблизи-
телно двойни цени за
бетона. По-фрапиращи са
цени на транспортни
разходи. Обикновено
цените варират между
15-20 стотинки на тон/
километър. А тук цените,
които са искали и са
взели съответно от
държавата, са 1,16 лева
на тон/километър. Т. е.
5 пъти по-скъпи."

Това е реката, която
трябва да пълни язовира.
Това, което виждате, е,
че тя изтича свободно,
добави Петков.
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Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Íàøàòà öåë å äà íÿìà
ìèçåðñòâàùè õîðà. Äà èìà ðàáîòà
è äîáðè äîõîäè, è ïåíñèè. Ìëàäèòå
äà îòãëåæäàò ñïîêîéíî äåöàòà ñè.
Âñåêè äà ìîæå äà ñå ëåêóâà. Äåöàòà
äà ìîãàò äà ñå îáðàçîâàò

Промяната започна, вре-
ме е за възмездие, но е
време и за градеж. Това ка-
за лидерът на БСП и водач
на "БСП за България" в 3-
ти МИР Варна и в 25-и МИР
София-град Корнелия Нино-
ва по време на откриване-
то на предизборната кам-
пания на "БСП за България"
в столицата.

"Днес е началото на кам-
панията за един парламент,
но не е време за мандатни-
ци. Днес е време за дър-
жавници. Преди 4 години за-
почнахме тази битка за про-
мяна. Още тогава заявихме,
че България е поробена от
свои, има паралелна държа-
ва и задкулисие и те крадат
10 млрд. лв. от българския
народ. Това беше през 2017
г. и знаете, че през следва-
щите години заради тези
смели думи и действия бях-
ме подложени на натиск, на
охулване, на опити за купу-
ване. Искам да ви благода-
ря, че стоически издържах-
ме и упорито продължавах-
ме тази битка за справед-
ливост. Промяната започна.
ГЕРБ, Бойко Борисов и тех-
ният едноличен, крадлив мо-
дел на управление рухна.
Време е за възмездие, но е
време и за градеж", подчер-
та още Нинова.

Ето пълния текст
на обръщението на
Корнелия Нинова:

"Скъпи социалисти,
симпатизанти, гости
и партньори,
Днес поставяме начало-

то на предизборната кам-
пания, но ние сме в среда-
та на една дълга, изстрада-
на от нас битка за промя-
на. Днес е началото на кам-
панията за един парламент.
Но не е време за мандат-
ници. Днес е време за дър-
жавници. Преди 4 години
започнахме тази битка за
промяна - тогава, когато бе-
ше много трудно, когато
мнозина мълчаха - уплаше-
ни или купени. Още тогава
заявихме: "България е по-
робена от свои. Има пара-
лелна държава и задкули-
сие. И те крадат 10 мили-
арда лева от българския на-
род. Това беше през 2017 г.

И знаете, че през след-
ващите години заради тези
смели думи и действия, бях-

ме подложени на натиск, на
охулване, на опити за купу-
ване. Аз искам да ви благо-
даря, че стоически издър-
жахме и упорито продължа-
вахме тази битка за спра-
ведливост. И промяната за-
почна, ГЕРБ, Борисов и тех-
ният едноличен, крадлив
модел на управление рух-
на. Време е за възмездие,
но е и време за градеж.

Защото днес най-важни-
ят въпрос е: какво след мо-
дела "Борисов"? Какво да
се направи и кой може да
го направи. Появиха се но-
ви партии, присвоиха си
протестния вот, нарекоха
се "протестни партии", ма-
кар и появили се накрая
за аплодисментите. Но си
позволиха да ни нарекат
"статукво". И трябва да по-
лучат нашия отговор. А от-
говорът е истината - ние не
сме статукво. Ние сме пос-
ледователната, принципна-
та, системната опозиция на
този модел. Ние сме сис-
темната партия, която мо-

же да даде сигурност в
промяната и да се погри-
жи за всеки.

И нещо повече - ние сме
наясно какво трябва да се
направи сега.

Нашата цел е да няма
мизерстващи и бедни хора,
които не могат да си пла-
тят тока. Да има работа и
добри доходи, и пенсии.
Младите да отглеждат спо-
койно децата си. Всеки да

може да се лекува. Децата
да могат да се образоват.
Предприемчивите и умни
българи да могат да правят
икономика. Да има сигур-
ност във всеки български
дом и да бъдем независи-
ма и суверенна България.

Но такава независима и
суверенна, в която никой
лидер на политическа пар-
тия да не може да си поз-
воли да каже, че друга дър-
жава е неговата родина. На-
шата родина е България. Та-
кава независима и суверен-
на, в която не може чужди
войници да влизат в бъл-
гарска собственост. Такава
независима и суверенна,
която може сама да съди и
осъди корумпираните, а не
да чака някой отвън да го
направи.

Искам да се обърна
към вас, кандидатите
за депутати в нашите
листи в цяла Бълга-
рия, и към водачите:

Вие сте нашата първа ли-
ния в цялата страна. Ние не
сме кандидати и водачи
просто за един парламент.
Ние сме водачи на общест-
вото. Ние сме водачи за
промяна. Ние сме водачи за
справедливост, за сигурност
и за добруването на българ-
ския народ. Идете днес и за-
несете тази сила, тази воля
за промяна до всяко бъл-
гарско кътче. До всеки бъл-
гарски гражданин. Нека да
дадем сила и увереност на
нашия народ, че можем да
градим друга България, че
можем да работим и да пос-
тигнем добруването на бъл-
гарския народ.

И ако досега бяхме са-

Към голямото ляво обединение в петък се присъе-
диниха:

1. ГД "Народна сила"
2. Общонародният комитет за защита на национал-

ните интереси
3. ПП "Българската левица"
4. Федерация на потребителите
5. Съвет на европейската научна и културна общ-

ност
Така партиите и гражданските структури, които си

подадоха ръка за обща лява и ляво-център политика
стават 16. Продължават разговорите  между БСП и
още  партии за обединение.

"Във време, в което българският народ е разделен
и постоянно противопоставян, ние даваме пример как
може да събираш и обединяваш в обща цел - сигур-
ност в промяната  и грижа за хората", заяви Нинова
на срещата.

ми в тези битки, днес е раз-
лично. Във време на раз-
деление и омраза, ние обе-
диняваме, ние съединяваме
наши идейни съмишленици.
Подадохме ръка.

Благодаря ви, уважаеми
партньори, че загърбихме
различията си, разделени-
ята си през годините и днес
тук сме 16 партии и орга-
низации с обща цел. Вър-
вим заедно към общия ни
успех и просперитета на
България. Благодаря ви за
голямото ляво обединение,
защото България има нуж-
да от него.

Скъпи български
граждани,

Най-лошото остана зад
гърба ни. Пред нас има са-
мо една възможност - да
възстановим държавността,
да възстановим справедли-
востта. Можем да го пос-
тигнем. На добър час и ус-
пех!", завърши Корнелия
Нинова.

"Ние не сме статукво, не
сме партия корпорация, ни-
то сме популисти. Не про-
тивопоставяме едни бълга-
ри на други. Ние сме сис-
темни, защото уважаваме
разделението на властите,
върховенството на закона,
парламента и парламента-
ризма в България. В момен-
та постигнахме нещо, кое-
то дълго обещавахме - Бо-
рисов да бъде отстранен от
власт. Сега това се приема
за даденост. Но някой дос-
та се е потрудил, за да има-
ме тази даденост днес." То-
ва заяви водачът на листа-
та на "БСП За България" във
Велико Търново Явор Бо-
жанков при националното
откриване на кампанията на
левицата.

Той подчерта, че парла-
ментарната група на "БСП
за България" е било единст-
вена опозиция в 44-тия и 45-
ия парламент и сама е из-
веждала множество битки.

"БСП е отборът, който
може даде сигурност в нас-
тоящия момент", категори-
чен е Божанков.

"Ние сме хора, които
представляват различни
краища на България, но
нас ни обединява едно -
носим в сърцата си лява-
та идея, защото тя наис-
тина се носи в сърцето. Ля-
вата идея е в сърцето на
всички прогресивни дви-
жения, които са давали
напредък на човечеството.
В нейното сърце е чове-
кът. Затова всички наши
действия са насочени в
полза на хората." С тези
думи се включи водачът на
листата на "БСП за Бълга-
рия" в Ловеч Ирена Анас-
тасова в откриването на
кампанията в София.

"Да довършим битката за
промяна, за друг живот в
България", призова още тя.

Îáùî 16 ïàðòèè è ÍÏÎ ñà ÷àñò
îò „ÁÑÏ çà Áúëãàðèÿ“

ÁÑÏ îòêðè ïðåäèçáîðíàòà ñè êàìïàíèÿ
ïîä ìîòîòî „Ñèãóðíîñò â ïðîìÿíàòà.
Ñ ãðèæà çà òåá!“

ÁÑÏ îòêðè ïðåäèçáîðíàòà ñè êàìïàíèÿ
ïîä ìîòîòî „Ñèãóðíîñò â ïðîìÿíàòà.
Ñ ãðèæà çà òåá!“
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"Една Земя ни е роди-
ла, една Земя ни храни,
утешава и развива. Една
Земя ни създава пробле-
ми, ако не я обгрижваме
Заедно. Нека да й се
доверим! Земята ни е по-
древна и по-мъдра от
всички нас, които изпол-
зваме благата й. И точно
в това е жилавостта на
Националното самосъз-
нание във времето."

Това казва почетният
председател на ДПС д-р
Ахмед Доган през 2017
година в политическото
си послание към "и
християни, и мюсюлмани"
в нашата Родина.

Четири години по-
късно неточен превод на
думата "анаватан"
(anavatan), изречена от
председателя на ДПС
Мустафа Карадайъ по
време на посещението
му в Турция, разбуни
националистически
страсти с препратки за
това кой какво разбира и
как чувства Родината.

В буквален превод от
турски anavatan означава
"майката родина", в разго-
ворния език обаче думата
се използва повече като
географско понятие за
"земите на дедите". В този
смисъл Мустафа Карадайъ
използвал anavatan по
време на срещата си с
председателя на Великото
национално събрание на
Турция проф. д-р Мустафа
Шентоп, който споделил
пред гостите от България,
че корените на рода му
са от Северна Македония.
Продължавайки тази
линия на разговора Кара-
дайъ му разказал, че
корените на неговите деди

Çà ðîäèíàòà íà Êàðàäàéú
è èìïåðèÿòà íà Äîãàí

са от Турция (анаватан),
за да покаже на домаки-
на, че двамата имат обща
съдба.  Преводачът на
новината на Анадолската
агенция от турски на
български приел, че
"анаватан" (земята на
дедите ни) и "ватан"
(родина) са синоними,
откъдето дойде и неточ-
ният израз в българските
медии.

Историята показва, че

българските турци
винаги са били лоялни
към българската
държава

и това го показват не
само последните 30 годи-
ни демокрация. А лидерите
на ДПС от Доган до Кара-
дайъ винаги са подчерта-
вали, че България е тях-
ната родина, че те са бъл-
гарски политици, а ДПС -
гарант за териториалната
цялост на България.

Само трябва да над-
никнем в архивите, за да
разберем, колко неумест-
но е отново да бъде

разиграна етническата
карта на тема "анаватан".

В политическото си
послание от 2017 година
създателят и почетен
председател на ДПС д-р
Ахмед Доган казва:
"Българската държавност
започва от хан Аспарух. А
правото на последния е
модерната българска
държава, член на ЕС. Аз
съм гражданин на тази
държава и изборът ми е
категоричен, защото е
дълбоко мотивиран. И
всеки опит за назидание,
или за претенция към
моята държава - като
"бивша територия", зася-
га моето национално
самосъзнание и визията
ми за бъдещето".

Можем да се върнем
още назад във времето -
през 1994 година, когато
темата за "етническата
партия ДПС" се въргаля-
ше като горещ картоф на
политическата сцена.
Тогава Доган направи
още по-категоричното
признание: "Аз съм
наследник на голяма

империя. И знам как се
пази дворът на империя-
та. Но това не е Турция.
Моята империя е Бълга-
рия. Оставам всеки да
разсъждава върху това.
България е моята родина.
Тази земя я имаме, тя е
наша и трябва да я
пазим със зъби и нокти.
Ние всички сме една
нация. Един човек от
турски произход иска да
се чувства равноправен
българин в тази страна,
в която сме родени".

И до днес Доган
не е изменил на тази
своя позиция.

А сега да видим какво
казва за родината сегаш-
ният председател на ДПС
Мустафа Карадайъ.

На 28 май 2017 на
възпоменателен митинг в
Руен в памет на жертви-
те на тоталитарния ре-
жим Карадайъ използва
три пъти думата "родина":

"28 години показваме
правилния път за разви-
тие на нашата Родина.
Нашата философия е
толерантност и мир,
заедност и единство, за
нас различният не е враг.
Заедно с другия, ние
искаме да градим по-
доброто бъдеще и за нас
и нашите деца...

Призовавам да бъдем
силни за да можем да
отстояваме нашата кауза.
Каузата за толерантност
и мир в региона, за
заедност и обединение,
за правата и свободите в
нашата Родина и регио-
на, за стабилност и
сигурност в нашата
Родина".

Åäíà Çåìÿ íè å
ðîäèëà, åäíà Çåìÿ
íè õðàíè, óòåøàâà
è ðàçâèâà, êàçâà
ïî÷åòíèÿò ëèäåð
íà ÄÏÑ è èäåîëîã
íà êîíöåïöèÿòà
çà çàåäíîñòòà

Година по-късно, на 18
юли 2018-а, в реч на
официалната церемония
за откриване на памет-
ник на Васил Левски в
община Руен

Карадайъ призовава
да градим мирното
бъдеще на Родината:

"Да помним и да
знаем, че между думи и
дела трябва да има
единство, че само обеди-
нени от обща национална
кауза, която не дели
хората по етнос, религия,
политическа принадлеж-
ност, лично и социално
положение, можем да
градим мирното си бъде-
ще в нашата Родина. В
разбирателство и заед-
ност, под знамето на
чистата и святата репуб-
лика."

През 2019 година на
възпоменателен митинг
за Майските събития от
1989 г. в село Пристое
думата "родина" отново е
в словото на Карадайъ:
"Ние сме пазители на
целостта на нашата
Родина. Ние сме пазите-
ли на мира, стабилността
и сигурността в нашата
държава. Ние през 1989
година не се борехме за
националисти в нашата
държава. Ние се борехме
за демокрация, за толе-
рантност, за заедност в
нашата Родина".

От "Епицентър"

Евродепутатът от ДПС
Илхан Кючюк е избран с
голямо мнозинство за един
от двамата президенти на
партията на европейските
либерали АЛДЕ.

Това е изключително
постижение и международ-
но признание за кадъра на
ДПС, израснал от младеж-
ката организация на пар-
тията на д-р Ахмед Доган.
АЛДЕ е сред трите най-
влиятелни европейски пар-
тии наред с Европейската
народна партия и Партия-
та на европейските соци-
алисти.

Изборът на Илхан Кю-
чюк е високо признание за
ДПС като част от либерал-
ната общност, която отсто-
ява либералните ценности
както на национално, така
и на европейско ниво, пи-
шат от пресцентъра на
ДПС.

"Добра новина е, че
един от новите президен-
ти на АЛДЕ е от Източна
Европа. Либералите разши-
ряват своята география в
Европа и в този смисъл из-
борът ми е не само приз-
нание за ДПС, което през
последните 3 десетилетия
се утвърди като гарант на

либералните ценности, а и
за България и региона. Ние
изпращаме силно послание
до гражданите в по-новите
държави членки и в Запад-
ните Балкани, че техният
глас се чува и могат да
участват отвътре в евро-
пейските процеси, а не да
бъдат статични наблюдате-

ли", коментира Кючюк след
избора му.

Либералите и демокра-
тите в Европа създават
своето политическо семей-
ство през 1976 г., а през
1993 г., след като се раз-
растват и утвърждават,
формират истинска евро-
пейска политическа партия,
която отстоява либерални-
те ценности и до днес.

С повече от 70 членки и
хиляди индивидуални чле-
нове са една от най-голе-
мите европейски партии,
които са солидно предста-
вени в Европейския съвет,
Европейската комисия, Ев-
ропейския парламент и
други институции. Ръково-
дител на Европейската ли-
берална младеж е Антоа-
нета Асенова, също от ДПС.
Организацията има над 200
000 членове.

Илхан Кючюк e роден

през 1985 година в Севли-
ево. Завършва политология
и право във Великотърнов-
ския университет "Св. св.
Кирил и Методий".

От 2005 година е член
на младежката организа-
ция на ДПС, а от ноември
2012 година е неин пред-
седател.

През 2014 година е изб-
ран за депутат в Европей-
ския парламент в парла-
ментарната група на Али-
анса на либералите и де-
мократите за Европа.

При проведените избо-
ри на 26 май 2019 година
Кючюк отново е избран с
петгодишен мандат за
член на Европейския пар-
ламент от листата на ДПС

Преди да стане евроде-
путат, е парламентарен
секретар - Министерски
съвет на Република Бълга-
рия.

Èëõàí Êþ÷þê å èçáðàí çà ïðåçèäåíò íà åâðîïåéñêèòå ëèáåðàëè
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Пьотр АКОПОВ

Остават броени дни до сре-
щата на Владимир Путин с Джо
Байдън в Женева. До последния
момент се появяваха съобщения,
че дневният ред с предлаганите
от двамата президенти теми за
обсъждане не съвпадат.

Нищо учудващо в това няма,
като се имат предвид влошените
през последните години отноше-
ния. Трябва да се отбележи, че
не Москва доведе до демонтажа
на двустранните отношения. Тя не
въвежда санкции, не призовава
към изолация и наказания на пар-
тньора. Същевременно винаги пот-
върждава готовността си за диа-
лог по всички важни проблеми
не само за Русия и САЩ, но и за
целия свят. Не е ясно обаче, дали
на такъв диалог е готов Вашинг-
тон. На думи - да. Представители
на администрацията на Байдън
непрекъснато повтарят, че смятат
диалога за важен, че искат пред-
сказуеми отношения между двете
страни, но същевременно дават
основания за съмнения.

Теоретически за срещата в
Женева се очертават два сцена-
рия. Тя може да премине в прес-
трелка с взаимни претенции, а
може наистина да се състои на-
пълно конкретен разговор и до-
ри спор по най-острите пробле-
ми. Никой не чака от срещата
пробив или някакви локални ус-
пехи. Добре ще бъде, ако пос-
тигнат смекчаване на ограниче-
нията в дипломацията и в дей-
ността на посолствата. При пър-
вия сценарий разочарованието
ще бъде всеобщо. Владимир Пу-
тин не е настроен да влиза в
препирни с Байдън, но е ясно,
че ако американският му колега
започне да излага претенции, да
поставя условия и изисквания,
руският президент ще бъде при-
нуден да му отговори в същия
дух - не по форма, а по съдър-
жание. Ползата от такъв диалог
ще бъде нулева.

Разбира се, среща заради са-
мата среща не е нужна никому -
нито на Русия, нито на САЩ. Бай-
дън би искал да покаже на аме-
риканците и на света, че Амери-
ка си връща лостовете за управ-
ление на световния ред. Има
опасност срещата да повтори
сценария със свадата между вън-
шните министри на Китай и САЩ
през март в Анкоридж. Тогава две-
те страни още в първите минути
пред телевизионните камери се
обсипаха взаимно с остри обви-
нения и преговорите така и не
започнаха. Ако картината се пов-
тори в Женева, Белият дом няма
да спечели нищо.

На американския президент
му е необходимо да намери ба-
ланс: да демонстрира пред аме-
риканците и на Запада своята
твърдост в общуването си с Пу-
тин и едновременно с това да
покаже способност да води пре-
говори. От една страна, личните
качества и опит на Байдън му
позволяват да изиграе тази ро-
ля. От друга - вътрешнополити-
ческата ситуация и заявеният ве-
че от него курс го подтикват да
влезе в много по-примитивна иг-
ра, а това му гарантира загуба.

С други думи президентът на

тези ценности била изградена ця-
лата държавна система на САЩ и
той не можел да ги подмине. По
същата логика трябва да напом-
ня, че и ние имаме ценности, на
които се базира нашето общест-
во и държава. Те предполагат след-
ването на доста сериозни прин-
ципи, които за съжаление наши-
те западни колеги пренебрегват.
Така че и те ще трябва да отгово-
рят на някои въпроси".

Москва може да повдигне те-
мата за движението BLM ("Жи-
вотът на черните има значение"),
за множеството нарушения по

САЩ може да се изкуши да пад-
не в капана на американските
претенции към Русия, да повта-
ря безсмисления в отношенията
с Москва комплект от фрази ка-
то: "намеса в изборите в САЩ",
"заплаха за демокрацията", "аг-
ресия срещу Украйна", "преслед-
ване на политическите опонен-
ти". В такъв случай той може и
да забрави да подхване темата
за глобалната сигурност и други
важни за света проблеми.

За подобно развитие на сце-
нария има всички предпоставки,
особено като се имат предвид
изявленията на високопоставени
лица от администрацията в Белия
дом, включително и на самия пре-
зидент, в навечерието на среща-
та в Женева. В свое обръщение
преди дни Джо Байдън сподели
разсъждения за американската из-
ключителност. "Америка е уникал-
на. Тя е идея. За разлика от всич-
ки останали страни в света тя се
базира на идея, докато база на
другите е вероизповеданието, ге-
ографията, етноса. А ние се опи-
раме на идеята, на очевидната ис-
тина, че всички мъже и жени са
създадени равни. Затова сме уни-
кални в света. Неотдавна водих
дълъг двучасов разговор с пред-

Всичко това е добре извест-
но: те не са като всички остана-
ли, имат особена мисия, която
им позволява да се намесват във
всичко и навсякъде по света, да
диктуват на народите тяхната вън-
шна и вътрешна политика, да ги
учат как да живеят. Този тип про-
пагандна лексика е известна от
близо 100 години, но особено
активно тя започна да се упот-
ребява след Втората световна
война. През последните десети-
летия САЩ обявиха, че "защита-
та правата на човека" са прио-
ритетно направление във външ-
ната им политика. Немалка част
от западния и в целия незападен
свят прекрасно разбират за как-
во става дума: за идеологическо
обосноваване на американската
глобална експанзия и за инстру-
мент на разширяването и укреп-
ването влиянието на САЩ. Да се
разговаря с американците за пра-
вата на човека може, но трябва
добре да се помни, че от тяхна
страна това е нагла манипула-
ция и опит да се отвлече внима-
нието от сериозните проблеми.

Русия никога не е отказвала
да обсъжда тази тема. В отговор
на "заканите" на Байдън във Вън-
шно министерство на Русия от-

Äâà ñöåíàðèÿ çà ñðåùàòà â Æåíåâà
Èìà îïàñíîñò îò ïðîâàë, àêî Áàéäúí îñòàíå â ïëåí
íà ìèòà çà àìåðèêàíñêàòà èçêëþ÷èòåëíîñò

това на нея й предлагат да не от-
говаря на санкциите, да не обръ-
ща внимание на кампаниите на За-
пада по нейната демонизация. Ис-
кат от руските хора да се откажат
от собствените си ценности. Не-
що повече - отказът от тях се пос-
тавя като условие за приемането
им в "семейството на цивилизо-
ваните народи". Във водената сре-
щу Русия информационна война
се натрапва следната логика: неп-
равилните руснаци имат неправил-
на държава. Доказателство за то-
ва е, че не искат да пуснат Украй-
на на правилния Запад, засилват
армията си, не гласуват за пра-
вилните прозападни "борци за сво-
бода", традициите им са мракобес-
ни и не подкрепят ЛГБТ общество-
то. Това не са ценности, а истинс-
ка заплаха за света.

Подобна пропаганда обаче
става все по-неефективна дори
в т.нар. единен Запад. Това ста-
ва все по-трудно на фона на цен-
ностната криза, която преживя-
ват САЩ и Европа. Сложно е да
убеждаваш собствените си граж-
дани, че си загрижен за правата
на човека по света, когато не си
решил расовите проблеми в соб-
ствения си дом, когато протест-
ните демонстрации се разгонват
с гумени куршуми и конна поли-
ция, когато стотици получават се-
риозни присъди за участие в про-
тестите, когато "свободата на
словото" се превръща в слове-
сен параван и накрая - когато
остават незабелязани и дори са
поощрявани проявите на неона-
цистите в редица източноевро-
пейски страни. Лукавството и
двуличието на Запада става все
по-явно и по-откровено.

Байдън обаче такива теми не
го интересуват. Те не влизат в
кръга от понятия, формиращи
смисъла на идеята за правата на
човека. Това не пречи на Путин
да засегне болезнените за Запа-
да въпроси. Не за да чуе няка-
къв вменяем отговор от амери-
канския си колега, а за да дръп-
не още веднъж булото от лъжов-
ните ценности, на които се опи-
ра изключителността на Амери-
ка. Впрочем Байдън няма да сбър-
ка, ако избере втория сценарий
- двамата лидери да се заемат с
"инвентаризация" на съвпадени-
ята на интересите и на разног-
ласията между двете ядрени дър-
жави и така да помогнат на све-
та да направи крачка назад от
опасната черта.               (ria.ru)

Нямаме прекалени очаквания, нито илюзии, свърза-
ни със срещата между президентите Владимир Путин и
Джо Байдън. Има обаче обективна необходимост от
обмяна на мнения на най-високо равнище за опаснос-
тите, които Русия и САЩ виждат като две най-мощни
ядрени държави в света. Надявам се, че американските
експерти по Русия ще оценят действията, интересите,
позициите на Русия и червените линии, които тя поста-
вя. Ще поработят над грешките си и ще се откажат от
диалога от позицията на претенции за хегемония в меж-
дународните дела".

Сергей Лавров пред форума
 "Примаковски четения"

седателя Си и му дадох да разбе-
ре, че не можем да не защитава-
ме правата на човека по целия
свят, защото ние сме такива, как-
вито сме. След няколко дни ще
се срещна с президента Путин и
на него ще обясня, че няма да
стоим като странични наблюда-
тели и да му позволяваме да на-
рушава тези права", заяви само-
надеяно Байдън.

говориха, че "традиционно са го-
тови да реагират на всички въп-
роси на американската страна",
дори като се има предвид, че по-
добна готовност от страна на
САЩ много рядко се наблюдава.
С други думи, Москва е готова
да вземе участие в предложена-
та от Вашингтон игра, но на рав-
ни условия.

По този повод Сергей Лавров
отбеляза: "Байдън иска на всяка
цена да повдига въпроса за пра-
вата на човека - и с китайския, и
с нашия президент, тъй като на

време на последните президент-
ски избори, т.е. за някои вътреш-
ни проблеми на САЩ, които про-
тиворечат дори на техните цен-
ности. После може да се пого-
вори и за вътрешните проблеми
на Русия. Защо във Вашингтон
смятат, че само те имат право
да предявяват претенции и да се
намесват във вътрешните рабо-
ти на други страни? Никой не ги
е назначавал за отговорници по
правата на човека в целия свят.

Русия цени равноправния и
уважителен диалог. В замяна на

Среща по време на визитата на Байдън в Москва през 2011 г.,
когато Путин е премиер

Страницата подготви
Светлана МИХОВА

В. „Русия днес -
Россия сегодня“
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Владимир Путин
казва, че не се е
засегнал от това, че
Джо Байдън го нарече
убиец и изтъква, че е
чувал десетки
подобни обвинения и
това не е нещо, за
което се тревожи.
Винаги съм действал
в интерес на руския
народ и руската
държава, подчертава
Путин и допълва, че
не преживява ни най-
малко заради казано-
то от Байдън.

Снимки Пресфото БТА

Стотици хора протестираха в
Мадрид срещу плановете на
испанското правителство да
помилва дузина затворени

каталунски лидери на сепаратис-
тите. Демонстрацията  беше

организирана от група на
гражданското общество в
защита на единството на

нацията.

Руският президент
Владимир Путин каза, че
очаква предстоящата му
среща с президента на
САЩ Джо Байдън да
помогне за постигане на
диалог между двете стра-
ни и възстановяване на
личните контакти, съобщи
Ройтерс, цитирайки Интер-
факс.

В излъчени вчера
откъси от интервю за
държавната телевизия
"Россия-1", Путин конста-
тира, че в навечерието на
срещи на високо равнище
двете страни обикновено
намаляват "негативната
реторика", какъвто е
случаят и сега. Той заявя-
ва, че очаква "създаване-
то на реално функциони-
ращи механизми" по
въпросите от взаимен
интерес, което по думите
му е и цел на американс-
ката страна.

Сред въпросите от
взаимен интерес той
изброява стратегическата
стабилност, регионалните
конфликти, опазването на
околната среда. Казва
също, че двете страни

Øâåéöàðöèòå ãëàñóâàõà íà ÷åòèðè ðåôåðåíäóìà

Îòíîøåíèÿòà ìåæäó Ìîñêâà è Âàøèíãòîí ñà â íàé-íèñêàòà ñè
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В Швейцария вчера бя-
ха проведени няколко ре-
ферендума - за забрана на
изкуствените пестициди, за-
тягане на законите за бор-
ба с тероризма, намалява-
не на вредните емисии и из-
вънредно финансиране на
борбата с пандемията от
COVID-19, предаде Ройтерс.

Целта на екологичните
инициатива за пестицидите,
която поражда бурна поле-
мика, е земеделието в ця-
лата страна да стане орга-
нично и до десет години да
се забранят синтетичните

Всички ваксини,
дори тези, които не са одобрени
от Европейската агенция по
лекарствата, ще бъдат признава-
ни от Гърция за влизане в
страната, пише в."Катимерини",
като се позовава на представи-
тел на комисията по здравеопаз-
ване, която съветва правителст-
вото по въпроси, свързани с
пандемията. Вана Папаевангелу
каза, че решението е било взето
по препоръка на комисията.
Ваксините, които ще се приемат,
са "Новавакс", "Синовак",
"Спутник V", "Синофарм" и
"КанСино". Папаевангелу
подчерта, че туристите ще могат
да влизат в Гърция през
сухопътните граници, а указания-
та за хотелите и корабите ще
бъдат допълнени с изискването
служителите да са ваксинирани
или да се тестват за коронави-
рус всяка седмица.

Най-малко
деветима загинаха, а трима бяха
спасени след експлозия във
въгледобивна мина в Соча,
Централна Колумбия. Според
националната агенция за мините
експлозията в петък в мина
"Диаманте 5" е предизвикана от
концентрация на "метан и
въглищен прах". Страната е
регистрирала 171 жертви на
подобни инциденти през 2020 г.,
спрямо 82 за предходната
година. Полезните изкопаеми,
добивани в мините, и добивът на
петрол са основно перо в
износа на Колумбия.

Космически турист
плати 28 милиона долара за
разиграно на търг място за
пътешествие заедно с милиарде-
ра Джеф Безос при първия
туристически полет в космоса на
компанията му "Блу Ориджин",
планиран за 20 юли. Спечелили-
ят, чиято самоличност ще стане
известна едва след няколко
седмици, изпревари двайсетина
други участници в състоялия се
онлайн търг, продължил по-малко
от 10 минути. Наддаването за
космическата разходка продължи
един месец. Началната цена за
мястото беше 4,8 млн. долара.
Повече от 7500 души от 159
страни, се регистрираха за търга,
от които само 20 стигнаха до
финалния му етап. Човекът,
спечелил търга, ще придружи
основателя на Амазон, брат му
Марк и още един пътник.
Пътуването ще се осъществи с
ракетата "Ню шепърд" на "Блу
ориджин", която по план трябва
да бъде изстреляна на 20 юли от
западната част на щата Тексас.

хербициди и вносът на хра-
ни, при чието производст-
во са използвани такива ве-
щества. Друга инициатива
предвижда да се отпускат
субсидии само на ферме-
ри, които не използват пес-
тициди, употребяват по-мал-
ко антибиотици и отглеждат
само толкова животни, кол-
кото могат да изхранват с
храна от собствените си
ферми.

Ще се гласува и за за-
кон, който цели до 2030 да
намали наполовина емиси-
ите от въглероден диоксид

в сравнение с нивата им от
1990 г. Той предполага и уве-
личаване на данъка върху
самолетните билети с до
120 франка (134 долара).
Противниците му казват, че
подобна разпоредба само
ще увеличи разходите на
бизнеса, а няма да помог-
не за опазването на окол-
ната среда, защото на
Швейцария се падат само
0,1 процента от глобалните
въглеводородни емисии.

Предложенията, свърза-
ни със селското стопанст-
во, ще вдигнат цените на

суровините, предупреждава
хранителната индустрия.
Ако се реши, че за произ-
водство на шоколад може
да се използва само какао,
отгледано без пестициди,
цената на шоколада ще се
увеличи с 30 на сто. Пред-
ложенията се отхвърлят и
от фермерските сдружения
с изключение на асоциаци-
ята на фермерите, занима-
ващи се с органично земе-
делие.

Привържениците на заб-
раната на пестицидите каз-
ват, че продукцията на аг-
рохимически гиганти като
швейцарската "Синджента"
и германския БАСФ застра-

шават здравето на хората
и вредят на околната сре-
да. Производителите на те-
зи вещества обаче уверя-
ват, че продукцията им под-
лежи на регулации и стро-
ги проверки. Освен това из-
тъкват, че без тях добивите
на зърнени култури ще
спаднат. Според много фер-
мери забраната ще вдигне
цените на храните, ще кос-
тва работни места и ще уве-
личи вноса на храни.

Отделно ще се гласува
за инициатива за питейна-
та вода, чиито вносители се
борят против замърсяване-
то на водите на страната с
пестициди. ç

може да работят ефектив-
но и в икономическата
сфера, и добавя, че има
"взаимен интерес" към
тази възможност.

Владимир Путин изра-
зява надежда, че срещата
му с Байдън няма да бъде
напразна. Той очаква тя
да създаде условия за
дискусия по въпроси на
сигурността, включително
въоръженията, и казва, че
Байдън е проявил "профе-
сионализъм" с решението
САЩ да удължат действи-
ето на договора за нама-
ляване на стратегическите
оръжия (Нов СТАРТ).

Путин заявява, че е
Русия е готова да предава
на САЩ киберпрестъпни-
ци, но само ако и амери-
канската страна предава
на Москва престъпници и
двете страни постигнат
споразумение по този
въпрос. Белият дом съоб-
щи, че на срещата си с
Путин на 16 юни Байдън
ще постави въпроса за
кибератаките с искане на
откуп, идващи от Русия.

В навечерието на
срещата Владимир Путин

казва в интервю за аме-
риканската телевизия Ен
Би Си, което ще бъде
излъчено днес, че през
последните години отно-
шенията между Вашингтон
и Москва са в най-ниска-
та си точка, предаде
Ройтерс. Имаме двустран-
ни връзки, които се
влошиха до най-ниската
точка през последните
години, казва Путин

според английски превод
на част от интервюто,
разпространена от медия-
та.

Путин заявява също, че
президентът Байдън е
политик от кариерата, на
практика през целия си
съзнателен живот се е
занимавал с политика и
има надежда, че няма да
предприема импулсивни
крачки. ç
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Ëèäåðèòå íà Ã-7 îáñúäèõà êëèìàòè÷íèòå ïðîìåíè
Президентът на САЩ

Джоузеф Байдън случай-
но влезе в ресторант по
време на срещата на
върха на Г-7, където в
същото време журналис-
ти предаваха информаци-
ите си за събитието,
пише Епицентър.

Във видеоклип, публи-
куван в социалните
мрежи, репортери забе-
лязаха, че Байдън не е
там, където трябва да
бъде, но президентът на
САЩ излезе на терасата
на ресторанта и започна
объркано да се оглежда
наоколо, вероятно тър-
сейки да види съпругата
си Джил, която по-късно
се появи на другата
страна на ресторанта и
му се обади.

Журналистите, макар
и изненадани от появата
му, не пропуснаха въз-
можността да го попитат
как върви срещата на
върха, а той отговори:
"Много добре".

Преди три дни Байдън
пристигна в Обединеното
кралство, което е първа-
та спирка от европейско-
то му турне, по време на

Франция и САЩ са на едно мнение за необходимостта от сътрудни-
чество по важните международни въпроси, заяви американският
президент Джо Байдън при първата си двустранна среща със своя
френски колега Еманюел Макрон. Това е първата лична среща на
двамата лидери от встъпването в длъжност на Байдън през януари.

Áàéäúí âëåçå ïî ãðåøêà â ðåñòîðàíò
ñ æóðíàëèñòè â Êîðíóîë

Êåéêî Ôóõèìîðè îãëàâè ïðîòåñò çà îñïîðâàíå íà ðåçóëòàòèòå îò èçáîðèòå â Ïåðó
Дясната кандидатката за президент на Пе-

ру Кейко Фухимори, която се очертава да из-
губи балотажа срещу социалистическия си съ-
перник Педро Кастильо, поведе в събота про-
тест с искане за обявяване за недействителни
на част от гласовете, които не са в нейна пол-
за, предаде Ройтерс.

"Ако избирателната комисия анализира това,
резултатите от изборите ще бъдат преобърнати,
приятели мои", каза Фухимори пред хиляди свои

35-годишната  Сана Марин през декември 2019 г. стана
най-младият европейски премиер

Във Финландия вчера
бяха произведени местни
избори. Те се смятат за пър-
ви тест за популярната мла-
да министър-председателка
Сана Марин и ръководена-
та от нея Финландска со-
циалдемократическа пар-
тия. Мартин встъпи в длъж-
ност само преди година и
половина, малко преди да
избухне пандемията, преда-
де АП.

35-годишната Марин, ко-
ято през декември 2019 г.
стана най-младият европей-
ски премиер, е много попу-
лярна в страната и получи
похвали и от чужбина за на-
чина, по който се справя в
коронавирусната криза в
страната си с население от
5,5 милиона. Но резултатът
от изборите може да се ока-
же разочароващи за нея ка-
то водач на социалдемок-
ратите. Въпреки личната й
популярност ръководената

Ôèíëàíäöèòå ãëàñóâàõà íà ìåñòíè èçáîðè
Снимки Пресфото БТА

привърженици, много от които развяваха перу-
ански знамена. "Аз съм от хората, които никога
не се отказват", допълни тя. Популистката канди-
датка каза пред медии, че според нея няма да
бъде върната в затвора, след като съдия се про-
изнесе по мярката, която да й бъде наложена по
дело за пране на пари, и обвини съперника си в
изборни манипулации, отбелязва АП.

"Вярвам, че правосъдието няма да приеме
аргументите за превантивно задържане, изло-

жени от прокурор Перес", каза на пресконфе-
ренция Фухимори. През март Перес поиска 30
години затвор за Кейко Фухимори, заедно с
присъди за съпруга й и още 38 души.

В сряда дясната кандидат-президентка ка-
за, че ще поиска анулиране на 200 000 гласа,
подадени за Кастильо, който води пред нея с
едва 50 000 гласа. Предизборният й щаб тепър-
ва ще трябва да обоснове твърденията й за
изборни измами, отбелязва АП. ç

от нея партия не успя да
спечели доверието на мла-
дите гласоподаватели. Две-
те опозиционни партии -
консервативната Национал-
на коалиционна партия, и
популистката партия "Фин-
ландци" водят в социологи-
ческите проучвания.

Вчерашното гласуване
за състава на над 300 об-
щински и градски съвета ще
бъде показателно за попу-
лярността на партиите пре-
ди следващите парламен-
тарни избори през 2023 г.
Този път залозите са по-го-
леми, тъй като местните из-
бори бяха отложени с два
месеца заради кризата с
ковида, а и поради напре-
жение в петпартийната ля-
воцентристка управляваща
коалиция. През април тя ед-
ва не се разпадна, когато
партията Финландски цен-
тър, един от големите коа-
лиционни партньори, запла-

ши да я напусне заради
спор около харченето на
публични средства.

Основните теми на из-
борната кампания са пла-
нираните от правителство-
то социални и здравни ре-
форми, свързани с местна-
та власт, данъците и стра-
тегията на страна за изли-
зане от ковид кризата.

Най-новите социологи-
чески проучвания сочат, че
Националната коалиционна
партия ще получи 19 про-
цента от гласовете "Финлан-
дците" - 18 процента, а со-
циалдемократите на Марин
- 17 процента, което би би-
ло с около 1,1 процента по-
малко, отколкото на пре-
дишните избори.

От началото на пандеми-
ята Финландия е регистри-
рала под 94 000 случая на
заразяване и 946 починали
- един от най-ниските пока-
затели в Европа. ç

което, освен на срещата
на върха на Г-7, той ще
участва в срещата на
върха на НАТО, среща на
върха ЕС-САЩ и на 16
юни среща в Женева с
руския лидер Владимир
Путин. На тръгване от
САЩ бившият американс-
ки президент Тръмп
пожела на Байдан да не
заспи по време на сре-
щата с Путин.

Климатичните промени
бяха централна тема на
обсъжданията на недел-
ния последен ден от
срещата на върха на Г-7
в английското графство
Корнуол, предаде ДПА.
Домакинът Великобрита-
ния се опитва да убеди
партньорите си от група-
та да се съгласят с
амбициозен план за
климата, който да бъде
приет на конференцията
на ООН за климатичните
промени през ноември в
Глазгоу. По-рано от
Белия дом казаха, че
вече са договорени
"конкретни мерки" в тази
насока.

Освен Обединеното
кралство и САЩ групата

на седемте най-развити
държави включва Герма-
ния, Канада, Италия,
Франция и Япония.

Държавните и прави-
телствените ръководите-
ли възнамеряват също да
предприемат стъпки за
ограничаването на дър-
жавните субсидии за
изкопаемите енергийни
източници, в частност
въглищата. А Вашингтон,
Берлин, Лондон и Отава
искат да бъдат отпуснати
на развиващите се дър-
жави до 2 млрд. долара
за ускоряване на проце-
са за постепенното им
отказване от въглищата.

В изявлението на
Белия дом се казва още,
че Г-7 трябва да коорди-
нира целите в областта
на климата, така че да се
ограничи глобалното
затопляне до 1,5 градуса
над нивата от прединдус-
триалната епоха. Досега
планетата е вече "затоп-
лена" с около 1,2 градуса
спрямо тези нива.

Великобритания каза,
че страните от Г-7 плани-
рат да събират по 100
млрд. годишно, за да

финансират климатични
инициативи в развива-
щите се страни. Според
британските домакини на
настоящата среща за
пръв път е бил поет
ангажимент за постига-
нето на "климатична
неутралност" най-късно

до 2050 г. и заявка за
намаляването до 2030 г.
почти наполовина на
емисиите на парникови
газове спрямо нивото от
2010 г. Климатични орга-
низации критикуват тези
планове като недостатъч-
ни. ç
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На „Герена“ няма никаква
яснота кой ще бъде новият
треньор на отбора

Ñïîíñîð ïëàòèë ëàãåðà
íà „ñèíèòå“ â Ïðàâåö

Един от спонсорите на
Левски вече е платил
летния лагер на "сините",
който ще бъде в Правец.
От клуба обаче все още
не са обявили кога ще
стартира подготовката
там. Заради процесите
около евентуалната смяна
на собствеността мъглата
на "Герена" е пълна.
Засега "сините" обявиха
единствено, че ще напра-
вят първа тренировка
преди новия сезон днес.
Тя ще започне от 18 часа
на стадион "Георги Аспа-
рухов". Очаква се занима-
нието да бъде водено от
Живко Миланов. През
миналия сезон той бе
временен наставник в
отсъствието на разболе-
лия се от коронавирус
Славиша Стоянович.
Левски пък взе решение
да не подновява договора
на сърбина със словенски
паспорт. Така в момента
"сините" на практика са
без старши треньор.

Кандидатът за нов
собственик на Левски
Джо Диксън е имал

среща с представители
на НАП, разкри в своята
Фейсбук страницата
една от фенските органи-
зации "Синя приказка".
"Под ''срещи с някои
институции'' Диксън
имаше предвид срещи с
НАП. По наша информа-
ция там е ходил заедно с
Наско Сираков. Понеже
клубът изостава с внос-
ките в момента, а трябва
да е изряден, ако иска
да няма проблеми. От
там е и разминаването с
информацията на Би Ти
Ви. Те са питали Столич-
на община и Министер-
ството на спорта и нор-
мално да им кажат, че
Диксън не е ходил на
срещи там", пишат от
"Синя приказка в защита
на британеца.

В същото време прези-
дентът на БФС Борислав
Михайлов обяви, че
Левски и Черно море ще
са под мониторинг всеки
месец поради финансови
причини. Двата клуба
обаче са взели лиценз и
със сигурност ще участ-

ват в Първа лига през
следващия сезон.

"Надявам се Левски да
се оправи, тъй като това е
в плюс и на БФС. Всички
отбори вече са взели
лиценз за Първа лига,
като Левски и Черно море
ще са на мониторинг
всеки месец по финансо-
ви причини", заяви Михай-
лов, без да уточнява
повече подробности. "Аз

не знам повече от вас
какво се случва на "Гере-
на". Левски и ЦСКА трябва
да са добре, тъй като
разполагат с огромна
фенска маса", каза още
завърналият се наскоро
президент на футболния
съюз, който вече обяви,
че форматът на Първа
лига през новия сезон
няма да се променя -
остават 14 отбора. ç

Íàêðàòêî
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Енрике Рафаел си
намери нов отбор

в Португалия. Бразилецът
вече е футболист на
Маритимо, а веднага след
това използва социалните
мрежи да благодари на
ЦСКА, където игра четири
години.

Кристиан Гомис иска
да напусне
Локомотив (Пд),

като се надява да получи
предложение от отбор от
Лига 2 на Франция.
Играчът пристигна в
Пловдив през октомври
миналата година, а в края
на сезона успя да стигне
и до титулярното място.
Преди няколко месеца
обаче от "черно-белия"
клуб обявиха, че догово-
рът на играча е удължен с
една година.

Днес ще стане ясно
дали Етър

ще трябва да търси нов
треньор или Александър
Томаш ще продължи да
работи в родния си град.
Разговорите със специа-
листа бяха стартирани
отново, след като се
разбра, че "виолетовите"
нямат шанс да се върнат
елита по административен
път и ще трябва да се
борят за това през Втора
лига. В същото време
Томаш бе обявил, че ще
води тима само в елита.
"Болярите" обаче се
надяват той да размисли,
нищо че ще бъдат с
орязан бюджет.

Изявите на Илиан
Илиев-младши за на-
ционалния отбор на
България не останаха
незабелязани. В Пор-
тугалия отново се се-
тиха за него като за
един от най-перспек-
тивните млади футбо-
листи в Европа. Както
е известно, Илиев пре-
кара близо две годи-
ни в Академика Куим-
бра преди да се завър-
не у нас и да се нало-
жи в първия състав на
Черно море.

"Той е роден е във
Фуншал. Носи името
на баща си и доста на-

Ситуацията около провеждане-
то на Копа Америка в Бразилия се
усложни, след като в тимовете на
Венецуела и Боливия се получиха
по няколко положителни случая на
коронавирус. Съобщава се, че 11
членове на венецуелската делега-
ция, включително 8 футболисти, са
дали положителни тестове в събо-
та. Капитанът на тима Томаш Рин-
кон вече обяви в Инстаграм, че е
с положителен тест и се оттегля от
турнира.

25-годишната Барбо-
ра Крейчикова стана
поредната чехкиня
шампионка от Големия
шлем, след като пре-
бори за 2 часа игра
другата дебютантка на
финала в "Ролан Гарос"
- Анастасия Павлючен-
кова, с 6:1, 2:6, 6:4. Тъй
като има титла в Па-
риж на двойки, чехки-
нята постигна знаменит
дубъл с трофея, което
за последно бе прави-
ла Мери Пиърс през
2000 година.  Крейчи-

След 40 години отново чехкиня - Барбора Крейчикова, спечели "Ролан Гарос"

Â Ïîðòóãàëèÿ îòíîâî ñå ñåòèõà
çà íàø íàöèîíàë

помня за  него с игра-
та си и добрите изяви,
които имаше по вре-
ме на контролата с
Франция. Илиан Или-
ев-старши е играл за
Бенфика, Маритимо и
Салгейрош", написа "А
Бола", който посвети
голям материал за
младата ни надежда.

Една от най-големи-
те спортни медии в
Португалия смята, че
Илиан Илиев би тряб-
вало да се завърне
там, където е роден. То-
ва би бил нов транс-
ферен удар за "моря-
ците", които през ми-

налото лято напълниха
касата си след продаж-
бата на Мартин Мин-
чев в Славия (Прага).

До този момент на
"Тича" имат оферта от
Румъния за Илиан
Илиев. Според запоз-
нати обаче тя е доста
под цената, която от
Черно море търсят за
младата си звезда.
През зимата се твър-
деше, че тя варира
между 750 000 и 1 000
000 евро. Родните клу-
бове, които проявяват
интерес към Илиев,
също са далеч от те-
зи пари. ç

Почти същото е положението и
с отбора на Боливия, където след
извършване на PCR тестове бяха
открити три положителни случая
сред играчите и един от техничес-
кия персонал.

В Бразилия епидемията все още
върлува, като се изсипаха редица
критики, че правителството взе ре-
шение да приеме турнира, след ка-
то той първоначално бе предвиден
да се състои в Аржентина и Ко-
лумбия. ç

COVID-19 óäàðè Êîïà Àìåðèêà

Íåâèæäàí ïðåç òîçè âåê äóáúë
íà „Ðîëàí Ãàðîñ“ çà Êðåé÷èêîâà

кова е и първата чех-
киня от 1981-ва с три-
умф на "Ролан Гарос",
когато това направи
Хана Мандликова. Са-
мата Крейчикова пък
неведнъж е споделяла,
че друга нейна леген-
дарна сънародничка -
Яна Новотна е оказва-
ла голяма подкрепа
още от тийнейджърски-
те й години.

"Много съм щастли-
ва. Наслаждавах се на
целия ден. Радвам се,
че имах възможност да

играя пред тази стра-
хотна публика. Трудно
ми е да подбера пра-
вилните думи. Все още
не мога да повярвам,
че съм спечелила тит-
ла в Големия шлем.
Преминах през трудни
времена, през тежки
моменти, но постигнах
нещо, за което винаги
съм мечтала", коменти-
ра тенисистката, която
от днес ще се изкачи
на рекордното в кари-
ерата си 15-о място в
световната ранглиста. ç

В отсъствието на старши треньор
36-годишният Живко Миланов
ще изведе Левски на старта за новия сезон

Снимка
Пресфото

БТА
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Дебютантът на европей-
ски първенства Финландия
поднесе голямата изненада
и спечели с минималното
1:0 като гост на Дания на
стадиона в Копенхаген.
Единственото попадение бе
дело на Йоел Похинпяло в
60-ата минута, но срещата
от група В ще остане в
историята и изключително
драматичните минути,
превърнали се в над час и
половина, в края на първо-
то полувреме, когато една
от звездите на "червения
динамит" - Кристиан Ерик-
сен, припадна на терена и
дълго време му бе оказва-
на медицинска помощ,
след което бе откаран в
болница.

Мачът бе временно
прекъснат в 43-тата минута,
тъй като Ериксен се стро-
поли на терена без видима
причина при изпълнение
на тъч и остана безжизнен.
Наложи се да се появи
реанимационен екип, който
да прилага сърдечен
масаж. Впоследствие
Ериксен бе изнесен на
носилка и откаран в болни-
ца, а двата отбора бяха
прибрани в съблекалните в
очакване на официално
решение дали срещата ще
продължи.

Лукаку поведе Белгия
с два гола на старта
в първенството

Óæàñúò ñ Êðèñòèàí áåëÿçà
âòîðèÿ äåí íà øàìïèîíàòà

Малко преди края на първата
част на мача между Дания и Фин-
ландия звездата на "червените"
Кристиан Ериксен колабира и се
строполи на терена. Светкавич-
ната реакция на Симон Кяер оба-
че влезе в историята. Капитанът
на "червения динамит" изтича 50-
60 метра и даде първа помощ на
Ериксен, като с действията си е
предотвратил съотборникът му да
си глътне езика, докато е в без-
съзнание. Бързата реакция на съ-
дията Антъни Тейлър, който пови-
ка медицински екип на терена са-
мо пет секунди след случилото се,
също бе много важна.

Последваха най-дългите 12 ми-

Малко по-късно УЕФА
пусна съобщение, че двата
тима са пожелали да
доиграят мача, след като
са се уверили, че Ериксен
е в стабилно състояние и
над час и половина след
прекъсването, те поднови-
ха своята битка.  В 60-ата
минута противно на логика-
та на случващото се на
терена при една от много
редките си атаки гостите
успяха да открият резулта-
та - 1:0 за Финландия.
Йоел Похянпало простреля
Каспър Шмайхел с глава.

В 71-вата минута съдия-
та Антъни Тейлър посочи
бялата точка след съпри-
косновение между Паулус
Араюури срещу Юсеф
Поулсен. Отговорността за
изпълнението се падна на
Пиер-Емил Хьойберг, но
вратарят на Финландия
Храдецки уцели ъгъла и
грабна топката в прегръд-
ката си.

Националният селекцио-

нер на Дания Каспер
Хюлманд не скри емоциите
си след случилото се със
звездата на неговия отбор
Кристиан Ериксен: "Много
тежка вечер, в която
всички си припомнихме
кои са най-важните неща в
живота. Всички наши
мисли са с Кристиан и
семейството му. Възхитен
съм от реакцията на отбо-

доиграха мача. Всички
бяха емоционално срина-
ти", коментира още Хюл-
манд.

Ромелу Лукаку отбеляза
два гола, а Белгия спечели
с 3:0 срещу Русия в първия
си мач от група В на Евро
2020. Срещата се игра в
Санкт Петербург, но и това
не помогна на руснаците,
които бяха надиграни от
един от фаворитите за
титлата. Лукаку откри
резултата в 10-ата минута,
а в 34-тата влезлият като
резерва Тома Мюние удвои
аванса на белгийците.
Малко преди края напада-
телят на Интер се разписа
за крайното 3:0.

Лошата новина за
Белгия обаче бе контузията
на защитника Тимоти
Кастание. Той няма да
може да продължи участи-
ето си в шампионата след
само 27 минути игра.
Футболистът получи двойна
фрактура на скулата.
Крайният бранител на
Лестър ще претърпи опера-
ция, която ще го извади от
строя най-малко за месец.

В следващият кръг
Финландия се изправя
срещу Русия на 16 юни, а
Дания ще играе срещу
Белгия на 17 юни. ç

ра, не ми стигат думите да
го изразя."

"Много се гордея от тях,
от поведението им един
към друг. Кристиан е един
от близките ми прияте-
л1в неделя, но играчите
решиха да продължим,
след като разбрахме, че
Кристиан е в съзнание и
стабилно състояние. Неве-
роятно е, че те излязоха и

Ромелу Лукаку (вдясно) отбеляза два гола във вратата на Русия
Снимка Пресфото БТА

нути във футбола от много вре-
ме. Централният бранител на дат-
чаните обаче беше супергероят,
който действа хладнокръвно и
светкавично, без да се поддаде
на паниката. Той първо помогна
на Кристиан, докато дойдат лека-
рите, след което даде кураж на
рухналата половинка на плеймей-
къра на Интер, а след това нака-
ра всичките си съотборници да
направят жива стена пред своя
паднал съотборник, за да бъде
скрит от камерите.

От Датската футболна феде-
рация вчера публикуваха съобще-
ние в социалните мрежи, в което
се дава информация около със-

Турция - Италия 0:3

0:1 Мерих Демирал 52 - автогол, 0:2 Чиро Имобиле 66, 0:3
Лоренцо Инсиние 79

Уелс - Швейцария 1:1

0:1 Брийл Емболо 49, 1:1 Кийфър Мур 74

Ïðîãðàìàòà çà äíåñ

Група D
Шотландия - Чехия - 16 часа, Диема
Българският съдия Георги Кабаков ще бъде четвърти рефер на

срещата, която ще се играе в Глазгоу.
Група Е
Полша - Словакия - от 19 часа в Санкт Петербург, БНТ1
Испания - Швеция - от 22 часа в Севиля, Диема

Ðåçóëòàòè â ãðóïà À
тоянието на Кристиан Ериксен,
който все още се намира в бол-
ница. "Говорихме с Кристиан, кой-
то изпрати поздрави на своите
съотборници. Неговото състояние
е стабилно и той продължава да
бъде хоспитализиран за по-ната-
тъшни изследвания. Отборът и ща-
бът получиха помощ заради кри-
зисната ситуация и ще продъл-
жат да се подкрепят взаимно след
инцидента. Бихме искали да бла-
годарим на всички за сърдечните
пожелания към Кристиан Ериксен
от фенове, играчи, кралските се-
мейства на Дания и Англия, меж-
дународни асоциации, клубове и
т. н.", се казва в изявлението.ç

Футболистите на Дания направиха жива верига около носилката на Кристиан Ериксен

Смразяващият инцидент на
двубоя  между Дания и Финлан-
дия (0:1) в Копенхаген, при кой-
то звездата на домакините Крис-
тиан Ериксен колабира на тере-
на, ще доведе до сериозна про-
мяна във футбола. През послед-
ните години и най-вече след пан-
демията от COVID-19 футболни-
ят календар се сгъсти значител-
но, което доведе до здравослов-
ни проблеми при играчите.

От Международния съюз на
професионалните футболисти
(ФИФ Про) обявиха, че вече се
работи по това графикът на иг-
рачите да бъде разреден с цел
да се гарантира здравето им, а

Ïëàíèðàò ðàçðåæäàíå íà êàëåíäàðà
çàðàäè çäðàâåòî íà èãðà÷èòå

инцидентът с датчанина ще ус-
кори значително процеса. "За
последните четири години игра-
чите по света ни казваха, че
календарът не е направен адек-
ватно. Не отговаря на нуждите на
футболистите. Условията по вре-
ме и около мачовете изтощават
психологически. В следващите ме-
сеци ще преговаряме с ФИФА и с
останалите заинтересовани стра-
ни за изготвяне на по-приемлив
план, който да гарантира сигур-
ността на играчите на и извън те-
рена. За нас гласът на футболис-
тите е най-важният в този разго-
вор", заяви генералният секретар
на съюза Йонас-Баер Хофман.ç
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ÁÍÒ 1

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
13.30 Приказки за саке - 5-сериен доку-

ментален филм /Япония, 2021 г./
14.00 Бързо, лесно, вкусно
14.30 Телепазарен прозорец
14.45 Малки истории
15.00 Влакът на динозаврите - 40-сериен

анимационен филм /копродукция,
2009 г./, режисьор Крейг Бартлет

15.30 Мън Уа - анимационен филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Парламентарни избори 2021: Диспут
16.45 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

Векилска
18.00 По света и у нас
18.15 УЕФА Евро 2020: Трето полувреме
19.00 УЕФА Евро 2020: Полша - Словакия

- пряко предаване от Санкт Петер-
бург

20.55 УЕФА Евро 2020: Трето полувреме
21.30 По света и у нас
22.00 Парламентарни избори 2021: Гласо-

вете на България
22.15 Спортни новини
22.30 Денят тв филм /6 епизод/
23.20 Спасяване с хеликоптер - 4-серийна

документална поредица /Австралия,
2010 г./, режисьор Джен Катони (14)

23.55 УЕФА Евро 2020: Трето полувреме
обзор на деня

00.30 УЕФА Евро 2020: Испания - Швеция
запис

02.30 УЕФА Евро 2020: Шотландия - Чехия
запис

04.40 По света и у нас /п от 21:30 часа/

bTV

05.40 "Лице в лице" /п./
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. 53
16.00 Премиера: "Малки убийства" - сери-

ал, с. 2, еп. 3
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване с водещ Цветанка Ризова
18.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 3
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Безмилостен град" - се-

риал, еп. 114
21.00 "Скъпи наследници" - сериал, еп. 11
22.00 "Комиците и приятели" /п./
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Домашен арест" - сериал, еп. 16
00.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 3, еп. 11, 12
01.00 "Истинска любов" - сериал, еп. 88
02.00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.10 "Втори шанс" - сериал, с. 2, еп. 56

bTV Action

05.15 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 3,
еп. 5

06.00 Анимационен блок: "Приключенията
на котарака в чизми" - сериал, с. 3,
еп. 2 - 5

08.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 7
09.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 3, еп. 14
10.00 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 19
11.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 3, еп. 7
12.00 "Човек от стомана" - фентъзи, екшън,

приключенски (САЩ, Канада, Вели-
кобритания, 2013), режисьор Зак
Снайдър, в ролите: Хенри Кавил,
Ейми Адамс, Майкъл Шанън, Даян
Лейн, Ръсел Кроу, Антье Трауе, Кевин
Костнър, Айелет Цурер, Лорънс Фиш-
бърн и др.

15.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 8
16.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 3, еп. 15
17.00 "Кости" - сериал, с. 12, еп. 8
18.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 3, еп. 8
19.00 Часът на супергероите: "Луцифер" -

сериал, с. 3, еп. 20
20.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 20, еп. 6
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Дъската на дяво-

ла" - хорър, психотрилър (САЩ, Япо-
ния, 2014), режисьор Стайлз Уайт, в
ролите: Оливия Кук, Ана Кото, Дарън
Кагасов, Бианка Сантос и др. [16+]

23.45 "Закон и ред: Специални разследва-
ния" - сериал, с. 20, еп. 6

00.45 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 3, еп. 8
01.45 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 20
02.45 "Кости" - сериал, с. 12, еп. 8
03.45 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 3, еп. 15
04.45 "Да Знаеш Как" (2021) /п./ - преда-

ване за ремонти и обзавеждане,
еп. 10

bTV COMEDY

05.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
06.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 5
07.00 "Круд" - сериал, еп. 23, 24
08.00 "Корени" /п./ - сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "Анжелика" /п./ - сериал
10.30 "Бетовен 2" - комедия, семеен (САЩ,

1993), режисьор Род Даниъл, в ро-
лите: Чарлз Гродин, Бони Хънт, Никол
Том, Кристофър Кастайл, Деби Ма-
зар, Крис Пен, Сара Роуз Кар, Мори
Чейкин, Хедър Маккоум 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. 23, 24
19.00 "Корени" - сериал, еп. 6
19.30 "Новите съседи" - сериал, с. 9, еп. 11
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 10,

еп. 13
22.00 Премиера: "Анжелика" - сериал, с. 2,

еп. 13, 14
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 8, еп. 4, 5
00.00 "Бавачката Макфий и големият взрив"

- фентъзи, семеен, комедия (Вели-
кобритания, Франция, САЩ, 2010),
режисьор Сузана Уайт, в ролите: Ема
Томпсън, Маги Джиленхол, Рейф
Файнс, Юън Макгрегър, Маги Смит

02.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" /п./ - коме-

дийно шоу
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Добрият доктор" /п./ - сериал, еп. 5, 6
08.00 "В кадър" - рубрика
08.15 "Есенни сънища" - романтичен, дра-

ма, комедия (тв филм, САЩ, 2015),
режисьор Нийл Фърнли, в ролите:
Джил Уагнър, Колин Егълсфийлд, Рей-
чъл Хейуърд, Кен Тремблет и др.

10.00 "Добрият доктор" - сериал, еп. 7, 8
12.00 "Джурасик парк" - приключенски,

трилър, фантастика (САЩ, 1993),
режисьор Стивън Спилбърг, в роли-
те: Ричард Атънбъро, Лора Дърн, Сам
Нийл, Джеф Голдблъм, Самюъл Джак-
сън, Джоузеф Мазело и др.

14.30 "Еверест" - приключенски, драма
(Великобритания, САЩ, Исландия,
2015), режисьор Балтазар Корма-
кур, в ролите: Джейсън Кларк, То-
мас Райт, Робин Райт, Майкъл Ке-
ли, Емили Уотсън, Сам Уърдингтън,
Елизабет Дебики, Джош Бролин,
Кийра Найтли, Джейк Джиленхол,
Ванеса Кърби, Ингвар Сигурдссон
и др.

17.00 "Еди Орела" - спортен, драма (Вели-
кобритания, САЩ, Германия, 2016),
режисьор Декстър Флечър, в ролите:
Тарън Еджъртън, Хю Джакман, Крис-
тофър Уокън, Рюне Темте, Тим Маки-
нърни и др.

19.15 "Приключения с привидения" - фен-
тъзи, хорър, семеен (САЩ, 2008),
режисьор Ричард Корел, в ролите:
Мадисън Петис, Стърлинг Бомон, Люк
Бенуърд, Брайън Степанек и др.

21.00 Премиера: "Катастрофалният артист"
- биографичен, драма (САЩ, 2017),
режисьор Джеймс Франко, в ролите:
Дейв Франко, Джеймс Франко, Том
Франко, Сет Роугън, Ари Грейнър,
Алисън Бри, Джаки Уийвър, Зак Еф-
рон, Джош Хъчерсън и др.

23.15 "Край морето" - драма, романтичен
(САЩ, 2015), режисьор Анджелина
Джоли, в ролите: Анджелина Джоли,
Брад Пит, Мелани Лоран, Мелвил
Пупо, Нилс Ареструп и др. [14+]

01.45 "Петдесет нюанса черно" - комедия
(САЩ, 2016), режисьор Майкъл Тидс,
в ролите: Марлон Уейънс, Кали Хоук,
Фред Уилард, Майк Епс, Джейн Сий-
мор, Андрю Бачлър и др. [16+]

03.30 "Блейд II" - фантастика, екшън, хорър
(САЩ, Германия, 2002), режисьор
Гийермо дел Торо, в ролите: Уесли
Снайпс, Сантяго Сегура, Дони Йен,
Матю Шулц, Томас Кречман, Крис
Кристоферсън, Рон Пърлман, Нор-
ман Рийдъс 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 "Дъщеря ми" - сериен филм
13.30 "Изпитанията на живота" (премиера)

- сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - телевизионна иг-

ра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" (нов сезон) -

риалити
21.00 "Хавай 5-0" (премиера) - сериал,

сезон 10
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Ню Амстердам" - сериал, сезон 1
23.30 "Черният списък" - сериал, сезон 2
00.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 4
01.30 "Врагът сред нас" - сериал
02.30 "Сияйна луна" - сериал
03.30 "Изпитанията на живота" - сериал /п/
04.30 "Дъщеря ми" - сериен филм /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "В кадър"
06.30 "Изпратено с надежда: Отново у

дома" - романтичен филм с уч. на
Ерик Мейбиъс, Кристин Буут, Крис-
тъл Лоу и др.

08.20 "Феноменалните 2" - анимационен
филм /п/

11.00 "Моето момиче 2" - семеен филм с
уч. на Дан Акройд, Джейми Лий
Къртис, Ана Клъмски, Остин О'Бра-
йън, Ричард Мазур и др.

13.00 "В кадър"
13.40 "Семейство за Коледа" - романтичен

филм с уч. на Лейси Чабърт, Тайрън
Лейцо, Мили Уилкинсън, Одри Смол-
ман и др.

15.30 "С дъх на канела" - драма с уч. на
Чанинг Тейтъм, Аманда Сийфрид,
Ричард Дженкинс, Хенри Томас и
др. /п/

17.40 "Принцът на Персия: Пясъците на
времето" - приключенски екшън с уч.
на Джейк Гиленхал, Джема Артъртън,
Бен Кингсли, Алфред Молина и др. /
п/

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

21.00 "Игра по план" - комедия с уч. на
Дуейн Джонсън, Кира Седжуик, Ма-
дисън Петис, Розелин Санчес, Морис
Честнът, Браян Уайт и др.

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

00.00 "Пожелай си нещо" - ужаси с уч. на
Джой Кинг, Райън Филип, Ки Хонг Ли
и др.

Тв програма - понеделник, 14 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 с усилване на вятъра от запад и северо-

запад ще нахлува по-хладен въздух. В сутрешните
часове в западните и централни райони, а следобeд
- над източната половина на страната отново на
много места ще превали и прегърми. Вятърът ще
бъде умерен и силен, в Дунавската равнина - на
моменти - бурен. Дневните температури ще се по-
нижат и ще бъдат от 19 до около 24 градуса.

Във вторник нестабилно време ще има около
планините на югозапад и в източните райони. Днев-
ните температури ще започнат плавно да се пови-
шават и след обяд ще достигнат 21 до 26 градуса.

В сряда над западната половина на страната в
низините ще бъде слънчево или с купеста облач-
ност. На изток и в планините ще остане нестабил-
но, с краткотрайни валежи и гръмотевици.

bTV Cinema, 23.15 ч., "Край морето" - драма,
романтичен, в ролите: Анджелина Джоли,
Брад Пит, Мелани Лоран, Мелвил Пупо,

Нилс Ареструп и др. [14+]

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 109

ВОДОРАВНО: "Жените победиха". "Години за лю-
бов". Томас. Виланела. "Веригата". Енен (Жюстин).
Пирони. Икор (Роже). Ре. Щавел. "Вик". Лал (Са-
дасукх). Нет. Бот. Ра-ра. "То". Ето. Ерато. Бора.
Ипевик. Ба. Никонов (Генадий). Нонин. Па. Отаре.
ИВЕТА. Лоно. Ирати. Ак. Къпина. Венета. Ватика-
на. Атер. РОЛИ. "Атала". Оле. Нипел. Латин. Бет
("Братовчедката Бет"). "Не си сама". Тонелада. Акан.
Меласа. Еналага.
ОТВЕСНО: "Леговището на лъвовете". Номерато-
ри. Опал. Тол. Зидаров (Камен). Аконитин. "На".
"Ти си небе". Отони. Инес. Лен. Гилотина. А, Капе-
ла. Пива. Топори. Атеса. Позитив. Евер. "На Лиде".
Балакирев (Милий). Авал. Сан. Села. "Окарините".
"Ала". Дюнер. Раковина. Амал. Либен. Лат. Не. "Ето
така". "Холера". Обитатели. Аг (Ищван). Раванели
(Фабрицио). "Ана Каренина".
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Американската актри-
са Маделин Петш, извес-
тна с ролята на Шерил в
сериала "Ривърсдейл",
ще влезе  в ролята на
Галя. Римейкът на коме-
дията на Елдар Рязанов
е със заглавие About Fate
- "За съдбата". Още през
април стана известно, че
руският режисьор Ма-
рюс Вайсберг, известен
с "Любов в големия град"
и   "Бабичка с леко по-
ведение",  ще прави анг-
лоезична версия на
"Ирония на съдбата" от
1975 г. В главните роли
са артистите Ема Ро-
бъртс и Томас Ман. Глав-
ните роли в лентата на
Рязанов се изпълняват
от Андрей Мягков, Бар-
бара Брилска , Юрий
Яковлев, Олга Науменко.
"Ирония на съдбата, или
честита баня" е заснет
като двусериен телеви-
зионен филм. ç

В Кипър ще цифрови-
зират древни артефакти
Съхраняваните в колекции
на държавните музеи на
Кипър, артефакти ще
бъдат цифровизирани,
пише  "ЕвроПулс". В
електронен каталог ще
влязат 96 хиляди експо-
ната, 82 хиляди са от
фондовете на  Кипърския
археологически музей в
Никозия. Другите са от
музеите на Лимасол,
Ларнака, Пафос, Музея на
Средновековието. Худо-
жественият музей "Мау-
рицхейс" в Нидерландия
първи в света приведе в
електронен вид цялата си
колекция. Във Венеция
пък ще правят "цифров
аватар" с 3D модели на
града и сградите.

Народното читалище в
Рибарица отпразнува 90-
годишен юбилей
Читалище "Развитие -
1931" в тетевенското
село Рибарица отпразнува
90-годишен юбилеен с
концерт, самодейните
състави ФТФ "Сборенка",
ДФФ "Сборенчета", ЖПГ
"Планински звуци" и ТС
"Рибарски бисери".
Връчиха грамота и плакет
"За цялостен принос в
развитието на духовния и
културен живот в община
Тетевен" на секретаря на
читалището Калина
Георгиева.

Íàêðàòêî

:

Два шедьовъра с името
"Годишните времена" -
единият от Антонио Вивал-
ди, а другият от Астор
Пиацола, ще прозвучат в
една концертна вечер в
интерпретацията на изк-
лючителната цигуларка
Мила Георгиева и Оркес-
търа на Класик ФМ радио
с диригент Максим Ешке-
нази.  Събитието е на 22
юни от 19.30 ч. в зала
"България".

Програмата съчетава
два много различни стила
с постоянна смяна на
авторите. Слушателите ще
чуят оригиналните 4
кончерти гроси оп. 8 от
Вивалди и Cuatro
Estaciones Portenas на
Пиацола във версията на

Äúðæàâíàòà îïåðà â Ðóñå ïðåäñòàâÿ Äåñåòà
ñèìôîíèÿ íà Áåòîâåí

Държавната опера - Ру-
се ще представи за първи
път в България недовърше-
ната Десета симфония на
Бетовен по време на таз-
годишните "Софийски музи-
кални седмици". Концертът
ще се състои на 30 юни от
19.30 ч. в София, зала "Бъл-
гария". Диригент е Димитър
Косев и солист - Иван Янъ-
ков. Симфония № 10 от
Лудвиг ван Бетовен в ми
бемол мажор, 1825 - Пър-
ва част - възстановка на
Бари Купър от  1988 г.

В програмата са вклю-
чени още две произведе-
ния на великия виенски
класик:

Увертюра "Егмонт", оп.
84, 1810

Концерт за пиано и ор-
кестър No.5 - "Императорс-
ки" в ми бемол мажор, оп.
73, 1811 със солист Иван

"Íà æèâî" ñ Àëåêñàíäðà Ñúð÷àäæèåâà
Текстът на пиесата е

на Яна Борисова по
разкази на самата
Александра, а режисьор
- Димитър Коцев-Шошо.
Премиерата e в София
на 15 юни на откритата
сцена във Военната
академия в рамките на
театралния фестивал
"София Моно". Новият
театрален спектакъл "На

Леонид Десятников за
цигулка и струнен оркес-
тър.

Цигуларката Мила
Георгиева, която има в
своя репертоар най-
значимите цигулкови
концерти от световната
музикална съкровищница,
проявява интерес към
тангото преди две години,
когато с голям успех
представи концерта
"Tango and Campanella" с
Оркестъра на Класик ФМ
радио. "Това е музика за
сърцата на хората", смята
изпълнителката. През
2020 г. Мила осъществи
българска премиера на
Violin Tango Concerto от
Мелани Местре, а сега за
първи път ще изсвири на

сцена 8-те годишни вре-
мена от Вивалди и Пиа-
цола. Четирите концерта
за цигулка и струнен
оркестър Le quattro
stagioni от Антонио Вивал-
ди са сред най-емблема-
тичните барокови шедьов-

ри. Цигулката е голямата
любов на Вивалди -
смятан е за майстор на
инструмента, макар
негови съвременници да
приемат свиренето му за
екстремно и твърде
драматично. ç

живо" е покъртителна и
вълнуваща изповед на
Александра Сърчаджие-
ва, която всички смятат,
че познават. На живо ще
се играе в Бургас на 20
юни на сцената на
Държавната опера -
Бургас и във Варна на
21 юни във Фестивалния
конгресен център.

Ще видим покъртител-

на и вълнуваща изповед
на Александра Сърча-
джиева, която всекид-
невно се бори за право-
то си на любов, преодо-
лява мъката от личните
си загуби и води битки,
за да бъде щастлива и
да отгледа дъщеря си. И
всичко това под безпо-
щадните светлини на
прожекторите. ç

Янъков. Младостта винаги е
предизвиквала жаждата за
търсене и изследване на не-
познати територии. Плод на
този естествен творчески ус-
трем е и интересът на мла-
дия диригент Димитър Косев
към рядко изпълняваната и
непознатата все още в Бъл-
гария Първа част на Десе-
тата симфония на Бетовен.

Петият концерт за пиа-
но и оркестър на Бетовен,
който по-късно е наречен
"Императорски", е негови-
ят последен завършен кон-
церт за пиано. Солист е
изявеният пианист и дири-
гент Иван Янъков, изнасял
концерти в над 30 страни
в Европа, Австралия, Се-
верна Америка и Азия. Сви-
рил е като солист в реди-
ца престижни оркестри, с
изяви в големите зали по
света. çИван Янъков


