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Свободата
на печата
е майка
на всички
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По повод 80-годишнината от началото на Великата оте-
чествена война на 21 юни в 22.30 ч. ще се проведе
церемония "Свещ на паметта" пред Паметника на Съвет-
ската армия в София. На 22 юни в 9.30 ч. ще бъдат
положени венци пред Паметника на Съветската армия, а
в 10.00 - на Братската могила в кв. "Лозенец".

Каним ви да участвате в тези събития!
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Важна среща на "Герена"
ще се проведе в поне-
делник. Тя ще бъде между
Наско Сираков и футбо-
листите, които тренират с
отбора. Собственикът на
клуба иска да разбере
кои играчи ще останат
със сигурност. Не е тайна,
че няколко клуба проявя-
ват интерес към Здравко
Димитров и братя Цоневи.
Мартин Райнов също се
завърна на "Герена", нищо
че вече може да се
смята за свободен агент.
Капитанът на Левски
реши да поддържа
физическа форма в
базата на бившия си
клуб.

ÇÀ
Япония съобщи вчера, че
от идния месец ще
издава на пътуващите
японци ваксинационни
паспорти. В момента
правителствата в цял
свят търсят начини да
възобновят туризма и
бизнес пътуванията.
Ваксинационните серти-
фикати ще бъдат отпеча-
тани на хартия и ще се
издават от местните
власти. Програмата за
ваксинация в Япония
стартира доста бавно, но
през последните седмици
се ускори. С двете необ-
ходими дози вече са вак-
синирани около 6% от
населението. От 2020 г.
границите на Япония
практически са затворени
за чужденци, но правила-
та ще бъдат леко смекче-
ни, за да посрещне стра-
ната участниците в Олим-
пийските игри, започващи
в Токио на 23 юли. ç

З абележителна
балканска сутрин!
Македонският
премиер Зоран

Заев започна официал-
ното си посещение в
България от ГЕРБ.
Борисов използва
визитата да прави
неоторизирана дипло-
мация и да вкара
отношенията със Север-
на Македония в предиз-
борната си кампания.
Той каза пред  Заев за
служебния кабинет, че
"ще избягат от отговор-
ност", че "лъжат евро-
атлантическите партньо-
ри, че са за Македония
да влезе в ЕС".
 1. Частното лице Бойко
Борисов си позволи да
води "частна диплома-
ция", да казва какво ще
направи или не българс-
кото правителство. Да
атакува легитимното и
назначено съгласно
конституцията българско
правителство! Подло,
недостойно и напълно
неприемливо! За такива
случаи в САЩ има
закон, който кримина-
лизира воденето на
дипломация от неотори-
зирани лица.
2. Премиерът на Север-
на Македония де факто
си позволи да се
намеси във вътрешните
работи на Република
България, като по време
на предизборната
кампания отиде да води
политически разговори
с частни лица. След като
на северномакедонския
премиер му харесва да
преговаря с ГЕРБ, да
изчака парламентарните
избори в България и
ако Борисов бъде
избран за премиер, да
си преговаря с него!
ГЕРБ употреби Северна
Македония в изборната
кампания! Заев избра
започването на прегово-
ри от Северна Македо-
ния с ЕС да преминава
не през официалните
български институции, а
да зависи от настроени-
ето на г-н Борисов… на
добър път северномаке-
донско членство с ЕС!?

ървата оценка на българите за служеб-
ното правителство е позитивна - 58%
казват, че го одобряват, а 33,2% не го
одобряват. Това става ясно от данните
от телефонен сондаж, проведен от
"Галъп Интернешънъл" между 14 и 16
юни, сред 890 пълнолетни българи.

Според анкетата отношението към
отминалото управление на ГЕРБ е
сдържано и по-скоро негативно.

Малко над 7,1 смятат, че то е напъл-
но успешно, а 19,8% - по-скоро успеш-
но. 22% не го намират нито успешно,
нито неуспешно, 22,8% - по-скоро
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Преговорите между
президентите на Русия
и на САЩ Владимир
Путин и Джо Байдън
в Женева преминаха
"по-скоро със знак
плюс", както сочи
оценка на самия
Путин. Страните
успяха да разберат

Ïåñêîâ: Ñðåùàòà íà âúðõà Ðóñèÿ - ÑÀÙ
ìèíà „ïî-ñêîðî ñúñ çíàê ïëþñ“

местен документ за
стратегическата
стабилност, в който
според него се
реализира "специфич-
ната отговорност" на
двете държави не
само пред народите
им, но и "пред целия
свят".

неуспешно, а 26,9% - напълно не-
успешно.

Първите оценки за санкциите по
закона "Магнитски" също като цяло са
позитивни. Санкциите се одобряват,
макар и да няма особена обществена
запознатост, от 49,2%, а 31,6% не одоб-
ряват.

Българското общество запазва почти
единодушната си оценка срещу компро-
миси със Северна Македония. 70% са
против отстъпки пред Северна Македо-
ния, на противоположното мнение са
19,3%. Останалите се колебаят. ç
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къде може да взаимо-
действат, а къде все
още не - "заради
категорично размина-
ване във възгледите".
Това заяви Дмитрий
Песков, прессекрета-
рят на руския лидер.
Той изтъкна значени-
ето на приетия съв-

44
Парламентарни избори 11 юли 2021
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Димитър
АВРАМОВ,
от Фейсбук
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Премиерът на Северна
Македония Зоран Заев е
на важна визита у нас,
съобщи БТВ. Посещението
се очаква с голям интерес
в България и чужбина.
Визитата на Заев е в
навечерието на решение
за бъдещето на евроинтег-
рацията на Северна Маке-
дония. Посещението на
Заев следва визитата на
албанския министър-
председателя Еди Рама
миналата седмица, но е и
на фона на наложеното от
България вето на Прего-
ворната рамка за евроч-
ленство. Предвидени са
среща с президента Румен
Радев, разговор на четири
със служебния премиер
Стефан Янев, а след това и
пленарно заседание на
двете делегации.

Премиерът Янев заяви -
не историците, а политици-
те трябва да решават
спора с Македония в
интервю за МИА часове
преди пристигането у нас
на македонския министър-
председател Зоран Заев.

Ето защо моят призив -
радвам се, че господин
Заев ще бъде наш гост
точно за това - правителст-
вата да седнат и прагма-
тично да разговарят какво
може да се направи,
защото, както вече казах,
при цялата добронамере-
ност, която беше изразена
при подписването на

Договора за добросъседст-
во през 2017 г., очевидно е,
че той не се прилага. Ето
вече четвърта година,
откакто е подписан -
нямаме никакъв напредък,
заявява още българският
премиер. В сряда вечерта
стана ясно, че Северна
Македония няма да получи
одобрение от България за
начало на преговори за
членство с ЕС по време на
заседанието на Съвета
"Общи въпроси" на 22 юни,
припомни Офнюз.бг. Още
от ранните часове на деня
Зоран Заев започна срещи
с лидери на политически
партии у нас. Акцент по
време на срещата между
Стефан Янев и Зоран Заев
ще бъде задълбочаването
на двустранния политичес-
ки диалог и разширяването
на партньорството в реди-
ца сфери. А фокусът -
перспективата за постига-
нето на реален напредък в
процеса на европейска
интеграция от страна на
Република Северна Маке-
дония. Зоран Заев, който
не се радва на високо
обществено доверие в
собствената си страна,
първо се срещна с лидера
на ГЕРБ, след това разго-
варя и с председателя на
БСП. Още преди 9 сутрин-
та Заев посети централата
на ГЕРБ. Два приятелски
братски народа, трябва
винаги да си говорят и да

Â ìîìåíòà èìàìå ïðîçîðåö çà
âúçìîæíîñòòà äà ñå ðàáîòè
âúðõó íåèçïúëíåíè çàäà÷è,
óâåðè ïðåìèåðúò Ñòåôàí ßíåâ
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търсят решение, защото
решението е тук някъде,
около нас, но дори и да не
успеем сега, ще направим
една крачка повече, каза
Заев по време на срещата.
Той и лидерът на ГЕРБ се
ръкуваха сърдечно, незави-
симо, че в края на минала-
та година правителството
на Бойко Борисов наложи
вето върху евроинтеграция-
та на Северна Македония.
Борисов каза на Заев, че
предполага каква позиция
ще заемат служебният
премиер и президентът -
ще прехвърлят отговор-
ността на бъдещия парла-
мент.Втората поред среща
на Заев с партиен лидер
беше с председателя на
БСП Корнелия Нинова, с
която Заев е в едно поли-
тическо семейство. Започ-
на и срещата на министър-
председателя Стефан Янев
с премиера на Република
Северна Македония Зоран
Заев, съобщиха от пресс-
лужбата на служебния
кабинет. В хода на разгово-
рите между двамата лиде-
ри премиерът Янев ще
изрази позицията на
България по напредъка на
РСМ в усилията й за
присъединяване към Евро-
пейския съюз. Българският

министър-председател ще
отбележи пред Заев, че в
отношенията си с РСМ
страната ни е водена от
разбирането, че укрепване
на доверието и възстановя-
ване на диалога са основа-
та за намиране на устойчи-
ви решения, коментира
БТА. Очевидно, че като
съседи и братски народ
имаме нужда от по-чести
срещи, заяви премиерът
Стефан Янев след срещата
му с премиера на Северна
Македония Зоран Заев. В
рамките на разговорите
тема била братската интег-
рация на Северна Македо-
ния. В тази връзка полити-
ката ни е неотклонна,
добави Янев. В момента
имаме прозорец за въз-
можността да се работи
върху неизпълнение зада-
чи, каза Янев. По думите
му задачата била да се
намерят правилните реше-
ния, за да се движим
напред. Янев подчерта, че
Заев дошъл с конкретни
предложения, които ще
бъдат обсъдени. Интеграци-
ята на Западните Баладите
е в ползва на всички, но
не трябва да се оставят не
решени проблеми в евро-
пейското семейство, заяви
още Янев. ç

Намериха мястото на
катастрофата на МиГ-29
Намериха мястото, на което е
паднал бойният самолет МиГ-29,
разбил се в Черно море край
Шабла. Открити са и още части
от машината, но не и черната ?
кутия, съобщи на брифинг
контраадмирал Кирил Михайлов,
командир на Военноморските
сили. По думите му екипите са
изследвали непроверяван
досега район след детайлен
анализ за уточняване на
предполагаемото място на
авиокатастрофата. Според
експертите, ако загиналият
пилот майор Валентин Терзийс-
ки е бил успял да катапултира,
със сигурност е щял да бъде
спасен, съобщи "Нова телеви-
зия".

Обявиха Харта за
контрол на
артериалното налягане
Харта за контрол на артериал-
ното налягане бе обявена
официално от Българската лига
по хипертония от експертен
съвет, съставен от проф. д-р
Постаджиян, проф. д-р Груев и
проф. д-р Тишева. Здравната
кауза цели да мотивира лекари,
медицински специалисти,
пациенти и професионални
организации да извършват
целенасочени действия за
контрол на високото кръвно
налягане на българското
население из цялата страна.
Хартата е официално споразу-
мение, което освен да обединя-
ва, предлага разумни предписа-
ния за навременна и по-ранна
диагностика и лечение. От друга
страна, създава професионална
и лична ангажираност за
промяна на лошата статистика
за смъртност сред диагностици-
раните пациенти, апелира за
отговорност чрез разпространя-
ване на информация и припом-
няне на основните принципи на
здравословния начин на живот
от лекарите по време на
визита.

Здравният еврокомисар
с послание към
българите:
Ваксинирайте се!
Моето послание към всички
български граждани е да се
ваксинират. Важно е да го
направим за себе си и за
хората около нас. Това заяви
еврокомисарят по въпросите на
здравеопазването и безопас-
ността на храните Стела
Кириакиду след среща със
здравния министър д-р Стойчо
Кацаров, съобщи Топновини.бг.
Важно е да го направим за себе
си, за хората около нас и за да
можем да се върнем към
свободите, които имахме преди
пандемията. Ваксинирането
спасява човешки животи,
намалява хоспитализациите,
позволява ни да се върнем към
една нова нормалност и също
така ни позволява да пътуваме,
заяви комисар Кириакиду,
цитирана от Здравното минис-
терство.
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Няма как да не ми направи впе-
чатление острият завой, който бив-
шият премиер направи. Не може
да си плюеш на сурата и достойн-
ството, като загърбиш с лека ръка
едно решение, което като минис-
тър-председател си защитавал, за-
явява лидерът на ВМРО, съобщи
Епицентър.бг. Лидерът на ВМРО Кра-
симир Каракачанов за първи път
скочи остро на бившия пример Бой-
ко Борисов за неговата "повратли-
ва" политика спрямо РС Македо-
ния, обвинявайки го, че за да нап-
рави добро впечатление на някои
фактори на Запад, е готов да пре-
върне българщината в Македония
в разменна монета за политически
сметки на роден терен. Политика-
та, която заедно отстоявахме до

вчера, и най-вече националните ин-
тереси на България и паметта на
всички онези, дали живота си за
българщина в Македония, не са за
продан, нито са разменна монета
за политически сметки на роден те-
рен, заявява бившият вицепреми-
ер в третия кабинет на Борисов
Красимир Каракачанов. Повод за
гнева на Каракачанов са думите на
Борисов пред Заев по време на

сутрешната им среща: "Аз смятам,
че ако не намерим решение, като
две държави, две нации, два наро-
да, поколения българи и македон-
ци ще ce мразят", и призива му
младежите на двете страни да имат
общи мероприятия.

Какви два народа, какви две
нации? За какво сближаване и съв-
местни младежки мероприятия ста-
ва въпрос?, изригна Каракачанов.
И заявява: Българският национа-
лен интерес не може да е размен-
на монета за още няколко гласа в
повече на каквито и да е избори.
Именно криволиците и пасивност-
та на българската политика и дип-
ломация в последните десетиле-
тия са причината България днес
да е подложена на натиск от вън-

шни фактори, за да жертва своя
национален интерес в името на
чужди интереси, пък било те и на-
речени "евроинтеграция". Той при-
зова Янев и Радев да се придър-
жат към утвърдената държавна по-
зиция и да не се подвеждат по
манипулациите на Скопие!  За нас
Македония и братята ни, които жи-
веят на тази земя, винаги са били
нещо много скъпо, те са част от
нас, заяви още Каракачанов. С тази
остра позиция, изразена личната
му Фейсбук страница,  Каракача-
нов отговори на визитата на Зо-
ран Заев в България и проведена-
та вече първа неформална среща
на делегацията с бившия премиер
Борисов, съобщиха от пресцентъ-
ра на ВМРО. ç

Служебният министър на
здравеопазването д-р Стойчо Ка-
царов изиска цялата информа-
ция във връзка с регистрирания
случай на заразен с "Делта" ва-
рианта на коронавируса от ръ-
ководството на Националния цен-
тър по заразни и паразитни бо-
лести, съобщи БНР. Моят замес-
тник доктор Златанов е разпо-

Êàöàðîâ èçèñêà
èíôîðìàöèÿòà çà
ñëó÷àÿ íà çàðàçåí
ñ "Äåëòà"
COVID ùàì

редил да се направи малко по-
задълбочено епидемиологично
проучване на всички контактни,
близки роднини на този човек с
цел, ако има предаване на виру-
са, да бъде изолирано! Това е
изолиран случай, възможно е да
се появят и други! Няма причина
за паника, заяви министърът. В
съобщение до медиите от здрав-

ното ведомство уточняват, че ми-
нистър Кацаров е отправил и пи-
тане към Центъра защо е отнело
толкова време изследването на
пробата - от 21 април до 17 юни.
Както и кога тя е постъпила в Цен-
търа и кога е била изпратена в
чужбина. Според здравния минис-
тър заради високия риск за об-
щественото здраве е недопустимо

толкова дълго време след взема-
нето на пробата да бъдат публич-
но обявени резултатите от нея.
България изостава с ваксинирането
срещу COVID-19. В страната има
15 процента имунизирани при
средно 50 на сто в ЕС. Това заяви
при посещението си в София ев-
ропейският комисар по здравео-
пазване Стела Кириакиду. ç
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Проведохме среща по
искане на министър-
председателя на
Република Северна
Македония Зоран Заев и
водената от него
делегация в България.
Обсъдихме двустранните
отношения в контекста на
присъединяването на
Република Северна
Македония към
Европейския съюз.
Изразихме следната
позиция:

Ние винаги сме
подкрепяли
присъединяването на
Република Северна
Македония към
Европейския съюз.
Подкрепихме Договора за

Çàñåãà íå ñà íàëèöå óñëîâèÿ
çà ïðîìÿíà â ïîçèöèÿòà íè
çà Ðåïóáëèêà Ñåâåðíà
Ìàêåäîíèÿ

добросъседство, както и
декларацията на
българското Народно
събрание. Приветстваме
диалога на най-високо
равнище, но не
одобряваме езика на
омразата, който
съществува в Република
Северна Македония към
България,
дискриминацията спрямо
хора, които там се
определят с българско
самосъзнание, както и
изкривяването на
историческите факти и
историческата истина.

Разбираме напълно, че
към нас като партия
очакванията са още по-
големи, отколкото към

Íà òîçè äåí

Събития
 1429 г. - Френските сили под
командването на Жана д'Арк разг-
ромяват основната английска ар-
мия в Битката при Пате - тази по-
беда обръща хода на Стогодишна-
та война.
 1583 г. - В Лондон е извършена
първата Застраховка "Живот".
 1648 г. - Богдан Хмелницки се
обръща към Москва за присъеди-
няване на Украйна към Русия.
 1815 г. - В Битката при Ватер-
лоо Наполеон I претърпява пора-
жение, което довежда до неговата
повторна и окончателна абдика-
ция от френския престол.
 1928 г. - Амелия Еърхарт става
първата жена, която прелита над
Атлантическия океан със самолет
(като пътник).
 1940 г. - Втора световна война:
Шарл дьо Гол прави обръщение
към френския народ, последвало
окупацията на Франция от нацист-
ка Германия, в което призовава
да се подкрепи Френската съпро-
тива.
 1983 г. - Астронавтката Сали
Райд става първата американка,
летяла в космоса.
Родени
 1907 г. - Варлам Шаламов, пи-
сател, поет, публицист
 1927 г. - Симеон Пиронков, бъл-
гарски композитор
 1942 г. - Пол Маккартни, бри-
тански музикант
 1963 г. - Румен Радев, българс-
ки генерал и политик, командващ
ВВС, президент на Република Бъл-
гария
Починали
 1916 г. - Хелмут фон Молтке,
германски военачалник

 1923 г. - Христо Смирненски,
български поет
 1928 г. - Руал Амундсен, нор-
вежки полярен изследовател
 1936 г. - Максим Горки, руски
писател
 1974 г. - Георгий Жуков, мар-
шал на Съветския съюз
 2010 г. - Жузе Сарамагу, порту-
галски писател, Нобелов лауреат



"Най-големият бич в България
е бедността. Ако не откраднат от
държавни пари, тези хора не мо-
гат да живеят. Ние се борихме да
спрат да се дават пари без об-
ществени поръчки, създаването на
"Автомагистрали" ЕАД през 2018-
та беше наложително, 2021 г. още
нищо не е свършено, а парите ги
няма. Ние от БСП подкрепяме на-
пълно действията на служебното
правителство. Освен истина тряб-
ва да има и справедливост за бъл-
гарските граждани и техните отк-
раднати пари. Престъпниците тряб-
ва да бъдат затворени. В България
е най-скъпо строителството на ки-
лометър от цяла Европа, може би.
Истината е, че ако институциите
започнат да си вършат работата,
няма да получаваме доклади от Ев-
ропа, в които отвън ни казват какво
се случва в България. Тези, които
управляват, организират кражби-
те и си пълнят чекмеджетата на
гърба на българския гражданин. В
последните няколко години се раз-
пределят по 2-3-4 милиарда за ав-

Ñîöèàëèñò: Åäèíñòâåíî ÁÑÏ èìà
ãîòîâà óïðàâëåíñêà ïðîãðàìà

МИР - София, в "Актуално от деня"
по БСТВ.

Кандидатът за депутат от БСП
изказа мнението си по повод уп-
равлението на ГЕРБ от влизането
ни в Европейския съюз до момен-
та и изкритикува остро модела, кой-
то се следва: "Ние нямаме нацио-
нална цел, по която да вървим.
Имахме цел, когато трябваше да
станем член на Европейския съ-
юз и НАТО. Оттогава няма план
за развитието на страната, има
само мисъл за това как европей-
ски средства да бъдат крадени.
Румъния ни изпревари във всяко
едно отношение. Ние, с крадли-
вия ГЕРБ, 12 години стоим и тъп-
чем на едно място, даже копаем
надолу към дъното. Младите хора
нямат избор, те бягат от малките
населени места, всичко се опира
до това дали има печалба да съ-
ществуват дадени институции, като
училища и здравни служби. Ние
от БСП настояваме и се стремим
водещото да не е пазара. Това е
свързано с националната ни си-

гурност и демографската криза.
Необходима е радикална промя-
на в политиката на правителст-
вото. Всяка година сивата ико-
номика, паралелната държава
крадат между 10-12 милиарда
лева.

Проданов бе категоричен по
темата за належащите проблеми
в 23-ти МИР София: "Актуален
проблем е приемът в детските гра-
дини и ясли. Пак хиляди деца ос-
танаха без място. И от там се кра-
де. Какво се случва? Изникнаха
чисто нови квартали, там няма зе-
ленина, няма градинка, улиците са
тесни, не говоря дори за липсата
на училища и детски градини. В
съседните квартали се получават
проблеми.

Това се получава когато няма
планиране, община и държава.
БСП е единствената партия с уп-
равленска платформа. Ние истин-
ски желаем промяната на модела
на Борисов. Нека на 11 юли с
бюлетина №4 да подкрепим си-
гурната промяна за България." ç

другите партии, тъй като
ние и
Социалдемократическия
съюз, който управлява в
Република Северна
Македония начело със
Зоран Заев сме
сестрински партии и
участваме в общите
международни
организации на
социалистическите и
социалдемократическите
партии. Ние сме
партньори, ние сме и
приятели, уважаваме това
приятелство и
партньорство, но над него
поставяме България и
българския национален
интерес. Затова заявихме,
че нашата позиция остава

томагистрали. Идеята на БСП е
"Автомагистрали" ЕАД да закупи
нужната техника, да назначи ин-
женери и работници, които да из-
пълняват поръчки. С много по-
малко пари ще се правят много
по-качествени пътища", кометира
Христо Проданов, водач на лис-
тата на "БСП за България" в 23-ти

непроменена. А тя е, че
към този момент не са
налице условия за даване
на съгласие от страна на
България за начало на
преговори за членство на
Република Северна
Македония в Европейския
съюз.

Заявихме, че оставаме
отворени за диалог на
всички равнища за
търсене на решение на
въпроса, тъй като
принципната ни позиция
е, че присъединяването
на Република Северна
Македония към
Европейския съюз е
гаранция за региона и е
възможност за неговото
развитие.ç

Христо Проданов

Íèíîâà ñëåä ñðåùà ñúñ Çîðàí Çàåâ:

Óâàæàâàìå íàøåòî ïàðòíüîðñòâî,
íî íàä íåãî ïîñòàâÿìå áúëãàðñêèÿ
íàöèîíàëåí èíòåðåñ

Прокуратурата трябва да се на-
меси относно "любимия храненик
на държавата Стъки". Това написа
във Фейсбук журналистът и бивш
депутат от БСП Александър Симов.

Ето какво гласи неговото из-
лияние:

"Току-що изгледах момента, в
който любимият храненик на дър-

Ñèìîâ: Ñòúêè - àðîãàíòíèÿò õðàíåíèê íà ÃÅÐÁ
жавата Стъки нахлу по време на
интервюто на Антон Кутев в "Но-
ва телевизия". Този момент тряб-
ва да остане в историята.

Това са конвулсиите на една
отиваща си паразитна прослой-
ка, която отказва да повярва, че
България вече е друга държава.

Само си представете в какво

е превърнал страната Бойко Бори-
сов - паяжина от държавни пара-
зити, смучещи алчно и ненаситно
средства, един адски коктейл от пи-
текантропи, които са си осигурили
лично благосъстояние на наш гръб.
И нещо повече - днес тези същите,
докато гледат как светът им се ру-
ши, си позволяват такава върхов-

на наглост, че човек неволно се
парализира пред тази арогантност.

Те са свикнали точно така да
се държат - недосегаеми, нагли,
отплували в облаците на личния
си просперитет изцяло за наша
сметка.

Един нищо и никакъв Стъки е
бил захранен с 1 милион лева. В

друга държава обаче, вместо да ра-
зиграва телевизионни маймунджe-
лъци, такъв като Стъки отдавна
трябваше да е обект на интерес от
страна на прокуратурата. И според
някои анализатори това били са-
мо "думи". Това е все едно да на-
речеш ядрения взрив "просто пу-
шилка", заяви Симов.ç
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Èêîíîìèêàòà íè
íà äúíîòî â Åâðîïà

Българската икономика
остава сред най-неконку-
рентоспособните в Евро-
па. През 2021 г. страната
ни се нарежда на 53-то
място от 64 страни в
Годишника на световната
конкурентоспособност на
Института за развитие на
управлението (IMD, Швей-
цария). Спрямо миналата
година конкурентоспособ-
ността на българската
икономика е паднала с 5
позиции, а спрямо 2009 г.
- с цели 15.

През последните 12
години българската иконо-
мика, подпомагана от ЕС,
расте, но със сравнително
ниски темпове и все още
е далеч от пълния си
потенциал, посочват
авторите на годишника.
Големият проблем е, че
дългосрочните фактори на
конкурентоспособност
продължават да са в
застой. Така възможността
за осъществяване на
реформи или бърз иконо-
мически напредък се
ограничава допълнително,
освен ако няма радикална
промяна в подхода при
разработването на поли-

Áúëãàðèÿ ñòðàäà îò íåñèãóðíîñò íà
ïàçàðà, íååôåêòèâíî ôèíàíñîâî
óïðàâëåíèå, íàìàëåíî êà÷åñòâî íà
îáðàçîâàíèåòî, èçòè÷àíå íà ìîçúöè,
åìèãðàöèÿ è äåìîòèâèðàíà ðàáîòíà ñèëà

Освен липса на обществени
поръчки и авансови плащания на
фирми за изпълнение на проек-
ти, които още не са изготвени,
държавното дружество "Автома-
гистрали" е сключвало и догово-
ри на цена, която компаниите са
посочвали. Това обяви вчера слу-
жебният министър на регионал-
ното развитие Виолета Комито-
ва, след като министерството е
приключило проверки по дого-
ворите на фирмите. След някол-
ко индивидуални изяви тя даде
съвместно пресконференция с
министъра на икономиката Ки-
рил Петков. Като проблем Коми-
това посочи и това, че догово-
рите са за инженеринг, като ед-
на и съща фирма проектира и
строи даден обект. Тя се обяви
срещу този подход, като за нея
правилният начин е да има от-
делни обществени поръчки за
проектант, за надзор и за изпъл-
нител.

Министърът смята, че в бъ-
деще поръчките трябва да се раз-
делят между повече малки и

"Àâòîìàãèñòðàëè" ñêëþ÷âàëè äîãîâîðèòå ñ
ïîäèçïúëíèòåëèòå íà öåíà, êîÿòî òå ïîèñêàò

тики, свързани с държав-
ното управление и бизнес
лидерството.

Основните предизвика-
телства и възможности за
подобряване на конкурен-
тоспособността на Бълга-
рия за 2021 г. са свързани
с политическата нестабил-
ност и бавен темп на
ваксинация срещу COVID-
19, ограничен достъп до
електронно управление,
бавен енергиен преход и
високи енергийни разходи
за бизнеса, изоставащо
качество на университетс-
кото образование, изтича-
не на мозъци и ниски
разходи за научноизсле-
дователска и развойна
дейност (НИРД) и трайни
проблеми в областта на
управлението и корупция-
та.

Извънредното положе-
ние, предизвиканото от
COVID пандемията, доведе
до спад в редица бизнеси,
спад на заетостта, доходи-
те на домакинствата и
натрупаните приходи за
частния сектор. Тъй като
социалната уязвимост е
изострена от продължава-
щата криза, съществуват

потенциални заплахи за
нарастване на бедността
и влошаване на жизнения
стандарт.

България е оценявана
по 20 показателя. Най-
добре се представяме в
международната търговия,
цени и фискална полити-
ка. Почти на дъното сме
по отношение на трудовия
пазар и управленските
практики.

Според проучването
България има голям
потенциал за подобрение
на инфраструктурата в
технологичния сектор и
жизненоважните научно-
изследователски области.
Годишникът също така
отбелязва, че кибер-
сигурността и защитата на
данните не са приоритет в
България, което компро-
метира цифровата архи-
тектура.

България се нарежда
сред 10-те държави с най-
ниско възнаграждение на

мениджмънт персонала,
специалистите в сферата
на услугите и дългосрочен
растеж на работната сила.
Ниската ставка на корпо-
ративния данък в страната
привлича чуждестранните
инвеститори и подобрява
средата за глобален
аутсорсинг. Въпреки това
България страда от неси-
гурност на пазара, нее-
фективно финансово
управление, намалено
качество на образовани-
ето, изтичане на мозъци,
емиграция и демотивира-
на работна сила.

Като ниска се опреде-
ля ефективността на
редица ключови области
като съдебна власт,
законодателство, полити-
ка на централната банка,
договори в публичния
сектор и предоставяне
на стимули за насърчава-
не на предприемачество-
то и икономическия
растеж.ç

средни фирми, вместо между ня-
колко големи. Заради спорните
поръчки министърът иска да сме-
ни ръководството на "Автомагис-
трали", но смяната се бави за-
ради проблеми в Агенцията по
вписванията. Комитова обаче се
закани, че ще се стигне до раз-
дяла с шефа на "Автомагистра-
ли", и се надява това да стане
по цивилизован начин.

Министърът на икономиката
Кирил Петков обобщи, че и в

Държавната консолидационна
компании се работило по същия
начин, като 72% от ремонтите на
416 язовира са възложени на 7
компании. Крайният резултат е
само 10 завършени проекта. През
уикенда министърът съобщи, че
и ДКК е платила авансово мили-
они на фирми, които не са нап-
равили нищо. И при язовирите е
минавано през договори за ин-
женеринг. "За тези 416 поръчки е
трябвало да има 416 поръчки за

проект, 416 за надзор и те да са
извършени от 416 компании. Та-
ка щяхме да имаме бизнес за
1200 компании, които можеха да
кандидатстват за финансиране от
Българската банка за развитие, ка-
за министърът на икономиката.

Според Петров при реална
конкурентна битка спечелилите
компании е нямало как да полу-
чат договорите, при положение
че са предлагали договори на це-
ни 2 до 5 пъти по-високи от па-
зарните. За него големият проб-
лем е, че при тази организация
на работата фирмите не се кон-
курират с цени, а борбата е за
влизане в списъка на любимите
компании на властта.

Положителната новина за ми-
нистъра е, че след осветляване-
то на този начин на правене на
бизнес обществото вече няма да
го приема. Според Петков след-
ващата седмица Българската бан-
ка за развитие вече ще има ра-
ботещ надзор, а ремонтираните
язовири ще започнат да се пъл-
нят.ç

Àíäðåé Æèâêîâ:
Áúëãàðèÿ ñå å
îòêàçàëà îò íàä
1 ìëðä. è 350 ìëí.
ëâ. çàðàäè
"Áàëêàíñêè ïîòîê"

Служебният министър на
енергетиката Андрей Живков
заяви, че конструкцията на
проекта "Балкански поток" не
е финансово издържана и по-
ясни - "там ние сме се отка-
зали от едни сигурни постъп-
ления от около милиард и 350
милиона лева по стария тран-
зитен договор, който сме има-
ли, и освен това сме задлъж-
нели с още толкова, за да за-
почнем да строим нов газоп-
ровод, който би могъл да се
започне и с тези постъпления,
които сме имали по стария до-
говор за транзит". Той каза
още, че когато е правена фи-
нансовата рамка не е взето
предвид ограничаването на
фосилните горива и тяхното
използване в бъдеще, което
върви с тенденция към нама-
ляване.

"Фокусът на нашите дейс-
твия ги налагат обстоятелст-
вата. Основният проблем за
решаване е насочен към ТЕЦ
"Марица-изток 2", каза още
Живков. Скоро ще излезем с
окончателно решение за това
как да постъпим така, че в
близко бъдеще в ТЕЦ "Мари-
ца-изток 2" да няма социален
стрес. Решението няма да е
безусловно. Ще изискваме се-
риозно преразглеждане на
разходите и на начина, по кой-
то се управляват самите дру-
жества, заяви Живков.

Относно газовата връзка с
Гърция той обясни, че там се
работи, но има притеснител-
ни неща - очаквани забавя-
ния в доставките на готови
компоненти за газопровода.
Живков обясни, че в писмо
до изпълнителната компания
"Авакс", където министерство-
то заявява, че срокът на до-
говора за изпълнение трябва
да бъде спазен, ако това не
се случи, ще се пристъпи към
усвояване на обезщетенията
по договора, които са в раз-
мер на 90 хил. евро на ден.ç
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Пенчо Славейков - поетът който остава
неразбран

Пенчо Славейков е бъл-
гарски поет, който, благода-
рение на новаторството си,
успешно европеизира родна-
та литература, освобождава
я и издига на едно по-висо-
ко ниво. Неговото творчест-
во е често неразбирано от
мнозина, но то неминуемо
осъществява естетически
прелом в българската лите-
ратура, модернизирайки я ус-
пешно.

Пенчо Петков Славейков
е син на известния българ-
ски възрожденски писател и
журналист, а след Освобож-
дението и политически деец
Петко Рачов Славейков. Ро-
ден е в Трявна през 1866 г.,
където учи в местното учи-
лище, но достига само до 2-
ри клас, защото цялото му

Роман на прочутия
детски писател Джани
Родари (1920-1980)
излиза за пръв път
на български. "Ата-
ланта" разказва
историята на древног-
ръцките митове и
едно смело момиче,
което се бори да
стане герой.

Италианският
майстор на приказки-
те предлага нов
прочит на класически-
те митове за Херкулес,
Тезей, Язон и редица
други богове и герои.

Аталанта е необик-
новено момиче.
Родена в дома на
горделивия цар Ясос,
тя е оставена на
върха на планината
на произвола на
съдбата от баща си,

Роман на Джани Родари
излиза за първи път
на български

Отхвърлена от издателите книга стана бестселър

Актьорът Констан-
тин Коцев-Пацо - все-
народен любимец на
няколко поколения бъл-
гари. Той си отиде от
този свят през 2007 г.,
на 81-годишна възраст.

Спомняме си него-
вата иронична усмив-
ка, особен специфичен
изказ, който правеше
актьорът да не може да
бъде "сбъркан" с никой
друг.

Големият актьор е
роден на 4 юни 1926 г.
в Цариград, Турция.
През 1957 г. завършва
ВИТИЗ "Кръстьо Сара-
фов". Още преди да се
дипломира, се снима
във филмите "Две по-
беди" и на "На малкия
остров".

Първите му театрал-
ни изяви са на сцена-
та на Бургаския театър.
После идва в София.
Константин Коцев е
един от основателите

Константин Коцев- потопен в живота на сцената

който искал син
вместо дъщеря. Но
малкото момиче
оживява, отгледано
от мечка и под закри-
лата на самата боги-
ня на лова Артемида.

Когато Аталанта
пораства достатъчно,
за да може да стреля
с лък, Артемида я
научава да не пропус-
ка никога целта. И да
бяга като вятъра,
така че никой никога
да не може да я
изпревари. От изос-
тавено малко момиче
Аталанта се превръ-
ща в силна и смела
млада жена, която
тръгва по света, за да
си извоюва място в
него, като се прочуе с
невероятните си
подвизи.

на Държавния сатири-
чен театър "Алеко Кон-
стантинов". След Сати-
ричния, работи в сто-
личния театър "Со-
фия". От 1990-а ната-
тък излиза на свобод-
на практика.

Трудно е да се изб-
роят театралните пос-
тановки с най-ярките
му роли, но сред тях не-
съмнено ще бъдат мо-
носпектакълът "Днев-
никът на един луд" на

Н. В. Гогол, Жевакин
от "Женитба", Крутиц-
ки от "И най-мъдрият
си е малко прост" от
Островски, "Тартюф" от
едноименната комедия
на Молиер. Помним го
още от "Януари" и "Су-
матоха" на Йордан Ра-
дичков, "Старчето и
стрелата" на Никола
Русев, "Големанов" на
Ст. Л. Костов. Гоца Ге-
расков в "Суматоха" на
Йордан Радичков бе ед-

на от любимите роли,
изиграна от невероят-
ния актьор: "Ще про-
дам прасето. Само ми
яде храната. Колкото
повече яде, толкова по
става на трион и му
расте зурлата. Ти оста-
ви, че не пълнее, ами
щурее. Оня ден се за-
губи, та се пребих да я
търся тая пърлица.
Стока се не губи, ама
то туй не е стока. Же-
ната вика, че го пус-
нала от кочината, да се
изтича, и то изчезна-
ло. Изчезна, вика, и го
няма. Обиколих село-
то - няма го. Да не е
игла, та да изчезне! От-
бих се в кръчмата, раз-
питах този и онзи, да
не би да са го вижда-
ли, ама къде ще го ви-
дят, то вече се стъмни-
ло! Мамка му и прасе,
къде да го диря! Ако се
е набутало в гората, ще
го изядат вълците!"

 "Докато справедли-
востта спи" е дело на
Стейси Ейбрамс, коя-
то вече почти изгуби-
ла надежда да види кни-
гата си отпечатана. Ка-
узата е любопитна, за-
щото през тази 2021-
ва Ейбрамс е номини-
рана за Нобелова наг-
рада за мир. Става ду-
ма за американски по-
литик от Демократи-
ческата партия, който
дългосрочно се бори за
изборните права за
малцинствата в САЩ.
Кандидатира се и за гу-
бернатор на Джорджия,
но неуспешно.

Благодарение на ра-
ботата й в последните
президентски избори са
включени 800 хил. но-
ви избиратели, принад-
лежащи на най-различ-
ни малцинства. Имен-
но това води и до но-
минацията за Нобело-
ва награда. Самата тя

обаче казва, че се чув-
ства недостойна за та-
кова отличие и по све-
та има много каузи, за
които се вършат неве-
роятни неща…

 "Докато справедли-
востта спи" се появява
в книжарниците 10 го-
дини след написването
си. Историята се раз-

вива в коридорите на
властта, заговор целящ
да срине основите на
демокрацията. Полити-
ческият трилър обаче,
е отхвърлен два пъти
от издателите.

Писателката Абрамс
всъщност обича перо-
то - автор е на още осем
романа, както и на две

книги с нехудожестве-
на тематика. "Докато
справедливостта спи" е
единствената й творба,
която не намира изда-
тел. Сега нещата са ко-
ренно различни. Рома-
нът вече трета седмица
е сред най-продавани-
те според на "Ню Йорк
Таймс".

семейство се премества в
Стара Загора през 1875 г.
След това сменя още учили-
ща в Сливен, Търново и Со-
фия, а гимназия завършва
в Пловдив.

В писмо до Алфред Йен-
сен от 1912 г. изпраща кратка
автобиография, поискана му
за представяне пред комите-
та за Нобелова награда. Ето
как самият Пенчо пише сам
за себе си в трето лице: "Ро-
ден 1866, април 27-ми, не
посещавал никакво Elemen-
tarschule, сам се научи да чете
и да пише. Учи четвърти и
пети гимназиални класове в
София и Пловдив до 1883.
В 1884 се разболява, полу-
чава парализа на гръбнач-
ния мозък, което го прави
неспособен да ходи, късно

захваща да става от леглото
и да върви с чужда помощ.
Всички лекари, са му казва-
ли, че не е възможно да оз-
дравее. В септември 1892 по-
лучава държавна стипендия
за странство и заминава за
Лайпциг, дето остава до юни
1898".

 Само в няколко изрече-
ния са се вместили годините
на несъзнавана радост от жи-
вота, до пълното му отрича-

не. Още от малък има близ-
ки отношения със Смъртта:
споглеждат се с нея в една
тежка шарка, почуква на вра-
тата му с дифтерит, флирту-
ва отблизо след падане от
дърво, през Освобождението
смъртта погубва цялото се-
мейство по време на клане-
то в Стара Загора, за да го
приласкае в онзи януарски
ден на замръзналата Мари-
ца. Първата стихосбирка на

Пенчо Славейков - "Моми-
ни сълзи", за която в едно
писмо Вазов му пише, че в
нея "блика струя от нова, иг-
рива и нежна поезия". Въп-
реки това младият поет е не-
доволен от първата си лири-
ческа книжка и полага уси-
лия да я изземе от пазара и
да я унищожи. Отива да учи
философия в Лайпциг през
1892 г. и са запознава със
западните философски тече-
ния-на Хайнрих Хайне и
Фридрих Ницше. Така Сла-
вейков усъвършенства идея-
та си за самотния, но изви-
сен духовно човек. По време
на този престой Славейков
написва едни от най-запом-
нящите се свои епически сти-
хове "Ралица", "Бойко" и "Не-
разделни", които биват съб-
рани в книгата "Епически
песни". Започва и епопеята
"Кървава песен", която пи-
ше през целия си живот.

.



ЗЕМЯ 18 юни 2021СЪБОТНИК 7. ÊÈÍÎ
приложение

Девет нови филма са добавени към
селекцията ни кинофестивала в Кан

Анимацията "Къде е
Ане Франк?" на Ари
Фолман е за еврейската
девойка, описала живота
си, докато се крие от
нацистите през Втората
световна война и загина-
ла в концентрационен
лагер. Биографичен филм
за рап групата NTM и
най-новата продукция на
Гаспар Ное са добавени
към официалната селекция
на 74-тия кинофестивал в
Кан.

В новата секция "Кан
Премиери" Гаспар Ное ще
представи филма си Vortex.

Преди да се омъжи
за принца на Монако
Рение, Грейс Кели бе-
ляза историята на ки-
ното с ролите си в три
култови филма на Ал-
фред Хичкок.

Грейс е американс-
ка актриса, модел и
принцеса на Монако,
известна с филмовите
си роли и сценични изя-
ви през 50-те години на
миналия век. Тя участ-
ва в 11 холивудски
блокбастъра и въпреки
успехите си се оттегля
от киното на 26-годиш-
на възраст, за да се
омъжи за принц Рение
от Монако. Двамата
имат три деца, но Грейс
загива трагично през

В Лондон на
аукцион на
"Кристис" и тър-
гове, посветени
на руското изкус-
тво , продадоха
"Портрет на им-
ператор Павел I"
(1754-1801), на-
рисуван от Дмит-
рий Левицки, за
1,3 милиона до-
лара .  Излязла
изпод четката на
Левицки, карти-
ната е рисувана
през 1796 г.
"Портрет на им-
ператор Павел
I"се превръща в
сензация на из-
ложба на Левиц-
ки в Държавния
руски музей в
Санкт Петербург
през 2010 г. Не-

74-тото издание на
кинофестивала в Кан ще
се проведе между 6 и 17
юли. Водещата филмова
проява стартира с драма-
та "Анет" на френския
режисьор Леос Каракс с
Марион Котияр и Адам
Драйвър в главните
роли. Председател на
фестивалното жури е
американският кинодеец
Спайк Лий. С почетна
"Златна палма" ще бъде
удостоена актрисата,
режисьорка и носителка
на две награди "Оскар" -
Джоди Фостър.

Грейс Кели - живот в приказка и извън
1982 г, докато шофира
автомобила си, заедно
с дъщеря си в него. По
време на брака си с
принца на Монако тя е
копнеела за предишния
си начин на живот тол-
кова силно, че почти
през цялото време е би-
ла в тежка депресия.

Никой от близките
й не подкрепял жела-
нието й да стане акт-
риса - родители й би-
ли против, дори си от-
дъхнали, когато тя за-
гърбва своята истинс-
ка мечта - да бъде на
екрана.

Кели е била сгоде-
на за модния дизайнер
Олег Касини, човека,
стоящ зад визията на

Жаклин Кенеди. Сват-
бата на принца и акт-
рисата била грандиоз-
на. Филмите на "Дис-
ни" могат да дадат бег-
ла представа за това.
За голяма мъка на Ке-
ли нейните филми са
били забранени в Мо-
нако, а когато тя по-
лучила предложение от
Хичкок да участва във
филма "Марни" през
1962 г., под натиска на
обществото тя отхвър-
ля предложението .
Животът на принцеса-
та не бил лек и така
приказен, но тя оста-
ва в световната исто-
рия като актрисата, ко-
ято сбъдва мечтата на
милиони жени.

През 1954 г.  за
снимките на "Да хва-
неш крадеца", които са
на Лазурния бряг във
Франция, младичката
актриса Грейс Кели
пътува в кола по пла-
нински път. Седящият
до нея Кари Грант, ис-
тинска холивудска
звезда , бледнее от
страх, защото знае кол-
ко е късогледа и не мо-
же да натисне спирач-
ката навреме.

28 години по-късно,
на 14 септември 1982
г., на почти същото
място -  тя вече кня-
гиня Монакска, няма
да се справи с управ-
лението на колата и ще
загине в катастрофа,
която вестникарите ще
нарекат "трагедията на
века".Актрисата в Кан през 1955 г.

Продадоха портрет на император
Павел I за 1,3 милиона долара

"И с щедростта на приказен цар разсип-
ваше в своите декоративни видения", пише
за Иван Милев друго скъпо име на бълга-
рите - Сирак Скитник, през 1927 г. във в.
"Слово". Живял кратък живот, но наситен с
богато творчество, Иван Милев оставя ед-
ни от най-емблематичните произведения в
българското изкуство.

Всичко негово е едно откровение, видя-
но и преживяно в мислите и сънищата му.
Житейските несполуки и войната, с които
се сблъсква младият художник, ще оставят
траен отпечатък върху характера и отноше-
нието към околния свят. Първите му аква-
релни опити, които са достигнали до нас,
датират от 1915 г. През есента на 1916 г.
той е мобилизиран в София, но продължа-
ва да поддържа кореспонденция с прияте-
лите си от Педагогическото училище и по
този начин да остава силно свързан с род-
ния Казанлък.

Малко известна е работата му като сце-
нограф. В писмото си до приятел Милев
пише: "Не съм актьор, нито имам претен-
циите, но обичам изкуството наравно с жи-
вота". Актьорът Иван Димов си спомня, че
като сценограф в Народния театър той така
приема присърце работата, че се превръща
в режисьор на постановката. През 1924 г. в
Народния театър, заедно с художника Иван
Пенков работят по проекта на "Тоз, който
получава плесници" на Леонид Андреев и
"Принцеса Турандот" на Карло Гоци. През
1926 г. твори самостоятелно по сценогра-
фията и костюмите на "Сън в лятна нощ''
от Уилям Шекспир.

отдавна откритият шедьо-
вър е бил във виенска час-
тна колекция. Като се съди
по каталога на юбилейна-
та изложба в Русия, порт-
ретът е от  семейната сбир-
ка на князете Голицини.
Дмитрий Левицки е майс-

тор на портрета и рисува
известни личности, вклю-
чително  императрица Ека-
терина II и Павел I. В пор-
третите на Екатерина II той
я представя майсторски ка-
то мъдра и велика законо-
дателка.

Иван Милев - живот, изпълнен с творчество

Портрет на Ана Каменова 1924 г.
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Магията на багри и нишки

Български шевици,
бродирани през Възражда-
нето, събра в каталог
Историческият музей
"Искра" в Казанлък.
Луксозното издание с
богати изображения е
наречено "Багри и нишки"
и е едно от събитията, с
които институцията отбе-
лязва 120 години от
създаването си.

На страниците на
"Багри и нишки" се виж-
дат образци от шевици,
събирани от Чудомир и
Иван Енчев-Видю.

Историческият музей
"Искра" успешно приклю-
чи дейността си по про-
ект, свързан с дейности по
опазване и представяне
на движимото културно
наследство и визуалните
изкуства в музеите и
художествените галерии.

Целта е да представи в

каталог подбрана колекция
шевици от фонд "Етногра-
фия".

В каталога са включе-
ни шевици от ризи,
кърпи, свиленици, ръкави
на ризи, опашки на
сукмани. Какво е включе-
но в "Багри и нишки"
разказва главният уредник
в отдел "Етнография"
Венелина Илиева.

"Всички знаят, че
българската народна
шевица има много симво-
ли, които минават през
вековете и запазват
традицията. Дори в на-
шия каталог сме публику-
вали около 10-ина шеви-
ци, подарени от Иван
Енчев- Видю, които той
донася от Софийско.
Тамошната женска народ-
на носия се отличава с
едни страхотни ръкави на
ризата, които се наричат

свиленици, думата идва от
това, че те се бродират с
коприна - наричана
свила. Целият ръкав е
запълнен в червено с
различни символи като
ромбове, елбетици, свас-
тики и други подобни",
припомня Илиева.

Знае се че Чудомир и
Петър Топузов като създа-
тели на музея също са
събирал шевици от нача-
лото на 20-и и края на
19-и век. Те са запазени в
музея. Каталогът също е
възможност да съберем за
поколенията примери за
народни шевици от време-
то на възраждане от края
на 19-и век".

По проекта са дигита-
лизирани тези образци на
електронен носител, след
което са издадени и в
каталога.

Досега не е показвано

цялото богатство от
шевици в отдел "Етногра-
фия". Това дава шанс на
всички да се докоснат до
запазените красоти на
народните носии.

В каталога са показани
и събираните от Иван
Енчев-Видю шевици на
тракийските бежанци от
Лозенград и Дедеагач.
Най-много обаче са
примерите от шевици от
балканджиите. "Когато
червеното, характерно за
балканджиите, се срещне с
жълтото на Старозагорс-
кото поле, се случва една
прекрасна магия", пише
Чудомир.

Любопитно за шевица-
та е, че тя е с много тясна
регионална особеност. "По
шевицата може да се
познае дали жената е
мома, дали е от богато
семейство, дали е вече

омъжена или по-възраст-
на. Когато жената бродира
шевицата, тя прави един
вид наричане в тези дрехи
за добър живот, за радост,
любов, за добруване на
нея и цялото й семейство.
Любопитно е, че момите
избродират в своя чеиз
всичките дрехи, които ще
им бъдат необходими през
целия живот".

Шевицата винаги
присъства в дрехите на
хората, защото в българс-
ката народна култура се
смята, че само самодивите
и съществата от другия
свят носят неукрасени
дрехи. Има запазени
описания от чужденци,
преминаващи през земите
ни, които са били впечат-
лени от сокайните шевици
по забрадките на момите,
с които те изглеждали
като царици.

На празника Еньовден слънцето трепти-играе
Еньовден - Денят на ле-

чебните билки, и тази го-
дина ще честваме на 24
юни. Според народа на Е-
ньовден започва далечното
начало на зимата Казва се:
"Еньо си наметнал кожуха
да върви за сняг". Вярва се,
че сутринта на празника, ко-
гато изгрява , слънцето
"трепти", "играе" и който
види това, ще бъде здрав
през годината. Точно по из-
грев всеки трябва да се
обърне с лице към него и
през рамо да наблюдава
сянката си. Отразява ли се
тя цяла, човекът ще бъде
здрав през годината, а очер-
тае ли се наполовина - ще
боледува.

Вярва се, че преди да
"тръгне към зима", слънце-
то се окъпва в реката и пра-
ви водата лековита. После
се отърсва и росата, която
пада, е с особена магическа
сила. Затова всеки трябва да
се измие преди изгрев в те-
чаща вода или да се отърка-
ля в росата за здраве.

Сутринта на празника,
щом изгрее слънцето, която
мома първа го види - ще

има пари и от здраве няма
да се отърве.

Според народните вярва-
ния нощта срещу Еньовден
е изключително подходяща
за т. нар. крадене и мамене
на плодородието от нивите
и добитъка, макар че риту-
алът се прави и на Гергьов-
ден.

Грижата за съхраняване
на реколтата и страхът от
природните сили са поро-
дили още един ритуал - заб-

раната да се жъне на Еньов-
ден. Според поверието този
ден е "хаталия" - лош ден и
Свети Еньо ще порази с

гръм нивата на онзи, кой-
то не го е уважил на праз-
ника.

На Еньовден различни-
те треви и билки имат най-
голяма лечебна сила, осо-
бено на изгрев-слънце. За-
това е най-добре да се бе-
рат рано сутринта преди из-
грева. Жените баячки ходят
сами и берат билки, с кои-
то после лекуват. Набрани-
те за зимата билки трябва
да са "77 и половина" - за

всички болести и за болест-
та без име.

"Еньовата буля" е много
важна. Всички моми се съ-

бират в една къща и там об-
личат едно 5-6-годишно мо-
миченце като булка: с дълга
бяла риза и червена връхна
дреха, наречена кават. Забул-
ват го с червено було. На
главата му поставят сребър-
на пара и венец от еньовче.
Една мома вдига Еньовата
буля върху раменете си и ця-
лото шествие започва да
обикаля селото, нивите, гра-
дините, кладенците и чеш-
мите. През цялото време мо-
мите пеят еньовденски пес-
ни. С тази ритуална обикол-
ка те искат да измолят от
св. Еньо здраве и плодоро-
дие. За лечение и гадаене
при залез-слънце се взима

от чист сладък извор "мъл-
чана вода" - налята при пъл-
на тишина, за да не се по-
губи от човешки глас маги-
ческата й сила. Момите ос-
тавят китките си през нощ-
та в мълчаната вода и на
сутринта гадаят по тях кой
ще е бъдещият им жених или
"Ладуване". През нощта сре-
щу празника не бива да се
пие вода, нито да се нали-
ва, а в самия ден не се пе-
ре, за да не се поболее член
на семейството.

Съществува и поверие,
че в нощта срещу Еньовден
там, където има заровено
имане, от земята излиза син
пламък, който свети силно.
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PERSONA - съвместна изложба на
Силвия Митовска и Петър Белев

От 18 юни до 11 юли в
Изложбена зала "2019" Сил-
вия Митовска и младият ар-
хитект и артист Петър Белев
ще представят съвместна кон-
цептуална изложба PER-
SONA, подготвяна от тях
през последните две години
специално за това простран-
ство на Градската художест-
вена галерия - Пловдив.

В текста към изложбата
Петър Белев посочва:

"Думата "персона" произ-
хожда от латинския глагол
PERSONARE и в Античност-
та служи за название на те-
атрална маска. Терминът ево-

Сборникът "Смут в
чувствата" (1927)  е тре-
тият и последен том с
новели, събрани от са-
мия Стефан Цвайг на
тематичен принцип,
след "Огнената тайна"
и "Амок", които изля-
зоха у нас през 2020 го-
дина. Превода дължим
на Димитър Стоевски
и Ива Иванов, изд.
"Колибри".

Това издание е апо-
теоз на човечността и
сублимен творчески
жест на опрощение, нов
прилив на дивна фан-
тазия, наблюдателност
и чувствителност, коя-
то ценителите на Цвайг
познават. Трите нове-
ли, включени в сбор-
ника, са: "Двайсет и
четири часа от живота
на една жена", "Разру-
хата на едно сърце",
"Смут в чувствата. За-
писки на тайния съвет-
ник Р. фон Д." Все ис-
тории за невъобрази-
мите глъбини на чувс-
твата и противоречия-
та, раздиращи съзна-
нието, за онези критич-
ни мигове и събития,
които се стоварват вър-
ху нас като удар и ос-
тавят драматичен отпе-
чатък, "Разрухата на
едно сърце" ни въвеж-
да в изтощителните и
разрушителни терзания
на един баща, който не
може да приеме факта,
че дъщеря му вече не е
дете.

Абсурдният, но мно-
го смешен сюжет дъл-
жим на Драматичен те-
атър "Гео Милев" и не-
говата най-нова преми-
ера "Лъжци по неволя"
на съвременния британ-
ски драматург Антъни
Нийлсън. Брилянтният
превод отново е на Злат-
на Костова, която е ус-
пяла да предаде сюже-
та от Острова, запаз-
вайки характерния стил
на 50-годишния автор.

А той ни кара да се
смеем през сълзи и да
плачем от смях.

След успешната пре-
миера на Сатиричния
театър през 2016 г., Ни-
колай Урумов, влиза в
ново амплоа и ни пред-

люира и днес определя един
от архетипите в психологи-
ята на Юнг: идеалния аспект
на личността, който ние
представяме на външния
свят…

Творбите от изложбата
изобразяват една анонимна,
непозната за авторите лич-
ност. Тя няма конкретни зас-
луги, но нейният образ по
абсурден път се превръща в
монумент, няма самолич-
ност, но заживява нов жи-
вот чрез своите уголемени
репродукции. Те приемат
формата на гигантски мас-
ки."

Силвия Митовска е за-
вършила пловдивската Худо-
жествена гимназия (сега
НХГ "Цанко Лавренов"), а
по-късно и Националната ху-
дожествена академия в Со-
фия със специалност "Кера-
мика" (1991). Имала е мно-
жество самостоятелни излож-
би, както и участия в съв-
местни изяви, последната от
които беше в Залите за съв-
ременно изкуство "Баня Ста-
ринна" с фотографа Мария
Джелебова - "И ангелите хо-
дят на баня", част от прог-
рамата на Есенния салон на
изкуствата, Пловдив.

"Смут в чувствата" и други новели

В "Двайсет и чети-
ри часа от живота на
една жена" достолепна-
та мисис К. решава да
се довери на своя бла-
годушен събеседник,
макар и почти непоз-
нат, и да му разкрие ис-
тината за една съдбо-
носна среща в минало-
то, разяждаща съвест-

та й. Преждевременно
останала вдовица, тя
води равен и благочес-
тив живот, когато вне-
запно е запленена от
окаян млад мъж, прис-
трастен към хазарта.
Инстинктивното й вле-
чение прераства в же-
лание да го спаси от
самия него.

"Лъжци по неволя" на Антъни
Нийлсън донесоха смях през
сълзи в Стара Загора

ставя като режисьор за-
бавната комедия.

Тя е създадена в ду-
ха на традиционния ан-
глийски черен хумор.
"Пиесата завладява със
своята непринуденост и
абсурдността на непред-
видимите си обрати,
умело завихрени от Ан-
тъни Нийлсън. Една
вихрена феерия, в коя-
то се случват чудеса!",
коментира преди пре-
миерата Николай Уру-
мов.

Актьорът, който е
добре познат на публи-
ката,  привлича артис-
ти от различни поколе-
ния. Ролите на полица-
ите Гобъл и Блънт са
поверени на Стефан

Борисов и Ивелин Ке-
ранов. Запомнящи се в
изключително комични-
те си роли на Гроня и
Гарсън са Мария Ене-
ва и Елена Азалова. Из-
ненада за зрителите
предлага Ирина Фрате-
ва като Каръл Конър.

Пиесата излиза на
самия финал на сезона
и след премиера на го-
ляма сцена на 15 юни
ще се играе до края на
юли на алтернативно-
то сценично простран-
ство на Регионалния
исторически музей.
"Лъжци по неволя" е пе-
тата премиера на Ста-
розагорския драматичен
театър през последния
сезон.

Италия - символ на истори-
ята - със запазилия спомена за
зрелищни битки Колизеум, му-
зиката - с неотразимата неок-
ласическа "Ла скала", близост-

Рим - вечният
град се
съживява
отново

та между хората - със събира-
щата хора от цял свят "Пиаца
ди Спаня" (площад "Испания", из-
вестен като "испанските стъпа-
ла").

Годишно над 40 млн. турис-
ти посещават Италия. Има над
100 000 археологически памет-
ници от римската епоха. Италия
е родно място на учени, писа-
тели, архитекти и художници,
творили в епохата на Ренесан-
са.

След пандемията Рим се съ-
бужда за живот - постепенно и
обнадеждаващо. Остават още
множество ограничения, като
например носене на маски нав-
сякъде из града, работа на за-
веденията до 23.00 ч.

Фонтанът "Ди Треви"- око-
ло него вече е пълно с местни
и чуждестранни граждани. Хо-
ра се тълпят и се наслажда-
ват на изумителните скулптури
всеки ден.

Той се намира в центъра на
Рим, очарова всеки, който зас-
тава пред него, с величестве-
ната си красота и блясък.

На италиански терминът "Тре-
ви" означава "три начина", което
описва кръстовището на 3-те ули-
ци, които свързва фонтанът.

Пpез 19-и век xopата ca вяр-
вали, че който пие вода от фон-
тана, ще ce върне в Рим. Към
днешна дата никой не ce опит-
ва да го прави, въпреки че в

десния ъгъл водата e питейна.
 "Пиаца ди Спаня"- един от

най-известните площади в Рим.
Той дължи името си на Палацо ди
Спаня, седалище на посолството
на Испания в Светия престол.

Внушителното стълбище със
138 стъпала е открито от папа
Бенедикт XIII през 1725 г. Раз-
кошното, аристократично стъл-
бище е на върха на права поре-
дица от улици, водещи надолу
към Тибър.
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- Имаш ли проблем
с алкохола?

- Не! Направих си
собствен казан. Варя
си го сам!

  

- Скъпи, тази рокля
прави ли ме пълна?

- Обещай, че няма да
се сърдиш, ако ти ка-
жа истината!

- Обещавам!
- Пропих парите за

почивка!

  

Мъж се прибира къс-
но вечерта.

Жена му:
- Къде си бил бе, кво

си правил, що закъсня-
ваш?

- Играхме шах бе,
жена.

- Ами защо миришеш
на ракия?

- Че на ШАХ ли да ти
мириша?

  

Седи един политик на
брега на една река и
лови риба. По едно
време хванал "златна-
та рибка".

- Моля ти се, о-о, по-
литико, пусни ме...

Въздъхнал политика
и пуснал "златната риб-
ка"...

Рибката се показала
от водата и казала:

- Еей, а трите жела-
ния?

Още веднъж въздъх-
нал политикът и казал:

- Златна рибке, ти
съвсем нагла си стана-
ла, но днес съм в нас-
троение. Казвай първо-
то си желание...

  

- Абе, Жоре, Пешо се
бил оженил, а?

- Да.
- Е, жена му как е?
- Ами, момчетата я

хвалят.

  

- Госпожо, много
сеизвинявам, но не се
ли познаваме отнякъде?

- Възможно е, аз съм
сестра в психиатрията!

  

По време на светс-
ки прием жена говори
на мъжа си:

- Вече 15-и път оти-
ваш в бюфета за уис-
ки. Какво ще си помис-
лят хората за теб?

- Не се безпокой.
Всеки път казвам, че го
взимам за теб.

  

Криза на средната
възраст:

- Още виждаш в же-
ните млади козички, а

Анекдоти

те виждат в теб... само
дърт пръч!

  

Мъж се прибира от
командировка и предс-
тавя отчет за разходи-
те в счетоводството.
Счетоводителят чете:

- За транспорт 50 ле-
ва, дневни 120 лева,
проститутка 200 лева...

Счетоводителят:
- Да ти кажа, разхо-

дите за проститутка не
са предвидени по за-
кон. Обаче какво да те
правя, ще ти ги приз-
ная, но ще напишем "За-
биване на гвоздеи 200
лева"...

След един месец съ-
щият мъж се прибира
отново от командиров-
ка. Счетоводителят че-
те отчета:

- Пътуване 50 лева,
дневни 120 лева, заби-
ване на гвоздеи 200 ле-
ва, ремонт на чука 200
лева...

  

- Жоро, що се раз-
дели с Ванчето, бе?

- Щото има противен
смях!

- Странно, не съм за-
белязал.

- Е, ти не си се съб-
личал пред нея.

  

- Марче, мисля, че си
имаш любовник!

- Ти луд ли си бе,
Жоре? На още един да
пържа тиквички!

  

- Мамо, бременна
съм!

- Какво? Аз нали ти
казах, че ако някой мъж
те пипне по гърдите, да
кажеш "Не", а ако те
хване там отдолу -
"Спри".

- Ама той ме хвана
едновременно и на
двете места и аз изви-
ках "Не спирай"!

  

- И кое, казваш, е
любимото ти питие?

- Следващото.

  

Двама стари евреи
си говорят:

- Довечера синът ми
ще дойде да поиска ръ-
ката на дъщерята ти.

- Че защо?! Той няма
ли си ръка?

- Има, ама вече се е
уморила.

  

- Имаш болнав вид,
кво става?

- От една седмица
водя здравословен на-
чин на живот...

  

- Взимате ли този
мъж за законен съпруг?

- А ми... може ли да
видя и другите?

  

Студент на изпит
във Ветеринарния
факултет.

- Как се прави аборт
на крава?

Мълчал, мълчал.
Професорът:
- Колега, излезте да

се поразходите и по-
мислете.

Среща колега в ко-
ридора:

- Братче, как според
теб може да се напра-
ви аборт на крава?

Онзи:
- Леле-мале, колко

лошо си закъсал?

  

Из форума:
- Кажете нещо за от-

слабване до 15 лв.?
- Мотика!

  

Закръглена дама при
диетолога:

- Какво ядете напос-
ледък?

- Плодове.
- Какви?
- Ами... череши.
- Къде намирате че-

реши по това време на
годината?!

- В тортата...

  

- Докторе, защо ме
накарахте да изплезя
език, а даже не го й
погледнахте? - пита па-
циентка.

- Исках просто да на-
пиша рецептата на ти-
шина.

  

- Обещавам да бъда
с тебе в здраве и щас-
тие, в богатство и раз-
кош, в Лондон и в Па-
риж, в бентли и в ях-
та...

- Ало, булката, по тек-
ста, по текста!

  

Съпругата е щастие,
което с годините става
пълно!

  

- На колко сте годи-
ни? - пита съдията.

- Ами, навърших
трийсет... - шепне же-
ната.

- Добре, добре! През
коя година?

  

- Как си?
- Добре.
- Дай ми 20 лв. наза-

ем?
- Нямам.
- Е, кое ти е добре

тогава?

  

- Барман, отвори ми
една бира...

- Ок!
- Колко струва?
- 7 лева...
- Затвори я!

  

Шеф на ресторант се
хвали на клиент:

- Тук при нас са най-
големите охлюви!

- Знам, знам! - казал
мъжът. - Вчера ме обс-
лужи един.
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От Фейсбук:
Здравейте, казвам се Бойко и не съм

крал от един месец!
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Виолета Гиндева - вечната дива
на киното

Виолета Гиндева -
актрисата, останала незаб-
равима за цели поколения
българи,  показва талант
още като съвсем малко
момиче. Родена на 14 юни
1946 година в Сливен,
първите си представления
изнася в двора на баба си
в кв. Клуцохор, като само-
ръчно изработва декорите
и куклите. Насочва се към
ВИТИЗ и завършва ак-
тьорско майсторство за
драматичен театър в класа
на професор Желчо Ман-
даджиев и проф. Гриша
Островски през 1968 г.
Веднага след като се дипло-
мира, талантът й изгрява
на сцената на Драматичен
театър "Сава Огнянов" в
Русе, но само за година, за
да се завърне отново в
София, и то в Народния
театър, където е голямата
звезда на трупата до
началото на 90-те години.

През 1993 г. се разделя
с институцията, само за да
се завърне след години
отново там, от където е

Завърши първият етап
на репетиционния период на
премиерата на танцовата
мистерия "Сънят на Пилат"
по музика на Стефан Ди-
митров. За първи път от
десетилетия ще бъде пред-
ставено голямо балетно заг-
лавие от съвременен бъл-
гарски композитор. Бале-
тът на Старозагорската опе-
ра бе избран да осъщест-
ви новата постановка, чи-
ято премиера ще бъде на
сцената на зала 1 на НДК
на 16 октомври. "Сънят на
Пилат" е съвместен проект
на Старозагорската опера
и Фондация "Ценности".

В продължение на две
седмици големият руски тан-
цьор и хореограф Василий
Медведев, заедно с асис-
тента си Станислав Фечо -
творци, работили в най-про-
чутите театри по света, пос-
тави с балета по-голямата
част от хореографията. Изу-
мителни проекти за декора
и костюмите представи и
словашкият художник Павол
Юраш. На репетициите при-
съства и самият компози-

Световноизвестният хореограф Василий
Медведев поставя нов български балетБританският

писател Дейвид
Мичъл е автор на
романа "Утопия
авеню".

Със сигурност
Дейвд Мичъл си
спечели доста почи-
татели и в България,
не само в световен
мащаб, когато на
големия екран се
появи хитовият
"Облакът Атлас",
филм, който е реали-
зиран по неговата
едноименна книга
"Облакът Атлас"-
блестящ калейдоско-
пичен роман, който
успя да спечели
сърцата и на крити-
ката, и на читатели.

Мичъл е характе-
рен с това, че винаги
успява да изненада
читателите си с
непредвидими сюже-
ти, с много сложна
структура, в която
вплита нишки от
различни свои творби
и идеи. "Утопия
Авеню" не прави
разлика от вече

Дейвид Мичъл изненадва със сюжети

Майстор на
цвета и
светлината -
Клод Моне

Клод Моне - бащата на
цяло течение в живописта -
импресионизма. Моне пре-
карва младостта си в Хавър,

където учи в местната гим-
назия. Като ученик рисува
карикатури по улиците на
Хавър, които продава, за да
събере пари за пътуване до
Париж. Там остава напъл-
но разочарован от традици-
онното изкуство, преподава-
но в художествените учили-
ща. Затова започва да съз-
дава различно, собствено
изкуство, така както го чув-

ства. И още през 1865 г. из-
лага две картини на Париж-
кия салон. Разбира се, твор-
бите на художника били
приети с големи резерви от
колегите му.

По време на френско-
пруската война (1870-1871)
Моне търси убежище в Ан-
глия, където рисува Темза и
лондонските паркове. Пос-
ле се мести в Аржантьой,

малко селце на река Сена.
Там той създава някои от
най-добрите си творби.

След дълъг период на
гладуване и недоимък, Мо-
не започва да печели доб-
ре. Среща и своята муза -
Камил Донсьо. Освен мо-
дел на негови платна, тя му
става и съпруга. Малко след
раждането на второ им де-
те, едва 32-годишна, Камил

умира. Мъката по нея пра-
ви Клод още по-голям ра-
ботохолик. След смъртта на
съпругата си той създава
едни от най-добрите си
творби. През 1892 г. Клод
се жени повторно. През пос-
ледните години от живота
си Моне страда от отслаб-
ващо зрение, но продължа-
ва да рисува до смъртта си
през 1926 година.

тръгнала кариерата й.
Талантът на красивата

Виолета Гиндева обаче се
разгръща не само на
театралната сцена, но и
пред камера. Тя ще бъде
запомнена с някои от най-
ярките женски образи в
киното.

Партнира на Стефан
Данаилов и Йосиф Сърча-
джиев в "Черните ангели"
на режисьора Въло Радев
през 1970 г. Първообраз на
героинята й е Виолета
Якова. Отново със Стефан
Данаилов, но в допълне-
ние с големите Апостол
Карамитев и Коста Цонев
снима в "Сватбите на
Йоан Асен". Точно тогава
Гиндева получава един
специален урок от Апостол
Карамитев. Той й казва:
"Ако искаш да станеш
добра актриса, трябва да се
научиш да се режисираш".
С времето тя разбира какво
е искал да каже Карамитев:
да имаш позиция вътре в
себе си, да имаш гледна
точка и да кажеш нещо

важно на публиката.
Помни от баща си, че "във
всяка ситуация има и
зрънце добро". Ще бъде
запомнена още с ролите си
в "Чичо Кръстник", "Ико-
ностасът", "Князът". Носи
пламъка на изконно бъл-
гарските героини на екрана
и от сцената. Не се страху-
ва от паузите, когато не й
предлагат роли.  Тогава тя
казва: "В живота си съм
изиграла роли за две
прераждания".

Денят загуби своя
блясък, когато тя си отиде
от този жесток свят през
април 2019 г. Последната й
роля в киното бе в лентата
"Време за жени" от 2006-а
по сценарий и режисура на
Илия Костов, в която си
партнира с Аня Пенчева,
Параскева Джукелова,
Катерина Евро и Биляна
Петринска. Тя не измести
никого от сцената, просто
зае своето място, и то така,
че остана завинаги като
икона на родното ни кино
и театър.

познатите му творби.
Издателството е
"Сиела". Книгата
"Утопия Авеню"
разказва историята за
банда, която нашумя-
ва през 60-те години
на миналия век.

На страниците на
тази книга се срещат
имена като Дейвид
Боуи, Ленард Коен,
Джанис Джоплин и
на пръв поглед тя да
изглежда като книга
специално за мело-
мани, за хора, които
се вълнуват от музи-
ка. Авторът успява да
създаде една универ-
сална творба, която

говори на езика на
всеки един от нас.
Най-малкото защото
неговите герои са
плътни, хора с тех-
ните проблеми и
неувереност, надежди
и страсти.

Написал е пет
романа, два от които
са номинирани за
наградата "Букър".
Той е живял в Сици-
лия, Хирошима и
Ирландия. Завършил
е английска и амери-
канска литература в
Университета на
Кент и магистратура
по сравнително
литературознание.

тор Стефан Димитров.
Хореографът Василий

Медведев:
"За първи път съм тук.

Поставих половината от ба-
лета, сега работя с трупа-
та. Може да се каже, че
за мен е откритие, че тру-
пата е много добра, с мно-
го талантливи млади хора.
Силвия Томова е направи-
ла добър колектив, който
прекрасно работи, прек-
расно реагира... И на плас-
тиката, защото спектакъ-
лът е много сложен в част-
та на пластиката, има мно-
го различни композиции.
Затова аз съм много дово-

лен, а при следващото ми
пристигане тук ще сложим
финала."

Композиторът Стефан
Димитров:

"Аз бях толкова развъл-
нуван на репетицията, че
си признавам, потекоха ми
сълзи, въпреки че съм об-
ръгнал от музика и от случ-
ки. Това, което са напра-
вили Василий, Слава, Сил-
вия Томова, изобщо цели-
ят екип. За пръв път виж-
дам тази трупа, които са
едни прекрасни млади хо-
ра, повечето чужденци, и
това се дължи на Силвия -
тя е човек събирателен".
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Австрийското
правителство
обяви поредното разхлабване на
мерките срещу COVID-19.
Федералният канцлер Себастиан
Курц каза, че това става
възможно поради намаления
брой новозаразени и на
масовата имунизация на
австрийското население. Очаква
се през юли 5 млн. души да са
получили първа доза от ваксина-
та. Достъп до всички мероприя-
тия на спортния и културния
живот, както и до всякакви
заведения и масови частни
мероприятия ще имат хората с
отрицателен тест, с документ за
прекаран коронавирус и
ваксинираните. От 1 юли
отварят нощните заведения в
страната, тъй като се премахва
вечерният час. Разрешени са
сватбите и големи тържества,
отпада изискването за дистанция
от 1 метър в заведенията за
хранене, както и задължителната
регистрация. Правителството
обяви, че от 22 юли ще бъде
обявено ново разхлабване на
мерките.
Белгийски лекари
излязоха вчера в национална
стачка с искания за по-поноси-
ми условия на труд. Синдикатите
в здравеопазването заявяват, че
много от работещите в тази
област са претоварени, особено
заради липса на достатъчно
медицински сестри и след
повече от година работа в
условията на епидемия. Болници-
те в страната вчера работеха
като в почивен ден и главно с
пациенти под неотложна грижа.
Болните, засегнати от стачката,
са били предупредени да си
запазят нов час за лекар.
Здравни работници обясняват, че
са "прегрели" до крайност и
вчера, въпреки спадналия брой
новозаразени с ковид, са залети
от пациенти с други оплаквания,
изчаквали досега възможност да
потърсят лекарска помощ.
Стачниците настояват за мерки
на федерално равнище и по-
голям бюджет.
Германската полиция
използва вчера силови методи,
за да получи достъп до незакон-
но завзета сграда в Берлин и да
позволи проверка на пожарната
безопасност. Хората, които
незаконно настанили се в
кооперацията, се противопоста-
вяха на проверката и стигна до
сблъсъци, при които според
властите са пострадали 60
служители на реда. Сградата в
квартал "Фридрихсхайн" е една
от няколкото подобни в германс-
ката столица. Около нея от
години избухват сблъсъци между
войнствено настроени привърже-
ници на левицата и полицията.
трябва да влезе в сила от
1 септември.

Íàêðàòêî

:

От стр. 1

Русия и САЩ осъзнават,
че трябва час по-скоро да
започнат преговори за
стратегическата стабил-
ност и контрола над
въоръженията, подчерта
говорителят на Кремъл
Дмитрий Песков.

Според руския зам.
външен министър Сергей
Рябков, говорил пред в.
"Комерсант", този диалог
"е въпрос на седмици, а не
на месеци". Очаква се
тези дни руският посланик
в САЩ Анатолий Антонов
да се върне във Вашинг-
тон, посочи говорителят на
Кремъл във връзка с
решението от Женева
посланиците на двете
страни, отзовани за кон-
султации, да се върнат в
съответните мисии.

Путин и Байдън не са
обсъждали задълбочено
темата за Украйна, но
темата за членство на
Украйна в НАТО е "наисти-
на онази същата червена
линия", за каквито невед-
нъж е споменавал Путин,
каза Песков.

Президентите се съгла-
сиха на първата си среща
на върха в Женева за
възобновят разговорите за
контрола върху въоръже-
нията и да върнат респек-
тивните си посланици в
страните на местоназначе-
ние, обобщават световните
агенции. Това стана ясно
от пресконференция на
руския президент Влади-
мир Путин, след срещата,
продължила около 4 часа,
т. е. по-малко, отколкото
се очакваше. Насрочване-
то на отделни пресконфе-
ренции след това, обаче
показва, че на самата
среща на върха не е бил
достигнат радушния тон,
съпътствал срещата на
Путин с предшественика
на Байдън - Доналд Тръмп,
състояла се през 2018 г.,
отбелязва Ройтерс. Няма-
ше и съвместен обяд или
вечеря.

Ïåñêîâ: Ñðåùàòà íà âúðõà Ðóñèÿ -
ÑÀÙ ìèíà „ïî-ñêîðî ñúñ çíàê ïëþñ"
Äèàëîãúò çà ñòðàòåãè÷åñêàòà ñòàáèëíîñò å âúïðîñ íà ñåäìèöè

По време на срещата в Женева американският президент Джо Байдън е
подарил на руския си колега Владимир Путин специално изработени

пилотски очила. Байдън е известен с това, че носи пилотски тъмни очила
и понякога е обект на шеги за това. Той например не свали пилотските
си очила и по време на среща с кралица Елизабет II в замъка Уиндзор в
неделя. Специално изработените очила са от марка, произвеждана в

Масачузетс, и са проектирани за пилоти на изтребители.

П О К А Н А
Управителният съвет на ЗКПУ "ТРАКИЯ - 94" гр. Игнатиево

КАНИ
 Всички членове на кооперацията на годишно отчетно събрание на 03.07.21 г.

от 09.00 ч. в Народно читалище" Антим Първи-1907" гр. Игнатиево
при следния дневен ред:

1. Утвърждаване на новоприети и прекратили членството си член-кооператори.
2. Отчет за дейността на Управителния съвет.
3. Финансово счетоводен отчет за 2020 г.
4. Отчет на Контролния съвет.
5. Освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Управител-

ния съвет и Контролния съвет, за дейността им през 2020 г.
При липса на кворум, събранието ще се проведе един час по-късно, в същия

ден и на същото място.
 
Управителен съвет

ОБЯВА
Продавам сенокосачка БЧС,

дизелова,  четириколка
заедно с ремарке.
Цена 2 000 лева, с. Жилен-

ци, обл. Кюстендил, ул."Осого-
во" № 69
Тел. за контакт
0899 844 224

На пресконференцията
си Путин каза, че Русия и
САЩ споделят отговорност
за ядрената стабилност в
света и че ще проведат
разговори за евентуални
промени на продължения
неотдавна договор за
стратегическите нападател-
ни оръжия (Нов СТАРТ).

Путин съобщи също, че
Русия е предоставила на
САЩ изчерпателни сведе-
ния по въпроса за кибера-
таките. По думите му
двамата с американския
президент Джо Байдън са
се споразумели да започ-
нат консултации по темата
за киберсигурността.
Руският президент посочи
още, че извършени кибе-
ратаки срещу Русия, идват
от САЩ.

Руският държавен глава
също така съобщи, че с
Байдън са се договорили
за

връщането

на посланиците

на двете страни на место-
работата им, съответно в
Москва и Вашингтон,
предадоха световните
агенции. Посланиците бяха
извикани по-рано тази
година в респективните им
столици за консултации,
припомнят агенциите.
Първо Русия извика посла-
ника си във Вашингтон
Анатолий Антонов, след
като Байдън сравни Путин
с убиец. Американският
посланик в Москва Джейк
Съливан обяви месец по-
късно, че се връща във
Вашингтон за консултации,
нещо, за което беше
настоял Кремъл. По повод
връщането на посланиците
руският заместник външен
министър Сергей Рябков
каза, че руският посланик
ще се върне във Вашинг-
тон до края на месеца,
предаде ТАСС.

За Байдън той каза:
"Мога да кажа за него, че
той е една конструктивна,
балансирана личност и че

е това, което аз очаквах
да бъде". "Очевидно е, че
той е много опитен",
допълни той. После Путин
похвали и моралните
ценности на Байдън и
отбеляза, че предшестве-
никът на Байдън е бил
различен, съпоставяйки
Байдън и Тръмп. Путин
съобщи, че Байдън не го е
поканил в Белия дом и
допълни, че трябва да
бъдат изпълнени условия
за подобен род срещи.

На пресконференцията
руският президент заяви
още, че Вашингтон не
трябва да се безпокои от
руска милитаризация на
Арктика, предаде Франс
прес. Той каза, че тези
притеснения са неоснова-
телни и допълни, че напро-
тив двете страни трябва да
си сътрудничат в Арктика.

Путин каза, че с Бай-
дън са обсъдили

украинския въпрос,

макар и немного подроб-
но, и че американският
президент е съгласен, че
в основата на урегулира-
нето в Източна Украйна
трябва да са Минските

споразумения. Според
Путин, по същество няма
какво да се обсъжда
относно възможно членст-
во на Украйна в НАТО. Той
обвини Киев в нарушение
на споразумение за
спиране на конфликта
между украинските въоръ-
жени сили и проруските
сепаратисти в Източна
Украйна.

Путин освен това заяви,
че Русия не провежда
военни учения до граница-
та на САЩ, но добави, че
САЩ точно сега вършат
това. Руският президент
предупреди също така, че
ако САЩ върнат санкциите
срещу Русия, това ще бъде
поредната пропусната
възможност за двустран-
ните отношения. ç

Снимки Пресфото БТА

Руският президент Владимир Путин
заяви след срещата с Джо Байдън,
че е била конструктивна и протекла

без враждебност, но не обяви конкретни
инициативи. "Това беше една директна

и откровена дискусия.
По много въпроси нашите оценки
се различават, но двете страни

показаха желание да се разберат
една друга и да търсят начини за сближа-

ване на позициите си", заяви той.
Путин каза, че е бил удовлетворен
от обяснението, дадено от Байдън,
защо го е нарекъл "убиец" по-рано

тази година. Той добави, че като цяло
с Байдън са говорили на един език.
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Èòàëèÿ ïîñòèãíà êëàñè÷åñêà
ïîáåäà è íàä Øâåéöàðèÿ
"Скаудра адзура" е първият отбор, който
се класира на осминафиналите

Италия постигна успех
над  Швейцария с 3:0 на
"Олимпико" в Рим и след
втората си класическа
победа в група "А" е пър-
вият тим, който се класи-
ра за 1/8-финалите на
Евро 2020. Мануел Локате-
ли (26, 52) блесна с две
попадения, а Чиро Имоби-
ле (89) оформи крайния
резултат.

"Адзурите" изиграха
много добро първо полув-
реме, в което швейцарци-
те се опитаха да вземат
инициативата в началото,
но не застрашиха вратата
на Донарума и до почив-
ката бяха неузнаваеми.  И
след почивката футболис-
тите на Роберто Манчини
продължиха да диктуват
събитията на терена и
записаха втора изразител-
на победа и се класираха
за 1/8-финалите на турни-
ра.

Уелс срази Турция с 2:0
в азербайджанската
столица Баку в другия мач
от групата. Аарън Рамзи
(42) и Конър Робъртс
(90+5) вкараха головете, а
асистентът на първия от
тях Гарет Бейл се изложи
в 60-ата минута с пропус-
ната дузпа. В самия край
Бурак Йълмаз удари
лежащия в наказателното

поле на "драконите" Джо
Родън и настана меле
между футболисти на
двата тима, а съдията
показа четири жълти
картона.ç

Ðóñèÿ îñòàâà â èãðàòà
ñëåä 1:0 ñðåùó Ôèíëàíäèÿ

Русия победи с 1:0 Финлан-
дия в мач от група "B" на Евро
2020, записвайки първи успех
на форума. В герой за "Сбор-
ная" се превърна Алексей Ми-
ранчук, който в добавеното вре-
ме на първата част вкара един-

ственото попадение в срещата.
Двубоят се игра в Санкт Петер-
бург, където на старта руснаци-
те паднаха с 0:3 от Белгия.

Победата е 15-а за Русия в
21 мача с Финландия до момен-
та.ç

Група "Е"
Швеция - Словакия - от 16
часа в Санкт Петербург ,"Дие-
ма"
Група "D"

Хърватия - Чехия  - от 19 ча-
са в Глазгоу, БНТ1
Англия - Шотландия -  от 22
часа в Лондон, Нова тв

Плеймейкърът на националния
отбор на Дания Кристиан Ерик-
сен ще се подложи на операция
на сърцето, за да му бъде поста-
вен дефибрилатор. Новината бе-
ше съобщена от пресслужбата на
"червения динамит" в социални-
те мрежи. "Лекарят на национал-
ния тим Мортен Боесен е в пос-
тоянен диалог с Кристиан Ерик-
сен и лекарския екип на болни-
цата, за да се информира за ак-
туалното му състояние. Плей-
мейкърът е преминал през реди-
ца изследвания на сърцето и е
взето решение за имплантира-
нето на дефибрилатор. Затова се
налага извършването на опера-
ция. Установено е, че сърдечни-
ят арест се дължи на нарушение
в сърдечния ритъм. Ериксен е
приел това решение, тъй като то
е било потвърдено от датски и
международни специалисти, ко-
ито също са препоръчали опе-
рацията", пише в изявлението на
футболната федерация на Дания.

"Той ще може да продължи да
играе. Не виждам проблем с то-
ва. Физически ще е способен да

Îïåðèðàò ñúðöåòî íà
Êðèñòèàí Åðèêñåí

Дорин Ротариу е
четвъртото ново
попадение
на Лудогорец. Румънският
национал премина успешно
медицинските тестове и се
присъедини към лагера на
"орлите" в Австрия. За
последно Ротариу бе част
от казахстанския Астана.
Той е на 25 години, юноша
на Политехника (Тимишоа-
ра). Играе за Динамо
(Букурещ) от 2013 г. до
2017 г., а след това
преминава в белгийския
гранд Брюж. Следват
престои под наем в Муск-
рон и АЗ Алкмаар, а през
2019 г. е привлечен от
казахстанския шампион
Астана. Ротариу има 10
мача и 1 гол за национал-
ния тим на Румъния, а в
Лудогорец ще играе с
номер 29.
Теодор Салпаров
ще играе за
волейболния
шампион

на България - Хебър,
обявиха от пазарджишкия
клуб. За последно 38-
годишното либеро беше част
от Нефтохимик (Бургас).
Премиерата на
документалния
филм в памет
на легендата Атанас Михай-
лов ще бъде на 5 юли 2021
г. от 18,30 часа в салона
на кинотеатър "Освобожде-
ние" в София. В "Легенда за
Начко" са включени интер-
вюта със знакови личности
за историята на "железни-
чарския" клуб - играчи,
треньори, привърженици,
общественици бивши
съотборници от славния
Локомотив - шампион от
1978 г., и участници в
европодвизите през 1979-
1980 г.  Автори на филма
са Явор Веселинов, Вене-
лин Йорданов и Милен
Димитров.

Мануел Локатели  се отличи с два гола в двубоя срещу Швейцария
Снимка Пресфото БТА

продължи кариерата си, но не
съм запознат с всички процеду-
ри за това, които важат във фут-
бола", коментира известният дат-
ски кардиолог Йорн Бех Лаурсен.

"Операцията за поставяне на
дефибрилатор отнема около 30
минути. С това устройство той
вероятно ще може да продължи
да играе. Не съм запознат обаче
с детайлите на неговите изслед-
вания. Ако става дума само за
разстройване на сърдечния ри-
тъм, а не за сърдечно заболява-
не, Ериксен ще може да продъл-
жи кариерата си. Не мога обаче
да прогнозирам, тъй като не знам
подробностите", обяви кардиоло-
гът Якоб Торстед Сьоренсен.

Кристиан Ериксен получи сър-
дечен арест по време на мача
между Дания и Финландия (0:1)
от група "В" на Евро 2020. Ня-
колко минути халфът на Интер
беше на границата на смъртта,
но беше върнат към живот с из-
ползването на наличния на ста-
дион "Паркен" дефибрилатор.
След това 29-годишният футбо-
лист беше откаран в болница.ç

Ñúáîòà

Група "F"
Унгария - Франция - от 16
часа в Будапеща, БНТ1
Португалия - Германия -  от
19 часа в Мюнхен, БНТ1
Група "Е"

Испания - Полша - от 22 часа
в Севиля, "Диема"

Íåäåëÿ

Група "А"
Швейцария - Турция - от 19
часа в Баку, "Диема"
Италия - Уелс от 19 часа в
Рим, БНТ1

От стр.1
Срещата между Сираков и фут-

болистите е като прелюдия между
евентуален "План Б", при който в
Левски досегашният таван на зап-
латите от 10 хиляди ще бъде сва-
лен до максимум 5 хиляди лева.

Левски продължава да не е
обявил плановете си за подготов-
ка. "Сините" имат капариран ла-
гер в Правец, но дати не са по-
сочвани. Няма официално насро-
чени и контроли. ç

Íà "Ãåðåíà" ïàê
ùå íàìàëÿâàò
çàïëàòèòå


Íàêðàòêî

Теодор Салпаров

Ïðîãðàìàòà çà äíåñ

Класиране
1. Италия 6-0 6
2. Уелс 3-1 4
3. Швейцария 1-4 1
4. Турция 0-5 0
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ÁÍÒ 1

05.10 Бразди /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва сутрешен блок с Хрис-

тина 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 документа-

лен филм
14.00 Бързо, лесно, вкусно
14.30 Светът на жестовете
14.45 Малки истории
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Под Нова Зеландия 3-сериен доку-

ментален филм /Австралия, 2015г./
, режисьор Уил Сарджант

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: Хърватия - Чехия

пряко предаване от Глазгоу
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 /8 епизод/
23.20 Спасяване с хеликоптер документал-

на поредица (14)
23.55 УЕФА Евро 2020: Трето полувреме

обзор на деня
00.30 УЕФА Евро 2020: Англия - Шотлан-

дия запис
02.30 УЕФА Евро 2020: Швеция - Словакия

запис
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. 57
16.00 Премиера: "Малки убийства" - сери-

ал, с. 2, еп. 7
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. 118
21.00 "Скъпи наследници" - сериал, еп. 15
22.00 "Комиците и приятели" /п./ - коме-

дийно шоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Домашен арест" - сериал, еп. 20
00.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 3, еп. 19, 20
01.00 "Истинска любов" - сериал, еп. 92
02.00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.10 "Втори шанс" - сериал, с. 2, еп. 60

bTV Action

05.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 11
06.00 Анимационен блок: "Приключенията

на котарака в чизми" - сериал, с. 3,
еп. 10 - 13

08.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 11
09.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 3, еп. 18
10.00 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 23
11.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 3, еп.

11
12.00 "Кости" - сериал, с. 12, еп. 11
13.00 "Самоличността на Борн" - екшън,

трилър, мистъри (САЩ, Германия,
Чехия, 2002), режисьор Дъг Лайман,
в ролите: Мат Деймън, Франка По-
тенте, Гейбриъл Ман, Адеуале Аки-
ной-Агбадже, Крис Купър, Брайън
Кокс, Клайв Оуен, Джулия Стайлс и
др.

15.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 12
16.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 4, еп. 1
17.00 "Кости" - сериал, с. 12, еп. 12
18.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 3, еп.

12
19.00 Часът на супергероите: "Луцифер" -

сериал, с. 3, еп. 24
20.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 20, еп. 10
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Ултиматумът на Борн"

- екшън, трилър, мистъри (САЩ, Гер-
мания, 2007), режисьор Пол Грийн-
грас, в ролите: Мат Деймън, Едгар
Рамирес, Джоан Алън, Дейвид Стра-
теърн, Джулия Стайлс, Пади Конси-
дайн, Даниел Брюл, Албърт Фини,
Брайън Кокс и др.

00.15 "Закон и ред: Специални разследва-
ния" - сериал, с. 20, еп. 10

01.15 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 3, еп.
12

02.15 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 24
03.15 "Кости" - сериал, с. 12, еп. 12
04.15 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 4, еп. 1

bTV COMEDY

05.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
06.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 9
07.00 "Круд" - сериал, еп. 31, 32
08.00 "Корени" /п./ - сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "Анжелика" /п./ - сериал
10.00 "Под един покрив" - комедия (Фран-

ция, 2017), режисьор Доминик Фа-
руджа, в ролите: Жил Лелуш, Луиз
Бургоан, Маню Пайе, Марилу Бери,
Жюлиан Боаселие 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. 7, 8
19.00 "Корени" - сериал, еп. 10
19.30 "Новите съседи" - сериал, с. 11, еп.

2
21.00 "Столичани в повече" - сериал,

с. 11, еп. 4
22.00 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 1, 2
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 8, еп. 12, 13
00.00 "Нощ в музея: Битката за Смитсони-

ън" - комедия, екшън, фентъзи (САЩ,
2009), режисьор Шон Леви, в роли-
те: Бен Стилър, Оуен Уилсън, Ейми
Адамс, Ханк Азария, Робин Уилямс,
Стив Куган, Рики Джървейс, Джон
Бърнтол, Рами Малек, Бил Хейдър,
Джей Барушел и др.

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

дийно шоу
04.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Добрият доктор" /п./ - сериал, еп.
13, 14

08.00 "Приключения с привидения: На сре-
ща с таласъми" - фентъзи, хорър,
семеен (САЩ, 2014), в ролите: Бела
Торн, Райън Очоа, Рошън Фегън,
Мадисън Петис, Чарли Хюсън и др.

09.45 "Добрият доктор" - сериал, еп. 15, 16
11.45 "Хакер" - екшън, криминален (САЩ,

2015), в ролите: Крис Хемсуърт,
Вайола Дейвис, Тан Вей, Уилям Мей-
потър, Холт Маккалъни, Джон Ортиз

14.30 "Цената на свободата" - трилър (тв
филм, Канада, 2017), в ролите: Кели
Уилямс, Ниъм Уилсън, Сарейн Бой-
лан, Конрад Коутс, Джъстин Мейдър

16.15 "Хартиени градове" - романтичен,
мистъри, юношески (САЩ, 2015), в
ролите: Кара Делавин, Нат Улф, Ос-
тин Ейбръмс, Ансел Елгорт и др.

18.30 "Оглупели от любов" - комедия, дра-
ма, романтичен (САЩ, 2011), в ро-
лите: Стив Карел, Райън Гослинг,
Джулиан Мур, Ема Стоун, Джоуи
Кинг, Мариса Томей, Кевин Бейкън

21.00 "Бързи и яростни 2" - екшън, трилър
(САЩ, Германия, 2003), в ролите:
Пол Уокър, Тайрийз Гибсън, Кол
Хаузър, Ева Мендес, Кристофър Бри-
джис-Лудакрис, Том Бари, Джеймс
Римар, Девън Аоки, Майкъл Ийли,
Едуард Финли и др.

23.15 "Блейд: Троица" - фантастика, ек-
шън, хорър (САЩ, 2004), в ролите:
Уесли Снайпс, Наташа Лион, Джон
Хигинс, Крис Кристоферсън, Доми-
ник Пърсел, Паркър Поузи, Джесика
Бийл, Джеймс Римар, Райън Рей-
нолдс и др. [16+]

01.30 "Момичето от Дания" - драма, биог-
рафичен (Великобритания, Япония,
САЩ, Германия, Дания, Белгия, 2015),
в ролите: Еди Редмейн, Алисия Ви-
кандер, Ейдриън Шилър, Амбър Хърд
и др. [14+]

04.00 "Вещицата" - хорър, мистъри (САЩ,
Великобритания, Канада, Бразилия,
2015), в ролите: Кейт Дики, Аня
Тейлър-Джой, Ралф Айнесън, Харви
Скримшоу, Ели Грейнджър, Лукас
Доусън и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.10 "Черният списък" - сериал, сезон 2 /п/
06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Дъщеря ми" - сериен филм
13.30 "Изпитанията на живота" - сериал

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

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

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

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

сезон 10
21.40 "Еуфория" - студио за европейското

първенство по футбол
21.50 Студио "UEFA EURO 2020™"
22.00 Англия - Шотландия - 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
01.30 "Играчът" - сериал
02.30 "Сияйна луна" - сериал
04.30 "Изпитанията на живота" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

06.30 "В кадър"
07.00 "Родени в Китай" - документален

филм
08.40 "Всеки ден" - романтична драма с уч.

на Мария Бело, Енгъри Райс, Джъс-
тис Смит, Оуен Тиг, Лукас Джейд
Зуман, Джейкъб Баталън, Деби Ра-
йън и др.

11.00 "Горещо маце" - комедия с уч. на Роб
Шнайдър, Ана Фарис, Робърт Дейви,
Матю Лорънс и др.

13.10 "В кадър"
13.40 "Стари приятели II" - комедия с уч. на

Джак Лемън, Уолтър Матау, Кристин
Барански, Джонатан Силвърман, Ли-
са Уолц и др.

15.40 "Като стана дума за снощи" - коме-
дия с уч. на Кевин Харт, Майкъл
Ийли, Реджина Хол, Джой Брайънт,
Кристофър Макдоналд, Пола Патън,
Адам Родригес и др.

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

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

21.00 "Почти истинско семейство" - коме-
дия с уч. на Марк Уолбърг, Роуз
Бърн, Октавия Спенсър, Марго Мар-
тиндейл, Джули Хагърти и др.

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

00.10 "Крайпътна къща" - трилър с уч. на
Патрик Суейзи, Кели Линч, Сам Ели-
ът, Бен Газара, Маршал Тийг, Джули
Майкълс, Ред Уест и др.

Тв програма - петък, 18 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 краткотрайни превалявания ще има на много места в

страната, но по-съществени ще бъдат те над източната полови-
на. Там на места ще паднат по-значителни количества и локал-
ни градушки. Температурите ще се понижат спрямо днешните и
ще бъдат от около 18 на североизток до 29-30 градуса в край-
ните югозападни райони.

В събота времето ще остане неустойчиво. Дневните темпе-
ратури ще бъдат от 22 на североизток до около 29 в крайните
северозападни райони.

В неделя краткотрайни превалявания ще има на много мес-
та, но като правило интензитетът им ще бъде по-малък. Днев-
ните температури ще са от 23 до 28 градуса.

В понеделник атмосферата ще се стабилизира. Локални крат-
котрайни валежи ще има само на изолирани места, а дневните
температури ще се повишат и ще бъдат от 27 до около 32
градуса. От вторник до четвъртък, според предварителните прог-
нози, ни очаква горещо време, с температури най-често от
около 30 до 35 градуса. В западната част на Тракия и Дунав-
ската равнина не са изключени и стойности до 36-37 градуса.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Бързи и яростни 2" - екшън,
трилър, в ролите: Пол Уокър, Тайрийз Гибсън, Кол
Хаузър, Ева Мендес, Кристофър Бриджис-Лудакрис,

Том Бари, Джеймс Римар, Девън Аоки, Майкъл Ийли,
Едуард Финли и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 113

ВОДОРАВНО: Донати Донатело. Гопак. Такелаж. Ка-
нел. Бадан. Ми. "Тодора". Адора. "Но". Аника. Арара.
Тал (Михаил). Тарим. Тир. БОШ. Барин. "Дано". Гина.
АМОКО. "Ам". Макара. Акола (Пол). Вобан (Себасти-
ан). Тилит. Лариков (Александър). КЕНАР. Оника (Дмит-
рий). Аков. Вата. "Анета". Она. Набат. Ривал. Пират.
Ванаг (Юлий). Ни. Митика. АТОМАЛ. Па. Икаса (Хор-
хе). "Ана не". Тос (Регина). Радар. Нан. Ботанолит.
Рака (Джулио).
ОТВЕСНО: "Когато… тогава". Анимато. Ноно (Луиджи).
Ашик. Ротари (Пиетро). "О.Т.". "На педал". Нави. Аба-
тиса. Талон. Бароко. Атик (Тит Помпоний). "Шик". "Ри-
та". Абонат. КАРО. Бакара. Авин. Васал. ТОТА. Ари-
ман. Кера. Ади (Ендре). Нада. Инок. "Катина". Ат. Ма-
кадам. Коте ("Кето и Коте"). "Аватар". Тенор. Долина.
"Агон". Бел. Рата. Алакол. Мана. Ламарина. Ирон. На-
нак (Талванди). Ложи. Аромат. Василена ("Сватбата
на Василена").
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Богата колекция от щампи на икони
от Атон показва в рамките на инициа-
тивата "Лято в галерията" художест-
веният отдел "Станка Димитрова" към
Регионалния исторически музей в Кър-
джали. "Това са отпечатъци върху хар-
тия от периода 18-19-и век, които в
днес рядко могат да бъдат видени. В
нашия случай са още по-ценни, защо-
то са от Атон", обясни уредникът д-р
Мария Спиридонова. Колекцията наб-
роява близо 150 творби, част от които
в отлично състояние.

"Щампата е нещо като икона, но не
върху дървена основа, а върху хартия.
Насочена е към по-бедните хора, кои-
то не са можели да си позволят кла-
сическа икона". Илюстрациите са на
християнски светци, на манастири, на
библейски сцени или сцени.  Експози-
цията "Атонски гравюри 18-19-и век" е
временна до края на лятото. Заедно с
нея е "Икони от Източните Родопи 17-
20-и век". Рисувани са основно от гръц-
ки зографи, търсени за времето си. ç

Êúðäæàëè ïîêàçâà îòêðèòè
ïðåäè äåñåòèëåòèÿ
â Ðîäîïèòå ùàìïè
íà èêîíè îò Àòîí

Емблематични творби на Пиацола
ще звучат в зала „България“
Емблематични творби на Астор Пиа-
цола ще звучат на 24 юни в зала
"България" по повод 100-годишнината
от рождението на аржентинския ком-
позитор. Софийската филхармония ще
ни зарадва с творбите - "Микеланджело
70", Концерт за бандонеон, пиано и
струнни "Аконкагуа", "Адиос Нонино" и
"Либертанго". Диригент на вечерта е
Константин Илиевски, а солисти са
бандонеонистът Стоян Караиванов и
пианистът Доач Бездюз - студенти в
Нов български университет. "Молитвата
на тореадора" от Хоакин Турина до-
пълва страстната програма на вечерта.

Хасковският ансамбъл
„Китна Тракия“ отпразнува
60 години на сцената
Представителен ансамбъл за народни
песни и танци "Китна Тракия" отпразну-
ва 60-ия си рожден ден с грандиозен
концерт в Хасково снощи. Танцьори,
инструменталисти и изпълнители по-
дариха истински спектакъл на местната
публика. Първият хореограф и вдъхно-
вител на "Китна Тракия" е акад. Крум
Георгиев, бивши и настоящи хореогра-
фи, танцьори, инструменталисти, соли-
сти и танцьори от школата на "Китна
Тракия" уважиха изпълненията на
ансамбъла. "Китна Тракия" получи за
награда кристален плакет "Св. Богоро-
дица" -  вече шест десетилетия
ансамбълът съхранява българското и
предава своя патриотичен плам.

Íàêðàòêî

�
Èçëîæáà ïðîñëåäÿâà âðúçêàòà
ìåæäó Ïèêàñî è êîìèêñà

 Изложбата "Пикасо и комик-
сът" - първата, която изтъква
вкуса на испанския художник за
деветото изкуство, се открива на
17 юни в Международното градче
на комикса и изображенията в
Ангулем, Франция. Експозицията
ще продължи до 2 януари 2022 г.
"Тази изложба показва до каква
степен комиксът прекосява по
деликатен начин цялото творчест-
во на Пикасо", казва Пиер Лунге-
рети, директор на градчето.
Изложбата, показана миналата
година в Националния музей
"Пикасо" в Париж, представя
около 150 творби, включително 30
на испанския художник. Те идват

Цигуларят Веско Ешкенази
ще празнува в Бургас с концерт
от любимите си музикални
произведения. Изявата е на 12
юли в Летния театър. Проектът
представя за първи път разказ
за музите на цигуларя в симби-
оза между музика, поезия и
театър. Актрисата, която ще се
превъплъти в ролята на разказ-
вач на живота на Веско Ешке-

Öèãóëàðÿò Âåñêî Åøêåíàçè ùå îòáåëåæè
ñâîÿòà 50-ãîäèøíèíà â Áóðãàñ

"Хорът на Турецки" ще има концерти на площад
"Св. Александър Невски" - в София на 25 юни, и при
Паметника на Альоша в Пловдив на 24 юни, съобща-
ват от "БГ саунд стейдж". Входът е свободен.

Известното руско музикално шоу гостува отново у
нас в рамките на световното си турне Unity Song,
което включва 21 страни.

Трупата е с диригент маестро Михаил Турецки.  Мъж-
кият хор е придружен от дамската формация Soprano
и заедно ще предложат на публиката истински музи-
кален театър със собствена оригинална режисура, пев-
ческо, актьорско и хореографско майсторство.

Турнето минава през площадите на десетки евро-
пейски и азиатски столици не само у нас, но и през
Париж, Мадрид, Любляна, Виена, Братислава, Ташкент.
От 2018 до 2022 г. е обиколило площадите на 16 стра-
ни. Мотото "Музика за мир и здраве". "Хорът на Турец-
ки" е създаден от Михаил Турецкий през 1990 г. Уни-

„Õîðúò íà Òóðåöêè“ ùå èìà êîíöåðòè íà ïëîùàä „Ñâ. Àëåêñàíäúð Íåâñêè“
è ïðè Ïàìåòíèêà íà Àëüîøà

предимно от музеите на Пикасо
в Париж и Барселона, както и от
личната му колекция.

Сред изложените творби са
скици и карикатури на Пабло
Пикасо, вдъхновени от комикси-
те. "Още като дете Пикасо създа-
ва малка поредица от разказва-
телни образи, смесвайки тексто-
ве и рисунки", казва Ан Елен Хуг,
директор на Музея на комиксите
в Ангулем. Изложбата показва и
комикси, прочетени от художни-
ка. "Пикасо чете комиксите във
вестниците, които приятелите му
дават назаем, черпи много вдъх-
новение от тази популярна об-
разност", допълва тя. ç

Ñðåä èçëîæåíèòå òâîðáè ñà ñêèöíèöè,
ñêèöè è êàðèêàòóðè íà Ïàáëî Ïèêàñî,
âäúõíîâåíè îò êîìèêñèòå

Българската акаде-
мия на науките и из-
дателство "Захарий
Стоянов" ви канят на
паметна вечер, посве-
тена на акад. Констан-
тин Косев и предста-
вяне на последната му
книга "България под
въздействието на гео-
политиката" на 21 юни
2021 г., понеделник,
18 ч., Големия салон

Ïðåäñòàâÿò ïîñëåäíàòà êíèãà íà àêàä. Êîíñòàíòèí Êîñåâ
Â ÁÀÍ ùå ñå ïðîâåäå ïàìåòíà
âå÷åð çà ãîëåìèÿ èñòîðèê, êîéòî
íè íàïóñíà íàñêîðî

на БАН, ул. "15 ноемв-
ри" № 1.

Последната книга
на акад. Константин
Косев "България под
въздействието на гео-
политиката" фокусира
и някои от най-важни-
те негови достойнства
като учен и изследо-
вател - изключителна
научна добросъвест-
ност, прекрасно поз-

наване на фактите, ме-
тодична предварител-
на подготовка, висока
способност за духов-
на концентрация, коя-
то да превърне бога-

тия набор от факти,
събития, личности и
тенденции в ясна и
стройна концепция.

Страниците, заре-
дени с най-голяма

енергия и с най-мно-
го фактология, са пос-
ветени на българско-
то национално Въз-
раждане и трудния път
на българската държа-
ва през лабиринтите
на Източния въпрос. И
това е съвсем обясни-
мо, тъй като именно
периодът на Възраж-
дането и годините
след Освобождението
от османско владичес-
тво са най-дълго раз-
работвани през десе-
тилетията от учения
историк. Голямата зас-
луга на акад. Косев

тук се състои не само
в издирването и сис-
тематизирането на ог-
ромен фактологичен
материал, а и в пред-
лагането на ясна и
промислена концеп-
ция за хилядолетната
историческа съдба на
България, за възмож-
ностите за геополити-
чески избор, за това
доколко в крайна
сметка сме били сво-
бодни като нация и
държава да не зави-
сим от великите сили
и да имаме свой соб-
ствен път. ç

нази в стихове, е Койна Русева.
Мартин Пантелеев ще дири-

жира оркестъра на Плевенската
филхармония на музикалния
празник в Бургас.

Заедно с произведенията на
Сарасате, Вивалди, Менделсон,
Чайковски, Панчо Владигеров,
публиката ще чуе и виртуозните
пиеси "Рапсодия в синьо", "Либер
танго", "Лунната соната". ç

калният формат и изпълнителското майсторство на
неговите солисти, чийто вокален диапазон обхваща
четири и половина октави, са в основата на светов-
ния им успех. ç


