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По повод 80-годишнината от началото на Великата отечествена война
на 21 юни в 22.30 ч. ще се проведе церемония "Свещ на паметта" пред
Паметника на Съветската 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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Габриела Петрова покри
олимпийския норматив за
Токио 2020 на троен
скок и донесе първа
победа за България в
първия ден на европейс-
кото отборно първенство
по лека атлетика в Първа
лига в Стара Загора.
Европейската вицешампи-
онка в зала от Прага
2015 спечели с 14.42
метра, като това беше
най-доброто й постижение
от 2015 година, когато тя
направи личния си рекорд
на открито от 14.66
метра на 24 август в
Пекин. Олимпийският
норматив в дисциплината
е 14.32 метра. ç

Áåçïëàòíè
ÿñëè è
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çà äåöàòà!

Китай обяви вчера, че в
страната са приложени
над 1 милиард дози
ваксини срещу COVID-19,
предаде АП. Както
навсякъде, повечето
ваксини в Китай се
инжектират на два пъти.
Темпът на ваксиниране в
страната с 1,4-милиардно
население се ускори.
Общият брой приложени
дози се е удвоил за по-
малко от месец според
правителствените данни.
Китай е одобрил седем
местно разработени
ваксини, а неотдавна
разреши две от тях и за
деца от 3-годишна
възраст нагоре,
съобщи БТА. ç

През нощта на
21 срещу 22 юни
1941 г., точно преди
80 години, нацистка

Германия вероломно
напада Съветския съюз.
С това бе дадено начало-
то на най-кръвопролитна-
та част от най-жестоката
война в историята.
Руският народ и народите
на тогавашния Съветски
съюз дадоха 27 милиона
жертви на бойното поле и
в тила, показаха чудеса
на героизма, патриотизма
и себеотрицанието.
Положиха и началото на
края на нацизма, защото
с бойната мощ и човеш-
ката жертвоготовност на
руския народ бе нанесен
реалният, смъртоносният
удар срещу фашизма!
Поклон пред паметта на
жертвите, пред героизма
на един велик и братски
за нас народ!

Хитлеристката агре-
сия, която не пощади
никого, даде ценен урок,
който е валиден и днес -
само с обединени сили
може злото да бъде
прекършено! Тогава
великите сили СССР, САЩ
и Великобритания надмог-
наха идеологическите си
различия и сключиха
съюз срещу Хитлер и
оста Рим-Берлин-Токио.
Героични са делата и на
националните съпротиви-
телни движения в поробе-
ните от нацистите държа-
ви, включително и в
България. Те измиха
срама, наложен от
продажни и марионетни
профашистки правителст-
ва и елити. Поклон и
пред героите на антифа-
шистката съпротива!

И днешният, вече
отново многополюсен,
свят изисква общи и
координирани действия
срещу неговите нови
предизвикателства -
тероризъм, безконтролна
миграция, наркотрафик и
престъпност, пандемии,
бедност и диктат на
транснационалните
монополи. Мирът и
сътрудничеството днес
нямат алтернатива! Дано
след срещата Путин-
Байдън в Женева светът
да е направил крачка към
градивния диалог и
уважението на национал-
ния суверенитет на
отделните държави.

Лидерът на БСП Корнелия Нинова предста-
ви кандидатската листа на "БСП за България"
във Варна. На концерт в Морската градина тя
се обърна към младите хора и семейства от об-
ластта: "Мили млади хора, да знаете, че за вас
ще има необлагаем минимум от 500 лева за всяко
дете, ако родителите работят и в последните две
години са се осигурявали. Ще имате за децата
си безплатни лекарства до 14 години, безплатни
учебници, безплатни детски градини и ясли".

"Майчинството ви през втората година ще
бъде равно на минималната работна заплата и
ще получите от държавата помощ от 6500 лева
за всяко новородено дете, ако сте работили и сте
се осигурявали",  добави Нинова.

"България се топи всеки ден. Демографската
катастрофа е по-видима. Младите хора и децата
са наш абсолютен приоритет", завърши лидерът
на левицата.
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България е в
зелената зона на
картата на ЕС за
състоянието на
COVID пандемията
на континента. Това
съобщиха от пресцен-
търа на Министерст-
вото на здравеопазва-
нето. "Това се дължи,
от една страна, на
хората, които вече се
ваксинираха и така
създават бариера
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Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА

Äà çíàåì è ïîìíèì,
çà äà íå ñå ïîâòîðè

 3

Âàêñèíèðàéòå ñå
è ñïàçâàéòå
ìåðêèòå,
ïðèçîâà
çäðàâíèÿò
ìèíèñòúð

ÁÑÏ

 3

пред разпространени-
ето на вируса, и от
друга страна, на

усилията на медиците
от болничната, из-
вънболничната и
спешната медицинска
помощ и на служите-
лите на администра-
цията, пряко ангажи-
рани в борбата с
COVID-19", е заявил
здравният министър
д-р Стойчо Кацаров.
Той е отбелязал, че
това, че сме в зелена-
та зона, ни радва

много, но не бива да
ни успокоява прека-
лено. "Опасността не
е отминала и единст-
веният начин да
намалим риска е,
като се ваксинираме
масово. Нека използ-
ваме летните месеци
и да го направим, за
да можем да се вър-
нем към нормалния
начин на работа", е
призовал той. ç

Асеновград. В храм "Свети Иван Рилски Чудотворец"  със света литургия бе отбелязан вчера  големият християнски празник
Петдесетница, известен още и като Свети Дух. Той се смята за рождения ден на Христовата църква. Снимка Пресфото БТА
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Нов кръг от задочния
спор между бившите
управляващи и служебно-
то правителство имаше в
края на миналата седми-
ца, съобщи "Нова телеви-
зия". Премиерът Стефан
Янев отхвърли обвинения-
та за пристрастност и
водене на предизборна
кампания, отправени от
лидера на ГЕРБ Бойко
Борисов. Янев беше на
посещение в родната си
Поповица на среща с
кметове на малки населе-
ни места. Преди тази
среща пред журналисти
той заяви, че служебният

кабинет не е партиен и не
участва в кампании.
Стефан Янев обеща нови
"интересни развития" в
близките дни и коментира
има ли скандални назна-
чения в митниците. Относ-
но въпроса дали водим
предизборна кампания?
Интересно е за кого, след
като правителството е
непартийно. Ние работим
за хората, отговаряме на
техните нужди и въпроси,
каза Янев. Той отхвърли
обвиненията според
бившите управляващи за
скандални назначения в
митниците. Нека да прес-

Ïðåìèåðúò îòõâúðëè
îáâèíåíèÿòà çà
ïðèñòðàñòíîñò è âîäåíå íà
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îòïðàâåíè îò ëèäåðà íà ÃÅÐÁ
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Ä-ð Èâàí Ìàäæàðîâ: Îòïàäàíå íà
ëèìèòèòå å âðúùàíå êúì íîðìàëíîñòòà

Отпадане на лимитите в бол-
ниците е завръщане към нормал-
ността. Ще се премахне непри-
ятната ситуация, при която в края
на месеца пациенти се връщат
за началото на следващия, за да
бъдат лекувани планово. Лими-
тите бяха въведени като груб ме-
тод, лесен за осигуряване на мак-
рорамката на бюджета, припом-
ни пред БНР д-р Иван Маджа-
ров, председател на БЛС. Слу-
жебният министър на здравеопаз-
ването Стойчо Кацаров предло-
жи през миналата седмица про-
мени в модела на здравната сис-
тема. Според него трябва да от-
паднат ограниченията, които
НЗОК налага на болниците, а ле-
чението на различни заболява-
ния да бъде заплащано по-спра-
ведливо. По думите на д-р Ма-
джаров, за да изчезне доплаща-
нето от страна на пациента, тряб-
ва държавата да осъзнае, че здра-
веопазване на европейско ниво

не може да се прави с БВП, от-
делян за здравеопазване, под 8%.
В интервю за Българското наци-
онално радио председателят на
БЛС предупреди, че има предпос-
тавки да се притесняваме от но-
ва COVID вълна заради делта ва-
рианта на вируса.  Ваксините ще
ни предпазят от това да бъдем

със затворена икономика за оп-
ределено време, посъветва д-р
Маджаров.

Според него градският тран-
спорт е последното място, за ко-
ето трябва да отпадне изисква-
нето за носене на маски. Той пре-
дупреди, че положението по от-
ношение на кадровия потенциал
в болничните заведения е тре-
вожно и е необходимо да се об-
мислят стимули и за лекарския,

и за сестринския персонал, съ-
що и регионални стимули. Тряб-
ва да направим така, че в след-
ващите години с ускорени тем-
пове да осигурим млада и свежа
кръв във вените на българското
здравеопазване. Иначе катастро-
фата ще настъпи след 3-4 годи-
ни, а сестрите ще се изчерпят
до 5 години, ако не се направи
нещо, предупреди председателят
на Българския лекарски съюз. ç

Прокуратурата бездейства
по въпроса с проверката на
имущественото състояние на
38 политици и магистрати, ко-
ито имат имоти в чужбина, но
не са декларирани тук. Имам
доказателства за това. Про-
куратурата е бавила изясня-
ването на този въпрос, за да
не си създава неприятности
със силните на деня, заяви
пред БНР вицепремиерът и
министър на вътрешните ра-
боти Бойко Рашков. ВСС има
доста категорично поведение
в подкрепа на главния проку-
рор неслучайно. Прокуратура-
та има данни за магистрати
от ВСС. Там има материали за
високопоставен прокурор и за
неговата съпруга. Един такъв
прокурор няма да поиска да
се публикуват такива данни,
защото ще възникнат въпро-
си и за него самия, обясни
той. Рашков допусна, че е въз-
можно тези политици или ма-
гистрати да не са декларира-
ли имуществата си заради
придобиването им чрез коруп-
ционно поведение. Министъ-
рът обяви, че подслушването
на политици и на обикновени
граждани в периода на антип-
равителствените протести е
вървяло почти денонощно.

Освен това, за разлика от
други случаи, полагането на
извънреден труд от служите-
лите е било платено. Работи-
ли са почти денонощно, без
почивен ден - толкова много
са били наблюдаваните граж-
дани.

С много извънреден труд,
който извънредно е бил зап-
латен тогава, друг път не са
получавали такова в сравне-
ние с периода на разгара на
протестите, коментира той.
Рашков заяви, че знае име-
ната на подслушваните, ко-
ментира Топновини.бг.ç

Ясни са секциите и населени-
те места зад граница, в които бъл-
гарите ще гласуват за нов парла-
мент на 11 юли. На среднощно
заседание беше определено - 791
секции ще бъдат разкрити в 68
държави. Българите зад граница
са подали близо 72 хиляди заяв-
ления, което е с около 15-16 хи-
ляди по-малко в сравнение с во-
та през април.

Най-много секции ще бъдат
разкрити в Обединеното кралст-
во. Там те ще бъдат общо 135.
Следваща по брой секции е Тур-
ция, където секциите ще бъдат
121. В Германия ще бъдат разк-

Ñêîê íà çàáîëÿâàíèÿòà ïðè äåöàòà
Рязък скок на заболяванията при децата отчитат лекарите.

Кабинетите са пълни на нивата, обичайни за зимните месеци,
предупреди "Нова телевизия". Като причина за тази тенденция
педиатърът д-р Пламен Масларски обясни социалният живот,
който се е възвърнал. Според мен в близките седмици ще за-
тихне, заяви д-р Масларски. Ентеро и чревните възпаления са
характерни за децата през лятото, обясни още той. Тази година
има и доста респираторни инфекции. При малките деца симп-
томите започват с висока температура, а след това и със зат-
руднено дишане.

танем да обсъждаме
назначенията с епитети.
Да гледаме и следим
тяхната дейност и резул-
татите от дейността им.

В близките дни ще има
интересни развития.
Мисля, че и дори и сега
има една реализация на
контрабанда, свързана с
наркотици. Нека видим
резултатите и тогава да
видим дали са скандални

или не, категоричен беше
Янев.

Той увери, че машините
за гласуване в чужбина
ще бъдат закупени навре-
ме  и доставени в секции-
те. 9600 машини за гласу-
ване вече са осигурени,
до края на следващата
седмица вероятно ще
бъдат осигурени още 1500.
Машини ще има, увери
Янев. ç

Ðàçêðèâàò ñå ðåêîðäåí áðîé ñåêöèè çà èçáîðèòå â ÷óæáèíà - 791
рити 116 секции, а в САЩ - 58,
уточнява Епицентър.бг. В първо-
началния списък броят на секции-
те бе 799, но на места ЦИК се
съобрази с предложенията на дип-
ломатическите ни мисии. Иначе са-
мо в английската столица Лондон
секциите ще са 45, а 4 от тях в
самото посолство. В Турция пък
най-много секции има в Бурса -
27, където има голяма българска
изселническа общност. 25 пък са
секциите в Истанбул. В Берлин сек-
циите са 8. За Германия все още
няма разрешение за откриване на
секциите извън посолствата, за-
това за там ЦИК ги обявява под

условие. По план там, където има
гласували над 300 души или пода-
дени над 300 заявления, ще има
по една машина, където гласува-
лите са над 500 - и второ устрой-
ство. Според това предложение об-
щият брой машини, нужни за вота
в чужбина, е 396.

На 17 места няма да има сек-
ции, като причините са основно
три - заради липсата на сигурна
обстановка или гражданска вой-
на, заради тежката епидемична
обстановка или заради липсата на
избиратели. Сред опасните дър-
жави са Сирия, Ирак, Палестина,
Либия, Йемен, Пакистан. В Афга-

нистан пък временно е преуста-
новено прякото дипломатическо
присъствие на България поради
нанесени сериозни материални
щети на сградата на българското
посолство в Кабул.

Малък брой българи има в Се-
верна Корея, Виетнам, Монголия,
Казахстан, Узбекистан. Подобно е
положението и в Индонезия, къде-
то има и ограничения за пътуване
вътре в страната. Причината да ня-
ма секции в Индия пък е усложне-
ната епидемична обстановка и въ-
ведените много строги ограничител-
ни мерки. Традиционно във Ватика-
на не се образува секция поради

особения статут на папската дър-
жава. Постоянната ни делегация към
НАТО в Брюксел пък се намира в
Главната квартира на НАТО, където
обективно не е възможно да се про-
вежда гласуване. На вота през ап-
рил секциите в чужбина бяха 465.
Причината за рекордния брой сега
е отпадането на ограничението за
35 секции в страни извън ЕС и връ-
щането на старото правило в Из-
борния кодекс за т. нар. автома-
тични секции. Това са тези, в които
на избори през последните 5 г. са
гласували поне 100 избиратели.
Още преди около месец ЦИК обя-
ви над 560 такива секции.ç

Ðàøêîâ:
Ïðîêóðàòóðàòà
ìúë÷è çà èìîòèòå
íà 38 ïîëèòèöè
è ìàãèñòðàòè
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Лидерът на БСП Корне-
лия Нинова представи
кандидатската листа на
"БСП за България" във
Варна. На концерт в
Морската градина тя се
обърна към младите хора
и семейства от областта:
"Мили млади хора, да
знаете, че за вас ще има
необлагаем минимум от
500 лева за всяко дете,
ако родителите работят и
в последните две години
са се осигурявали. Ще
имате за децата си безп-
латни лекарства до 14
години, безплатни учебни-
ци, безплатни детски
градини и ясли".

"Майчинството ви през
втората година ще бъде
равно на минималната
работна заплата и ще
получите от държавата
помощ от 6500 лева за
всяко новородено дете,
ако сте работили и сте се
осигурявали",  добави
Нинова.

"България се топи всеки
ден. Демографската катас-
трофа е по-видима. Млади-
те хора и децата са наш
абсолютен приоритет",
завърши лидерът на
левицата.

Най-важният въпрос
днес е кой какво ще прави
в управлението, а не кой с
кого ще управлява

Лидерът на БСП Корне-
лия Нинова, която е водач
на листата във Варненска
област, откри кампанията
в морската ни столица,
като отправи предизвика-
телство към останалите
лидери на политически

Íàé-âàæíèÿò âúïðîñ äíåñ å
êîé êàêâî ùå ïðàâè â
óïðàâëåíèåòî, à íå êîé ñ êîãî
ùå óïðàâëÿâà, çàÿâè
ëèäåðêàòà íà ñîöèàëèñòèòå

формации у нас, участва-
щи в предизборната
надпревара.

"Днес се говори само
кой с кого ще управлява. А

Íà òîçè äåí



Ñîöèàëèñòè îòáåëÿçàõà 165 ãîäèíè
îò ðîæäåíèåòî íà Äèìèòúð Áëàãîåâ

и българския народ.
Скъпи варненци, има

една изключително важна
тема, на която малко
обръщаме внимание - това
е Планът за възстановява-
не и устойчивост. Той
много би помогнал на
Варна, на вас, а и на
всеки българин. И ето че
днес дойде новината, че
планът на Гърция не само
е одобрен, а и през юли
ще получат 30 милиарда
евро. За развитие на
здравеопазване, образова-
ние, на инфраструктура, на
туризъм. През юли. А ние
все още нямаме План за
възстановяване и устойчи-
вост, предаден в Брюксел,
камо ли  да е одобрен и
финансиран. Това ни

остави Борисов, това е
част от наследството. Но
не трябва да се оправда-
ваме с него, той все така
правеше - всичко хвърля-
ше на миналото. Ние
просто трябва да знаем -
това получихме, но от тук
нататък на нас се пада
отговорността да свършим
работата и затова днес
питам председателите на
другите партии, лидерите
на другите партии: Уважа-
еми колеги, запознати ли
сте с окончателния вари-
ант на Плана за възстано-
вяване и устойчивост на
България? Вие знаете ли
какво трябва да направим
от 12 юли нататък? Вие
знаете ли общините с
какви проекти трябва да
са готови, министерствата
и администрацията с
каква работа трябва да се
захванат?

Искаме да знаем
позицията на всички
партии по тези въпроси.
Защото това финансиране
по Плана за възстановя-
ване и устойчивост гаран-
тира бъдещето на Бълга-
рия в следващите 10 и
повече години.

Искаме същностен и
стойностен дебат между
политически лидери и
политически партии за
бъдещето на България",
категорична бе Корнелия
Нинова.ç

Íèíîâà êúì ìëàäèòå õîðà âúâ Âàðíà:
Áåçïëàòíè äåòñêè ãðàäèíè è
ÿñëè çà ìëàäèòå ñåìåéñòâà

В навечерието на тържества-
та под връх Бузлуджа, вчера со-
циалисти взеха участие в офици-
алното честване на 165-ата го-
дишнина от рождението на осно-
вателя на организираното социа-
листическо движение в България,
което се проведе в къщата музей
на Дядото в Банкя.

"Тази година е знаменателна
за нашата партия. Освен че днес
отбелязваме 165 години от рож-
дението на Димитър Благоев, ско-
ро ще честваме и 130-ата годиш-
нина на делото на живота му -

създаването на организираното со-
циалистическо движение в Бълга-
рия. Животът и сътвореното от не-
го е пример за подражание и вдъх-
новение за поколения български ко-
мунисти, социалисти и социалде-
мократи". Това каза председателят
на БСП - София Калоян Паргов.

"Образът, който изгражда Дядо-
то, е на последователна, безкомп-
ромисна и праволинейна личност.
Нека не забравяме, че Благоев е
фигура с международно значение
за развитието на социализма като
теория и практика в края на 19-и и

началото на 20-и век", изтъкна ли-
дерът на столичните социалисти.

"Имаме пълното основание да
се гордеем, че сме партията пос-
ледовател и поддръжник на соци-
алистическите идеи у нас и през
21-ви век.

Наш дълг е, ако искаме да се
наречем истински последователи
на Благоев, да работим и да се
борим за демокрация, която да
гарантира социална справедли-
вост, преодоляване на неравенс-
твата и справяне с бедността", за-
яви Паргов.ç

най-важният въпрос е кой
какво ще прави в управ-
лението. И понеже твър-
дим уверено, че ние сме
единствената партия с
ясен план за действие -
ден по ден и стъпка по
стъпка, днес тук - от
Варна, за първи път
отправям предизвикателс-
тво към лидерите на
другите партии. Всеки ден
ще им задавам по един
въпрос. Въпрос, който
касае България и добрува-
нето на българския народ.
Стига са се крили. За да
ни избирате, вие трябва
да знаете. А за да знаете,
ние трябва да говорим. И
днес първият ми въпрос е
свързан с настоящето, но
и с бъдещето на България

Събития
 1918 г. - Съставено е

тридесет и шестото правител-
ство на България начело с
Александър Малинов.

 1958 г. - Политбюро на
ЦК на БКП взема решение за
постепенно сливане на турс-
ките и българските училища.

 2000 г. - Учени от НАСА
съобщават за откриването на
вода на повърхността на Марс.

Родени
 1905 г. - Жан-Пол Сар-

тър, френски философ и пи-
сател, Нобелов лауреат

 1953 г. - Беназир Бхуто,
първата жена министър-пред-
седател на Пакистан

 1955 г. - Мишел Плати-
ни, френски футболист

 1962 г. - Виктор Цой, съ-
ветски рок певец

Починали
 1527 г. - Николо Макиа-

вели, италиански философ, ис-
торик и държавник

 1908 г. - Николай Римс-
ки-Корсаков, руски компози-
тор

 1970 г. - Сукарно, пръв
президент на Индонезия

 1996 г. - Кирил Варийс-
ки, български актьор

 2014 г. - Владислав Ико-
номов, български режисьор

От стр. 1
Важен урок от Великата оте-

чествена война и трагичните съ-
бития отпреди осем десетилетия
е, че ако не искаш историята да
се повтори, трябва да научиш уро-
ците й. Уви, ястребите на новата
Студена война и професионалните
русофоби във Вашингтон и Брюк-
сел не са научили този урок. От-
вратителна гавра с паметта на ми-
лионите руски мъже и жени е опи-
тът да се фалшифицира история-
та, да се припише на СССР кола-
борация с фашизма и вина за
войната. Историческите факти го-
ворят точно обратното, в Мюн-
хен именно Западът коленичи в
сговор с Хитлер и удовлетвори
неговите претенции. Изкривява-
нето на истината за фашизма е
равносилно на негова реабили-
тация. Уви, това правят малоб-
ройни, предимно платени, русо-
фобски клакьори даже в страни
като България, въпреки че с Ру-
сия ни свързва вековно братст-
во, обща вяра, обща азбука, Ос-
вобождението ни от османско иго
и от фашистка власт. Но огром-
ното мнозинство от българския
народ питае дълбоко уважение и
братски чувства към Русия и рус-
кия народ, помни и уважава жер-
твите, дадени за свободата на Ев-
ропа. Наш дълг е да предадем та-
зи емоция на младите. Неслучай-
но в Русия това е Ден на паметта
и скръбта. Защото на 22 юни е
важно да знаем и да помним!

Âñòàâàé ñòðàíà
îãðîìíàÿ!
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Áúäåùåòî íà ôåðìåðñêèòå
åâðîñóáñèäèè ñòàâà âñå ïî-ìúãëÿâî

Евросубсидиите за
земеделие, на които
разчитат по бедните
страни от Евросъюза,
висят на косъм. Съвсем
скоро държавите членки,
Еврокомисията и Европар-
ламента трябва да подпи-
шат споразумението за
новата Обща cелс?oсто-
панс?a полити?a (2023-2027
г), но все още не могат да
се споразумеят за услови-
ята, по които трябва да
бъдат разпределени общо
270 млрд. евро.

В края на май земедел-
ските министри и предста-
вители на Европейския
парламент спориха два
дни по темата, но без
никакъв резултат. Голямата
ябълка на раздора се
оказаха евросубсидиите.
Все повече експерти
твърдят, че със своите
субсидии Обединена
Европа държи цената на
своята продукция изкуст-
вено занижена. Това прави
производителите от държа-
вите извън ЕС неконкурен-
тоспособни на междуна-
родните пазари и ги
обрича на бедност.

Още през 2018 г. Коми-
сията предложи едрите
земеделци, чиито евросуб-
сидии са над 100 000 евро
на година, да плащат
пълен данък върху тази
сума. Целта бе субсидиите
да намаляват с увеличава-
нето на собствените
приходи, но това не се
случи. Или поне не се
случи навсякъде.

Друг сериозен проблем
са злоупотребите, вихрещи
се заради  слаб контрол и
липса на координация.
Мерките, които са били
предвидени за опазване
финансовите интереси на
ЕС така са си останали -
само на думи и на хартия.
Опасенията на много
евродепутати са, че парите
за развитие на селското
стопанство отново може
да напълнят джобовете на
хора, които нямат нищо
общо със сектора.

Освен това, Европарла-
ментът обяви, че ще се
противопостави на всеки
опит за финансиране на
проекти, които противоре-
чат на Зелена сделка.
Природозащитниците
настояват държавите
членки да се възползват
от огромните средства и

Îïàñåíèÿòà íà ìíîãî åâðîäåïóòàòè ñà,
÷å ïàðèòå çà ðàçâèòèå íà ñåëñêîòî
ñòîïàíñòâî îòíîâî ìîæå äà íàïúëíÿò
äæîáîâåòå íà õîðà, êîèòî íÿìàò íèùî
îáùî ñúñ ñåêòîðà

да направят икономиките
си екологосъобразни.
Европейската комисия
предвижда през следващо-
то десетилетие да бъдат
мобилизирани около 1
трлн. евро инвестиции в
зелени политики, като част
от тези колосални пари

евро. А в България дори
беше въведен абсолютен
таван - 300 000 евро. Тази
мярка трябваше да облаго-
детелства дребните сто-
панства, но на практика
източването продължи: в
почти всички държави
членки се нароиха стотици
"предприемчиви стопани",
които се възползваха от
вратичката в закона и
регистрираха по една
"малка фирма" на всичките
свои роднини.  Засега
само десет държави от ЕС
реално прехвърлят доста-
тъчно пари от големите
към малките стопанства.
Сред тях са Германия и
Франция, но България не е.

В момента се обсъжда
компромисно предложе-
ние, според което държа-
вите членки ще бъдат
задължени да ограничат
директните "земеделски"
плащания до 100 000 евро
годишно. Ако някой не
иска да влиза в тази
рамка, разполага с алтер-
нативен вариант - прена-
сочва най-малко 10% от
средствата за директно
плащане към малките и
средни ферми.

България остава със
стабилна позиция за
прилагане на директните
плащания и продължава-
нето на обвързаната
подкрепа и в новия прог-
рамен период на Общата
селскостопанска полити-
ка. Земеделският минис-
тър Христо Бозуков, който
участва в срещата с
евродепутати в края на
май в Брюксел, обяви
"червен код" за опасност
при усвояването на евро-
пейските пари за земеде-
лие. Общият бюджет на
програмата е близо 2.4
млрд. евро, но към 30
април т.г. са изплатени
едва... 1.354 млрд. евро.
Откъдето и да го поглед-
нем, положението си е
много тревожно. Въпреки
че сме с единия крак в
новия програмен период,
по Програмата за разви-

тие на селските райони
2014-2020 г. сме усвоили
едва... 57% от предвидени-
те за България пари. По
вина на бюрокрацията,
естествено, защото много
колове от три години си
стоят затворени, а други
ги отварят и затварят
толкова "чевръсто", че т.
нар. обикновени фермери
не успяват дори да напи-
шат свои проекти.

"Най-важни приоритети
за България в новата
Обща селскостопанска
политика 2023-2027 г.
остават Преходната
национална помощ и
обвързаната подкрепа.
Възможността за промяна
на референтния период за
Преходната национална
помощ ще позволи по-
добро насочване на
подпомагането, но остава
отворен въпросът за
запазване на 50% бюджет
от нивата й от 2013 г. По
отношение на Обвързана-
та подкрепа 13+2% е най-
ниското ниво, което бихме
могли да подкрепим",
категоричен Бозуков.

Министърът посочи, че
България подкрепя идеята
20% от парите за директ-
ни плащания да отидат за
зелени политики с обучи-
телна фаза за първите 2
години. Подкрепяме
опцията едни неусвоени
средства да се пренасоч-
ват за плащания по други
схеми. - за директни
плащания и развитие на
селските райони. И насто-
яваме да бъде запазено
"сегашното ниво от 30%
бюджет за интервенции,
свързани с околна среда
и климат, които да включ-
ват плащания за райони с
природни и други ограни-
чения".

Ако дискусиите по
Общата селскостопанска
политика на ЕС са с
интензивността на дебати-
те за дългосрочния бю-
джет, обща позиция скоро
няма да има.

Остава ни само надеж-
дата, че преговарящите -
макар и бавно - все някога
ще отстранят наследените
вредни практики, а парите
за земеделие ще достигат
до истинските стопани.

Станимир ВЪЛКОВ,

от сайта Банкеръ Daily

със сигурност ще отидат
за земеделие.

Приблизително полови-
ната от тези средства ще
дойдат от бюджета на ЕС
чрез различни програми,
посветени на борбата с
климатичните промени и
опазването на околната
среда. Например - от
фондовете за земеделие и
регионално развитие,
Кохезионния фонд, Прог-
рамата за иновации
"Хоризонт Европа" и
Фондът за околна среда
LIFE.

Едно от най-сериозните
обвинения срещу настоя-
щата земеделска политика
на ЕС е, че е "мащеха" за
малките стопанства и
младите фермери. А голе-
мите пари отивали прио-
ритетно за едрите собст-
веници и мними стопани,
т.е. подставени лица,
които си делят субсидиите

с корумпирани политици.
"За съжаление, сме в
ситуация, в която около
80% от подкрепата за
земеделие отива само при
20% от стопаните", призна
заместник-председателят
на Европейската комисия
Франс Тимерманс.

Например, по линия на
плащанията за площ и за
развитие на селските
райони, през периода
2008-2019 г. България е
получила от Брюксел общо
9.5 млрд. евро. Въпросът е
колко дребни и средни
фермери са получили
подкрепа от тази огромна
сума и подобрило ли се е
качеството на българското
селско стопанство? Евро-
институциите се опитаха
да решат проблема със
свръхокрупняването на
земеделието още през
2015 г., като намалиха с 5%
на плащанията над 150 000
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Последните дъждове в
Добруджа се отразяват
изключително добре на
есенниците, но поради
лабилното време никой от
фермерите не се наема
преди жътвата да даде
точни прогнози по отноше-
ние на добивите от пшени-
ца, ечемик или рапица.
Това съобщи за Синор.бг
председателят на Нацио-
налната асоциация на
зърнопроизводителите
(НАЗ) Костадин Костадинов
във връзка с тазгодишната
реколта. "Да се надяваме,
че няма да има бури, както
сочеха някои от синоптич-
ните прогнози за Източна
България. Но до самата
жътва остава почти месец,
затова е важно да изчака-
ме", посочи председателят
на НАЗ. И допълни, че
заради студената и влажна
пролет жътвата в житница-
та на България тази година
ще закъснее с около две
седмици, така че комбайни-
те ще влязат в нивите в
периода 10-15 юли.

Въпреки лекото пониже-
ние в световните цени на
пшеницата, наблюдавано
през последните дни,
изкупуването на зърното
тази година ще започне с
приемливи за фермерите
оферти. Проблемът обаче е

Îò íà÷àëîòî íà ãîäèíàòà öåíèòå íà òîðîâåòå
ñêî÷èõà ïî÷òè äâîéíî, ïîñêúïâàíå èìà è ïðè
îñòàíàëèòå êîíñóìàòèâè êàòî ñåìåíà è
ïðåïàðàòè çà ðàñòèòåëíà çàùèòà

Èíôëàöèÿòà íà ïúò äà "ñòîïè"
ïðèõîäèòå îò äîáðàòà öåíà ïðè çúðíîòî

Жътвата на ечемик и пшеница
в Северна България се очаква да
закъснее средно с 10 до макси-
мум 15 дни, заради обилните ва-
лежи през последните седмици.
Проверка на АгроКлуб сред земе-
делски производители показва, че
повечето земеделски масиви на-
личието на вода е огромно, осо-
бено в регионите на Плевен, Ло-
веч, Велико Търново, части от Ру-
сенско, а също в региона на Тър-
говище и Шумен.

За разлика от Северна Бълга-
рия, в южните части на страната,
където също паднаха дъждове, по-
ложението е съвсем различно. На
фона на очакващото се затопля-
не на времето към средата на
следващата седмица, жътвата се

Æúòâàòà íà å÷åìèê è ïøåíèöà â Ñåâåðíà
Áúëãàðèÿ ùå çàêúñíåå ñðåäíî ñ äâå ñåäìèöè

в инфлацията, защото от
началото на годината
цените на торовете скочиха
почти двойно, поскъпване
има и при останалите
консумативи като семена и
препарати за растителна
защита. "Докато миналата
година купувах един тон
изкуствен тор за 350 лева,
сега цените се покачиха
до 680 лв.", посочи Коста-
динов. Увеличение има
при горивата, а оттам и
при транспортните разхо-
ди. Така че дори при
добри цени на зърното
приходите ще се стопят от
по-високата себестойност
в производството, прогно-
зира председателят на НАЗ.
Още повече че инфлацията
ще продължи да расте.
Индикации за това дава и
пазарът на техника, който
заради поскъпването на
стоманата на световните
пазари също върви нагоре.
Само за половин година
цените на тракторите и
комбайните са се повишили
с около 30 на сто.

очаква да закъснее с не повече
от 5 дни от нормалното за сезо-
на. В момента механизатори под-
готвят активно комбайните, а сер-
визите за земеделска техника,
буквално са задръстени от заяв-
ки за ремонти в последния мо-
мент. При всички положения

влажното време ще остави своя
отпечатък върху качеството на
зърнената реколта, особено в се-
верните части на страната.  Ина-
че преди дни, доклад на Амери-
канското посолство в България
повиши прогнозата за зърнената
реколта у нас до 6 млн. тона.

Времето в Северозападна
България може да провали и
първата реколта от домати, от-
глеждани на открито, твърдят
стопани. Растенията цъфтят, но
не се образуват завръзи, а и
някои от тях се разболяват са-
мо за денонощие заради нис-
ките температури и непрекъс-
натите валежи. "Минимумът на
дневните температури е 21, а
този на нощните - 13 градуса.

Факт е, че още в началото
на седмицата живакът в тер-
мометрите не показа повече от
20 през деня и 10 през нощта.
Да не говорим колко много
дъжд се изля", обяснява Весе-
лин Петров, който отглежда до-
мати и в оранжерия, и на отк-
рито.

Затова той очаква, че ще
има по-добра реколта от рас-
тенията, които отглежда на зак-
рито, защото те са защитени
от стреса, който времето при-
чинява на тези навън. "Гледам
ги с еднакво внимание, но те-
зи навън са по-зле от расте-
нията вътре, и то не е само
защото едните са насадени по-
рано. Не за пръв път гледам и
в оранжерията, и навън. Тази
година просто времето си е
проблем. Гледа, че даже липи-
те в района още не са цъфна-
ли, а кое време е - втората
половина на юни. Ама при тол-
кова дъжд и ниски температу-
ри, това е резултатът",  раз-
казва още Веселин.

Това, на което обаче се на-
дява, за да може да компен-
сира, е постепенно затопляне
и да не стане изведнъж голя-
ма жега, защото и тя според
него би била проблем за до-
мата. При прекалена суша и
много високи температури и ще
цъфти, и ще връзва по-малко,
което неминуемо ще е лошо,
защото реколтата му няма да
е достатъчно и той няма да мо-
же да получи финансова ком-
пенсация за труда си.ççççç

Íèñêè òåìïåðàòóðè
è äúæä ìîæå äà
ïðîâàëÿò
ðåêîëòàòà îò
äîìàòèòå íà
îòêðèòî

от останалите браншове.
Във връзка с Национал-

ния стратегически план
Костадинов смята, че
постигнатите до момента
договорености с бранша не
трябва да се коригират, а
надграждат. Положително
се оценява и работата по
Плана за възстановяване
и устойчивост, където
основният бюджет е
насочен за възстановява-
не на националната
мрежа за напояване и за
проекти, свързани с
дигитализацията и въвеж-
дането на електронно
картиране на почвите,пи-
ше  Екатерина Стоилова.ççççç

Заради необичайното влажно
време, листни въшки и кафява
ръжда нападат зърнената рекол-
та във всички централно европей-
ски части на континента. Най-сил-
но засегната е Франция, където
цялата страна, без най-южните
региони, е засегната от пробле-
ма. Аналогични проблеми при
житната реколта докладват и
сдружения на зърнопроизводите-
лите в Италия, Германия и Авст-
рия. Зърнената реколта е напад-
ната значително и в Сърбия. В
България листните въшки по жит-
ните култури са сравнително мал-
ко, но за сметка на това много
зърнопроизводители сигнализи-
рат за сериозни проблеми с ка-
фява ръжда. ççççç

По отношение на про-
летните култури на този
етап стопаните имат
надежди за добро предс-
тавяне. Дъждовете са
благоприятни за посевите
и ако стопаните навреме
са ги обработили срещу
болести, може да се
разчита на нормално
развитие.

Колкото до политиките
в сектора и очакванията
за подпомагането по под-
мярка 4,1, браншовикът
смята, че удължаването на
сроковете за прием е добро
решение, вместо да има
спиране, каквито бяха част
от предложенията на някои

Âëàæíîòî
âðåìå ñðèâà
êà÷åñòâîòî
íà çúðíåíàòà
ðåêîëòà 2021

Влажното време, което продъл-
жава вече трета седмица и ще бъ-
де такова още до 10 юли, може
да окаже силно негативен ефект
върху качеството на зърнената ре-
колта. И макар над 80% от пше-
ницата в България да е фуражна,
то малкият относителен дял на
хлебната пшеница ще бъде под-
помогнат от употребата на подоб-
рители и заместители в производ-
ството на хляб. Водата има силен
ефект върху самото зърно и мик-
роорганизмите на повърхността му.
На мокро зърно микробите се раз-
виват по-бързо, броят на акарите

и насекомите се увеличава и нас-
тъпват други промени.

Зърнопроизводителите тази го-
дина ще трябва да предвидят раз-
ходи за сушене на зърното, които
поне до малка степен да компен-
сират загубите в качеството на по-
лето. Сушенето е необходимо за
зърно със съдържание на влага над
17%. Друго голямо предизвикател-
ство се очертава влизането на ком-
байните в нивите, тъй като водата
в повечето места на България ве-
че е прекалено много и ясно се
виждат локви и наводнени масиви
със зърно.

За основните зърнени култури
влагата до 14% обикновено се счи-
та за приемлива. С това съдържа-
ние на влага зърното може да се
съхранява в купчини до 30 метра
или повече. Със съдържание на
влага в зърната от 14% те могат
да издържат на нагряване при су-
шене до 60-65°. При по-висока
влажност или температура започ-
ва процесът на декстринизация на
нишестето, което води до влоша-
ване на цвета на брашното и раз-
граждане на мазнините, в резул-
тат на което се получава увелича-
ване на киселинното число на маз-

нината.
За разлика от пшеницата, при

ечемика семената на ечемика се
изсушават до стандартно съдър-
жание на влага 15,5%. По време
на процеса на сушене е необхо-
димо да се отстранят 6,5% от из-
лишната влага. При сушене на се-
мена от зърнени култури е разре-
шено да се премахва не повече
от 4-5% влага с едно преминава-
не през сушилна, което значи, че
се препоръчват две преминавания
за условия като сегашните, ако ня-
ма рязка климатична промяна точ-
но преди жътва.ççççç
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- Г-н Христов, Вие представлявате Дви-
жение на непартийните кандидати. Как-
во ви събра с БСП?

- Събра ни нашата програма. Ние сме
записали като първа точка на нашата прог-
рама драстично увеличение на пенсиите
чрез незабавното им преизчисление и по-
вишаване на коефициента за прослужено
време на 1.5. Втората точка е увеличение
на заплатите чрез въвеждането на необла-
гаем минимум. Третата точка на нашата
програма е отмяна на статута на търговс-
ки дружества на болниците. Разбира се, ние
сме и за премахване на доплащането в
болниците, ДДС върху лекарствата и т. н.
Това са всички тези позиции, които аз лич-
но съм защитавал преди 15 години в бъл-
гарския парламент. Разбира се, особено важ-
на е четвъртата точка от програмата на
Движението на непартийните кандидати -
строг контрол върху монополните дружест-
ва: ток, вода, парно, банки, застраховате-
ли, горива, и много сурови мерки срещу
спекулантите.

- Сега липсва ли този контрол?
- Определено липсва, да. Всеки може да

види международните цени на горивата
например, на суровия петрол - когато су-
ровият петрол беше 150 долара за барел,
цената тук се движеше около 2.60 за литър.
Когато стана 30 долара за барел, цената
падна на 1.80. Това просто няма никаква
пазарна логика. Освен това ще ви дам още
един пример. Между другото, едно от пър-
вите неща, които, надявам се, с парламен-
тарната група на БСП, ако ме изберат, ще
вкараме, това е закон против спекулата и
наказателна отговорност за картел. Между
другото, България със сигурност е единст-
вената страна в Европейския съюз, в коя-
то липсва наказателна отговорност за кар-
тел. Именно това е причината и цените,
ако щете, и на хранителните продукти, и
на горивата, и на парното, и на тока да
бъдат такива.

- Завишените цени са резултат на спе-
кулации, а не на реалности?

- До голяма степен са спекулативни.
Защото, съгласете се, не може в една Ма-
кедония горивото да е по-евтино, отколко-
то в България, при условие че то се кара
от Бургас примерно. Значи има нещо не
както трябва.

- Вие казахте, че ще настоявате за пре-
изчисление на пенсиите, като ще се уве-
личи тежестта на коефициента за прослу-
женото време. Дали обаче това ще бъде
достатъчно, така че осезаемо да се увели-
чат пенсиите?

- Не само, трябва индексация на всич-
ки пенсии, осъвременяване. Според мен
те спокойно биха могли да се увеличат ми-
нимум два пъти, тоест двойно.

- Откъде пари е логичният въпрос,
проф. Христов?

- Много ви благодаря за този въпрос.
Когато бях независим депутат в 40-ото съб-
рание, аз много пъти от трибуната казвах
на моите колеги, защото ми задаваха то-
гава същия въпрос, когато предлагах уве-
личение на пенсиите. Тогава казвах, че вся-
ка година от ДДС се краде над 3 млрд.
лева. Апострофираха ме, че нищо не раз-
бирам, но все пак аз бях зам.-председател
на Комисията за борба с корупцията. Взе-
мете последните данни, които излязоха пос-
ледните 2 седмици - НАП е отписала за-
дължения за последните 3 години, които
са главно от източване на ДДС за 10 млрд.
лева, между 2017 и 2020 година. Преди 1,5
година, ако си спомняте, НАП отписа още
17 млрд. лева. Това са хванати задълже-
ния към НАП - колко не са хванати, е
отделен въпрос. Но разделете за 3 години
(2017-2020) 10 милиарда на три и ще ви-
дите 3.3 млрд. лева годишно доказани краж-
би. Ето това ако се спре, ако прибавите,
разбира се, и кражбите от обществени по-
ръчки, които според някои специалисти дос-

Ïåíñèèòå ìîãàò ñïîêîéíî äà ñå âäèãíàò
äâîéíî, àêî ñïðàò êðàæáèòå

Проф.
Минчо
ХРИСТОВ,
политолог,
кандидат за
депутат в
листата на
"БСП за
България"
за 25-и МИР
в София

Не може
в Северна
Македония
горивото да
е по-евтино,
отколкото
в България,
при условие
че то се
кара от
Бургас

тигат до 6-7 млрд. лева на година, като
добавите източването от българското зла-
то например, което по наша преценка съ-
що е не по-малко от 3-4 млрд. лева на
година, и ще получите една много солидна
сума, която ще достигне не само за увели-
чение на пенсиите, ами за оправяне и на
дереджето, на което са нашите болници.

- Настоявате за премахването статута
на търговски дружества на болниците. Как-
во ще промени това за нас, пациентите?

- Първо, болниците няма да могат да
фалират, второ, няма да има тази драстич-
на разлика между тези, които управляват
болниците. Не казвам, че всички са така,
но има директори на болници, които взи-
мат по 50, по 100, че и отгоре хиляди лева
на месец. Няма да има лекари, за които
моят приятел Васил Иванов беше напра-
вил разследване - никому неизвестен па-
зарджишки лекар, който слагаше стентове
на здрави хора само и само да прибира
някакви пари той и болничното заведе-
ние. Този въпросен лекар например полу-
чаваше месечно около 50 хиляди лева. Ето
това ще се спре. Ще се спре това масово
източване на Здравната каса. Между дру-
гото всяка година близо половината от на-
шите пари, които внасяме като здравни
осигуровки, близо половината от тях се
крадат.

- От кой?
- Например последния скандали в Пра-

вителствена болница, заради който беше
уволнено ръководството - писали са фал-
шиви болни. Здрави хора лежат в болни-
ци, на някои, че са им правени операции,
скъпи манипулации. Ето така се източва.
Това лесно пък може да бъде преодоляно
с въвеждането на една електронна здрав-
на карта - на всеки пациент каквото му е
направено, той самият да провери в ин-
тернет и да знае, ако случайно са го опе-
рирали от апандисит, а човекът да няма
никаква операция, просто да го знае и да
се търси отговорност на тези, които из-
точват Здравната каса. Ще ви дам още
един пример: знаете, в последния парла-
мент, не този краткият, а предишният,
имаше един депутат на ГЕРБ, Лъчезар
Иванов се казваше, той например беше
прокарал един закон, който казваше, че
частните болници, които получават ресурс
от Здравната каса, не са длъжни да пра-
вят търгове. Бившият шеф на Здравната
каса Дечо Дечев го оповести това, че за
едно и също лекарство Здравната каса пла-
щаше на държавните болници 100 лева
примерно, а на частните болници - 800
или 900 лева, 8 или 9 пъти по-скъпо. Ето
това се нарича източване на Здравната
каса и кражба, според мен за такива неща
трябва да се влиза за дълго време в зат-
вора. Ако сметните всичко това, което ви
казах, ще разберете, че България въобще

не е бедна държава, въобще не трябва да
сме на това ниво - с най-ниски пенсии, с
най-ниски заплати в Европейския съюз.
Нашите заплати са по-ниски и от сръбс-
ките вече, и пенсиите също. Така че ако
си подредим къщичката, ако въведем ня-
какъв ред, според мен нещата могат да се
оправят много бързо.

- Как коментирате идеята на служеб-
ния здравен министър за премахване ли-
митите на болниците?

- Като едно добро начало, но не е доста-
тъчно. За мен премахването на статута на
търговски дружества е решението. А иначе
здравният министър е напълно прав в то-
ва отношение - не може да планираш кой
кога ще се разболее и ако някой човек на-
истина се нуждае от помощ, не може него-
вият личен лекар да му каже: "Извинявай,
но направленията свършиха, ела следва-
щия месец". Ами ако е нещо спешно, па-
циентът може да си отиде. Няма да говоря
за Спешната медицинска помощ, за бе-
зобразията, които стават там. За това, че в
половин България, ако не знаете, има ве-
че частна Спешна медицинска помощ. Хо-
рата, които имат пари, ще живеят, които
могат да намерят 100 или 200 лева да ги
закара линейката до близкия град. Тези,
които нямат, пенсионерите например, те
ще умрат. Това справедливо ли е според
вас? Ето това е моята амбиция да се про-
мени.

- Какви са очакванията ви, проф. Хрис-
тов, ще бъде ли "БСП за България" в след-
ващото Народно събрание незаобиколим
фактор?

- Една от причините ние от Движение-
то на непартийните кандидати да подкре-
пим коалицията на БСП е тази, че в пос-
ледното злополучно Народно събрание ви-
дяхме как излизаха хора, включително бив-
ши членове на БСП, и то остриета на БСП,
които аз познавам от 40-ото събрание, из-
лизаха и казваха: "БСП е партия на ста-
туквото, ние няма да говорим с нея". Това
не е справедливо, защото БСП беше, поне
от парламентарните партии, най-ясната
опозиция в миналия парламент. Много кри-
во ми става, когато, пак в този злополучен
къс парламент, БСП предложи увеличение
на пенсиите и мина на първо четене, тряб-
ваше просто да се гласува на второ. Пра-
вилникът го позволяваше, но хората на
Слави Трифонов, ГЕРБ и от другите поли-
тически партии ги бламираха. Това беше
добро начало за реално увеличение на пен-
сиите, а не тези 50 лева, които им се подх-
върлят в момента. Пак казвам, пари за
пенсии има, аз ви казах откъде могат да се
вземат, и наистина това е престъпление
срещу нашите възрастни родители, които
са се трудили цял живот и сега мизерстват
с пенсии от по 300-350 лева. Това не е
допустимо.

- Какъв е призивът ви към избирате-
лите?

- Аз мисля, че избирателите трябва
наистина да помислят, преди да гласу-
ват. Сега имат избор. Моята лична зада-
ча, на Движението на непартийните кан-
дидати, ще бъде да се хвърлят мостове,
не да се отправят критики в следващия
парламент, така че да направим всичко
възможно ГЕРБ да не се върне на власт.
Защото, ако опозицията продължава да
се кара по този глупав според мен на-
чин, да се сочат взаимно с пръст кой е
от статуквото и кой не, като нищо ГЕРБ
може да се върне на власт. А тогава се
питам за какво бяха всички тези усилия?
Така че най-важното е да се направят
промените, да се потърси отговорност от
хората, които са извършвали престъпле-
ния, които са крали от обществения ре-
сурс. Най-важното е да не се повтаря то-
ва, на което бяхме свидетели през пос-
ледните години.

Интервюто е на радио "Фокус"
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Мрачната прогноза е,
че до 2040 г. българското
население ще се стопи с
около една четвърт, така
че след 20 години на
нашата територия ще
живеят не повече от 5
милиона и 400 хиляди
души.

Процесите на обезлю-
дяване на страната се
задълбочават и мрачната
прогноза е, че до 2040 г.
българското население
ще се стопи с около
една четвърт, така че
след 20 години на нашата
територия ще живеят не
повече от 5 милиона и
400 хиляди души. Изводи-
те са от проучване на
демографските проблеми
в България и диспропор-
циите на регионално
ниво, подготвено от екип
на БАН и Софийския
университет и представе-
но от доц. Надежда
Илиева и доц. Георги
Бърдаров в интервю
пред БНР.

В България липсва
младият активен контин-
гент от население, а в
същото време страната
ни е на предпоследно
място по продължител-
ност на живота в ЕС - се
посочва още в доклада.
"На второ място е проб-
лемът с нелогичните
териториални икономи-
чески и социални дисп-
ропорции. Тъкмо заради
това системата започва
да буксува, липсва ба-
ланс" - обяснява доц.
Георги Бърдаров от
Софийския университет
"Св. Климент Охридски",
който е сред авторите на
представителното демог-
рафско проучване. По
думите му около 200
хиляди българи са се
върнали у нас по време
на пандемията, но въпро-
сът е дали има какво да
ги задържи тук, след
като тя приключи.

"Преди пандемията
страната ни беше на
първо място по смърт-
ност не в ЕС, а в цяла
Европа и на едно от
първите места в света.
Това е срамен, тъжен и
притеснителен факт -
посочва анализаторът. -
Фактите показват, че в
Северозападна България,

Ñ èç÷åçâàíåòî íà ñåëàòà ÷àñò
îò Áúëãàðèÿ ñå ïðåâðúùà
â äåìîãðàôñêà ïóñòèíÿ
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в община Георги Дамяно-
во например смъртността
е 40 промила, в Макреш
- 39 промила, а в Хайре-
дин и близките общини
са със сходни показате-
ли.

Такива показатели има
само след тежки воен-
ни конфликти в Азия и
Африка или когато
населението е поразено
от пандемии като СПИН
и малария.

Причините за
свръхвисоката смъртност
у нас е в пълния срив на
здравните грижи по
места, в липсата на

младо и активно населе-
ние, което да помогне за
икономическия напредък,
както и в задълбочава-
щата се  бедност, която
не позволява превенция-
та на лечими заболява-
ния." Дори на областно и
общинско ниво никъде в
страната няма терито-
рия, която да е с поло-
жителен естествен при-
раст на населението, а
хората над 65 години да
са по-малко от 20% от
населението, посочват
анализаторите.

"Тревожна тенденция е
не толкова намаляването
на гъстотата на населе-
нието, защото в Европа
има други държави,
които са с доста по-
ниска гъстота, а фактът,

че за 20 години градско-
то население тук ще
достигне 79%" - допълва
доц. Надежда Илиева от
БАН. "Изчезването на
селища и намаляването
на населението водят до
появата на т. нар. демог-
рафски пустини - терито-
рии, където гъстотата на
населението е под 10
души на кв. км. А

през 2040 г. те ще са
69% от територията
на България. До 2016 г.
това са били 23%
от територията.

Сред тези демографс-
ки пустини много ясно се
открояват "островите" с
по-висока гъстота на
населението - София,

Пловдив, Перник, Пазар-
джик, Плевен, Черномор-
ското крайбрежие и по
поречието на река Мес-
та. Тревожна тенденция
е, че расте броят на
населените места без
трудоспособно население
и до 2040-а това ще са
около 40% от селата.
Практически те са обре-
чени да загинат. През
следващите години ще
има надпревара за
привличане на населе-
ние" - прогнозира тя.

Учените търсят и
първопричините за отче-
тените негативни тенден-
ции. Откриват я в модела
на българското общество,
което, вместо да надг-
ражда постигнатото, е
склонно да започва

всичко от начало. Това
се наблюдава повече от
век - в годините след
Освобождението (1878 г.)
и до днес. "Развитите
държави имат последова-
телно движение напред и
надграждане, независимо
каква е политическата
сила и какъв е курсът,
който се води в момента.
Нашата страна непрекъс-
нато започва реформите
от начало и това е огро-
мен проблем, който се
отразява върху всяка
сфера на живота.

Изходът ни е
в правилната дър-
жавна политика и
адекватните мерки

за справяне с демограф-
ската криза" - обобщава
доц. Георги Бърдаров. Не
е за подценяване и
фактът, че страната ни е
в 10% на държавите с
най-благоприятни условия
за живот в целия свят.
Измененията на климата
и пренаселването на
планетата ще прави
нашата територия все по-
привлекателно място за
живеене. "Тази демограф-
ска пустиня, която очер-
тахме, няма да остане
ненаселена. От тук ната-
тък има два пътя - или
ние ще населим тази
територия, или тя ще
бъде населена от други
хора. Оптимисти сме, че
тя ще бъде населена от
българите" - посочва доц.
Надежда Илиева.
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Евросъюзът разглежда
едновременно четвърти и
пети пакет от санкции сре-
щу Беларус. В разгара на
обсъждането е въпросът
какви да са санкциите, че
да ударят по-болезнено по
"последната диктатура в Ев-
ропа". Най-яростните поли-
тици призовават за санкции
срещу газопроводите
"Ямал-Европа" и "Северен
поток-2", които, както е из-
вестно, са на "Газпром" и
нямат нищо общо с Бела-
рус. Така, без да съзнават
това, те признават Русия и
Беларус като една държа-
ва. Пример за подобна ло-
гика първо даде британско-
то външно министерство,
което веднага след извън-
редното кацане на самоле-
та на ирландската компа-
ния Ryanair настоя за санк-
ции срещу двата тръбопро-
вода. Германия и САЩ "по-
щадиха" "Северен поток-2",
но допуснаха наказателни
мерки за "Ямал-Европа".

По този начин три клю-
чови центъра на западния
свят сериозно обсъждат ед-
на абсурдна мисъл. Допус-
кат въвеждането на санк-
ции срещу руски инфраст-
руктури, за да накажат Лу-
кашенко, чиито отношения
с "Газпром" често са доста
обтегнати. Не само газоп-
роводът "Ямал-Европа", но
и цялата газопреносна сис-
тема на Беларус принадле-

Ðóñîôîáèòå óñêîðÿâàò èíòåãðàöèÿòà ìåæäó Ðóñèÿ è Áåëàðóñ
жи на Русия. Липсата на ло-
гика е очебийна особено по
отношение на "Северен по-
ток-2". Ако с "Ямал-Европа"
Минск може да бъде нака-
зан, защото получава пари
за транзита, то тръбата
през Балтийско море не е
изгодна на Беларус точно
толкова, колкото и на Пол-
ша и Украйна. Не случайно
навремето Лукашенко беше
против строителството и на
"Северен поток-1".

По думите на британския
външен министър Доминик
Рааб инцидентът с Ryanair
не би могъл да се случи без
"мълчаливото съгласие" на
Москва. Без каквито и да
било доказателства и на ба-
зата на прословутото бри-
танско "Хайли лайкли" и в
други европейски столици
се поведоха по същата ан-
тилогика. Важното е да се
въведат санкции срещу Ру-
сия, а предлогът не е ва-
жен. Особено вдъхновени в
това направление са Пол-
ша и прибалтийските репуб-
лики, според които беларус-
кият президент не е самос-
тоятелен и не трябвало да
се хранят илюзии за неза-
висимостта на Беларус. С
други думи, най-изявените
русофоби в Европа факти-
чески смятат Беларус за
част от Русия.

Това е проява на групо-
вото мислене, разпростра-
нено сред ястребите русо-

фоби. Разбира се, това ня-
ма нищо общо с реалност-
та и се доказва от отноше-
нията между двете страни.
Този факт проличава по
време на всяка среща меж-
ду Путин и Лукашенко, по
дългогодишното съгласува-
не на интеграцията в рам-
ките на Съюзната държава.
Беларус наистина често
разчита на руска подкрепа,
но в отношенията си с го-
лемия източен съсед се ръ-
ководи преди всичко от на-
ционалните си интереси. В
такива "детайли" обаче за-
падните русофоби не се за-
дълбочават. Изглежда
странно, като се има пред-
вид, че по-голямата част от
страните членки на НАТО са
абсолютно зависими и пос-
лушни по отношение на
САЩ, но това не им пречи
да имат илюзията, че са са-
мостоятелни и суверенни.

Събитията през лятото
на 2020 г. и протестите след
президентските избори в
Минск изнесоха на повър-
хността още един "детайл" -
продължителната работа на
беларуската опозиция, на
подпомаганите от Запада
НПО, на множеството про-
западни активисти, които се
оказа, че действат не само
в държавните медии, кул-
турни и образователни ин-
ституции и дори в някои
властови структури, бяха
подготвили базата за "ус-

пешна цветна революция".
Всичко обаче провалиха

радикалните русофоби със
своето нетърпение да сва-
лят Лукашенко от власт, да
откъснат Беларус от Русия
и да назначат там свое ан-
тируско правителство, да
превърнат страната в поли-
гон за постигане на край-
ната си цел - отслабване на
Русия и нейния разпад. По-
лучи се точно обратното -
силите на платените демон-
странти се оказаха слаби,
радикализмът отблъсна ис-
крено желаещите промяна,
а опасността Беларус да се
превърне във втора разо-
рена и фашизирана Украй-
на ускори процесите на ин-
теграция между Минск и
Москва.

Най-смешното и жалко-
то е, че професионалните
русофоби досега не могат
да осмислят реалността -
поне това личи по поведе-
нието им. Не може по друг
начин да бъдат обяснени
скандалните действия на
външния министър на Лат-
вия и на кмета на Рига, ко-
ито под наблюдението на
сътрудник на американско-

то посолство в страната
свалиха от пилоните наци-
оналните флагове на Бела-
рус и Русия, издигнати ре-
дом със знамената на дру-
ги страни, участващи в Све-
товното първенство по хо-
кей.

Трудно е нормален чо-
век да си представи какви
мисли са се въртели в гла-
вите на тези трима души.
Във всеки случай е сигур-
но, че са се възприемали
като видни носители на ев-
ропейските ценности и на
демократичните принципи.
Прави впечатление, че в
нито една от останалите ев-
ропейски столици това
скандално действие не бе
забелязано. То премина с
мълчаливото съгласие на
цялото т. нар. европейско
семейство. Навярно са ис-
кали да унижат Русия и Бе-
ларус, а унижиха себе си.
Още повече се отдалечиха
от целите си. В Москва и
Минск могат да им благо-
дарят за низостта и русо-
фобията, с които доприна-
сят за сближаването на
двете страни.

(rubaltic.ru)

Владимир Путин покани Александър Лукашенко на разходка с яхта край
Сочи по време на посещението на беларуския президент в края на май

На европейците им остава да се
надяват на повече фантазия у оне-
зи военни чиновници, които измис-
лят имена на ученията. Множество
от тези имена предизвикват недоу-
мение. Така например мащабните ма-
неври на НАТО, които проверяват
способностите на американската ар-
мия да се прехвърля и разполага
бързо на европейска територия бя-
ха наречени Steadfast Defender
("Твърд защитник"). Това название,
все пак, звучи по-добре от Resolute
Support ("Решителна подкрепа"), как-
то се казваше операцията на НАТО
в Афганистан, или от Unified Protector
("Съюзен защитник") - в Либия и
Enduring Freedom ("Несъкрушима
свобода") - в Близкия изток.

Всъщност гръмките, наситени с
идеология наименования винаги мас-
кират дълбока неувереност и това
се потвърждава от резултатите на
съответните военни действия. Би би-
ло по-добре да се избират неутрал-
ни названия като "Овърлорд" или
"Нептун", събуждащи спомени за де-
санта на съюзническите войски в
Ламанша през 1944 г. Не може да
се отрече чувството за хумор на аме-
риканците за името на серия уче-
ния на тяхното източно крайбрежие
- Bold Alligator ("Дързък алигатор").

Ако НАТО планира да използва фа-
уната за имена на своите бъдещи
операции, които да отразяват вът-
решното състояние на алианса, мо-
же да им се предложи вариант като
"Вбесено бодливо свинче", настръх-
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нало с всичките си игли. Този образ
би отговарял на състоянието на ев-
ропейските членове на НАТО, които
не вярват в готовността на САЩ да
ги защитят, още по-малко вярват в
собствените си сили и същевремен-
но не искат да предприемат и най-
малките усилия за промяна на ситу-
ацията.

За поддържане на родствената
връзка между названията, може част
от сегашните учения в Черно море
за война срещу Русия на територи-
ята на Украйна да се нарекат "Бъл-
нуващ таралеж". Още повече за те-
зи маневри подхожда "Лъжливия та-
ралеж", защото след Грузия-2008 и
Украйна-2014 знаем точно, че НАТО
няма да защитава тези страни. Ос-
вен това по всичко личи, че плано-
вете на алианса не отчитат, че за да
влязат в Черно море, корабите на
НАТО трябва да минат през Босфо-
ра, т.е. през Турция, която не е най-
надеждният член на алианса - още
повече, когато става дума за дейст-
вия срещу Русия.

Ако - не дай Бог, в Украйна се стиг-
не пак до война и там повторят греш-
ката на Грузия от 2008 г. и наистина
повярват, че Вашингтон ще им по-
могне, за названието за стратегия-
та на НАТО може да се използват
думи от Шекспир "Бяга преследван
от мечка". А за отчаяните опити на
Украйна да се самоуспокои, че за-
падните съюзници ще я защитят, под-
хожда пак шекспировото "Напраз-
ни усилия на любовта".

съства от векове, те са съставна част
от жизнения интерес на страната,
които в случай на нужда тя трябва
да защити. Затова от гледна точка
както на руския елит, така и на обик-
новените руснаци, подобни действия
имат отбранителен характер. Съвсем
друго е отношението към Полша и
прибалтийските страни. Ето защо
НАТО - с кодово название "Бодливо
свинче", няма от какво да се бои,
докато остава на своята "поляна" и
наостря бодли само за да покаже,
че стои на мястото си. Всичко оста-
нало - ръмжане с пропагандна цел
и тичане насам-натам с учебна цел,
е суета, изпълнена с риск.

(globalaffairs.ru)

Страницата подготви
Светлана МИХОВА,

в. „Русия днес-Россия сегодня“

Сравнението с бодливите свинче-
та и таралежите не е просто шега и
подигравка над НАТО, защото само
много глупав таралеж може да се
покаже от дупката си, за да се бие
с мечката. Но и само глупава мечка
може да се опита да изяде тарале-
жа. Таралежът е добре подготвен за
самоотбрана, а мечката няма да си
прави труда да го напада. С други
думи, алиансът е добре защитен в
своите географски граници, а Русия
е доказала, че никога не е планира-
ла да го напада. Тя няма интерес
сама да се излага на риск и коло-
сални икономически загуби. Путин
е суров лидер, но при това е рацио-
нален и хладнокръвен. Никога не е
рискувал безразсъдно в миналото,
няма да го направи и в бъдеще.

Украйна и Беларус са друг слу-
чай. На тези територии Русия при-

Маневрите
на НАТО със
страховити
имена в
Черно море
следват една
след друга
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Забрави миналото, живей сега
През годините

много мечтаещи за
слава хора все някак
са успели да се
докоснат до бляска-
вия холивудски
небосклон, но не
всички от тях са се
превърнали в истинс-
ки звезди, светещи
със собствена свет-
лина. Когато обаче
става въпрос за
Никол Кидман, едно
е напълно сигурно -
тя е истинска киноле-
генда! Малко са
жените в индустрия-
та, можещи да се
похвалят с нейната
вродена класа и
стил, с които зрите-
лите неизменно ще
свързват името й.

Въпреки че първо-
начално привлича
вниманието към себе
си с изпълнението си
в романтичната
комедия "Сърфистът"
през 1986 г., извест-
ността всъщност я
застига седем години
по-късно с "Далече,
далече", в който си
партнира с бившия
си съпруг Том Круз, а
през 1995 г. оконча-
телно затвърждава
високите си позиции
с ролята на д-р Чейс
Меридиан в хитовата
лента "Батман зави-
наги".

Оттогава тя участ-
ва в редица успешни
продукции, сред
които "Да умреш за
каузата", "Мулен Руж",
"Другите", "От Русия с
любов" и т. н., а
неотдавна прибави в
биографията си и
сериалите "Големите
малки лъжи" и "Отмя-
ната". През кариерата
си печели голям брой
отличия, а освен това
е първата австралий-
ка, наградена с
престижната награда

Това Алла Пугачова ли е?Кърмата на майка с COVID-19
ваксинира бебето

Íèêîë Êèäìàí íà 54
"Оскар", за изключи-
телно убедителното
си превъплъщение в
"Часовете".

Родена е в ХавайРодена е в ХавайРодена е в ХавайРодена е в ХавайРодена е в Хавай
Въпреки че е

определяна като една
от най-големите
гордости на Австра-
лия, тя не е родена
там. Всъщност Никол
се появява на този
свят на 20 юни 1967 г.
в Хонолулу, тъй като
в онзи период роди-
телите й Антъни и
Джанет пребивават
временно на терито-
рията на Съединени-
те американски щати
със студентски визи.
И понеже проплаква
за първи път на
остров Оаху, нейната
майка решава да й
даде хавайско име -
Хокулани, което в
превод означава
"райска звезда".
Любопитното е, че
вдъхновението си за
него тя черпи от бебе
слон, кръстено по
същия начин, което
се ражда на същия
ден в местната
зоологическа гради-
на.

Не положителни-Не положителни-Не положителни-Не положителни-Не положителни-
те образите образите образите образите образи
във филмите явъв филмите явъв филмите явъв филмите явъв филмите я
карат да мечтаекарат да мечтаекарат да мечтаекарат да мечтаекарат да мечтае
за актьорсказа актьорсказа актьорсказа актьорсказа актьорска
кариеракариеракариеракариеракариера
За разлика от

повечето малки
момичета, боготворя-
щи образа на Дороти
в "Магьосника от Оз",
когато гледа лентата
за първи път, тя
остава очарована от
Злата вещица на
Запада, изиграна от
Маргарет Хамилтън.
В свои по-късни
интервюта споделя,

че именно нейното
изпълнение в лентата
я е инспирирало да
преследва актьорска
кариера, като първи-
те ? опити били в
училищни постановки
и представления.

През тийнейджър-През тийнейджър-През тийнейджър-През тийнейджър-През тийнейджър-
ските си годиниските си годиниските си годиниските си годиниските си години
залага на картазалага на картазалага на картазалага на картазалага на карта
бъдещето сибъдещето сибъдещето сибъдещето сибъдещето си
Макар днес да е

знаменитост от
световна величина,
на младини тя е
рискувала всичко в
името на успеха,
взимайки решението
да напусне училище.
Тогава тя обръща
гръб на образование-
то си и се впуска в
преследване на
своите блянове. За
щастие ходът й се
оказва печеливш. Не
след дълго снима
първия си филм -
австралийска колед-
на продукция, която
й осигурява място в
телевизионна пореди-
ца.

Отказва се отОтказва се отОтказва се отОтказва се отОтказва се от
амбициите сиамбициите сиамбициите сиамбициите сиамбициите си
заради майка сизаради майка сизаради майка сизаради майка сизаради майка си
През 1984 г.,

когато тъкмо е започ-
нала да добива
популярност в Авст-
ралия, Кидман зах-
върля всички ангажи-
менти настрана, тъй
като майка й бива
диагностицирана с
рак на гърдата -
заболяване, което
баща й, който е
биохимик, изследва в
продължение на
години през престоя
им в Америка. В онзи
тежък момент бъде-
щата звезда се
отказва от изявите
пред камера и започ-
ва да учи масажи, за
да може да помогне
на Джанет по пътя

към нейното оздравя-
ване, което в крайна
сметка се случва,
позволявайки на
синеоката хубавица
да се върне на
снимачната площад-
ка.

С първия сиС първия сиС първия сиС първия сиС първия си
хонорар вземахонорар вземахонорар вземахонорар вземахонорар взема
подарък на роди-подарък на роди-подарък на роди-подарък на роди-подарък на роди-
телите сителите сителите сителите сителите си
"Купих пералня за

майка ми и баща ми.
Чак след това за
себе си взех чифт
ботуши, най-яките
ботуши, които съм
виждала в живота
си", разказва тя пред
"Time".

МолилаМолилаМолилаМолилаМолила
е за роляе за роляе за роляе за роляе за роля
Никол има безпог-

решен нюх за ленти-
те, в които участва.
Така например още
когато прочита сце-
нария на "Да умреш
за каузата", тя осъз-
нава, че тази продук-
ция ще й донесе
множество номина-
ции на различните
награди, ето защо
издирва домашния
телефон на режисьо-
ра Гас Ван Сант и
провежда 40-минутен
разговор с него,
умолявайки го да й
даде главната роля. В
края на краищата
усилията й се отпла-
щат, а освен това
усетът й не я подвеж-
да, понеже по-късно
печели "Златен
глобус" в категория
"Най-добра актриса"
за изпълнението си.
Когато обаче номина-
циите за призовете
"Оскар" излизат през
същата година, тя
понася жесток удар,
защото името й не
фигурира в нито един
от списъците с актьо-
рите, борещи се за

отличието. След
церемонията на
Академията тя полу-
чава бележка от
почитател, гласяща:
"Ограбиха те!" Оказва
се, че мистериозният
мъж, написал посла-
нието, е не кой да е,
а самият Шон Пен.

"Да получиш
подобна похвала от
толкова опитен
актьор като него е
точно толкова хуба-
во, колкото номина-
ция за "Оскар", казва
тя в свое интервю.

Не се притесняваНе се притесняваНе се притесняваНе се притесняваНе се притеснява
да изрече онова,да изрече онова,да изрече онова,да изрече онова,да изрече онова,
което мисликоето мисликоето мисликоето мисликоето мисли
"В сърцето си съм

независима и свобо-
домислеща бунтарка",
написа тя в своята
официална Фейсбук
страница преди
няколко години и

неведнъж е доказвала
правотата на думите
си. Например през
2018 г., получавайки
наградата SAG за
най-добра актриса на
сцената, тя говори за
необходимостта от
равенство между
половете в индустрия-
та, но и като цяло.

Обича да живееОбича да живееОбича да живееОбича да живееОбича да живее
за моментаза моментаза моментаза моментаза момента
"Забрави минало-

то. Никога не можеш
да предвидиш какво
ще бъде бъдещето.
Живей сега", казва тя
пред сп. Vogue. "Не
вярвам в простото и
безцелно съществува-
не. Или преминаваш
през живота, отда-
вайки му се изцяло,
като всеки един
аспект от него, или
си воайор. И аз не
съм такъв".

Млякото на майките, за-
разени с новия коронави-
рус, не съдържа следи от
него, но има антитела, ус-
тановиха испански учени,
които препоръчват кърме-
нето да продължи дори и
при Covid-19, съобщи АФП.

Изследването по проек-
та MilkCorona на Висшия съ-
вет за научни изследвания
и университетска болница
във Валенсия не откри сле-
ди от РНК на вируса в нито
една взета проба от кърма.
Те обаче съдържали анти-
тела, "което показва, че
майчиното мляко е вектор
за предаването им", каза
ръководителката на проек- От dir.bg

Руският телевизионен
водещ и шоумен Максим
Галкин сподели в Instagram
ново селфи със звездната
си съпруга Алла Пугачова.
Снимката буквално предиз-
вика бурни дискусии и хи-
ляди коментари. Феновете
буквално бяха поразени от
красивия външен вид на 72-
годишната Пугачова.

"Уау. Алла Борисовна
изглежда по-млада от Гал-
кин", "Алла е красавица",
"Алла е като младо моми-
че", "Изглежда, че Алла Бо-
рисовна отново се е под-
младила", "Алла Борисов-
на изглежда зашеметява-
що", пишат последователи-
те в коментари към сним-
ката. В същото време дру-

ги решиха, че снимката е
добър "продукт" на Pho-
toshop.

та Мария Кармен Коядо.
Резултатите показват, че

е важно да бъде препоръч-
вано кърменето да продъл-
жи във всички случаи, ко-
гато симптомите са леки
или липсват, заяви педиа-
търката Сесилия Мартинес
Коста.

В изследването е ана-
лизирана също кърмата на
75 ваксинирани майки за
антитела. Всички проби са
съдържали различни нива
антитела според използва-
ните, ваксини - на "Пфай-
зер", Модерна" и "АстраЗе-
нека".
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Ñåðãåé Ðÿáêîâ: Íå ìîæåì äà âÿðâàìå íà Çàïàäà,
ñëåä êàòî íè èçëúãà çà ðàçøèðÿâàíåòî
íà ÍÀÒÎ íà èçòîê

Договорените
между президентите
Владимир Путин и
Джо Байдън в Жене-
ва руско-американс-
ки консултации по
въпросите на страте-
гическата стабилност
трябва да започнат в
най-скоро време.
Това заяви в интервю
за БНР руският
заместник-министър
на външните работи
Сергей Рябков.

"Ще призоваваме
американските колеги
да сформират делега-
ция, която да е
готова да се срещ-
нем в най-скоро
време и да контакту-
ваме на междуведом-
ствено равнище. От
своя страна потвърж-
даваме готовността
си за такава среща и
такава работа. Прего-
ворният ни екип вече

"Ïîëèòèêî": Âàøèíãòîí çàìðàçè âîåííà ïîìîù çà 100 ìèëèîíà äîëàðà çà Óêðàéíà

Êîíñóëòàöèèòå ìåæäó Ìîñêâà è Âàøèíãòîí çàïî÷âàò â íàé-ñêîðî
âðåìå, çàÿâè ðóñêèÿò çàìåñòíèê âúíøåí ìèíèñòúð ïðåä ÁÍÐ

Администрацията на Джо Байдън е замра-
зила плана за доставка на Украйна на смърто-
носно оръжие, който трябваше да бъде реали-
зиран в отговор на агресивното придвижване
на руските войски по границата, пише Politico,
позовавайки се на свои източници. Както от-
белязва списанието, Белият дом е спрял тази
инициатива на фона на изтеглянето на руската
група от границата с Украйна, както и срещата
на върха в Женева, но е готов да изпрати по-
мощ във възможно най-кратки срокове в слу-
чай на изостряне на ситуацията.

Администрацията на Джо Байдън замрази
доставката на пакет военна помощ за Украйна,

Руският посланик
в САЩ Анатолий Ан-
тонов заминава за
Вашингтон, информи-
ра ТАСС, позовавай-
ки се на източник,
предава БГНЕС. "Пос-
ланикът пристигна в
Щатите вчера и днес,
понеделник сутринта
той вече ще бъде на
работното си място",
каза източникът на
агенцията.

Руско-американс-
ките отношения еска-
лираха след високо-
поставено интервю, в
което Байдън заяви,
че руското ръководс-
тво ще трябва да "пла-
ти цената" за опитите
на Москва за намеса

която трябваше да изпрати смъртоносно оръ-
жие до Киев. Планът първоначално е разрабо-
тен в отговор на движения на руски войски по
украинската граница тази пролет, пише Politico.

Според четири източника на списанието, за-
познати със ситуацията, цената на пакета за
помощ може да достигне $ 100 млн. Първона-
чално Съветът за национална сигурност на САЩ
инструктира американските служители да из-
готвят този пакет от помощи, тъй като изграж-
дането на руската групировка на украинската
граница и в Крим разтревожи Вашингтон. Раз-
работването на конкретни мерки е извършено
от служители на Държавния департамент на

САЩ и Пентагона.
Съветът за национална сигурност обаче зам-

рази инициативата, след като Русия обяви из-
теглянето на войските на границата преди важ-
ната среща на върха с американския прези-
дент Джо Байдън и неговия колега Владимир
Путин в Женева.

В същото време един от източниците на
Politico твърди, че този пакет за помощ все още
е в пълна готовност и може да бъде изпратен в
Украйна възможно най-скоро. Според някои док-
лади ключовите точки на този пакет са системи
за ПВО с малък обсег, стрелково оръжие и до-
пълнителни противотанкови оръжия. ç

Ðóñèÿ è ÑÀÙ âðúùàò ïîñëàíèöèòå ñè íà ìåñòîíàçíà÷åíèåòî èì
в американските из-
бори. Освен това ше-
фът на Белия дом от-
говори утвърдително
на въпрос дали смя-
та Путин за "убиец".

След това посла-
никът на Русия в САЩ
Анатолий Антонов бе-
ше поканен за кон-
султации в Москва,
където беше от 21
март. Американският
посланик Джон Съли-
ван замина за кон-
султации във Вашин-
гтон на 22 април.

В сряда в Женева
се проведе руско-
американска среща
на върха. Инициати-
вата за провеждане-
то й дойде от Вашин-

Анатолий Антонов Джон Съливан

гтон. Путин и Байдън
обсъдиха състояние-
то и перспективите
за по-нататъшно раз-
витие на двустранни-

те отношения, въпро-
си на стратегическа-
та стабилност, както
и въпроси от между-
народния  дневен

ред ,  включително
взаимодействие в
борбата срещу пан-
демията и уреждане-
то на регионалните

конфликти. В резул-
тат беше обявено на-
мерението да се вър-
нат посланиците в
столиците. ç

Сергей Рябков е роден през 1960 г. в Санкт Петербург.
Завършил е МГИМО в Москва и от 1982 г. е на
дипломатическа работа. Владее английски и датски
език. Бил е съветник-посланик в посолството на Русия
в САЩ, директор на департамент "Общоевропейско
сътрудничество", а от 2008 г. е заместник на руския
външен министър Сергей Лавров.

е готов. Позицията
ни е ясна, запознали
сме с нея Вашингтон,
включително и след
идването на власт на
администрацията на
Байдън", заяви дипло-
матът.

Рябков подчерта,
че Русия и Съедине-
ните щати осъзнават
отговорността си на
двете най-големи
ядрени държави за
международната
сигурност и стратеги-
ческата стабилност:

"Не бягаме от тази
отговорност. Заинте-
ресовани сме другите
държави да възприе-
мат съвместната ни
работа със Съедине-
ните щати в тази
сфера като нещо
позитивно, като вид
застраховка. Знаем,
че към темата има
голям интерес. Ще се

стараем да бъдем на
висотата на тази
отговорност".

По повод новото
руско-американско
споразумение, което
трябва да замени
Договора за ограни-
чаване и съкращава-
не на стратегически-
те настъпателни
оръжия след изтича-
нето му след пет
години дипломатът
посочи, че "засега
много въпроси оста-
ват без отговор":

"Има някои идеи.
Може да бъде комп-
лекс от договоренос-
ти с различен статут.
Могат да бъдат и
многостранни доку-
менти, ако в крайна
сметка към съвмест-
ната ни работа бъдат
привлечени и други
ядрени сили. Бих
искал да подчертая,

че за Русия би било
много важно да
отчете ядрения
потенциал на Вели-
кобритания и Фран-
ция като най-близки
съюзници на Съеди-
нените щати. Още
повече че във Вели-
кобритания се наблю-
дават тревожни
тенденции - съобще-
но беше за увелича-
ване на броя на
ядрени бойни глави,
с които разполага".

В интервю за
телевизия Ен Би Си в
навечерието на
преговорите в Жене-
ва президентът Путин
припомни, че Западът
не е спазил обещани-
ето си НАТО да не се
разширява на изток. А
американският журна-
лист отговори, че
това обещание не
фигурира никъде в

писмен вид.
Рябков коментира

темата така:
"Лидери, водещи

полици, държавни
ръководители, ръко-
водители на външно-
политически ведомст-
ва многократно са
казвали на съветско-
то ръководство, че не
може и дума да
става за разширява-

не на НАТО. Това е
един от уроците,
който извличаме от
историята. По прин-
цип на нашите запад-
ни съседи, колеги,
натовци просто не
трябва да се вярва.
Всяко изявление
изначално се подлага
на съмнение, защото
такъв е животът. За
съжаление". ç
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Òâúðäîëèíåéíèÿò Åáðàõèì Ðàèñè
å íîâèÿò ïðåçèäåíò íà Èðàí

Хардлайнерът Ебра-
хим Раиси спечели 62%
от гласовете на избира-
телите, сочат първона-
чалните данни от преб-
рояването на бюлетини-
те, съобщи БГНЕС в
събота.

Настоящият умерен
президент Хасан Рухани
заяви по-рано, че вече
има победител, без да
назове името на Раиси.

"Поздравявам хората
за избора им", каза
Рухани. "Официалните ми
поздравления ще дойдат
по-късно, но знаем кой е
получил достатъчно
гласове на тези избори и
кой е избран", каза той.

Другите двама ултра-
консервативни кандидати
- Мохсен Резаи и Амир-
хосеин Газизаде-Хашеми,
поздравиха специално
Раиси.

"Поздравявам Раиси,
който е избран от наро-
да", каза Газизаде-
Хашеми, цитиран от
иранските медии.

В свой пост в Туитър
Резаи написа, че се
надява Раиси да изгради
"силно и популярно
правителство, което да
реши проблемите на
страната".

Единственият рефор-
матор в надпреварата -
бившият управител на

Ñïåöèàëèñòúò ïî èñëÿìñêî ïðàâî å ÿðúê êðèòèê íà Çàïàäà è Èçðàåë

централната банка
Абдолнасер Хемати,
също отправи в Туитър
своите поздравления към
Раиси.

60-годишният нов
президент е смятан за
особено близък до вър-
ховния духовен водач на
Ислямската република -
81-годишния аятолах Али
Хаменей. Раиси дълги
години е прокурор на
Техеран, заместник-
главен и главен проку-
рор на Иран. Той е

завършил ислямско
право и е възприеман за
ярък критик на Запада.
Санкциониран е от САЩ
заради съдебни дела,
водени срещу противни-
ци на иранския режим.

На изборите за прези-
дент на Иран, които се
проведоха на 18 юни, са
гласували 28,6 млн.
граждани, съобщи ръко-
водителят на щаба по
провеждане на изборите
Джамал Орф. Според
първоначалното преброя-

ване за Раиси са гласу-
вали 17,8 млн. души.

Генералният секретар
на ливанската проиранс-
ка партия Хизбула,
Хасан Насралла поздра-
ви днес новоизбрания
президент на Иран
Ебрахим Раиси и го
призова да продължи
"съпротивата", водена от
страната му след ислям-
ската революция от 1979
г. срещу израелските и
западните "агресори",
предаде Франс прес. ç

Íàêðàòêî
:

П О К А Н А
Управителният съвет на Областния съюз на земеделските кооперации
"Дръстър" гр. Силистра в съответствие с изискванията на чл. 16 във
връзка с чл. 56 от Закона за кооперациите и на основание чл. 15 от
Устава на съюза свиква редовна Общо годишно отчетно събрание  на

ОСЗК на 01.07.2021 г. /четвъртък/ от 10 часа
в Областен информационен център при следния:

Д Н Е В Е  Н Р Е Д
1. Отчетен доклад за дейността на ОСЗК през 2020 г.
2. Отчетен доклад на КС за дейността през 2020 г.
3. Приемане на ГФО за 2020г.
4. Разни
При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно.
Поканваме всички пълномощници и делегати избрани от ЗК да присъстват

на събранието.
От УС на О С З К

Председател: Кирил Боянов

Индия с оптимистични
данни за COVID-19
Индия съобщи днес за 58
419 нови случая с
коронавирус за последно-
то денонощие, което е
най-малкият дневен
прираст от близо три
месеца, предаде Ройтерс.
За периода в страната са
починали 1576 души с
диагноза Ковид-19.
Общият брой на заразе-
ните е достигнал 29,9
милиона, а смъртните
случаи, свързани с Ковид-
19, са 386 713 досега,
сочат данни на индийско-
то министерство на
здравеопазването.

Куба разработва
своя ваксина
Разработваната в Куба
ваксина срещу Ковид-19
"Соберана 2" е показала
ефективност от 62 на сто
при поставени две от
нейните три дози. Това
съобщи снощи държавна-
та корпорация "БиоКуба-
Фарма", като се позова
на данни от напреднала
фаза на клиничните
изпитвания, предаде
Ройтерс. Куба, която от
десетилетия разполага с
авторитетен биотехноло-
гичен сектор, е разрабо-
тила пет ваксини, от
които две - "Соберана 2"
и "Абдала" - са в напред-
нала фаза на изпитвания,
отбеляза Ройтерс.

Въпреки строгия
локдаун има ръст на
случаите в Германия
Броят на потвърдените
случаи с коронавирус в
Германия се е увеличил
за последното денонощие
вчера с 842 и е достиг-
нал 3 721 981 общо.
Това съобщи сутринта
Институтът "Роберт Кох"
за заразни болисти,
цитиран от Ройтерс.
Смъртните случаи,
свързани с Ковид-19, са
нараснали с 16 през
изтеклите 24 часа и вече
възлизат на 90 385.

Половин милион
починали от началото
на пандемията
в Бразилия
В Бразилия вече има над
половин милион смъртни
случая, свързани с
Ковид-19, след като
снощи здравното минис-
терство съобщи за 2301
нови починали за пред-
ходното денонощие,
предаде Ройтерс. Новоза-
разените с коронавирус
за този период са 82
288 и с тях броят на
случаите от началото на
пандемията стават близо
17,9 милиона, сочат
данните на ведомството.
При новината за 500-те
хиляди по улиците на
големите градове в
страната започнаха
антиправителствени
протести, допълни АП.

 Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л ГА Р И Я
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ

ОБЯВЛЕНИЕ
на Областен управител на област Ямбол

Областният управител на област Ямбол съобщава на заинтересованите лица, че чл.
16д, ал. 6 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, във
връзка с чл. 5, § 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета
от 23 октомври 2007 г. е издадено Решение № АК-1202-00003 от 17.06.2021 г., с което на
кмета на община Стралджа е разрешено предприемане на спешна мярка по смисъла на чл.
5, § 5 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23
октомври 2007 г., в следния вид: даване на формално съгласие за удължаване на общест-
вена поръчка за услуга - превоз на пътници по автобусна линия София - Стралджа, с
маршрутно разписание № 28101 и маршрутно разписание № 28201, част от Републиканс-
ката транспортна схема от квотата на община Стралджа, за срок от 12 месеца.

На основание чл. 16 д, ал. 8 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда
за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси решението може да бъде обжалвано чрез Областен управител на
област Ямбол пред Административен съд - Ямбол от всяко заинтересовано лице в
14-дневен срок от публикуването му.

На основание чл. 60, ал. 1 от АПК е допуснато предварително изпълнение на насто-
ящото решение. На основание чл. 60, ал. 5 от АПК предварителното изпълнение може да
бъде обжалвано чрез Областния Управител на област Ямбол пред Административен съд -
Ямбол в 3-дневен срок от публикуването му.

Решение № АК-1202-00003 от 17.06.2021 г. е публикувано на интернет-страницата
на Областна администрация Ямбол http://yambol.government.bg

ГЕОРГИ ЧАЛЪКОВ /п/
Областен управител на област Ямбол

Премие -
рът на Унга-
рия Виктор
Орбан призо-
ва вчера за
ограничаване
на пълномо-
щията на Ев-
ропейския
парламент,
предаде БТА,
ци тирайки
ДПА.

По думите
му парламен-
тите на 27-те страни - членки на ЕС, трябва да разпола-
гат с правото да прекратяват законодателни процеси в
Европарламента, ако преценят, че те нарушават нацио-
налните компетенции. "Парламентът на ЕС е доказал, че
е задънена улица, що се отнася до критериите за евро-
пейска демокрация", каза Орбан в реч в Будапеща.

Речта беше по повод Деня на независимостта на Ун-
гария, с който унгарците чества изтеглянето на послед-
ния съветски войник от страната на 19 юни 1991 г.

Председателят на Европейския парламент Давид Са-
соли незабавно реагира на изявлението на унгарския
консервативен премиер. "Само този, който не харесва
демокрацията, мисли за разпускане на парламенти", на-
писа италианецът в Туитър. ç

Îðáàí ïðèçîâà:
Îçàïòåòå Áðþêñåë!

Снимка Пресфото БТА
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Âåíöè Ñòåôàíîâ: Ðóñàòà Çëàòêà
å ïî-áîãàòà îò Áëàãî è Äèêñúí,
âçåòè çàåäíî

Президентът на Славия
Венцеслав Стефанов
направи коментар относ-
но кандидат-купувача на
Левски Джо Диксън.
Както е известно, брита-
нецът е приближен на
бившия капитан на "бели-
те" Благой Георгиев и
дори обяви, че ако поеме
управлението на клуба от
"Герена", ще иска Джизъса
да заеме ръководна роля
при "сините".  "Като малък
четох книгата "Барон
Мюнхаузен". Това в Левс-
ки ми прилича на някаква
фантасмагория, няма
връзка с действителност-
та. Такива безумни идеи и
такива хора, дето изсип-
ват милиони, защото
Левски бил страшна
марка, ЦСКА ще прави
стадион в Борисовата
градина, Берое и скъпият
ток... Явно идва времето,
в което всеки ще си плати
за гяволъка", коментира
Стефанов след контролата
на Славия срещу Марек
(Дупница), спечелена от

Това на "Герена" ми прилича
на някаква фантасмагория,
няма връзка с
действителността, категоричен
е президентът на Славия

Äæî Äèêñúí ïàê íàìåðè âèíîâíè çà çàáàâÿíåòî íà ñäåëêàòà

тима му с 3:0.
"Берое е падал, ставал,

свикнали са. За Левски е
по-кофти, но така е, като
разчиташ само на чужда
помощ и не правиш нищо.
Батков се мъчеше, Томето
Лафчис също, тогава бяха
истински нещата в Левс-
ки. През другото време -
щракане с пръсти и
харчене на пари. Иска ми
се да се спасят, ама как
ще се случат такива
неща...  Диксън, Миксън...
Наско Сираков е като
удавник за сламка, търси
вариант. Като погледнеш
Диксън и Благо, недейте,
говорим за 200-300 милио-
на. Русата Златка е по-
богата от двамата, взети
заедно", добави Венци
Стефанов.

"От футболистите на
Славия мога да изисквам
само да се подготвят
добре и стартът на сезона
да бъде по-успешен от
миналогодишния. Не желая
фалит нито на Берое, нито
на Левски. Всяко нещо

обаче си има своя край.
Някои хора живееха в
паралелен свят. Смятаха,
че вечно ще имат "рога на
изобилието". Не мислеха
за бъдещето, не знам как

Джо Диксън официално пред-
стави позицията си по случва-
щото се относно смяната на соб-
ствеността в Левски. Англичани-
нът е кандидат-купувач на основ-
ния пакет от акциите на "сини-
те". Сега Диксън излезе с офи-
циално отворено писмо до фе-
новете, в което обяснява какво
се случва със сделката. Диксън
изпрати писмото до БТА и в него
потвърждава инвестиционните си
намерения в размер на 240 ми-
лиона долара.

"На 8 юни представих на клу-
ба (ПФК Левски, София) доку-
менти от базирана в САЩ фи-
нансова институция, които включ-
ваха определени срокове, цели
и времеви рамки за предложе-
ните от мен инвестиции от над
240 милиона долара. За послед-
ния месец чух местни бизнесме-
ни, политици, собственици на
клубове, журналисти и бивши иг-
рачи да критикуват публично
предложения от мен проект на
Левски. Дълбоко оценявам и ува-
жавам мнението и теориите им,

Вратарят Петър Иванов съ-
що се раздели с Левски. 21-
годишният страж е първото лят-
но попълнение в състава на Ян-
тра. Юношата на Левски ще зас-
тане под рамката на тима от
Габрово през новия сезон във
Втора лига.

21-годишният Иванов е въз-
питаник на школата на "сините".
Два пъти е носител на Купата на
БФС с юношеските формации на
Левски. С клуба от "Герена" е и
първият му професионален до-
говор, който изтече. През изми-
налия сезон Иванов игра като
преотстъпен в Нефтохимик (Бур-
гас) и Спортист (Своге).

В същото време сделката с
Джо Диксън за акциите на Лев-
ски е много по-вероятно да про-
падне, отколкото да се осъщес-
тви. Поне такава изглежда си-
туацията на "Герена" към момен-
та. Вече се носят слухове, че
Наско Сираков все повече сне-
ма доверието си към съмнител-
ния бизнесмен и явно не иска
да рискува да даде Левски в
неговите ръце, пише "Тема
Спорт".

Англичанинът даде банкова
гаранция от американска фи-
нансова институция за сумата
от 150 милиона долара, която
мажоритарният собственик на
"сините" изпрати за проверка.
Очакваше се вече да има пове-
че яснота около прехвърляне-
то на собствеността, но сдел-
ката остава обвита в мъгла и е
пред провал.

 Сираков ще проведе раз-
говор с футболистите днес и ще
им обясни каква е ситуацията.
"Сините" ще предложат нови до-
говори на братята Цоневи, Рай-
нов, Андриан Краев, Микулич и
Михайлович, но последните два-
ма са дали уверение, че ще ос-
танат само при стабилна фи-
нансова основа.ç

Президентът на Славия Венци Стефанов не вярва, че има сериозен
инвеститор, който да налее милиони на "Герена"

са си правили сметките. С
толкова пари и такива
резултати, явно нещата са
били трагични", каза още
членът на Изпълкома на
БФС.ç

Îùå åäèí ñå
ðàçäåëè ñ
Ëåâñêè

Англичанинът представя
плановете, чака договора от
адвокатите на "сините"

въпреки че трябва да призная,
че някои бяха доста комични, но
все още очаквам някой от тях да
предложи алтернативна опция
или съществена финансова под-
крепа за клуба, или да излезе

то на клуба, но които са стояли
и са гледали как той изпада във
финансов колапс пред очите им,
да предложат алтернативна стра-
тегия на тази, която аз дадох. Съ-
що така предизвиквам критиците
с техните скептични предположе-
ния логично и рационално да
обяснят как точно чуждестранен
инвеститор ще успее да "измък-
не" нещо в краткосрочен план от
организация с отрицателни финан-
сови потоци, сериозни дългове и
никакви средства. Докато чакам
критиците да съберат "идеите" си
и да дадат на феновете на Левс-
ки техните "решения", бих искал
през тази седмица да ви предста-
вя нашия план за Левски, който
ще ви предостават, с огромната
надежда, че местната бюрокра-
ция и дълбоко вкоренения вътре-
шен скептицизъм няма да блоки-
рат, а с това и да попречат тази
сделка да бъде осъществена и клу-
бът да получи надежда и солиден
инвестиционен план, който зас-
лужава и от който отчаяно се нуж-
дае. Може би общата реакция

през последния около месец към
предложените от нас инвестиции
в Левски показват на всички мно-
го ясно и точно защо директните
чуждестранни инвестиции в Бъл-
гария, уникална и много красива
страна с безграничен потенциал,
съставляват толкова малка част
от брутния вътрешен продукт.
Продължаваме да чакаме дого-
вора от адвокатите на Левски,
който с оглед на ограниченото
време за подготовка на отбора
очаквахме да получим и да раз-
гледаме в САЩ в началото на ми-
налата седмица, докато същев-
ременно уреждаме другите по-
комплексни и сложни компонен-
ти на сделката. Искрено се на-
дяваме, че това няма да доведе
до допълнително отлагане на та-
ка нужната финансова инжекция
за клуба. Очаквам да дойда от-
ново в София много скоро, за
да започнем този проект и да
върнем този велик клуб на мяс-
тото, на което трябва и заслу-
жава да бъде", пише в отворено-
то писмо на Диксън.ç

със стратегия, с която да извади
ПФК Левски от ситуацията, в ко-
ято е попаднал в последната мал-
ко повече от година. Предизвик-
вам тези хора, които твърдят, че
са силно загрижени за бъдеще-

На 10 юни Джо Диксън се появи на "Герена", обеща "светло бъдеще на
Левски", след това замина за САЩ, откъдето изпрати отворено писмо

до феновете на "сините"
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Íîâèÿò ãåðîé íà Áóíäåñòèìà
ìå÷òàåë äà ñòàíå ïîëèöàé

Един германски нацио-
нал впечатли феновете на
футбола при победата на
тима на Йоахим Льов с
4:2 над европейския
шампион Португалия в
мач от група "F" на Евро
2020. Левият халф-бек на
"маншафта" Робин Госенс
се отличи с гол и асистен-
ция за успеха, а в начало-
то на мача негово попаде-
ние беше отменено зара-
ди засада на Серж Гнаб-
ри. След това пък не успя
да настигне Кристиано
Роналдо и да предотврати
гол, с който португалците
откриха резултата. Преди
началото на мача самият
Госенс беше неизвестен
на широката футболна
общественост, тъй като
никога през кариерата си
не е играл за голям
футболен клуб. Още
повече че никога не е бил
част от школата на извес-
тен отбор и дори не е бил
част от професионален
германски тим.

Госенс е роден на 5
юли 1994 г. край бреговете
на река Рейн в град
Емерих ам Райн от про-
винция Северен Рейн-
Вестфалия. Майка му е
германка, а баща му е
нидерландец. Шестгоди-
шен започва да играе
футбол в малкия клуб
Фортуна Елтен. След това
преминава през школите
на Бохолт и Реде. Изкар-
ва и проби в Борусия
(Дортмунд), но е отхвър-
лен като играч без големи
футболни перспективи.

Това не е учудващо, тъй
като често се отдавал на
пиянски купони със свои-
те приятели и сутрин
отивал на тренировки с
махмурлук и мирис на
алкохол по себе си. От
друга страна самият
Госенс е фен на кръвния
враг на "жълто-черните" -
Шалке 04. На 18-годишна
възраст съдбата му се
усмихва. Участва в мач,
на който присъства скаут
на нидерландския Витес.
Пратеникът на тима от

Робин Госенс е отхвърлен от Борусия (Дормунд) като
играч без футболни перспективи

като му отваря много
пространства за изява по
крилото.

Английските анализато-
ри биха описали стила му
като модерно ляво крило,
но със значителен принос
и в защита. В Германия
има значително по-точно
определение -
Schienenspieler, което
буквално означава релсов
играч. Зад това определе-
ние обаче се крие умение-
то на футболиста да бяга
неуморно напред-назад по
фланга. Това е все едно
влак да се движи непре-
къснато по релсите си в
едната посока и след
това да се връща обрат-
но.

С Аталанта стига до
участие в Шампионската
лига, но въпреки успехите
на тима от Бергамо,
Робин Госенс си остава
неизвестен. Не само за
феновете, но и за играчи-
те на съперника. Така
след един мач от Серия
"А" германецът се прибли-
жава до Кристиано Ро-
налдо, за да му поиска
размяна на фланелките.
Португалецът пренебре-
жително отказва: "Ти пък
кой си?".

Е, след мача между
Германия и Португалия от
Евро 2020, петкратният
носител на "Златната
топка" вече със сигурност
знае кой е Робин Госенс.
Само, че този път герма-
нецът не иска фланелката
на португалската звезда:
"Не поисках размяна, тъй
като исках да се насладя
на победата и на прек-
расната вечер."

На 25 август 2020 г.
Робин Госенс получава
първата си покана за
националния отбор на
Германия, а на 3 септемв-
ри дебютира в мача от
Лигата на нациите срещу
Испания (1:1). Малко
преди началото на Евро
2020 бележи и първия си
гол за "маншафта". Разпис-
ва се при успеха със 7:1
над Латвия в контрола. ç

Група "С"
С. Македония - Нидерландия
- 19 часа в Амстердам, "Диема"
Украйна - Австрия - 19 часа в
Букурещ,  БНТ1

Класиране
1. Нидерландия 5-2 6
2. Украйна 4-4 3
3. Австрия 3-3 3
4. С. Македония 2-5 0

Група "В"
Русия - Дания - 22 часа в Ко-
пенхаген, БНТ1
Финландия - Белгия - 22 часа
в Санкт Петербург, "Диема"

Класиране
1. Белгия 5-1 6
2. Русия 1-3 3
3. Финландия 1-1 3
4. Дания 1-3 0

Арнем е на трибуните
заради друг футболист, но
остава изненадан от
качествата на Госенс по
левия фланг.

Робин тъкмо е завър-
шил училище и започнал
курсове за полицай,
когато пристига поканата
на Витес. Под натиска на
майка си първо завършва
курсовете, тъй като бъде-
щето му като футболист
не е сигурно, а освен това
става дума за дублиращия
тим на нидерландския
клуб. Освен това детската
мечта на Робин Госенс е
да стане полицай. Служи-
тел на реда е бил дядо му,
който често е качвал
внука си в служебната
кола и е поставял своята
фуражка на главата на
малчугана.

В един мач на дубъла
на Витес изявите на левия
халф-бек са харесани от
треньора на първия тим
Петер Бос. Така Госенс
често се появява на
тренировките на предста-
вителния отбор на клуба
от Арнем. Вместо обаче
да стане част от първия
тим на Витес, германецът
е пратен под наем в

Дордрехт, с който успява
да спечели промоция за
Ередивизи. Следва транс-
фер в елитния Хераклес, с
който дори стига до
участие до евротурнирите.
През 2017 г. е харесан от
Аталанта и приказката за
Робин Госенс наистина
започва. Клубът от Берга-
мо го купува за 900 000
евро, а той се превръща
във важен играч за тима.

"Мисля, че всичко се
промени в момента, в
който получих правилния
шанс. Оттогава работя
усилено. Просто осъзнах,
че за да бъда истински
професионалист трябва да
наваксам всичко, което не
съм успял да науча зара-
ди факта, че никога не
съм бил част от елитна
футболна школа", призна-
ва Госенс.

Той често води беседи
с треньора Джан Пиер
Гасперини и обсъждат
какви са най-добрите
възможности за изява
при известната вече
схема на игра 3-4-3, която
използват в Аталанта. Това
е постройката, която най-
добре пасва на стила на
игра на Робин Госенс, тъй

Робин Госенс - новото откритие на германския национален отбор
Снимка Пресфото БТА

Ëåâàíäîâñêè è ïðîïóñíàòà äóçïà íå
ïîçâîëèõà íà Èñïàíèÿ äà ïîáåäè

Отборите на Испания и Пол-
ша завършиха наравно 1:1 на "Ла
Картуха" в Севиля във втория си
мач от група "Е" на Евро 2020.
Алваро Мората (26) откри резул-
тата за домакините след намеса-
та на ВАР, а Роберт Левандовски
(54) донесе точката за своя от-

бор. Веднага след изравнителния
гол Жерард Морено пропусна дуз-
па за Испания, отсъдена след прег-
леждане с ВАР.

Така Испания и Полша оста-
наха трети и четвърти в групата,
съответно с две и с една точка.
Това означава, че за да се класи-

рат за елиминациите със сигур-
ност, "Ла Фурия Роха" трябва да
победи Словакия в последния си
мач, а по същото време "Дружи-
на Полска" да спечели двубоя си
с Швеция. В противен случай най-
вероятно и двата тима ще отпад-
нат от турнира още в груповата

му фаза.
Швеция успя да победи с ми-

нималното 1:0 Словакия в Санкт
Петербург, като точен за успеха
на скандинавците бе Емил Форс-
берг (77 - дузпа). Така Швеция
излезе начело в групата с 4 точ-
ки, пред Словакия с 3.ç

Ïðîãðàìàòà çà äíåñ
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Германия победи с 4:2 Пор-
тугалия в зрелищен двубой от
група "F" на Евро 2020. Сре-
щата се игра на стадион "Али-
анц Арена" в Мюнхен, а две
от попаденията за Бундести-
ма бяха автоголове. В собст-
вената си врата вкараха Ру-
бен Диаш (34) и Рафаел Ге-
рейро (38). Другите два гола
за Германия бяха дело на Кай
Хаверц (51)  и Робин Госенс
(60). Точни за тима на Фер-
нандо Сантош бяха Кристиа-
но Роналдо (14) и Диого Жо-
та (67).

С победата Германия събра
3 точки, колкото има и Порту-
галия, но Бундестимът вече има
предимство и заема второто
място. Лидер е Франция с 4
точки, а Унгария е на дъното с
1. Маджарите поднесоха най-
голямата изненада, след като
завършиха 1:1 със световния
шампион в Будапеща.

Така всичко ще се реши в
последния кръг на 23 юни, ко-
гато Португалия се изправя
срещу Франция, а Германия ще
преследва успех над Унгария.ç

Цветана Пиронкова отпадна на
полуфиналите на турнира в
английския град Нотингам.
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05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва - сутрешен блок с

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

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

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

детски тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Парламентарни избори 2021: Диспут
16.45 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

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

- пряко предаване от Букурещ
20.55 УЕФА Евро 2020: Трето полувреме
21.00 По света и у нас
21.15 Парламентарни избори 2021: Гласо-

вете на България
21.30 УЕФА Евро 2020: Трето полувреме
22.00 УЕФА Евро 2020: Русия - Дания -

пряко предаване от Копенхаген
23.55 УЕФА Евро 2020: Трето полувреме

обзор на деня
00.30 УЕФА Евро 2020: Финландия - Бел-

гия - запис
02.30 УЕФА Евро 2020: Северна Македо-

ния - Нидерландия - запис
04.40 По света и у нас /п от 21:00 часа/
04.55 Малки истории /п/

bTV

05.40 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещи Златимир Йочев и
Биляна Гавазова

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

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2014 г.)
13.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
14.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с.

3, еп. 58
16.00 Премиера: "Малки убийства" - сери-

ал, с. 2, еп. 8
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, еп. 11, 12
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Безмилостен град" - се-

риал, еп. 119
21.00 "Скъпи наследници" - сериал, еп. 16
22.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2013 г.)
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Домашен арест" - сериал, еп. 21
00.00 "Седем часа разлика" - сериал, еп.

23
01.00 "Истинска любов" - сериал, еп. 93
02.00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.10 "Втори шанс" - сериал, с. 2, еп. 61

bTV Action

06.00 Анимационен блок: "Приключенията
на котарака в чизми" - сериал, с. 3,
еп. 16 - 19

08.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 12

09.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-
ал, с. 4, еп. 1

10.00 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 24
11.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 3,

еп. 12
12.00 "Кости" - сериал, с. 12, еп. 12
13.00 "Опасна булка" - криминален, драма

(тв филм, САЩ, 2017), режисьор
Фред Олън Рей, в ролите: Британи
Ъндърууд, Шарлийн Амоя, Камерън
Джебо, Катрин Лий Скот, Хенри ЛеБ-
ланк и др.

15.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 13
16.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 4, еп. 2
17.00 "Изчезнали" - сериал, еп. 1
18.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 3,

еп. 13
19.00 Часът на супергероите: "Луцифер" -

сериал, с. 3, еп. 25
20.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 20, еп. 11
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Чистката: Анар-

хия" - фентъзи, хорър, психотрилър
(САЩ, 2014), режисьор Джеймс Де-
Монако, в ролите: Франк Грило,
Кармен Иджого, Зак Гилфорд, Кийли
Санчес, Зоуи Соул, Джъстина Мача-
до, Джон Бийзли, Джак Конли, Ноел
Гуглийми и др. [16+]

00.00 "Закон и ред: Специални разследва-
ния" - сериал, с. 20, еп. 11

01.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 3,
еп. 13

02.00 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 25
03.00 "Изчезнали" - сериал, еп. 1
04.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 4, еп. 2

bTV COMEDY

05.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
06.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 12
07.00 "Круд" - сериал, еп. 33, 34
08.00 "Корени" /п./ - сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "На гости на третата планета" /п./ -

сериал
10.00 "Абсолютно съвършени: Филмът" -

криминален, комедия (Великобрита-
ния, САЩ, 2016), режисьор Манди
Флечър, в ролите: Дженифър Сон-
дърс, Джоана Лъмли, Джейн Хорокс,
Джун Уитфийлд, Силия Имри, Кейт
Мос и др.

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

сериал
14.00 "На гости на третата планета" /п./ -

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

вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 8, еп. 9, 10
19.00 "Корени" - сериал, еп. 11
19.30 "Новите съседи" - сериал, с. 11, еп. 3
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 11,

еп. 5
22.00 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 3, 4
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 8, еп. 14, 15
00.00 "Абсолютно съвършени: Филмът" /п./

- криминален, комедия (Великобрита-
ния, САЩ, 2016)

02.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Добрият доктор" /п./ - сериал, еп.
15, 16

08.00 "Бездомници" - драма (САЩ, 1997),
режисьор Вин Дизел, в ролите: Вин
Дизел, Джоуи Дедио, Ти Кей Кърк-
ланд, Майк Епс, Валентино Моралес
и др.

10.00 "Добрият доктор" - сериал, еп.17, 18
12.00 "Бързи и яростни" - екшън, трилър

(САЩ, Германия, 2001), режисьор
Роб Коен, в ролите: Пол Уокър, Вин
Дизел, Мишел Родригес, Джордана
Брустър, Ричард Юн, Чад Линдбърг,
Джони Стронг, Мат Шулц, Тед Ли-
вайн, Вайто Руджинис, Стантън Рът-
лидж и др.

14.15 "В кадър" - рубрика
14.30 "Пати Кейк" - музикален, драма (САЩ,

2017), режисьор Джереми Джаспър,
в ролите: Сар Нгауджа, Даниел Мак-
доналд, Бриджит Евърет, Мамъду Ачей,
Патрик Брана, Сидхарт Дананджей и
др.

16.45 "Фотографски загадки: Мъртвият мла-
доженец" - криминален (тв филм,
САЩ, 2019), режисьор Рон Оливър,
в ролите: Алекса ПенаВега, Карлос
ПенаВега, Трезо Махоро, Джон Кор
и др.

18.30 "Агора" - драма, исторически, ро-
мантичен (Испания, 2009), режи-
сьор Алехандро Аменабар, в ролите:
Рейчъл Вайс, Макс Мингела, Оскар
Айзък, Рупърт Евънс, Ошри Коен,
Ашраф Бархом, Майкъл Лонсдал,
Сами Самир и др.

21.00 Премиера: "Венеция не е в Италия" -
комедия, драма, семеен (Франция,
Белгия, 2019), режисьор Иван Кал-
берак, в ролите: Беноа Пулворд,
Валери Бонтон, Ели Тона, Йожен
Маркюз и др.

23.00 "Съдружникът" - комедия (САЩ, 1996),
режисьор Доналд Петри, в ролите:
Упи Голдбърг, Даян Уийст, Илай Уо-
лък, Тим Дейли, Биби Нюуърт, Желко
Иванек и др.

01.30 "Коледа по дяволите" - фентъзи,
хорър, комедия (САЩ, 2015), режи-
сьор Майкъл Доърти, в ролите: Адам
Скот, Тони Колет, Дейвид Кекнър,
Кончата Феръл, Емджей Антъни, Али-
сън Толман и др. [14+]

03.30 "Блейд: Троица" - фантастика, ек-
шън, хорър (САЩ, 2004), режисьор
Дейвид Гойър, в ролите: Уесли Снайпс,
Наташа Лион, Джон Хигинс, Крис
Кристоферсън, Доминик Пърсел, Пар-
кър Поузи, Джесика Бийл, Джеймс
Римар, Райън Рейнолдс и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.10 "Черният списък" - сериал, сезон 2 /
п/

06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Дъщеря ми" - сериен филм

13.30 "Изпитанията на живота" (премиера)
- сериал

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

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

ра
19.00 Новините на NOVA - централна еми-

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

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

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

Êèíî Íîâà

06.20 "В кадър"
07.00 "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. /п/

08.50 "Мадагаскар 2" - анимационен филм
/п/

11.00 "Грозна като смъртта" - романтична
комедия с уч. на Пайпър Перабо,
Адам Гарсия, Джон Гудман, Тайра
Банкс, Мария Бело, Изабела Мико,
Бриджит Мойнахан, Мелани Лински
и др. /п/

13.00 "Щрак" - комедия с уч. на Адам
Сандлър, Кейт Бекинсейл, Кристо-
фър Уокън, Дейвид Хаселхоф, Хенри
Уинклър, Шон Остин, Дженифър Ку-
лидж и др. /п/

15.10 "Чудо" - драма с уч. на Оуен Уилсън,
Джулия Робъртс, Джейкъб Трембли и
др. /п/

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

20.00 "Господарка на злото" - приключен-
ски филм с уч. на Анджелина Джоли,
Ел Фанинг, Имелда Стаунтън, Шарлто
Копли, Лесли Манвил и др.

22.00 "Ева през август" - драма с уч. на
Ицасо Арана, Вито Санс, Изабел
Стофел Джо Манджон и др.

00.00 "Антропоид" - трилър с уч. на Силиън
Мърфи, Джейми Дорнан, Брайън Кас-
пе, Тоби Джоунс и др.

Тв програма - понеделник, 21 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
От днес започва сериозна промяна на времето. През деня от

запад-югозапад започват да се пренасят тропични въздушни маси с
произход от района на Либия. Дневните температури ще достигнат
28 до 34 градуса. Ще бъде слънчево или с купести облаци, но веро-
ятността за краткотрайни валежи е минимална - само на изолирани
места в планините.

Във вторник минималните температури ще бъдат от 14 до 20, а
дневните от 31 до 36 градуса.

В сряда вече на много места ще имаме тропични нощи, което
означава, че температурата не пада под 20 градуса. Минималните
температури в низините ще бъдат от 16 до 22 градуса. През деня
повишението на температурите ще продължи и след обяд те ще
бъдат от около 33 до 38 градуса в повечето места. Облачността ще
бъде незначителна, след обяд - купеста, но краткотрайни превалява-
ния са възможни само на изолирани места. Най-горещи се очерта-
ват четвъртък и, вероятно, петък. Минималните температури в много
места няма да падат под 20 градуса, а дневните ще бъдат най-често
от 34 до около 39, а в западната част на Дунавската равнина и
югозападните райони са възможни и стойности до около 40.

Горещо ще бъде в средата на седмицата в София. Температурите
там вероятно ще достигнат около 35-36 градуса.

bTV Cinema, 23.00 ч., "Съдружникът" - комедия,
в ролите: Упи Голдбърг, Даян Уийст, Илай Уолък, Тим

Дейли, Биби Нюуърт, Желко Иванек и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 114

ВОДОРАВНО: "Баба Вида". "Авала". Галя. Осил.
Хит. Ракитин (Никола). РА. Нек. Фотев (Христо).
"Тот". Малак. Нан. Кота. Илот. Ризото. "Катерин".
Тикери. Матов (Димитър). "Ном". ПАЛ. Ланолин.
"Да". Дек. Натан (Жак). "Лел". Памид. Нат. Вино.
Авелан (Фьодор). Кари. Бинокъл. Малимо. Том.
Валак (Пеет). Дон. Резинит. БИ. Нот. Танин. МАН.
Ламар. Кел. Баро. Темел. Рованик. "Караман". "Ва-
нето".
ОТВЕСНО: Садина. "Амада". "Иконата". Телит. "Ле-
ман". Номер. Лаг. Калем. Кивот. ТАМА. Вар. Ко-
рал. Декор. Рем. Пилаф. Титан. Лъмет (Сидни).
Ла. Дякон. Нонанал. Зак (Яков). Па. ИТАР. Вотан.
Винер (Юлия). Отенит. Лат. Манилов. Пасив. Зи-
нин (Николай). Калин. Ва. Вин (Жак). Кокон. Ва-
лат. БАН. "Кал". Тотем. Лирик. Мане (Едуар). "Ро-
тор". ДЕНИМ. Барит. Салата. Ивало (Сантер).
"Ориноко".
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Шопски празник 2021
под мотото "Помни мина-
лото, гради бъдещето, па-
зи традицията!" се орга-
низира в община Елин
Пелин от 21 до 27 юни.

Всеки от дните на
Шопския празник включ-
ва тематични събития,
които привличат интере-
са на хората от окол-
ността и от столицата,
запознават характерни
местни обичаи и дават
възможност за изява на
таланти.

Елинпелинският край е
средище на шопската
идентичност и традиция.
Жителите му са силни ду-
хом, обичат местните си
песни, музика, хора̀, оби-
чаи. Пословични са със
своето трудолюбие, упо-
ритост, хитроумие, но и
със усета си за красота,
която личи в песните, буй-
ните хора̀ и носиите. ç

Øîïñêè ïðàçíèê
„Ïîìíè ìèíàëîòî,
ãðàäè áúäåùåòî,
ïàçè òðàäèöèÿòà!“
ùå èìà â
Åëèí Ïåëèí

„Ñöåíà íà âåêîâåòå“ íà Öàðåâåö ùå
çàïî÷íå ñ áàëåòà „Ñïÿùàòà êðàñàâèöà"

Шестото издание на Летния
сезон на българските оперни
театри "Сцена на вековете" ще
започне с впечатляващата поста-
новка на балета "Спящата красави-
ца" на Държавна опера - Стара
Загора. Спектакълът на 3 юли е на
откритата сцена в Двореца на
царете в крепостта Царевец от
21.00 ч.

Спектакълът е в класически
стил, хореографията е на базата на
интерпретацията на Мариус Пети-
па. Постановката и режисурата са
на големия руски танцьор, хореог-
раф, филмов актьор и утвърден
балетен предприемач и преподава-
тел Андрей Босов. Той работи по
покана на примабалерината Сил-
вия Томова - художествен ръково-
дител на балета на Старозагорска-
та опера.

Представлението на Царевец ще
е със съпровод на живо - оркестъ-
ра на операта под диригентството
на маестро Владимир Бошнаков.
Декорите на "Спящата красавица"
са на художника сценограф Иван
Токаджиев, а приказните костюми
са проект на Мария Блажева.

В ролите на Аврора и принц
Дезире ще танцуват примабалери-
ната и носителка на "Кристална
лира" Анелия Димитрова и солис-
тът Фиорди Лоха от Албания.
Мартина Префетто ще бъде Фея
Люляк, Франческо Бориело ще се
превъплъти в ролята на злата фея
Карабос, Синя птица и Флорина

Äúðæàâíàòà îïåðà â Ðóñå
ïðåäñòàâÿ Äåñåòà ñèìôîíèÿ íà
Áåòîâåí íà òàçãîäèøíèòå
„Ñîôèéñêè ìóçèêàëíè ñåäìèöè“

Държавната опера - Ру-
се ще представи за първи
път в България недовърше-
ната Десета симфония на
Бетовен по време на тазго-
дишните "Софийски музи-
кални седмици". Концертът
ще се състои на 30 юни от
19.30 ч. в София, зала "Бъл-
гария". Диригент е Димитър
Косев и солист - Иван Янъ-
ков. Симфония № 10 от Луд-
виг ван Бетовен в ми бе-
мол мажор, 1825 - Първа
част - възстановка на  Ба-
ри Купър от  1988 г.

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

Увертюра "Егмонт", оп.
84, 1810

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

е предизвиквала жаждата
за търсене и изследване на
непознати територии. Плод
на този естествен творчес-
ки устрем е и интересът на
младия диригент Димитър
Косев към рядко изпълня-
ваната и непознатата все
още в България Първа част
на Десетата симфония на
Бетовен.

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

След сто години "Дама
с ветрило" - последен жен-
ски  портрет на виенския
художник Густав Климт, се
завърна. Героинята гледа
удивително самоуверено в
далечината.  Тази ярка кар-
тина отново е във Виена
след век. Участва в специ-
ална изложба в двореца
"Белведере" заедно с дру-
ги късни творби на майс-
тора. Скоро след смъртта
на Климт през 1918 г. в ате-
лието му е направена сним-

Предстои 15-ото издание
на платформата Световен
театър в София
От 3 до 21 юли софийс-
ката театрална публика
отново  ще преживее
среща на живо с театрал-
ни и танцови спектакли
от международната сцена.
В своето юбилейно изда-
ние Световен театър в
София 2021 представя
поканени продукции от
Сърбия, Германия и Испа-
ния на сцените на Театър
"Българска армия", Сати-
ричен театър "Алеко Кон-
стантинов", ДНК - Нацио-
нален дворец на култура-
та. Началото се поставя с
"Тартюф" на 3 юли от
19.00 ч. в театър "Българ-
ска армия" на Национален
театър Сомбор и Нацио-
нален театър - Нови Сад,
Сърбия, режисьор Игор
Вук Торбица.

Световната премиера
на филма „Дюн“ ще бъде
във Венеция
"Дюн" ще излезе на голям
екран на 15 септември.
Лентата ще бъде показана
на 3 септември извън
конкурсната програма на
78-ото издание на Вене-
цианския кинофестивал -
от 1 до 11 септември.
"Дюн" е продукция на
"Уорнър брадърс", предста-
вена премиерно във
Венеция след хитове като
"Жокера", "Роди се звезда"
и "Гравитация". Режисьор
е канадецът Дени Вилньов.
Участват звездите Тимъти
Шаламе, Ребека Фъргю-
сън, Оскар Айзък, Джош
Бролин, Стелан Скарсгард,
Дейв Батиста, Шарлот
Рамплинг, Джейсън Момоа,
Хавиер Бардем.

Íàêðàòêî

�

Ïîñëåäíèÿò æåíñêè ïîðòðåò
íà Êëèìò ñå âúðíà âúâ Âèåíà

ка. На нея се виждат две
картини - "Дама с ветрило"
и незавършената "Невеста".
Втората картина е дадена
под дългосрочна аренда на
Двореца "Белведере" .
Първата - ярка и дръзка
жена с разголено рамо, из-
чезва преди 101 години. Тя
е изнесена от държавата
при неясни обстоятелства.
Картина e показвана само
веднъж - на изложба на из-
куство и занаяти Kunst-
schau през 1920 г. ç

ще изпълнят Томоки Ишиго и Акари
Мориматсу.

За почитателите на операта са
две Моцартови заглавия - "Сватба-
та на Фигаро" на 25 юли, в изпъл-
нение на Русенската опера, и
"Вълшебната флейта" на Театрално-
музикален продуцентски център-
Варна на 26 август. ç


