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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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Първата пратка с руски ваксини
„Спутник V“ пристигна в Турция,
съобщи телевизия СиЕнЕн-Тюрк.
Турският министър на здравеопазване-
то Фахреттин Коджа бе съобщил, че с
Русия са договорени общо 50 млн.
дози ваксини, които ще бъдат доставе-

Òóðöèÿ äîãîâîðè
50 ìëí. äîçè îò

ðóñêàòà âàêñèíà
„Ñïóòíèê V“

ни в срок до 6 месеца. Турските здрав-
ни власти също така съобщиха, че
в Турция скоро ще се произвежда
„Спутник V“. Турските граждани могат
да избират между препарата на китай-
ската компания „Синовак“ и на
„Пфайзер/Бионтех“. ç
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Българският национал
Момчил Цветанов почти
сигурно ще продължи
кариерата си в турския
втородивизионен Коджае-
лиспор. Cagdas Kocaeli
твърди, че 30-годишният
футболист на Локомотив
(Пд) е постигнал принцип-
на договорка с клуба
относно своите лични
условия и трансферът му
на практика е само
формалност. Коджаелис-
пор прави сериозна
селекция и има амбиции
да спечели промоция за
турския футболен елит. ç

ÃÅÐÁ
Френският президент
Еманюел Макрон заяви,
че е необходимо разра-
ботването на междуна-
родна концепция за
контрол над оръжията,
отбелязвайки, че светът
"вече не е в състояние
на Студена война. Що се
отнася до въпроса за
контрола над оръжията,
ние трябва да изградим
нов дневен ред. Послед-
ните години показаха
нарастване на конфлик-
тите, но трябва всички
заедно, дори със силите,
с които не споделяме
общи ценности, да
установим практика на
стратегически дневен ред
и контрол", каза Макрон
на пресконференция
след срещата на върха
на Г-7. ç

К акво може да се
случи след разк-
ритите от служеб-
ния кабинет

злоупотреби?
Само лек преглед на

най-важните:
 Държавната банка

за развитие, вместо да
подпомага дребния
бизнес, е раздала
всичките си кредити само
на 20-ина фирми. А
лъвският пай от 1 млрд.
е даден на 8 големи
фирми. Половината от тях
се оказаха свързани с
човек, който попадна под
ударите на закона
"Магнитски". Фирмите
отказват да се явят на
среща с новото ръковод-
ство на банката и с
министъра. БНБ отказва
да утвърди новия дирек-
тор и ръководство.
Настоящите управители
отказват да представят
документация на министъ-
ра принципал и след
освобождаването на хора
от надзорния съвет. Нищо
не им пречи на кредити-
раните фирми да спрат
да плащат кредити и да
обявят несъстоятелност.
Парите вече са прехвър-
лени и завъртени в разни
схеми.

 Агенция "Пътна
инфраструктура" е
раздала авансово 5
млрд. лева на съзвездие
от фирми. Преди да са
извършили работата.
Това, което може да се
очаква, е част от тези
фирми да не свършат
работата си по договори-
те и да фалират. Парите
ще изчезнат съвсем
законно.

 За Агенция "Желе-
зопътна инфраструктура"
още не са обявили
мащаба на авансовото
раздаване на пари, но
там инвестициите са два
пъти повече.

 Военното министер-
ство и то раздало
авансово над 30 млн.
лева за доставки, а и без
конкурс.

 Бюджетът на
Министерството на
културата е изтърбушен,
а е още средата на
годината.

Управлението на
Борисов в последните
години прилича силно на
източване на държавата
от всички възможни
кранчета.

ритият повече от две години ремонт на
над 400 язовира в "критично състояние"
от правителството на ГЕРБ се оказа
безстопанственост и злоупотреби за
милиони левове. Това е показала про-
верката на първите три от списъка с
приключил ремонт на 10 обекта, съобщи
министърът на икономиката Кирил
Петков. "Това за мен е равнозначно на
безстопанственост",  каза Петков. Той
допълни, че ще продължи и с останали-
те завършени по документи обекти. Най-
вероятно е и те да се окажат, че са

ÃÅÐÁ èçòî÷è
äúðæàâàòà
îò âñè÷êè
âúçìîæíè
êðàí÷åòà

ÑÂßÒ

ÑÏÎÐÒ

прахосал 630 млн.
лева за тревясали
язовири
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Служебният минис-
тър на здравеопазване-
то Стойчо Кацаров
предлага промени в мо-
дела на здравната сис-
тема . Според него
трябва да отпаднат ог-
раниченията, които
НЗОК налага на бол-
ниците, а лечението на
различни заболявания
да бъде заплащано по-
справедливо. След сре-
ща с ръководствата на

Ìèíèñòúð Êàöàðîâ: Áåç ëèìèòè
â ëå÷åáíèòå çàâåäåíèÿ

гато нямаш лимити,
изборът се прави от
потребителя, от паци-
ента, коментира Каца-
ров. Ще бъдат въведе-

празни и затревени. Всички документи
от проверката ще бъдат предадени на
прокуратурата,  каза икономическият
министър. Общо за ремонта на над 400
язовира бяха отпуснати над 630 млн. лв.
от кабинета "Борисов 3". От тях 500 млн.
лв. са от държавния бюджет, а останали-
те над 130 млн. лв. са от Българската
банка за развитие. Междувременно
Върховната касационна прокуратура се
самосезира за разкритите от Кирил
Петков далавери при ремонта на язови-
рите.
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ни коефициенти по от-
ношение на цените на
медицинските услуги.

Ще бъдат прехвър-
лени повече дейности
от болничната към из-
вънболничната помощ,
което ще позволи съ-
щите дейности да се из-
вършват на по-ниска
цена. Обсъжда се ме-
ханизъм чрез мобилно
приложение пациенти-
те също да бъдат във-
лечени в контрола на
медицинската дейност.
Промените са изцяло
насочени в интерес на
пациентите, увери д-р
Кацаров.  2

Здравната каса и Ле-
карския съюз Кацаров
обяви, че започват пре-
говори за промени в
Националния рамков
договор. Министърът
ще настоява да отпад-
нат лимитите за регис-
трация в болничните
заведения. Когато оп-
ределяш лимити, избо-
ра кой, къде да се леку-
ва го прави тоя, който
определя лимитите. Ко-
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Снимка
Пресфото

БТА

Пловдив.
"Алея на
книгата"

бе открита
на площад

"Централен".
Тя е част от
фестивала
"Пловдив

чете".
В двадесет

и два
павилиона
представят

своите
книги
над 60

издателства
от страната.
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Промяна на здравния
модел стартира МЗ, съоб-
щи на брифинг  министъ-
рът на здравеопазването
д-р Стойчо Кацаров. По
няколкото предложени от
него насоки вече е постиг-
нато съгласие с НЗОК и
БЛС, коментира Здра-
ве.нет. Няколко са насоки-
те, по които е постигнато
съгласие и може макси-
мално бързо да стартират
преговорите за промяна в
Националния рамков
договор, за да стартират
промените, заяви д-р
Кацаров. Той подчерта, че
на първо място ще отпад-
нат лимитите в лечебните
заведения. Бяха въведени
през 2015 г., но няма
данни това да е подобрило
медицинската помощ,
припомни здравният
министър. Много болници
осъдиха НЗОК, само тази
година има няколко реше-
ния на ВАС, че ако дей-
ността е извършена в
полза на пациентите и не
може да бъде платена,
това е наказание за добре
работещите болници и
награда за тези, които не
са търсени. Има много
други механизми за конт-
рол, но този не е ефекти-
вен, а мързелив, коменти-
ра още д-р Кацаров.

Втората промяна е корек-
ция в цените на медицинс-
ките дейности. Отливът на
лекари от много специал-
ности е последица от
диспропорциите в цените
на медицинските услуги.
Има методика, която може
да бъде ползвана и съот-
ветно лекарите, които
желаят да специализират
дадена специалност, да се
увеличат. Да се въведат и
коефициенти на тези цени
- не е все едно дали
пациентът е на 20 или на
90 г., дали няма придружа-
ващо заболяване или има
10, тежестта на диагноза-
та, посочи той. Трето - да
се прехвърлят повече
дейности от болничната в
извънболничната помощ.
Това ще позволи същите
дейности да се извършват
на по-ниска цена. Такива
стъпки вече са направени,
но трябва да се довършат,
защото има заобиколни
пътища, които позволяват
дейностите да си остават
в болничната помощ.
Четвърто - да се промени
24-часовото разположение
на личните лекари. Това
може да бъде коригирано,
да не се заблуждаваме, че
това съществува, а да има
яснота къде ще бъде
извършвана неотложната

Íà ïúðâî ìÿñòî ùå áúäàò
ïðåìàõíàòè ëèìèòèòå â
ëå÷åáíèòå çàâåäåíèÿ

Ñòîé÷î Êàöàðîâ ñòàðòèðà
ïðîìÿíà íà çäðàâíèÿ ìîäåë

помощ, каза още здравни-
ят министър. Последното -
ще бъде изграден механиз-
мът, по който да бъдат
привлечени пациентите в
контрола на дейността.
Проверките показват на
много места отчетени, но
неизвършени дейности.
Самият потребител трябва
да бъде въвлечен в този
процес. Искаме да имаме
приложение на мобилния
телефон и ако се отчете
дейност на твое име, да
получиш веднага съобще-
ние, че това се е случило,
а ако не се е случило - да
сигнализираш веднага на
Здравната каса. Право на
НЗОК и БЛС е да обсъдят
тези въпроси, да се обсъдят
внимателно, колкото е
време е необходимо, но да
стане добре и без сътресе-
ние за здравната система,
увери още д-р Кацаров.

По думите на управителя
на НЗОК проф. Петко
Салчев трябва да се старти-
ра с промяна в норматив-
ната уредба. Знаем за
миналата година какво се е
случвало в системата, кои
клинични пътеки са с нула

Ðóìåí Ðàäåâ: Åäèíñòâîòî å îñíîâåí
ôàêòîð çà ñèãóðíîñòòà

пациенти и ще дадем тази
информация на БЛС. Няма
лимити, а има индикативни
стойности. Ще анализираме
всяка стъпка по промяната
в тази посока, каза още
той.

"Тези цели винаги са
били от програмата на
БЛС. Важно е парите да
следват пациента, да
изнесем голяма част от
дейностите в доболничната
помощ и не на последно
място - диспропорцията в
привилегированите специ-
алности, за които има
голямо търсене само
защото са добре обезпече-
ни. Ще намерим начин да
постигнем тези цели", каза
председателят на БЛС д-р
Иван Маджаров.

"Отпадането на лимити-
те може да се случи още
другия месец, но е правил-
но да се случи от следва-
щата година. Това се
отнася и за коефициенти-
те. Изваждането на дей-
ностите може да стане
веднага, защото много от
нещата вече са направе-
ни", допълни още д-р
Кацаров.ç

Основен фактор за сигурност-
та на всички е нашето единство,
коментира в Брюксел президен-
тът Румен Радев. Той участва в
срещата на върха на НАТО, съ-
общи "Нова телевизия" и е наче-
ло на българската делегация в
европейската столица. Срещата
на върха е от особено значение
за Алианса. Държавните и пра-
вителствените ръководители на

"Стратегическият документ "НА-
ТО 2030", който предстои да бъ-
де приет, залага високо ниво на
амбиции за развитието на НАТО
през следващото десетилетие.
Предстои да обсъдим адаптация-
та на съюза във все по-предиз-
викателна среда за сигурност,
стратегическите приоритети на
Алианса и начините за тяхното
постигане, заяви Радев. ç

страните от НАТО се събират в
Брюксел, за да обсъдят страте-
гията за дейността на пакта в
следващото десетилетие. В засе-
данието за първи път в качест-
вото си на държавен глава ще
участва президентът на САЩ Джо
Байдън. Дори генералният секре-
тар я определя като повратна точ-
ка за нашия съюз, за нашата си-
гурност, каза още президентът.

Да не се закриват районни съ-
дилища преди промяна в законо-
дателството, свързано с реформа-
та на т.нар. съдебна карта. За това
призова служебният правосъден ми-
нистър Янаки Стоилов в края на
тричасовата дискусия на тема "Дос-
тъпно и ефективно правосъдие чрез
изработване на нова съдебна кар-
та". Определянето на структурата на
съдилищата и териториалният обх-
ват на районните съдилища реф-
лектира върху упражняването на
други юридически професии и най-
масово върху гражданите. Просло-

ßíàêè Ñòîèëîâ: Äà íå ñå çàêðèâàò ðàéîííè ñúäèëèùà ïðåäè ïðîìÿíà â çàêîíîäàòåëñòâîòî
вутата съдебна реформа не бива
да се свежда само до разговори за
поредни промени в Конституцията.
Тя включва осъвременяване на съ-
дебната карта, но така че да по-
добри правосъдието и условията за
защита правата на гражданите, ко-
ментира Янаки Стоилов. Той беше
категоричен, че реформата в съди-
лищата е въпрос, свързан с достъ-
па до правосъдие и затова законо-
дателните промени трябва да бъ-
дат внесени от редовно правителс-
тво при действащо Народно събра-
ние. В дискусията участваха магис-

трати, представители на неправи-
телствени организации, на местни-
те власти и кандидати за народни
представители. Те обсъждаха про-
екта за реформа на съдебната кар-
та, подготвен от членове на Съ-
дийската колегия на ВСС в рамки-
те на форума "Достъпно и ефек-
тивно правосъдие чрез изработ-
ване на нова съдебна карта". Ми-
нистерството на правосъдието ор-
ганизира дискусията след възник-
налото напрежение около проек-
та за реформа.

Едно от предложенията е да

бъдат закрити 55 районни съдили-
ща, срещу което остро реагираха
съдии и адвокати и имаше про-
тести по места. Инициатор на дис-
кусията е министър Янаки Стои-
лов, който миналата седмица обяс-
ни, че целта на форума е да се
поставят и обсъдят въпросите от-
носно обхвата, съдържанието и
критериите за структурата и пра-
вомощията на съдилищата в Бъл-
гария, припомня БНР. Това е въп-
рос, който не може да бъде реша-
ван ведомствено, защото той за-
сяга подсъдността, достъпа и ефек-

тивността на правосъдието. Той по
същество премахва Районния съд
като основен първоинстанционен
съд. Тези въпроси трябва да бъдат
обсъждани по-задълбочено, комп-
лексно и не могат да бъдат въве-
дени в действие без необходими-
те законодателни промени. Моят
призив ще бъде на тази дискусия
на този въпрос да не се гледа прос-
то като на изпълнението на по-
редния проект, а на нещо, което
много сериозно засяга осъщест-
вяването на правосъдие, коменти-
ра още Стоилов.ç

ÃÅÐÁ èçòî÷è
äúðæàâàòà
îò âñè÷êè
âúçìîæíè
êðàí÷åòà

От стр. 1
В което и министерство

да бръкнеш, излиза матери-
ал за "нашите прокурори".
По-точно не излиза, потъва
или предстои да потъне в
папките.

Силовите служби и
министерства обслужват
Борисов и след като той
падна от власт. Големите
медии обслужват Борисов и
след като падна от власт.
Всички уволнени, освободе-
ни задължително са
изкарани по телевизията да
обясняват колко са бели и
добри и какви лоши хора
ги уволняват. Но пък се
видя какви калинки са.

Водещи и журналисти
изведнъж станаха много
смели и критични за пръв
път от 10-ина години и
започнаха да задават
заядливи въпроси на
министри и дори направо
да ги нападат, като не им
дават възможност да се
изкажат.

Наричат България най-
корумпираната страна в ЕС
и никой не го оспорва.
Само че как е хем най-
корумпирана, хем управле-
нието на Борисов не е
корумпирано?

На предстоящите
избори хората ще гласуват
за и против мафия. Без
преувеличение. И ще има
хора, които пак ще гласу-
ват за мафията. Защото от
нея им зависи прехраната
и благосъстоянието.

В този смисъл големи
медии са съучастници на
мафия. Дребният избира-
тел, който гласува за
Борисов, е помагач на
мафия и т. н.

България няма изведнъж
да се изчисти. Но връщане
назад няма. Който живее в
страх, че Борисов ще се
върне, се заблуждава.

 »‚‡Ì ¡¿ ¿ÀŒ¬

От e-vestnik
(Със съкращения,

заглавието е на ЗЕМЯ)
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Заблуда е, че искаме
увеличение на корпора-
тивния данък, нашите
предложения са в посока
доходите на физическите
лица. Това каза лидерът
на БСП и водач на листа-
та на "БСП за България" в
3-ти МИР Варна и 25-и
МИР София-град Корнелия
Нинова по време на
пресконференция след
среща с работодателските
организации, предаде
Агенция "Фокус". "Поехме
ангажимент за едно
дългосрочно сътрудничест-
во по отношение на
антикризисните мерки, от
които има нужда все още
бизнесът, за да се стаби-
лизира и да започне
растеж. Тези мерки да са
насочени в две посоки:
запазване на работни
места, разкриване на
нови такива, гаранции за
доходите на хората, но и
преки стимули за разви-
тие на бизнеса. Пряка
помощ от държавата в
различни посоки така, че
да можем да съчетаем и
да намерим баланс между
социалните политики в

Êîðíåëèÿ Íèíîâà îáñúæäà ñ áèçíåñà
ñúçäàâàíåòî íà íîâè ðàáîòíè ìåñòà
Çà àêòèâíè ñîöèàëíè ïîëèòèêè å
íóæíà ðàáîòåùà èêîíîìèêà,
êàòåãîðè÷íà å ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ

помощ на хората, които
пострадаха от кризата в
помощ на хората, които
пострадаха от кризата и в
помощ на бизнеса, който
трябва все пак да гаран-
тира ръста на БВП и
развитието на икономика-
та. Оставаме в траен

Íà òîçè äåí

Събития
 1215 г. - В Англия е подписа-
на Магна харта, ограничаваща
правата на монарха за сметка
на правата на аристокрацията
и църквата.
 1510 г. - Папа Лъв X отлъчва
от църквата Мартин Лутер за
ерес.
 1826 г. - В Цариград избухва
бунт на еничарите с участие на
около 20 000 наемници, който
е против решението на султан
Махмуд II да модернизира ар-
мията и да създаде редовна тур-
ска войска.
 1876 г. - В резултат на цуна-
ми в Япония загиват около 28
000 души.
 1930 г. - В София е създаден
Съюз на славянските дружест-
ва.
 1944 г. - Край село Ганчево
(днес Партизани, обл. Варна, ок.
Провадия) са разстреляни без
съд и присъда 18 антифашисти
 1977 г. - В Испания са про-
ведени първите демократични
избори след 41 години тотали-
тарно фашистко управление.
 1988 г. - В Пакистан е приет
за върховен закон Шериата, ко-
ето на практика означава, че
държавата става ислямска ре-
публика.
 2001 г. - Китай, Русия, Ка-
захстан, Киргизстан, Таджикис-
тан и Узбекистан създават Шан-
хайска организация за сътрудни-
чество.
Родени
 1479 г. - Лиза дел Джокон-
до, Мона Лиза
 1872 г. - Антон Страшими-
ров, български писател
 1914 г. - Юрий Андропов, съ-
ветски политик, посланик на
СССР в Унгария, секретар на ЦК
на КПСС, председател на КГБ
от 1967-1982 г., генерален сек-
ретар на ЦК на КПСС от 1982 г.
до смъртта си през 1984 г.
 1943 г. - Джони Холидей,
френски певец и актьор
 1945 г. - Бриго Аспарухов,
български разузнавач и поли-
тик

 1946 г. - Демис Русос, гръц-
ки певец
Починали
 1889 г. - Михай Еминеску, ру-
мънски поет
 1995 г. - Джон Атанасов, аме-
рикански изобретател от бъл-
гарски произход
 1996 г. - Ела Фицджералд,
американска певица



Остава по-малко от месец до
парламентарните избори на 11
юли. Какви подходи ще използват
партиите, за да не повторят из-
борния резултат от 4 април? От-
говор на този въпрос в "Тази сут-
рин" по БТВ се опитаха да дадат
политическият анализатор доц. Ро-

Åêñïåðòè: ÁÑÏ íå å ñòàòóêâî, áåç íåÿ íå
ìîæå äà èìà ðàáîòåùî ïðàâèòåëñòâî
сен Карадимов и социалният ант-
рополог Харалан Александров.

"Контекстът на предстоящите
избори е променен. Няма го зат-
варянето, високата тревожност и
фрустрация, спокойно е, иконо-
миката е добре - обстановката е
много по-ведра отпреди, има и
Европейско първенство по фут-
бол. Всичко това изисква да се
промени подхода и партиите го
усещат интуитивно и променят
жанра и бавно от критика и про-
тест се преминава към опит да
се конструира позитивен разказ
за бъдещето, какъвто е напълно
възможен, разбира се", смята
Александров.

"Ние стигнахме дотук, защо-

то така наречените партии на про-
теста не искаха да признаят оче-
вадното, че БСП не е част от ста-
туквото през последните години",
заяви Карадимов.

Според него социологически-
те проучвания отново показват
фрагментиран парламент и без
"изграждане на мостове" и "пре-
махване на разделителните линии
от партиите на протеста" кабинет
няма да има.

"Всички трябва да си дадат сме-
та - без БСП правителство не мо-
же да бъде съставено", смята Ка-
радимов.

"Съвсем сигурно е, че трябва
да започне разговор, трябва да
се усъвършенства коалиционната

културата", коментира и Харалан
Александров, според когото раз-
делението действа в полза на ста-
туквото.

"В последните месеци парти-
ите на статуквото влизат във фор-
ма, което поставя в много слож-
на ситуация партиите на протеста
заради разногласията", смята со-
циалният антрополог и даде като
един от примерите на изборна мо-
билизация ДПС, които са получи-
ли подкрепа и в Турция, и в ЕС,
където са оглавили АЛДЕ.

Американските санкции по за-
кона "Магнитски" със сигурност ще
имат отражение върху партиите.

Според Карадимов най-малко
засегната е БСП.ç

диалог и занапред, за да
сме взаимно полезни с
обща цел - развитието на
икономиката и чрез това
възможност за развитие
на социални политики,
които за нас като партия
си остават приоритет",
допълни Корнелия Нинова.

Тя поясни, че с работода-
телските организации
имат някои различия.
"Имаме различни вижда-
ния по отношение на
вноса на работна ръка от
трети страни. Ние сме по-
скоро за това да се
опитаме държава, бизнес,
политици и чрез закони
да създадем възможност
за израстване на кадри.
Разбираме и тяхната
нужда от работна ръка,
но тук имаме някои
резерви", допълни още
лидерът на БСП.

При срещата си с
работодателските органи-
зации поставихме акцен-
та върху социалните
теми, заяви Корнелия
Нинова по време на
пресконференцията.

"Нашият ангажимент е
с възможностите, които
имаме да подпомагаме
тяхната дейност в някол-
ко посоки: намаляване
на административната
тежест, ускорено въвеж-
дане на електронно
управление, промяна в
законодателството в
посока на трайно и
непротиворечащо си
законодателство, катего-
рично дългосрочно,
стратегическо и планира-
но обвързване на обра-
зованието с икономика-
та", заяви още Нинова.ç

Централният предизборен
лъч на ДПС откри кампанията в
област Разград и призова жите-
лите на града да гласуват за
"Рестарт на държавността" с но-
мер 7.

 На предизборен митинг-кон-
церт при  строго спазване на
всички противоепидемични мер-
ки Карадайъ призова жителите
на Разград да дадат своята под-
крепа за ДПС и допълни, че на
предстоящите избори, трябва да
бъде направен "избор за стабил-
ността на България". Карадайъ

Êàðàäàéú: Äèàëîãúò è çàåäíîñòòà ñà íàøàòà ôèëîñîôèÿ
припомни, че приоритетите, за-
ложени в  Програмата за уско-
рено  икономическо развитие  на
ДПС, а именно зелената иконо-
мика и високите технологии, днес
са  приоритети вече и на ЕС."

 Той припомни още веднъж
значимата  ролята, която има ДПС
в страната и региона:  "30 годи-
ни ДПС има ясна визия за раз-
витието на България. Като депе-
сари имаме голяма мисия, а тя е
да пазим целостта на нашата Ро-
дина България, да сме гарант за
мира, стабилността и сигурност-

та в нашата Родина и региона."
Лидерът на Движението бе ка-

тегоричен, че "Философията за
правене на политика  на ДПС е
диалогът и заедността.  И допъл-
ни: "Заедността има  нужда от
различния  и той отстоявайки
своите различия,  заедно да вър-
вим в една посока. Диалогът ни
е нужен, различните партии с
различни ценности и различни
идеи за развитие на страната
чрез диалог да определим прио-
ритетите на страната", каза още
Карадайъ.ç

Снимка Пресфото БТА
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Òðîåí ñðèâ â èçíîñà
íà ïøåíèöàòà

Отдавна преди жътва
цените в страната не са
били толкова изгодни за
фермерите, колкото това
лято. Последните данни
на министерството на
земеделието показват, че
в рамките само на една
календарна година основ-
ните зърнени и маслодай-
ни култури са поскъпнали
между 15,6 и 60 процента,
изключение прави само
ечемикът, чиито цени са
паднали с 8,2 на сто.

Въпросът е дали род-
ните фермери ще се
възползват от това пос-
къпване, защото по
отношение на износа
паднемичната 2020 година
се е оказала доста неиз-
годна и за първи път от
години насам страната ни
отчита огромен спад в
износа на зърно. Актуал-
ните данни на министерс-

Ïðåç
ïàíäåìè÷íàòà
2020-2021 ã.
îñíîâíèòå
çúðíåíè è
ìàñëîäàéíè
êóëòóðè ñà
ïîñêúïíàëè
ìåæäó 15,6 è 60
ïðîöåíòà

В  доклад, оповестен  от Служ-
бата за външни пазари към ми-
нистерството на земеделието на
САЩ (FAS USDA)  се констатира,
че застудяването и обилните ва-
лежи през май сложиха край на
спекулациите, че добивите от пше-
ница могат да се окажат по-мал-
ки от очакваните заради суша.
Оценката за реколтата на пшени-
ца в ЕС-27 през 2021/2022 г. е
увеличена с  респектиращите 3,5
млн.т, в сравнение с  предишна-
та прогноза - до 137,5 млн. т, а
това е с 11,6 млн. т повече  от
количеството ожънато през нас-
тоящата 2020/2021 г.

Данните  за засетите с пше-

Ñ 3,5 ìëí. ò ïî-ãîëÿì äîáèâ îò æèòî
â Åâðîñúþçà ñëåä ìàéñêèÿ äúæä

твото на земеделието към
началото на юни 2021 г.
показват, че в периода
първи юли 2020 г. - 3 юни
2021 г са изнесени едва
665 170 тона пшеница,
докато за същия период
на предходната стопанска
година този експорт е
надхвърлял 1,7 милиона
тона. Така че имаме
троен срив, което е
необяснимо на фона на
хвалебствията на предиш-
ната власт за огромните
субсидии, които влизат в

земеделието.
По отношение на

цените на зърното, към 2
юни тази година тон
пшеница средно се е
котирал по 392 лева за
тон, при 339 лв. - през
същия период на 2020 г.,
което е с 15,6 на сто
повече. Изменението при
фуражната пшеница е
още по-голямо, тъй като
миналия юни един тон
зърно се е продавал за
324 лв., докато сега
средните стойности са

379 лв. за тон.
И ако при пшеницата

увеличението не е така
драстично, търговията със
слънчоглед донесе изклю-
чителни печалби. През
юни 2020 г. един тон на
борсите е струвал средно
642 лв., докато тази
пролет котировките
достигнаха 1031 лв., или с
60,6 на сто повече от
същия период на 2020 г.
Да се надяваме, че този
път експортната експози-
ция донесе по-добра
резултатност за българс-
ките производители.

Царевицата също
поскъпна и в рамките на
една година средните
цени в страната са се
покачили с близо 40 на
сто (37,8%). Докато в
началото на юни един
тон се е котирал за 291
лв., сега цените са 400
лв. за т.

Единствено при ечеми-
ка има спад - при 305 лв.
за т през 2020 г., тази
пролет търговията е
паднала до 280 лв. за т.,
пише Екатерина Стоилова
от Синор.БГ.ç

Жътвата на ечемик е в ход
в цяла Южна България, а на мес-
та вече и в северните части на
страната. Тази година средните
добиви са доста над миналого-
дишните, благодарение на пад-
налите дъждове. На много мес-
та обаче валежите идват в по-
вече на земеделците, защото те
стесняват  "прозореца" за въз-
можност за жътва.

Средната реколта от ечемик
в региона на Ямбол, Хасково,
Свиленград и Чирпанско се дви-
жи около 500-520 кг./дка. В
част от общините близо до
Странджа-Сакар добивите се
движат около 390-420 кг.дка.
В Бургаско и региона на Сли-
вен, Айтос и Карнобат средни-
те добиви от ечемик 2021 са
500 кг./дка.

Началото на жътвата на ече-
мик закъсня със средно 10 дни
заради поредицата от валежи,
а за северна България закъс-
нението ще е с около 15-17
дни спрямо нормалното за се-
зона.  Проверка на АгроКлуб
сред земеделци в Южна Бълга-
рия показва, че падналите дъж-
дове са достатъчно за много
добро развитие на реколтата с
пшеница, слънчоглед и цареви-
ца в регионите на Пазарджик,
Пловдив, Стара Загора и Сли-
вен, но на места в Ямболско
валежите все още са на грани-
цата на необходимото, а пора-
ди специфичните климатични
особености, части от община
Тунджа, са с по-малко валежи
от обичайното.

В Северна България посе-
вите с пшеница, царевица и
слънчоглед се развиват отлич-
но благодарение на достатъч-
ното влага в почвата. Частично
поразени от градушка и про-
ливни дъждове площи има в ре-
гиона на Шумен, Разград и Ру-
се, но общият им размер е меж-
ду 1.5% и 2%.

Заради сушата през мина-
лата година, добивите от зърно
бяха значително по-ниски от
обичайните, но сега стопаните
се надяват на високи добиви,
както при есенниците, така и
при пролетните култури.

Част от зърнопроизводите-
лите бързат с жътвата на ече-
мик, за да засеят веднага след
това царевица.ç

Æúòâà 2021:
Îêîëî 30% îò
ïëîùèòå ñ
å÷åìèê â Þæíà
Áúëãàðèÿ âå÷å
ñà ïðèáðàíè

Íà áîðñèòå:
Öàðåâèöàòà ïîâëå÷å êðàê
çà öåíèòå íà çúðíîòî

В подкръг "Зърно" на Софийс-
ката стокова борса котировките
през миналата седмица следват
световните тенденции. За хлебна
пшеница цените са без промяна
през последните седем дни: 370.00
- 380.00 лв./тон продава, при ца-
ревицата предлагането е на 440.00

ница площи остават непромене-
ни (23,9 млн. хектара), така че
увеличението на производството
идва изцяло от по-високите до-
биви. Според FAS USDA  през
2021/2022 г. средният добив от
пшеница в ЕС-27 ще възлезе на
5,77 тона на хектар, с 6 на сто
повече от миналата година и от
5-годишната средна стойност.

Агроспециалистите отбеляз-
ват, че  по-хладното от нормал-
ното време през април, а час-
тично и през  май забави раз-
витието на реколтата  от пше-
ница със седмица до десет дни,
но в същото време, както това
вече беше отбелязано по-горе,

- 450.00 лв./тон, купувачите не ко-
тираха, а при маслодайния слън-
чоглед анонсите са 1100.00 при
купувачите и 1200.00 лв./тон при
продавачите.

Въпреки прогнозите за добра
реколта, опасенията от засушава-
не отвъд океана вдигнаха цените

на царевицата и това повлече ко-
тировките на основните зърнени
контракти по световните борсови
пазари.

Пшеницата в САЩ поскъпна с
9.00 долара до 287.00 долара/тон,
тази във Франция добави 16.00
евро до 240.00 евро/тон. Цената
и в Украйна, и в Русия следва съ-
щия тренд с плюс 10.00 и 5.00
долара до съответните 265.00 и
258.00 долара/тон. При цареви-
цата в САЩ поскъпването е с 13.00
долара и цената й от 311.00 дола-

ра/тон надхвърли тази на пшени-
цата, в Украйна също леко пови-
шение с 5.00 долара и 290.00 щ.д./
тон.

Ечемикът във Франция е с ко-
тировки за нова реколта и след
синусоидални колебания тази сед-
мица понижението е с 7.00 евро
до 211.00 евро/тон, в Украйна
обаче нагоре до 253.00 долара/
тон. Рапицата в Европейския съ-
юз (Еuronext) отново влезе в низ-
ходящата крива и поевтиня с 9.00
евро до 529.75 евро/тон.ç

Òðîåí ñðèâ â èçíîñà
íà ïøåíèöàòà

изцяло неутрализираха ефекта от
априлската суша. За Полша и
България прогнозната летва е

повдигната с по 200 хил. т за вся-
ка от страните - до 12,0 млн. т и
5,9 млн.т.ç
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„Àãðèîí Ôèíàíñ“ îáëåê÷àâà
ëèçèíãîâèòå óñëîâèÿ

Антикризисните мерки
трябва да продължат.
Около тази позиция се
обединиха председателят
на Българската стопанс-
ка камара (БСК) Радос-
вет Радев и лидерът на
КНСБ Пламен Димитров.
Радев отбеляза, че спо-
ред изследване на БСК
здравната и икономичес-
ката криза започват да
затихват. "Можем да ка-
жем с висока степен на
сигурност, че здравната
криза си отива", каза той
по БНТ. За него иконо-

мическата криза също
започва да отслабва и
вече са видими симпто-
ми на икономическо ожи-
вяване.  От тази гледна
точка оценката на ситуа-
цията в икономиката е
проста - приключиха го-
ляма част от мерките в
края на март и в края на
месец май и сега, в края
на юни приключва и ед-
на от най-старите и по-
лезни мерки "Запази ме".
"Мерките не трябва да
бъдат спрени.....могат да
бъдат изменени, но в ни-
какъв случай не трябва
да бъдат спрени, защото
все още стопански субек-
ти в България страдат от
здравната криза", посо-
чи той.

Според лидера на
КНСБ Пламен Димитров
икономиката е била уда-
рена асиметрично от на-
чалото на кризата. "Има-
ше сектори, които бяха
ударени много малко и те
започнаха бързо да се
възстановяват. През това
тримесечие тези сектори
върнаха нивата отпреди
2020 г. Някои от тях даже
са над нивата от 2019 г.
по продажби, реализации
и доходи. Доходите оба-
че намаляват в някои сек-
тори като туризма, тран-
спорта, ресторантьорст-
вото, някои сектори от
преработващата промиш-
леност. Там има нужда от
подкрепа".

По думите му около
300 хил. работни места са
запазени благодарение
на мярката 60/40. Ако я
нямаше мярката, щеше да
нарасне безработицата,
коментира Димитров.
"Нужна е мярката до края
на година. И Европейска-
та комисия, и Г-7 ясно ка-
заха, че в целия свят и в
Европа мерките за подк-
репа на бизнеса трябва
да продължат поне до
2022 година", допълни ли-
дерът на КНСБ. ç

"Как да финансирам биз-
нес идеите си, без да мина-
вам през тромави процеду-
ри?". "Мога ли да получа же-
ланата от мен земя, без да
плащам накуп парите за нея?"
"Има ли кредитираща инсти-
туция, на която да плащам то-
гава, когато имам приходи?".
Това се пита всеки земедел-
ски производител, който об-
мисля разширяване на биз-
неса си или търси изгодни ус-
ловия, за да обезпечи сто-
панската година. Въпросът е
още по-актуален във време-
на на пандемия и лоши кли-
матични условия, които през
миналата година засегнаха
сериозно реколтата в някои
части на страната.

Отговор дава кредитира-
щата институция "Агрион Фи-
нанс". За да стимулира фер-
мерите и да подпомогне тях-
ната дейност, дъщерната
компания на лидера в управ-
лението на земеделски ак-
тиви "Агрион", предложи на
пазара още по-гъвкави усло-
вия при лизинг на земеделс-
ка земя и по-ниска лихва.

Облекчена процедура

"Основен приоритет на
"Агрион" е подпомагането на
малките и средни земеделс-
ки производители и затова
решихме допълнително да
облекчим процедурата и да
съкратим сроковете и при
кандидатстване за финанси-
ране. Както винаги, дори в
условията на  пандемия, ние
сме до земеделските стопа-
ни, за да помогнем", казаха
от компанията.  Дружество-
то отпуска до 100% от раз-

мера на пазарната оценка на
земята, обект на лизинга. Ако
цената на избрания терен
съвпада с оценката, на ли-
зингополучателя не се нала-
га да участва със собствени
средства в сделката, а ди-
ректно започва да си плаща

кога да изплащат лизинга си,
като съобразят тези плаща-
ния с приходите, които имат
по периоди. Дружеството не
начислява такса за разглеж-
дане на документи, липсва
и такса ангажимент.

За регистрираните земе-
делски производители и
юридическите лица не се
изисква кредитна история и
подробен бизнес план, как-
вито са задължителните ус-
ловия на други кредитни ин-
ституции.

Без такси и комисиони

"Агрион Финанс"  не удър-
жа такса за разглеждане на

Áèçíåñúò è
ñèíäèêàòèòå
íàñòîÿâàò
àíòèêðèçèñíèòå
ìåðêè äà
ïðîäúëæàò

документите и за оценка на
обезпечението. Пазарната
оценка на желаната земедел-
ска земя се извършва от ек-
спертите на "Агрион" и е аб-
солютно безплатна за лизин-
гополучателя. Размерът на
отпуснатото финансиране не
зависи от дохода на физи-
ческото лице, а се определя
от стойността на имота, кой-
то се предлага за обезпече-
ние. Това е крачка напред
към подпомагането на пред-
приемачи, които тепърва
стартират своя бизнес. Пред-
видена е и възможност дру-
жеството да финансира раз-
ходите по прехвърлянето на
имота.

Допълнително облекчение
е, че кандидатстването може
да стане почти изцяло диги-
тално - през секцията в сай-
та на "Агрион" https://
www.agrion.bg/bg/finance/.
Клиентът може да извърши
почти всички операции от
страницата, без да се налага
да напуска дома си и да по-
сещава непрекъснато офиси

Информация за пълните
условия на финансовите про-
дукти на "Агрион Финанс" мо-
же да бъде намерена на сай-
та на компанията на адрес
www.agrion.bg/finance/ и на
националния телефон 0800
111 66.

Êîìïàíèÿòà äàâà âúçìîæíîñò äà îòïàäíå
ñàìîó÷àñòèåòî íà ëèçèíãîïîëó÷àòåëÿ

вноските по лизинга. Това е
сериозно облекчение за по-
малките и средни земедел-
ци, за които осигуряването
на самоучастието често е се-
риозно предизвикателство,
категорични са експертите.
Лихвата е  чувствително на-
малена, което спестява мно-
го пари на фермерите.

Индивидуален
погасителен план

Сериозно облекчение за
фермерите е и изготвянето
на индивидуален погасителен
план за всеки лизингополу-
чател. Фермерите могат да
изберат на колко вноски и

Язовири са били ремонтирани пет пъти
по-скъпо от пазарните цени. Това обяви ми-
нистърът на икономиката Кирил Петков след
проверка на три водоема в областите Сливен
и Ловеч, ремонтирани са от една съща фир-
ма, на еднакви цени. Язовирите са безсто-
панствени - затревени, празни и неработе-
щи, коментира Кирил Петков след проверка-
та на водоемите "Пазар дере" край Ловеч и
"Злати войвода 3" и "Злати войвода 4" край
Сливен. Въпреки това за ремонтите им са
похарчени близо 5 млн. лева: "На 1,16 лв. на
тон километър за превозване на скална маса
и земна маса. Това за мен е, грубо казано,
пет пъти по-скъпо от пазарната цена. За бе-
тона - цените, които и трите язовира имат, са
219 лв., 214 лв. и 214 лева на кубик бетон. И
за съжаление, не включват нито превоза на
този бетон, който отделно се е фактурирал
на 33,72 лв., нито кофража, който е на 33,26
лв., нито армировката на 2,84 лева".

Затова министерството ще поиска обяс-
нение от Държавната консолидационна ком-
пания и проверка от Държавната финансова
инспекция: "За мене това е 100 лева на куби-
чен метър бетон над пазарната цена и пет
пъти за превоз", отбеляза министърът.

През отминалия неделен ден  представи-
тели на ГЕРБ обвиниха служебното правител-

Äàëàâåðà çà 630 ìëí. ëåâà  çà ïðàçíè è
òðåâÿñàëè ÿçîâèðè
Ïðàâèòåëñòâîòî íà Áîéêî Áîðèñîâ ðåìîíòèðàëî
âîäîåìè çà ïåò ïúòè ïî-ñêúïî îò ïàçàðíèòå öåíè

ство, че е наредило язовирите да бъдат изто-
чени в последните дни с предизборна цел.
След като Петков съобщи, че държавното дру-
жество "Монтажи" е дало милиони авансово
на частни фирми за ремонт на язовири, кои-
то или не са били извършени, или са нека-
чествени, предшественикът му на министерс-
кия пост Лъчезар Борисов, който сега е кан-
дидат-депутат от ГЕРБ, заяви: "За пореден ден
опровергаваме откровена лъжа на служебно-
то правителство, превърнало се в предизбо-
рен щаб на кандидат-президента Румен Ра-
дев. Допреди няколко дни язовир "Пазар де-
ре" не е бил "локва". Той е бил умишлено
източен, за да може Кирил Петков да се сни-
ма на него и да заблуди обществото". "Ако не
беше трагично, щеше да е смешно", каза вчера
в отговор  Петков. И добави иронично: "Ос-
вен че съм изпуснал и трите, съм ги и затре-
вил". Министърът поясни, че и трите язовира
- "Пазар дере" в Ловешко, "Златин войвода 3"
и "Златин войвода 4" в Сливенско, се водят
по документи в ремонт и не са годни за зави-
ряване. Те са с отворени шлюзове, за да из-
тича водата след всеки голям дъжд. Точно пре-
ди Нова година е била свикана комисия за
предаването на трите язовира, извършено е
плащането, но реалното използване все още
не се е случило, каза министърът. Общата

сума за ремонта на трите е близо 5 млн. лв.
като ремонтът е възложен на едно дружест-
во, добави той.  "Това са първите ми три
проверки, когато видях същите празни зат-
ревени язовири, разбрах, че проблемът е сис-
тематичен", каза Петков.

Общо 400 язовира са предадени за ре-
монт, като държавата е отделила 631 млн.
лв. за целта - 500 млн. лв. са дадени от
бюджета, а 130 млн. лв. от Българската бан-
ка за развитие.

Междувременно прокуратурата съобщи, че
се е самосезирала след съобщението на ми-
нистъра през уикенда, че язовир "Пазар де-
ре", за който са похарчени 2,3 млн., е изто-
чен и е изискала от него всички документи. ç

След проверка на язовир "Пазар дере" край
угърчинското село Голец от министъра на

икономиката Кирил Петков, той заяви, че за
ремонт на язовира държавата е вложила
2 350 000 лева. Според него парите са
похарчени нецелесъобразно. Върховната

касационна прокуратура (ВКП) се е самосези-
рала във връзка с информацията, представе-
на от служебния министър на икономиката.
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РКС - Пловдив, РПК „Подкрепа“ с. Тополово и
РПК „Наркооп“ гр. Сопот зарадваха децата за 1 юни

Навръх 1 юни - Световния ден
на детето, Районен кооперативен съ-
юз - Пловдив, РПК "Подкрепа"
с. Тополово и РПК "Наркооп"
гр. Сопот зарадваха с подаръци де-
цата в кооперативни магазини. На
малчуганите бяха раздадени футбол-
ни топки КООП, хилки за семейни
игри КООП, бутилки минерална во-
да "Горна Баня 1" с анимационни
герои и захарен памук.

В инициативата на РКС - Плов-
див взеха участие кооперативните ма-
газини в селата Белозем и Чалъкови
в общ. Раковски, и град Калофер.

В Белозем КООП проведе и фут-
болен турнир.

Кооперацията в гр. Сопот изне-
нада децата в своя централен мага-
зин в града.

Кооперациите и кооперативните
организации никога не са спирали
да бъдат до децата на България, тъй
като в тях е надеждата за изгражда-
не на един по-добър свят, основан
на непреходните кооперативни цен-
ности - взаимопомощ, отговорност,
демокрация, равенство, справедли-
вост, солидарност.

Дирекция „КООП медии и реклама“

РПК "Наркооп" гр. Сопот

РПК "Подкрепа" с. Тополово

РКС - Пловдив
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� Ñâåòúò âñå ïî-ìàëêî çàâèñè îò âîäåùèòå çàïàäíè äúðæàâè � Òàì ñå ñúçäàâà
ñàìî îêîëî 40 % îò ñâåòîâíèÿ ÁÂÏ, à äåìîãðàôñêè â òåçè ñòðàíè æèâåå åäâà
10 % îò ñâåòîâíîòî íàñåëåíèå � Ñïîðåä ñîöèîëîãèÿòà â 29 âîäåùè äúðæàâè
åäâà 18 % îò íàñåëåíèåòî å ãîòîâî äà ïðèçíàå àìåðèêàíñêîòî ëèäåðñòâî

Ñðåùàòà íà Ã-7 è óïàäúêúò íà Çàïàäà

Проф. Васил
ПРОДАНОВ

На 11-13 юни в Корну-
ол, Англия, се проведе
поредната среща на
лидерите на страните от
Г-7, включваща САЩ,
Великобритания, Герма-
ния, Франция, Канада,
Италия и Япония. Става
дума за организация на
водещите страни на
т. нар. Запад, към които е
присъединена и Япония.
По времето на Тръмп
през предходните четири
години тази водеща
организационна единица
на Запада се тресеше от
проблеми и невъзмож-
ност да взема решения и
сега Байдън обеща да
"върне САЩ обратно" в
една работеща организа-
ция, която задава насо-
ките на развитие на
останалия свят. Амбиция-
та му бе да я превърне в
единна сила срещу Китай
и Русия, да я обедини
около защитата на либе-
ралната демокрация и
осъществяване на све-
товно развитие под
контрола на Запада,
както това през послед-
ните векове. Декларира-
на бе готовността за
съвместна работа в
битката срещу Ковид-19,
битката срещу климатич-
ните промени, реформа
на глобалната данъчна
политика.

Амбициите за налагане
на световни правила на
управление от така орга-
низирания Запад обаче се
сблъскват с няколко
горчиви за него реалнос-
ти, които съвсем не са
свързани с Тръмп, на
когото се хвърля вината,
че през последните годи-
ни Г-7 не е работела както
трябва. Кои са тези
реалности?

Първата и най-важна-
та от тях е икономичес-
кият упадък на Запада.
Когато се създава орга-
низацията на страните от
Г-7 през 1975 г., в тях се
произвежда около 80 %
от световния БВП. Сега в
този колективен Запад,
заедно с Япония се
произвежда наполовина
по-малко, само около 40
% от световния БВП, а
демографски в тези
страни живее едва 10 %

от световното население.
При това скоростта на
намаляване на този дял
в световното производст-
во и в демографската
мощ през последните
години е много голяма.
Икономическата мощ се
премести към Китай,
Индия и други възхожда-
щи сили. Възможностите
на колективния Запад да
налага своята воля на
останалия свят намаля-
ват ускорено.

европейски страни
са във възход партии,
отнасящи се критично
към ЕС.

Третата от тези тенден-
ции е кризата на либерал-
ната демокрация във
водещите страни от Г-7 в
резултат на резкия възход
на неравенствата, поляри-
зиращ и противопоставящ
обществата и в най-
развитите западни държа-
ви. В световните класации
за демокрация през пос-

ето в тях е готово да
признае американското
лидерство, а във водещи
съюзници на САЩ този
процент е дори по-нисък -
само 15 % от британците
признават американското
лидерство и едва 6 % от
германците.

Петата тенденция е
засилването на различията
между отделните държави,
членки на Г-7. Това се видя
от изграждането на "Севе-
рен поток 2" в Германия,

шение на силите между
Запада и останалия свят
чрез Г-7 да се намират
решения на най-острите
световни проблеми.
Типичен пример са досе-
гашните им колективни
мерки по отношение на
климата, които по същест-
во са провал. Въпреки
т. нар. историческо съгла-
шение за климата в
Париж преди шест години
и "историческата" среща
в Копенхаген преди пет

Втората от тях е
кризата на неолиберал-
ния капитализъм и възхо-
да на антиглобализацион-
ни сили. Те се проявиха
през последните години
особено силно не къде
да е, а в двете водещи
англосаксонски страни,
които бяха световни
хегемони през 19-и и 20-и
век - Великобритания и
САЩ. Великобритания се
отказа от ЕС в името на
завръщането на нацио-
налния суверенитет. В
същата посока на затва-
ряне на границите за
емигранти и опити за
връщане на националния
капитал бе насочил
страната си и Тръмп,
като тази тенденция в
контекста на американо-
китайската търговска и
технологична война се
запазва и днес. В много

ледните години не кой да
е, а САЩ се смъкват
назад. Според последния
годишен индекс на демок-
рацията на Economist
Intelligence Unit САЩ, Ита-
лия и Франция са катего-
ризирани като държави с
"дефектна демокрация".
Нищо че може да разда-
ват наляво и надясно
оценки и санкции за това
кой е "демократичен" и кой
не е. В САЩ не кой да е,
а бившият им президент е
цензуриран по основните
медии в мащаби, непозна-
ти у нас.

Четвъртата от тези
тенденции е упадъкът на
глобалното лидерство на
САЩ. Байдън вдига лозун-
ги, че "Америка се завръ-
ща", но проучване в 29
държави от агенция "Га-
лъп" през 2020 г. показва,
че едва 18 % от населени-

вижда се и в относителна-
та самостоятелност на
европейските страни в
редица действия по отно-
шение на Китай и Русия.
Великобритания влезе в
сблъсък с останалите
страни от ЕС за търговски-
те отношения  помежду им
след Брекзит и няма
сближаване на позициите
им. Особено остър бе
сблъсъкът в това отноше-
ние между Еманюел
Макрон и Борис Джонсън.
Германия се съпротивлява
на натиска на САЩ да
прави в икономическите
си отношения избор
между тях и Китай. И това
не е случайно, Китай вече
е най-големият търговски
партньор на Германия,
както и на целия ЕС.

Шестата тенденция е
неспособността при
новото глобално съотно-

години въглеводородните
емисии продължават да
нарастват и в периода
между 2010 и 2018 г. са се
увеличили с 1 %. През
2019-2020 г. пандемията
като че ли намали тен-
денцията на нарастването
им, но сега се очаква, че
отново ускорено ще
вървят нагоре.

В реалностите на
съвременния свят Г-7 все
по-трудно може да взема
адекватни решения, осо-
бено в контекста на много
мощната тенденция на
промяна на световната
геоикономическа, а от тук
и геополитическа, геокул-
турна, военна мощ. Съб-
раха се отново, ще събе-
рат може би и през
следващата година, но
светът все по-малко ще
зависи от тя.

Снимка Пресфото БТА

От "Клуб 24 май"
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Íà âòîðîòî èçëîæåíèå „Êèòàé-Öåíòðàëíà
è Èçòî÷íà Åâðîïà“ áÿõà çàÿâåíè ïîêóïêè
çà íàä 10 ìèëèàðäà þàíà

В Нинбо, провинция
Джъдзян, бе закрито второ-
то изложение "Китай - ЦИЕ",
в което участваха предста-
вители от 52 държави. По
време на събитието се про-
ведоха 20 форума, търговс-
ки семинари, културни ме-
роприятия и изложба на
площ от 200 хиляди кв. м.

В нея имаше над 3000
щанда, 2041 изложители и
7468 професионални купува-
чи. Освен специфичните
селскостопански продукти
от страните от Централна
и Източна Европа, бяха
представени стоки в общо
7 области, сред които елек-
тромеханични изделия,
здравни продукти и други.

По време на изложени-
ето бе изявено намерение
за покупка на стоки в раз-
мер на 10,78 милиарда юа-
на, а за 7,46 милиарда от
тях бяха подписани спора-
зумения. Бяха постигнати и
сделки за 97 двустранни
проекта за инвестиции с
общ размер от 18,21 мили-
арда щатски долара. Освен
това между Китай и ЦИЕ бя-
ха установени редица съю-
зи за сътрудничество, бази
за обмен и платформи.

В рамките на изложени-
ето бяха организирани ре-
дица събития, сред които
форум на кметовете от Ки-
тай и ЦИЕ, форум на върха
за електронния бизнес, как-
то и младежки обмен. Ос-
вен това бяха представени
новите доклади за сътруд-
ничеството в различни об-
ласти между Китай и ЦИЕ.

Áÿõà ïîñòèãíàòè è ñäåëêè çà 97 äâóñòðàííè ïðîåêòà çà èíâåñòèöèè
ñ îáù ðàçìåð îò 18,21 ìèëèàðäà ùàòñêè äîëàðà

По този повод предсе-
дателят на Българо-китайс-
ката търговско-промишлена
палата Лъчезар Динев зая-
ви за Радио "Китай": "Меж-
дународното изложението в
Нинбо, провинция Джъдзян
- "Китай-ЦИЕ" е изключител-
но важна инициатива, коя-
то се провежда за втори

твото и аксесоари, интели-
гентни технологии, както и
фирми, които предоставят
възможности за различни
видове услуги-туристически,
консултантски, преводачес-
ки, търговски и т.н. Ние под-
помогнахме участието на
част от производителите и
търговците да представят
продуктите си.

Второто изложение "Ки-
тай-ЦИЕ" е голяма крачка
напред в търговско-иконо-
мическите връзки на стра-
ните на ЦИЕ. Освен него,
скоро предстоят и други ня-
колко важни международ-
ни изложения, за които на-
шата организация отново
ще окаже подкрепа и съ-
действие на български ком-
пании, които имат намере-
ние и желание за участие.
Скоро ще има международ-
но изложение в Пекин, след
това е China International
Import Expo в Шанхай, а са-
мо преди месец - на 11 май
се проведе и Изложението
за инвестиции. Ролята на
нашата Палата е да съдей-
ства на български предпри-
ятия да участват в тези съ-
бития и да представят сво-
ите продукти. Ние правим
всичко възможно да им по-
могнем, но в случай, че те
нямат възможност да учас-
тват лично, особено сега,
поради пандемичната обс-
тановка, ние намираме
представители на българс-
ки фирми, които се нами-
рат на територията на Ки-
тай, като те представят и
продуктите на други българ-

ски компании. Има също
компании и предприятия,
които са вносители на бъл-
гарски стоки в Китай, и те
също ни помагат. Палатата
ни обявява всички изложе-
ния на интернет-сайта. Но
смятам, че все още има как-
во да се желае, защото
имаме още много неизпол-
звани възможности в раз-
личните сектори.

Нашата идея е да заме-
ним износа на суровини с
готови или полуготови про-
дукти". На въпрос за дей-
ността на Палатата Динев
отговори: "През годините от
2013 г., когато официално
бе създадена БКТПП и ре-
гистрирана като неправи-
телствена организация, ние
постоянно сме се опитва-
ли да помагаме на българ-
ските компании, които ис-
кат да излязат на китайс-
кия пазар, като идеята ни
е да им обясним всички
възможности, които този
пазар им предоставя. Дру-
га част от нашата дейност
е да помогнем на китайс-
ките предприятия да изля-
зат на европейските паза-
ри. През 2019 г., преди да

започне пандемията от
COVID-19, стигнахме до ор-
ганизирането на над 20 из-
ложения, които направих-
ме за български износите-
ли, като чрез тях показах-
ме на български фирми как
да работят най-ефективно
с китайския пазар. Същев-
ременно търсим постоянно
възможности за организи-
рането на срещи между
български и китайски ком-
пании. От началото на нас-
тоящата година проведох-
ме около 13-14 семинара,
по време на които обясня-
вахме много подробно как-
ви са особеностите на ки-
тайския пазар. Нашите
офиси в цяла България се
включиха в тази дейност.
Направихме и специална
презентация в България на
China International Import
Expo, което реализирахме
със съдействието на Посол-
ството на КНР в София.
Българо-китайската търгов-
ска-промишлена палата
участва и в редица фору-
ми, свързани с мащабната
китайска инициатива "Един
пояс, един път", както и ме-
ханизма на ЦИЕ".

На 10 юни ПК на ОСНП прие
Закон против чуждестранни санк-
ции, който дава юридически инст-
рументи на Пекин да се противо-
поставя на чужда намеса във вът-
решните му работи.

От известно време някои запад-
ни страни в стремежа си да ока-
жат натиск върху Китай по чувст-
вителни въпроси като тези за Хон-
конг и Синдзян, използват вътреш-
ното си законодателство и налагат
санкции върху китайски физически
и юридически лица. Това представ-
лява груба намеса във вътрешните
работи на Китай, нарушение на ос-
новните норми и принципи на меж-
дународните отношения и сериозен
удар върху глобалната система за
управление с център ООН.

Изключително нужно е предпри-
емането на реципрочни мерки с
юридически средства срещу санк-
циите, налагани от западни страни.
Целта на закона е защита на дос-
тойнството и ключовите интереси
на държавата и принципите за не-
намеса във вътрешни работи на дру-
ги страни и равноправие. Китайс-
кият закон има съществена разли-

Американският прези-
дент Джо Байдън започна
обиколката си в Европа и
присъства на срещата на
върха на Г-7 във Великоб-
ритания. Основните теми на
форума са справянето с
пандемията, глобалното
икономическо възстановя-
ване след епидемията, све-
товната търговия, климатич-
ните промени и опазването
на биологичното разнооб-
разие, както и "защитата на
общите ценности".

По отношение на меж-
дународното сътрудничест-
во в борбата с пандемията
генералният секретар на
ООН Антониу Гутериш под-
черта в речта си на 74-тата
световна здравна асамб-
лея, че "една държава не
може сама да овладее пан-
демията" и всички трябва
да си сътрудничат. За съ-
жаление, Г-7 не даде при-
мер за глобалната борба
със заразата. САЩ са дъл-

път. Първото изложение се
състоя през 2019г. отново в
Нинбо. Много важен мо-
мент за второто издание на
изложението през настоя-
щата година е, че се допус-
ка и физическо участие на
представители на фирми.
От България се представи-
ха различни компании, ко-
ито произвеждат продукти
в областта с хранителната
промишленост, козметика-
та, произведения на изкус-

Çàêîíúò ïðîòèâ ÷óæäåñòðàííè ñàíêöèè ïîêàçâà
ðåøèìîñòòà íà Êèòàé äà ñå áîðè ñ õåãåìîíèçìà

ка с хегемонистичното поведение
на САЩ и някои други страни.

Чрез него, Пекин не провокира
другите, а поставя бариера пред
провокативни действия.

Законът отчита международни-
те практики в справянето с чужда
намеса. Например през 1996 г. ЕС
прие закон за заобикаляне на аме-
рикански санкции, а през 2018 г.
Русия прие закон за защита пра-
вата на държавата и гражданите й
от неприятелски действия от САЩ
и други страни.

Трябва да се посочи, че спра-
ведливите мерки срещу чуждестран-
ни санкции, предприети от Китай са
насочени само към онези компании
и личности, които грубо се намес-
ват във вътрешните му работи, опит-
ват се да го дискредитират и нала-
гат натиск, а не към пазарни субек-
ти и обикновени хора, ангажирани
с нормален бизнес в Китай.

На фона на настъпилите големи
промени в света приемането на за-
кона против чуждестранни санкции
от Китай дава сигнал, че страната
е категорично против едностранни-
те мерки и силовата политика.

Ðàäèî Êèòàé: Ã-7 âå÷å íå ìîæå äà èãðàå âîäåùà
ðîëÿ â ðàçðåøàâàíåòî íà ãëîáàëíèòå ïðîáëåìè

боко заседнали в "епиде-
мичното блато" от март ми-
налата година, следват по-
литиката "Америка на пър-
во място" и трупат голямо
количество ваксини, зара-
ди което са критикувани
остро от международната
общност.

Светът не може да раз-
чита на Г-7 също в отно-
шение на възстановяване-
то на глобалния растеж
след пандемията. Понасто-
ящем американската ико-
номика се представя най-
добре сред членовете на
Г-7, но това се основава
на политиката за безкрай-
но количествено облекча-
ване. По отношение на
икономическите и търгов-
ски въпроси вътре в Г-7 ви-
наги има ожесточени спо-
рове и различия. Що се от-
нася до борбата с изме-
нението на климата и опаз-
ването на околната среда,
Г-7 дори действа като не-

гативен пример. Бившата
американска администра-
ция се оттегли от Париж-
кото споразумение, а Япо-
ния взе решение да изх-
върли радиоактивни отпа-
дъчни води от АЕЦ "Фуку-
шима" в океана.

Като представител на
най-развитите икономики в
света, делът на Г-7 в све-
товната икономика е нама-
лен до около 40% и влия-
нието й в глобална иконо-
мика вече е незначително.
Днешният свят е отворен,
Г-7 обаче продължава да се
гордее като "Алианс на де-
мократичните държави" и
често критикува останали-
те. Действията им показ-
ват, че те стоят на проти-
воположната страна на
тенденцията на епохата.
Британският учен Мартин
Жак коментира иронично:
"Сбогом, Г-7 ! Вашият про-
вал е резултат на вашите
грешки."

Лъчезар Динев
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Как мъжете преживяват
раздялата

Какви са основни-
те причини за мъжка-
та самота след раздя-
ла? Учени от универ-
ситета в Никозия по-
сочиха главните при-
чини.

Оказва се, мъжете
се справят много по-
трудно след срива на
отношенията в срав-
нение с жените. В на-
ши дни все повече ус-
пешни, здрави и в от-

Готвенето включва
доста химия: по същес-
тво то е серия от хи-
мични реакции. Позна-
вайки химичните про-
цеси, лесно можете да
разберете какво се
случва в кухнята  - и
защо рецептите ви по-
някога се объркват.

Защо храната се
разваля?

Сложни химически
реакции протичат в
храната непрекъснато
- дори когато не я гот-
вите.

Например, банани-
те потъмняват, защото
един хормон в тях во-
ди до освобождаване
на етилен (С

2
Н

4
). Това

ускорява процеса на

Химия в кухнята

Не всички хора са
надарени с интуиция,
шесто чувство или
умение да разчитат де-
тайлите и знаците, ко-
ито човекът отсреща
им изпраща. Поняко-
га си вадим погрешни
изводи и храним нап-
разни надежди. Зато-
ва е важно да разчи-
таме правилно скрити-
те послания и да уме-
ем да "четем между ре-
довете".

Психолозите твър-
дят, че следните 10
знака са сигурни приз-
наци, че мъжът си па-
да по вас:

1. Влажни ръце
Влажните ръце мо-

же и да не са много
приятни на допир, но
са надежден знак, че
човекът срещу вас мо-
же би се притеснява
или е нервен. Вероят-
но причината е имен-
но вашата компания.

2. Наблюдава ви
Ако сте в по-голя-

ма компания, но уло-
вите погледа му, кой-
то ви следва почти не-
отлъчно, бъдете сигур-
ни, че този мъж ви ха-
ресва и има нужда да
ви се любува.

3. Повдига вежди
Когато се срещне-

те, повдига ли вежди
мъжът? Това може да
е знак, че ви харесва,
защото отваря очите
си широко в желание-
то си да ви види по-
добре, да обхване ли-
ка ви по-цялостно, за-
това и веждите се пов-
дигат.

4. Навежда се към
вас

Когато харесвате
някого, инстинктивно
се опитвате да скъси-
те дистанцията. Ако мъ-
жът постоянно се доб-
лижава до вас, гово-
ри ви по-отблизо, от-

10 признака, че той си
пада по вас

От Обекти;

лично психично със-
тояние представители
на силния пол неве-
роятно трудно си на-
мират половинка след
прекъсната връзка.
Най-често срещаната
причина се явява
страхът от това да не
се повторят грешките
от предишните отно-
шения.

Сред най-разпрос-
транените причини за

мъжка необвързаност
специалистите посоч-
ват отказа на силния
пол да встъпва във
връзка с прекалено
"достъпни" дами. За
участвалите в проуч-
ването 6700 анкетира-
ни, установяването на
трайни отношения с
подобни особи се
считало за невъзмож-
но.

 Мъжете в зряла
възраст ставали по-
придирчиви към след-
ващия свой избор. Те
били на мнение, че
еволюцията вече не
изисква "битки за
самката " и хората
трябва да си избират
партньорка, изхож-
дайки от собствените
представи за идеал-
ната половинка.

Но има и други при-
чини разведените
трудно да откриват
сродна душа сред неж-
ния пол. Мнозина от
тях не се чувствали
достатъчно привлека-
телни и със слаби фи-
нансови възможности,
които отблъскват да-
мите, търсещи по-дъл-
госрочна връзка.

колкото говори на дру-
гите хора, това е знак,
че харесва компания-
та ви и му е приятна
близостта ви.

5. Променя гласа
си

Ако говори с вас по
различен начин, ако то-
нът му става по-мек или
гласът му затреперва,
можете да си извадите
спокойно извод, че то-
зи човек изпитва сим-
патии към вас.

6. Помни какво
споделяте

Повечето мъже не
си правят труда да из-
слушват или да запом-
нят проблемите на же-
ните. Ако мъжът обаче
ви слуша внимателно

тежък ден, значи на-
мира утеха във ваша-
та компания и му е по-
вече от приятно.

8. Докосва ви не-
волно

Съзнателно или не,
ако ръката му посто-
янно докосва вашата,
значи този човек тър-
си близостта ви. Кога-
то някой човек ни е
физически отблъскващ
или неприятен, правим
всичко възможно да
стоим надалече. Но
обратното?

9. Върви до вас
Винаги  е добър

знак, когато вървите
един до друг. Това го-
вори, че сте "на една
вълна". Ако постоян-

и с видим интерес, ако
помни това, което спо-
деляте с него, значи,
че истински се интере-
сува от вас.

7. Усмихва се чес-
то

Човек, който е щас-
тлив, се усмихва. Мъж,
който е щастлив и влю-
бен, се усмихва още
по-често, по-топло и
по-нежно. Ако усмив-
ките му за вас са раз-
лични от тези за дру-
гите хора или още по-
сигурно - ако във ва-
шата компания е вина-
ги усмихнат дори след

но не можете да син-
хронизирате крачка-
та си с някого, това
означава, че сте раз-
лични, вълнуват ви
различни неща, а мо-
же би сте дори несъв-
местими. Обръщайте
внимание дали мъжът
се съобразява с то-
ва.

10. Без телефона
Ако във вашата

компания не се сеща
да си извади телефо-
на и да се рови в не-
го, значи се интересу-
ва само и единствено
от вас.

зреене, и бананите
презряват.

Етиленът има "съу-
частник", наречен по-
лифенол оксидаза. То-
зи ензим се съдържа
в ябълките и картофи-
те, така че ако държи-
те банани и ябълки на
едно място, това ще
ускори процеса на
зреене.

Хранителните ком-
пании използват същи-
те вещества, за да ус-
корят зреенето на не-
узрелите плодове, и
други - за да го заба-
вят

Защо чушките лю-
тят?

Когато се потите от
силното къри, чудили

ли сте се какво го пра-
ви толкова люто? Крат-
кият отговор е капса-
ицин.

Рецепторите в уста-
та и гърлото могат да
открият и дори и съв-
сем малките количес-
тва капсаицин: само 10
части на милион са
достатъчни, за да пре-
дизвикат познатото
усещане за парене на
езика. Капсаицинът
позволява множество

калциеви йони да нав-
лязат в клетките. Това
задейства рецептори-
те за болка и преди да
се усетите, сте посег-
нали за чаша вода.
Последното обаче не
е от полза, защото
капсаицинът не е раз-
творим в студена во-
да.

Какво се случва с
месото, когато го гот-
вим?

Месото е животин-

ски мускул, 75% от
който е вода. Остана-
лото е протеин (около
20%) и мазнини (5%),
както и малки количес-
тва въглехидрати, ки-
селини и минерали.

Какво се случва,
когато метнете парче
сурово месо в горещ
тиган?

- Протеиновите (бел-
тъчните) молекули са
свързани в спирали, но
под действието на топ-
лината връзките между
тях се късат и спирали-
те започват да се раз-
виват.

- В същото време
голяма част от съдър-
жанието на вода в мус-
кулните влакна изтича
и се изпарява - зато-
ва и пържолите се
смаляват про готвене-
то.

- Ако е месото е
червено (агнешко, те-
лешко), започва да
потъмнява, тъй като
миоглобинът реагира
на топлината. Подоб-
но на хемоглобина,
миоглобинът е проте-
ин, който съхранява
кислород в червени-
те кръвни клетки. Топ-
лината кара атомите
на желязото да се
окисляват. Железните
атоми в протеините
губят електрони и то-
ва постепенно проме-
ня цвета от червен на
кафяв.

- Бялото месо (пи-
лешко, пуешко) има
далеч по-малко миог-
лобин, така че е розо-
во, когато сурово, и
побелява, когато се
свари.

Стресът е коварен
и тих убиец. Всички
знаем колко е важно
да намалим нивото на
стрес в ежедневието,
тъй като противното
води до опасност от
сърдечен удар или ин-
султ.

Но как точно да го
направим?

Ето 9 простички
начина.

1. Изключете елек-
тронните си устройст-
ва за един час.

2. Дишайте дълбо-
ко.

9 начина да намалим стреса

3. Купете си книж-
ка за оцветяване.

4. Дремнете.
5. Изпийте чаша чай.
6. Разходете се из

природата.

7. Слушайте звуци-
те на морските вълни.

8. Медитирайте 10
минути.

9. Разтеглете хуба-
во тялото си.
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Очакваше се по-късно вчера британският премиер Борис Джонсън да
обяви отлагане на вдигането на ограниченията в страната заради
новия коронавирус. Причината са безпокойствата във връзка с

бързото нарастване на случаите на варианта Делта, идентифициран
първо в Индия. Британски медии вече писаха, че отпадането на

рестрикциите ще бъде забавено. В неделя премиерът не отрече тези
твърдения и каза, че правителството продължава да анализа данните.

Снимки Пресфото БТА

Турският президент Реджеп
Ердоган се поздравява с

американския държавен глава
Джо Байдън по време на

пленарна сесия на срещата на
върха на НАТО в Брюксел.

Байдън участва в първата си
среща на върха на НАТО.

Дания отмени вчера
правилата за задължител-
но носене на маски на
почти всички обществени
места, предаде ДПА.

Правителството и
повечето парламентарни
партии се споразумяха да
отменят правилата, които
бяха в сила от месеци.
Сега от датчаните ще се
изисква да носят маска
само в обществения
транспорт и то когато
пътуват прави. Задължени-
ето за носене на маски
ще отпадне напълно на 1
септември. Датските
власти постепенно облек-
чават антиковидните
ограничения от пролетта,
а почти всички сфери на
обществения живот отно-
во се отварят, с изключе-
ние на нощните клубове,
които ще подновят работа
през септември.

Броят на новозаразе-
ните в Дания обаче леко
се повиши с разхлабване-
то на мерките, но впос-
ледствие отново отбеляза
спад, като в неделя бяха
регистрирани 315 новоза-
разени, което е най-малък
показател от февруари
насам.

Âèëà "Ëà Ãðàíæ", â êîÿòî ùå ñå ñðåùíàò Ïóòèí è Áàéäúí, å áèëà ñöåíà íà èñòîðè÷åñêè ñúáèòèÿ

Ãåðìàíèÿ îòáåëÿçâà íàé-ìàëúê áðîé íîâîçàðàçåíè ñ COVID-19 îò äåâåò ìåñåöà

Още миналата седмица
стана ясно, че вилата "Ла
Гранж", която е разположе-
на в огромен парк на брега
на Женевското езеро, ще бъ-
де мястото на дългоочаква-
ната среща на върха на пре-
зидентите на Русия и САЩ.
Но това далеч няма да е пър-
вият път, в който в нея прис-
тигат знаменити личности и
се провежда историческо съ-
битие, пише АФП.

От вчера
е в сила забраната за
полети на дронове, обявена
от властите на Женева в
целия кантон като мярка за
сигурност в навечерието на
насрочената за 16 юни
среща между президентите
на САЩ и на Русия Джо
Байдън и Владимир Путин.
Властите въвеждат предпаз-
ни мерки постепенно. От
неделя бариери бяха
поставени край хотел
"Интерконтинентал", където
според местния печат ще
бъде настанен Байдън.
Същия ден бе обезопасена с
бариери и бодлива тел част
от крайбрежната улица до
Женевското езеро близо до
прочутия фонтан.

Ливанската валута
се обезцени в неделя до нов
исторически минимум,

предаде АП. Агенцията
отбелязва, че това е станало
на фона на влошаването на
икономическата и политичес-
ката криза в страната, без да
се виждат очевидни решения
в близко бъдеще. Ливанската
лира загуби над 90 процента
от стойността си от октомври
2019 г., когато започнаха
антиправителствени протести.
Инфлацията се повиши
стремително в Ливан, който
внася повече от 80 на сто от
потребяваните от население-
то основни стоки. През март
миналата година страната за
първи път в историята си не
успя да изплати свой дълг.
Едновременно с това,
политическите разногласия
между президента Мишел Аун
и номинирания за премиер
още през октомври Саад
Харири не позволяват да
бъде формирано ново
правителство. В неделя един
долар се разменяше на
черния пазар за 15 300
ливански лири. Официалният
обменен курс все още е
1515 ливански лири за един
долар.

Американски журналист,
арестуван през март в
Мианма, бе освободен.
Нейтън Маун "е освободен
днес сутринта от затвора
"Инсейн" в Янгон, полицията
оттегли обвиненията срещу
него, заяви адвокатът му Тин
Зар У. Журналистът ще се
върне в САЩ със самолет
днес,  добави той. Близо
5000 души бяха арестувани в
Мианма след военния преврат
от 1 февруари, свалил
гражданското правителство на
Аун Сан Су Чжи.

Според последни данни
на Европейския център за
контрол и превенция на
заболяванията в Дания
новозаразените са средно
215 на 100 000 жители
през последните 2 седми-
ци, което е най-висок
подобен показател сред
страните от ЕС.

Същевременно Герма-
ния регистрира най-малък
брой нови случаи на
коронавирус за деноно-
щие от почти девет месе-
ца и се обмисля възмож-
ността за облекчаване на
правилата за носене на
маски, предаде АП. Инс-
титутът "Роберт Кох"
съобщи вчера, че за  24
часа са регистрирани 549
новозаразени. За първи
път от 21 септември
броят на новите случаи е
под 1000, макар че пока-
зателите за уикенда
обикновено са относител-
но ниски заради по-
малкото направени и
отчетени тестове.

Германия е регистрира-
ла повече от 3,7 млн.
случая на коронавирус от
началото на пандемията.
С отчетените 10 починали
от COVID-19 за последни-

те 24 часа общият им
броя в страната достигна
89 844 души.

Броят на новозаразе-
ните спадна рязко през
последните седмици и
започнаха дискусии за
промени в правилата за
носене на маски. Здрав-
ният министър Йенс
Шпан каза пред медийна-
та група "Функе", че

трябва да бъде приложен
постепенен подход -
първо да отпадне за
носенето на маски на
открито, а за носенето им
на закрито решенията да
се взимат "малко по
малко" за районите с
нисък темп на разпрост-
ранение на инфекциите и
високи показатели на
ваксинирани. ç

През 1864 г. във вилата
се е състояла заключител-
ната церемония на конфе-
ренцията, на която е прие-
та Първата Женевска кон-
венция за подобряване
участта на ранените и бол-
ните от въоръжените сили
при бойни действия. През
юни 1969 г., папа Павел Шес-
ти отслужва в парка на ви-
лата литургия, на която при-
състват 70 000 души и пред

тях той отправя послание за
мир и справедливост.

От седмица във вилата
кипи оживление, почистват
се мебелите и полилеите,
затягат се мерките за си-
гурност. Метална ограда ве-
че опасва парка.

Имението, в което се на-
мира днешната вила "Ла
Гранж", е създадено през
60-те години на 17-и век от
търговеца Жак Франкони,

а впоследствие имотът е ку-
пен от банкера Марк Лю-
лен през 1706 г. Именно фа-
милията Люлен, в периода
от 1768 до 1773 г., построя-
ва в имението господарс-
ката вила в първоначалния
й вид и създава парк във
френски стил. Разорен от
Френската революция, Жан
Люлен обаче продава име-
нието на търговеца Фран-
соа Фавр. Фамилията Фавр

преустройва къщата и пар-
ка и построява голямата
библиотека на имението
през 1821 г., в която е по-
местена престижната ко-
лекция на Гийом Фавр, наб-
рояваща около 15 000 кни-
ги. Внукът на Гийом Фавр
дарява вилата и парка на
градските власти на Жене-
ва през 1917 г. През 1918 г.
паркът е отворен за посе-
тители. ç
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Ãëàñóâàíåòî â Êíåñåòà ñëîæè êðàé íà 12-ãîäèøíîòî óïðàâëåíèå íà Áåíÿìèí Íåòàíÿõó
Нафтали Бенет,

49-годишният лидер на
дясната партия "Ямина",
положи клетва като нов
премиер на Израел късно
в неделя - броени минути
след като депутатите от
Кнесета (120-членния
еднокамарен парламент)
гласуваха в подкрепа на
неговото коалиционно
правителство от осем
партии с 27 министри.

Вотът на доверие мина
на косъм - 60 гласа "за"
при 59 "против" и един
въздържал. Той сложи
край на една истинска
ера в политическата
история на Израел - 12-те
години на Бенямин Нета-
няху на премиерския пост.

Израелската телевизия
показа как Бенет се
ръкува с Нетаняху след
гласуването.

Ултранационалистът
Бенет ще бъде премиер
на Израел през първата
половина от четиригодиш-
ния мандат на сегашния
парламент. През остана-
лите две години той ще
бъде сменен на поста от
центристкия си съюзник
Яир Лапид.

Новото израелско
правителство включва
партии от целия полити-
чески спектър - от крайна-
та десница до арабското
малцинство. На практика
единственото, което
обединява тези толкова
разнородни политически
формации, е желанието
им да отстранят от власт
71-годишния Нетаняху.
Най-дълго управлявалият
премиер в историята на
Израел е полемична
политическа фигура и са
му повдигнати обвинения
в корупция.

Нафтали Бенет - първи-
ят ултраортодоксален
евреи, станал израелски
министър-председател,
откри първото заседание

Бенямин Нетаняху поздравява Нафтали Бенет  след гласуването.
Нетаняху остава шеф на партията "Ликуд" и ще бъде от сега нататък

лидер на опозицията.

Íàôòàëè Áåíåò ïîëîæè êëåòâà
êàòî íîâ ïðåìèåð íà Èçðàåë

ПОКАНА
Управителния съвет на ЗКПУ "Единство" с. Врани кон, общ. Омуртаг, обл. Търговище

свиква годишно отчетно събрание на 19.06.2021 г. от 10,00 часа /събота/ в залата на
читалище "Труд" с. Врани кон при следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане и освобождаване на член кооператори.
2. Отчет на Управителния съвет за дейността на ЗКПУ "Единство" за 2020 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2020 г.
4. Отчет на Контролния съвет за 2020 г.
5. Освобождаване на Председателя, УС и КС от отговорност за дейността им през 2020 г.
6. Разни.
При липса на кворум събранието ще се проведе на същото място един час по-късно

независимо от броя на присъстващите.
ПОКАНВАМЕ всички член кооператори да присъстват на събранието.

От Управителния съвет

Броят на ядрените бой-
ни глави по света продъл-
жава да намалява. Нали-
це обаче е тревожна тен-
денция на увеличаване на
разгърнатите ядрени бой-
ни глави в глобален ма-
щаб, констатира Стокхол-
мският международен ин-
ститут за изследвания на
мира (СИПРИ). По данни
на СИПРИ в началото на
тази година на Земята е
имало 13 080 ядрени бой-
ни глави - с 320 по-малко
в сравнение с преди 12

ÑÈÏÐÈ: Â íà÷àëîòî íà 2021 ã. â ñâåòà å èìàëî 13 080 ÿäðåíè áîéíè ãëàâè
месеца и под една пета
от общото количество в
средата на 80-те години на
миналия век, когато нап-
режението по време на
Студената война е било
достигнало връхната си
точка.

САЩ и Русия притежа-
ват над 90 процента от те-
зи оръжия. Другите са раз-
пределени между останали-
те седем ядрени сили - Ки-
тай, Франция, Великобрита-
ния, Пакистан, Индия, Из-
раел и Северна Корея.

Броят на ядрените бой-
ни глави, готови за разпо-
лагане, обаче се е увели-
чил през последната годи-
на от 3720 на 3825. САЩ и
Русия са добавили по око-
ло 50.

В началото на тази годи-
на Вашингтон и Москва
удължиха в последния въз-
можен момент с още пет го-
дини действието на двуст-
ранния договор "Нов СТАРТ",
целящ да поддържа ядрени-
те им арсенали на равнище
под това по времето на Сту-

дената война.
В момента Русия разпо-

лага с общо 6255 ядрени
бойни глави - със 120 по-

малко в сравнение с преди
година. САЩ имат 5500 - на-
маление от 250, по данни
на СИПРИ. ç

на новия кабинет с тради-
ционна благословия.
Време е да се захванем
за работа, за да преодо-
леем разделенията в
обществото, каза Бенет.
Той призова за сдържа-
ност. Израел е в началото
на нов период, обяви
Бенет.

Нафтали Бенет стана
13-ият премиер в съвре-
менната история на стра-

ната. В 36-ото израелско
правителство, центристът
Бени Ганц запази поста
министър на отбраната.
Външен министър през
първите две години, преди
сам да оглави кабинета,
ще бъде Яир Лапид.
Айелет Шакед, която е от
партията на Бенет, оглави
министерството на вът-
решните работи. Финан-
сов министър стана Авиг-

дор Либерман - лидерът
на дясната партия на
рускоезични евреи "Изра-
ел бейтену".

Новият кабинет на
Израел включва както
твърдолинейни еврейски
националисти, така и
умерени привърженици на
решаването на конфликта
с палестинците на основа-
та на съвместното същест-
вуване на две държави.
Представители на израел-
ското правителство каза-
ха, че засега няма да се
занимават с този всяващ
разделение въпрос.

Редица световни лиде-
ри вече поздравиха новия
израелски премиер.
Президентът на Русия
Владимир Путин изрази
надежда за по-нататъшно
развитие на конструктив-
ното сътрудничество
между двете държави.
"Руско-израелските отно-
шения традиционно имат
приятелски характер.
Разчитам вашата дейност
начело на правителството
да спомага за по-нататъш-
но развитие на конструк-

тивното двустранно сът-
рудничество по всички
направления. Това без
съмнение отговаря на
коренните интереси на
нашите народи, върви в
руслото на укрепването
на мира, сигурността и
стабилността в Близкия
изток", изтъква Путин.

В комюнике президен-
тът на САЩ Джо Байдън
поздрави Бенет и каза, че
с нетърпение очаква да
работи с него. "Израел
няма по-добър приятел от
Съединените щати. Връз-
ката между нашите наро-
ди е доказателството за
нашите общи ценности и
десетилетията на тясно
сътрудничество", подчер-
тaва Байдън. "Благодаря,
г-н президент! С нетърпе-
ние очаквам да работя с
вас за засилването на
връзките между нашите
две страни", отговори
бързо Бенет в Туитър.
След това Белият дом
съобщи, че президентът
на САЩ и новият израелс-
ки премиер са разговаря-
ли по телефона. ç

Снимки Пресфото БТА

Технологичният милионер
Нафтали Бенет положи клетва
като премиер на Израел, след

като новата коалиция в
израелския парламент гласува

за слагане на край на 12-
годишното управление на

досегашния министър-предсе-
дател Бенямин Нетаняху. 49-

годишният Бенет, който е лидер
на малка дясна партия, оглави
правителство, в което участват
също така центристки и леви

партии. За първи път в
историята на Израел част от
управляващата коалиция ще

бъде и арабска партия. В
новото правителство има и

рекордно голям брой министри
жени - девет.
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Шефовете пак висят с по четири
заплати на футболистите

Финансовите проблеми
в Левски не спират, а
играчите отново подгот-
вят бягство, съобщава
БЛИЦ. Шефовете пак
висят с четири заплати
на футболистите. Това
дава повод на ощетените
да си съберат багажа и
да се махнат от клуба.
Някои от състезателите
обмисляли да разтрогнат
договорите си по вина на
Левски и да си тръгнат
като свободни агенти.

"Футболистите усилено
коментират, че Диксън ги
е разочаровал, че е
менте и няма да спаси
клуба. Те смятаха първо-
начално, че англичанинът
ще бъде спасението и
останаха шокирани от
това, че нищо все още не
е подписано и че бъде-
щето на Левски продъл-
жава да е под голяма

Ôèíàíñîâèòå ïðîáëåìè
íà "Ãåðåíà" îòíîâî íà
äíåâåí ðåä

Собственикът на Левски Наско Сираков бе засечен в столично заведе-
ние да разговаря със Станимир Стоилов

Ръководството на ЦСКА
е в напреднали преговори
за привличането на фин-
ландския национал Роберт
Иванов от полския първо-
дивизионен Варта (Поз-
нан), съобщава БТА. 26-го-

Колумбия постигна побе-
да в първия си мач на Ко-
па Америка, след като се
наложи с 1:0 над Еквадор.
Нападателят на ЦСКА Жор-
ди Кайседо дебютира на
шампионата на Южна Аме-
рика, след като се появи в
игра за еквадорците в 69-
ата минута. Единственото
попадение в мача на "Аре-
на Пантанал" в Куяба пад-
на в 42-тата минута. То бе-
ше резултат на заучено ра-
зиграване при изпълнение
на фаул на Колумбия меж-
ду Едвин Кардона, Хуан Гу-
адрадо и Мигел Борха. Ар-
жентинският съдия Нестор
Питана първоначално отме-
ни попадението заради за-
сада, но след това прегле-
да ситуация с помощта на
ВАР и зачете гола.

21 минути преди края ар-
жентинският селекционер на
Еквадор Густаво Алфаро пус-
на в игра Жорди Кайседо на
мястото на Михаел Естрада,
но и нападателят на ЦСКА
не успя да помогне на тима
си да избегне загубата.

Êîëóìáèÿ ïîáåäè Åêâàäîð
ñ Æîðäè Êàéñåäî
áëàãîäàðåíèå íà ÂÀÐ

ÖÑÊÀ ïðåãîâàðÿ
ñ ó÷àñòíèê
íà Åâðî 2020

:
Íàêðàòêî
Лудогорец и Драгош
Григоре се разделиха
по взаимно съгласие. Румънският
бранител и бивш национал на
северната ни съседка изигра 59
мача и отбеляза 5 гола за
"орлите" във всички турнири.

Локомотив (Сф)
започна предсезонната
си подготовка. Собственикът на
"железничарите" Иван Василев
обяви новите попълнения и
посочи целта на "червено-
черните" за новия сезон. "Дано
да се представим добре при
завръщането в елита. Пътят,
който извървяхме през тези шест
години от "А" окръжна до Първа
лига беше дълъг и много труден.
Реалната цел, предвид многото
млади футболисти, е да се
затвърдим в елита. Светльо
Петров и Йордан Господинов
попълват треньорския щаб, в
който остават Христо Коилов и
Юли Петков, а Иван Колев си е
старши треньор", заяви Иван
Василев. "Ние не бързаме със
селекцията. Взимаме Раел Лолала
от Нефтохимик, Бени Н'Ко от
трета дивизия на Франция.
Стойчо Атанасов е добре познато
име. Чипев от Царско село,
Христо Иванов от Септември
(Симитли). Стефан Гаврилов от
столичния Септември и Сашо
Любенов, който го броя за наш,
защото акостира за трети път в
"Надежда". Той е един от добрите
вратари и публиката много го
обича", допълни собственикът на
Локомотив. "За съжаление, в
момента нямаме средства за
осветление. Очакваме областната
комисия, за да ни лицензира
стадиона и с протокола, който
имаме от Министерството на
спорта, да може да играем в
светлата част на деня, докато ни
поставят осветление. Направихме
много ремонти, но стадионът е
държавен. Надявам се, че
Локомотив ще играе в "Надежда",
каза още Иван Василев.

Новак Джокович спече-
ли титлите на Откритите
първенства на Австралия и
на Франция по тенис и за
втори път в последните
шест години е по средата
на пътя към спечелването
на Златен шлем. 34-годиш-
ният сърбин надделя в епи-
чен финал на "Ролан Гарос"
над Стефанос Циципас
(Гърция) с 6:7(6), 2:6, 6:3,
6:2, 6:4 и заслужи 19-ия си
мейджър трофей, като ста-
на и първият тенисист с по-
не по две титли от всеки
един от четирите турнира
от Големия шлем.

През тази година Джо-
кович има и рядката въз-
можност да атакува и Зла-
тен шлем, ако спечели че-
тирите мейджъра и Олим-
пийските игри в Токио.
"Всичко е възможно. Пос-
тигнах неща, които много
хора смятаха, че е невъз-
можно да направя. В доб-
ра позиция съм да опитам
да спечеля Златен шлем.
Но бях в подобно положе-
ние също и през 2016 го-
дина, което завърши с от-
падане в третия кръг на

Äæîêîâè÷ ïðåñëåäâà Çëàòåí øëåì
ñëåä óñïåõà íà "Ðîëàí Ãàðîñ"

Бразилия започна удар-
но участието си на Копа
Америка, след като в мач
от група "В" се наложи с 3:0
над Венецуела. Неймар се
отличи с гол и асистенция
срещу съперник, който бе-
ше сериозно ударен от
COVID-19. В дните преди ма-
ча в състава на Венецуела
бяха открити осем положи-
телни проби за коронави-
рус сред играчите на Жозе
Песейро. В резултат на то-
ва португалският специа-
лист имаше на разположе-
ние едва 15 футболисти за
мача срещу "селесао".

Бразилия имаше пълна
доминация на терена и
Маркиньос откри резулта-
та в 23-тата минута. Ней-
мар удвои в 64-тата мину-
та. Най-скъпият футболист
в света беше точен от дуз-
па, която сам си спечели.
В 89-ата минута нападате-
лят на ПСЖ подаде към на-
миращия се на празна вра-
та Габриел Барбоса, който
с гърди оформи крайния
резултат. ç

дишният Иванов, който е
с руски корени, играе на
позицията централен за-
щитник. Той е висок 197
сантиметра и през мина-
лия сезон има 24 мача за
Варта.

Роберт е бил одобрен от
треньорския щаб на ЦСКА,
след като са били изгле-
дани няколко негови мача
на видео. Бащата на Ива-
нов е руснак, а майка му
е родом от Финландия. ç

Новак Джокович спечели "Ролан Гарос", след като
губеше на финала с 0:2 сета

Снимка Пресфото БТА

"Уимбълдън", коментира
сърбинът.

Откритото първенство
на Великобритания старти-
ра по-късно през юни, след
като през миналия сезон
беше отложен за първи път
след втората Световна вой-
на заради пандемията от
коронавирус. Джокович
триумфира с титлата през
2019 година и ще бъде сред
фаворитите за шеста тит-

ла на тревата в Лондон,
след което ще насочи вни-
манието си към Олимпиа-
дата в Токио и към Откри-
тото първенство на САЩ.

Джокович продължава да
преследва Федерер и На-
дал, след като преди десет
години сърбинът имаше са-
мо две титли от Шлема сре-
щу 16 на Федерер и 9 на
Надал. Но сега вече разли-
ката е само един трофей. ç

въпросителна", коменти-
рат на "Герена".

Собственикът на клуба
Наско Сираков се мъчи
да спаси положението и
да намери пари, за да
плати по две заплати на
играчите и да не позволи
разтрогването на догово-
рите. Той беше засечен
вчера по обяд да разгова-
ря с треньора Станимир
Стоилов в елитно столич-
но заведение.  Сираков е
изразил опасенията си, че
финансовата стабилност
едва ли ще споходи
"сините" в скоро време,
тъй като соченият за
благодетел Диксън е
заминал за Щатите. През
това време клубът трябва
да организира своята
подготовка, но няма да
има средства за селекция.

Мъри е вариант за нов
треньор на Левски, но

само при финансова
стабилност на клуба. В
същото време обаче
Стоилов има вариант да
поеме руския Нижни
Новгород, който е новак
в местния футболен елит.

Левски може да се
изправи срещу бившия
тим на сегашния време-
нен треньор на отбора
Живко Миланов. "Сините"
редят контрола с АПОЕЛ
в Правец, ако всичко е
наред и заминат на

подготовка там. От "Гере-
на" имат планиран лагер
в балканското градче,
който се превърна в
традиционен за тях в
последните години.
Кипърците идват на
подготовка в Правец
през юли. Мястото е
избрано от треньора
Савас Пурсайтидис. Той
два пъти е идвал за
подготовка в Правец с
бившия си отбор Неа
Саламина. ç
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Нидерландия надви
Украйна с 3:2 на стадион
"Йохан Кройф Арена" в
Амстердам и започна с
победа в група "С" на
Евро 2020. Всички пет
гола паднаха през втората
част, като първо "лалета-
та" взеха сериозен аванс
с попадения на Джорджи-
ньо Вайналдум (52) и Воут
Вегхорст (59), но Андрий
Ярмоленко (75) и Роман
Яремчук (79) изравниха.
Дензъл Дъмфрис (85) пък
донесе успеха на "оранже-
вите".

Селекционерът на
Нидерландия Франк де
Бур преживя палитра от
емоции по време на
двубоя. "Знаехме, че
Украйна е добър отбор. Те
показаха, че са способни
да удържат нашия натиск
и да създават опасни
голови ситуации. Трябва в
следващите си мачове да
не позволяваме на съпер-
ниците да стигат до толко-
ва голови положения",
коментира Де Бур.

Селекционерът на
Украйна Андрий Шевченко
беше разочарован след
загубата с 2:3. "Беше

"Лалетата" разцъфтяха след
спектакъл с пет попадения в
Амстердам

Åðèêñåí ñ èçíåíàäâàùè
äóìè îò áîëíèöàòà

Селекционерът на датския на-
ционален тим по футбол Каспер
Хюлманд разкри изненадващи ду-
ми на Кристиан Ериксен, който все
още е в болница, след като получи
сърдечен удар по време на мача с
Финландия. Според треньора хал-
фа на Интер е бил по-притеснен за
семейството си и съотборниците си,
отколкото за себе си.

"Кристиан ми каза: "Не помня
много, но съм по-разтревожен за
вас, момчета. Как сте? Мисля, че
сте по-зле от мен. Искам да изляза
да тренирам точно сега". Типично
за него. Беше хубаво да видя, че
се усмихва. Той винаги мисли за
другите преди себе си. Иска да про-
дължим да играем, така че това ще
направим. Ще го направим за Крис-
тиан. Той е в добри ръце. Нашата
работа е да оживим духа на игра-
чите и да ги подготвим за четвър-
тък за мача срещу Белгия", споде-
ли Хюлманд, според който е било
грешка двубоят с Финалдия да се
доиграе .

"Разглеждайки ситуацията сега,
мисля, че беше грешка да искаме
от играчите да избират между тези
сценарии. Това бе трудно решение.
Футболистите не знаеха дали са из-
губили най-добрия си приятел, а
трябваше да решават дали да иг-

това и  Саша Калайджич
пропусна да удвои аванса
на австрийците.

Малко преди да изтече
половин час, Горан Пан-
дев е възползва от груба
грешка в отбраната на
съперника и вкара исто-
рическия първи гол за
Северна Македония на

раят. Моето усещане е, че не тряб-
ваше да се играе. Просто трябва-
ше да се качим да автобуса, да се
приберем и да видим какво ще ста-
не на следващия ден. Аз обаче съм
горд, че съм треньор на отбор, който
реагира по този начин. Футболът
показа най-доброто си лице. Отбо-
рен дух, състрадание и любов. Това
е футболът", добави наставникът на
Дания.

Лекарят на националния отбор
на Дания Мортен Боесен направи
шокиращо признание около зло-
вещия инцидент с колабиралия
Кристиан Ериксен. Медикът обяви
футболиста за мъртъв при присти-
гането на лекарския екип на стади-
он "Паркен", но допълни, че без-
жизненото състояние е продължи-
ло съвсем кратко. "Колко близо бе-
ше фаталния край? Не знам. Вър-
нахме го след едно дефибриране.
Това е доста бързо. Не съм карди-
олог, така че подробностите за то-
ва защо се случи ще получите по-
нататък от експертите", разкри ле-
карят.

Боесен призна, че организаци-
ята на големия турнир и наличието
на най-доброто медицинско обо-
рудване, което е било на разполо-
жение на "Паркен", е било решава-
що за живота на Ериксен.ç

Вратарят на Нидерландия Маартен Стекеленбург стана най-възрастният
футболист на "оранжевите" с мач на световни или европейски първенс-
тва. На 38 години и 264 дни той пази за "лалетата" при успеха им с 3:2

над Украйна. Стекеленбург подобри постижението на легендарния
вратар Едвин ван дер Саар от 2008 година, когато той бе на 37 години

и 236 дни по време на Европейското в Австрия и Швейцария.
Снимка Пресфото БТА

Футболистът на английския
национален отбор Джуд Белин-
гам стана най-младият играч, кой-
то играе на европейско първен-
ство.  Играчът на Борусия (Дор-
тмунд) влезе като резерва в 82-
ата минута на двубоя срещу Хър-
ватия, който британците спече-
лиха с 1:0, след гол на Рахим
Стърлинг (57). Белингам замени
капитана Хари Кейн.

На 17 години и 349 дни Джуд
счупи рекорда на нидерландеца
Йетро Вилемс (18 години и 71
дни), поставен през 2012 г.

Селекционерът на Англия Га-
рет Саутгейт похвали футболис-
тите си след победата над Хър-
ватия с 1:0 на старта в група "D"
на Евро 2020, но специално от-
личи Калвин Филипс и Рахийм
Стърлинг. Двамата комбинираха
преди единствения гол в среща-
та, донесъл победата на "трите
лъва". Сутгейт е категоричен, че
ключът към този успех е бил фак-
тът, че англичаните са поставили
под напрежение халфовата ли-
ния на съперника.

"Прекрасно е, че успяхме да
донесем на нашите фенове и
страната ни един приятен следо-
бед. Играчите се справиха наис-
тина добре. Още от самото на-

Ìëàäîê âëåçå â èñòîðèÿòà
íà ïúðâåíñòâàòà

всички останали. Много съм до-
волен от Рахим. Той създаваше
опасности през целия мач. Има-
ме нужда от всички тези атаку-
ващи играчи в хода на турнира.
Можем да правим промени и
трябва да ги правим. Ключът бе
да поставим по напрежение иг-
рачите от халфовата линия на
Хърватия. Това даде възможност
на защитниците да се справят
добре с по-дългите топки", ко-
ментира Саутгейт след мача.ç

чало, въпреки че беше неверо-
ятно горещо, играха добре и бър-
зо се адаптираха. Имаше момен-
ти, в които темпото спадаше за-
ради жегата, но в по-голямата
част от времето контролирахме
двубоя, не давахме възможнос-
ти на Хърватия и изглеждахме
опасни. Калвин Филпис често е
подценяван, но направи фантас-
тичен старт на кариерата си в
националния отбор. Мисля, че
имаше огромно влияние, както и

много бърза и интересна
среща, с много възмож-
ности и за двата отбора.
Бих искал да благодаря
на моя отбор за реакция-
та, която показаха,
особено след като изос-
тавахме с 0:2. В този
момент можехме да
загубим мача, но наме-
рихме енергия за промя-
на и започнахме да
атакуваме. Променихме
формацията си на терена
и получихме нужния
баланс. Отборът успя да
получи много добра
представа за това къде
се намира. Да, в крайна
сметка загубихме, но го
направихме с високо
вдигнати глави", заяви
Шевченко.

Австрия срази Северна
Македония с 3:1 в другата
среща от тази група.
Двубоят ще бъде запом-
нен с първия гол за
македонците на големи
турнири и с първите три
точки за австрийците на
европейски първенства.
На националния стадион в
Букурещ Австрия поведе в
18-ата минута с попадение
на Щефан Лайнер. След

големи първенства, раз-
писвайки се в 28-ата
минута. Михаел Грегорич
(78) даде аванс на Авст-
рия, засичайки центрира-
не на Алаба от лявото
крило (2:1). Секунди преди
края преди края Марко
Арнаутович оформи край-
ното 3:1.ç

Докторът на Лудогорец Ва-
лентин Великов, който помог-
на за спасяването на живота
на звездата на Дания Кристи-
ан Ериксен, няма право да го-
вори пред медиите за инциден-
та, информира "Гонг". Забра-
ната идва от УЕФА. Великов
има ангажимент към европей-
ската централа по време на Ев-
ро 2020. След края на шампи-
оната Великов ще се върне към
работата си в Лудогорец.ç

ÓÅÔÀ çàáðàíè
íà äîêòîð
Âåëèêîâ
äà ãîâîðè

Ïðîãðàìàòà
çà äíåñ
Група F

Унгария - Португалия -
19 часа в Будапеща , БНТ1
Франция - Германия -
22 часа в Мюнхен, Нова тв

На 17 години и 349 дни Джуд Белингам стана най-младият футболист,
играл на европейски финали
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ÁÍÒ 1

05.10 Спасяване с хеликоптер - докумен-
тална поредица /п/ (14)

05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова
08.40 Сутрин с УЕФА Евро 2020
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
11.55 Препрочитаме Вазов
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Днес на УЕФА Евро 2020
13.15 Телепазарен прозорец
13.30 Приказки за саке - сериен докумен-

тален филм
14.00 Бързо, лесно, вкусно
14.30 Телепазарен прозорец
14.45 Малки истории /п/
15.00 Влакът на динозаврите - анимацио-

нен филм
15.30 Мили Бате!... Писма на един дакел -

10-сериен детски тв филм /Бълга-
рия, 2000 г./, режисьор Мариана
Евстатиева-Биолчева, в ролите: Ма-
рия Русалиева, Мартин Георгиев и
дакелите - Джери и Мишо

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: Унгария - Португа-

лия пряко предаване от Будапеща
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 /7 епизод/
23.20 Спасяване с хеликоптер - докумен-

тална поредица (14)
23.55 УЕФА Евро 2020: Трето полувреме -

обзор на деня
00.30 УЕФА Евро 2020: Франция - Герма-

ния - запис
02.30 100% будни /п/
04.40 По света и у нас /п от 21:30 часа/

bTV

05.30 "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. 54
16.00 Премиера: "Малки убийства" - сери-

ал, с. 2, еп. 4
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. 115
21.00 "Скъпи наследници" - сериал, еп. 12
22.00 "Комиците и приятели" /п./ - коме-

дийно шоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Домашен арест" - сериал, еп. 17
00.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 3, еп. 13, 14
01.00 "Истинска любов" - сериал, еп. 89
02.00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.10 "Втори шанс" - сериал, с. 2, еп. 57

bTV Action

05.15 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 8
06.00 Анимационен блок: "Приключенията

на котарака в чизми" - сериал, с. 3,
еп. 4 - 7

08.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 8
09.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 3, еп. 15
10.00 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 20
11.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 3, еп. 8
12.00 "Жената чудо" - фентъзи, екшън,

приключенски (САЩ, 2017), режи-
сьор Пати Дженкинс, в ролите: Гал
Гадот, Крис Пайн, Робин Райт, Кони
Нилсен, Дейвид Тюлис, Юън Брем-
нър, Дани Хюстън и др.

15.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 9
16.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 3, еп. 16
17.00 "Кости" - сериал, с. 12, еп. 9
18.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 3, еп. 9
19.00 Часът на супергероите: "Луцифер" -

сериал, с. 3, еп. 21
20.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 20, еп. 7
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Дъската на дяво-

ла: Произходът на злото" - хорър,
мистъри (САЩ, Япония, Китай, 2016),
режисьор Майк Фланаган, в ролите:
Елизабет Рийсър, Лулу Уилсън, Ана-
лийз Басо, Хенри Томас, Паркър Мак
и др. [16+]

00.00 "Закон и ред: Специални разследва-
ния" - сериал, с. 20, еп. 7

01.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 3, еп. 9
02.00 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 21
03.00 "Кости" - сериал, с. 12, еп. 9
04.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 3, еп. 16

bTV COMEDY

05.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
06.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 6
07.00 "Круд" - сериал, еп. 25, 26
08.00 "Корени" /п./ - сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "Анжелика" /п./ - сериал
10.00 "Дийн" - комедия, романтичен (САЩ,

2016), режисьор Деметри Мартин, в
ролите: Деметри Мартин, Кевин Клайн,
Джилиан Джейкъбс, Джон Бенджа-
мин 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. 8, еп. 1, 2
19.00 "Корени" - сериал, еп. 7
19.30 "Новите съседи" - сериал, с. 10, еп.

12
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 11,

еп. 1
22.00 Премиера: "Анжелика" - сериал, с. 2,

еп. 15, 16
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 8, еп. 6, 7
00.00 "Дийн" /п./ - комедия, романтичен

(САЩ, 2016)
02.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Добрият доктор" /п./ - сериал,
еп. 7, 8

08.00 "Честита смърт" - психотрилър, хо-
рър (САЩ, 2017), режисьор Кристо-
фър Ландън, в ролите: Джесика Рот,

Израел Брусард, Руби Модийн, Рей-
чъл Матюз, Чарлз Ейткън, Джейсън
Бейл и др.

10.00 "Добрият доктор" - сериал, еп.9, 10
12.00 "Джурасик парк II: Изгубеният свят"

- приключенски, фантастика (САЩ,
1997), режисьор Стивън Спилбърг, в
ролите: Джеф Голдблъм, Джулиан
Мур, Пийт Посълтуейт, Арлис Хауърд,
Ричард Атънбъро, Винс Вон, Питър
Стормеър и др.

14.30 "Дякон Левски" - драма, историчес-
ки, биографичен (България, 2015),
режисьори Максим Генчев и Нико-
лай Генчев, в ролите: Веселин Плач-
ков, Максим Генчев, Петьо Цеков,
Симеон Филипов, Николай Сотиров

17.00 "Катастрофалният артист" - биогра-
фичен, драма (САЩ, 2017), режи-
сьор Джеймс Франко, в ролите: Дейв
Франко, Джеймс Франко, Том Фран-
ко, Сет Роугън, Ари Грейнър, Алисън
Бри, Джаки Уийвър, Зак Ефрон, Джош
Хъчерсън и др.

21.00 "Оглупели от любов" - комедия,
драма, романтичен (САЩ, 2011),
режисьори Глен Фикара и Джон
Рекуа, в ролите: Стив Карел, Райън
Гослинг, Джулиан Мур, Ема Стоун,
Джоуи Кинг, Мариса Томей, Кевин
Бейкън и др.

23.30 "Тайнството" - хорър, трилър (САЩ,
2013), режисьор Тай Уест, в ролите:
Джо Суонбърг, Ей Джей Боуън, Кен-
тъкър Одли, Ейми Саймец и др. [16+]

01.30 "Професия жиголо" - романтичен,
комедия, драма (САЩ, 2009), режи-
сьор Дейвид Маккензи, в ролите:
Аштън Къчър, Ан Хейш, Маргарита
Левиева, Себастиан Стан и др. [16+]

03.30 "Катастрофалният артист" - биогра-
фичен, драма (САЩ, 2017), режи-
сьор Джеймс Франко, в ролите: Дейв
Франко, Джеймс Франко, Том Фран-
ко, Сет Роугън, Ари Грейнър, Алисън
Бри, Джаки Уийвър, Зак Ефрон, Джош
Хъчерсън и др.

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) - сериен

филм
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 - централна еми-

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

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

сезон 10
21.40 "Еуфория" - студио за европейското

първенство по футбол
21.50 Студио "UEFA EURO 2020™"
22.00 Франция - Германия - мач от групо-

вата фаза на UEFA EURO 2020™,
директно

23.55 Студио "UEFA EURO 2020™"
00.00 "Черният списък" - сериал, сезон 2
01.00 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 4
02.00 "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

06.20 "В кадър"
07.00 "Изпратено с надежда: Неутъпкани

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

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

11.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 3, 2 епизода

13.10 "Коледа от приказките" - романтичен
филм с уч. на Кейтлин Лееб, Ник
Хаунслоу, Джош Дийн, Мелинда Шан-
кар, Чарлз Шонеси и др.

15.10 "В кадър"
15.40 "Кум под наем" - комедия с уч. на

Кевин Харт, Джош Гад, Кайли Куоко,
Хорхе Гарсия, Кен Хауърд и др. /п/

17.45 "Дневниците на принцесата: Кралски
бъркотии" - романтична комедия с
уч. на Ан Хатауей, Джули Андрюс,
Хектор Елизондо, Крис Пейн, Джон
Рис-Дейвис, Калъм Блуи др. /п/

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

21.00 "Жена назаем" - романтична комедия
с уч. на Адам Сандлър, Дженифър
Анистън, Бруклин Декър, Никол Кид-
ман, Ник Суордсън и др.

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

00.10 "Светлина между два океана" - ро-
мантична драма с уч. на Майкъл
Фасбендър, Алисия Викандер, Рей-
чъл Уайз, Брайън Браун, Джак Том-
псън и др.

Тв програма - вторник, 15 юни ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Променливо
Днес ще има средна и висока облачност, а над източната

половина на страната и купеста и купесто-дъждовна. Краткот-
райни превалявания с гръмотевици ще има в източната поло-
вина на страната, докато на запад ще остава почти без вале-
жи. Температурите ще бъдат от 22 до 26 градуса. В Източна
България ще остава доста по-хладно и на много места темпе-
ратурите няма да превишат 20 градуса. По-хладно е около
Черноморския басейн, където ще превалява краткотрайно, а
температурите ще бъдат около и малко над 20 градуса.

В сряда над западната половина на страната ще бъде слън-
чево, с развитие на купеста облачност и краткотрайни прева-
лявания следобед предимно над и около планините. На изток
ще превали и прегърми на повече места. Минималните темпе-
ратури ще бъдат от 10 до 15 градуса, а дневните ще са в по-
широк интервал: от 22-23 в Източна България до 30-31 градуса
в западната част на Дунавската равнина. В района на София са
възможни локални превалявания с гръмотевици, а дневните
температури ще достигнат 24-25 градуса.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Оглупели от любов" -
комедия, драма, романтичен, в ролите: Стив

Карел, Райън Гослинг, Джулиан Мур, Ема Стоун,
Джоуи Кинг, Мариса Томей, Кевин Бейкън и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 110

ВОДОРАВНО: "Ангели в Америка". Тодор. Борат.
СИЛАН. Сак. Мери (Вейо). Ран. Винар. Нан. КАТ.
Галалит. Ма. Каготи. Акари. Рем. ТОКАМАК. "Ти".
Tap. Сотир. Нет. Захар. Нат. Сови. Авел. Негован.
РА. Имитатори. Данинос (Пиер). Линос. Мираз.
Тос (Регина). Тазе. Сет. Соват. Рок. Бак. Тамарин.
Ни. Бовари ("Мадам Бовари"). Афера. Бел. Сара-
фов (Кръстю). ТА. Бик. Нолан. Лов. Танас. Ван.
Каре.
ОТВЕСНО: Антиракета. Адис Абеба. "Голата Ма-
ха". Ареколин. СЕДАН. Равинат. КА. Лон. Гот (Ка-
рел). Ремиз. Тас. Тир. Ватос. Лин. Саран. Сили-
кон. Тотомиров (Цветан). Сатана, Атанасова (Си-
дония). "Ала". Каламитет. Сарафан. Кеб. Рикар
(Антоан). Гол. Тифон. Ром. Так. Сорит. Нев. Пи-
рен. Новинар. Ла. Карамитева (Маргарита). Озо-
натор. Гатина. Итиносеки. Аве (Мартин).
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Ñîôèéñêàòà îïåðà ïðåäñòàâÿ
"Íîðìà" íà Áåëèíè íà 1 þëè

Ôîëêëîðåí àíñàìáúë
"Çàãîðå" ïðàçíóâà
65-ãîäèøåí þáèëåé

Песни и танци от всички
фолклорни области в Бълга-
рия огласиха вчера  Държав-
на опера - Стара Загора.
Празничният концерт на ан-
самбъл "Загоре" бе под нас-
лов "Магията продължава".
Навършиха се  65 години от
създаване на трупата. "Исках-
ме да отбележим този юби-
лей чрез един празничен кон-
церт. В него  включихме про-
изведения от създаването на
ансамбъла до наши дни",
обяви художественият ръко-
водител Христо Иванов. В
спектакъла оживяха шедьов-
ри от народното творчество.

Общински фолклорен ан-
самбъл "Загоре" е създаден
през есента на 1955 г. под
ръководството на Панайот
Янев, а от 1973 г. става про-
фесионален институт.

В репертоара на ансам-
бъла са включени произве-
дения от всички фолклорни
области на България - едно
огромно разнообразие от ме-
лодии, ритми и багри.

Включени са творби на
Филип Кутев, Кирил Тодоров,
Коста Колев, Димитър Колев,
Костадин Варимезов, Златин
Джеджев, проф. Костадин Бу-
раджиев, Николай Балаба-
нов. ç

Изложение "Алея
на книгата" пътува
за Пловдив
Най-мащабното пътуващо
книжно изложение в страната -
"Алея на книгата", започва
тазгодишния си маршрут от
Пловдив. То ще продължи до
20 юни, с работно време от
10.00 до 20.00 ч. Срещата на
читателите с книгите в Пловдив
е на пл. "Централен". Там ще
бъдат разположени 20 шатри с
близо 60 от водещите българс-
ки издатели и търговци. "Алея
на книгата" - Пловдив 2021 се
организира от Асоциация
"Българска книга" и се осъщес-
твява с подкрепата на Нацио-
нален фонд "Култура". Събитие-
то провежда заедно със
деветнадесето издание на
ежегодния литературен Фести-
вал"Пловдив чете" с организа-
тор ИК "Жанет 45".

Фестивал на театъра и
уличен театър събира
артисти в Разград
Близо 160 млади артисти от
десет театрални и танцови
формации от страната ще
участват в четвъртото издание
на Националния фестивал на
театъра в движение и уличен
театър в Разград. Проявата е на
Театрално-танцова формация
"Пулс" два дни - 18 и 19 юни.
Младите артисти от 6 до 30
години, ще покажат улична
анимация, улични статуи,
миниатюри и други изкуства.
Публиката ще види и най-новия
спектакъл на Театрално-танцова
формация "Пулс" - "За хората,
земята и хляба", чийто хореог-
раф е Петя Попова.

Íàêðàòêî

:

В операта "Норма" от
Винченцо Белини със
силно драматично напре-
жение се експонира
разказът за разбунтували-
те се гали срещу римски-
те завоеватели. С изящес-
тво и емоционална наси-
теност на този фон е
разкрита историята на
главната жрица Норма,
изгубила любовта на
любимия си съпруг Полио-
не, увлечен по младата
Адалджиза . В един дина-
мичен сюжет Адалджиза
ще се откаже от любовта
си, а Полионе, отново
влюбен в Норма, ще
отиде с нея на кладата.

Силните музикални
образи на Винченцо
Белини, умението му да
създава напрежение
достигат своя връх в
прочутата молитва на
Норма "Каста дива"-
изящна и поетична ария в
блестящ белкантов стил.
Според режисьора Уго де
Ана арията "Каста дива"
се превръща в една
абсолютно женска спири-
туална връзка с Космоса.

Ïîñëåäíàòà òâîðáà íà Ñâåòëèí Ðóñåâ äíåñ
ïîêàçâàò çà ïúðâè ïúò

Последната, недовър-
шена творба на акад .
Светлин Русев - "Следи
върху камък", показаха за
първи път в родния му
град Плевен. Тя ще оста-
не за поколенията в гале-
рия "Илия Бешков".

Каменната композиция
е от девет гранитни блока
с тежина около 10 т., из-
рисувани с въглен. Скул-
птурата - мащабен проект
за живопис върху гранит,
е пренесена преди дни от
с. Драгичево, където е
създадена. Премиерното й
представяне бе на рожде-
ния ден на автора - 14
юни.

"На тази дата приживе

Õàðèñúí Ôîðä ñíèìà
"Èíäèàíà Äæîóíñ 5"

78-годишният Форд за-
почна снимка на филма ле-
генда.  Снимките се правят
в Англия и звездата кара ко-
лело по 40 мили на ден, раз-
хожда се и яде енергийни
блокчета, за да издържи 11-
часовата работа на терен -
замъка Бамбург.

Форд се радва, че има
възможността да се докос-
не отново до някои от ге-
роите, в които зрителите са
се влюбили като Индиана
Джоунс и Хан Соло от

Луната символично предс-
тавлява жената във всич-
ки култури, представлява
жената-майка, както и
женската духовност като
контрапункт на мъжа,
представляван от Слънце-
то и Марс, символ на
войната. Откъсът с "Каста
дива" за него не е просто
една прекрасна голяма
белкантова ария, но също

така съдържа много
голяма дълбочина, в която
чрез музиката се достига
до това състояние на
духа.

Считана за връх в
стила белканто, "Норма"
се поставя рядко дори на
големи сцени, поради
сложната за изпълнение
музика.

На 1 юли от 19.00 ч. ще

"Междузвездни войни". "Ко-
гато имаме възможност да
направим още един филм,
то е, защото хората харес-
ват поредицата. Чувствам
се длъжен да съм сигурен,
че амбициите ни са толко-
ва големи, колкото и кога-
то започнахме това прик-
лючение", коментира той
пред CBS по повод "Индиа-
на Джоунс 5".

Заглавието на филма,
както и премиерната му
дата все още не са извес-

тни. В началото на месе-
ца продуцентът Катлийн
Кенеди обясни, че в мо-
мента фокусът е върху сце-

видим Габриела Георгиева
като Норма, Гергана
Русекова като Адалджиза,
Коста Адреев в ролята на
Полионе, Светозар Ранге-
лов ще бъде Оровезо. В
"Норма" участват още
Иванка Нинова като
Клотилде и Красимир
Динев като Флавио.
Диригент е Жорж Димит-
ров. ç

се, че тази творба ще бъ-
де до една от неговите
най-мащабни живописни
композиции - "Светлина и
мрак" - притежание на га-
лерия "Бешков". Целият
живот на Светлин е бор-
ба за светлината срещу
тъмнината , за доброто
срещу злото. Светлин е
със заслуги за изгражда-
не на галерия "Бешков",
затова съм щастлив, че
последната му творба ос-
тава в това пространство.
Дъщерите на художника
Милкана Русева и Ралица
Русева даряват творбата
на плевенчани, каза ху-
дожникът Иван Велчев от
галерия "Бешков". ç

нария. През май 2020 г. бе
потвърдено, че Джеймс
Манголд ще режисира
филма. ç

Светлин традиционно по-
казваше свои нови карти-
ни в изложба", каза скул-

пторът проф. Кирил Мес-
кин, близък приятел на го-
лемия художник. "Радвам


