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íå å ïðåìèåð, ìîæå
äà å Íèêîëà Ìèí÷åâ

"Решени сме да доведем битката за България докрай. Силите в парла-
мента са почти равни", заяви вчера пред "Дневник" вицепремиерът
Асен Василев. Той коментира, че все още не е на дневен ред името
на следващия министър-председател: "Допускам, че може да не е
Кирил Петков, но силно се съмнявам. Нека не спекулираме с тази
тема. Има много възможни кандидатури, включително и на Никола
Минчев. Важно е да видим дали този парламент е изчерпан, или има
какво още да даде", допълни той. ç
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Президентът Владимир
Путин заяви вчера, че
Русия е в процес на
пренасочване на търговс-
кия и петролния си износ
към страните от групата
на най-големите развива-
щи се икономики БРИКС
на фона на наложените
от Запада санкции заради
Украйна. Страните от
БРИКС са Бразилия,
Русия, Индия, Китай и
Република Южна Африка.
Западът наложи мащабни
санкции срещу Русия,
вкл. ограничения на
вноса на руски петрол,
след като Кремъл изпрати
войските си в Украйна на
24 февруари. За да се
справи със санкциите,
Русия се опитва да
изгради по-близки връзки
с Азия и иска да замени
пазарите, загубени в
противопоставянето й
срещу ЕС и САЩ. Във
видеообръщение към
участниците в "Бизнес
форум на БРИКС" Путин
каза, че в Русия се
обсъжда увеличаване на
присъствието на китайски
автомобили на руския
пазар, както и отварянето
на индийски вериги
супермаркети.

Êàò Ðóñèÿ
íÿìà âòîðà
è êàòî ïîñëàíèê
Ìèòðîôàíîâà
ñúùî!
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Ръководството на ЦСКА
излезе с изявление
относно сагата с Жорди
Кайседо. "Червените"
обвиниха голмайстора и
мениджъра му, които
постъпвали некоректно
към клуба. От "Армията"
дори заплашиха със съд.
"Червените" също така
посочват, че нямат
информация къде се
намира Кайседо в
момента. Нападателят не
е с отбора на Саша Илич
на подготвителния лагер
в Австрия. Във връзка
със зачестилите непот-
върдени данни за бъде-
щето на Кайседо от ЦСКА
излязоха с официално
становище.

ешението на българското правителство да
откаже програмата за плащане на руски
доставки неизбежно ще доведе до пови-
шаване на цените за потребителите. Това
обяви ръководителят на Четвъртия евро-
пейски департамент на руското външно
министерство Юрий Пилипсон, цитиран
от ТАСС. "По същество на българите се
налагат съмнителни скъпоструващи схе-
ми, по които американски корпорации и
всякакви посредници ще печелят пари. Ръс-
тът на цените за крайните потребители е

Ðåøåíèåòî íà ïðàâèòåëñòâîòî äà îòêàæå ïðîãðàìàòà çà ïëàùàíå
íà ðóñêè äîñòàâêè ùå ïîâèøè öåíèòå çà ïîòðåáèòåëèòå

Руският посланик в
Москва Елеонора Мит-
рофанова с ирония от-
говори на обвиненията
на експремиера на Бъл-
гария Кирил Петков,
който я обвини за сва-
лянето си от поста, съ-
общават руските медии.

"За мен беше чест да
водя правителство, кое-
то беше свалено от Пе-
евски, Борисов, Трифо-
нов и Митрофанова",
цитират руските медии
изявлението на Петков

Ïîñëàíèê Ìèòðîôàíîâà: Ïåòêîâ íàìåðè óäîáíî îïðàâäàíèå,
íàëè ñåãà Ðóñèÿ çà âñè÷êî å âèíîâíà

но когато започна ан-
тируската истерия и
София застана в пър-
вите редици на подд-
ръжниците на санкци-
ите (а народът на Бъл-
гария традиционно се
отнася добре към Ру-
сия), тази политика
предизвика, меко каза-
но, недоумение. През
това време - с въвеж-
дането на антируските
санкции - в страната
силно нарасна инфла-
цията, а това се отрази

Ïîñëàíè÷êàòà
íà ÐÔ íàïîìíè,
÷å ñàíêöèèòå
íå ñå îäîáðÿâàò
îò áúëãàðèòå è
âðåäÿò íà íàøàòà
èêîíîìèêà
на благосъстоянието на
гражданите. Към днеш-
ния ден инфлацията в
страната е 18,5%, про-
мишлената инфлация -
40%", припомня посла-
ник Митрофанова.< 3

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА

оскъпяват газа

неизбежен, а необоснованото обвинение
в използване на "газовото оръжие" - как-
то е модерно сега - е стремеж да се обвини
Русия", посочи той. Самият Пилипсон нас-
тоява, че алгоритъмът, предложен от рус-
ката държава, е напълно прозрачен. При-
помня, че много европейски компании го
използват и в момента.

"Що се отнася до Русия, ние оставаме
честен и надежден доставчик. Трябва да
сме сигурни, че и купувачите се държат
делово", добави той.

Кат Русия няма втора
тъй могъща на света;
тя е нашата подпора,
тя е нашта висота!
Руска сила, руска воля,
руска кръв и руский пот
ще избавят от неволя
наший падналий народ....
…русците са наши братя,
наша плът и наша кръв.

ова са думите, с
които се обръща
към руския народ
патриархът на
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Снимка
БГНЕС

До служеб-
ния вход на
Народното
събрание

вчера КНСБ
започна

протестна
акция с

искане за
увеличение

на минимал-
ната работна
заплата и на
доходите на
работещите

в бюджетния
сектор.

Конфедера-
цията ще

разположи
синдикална
протестна

палатка
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от парламентарната три-
буна, след като Народ-
ното събрание гласува
за вота срещу неговия
кабинет.

"Петков намери удоб-
но за себе си обяснение,
нали сега Русия е ви-
новна за всичко", зая-
ви Митрофанова в ефи-
ра на тв канала "Рос-
сия 24".

"От "Продължаваме
промяната", оглавена
от Кирил Петков, пра-
веха добро впечатление,

< 13

българската литература
Иван Вазов. Няма съмне-
ние, че премиерът Кирил
Петков не познава това
стихотворение, което е
формирало генетичния
код на поколения бълга-
ри. Всъщност той сам се
похвали, че е бягал от
часовете по руски език
(голямо геройство пред
Херо Мустафа!) и невръс-
тен е напуснал родината.
Т.е. К.П. е продукт не на
българската, а на англо-
саксонската образовател-
на система. И тъй като не
е чел внимателно нито
Вазов, нито Паисий, което
личи от начина, по който
обслужва антибългарски
интереси, свързани с ве-
тото за Северна Македо-
ния, ще му припомним
реални факти от българ-
ското летоброене.

Още от средните ве-
кове България и Русия
са дълбоко духовно и
политически свързани! От
нас русите са получили
кирилицата, православието
и светите книги, а вярата
в "Дядо Иван" е упование-
то на българина през
петте века чуждо иго. От
Русия по-късно получихме
свободата и държавността
си, а в средата на ХХ век
- освобождението от фа-
шизма и огромна стопан-
ска помощ, която създаде
основите на ефективна
социална държава, заела
27-о място в класациите
на ООН за развитие. Кос-
мическа държава, създала
ядреноенергийна и ин-
дустриална мощ, подготве-
на и оборудвана армия,
необятни пазари за бъл-
гарските стоки и земедел-
ска продукция. Затова
братските чувства към
Русия и руския народ са
реален и незаобиколим
фактор в България от
векове. И това е въпреки
някои разминавания
между нас след Освобож-
дението и въпреки
30-годишния политически,
пропаганден и икономи-
чески натиск за скъсване
на връзките с Русия и
изхранваните от САЩ и
Брюксел русофобски
елити, назначени във
всички партии, институции
и спецслужби.
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Парламентарно предс-
тавените партии се разде-
лиха относно по-нататъш-
ните действия спрямо
ветото над преговорите
на РС Македония с ЕС.
Партиите, подкрепящи
сваления от Народното
събрание кабинет на
Кирил Петков, обявиха, че
ще гласуват разнопосочно
по т. нар. френско пред-
ложение за отстраняване
на българските опасения.
От "Продължаваме промя-
ната" (ПП) и "Демократич-
на България" дадоха ясни
сигнали, че ще го подкре-
пят, ако бъде подложено
на гласуване в пленарна-
та зала, но от БСП се
противопоставиха.  "Дока-
то не бъдат изпълнени
ангажиментите, залегнали
в договора от 2017г., БСП
няма да подкрепи каквото
и да е предложение",
съобщи вчера в кулоарите
председателят на лявата
парламентарна група
Георги Свиленски. "Ние
няма да бъдем тези, които
ще предадем българските
национални интереси, ще
ги отстояваме докрай",
отсече той.

Сред новото парламен-
тарно мнозинство "Има
такъв народ" и "Възражда-
не" се готвят да гласуват
против френското предло-
жение, докато другите две
партии - ГЕРБ и ДПС, вече

Ïåòêîâ
íàðå÷å Ðàäåâ
"ñòðàõëèâåö".
ÁÑÏ ùå
ãëàñóâà
ïðîòèâ
ôðåíñêîòî
ïðåäëîæåíèå

внесоха предложения
текстовете да бъдат гласу-
вани и заявиха, че ще ги
подкрепят. Вчера Бойко
Борисов прикани ПП да
внесат и те свое проекто-
решение за падане на
ветото, което ГЕРБ щели
да подкрепят. В противен
случай България щяла да
"счупи правителството на
Северна Македония". "И
тука, ако това се случи, г-н
Петков, вие сте съюзникът
на Путин на Балканите",
заяви в централата на
ГЕРБ Борисов.

От ДПС пък обвиниха
премиера Кирил Петков и
вицепремиера Асен
Василев, че саботират
процеса на присъединя-
ване на РС Македония
към ЕС. Движението не
се е регистрирало вчера
в парламента, защото в
дневния ред на заседани-

Той участва в среща на
върха на ЕС, посветена и
на началото на прегово-
рите за членство на
страните от Западните
Балкани, сред които РС
Македония и Албания,
които са най-близко до
тази процедура.

Според Петков приема-
нето на френското пред-
ложение би било истори-
ческа възможност за
България, но това трябва-
ло да стане по правилния
начин, който премиерът
в оставка смята, че се
състои в решение на
парламента.  "Аз съм
обещал на българския
народ, че решението за
РСМ и Албания ще се
вземе от българския
народ. Аз си държа на
думата. Това, на което се
надявам обаче, е, че в
следващите дни ще

Ïàðòèèòå â ðàçíîáîé
çà ìàêåäîíñêîòî âåòî

ето нямало точка за РСМ,
както и насрочване на
извънредно заседание на
комисията по външна
политика", разказа зам.-
председателят на ДПС
Станислав Анастасов.

Външната комисия
обаче се събра на свое
заседание с участието на
министър Теодора Генчов-
ска да разгледа три
проекта на решения за
започване на преговори
на РС Македония с
Европейския съюз. Освен
ГЕРБ и ДПС свое предло-
жение е внесла и "Демок-
ратична България".

"Аз харесвам лично
френското предложение.
То е много добро, но съм
дал своята дума." Така
министър-председателят в
оставка Кирил Петков
коментира от Брюксел
създалата се ситуация.

От стр.1
Ето защо  не е случайно, че спо-
ред европейски и нашенски со-
циологически изследвания, до-
ри в днешното сложно време,
българският народ остава най-
русофилски настроеният в Ев-
ропейския съюз, а 80% от нас
не желаят да изпращаме оръ-
жия за Украйна и да се намес-
ваме в конфликта.

Това, че с пещерна русофо-
бия К.П. няма да спечели дове-
рието на българското общест-
во, е ясно и не е единствената
му грешка, довела до краха на
неговия кабинет и "Продължа-
ваме промяната". Защото каква
промяна видяхме и какъв "нов"
морал? Може би беше прове-
дена реална битка с корупция-
та? Или беше реабилитиран пар-
ламентаризмът? Нищо от тези
обещания не се случи.

Зад "новия морал" (всъщност
има просто морал) прозират ко-
рупционните действия на тази
шуробаджанашка власт. Те са
свързани с комисиони на пос-

редниците, от които България ку-
пува газ, с риска за студена и
гладна зима, растяща инфлация
на фона на многомилиардни дър-
жавни дългове (въпреки обеща-
нието на Кирил и Асен да не се
взимат нови заеми), които се хар-
чат неясно как. С войната, която
тази власт поведе с достойния
български президент Радев, съ-
дебната система, синдикатите и
бизнеса. Картинки, познати от на-
чалото на 90-те, когато демокра-
цията ни бе незряла, елитите не-
опитни, а обществото затънало в
разделение. Няма нито един ан-
тикорупционен закон или реал-
на, а не лозунгаджийска ревизия
на управлението на ГЕРБ. Без ду-
ми оставаме за откровената лъ-
жа, че не продаваме оръжия за
Украйна, или покупко-продажба-
та на депутати, които трябва да
подкрепят властта на К.П., за да
продължи обществената агония.

Най-тъжното е, че в опита да
съхрани властта си К.П. си поз-
воли, противно на дипломатичес-
ките правила и традиции, да об-
вини за вота на недоверие не са-
мо лидерите на опозицията, но и
посланика на Русия Н. Пр. Мит-
рофанова, без нито едно доказа-
телство или аргументи!?

Елеонора Валентиновна е до-
казан професионалист с огромен
дипломатически опит, голям рус-
ки патриот и искрен приятел на
България и нашия народ. Тя след-
ва модерната руска дипломатичес-
ка доктрина, формирана от акад.
Евгений Примаков, реализирана
днес от големия държавник и вън-
шен министър Сергей Лавров, ко-
ято изключва намесата в делата
на други държави. Вярно е, че К.П.
и компания от собствен опит зна-
ят как други посланици от колек-
тивния Запад имат друга доктри-
на, която се стреми към глобална

доминация и еднополюсен свят и
се месят ежедневно в управлени-
ето на България.

При ПП и К.П. стана традиция
българският парламент да приема
и ратифицира писани в чужбина
решения - т. нар. френско пред-
ложение или желанието на укра-
инския посланик България да ре-
монтира оръжия на режима в Ки-
ев. Слугинажът, осъществен от пра-
вителството на К.П., е чудовищен
и унизителен. Но по отношение
на посланик Митрофанова Петков
наистина сбърка адреса.

За антируските си изблици и
словесни бисери К.П. сигурно по-
лучава потупвания по рамото от Ва-
шингтон и Брюксел, но му напом-
няме, че не е генерал-губернатор
на чужда служба, а премиер (в ос-
тавка) на суверенна и парламен-
тарна държава с 1300-годишна ис-
тория! В новата ни политика няма
правителство, което да е посрещ-

нато с толкова надежда и дове-
рие, а половин година по-късно
да бъде изпратено с разочарова-
ние и омерзение от повечето бъл-
гари с изключение на малки - гло-
балистки, национално нихилистич-
ни, джендър ориентирани и русо-
фобски - агитки...

На агонията трябва да бъде
сложен край, а новото правител-
ство да посрещне с компетент-
ност и ясна програма предизви-
кателствата пред България - со-
циално-икономическата криза,
подготовката за тежката зима,
нормализация на българо-руски-
те отношения, излизане от "Клу-
ба на ястребите" и заставане в
редицата от държавите, които пле-
дират за диалог с Москва. Фор-
мирането на нова и балансирана
външна политика в променящия
се многополюсен свят, защитата
на националния интерес и  гри-
жа за социалното оцеляване на
българите, реална ревизия на ко-
рупционните модели "ГЕРБ" и
"Харвард" - това следва да бъде
пътят пред България.

Êàò Ðóñèÿ íÿìà âòîðà
è êàòî ïîñëàíèê Ìèòðîôàíîâà ñúùî!

имаме решение на На-
родното събрание", каза
премиерът в оставка. Той
обвини в подлост тези
партии от парламента,
които декларирали, че
искат да направят нещо
по проблема, а после
блокирали работата на
външната комисия, къде-
то трябва да се обсъди
френското предложение.

Петков яростно напад-
на и президента Румен
Радев, като го обвини в
страхливост по темата
"Македония".  "Не може
от две седмици КСНС да
не се свиква и да се
крием на различни
места. Ако си президент
на място, викаш КСНС,
служби, партии, сядаме,
обсъждаме и излизаме.
Маските паднаха, омръз-
на ми от страхливци",
коментира Петков.ç

"Вие сте срам, вие сте позор за ЕС!" С тези думи се обърна към
българите албанският премиер Еди Рама на влизане на заседани-
ето на ЕС в Брюксел, показа БНТ. Рама участва в срещата на върха
ЕС - Западните Балкани. Думите му бяха по повод позицията на
България против вдигане на ветото над РСМ. Албания е в един
"пакет" с РСМ за преговорите с ЕС. "Срамно е членка на НАТО да
държи за заложник две други страни от НАТО, докато в задния
двор на Европа се води гореща война. И разбира се, не е приятно
да виждаме как 26 други държави демонстрират плашещо безси-
лие, коментира още Рама пред БНТ.

Върховният представител по външната политика и сигурност
Жозеп Борел също изрази разочарование от това, че ветото на
България срещу Северна Македония няма да падне в деня на сре-
щата на върха.

"Днес трябваше да започнем преговори с Албания и Северна
Македония. И аз не мога да скрия моето разочарование, което със
сигурност е и разочарование на още много хора. Все още има
надежда - не знам какво може да направи българският парламент
в следващите часове, но нещата не вървят добре. Това още вед-
нъж показва, че единодушието е голям проблем при вземането на
решения", коментира Борел, цитиран от БНР.

Àëáàíñêèÿò ïðåìèåð: Âèå ñòå ñðàì çà ÅÑ

Харесвам френското предложение. Мисля, че такова друго предложе-
ние не може да има. Парламентът трябва да реши, аз ще си спазя

думата, каза пред журналисти Кирил Петков
Снимка БГНЕС
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ÁÑÏ ïðèçîâà íîâîòî ìíîçèíñòâî
äà íå áëîêèðà ïàðëàìåíòà è äà ñå
ãëàñóâà àêòóàëèçàöèÿòà íà áþäæåòà

"За пореден път става-
ме свидетели на саботаж
на българския парламент
от страна на новата
управляваща коалиция
"Възраждане", ДПС, "Има
такъв народ" и ГЕРБ." Това
каза председателят на
парламентарната група на
"БСП за България" Георги
Свиленски на брифинг
след проваления кворум в
Народното събрание.

"Днес (вчера - бел.
ред.) на Председателски
съвет беше поставен

Ñîöèàëèñòèòå
ïîäîçèðàò, ÷å
ÃÅÐÁ, ÄÏÑ, ÈÒÍ è
"Âúçðàæäàíå" ùå
ñàáîòèðàò èçáîðà
çà íîâ ïðåäñåäàòåë
íà ÍÑ è ïðàâèëàòà
çà øåô íà
ÊÏÊÎÍÏÈ

въпросът в предварителна-
та програма да отпадне
точката за избор на пред-
седател на Народното
събрание и точката за
предлагане на процедурни
правила за избор на
председател на Комисията
за противодействие на
корупцията. Както и вчера
казахме, това са причини-
те, поради които новото
управляващо мнозинство

Èâàí Òàêîâ ïîäêðåïè êàìïàíèÿòà "Ìå÷òà çà äåòå"
Председателят на БСП - Со-

фия, и на групата на социалисти-
те в Столичния общински съвет
Иван Таков подкрепи благотвори-
телната кампания "Мечта за де-
те". Част от нея беше изложба на
12 фотографии на бебета. Тя бе-
ше подредена във фоайето пред
залата, в която се проведе ре-
довната сесия на СОС.

Председателят на БСП - Со-
фия, избра една от фотокартини-
те, откупи я и я подари на Бъл-
гарското национално радио. Иван
Таков я връчи официално на ре-
сорния репортер на БНР за Сто-
лична община Евелина Стоянова.

"С колегите от групата на БСП
от години подкрепяме програма-
та за подпомагане на двойки с
репродуктивни проблеми да реа-

лизират мечтата си за дете, ко-
ментира Иван Таков. - Това е ед-
на от най-хубавите кампании, ко-
ито реализираме за гражданите
на София. Аз лично винаги подк-
репям подобни благотворителни
инициативи и смятам, че е чо-
вешки дълг на всеки да помага
на нуждаещите се в рамките на
възможностите си."

Инициативата има за цел да
събере средства, за да бъде из-
даден календар "Моята мечта" за
2023 година. В него ще бъдат съб-
рани 12-те фотографии, които бя-
ха изложени в Столичната общи-
на. Календарът ще бъде прода-
ван отново благотворително, а
събраните средства ще бъдат да-
рени на двойки с репродуктивни
проблеми за инвитро процедури.ç


Íà òîçè äåí

Събития
 217 г. - Втора пуническа
война: състои се битката при
Тразименското езеро, в коя-
то картагенците, ръководени
от Ханибал, организират ед-
на от най-големите и успеш-
ни засади във военната исто-
рия и разгромяват римляни-
те.
 1509 г. - Хенри VIII е коро-
нован за крал на Англия.
 1717 г. - В Лондон, Англия,
е създадена първата Велика
масонска ложа.
 1812 г. - Наполеонови вой-
ни: великата армия на Напо-
леон пресича река Неман и
започва нашествие в Русия,
което завършва с унизително
поражение на французите.
 1945 г. - На "Червения пло-
щад" в Москва се провежда
Парад на победата под коман-
дването на Георгий Жуков, при
който се хвърлят пленените
германски бойни знамена.
Родени
 1911 г. - Хуан Мануел Фан-
джо, аржентински пилот от
Формула 1
 1937 г. - Венец Димитров,
български кинооператор
 1957 г. - Пламен Николов,
български футболист
 1959 г. - Петя Буюклиева,
българска певица

 1987 г. - Лионел Меси, ар-
жентински футболист
Починали
 1241 г. - Иван Асен II, цар
на България
 1893 г. - Жельо войвода,
български революционер
 2014 г. - Илай Уолък, аме-
рикански актьор

Êàðàäæîâ: Íèòî ìàôèÿòà, íèòî ÄÏÑ, íèòî Ðóñèÿ
ñâàëè Ïåòêîâ îò âëàñò, ïàäíàõà îò íåêàäúðíîñò

"Никой не им е виновен - ни-
то мафията, нито ДПС, нито Ру-
сия са им виновни на "Продъл-
жаваме промяната". Не можеха
да управляват и затова паднаха
от власт", каза министърът на ре-
гионалното развитие в оставка
Гроздан Караджов в "Тази сут-
рин" на Би Ти Ви.

По думите му вотът на недо-
верие е логичен край на една
нелогична коалиция. "Аз прие-
мам този край с облекчение. По-
лезната работа не беше толко-
ва много, колкото би трябвало
да бъде. По-скоро вече щяхме
да навредим на България", смя-
та Караджов.

не желае парламентът да
функционира", посочи той.

Свиленски обърна
внимание и че вече 8 дни
след свалянето на предсе-
дателя на Народното
събрание Никола Минчев
новата коалиция няма
кандидат за председател.
"Новото управляващо
мнозинство ГЕРБ, "Въз-
раждане", ДПС и ИТН
хвърлят държавата в

хаос", добави социалистът.
По неговите думи вчера

е трябвало да бъде приет
законът за европейските
средства, отнасящи се за
2,5 млрд. евро за българс-
ките семейства и българс-
кия бизнес,  да бъдат
приети изборните правила
за председател на
КПКОНПИ и да  бъде
избран председател на
българския парламент.

Свиленски посочи и
друго: "До края на седми-
цата трябва да бъде приет
бюджетът на Държавното
обществено осигуряване,
за да може българските
пенсионери да получат
своите пенсии. Това нещо
явно няма да се случи. До
края на седмицата трябва
да бъде приет бюджетът
на НЗОК. И това вероятно
няма да се случи. До края
на следващата седмица
трябва да бъде приет
Държавният бюджет. Той
вероятно ще бъде блами-
ран или ще бъде засипан
с предложения, които ще
го направят неизпълним".ç

"Силно съм скептичен, че ще
седнем отново на масата за пре-
говори. Особено при този начин
на говорене с хвърляне на лъжи
и обиди. Те не спират да сипят
обиди. Или тяхното, или нищо.
Така управляваха, така и падна-
ха от власт", каза Караджов.

Според министъра в оставка
той е бил нападнат два часа след
изтеглянето на министрите на
ИТН. "Изведнъж станахме мафи-
ята, корумпираните и мутрите",
каза Караджов.

"Няма как да обясняваме по-
вече защо бензинът е 3,50 лв.,
след като взимаме по-евтин пет-
рол. Защо цената е с 1,20 лв.

отгоре? Във всички други държа-
ви монополите се регулират. То-
зи проблем трябва да го решава
следващото правителство. Мно-
го хора явно са изненадани, че
не си замълчах, когато срещу мен
започваха да се изсипват лъжи.
Аз с доказателства и документи
показах, че министър-председа-
телят не казва истината. Много
свикнахме, че да си мълчим е
част от играта.

Още от март месец бяха вло-
шени отношенията в коалиция-
та. Нямаше диалог между ИТН и
ПП. Когато министрите на ИТН
бяха изтеглени, изведнъж станах-
ме мафия", каза още Караджов.ç

"Българският премиер Кирил
Петков обвини трима политици и
руския посланик за падането на
кабинета. В списъка с виновниците
за поражението на Петков липсваха
само Батман и Жената котка."

Това написа говорителят на
Министерството на външните работи
на Русия Мария Захарова в пост във
Фейсбук. Тя припомни думите на
министър-председателя, изречени
минути след гласуването на вота на
недоверие към правителството.

"За мен беше чест да водя
правителство, което беше свалено
от Пеевски, Борисов, Трифонов и
Митрофанова", заяви Петков от
парламентарната трибуна.ç

Çàõàðîâà: Íà Ïåòêîâ ñàìî Áàòìàí
íå ìó å âèíîâåí çà ïðîâàëà
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Отказът на България
от новата система за
плащане на газа, предло-
жена от Русия, неизбеж-
но ще доведе до по-
високи цени за крайните
потребители. Това заяви в
интервю за ТАСС Юрий
Пилипсон, директор на
Четвърти европейски
департамент на руското
външно министерство.
"По същество на българи-
те се налагат съмнителни
скъпоструващи схеми, по
които американски корпо-
рации и всякакви посред-
ници ще печелят пари.
Ръстът на цените за
крайните потребители е

Íà áúëãàðèòå ñå
íàëàãàò ñúìíèòåëíè
ñêúïîñòðóâàùè
ñõåìè, ïî êîèòî
àìåðèêàíñêè
êîðïîðàöèè è
âñÿêàêâè ïîñðåäíèöè
ùå ïå÷åëÿò ïàðè
çà ñìåòêà
íà êðàéíèòå
ïîòðåáèòåëè

неизбежен, а необоснова-
ното обвинение в използ-
ване на "газовото оръ-
жие" - както е модерно
сега - е стремеж да се
обвини Русия", посочи
той.

Пилипсон отбеляза, че
България, която доскоро
"претендираше за ролята
на газов хъб за Балканите
и цяла Европа, спешно
търси алтернативни източ-
ници и пътища за внос на
синьото гориво". "Бяха
дадени обещания за
компенсиране на дефицита

чрез закупуване на втеч-
нен газ в САЩ и резерви-
ране на капацитет в
гръцкия терминал за
приемането му", добави
той.

Според дипломата
днес Русия е свидетел на
"опити на официална
София да се самокориги-
ра от мощния удар, който
самите власти нанесоха
на българската икономика
и социална сфера с
участието си в антируски-
те санкции, с радикално
тълкуване на съответните

Размерът на тол такса-
та за изминато разстояние
от тежкотоварни пътни пре-
возни средства ще бъде
увеличен поетапно. Въвеж-
да се и реално таксуване
за второкласната пътна
мрежа за тежкотоварния
трафик. От 1 януари се
предвижда намаление с по
10% на всички видове ви-
нетки за лекотоварни ав-
томобили. Така годишната
винетка от 2023 г. ще стру-
ва 87 лв. За целта Минис-
терският съвет прие изме-
нение на Тарифата за так-
сите, които се събират за
преминаване и ползване
на републиканската пътна
мрежа, съобщи Правител-
ствената информационна
служба.

Поетапната актуализа-
ция на размера на тол так-
сите за пътни превозни
средства над 3,5 тона и тол
таксуване за пътищата вто-
ри клас предвижда 50 % от
общото планирано увеличе-
ние да влезе в сила от
01.07.2022 г. С още 50 % ще
е увеличението от 01.01.2023
г., когато ще бъде достиг-
нат пълният размер на пър-
воначално предложените
промени в тарифата за так-
сите. Това ще важи и за вто-
рокласната пътна мрежа,
която вече също подлежи
на толуване.

При варианта на поетап-
но увеличение на тол так-
сите се предлага от 1 юли
тази година автомобилите
между 3,5 и 12 тона, в за-
висимост от екокатегория-
та си, да плащат между 6 и

Ìîñêâà:

подходи на ЕС, включи-
телно с отхвърляне
на схемата за плащане
на доставките на приро-
ден газ, предложена от
Русия".

Пилипсон подчерта, че
предложеният от Русия
алгоритъм за плащане на
газа е "прозрачен и
прост". "Много европей-
ски компании вече го
използват успешно.
Българските власти тряб-
ва да решат дали да
преминат към новата
система за плащане, за
да получават горивата
навреме, в пълен обем и
на разумна цена, или да
отхвърлят нововъведение-
то в ущърб на обикнове-
ните граждани и в полза
на чуждестранния капи-
тал. Що се отнася до
Русия, ние оставаме
честен и надежден дос-
тавчик. Трябва да сме
сигурни, че и купувачите
се държат делово", доба-
ви той. ç

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
5700 Тетевен, пл. "Сава Младенов" № 9,
тел.: 0678/5 22 00, факс 0678/9 61 11
е-mail: mayortn@abv.bg; mayor@teteven.bg

О Б Я В Л Е Н И Е
Община Тетевен по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост във връзка с

чл. 19, ал. 1, т. 5 от Закона за водите, уведомява собствениците на поземлени имоти в землището
на гр. Тетевен, обл. Ловеч, че ще започне процедура по  отчуждаване на техните имоти, попадащи
в границите на пояс I на санитарно-охранителна зона (СОЗ), около каптиран извор "КИ - Сливака -
ВиК Ловеч - Полатен, Тетевен", съгласно изготвен проект по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за
изграждане и експлоатация на СОЗ, около каптиран извор "КИ - Сливака - ВиК Ловеч - Полатен,
Тетевен", съгласуван от РЗИ-Ловеч, РДГ-Ловеч и ОД "Земеделие" гр. Ловеч, във връзка с Решение
№1111/22.05.2019 г. на Общински съвет Тетевен и с оглед реализиране на обект, публична общин-
ска собственост, както следва:

№ № на имота Начин на Собственик Площ Засегната Размер на
трайно на целия площ в Обезще-
ползване имот пояс I-ви, тението

в дка. в СОЗ в дка в лв.

1. 72343.3.115 Ливада Насл. на Георги 17.185 дка. 1.937 дка. 2324,40 лв.
Михайлов Саулски
Невенка Михайлова
Вълова

2. 72343.3.116 Ливада Насл. на Милка 2.440 дка 1.150 дка 1380,00 лв.
Тодорова Петкова

3. 72343.3.118 Ливада Динко Маринов 3.133 дка 2.653 дка 3183,60 лв.
Стоянов

4. 72343.3.119 Ливада Н-ци Димитър 0.408 дка 0.400 дка 489,60 лв.
Матев Илиев

5. 72343.3.120 Ливада Насл. на Калин 0.277 дка 0.246 дка 332,40 лв.
Петков Лаков

6. 72343.3.121 Ливада Насл. на Калин 2.517 дка 0.305 дка 366,00 лв.
Петков Лаков

7. 72343.4.175 Др. вид МЗГ-ДЛ 1.221 дка 0.859 дка 3091 лв.
дървопроизв.
гора

8. 72343.15.323 Др. вид МЗГ-ДЛ 58.868 дка 0.443 дка 1373 лв.
дървопроизв.
гора

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН, Съгласно Заповед №185/10.03.2020 г.
Данните са заличени съгласно чл. 2, ал. 2 от ЗЗЛД

П О К А Н А
На основание чл. 16, ал. 1, чл. 17, ал. 2 от Закона за кооперациите и чл. 27, ал. 1 от Устава на

Кооперация "Надежда-КООП", Управителният съвет на кооперацията свиква редовно отчетно изборно събра-
ние на 16 юли 2022 г. в залата на читалище "Васил Левски" с. Горна Малина от 09:30 часа при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д
1. Отчет за работата на УС за едногодишната дейност на Кооперация "Надежда-КООП" и насоки за

развитие през 2022 година.
2. Приемане на годишния финансов отчет на Кооперация "Надежда-КООП" за 2021 г.
3. Заключение на КС по отчета на УС, годишния финансов отчет и доклад за контролната дейност през

2021 година.
4. Утвърждаване решенията на УС на Кооперация "Надежда-КООП" за отчетния период за 2021 година.
5. Делегиране права на УС за сключване на договори за кредити, сделки и сдружения.
6. Освобождаване от отговорност Председателя на кооперацията и УС и членовете на Управителния

съвет и Контролния съвет.
7. Избор на Председател на Кооперация "Надежда - КООП" с. Горна Малина.
8. Избор на Управителен съвет и Контролен съвет
Съгласно чл. 28, ал. 2 от Устава на кооперацията при липса на кворум, събранието ще се проведе

1 /един/ час по-късно - 10:30 часа в същия ден, на същото място, независимо от броя на присъстващите
член-кооператори. Управителен съвет на кооперация "Надежда-КООП" с. Горна Малина

Граждани се събраха
вчера пред служебния
вход на Народното съб-
рание на протест, орга-
низиран от КНСБ. Пла-
катите им са с надписи
"С тези пари не може да
се живее в България",
"Инфлацията расте - до-
ходите не" и "Справедли-
ва и адекватна минимал-
на заплата". Протестна-
та акция е с искане за
увеличаване на минимал-
ната работна заплата от
710 на 760 лева. Пред
журналисти главният ико-
номист на КНСБ Любос-
лав Костов заяви, че от
24 години в България не
е имало толкова висока
инфлация. От синдиката
посочват, че за послед-
ната една година цените
на стоките от потребител-
ската кошница са се уве-
личили от 72,36 лв. на
104,62 лв.

Сред исканията на
протестиращите е и ръст
на работните заплати на
работниците и служите-
лите в бюджетната сфе-
ра с минимум 15%, а на
"работещите на терен" -
с 20 на сто. От конфеде-
рацията посочват, че ин-
флацията е обезценила
труда на хиляди работе-
щи. Тяхната лична инфла-
ция е два-три пъти по-го-
ляма от средната, която
дава Националният ста-
тистически институт. За
последните 12 месеца не
получиха нито едно лев-
че, добави Костов. По ду-
мите му пари има, а при-
ходите са подценени.

Третото искане на
КНСБ е за по-висока под-
крепа за семействата с
деца - предлага се увели-
чение на данъчното об-
лекчение за деца от 4500
на 7500 лв. годишна да-
нъчна основа за едно де-
те и от 9000 на 15 000 лв.
за семейство с две деца.

Според главния ико-
номист на КНСБ парите
за увеличаване на зап-
латите ще дойдат през
повишаването на прихо-
дите, през неизпълнени-
ето на капиталовата прог-
рама. Хората в средната
класа и с ниски доходи
понасят най-голямата те-
жест от тази криза, те
най много обедняват, ко-
ментира Костов. Той зая-
ви, че протестната акция
на синдиката ще продъл-
жи, докато не бъдат при-
ети исканията им. ç

ÊÍÑÁ ïîèñêà 760 ëâ.
ìèíèìàëíà çàïëàòà
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Òîë òàêñèòå òðúãâàò íàãîðå
9 стотинки за изминат ки-
лометър по автомагистрала.
Тарифата за движение по
пътища първи клас ще е
между 5 и 8 стотинки на ки-
лометър, а за второкласни-
те пътища - между 2 и 3 сто-
тинки. За тези превозни
средства от 1 януари 2023
година ставките се пред-
вижда да бъдат съответно
между 10 и 13 стотинки за
магистрала, между 6 и 9
стотинки за първокласен
път, а за второкласните пъ-
тища - между 4 и 7 стотин-
ки на километър.

От 1 юли автомобилите
над 12 тона, които са с 2
или 3 оси, според екокате-
горията си, ще плащат меж-
ду 16 и 20 стотинки за ма-
гистрала. Заплащането за
преминаване по първокла-
сен път ще е между 13 и 17
стотинки на километър, а по
пътища втори клас - между
9 и 11 стотинки. За тези то-
варни автомобили тарифа-
та от 1 януари 2023 г. тари-
фите ще бъдат от 26 до 30
стотинки за километър пре-
минаване по автомагистра-
ла, между 22 и 25 стотинки
за пътища първи клас и
между 19 и 23 стотинки за
пътища второкласните.

При автомобилите над
12 тона с 4 повече оси це-
ната на километър от 1 юли
т. г. ще е в границите от 15
стотинки за второкласен
път за превозно средство
категория ЕВРО VI, EEV и
32 стотинки за категории
ЕВРО 0,I, II при пътуване
по магистрала. От 1 януа-
ри догодина цената ще е

от 29 стотинки за второ-
класен път за най-високи-
ят евро клас и 43 стотинки
за изминаването на кило-
метър по автомагистрала
за товарен автомобил ка-
тегории ЕВРО 0,I, II.

Според категорията на
превозното средство и кла-

са на пътя автобусите меж-
ду 3,5 и 12 тона ще от
1 юли плащат между 1 и 5
стотинки за километър, а от
1 януари догодина между 2
и 8 стотинки. Тези с тегло
над 12 тона - между 1 и 6
ст./км от юли и между 3 и 9
ст./км от догодина. ç
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Холивудски звезди, вклю-
чително Ейми Шумър, Джу-
лиан Мур и Марк Ръфало,
разпространиха писмо, в ко-
ето призовават филмите и
телевизионните предавания
да показват отговорно отно-
шение към притежаването
на оръжие и да ограничат
сцените, включващи деца с
огнестрелни оръжия.

Отвореното писмо, напи-
сано в отговор на скорош-
ните масови стрелби в САЩ
в Увалде и Бъфало, бе под-
писано и от топ продуцен-
тите J.J. Ейбрамс ("Изгубе-
ни"), Шонда Раймс ("Бри-
джъртън") и ръководителка-
та на Lucasfilm - Катлийн
Кенеди.

"Културните нагласи към
пушенето, шофирането в
нетрезво състояние, пред-
пазните колани и равенст-
вото в брака са се развили
до голяма степен поради
влиянието на филмите и те-
левизията. Време е да се
погрижим за безопасността

Холивудски звезди не искат
оръжия във филмите

Третия филм за симпатич-
ното мече снима режисьорът
Дагал Уилсън. Заглавието е
"Paddington in Peru" ("Падин-
гтън в Перу"), пише The
Hollywood Reporter.

За постановчика лентата
е дебют в игралното кино.
Неговата работа за Парао-
лимпийските игри 2016 г. е
удостоена Гран При на фес-
тивала "Кански лъвове". Се-
рията филми "Приключени-
ята на  Падингтън" се осно-
вава на книгите на Майкъл
Бонд. Главният герой е ме-
че, което пристига в Лон-

Правят трети филм
за мечето Падингтън

на оръжията", се казва в
писмото, споделено от Brady
Campaign, организация за
контрол на оръжията. "Ние
молим сценаристите, режи-
сьорите и продуцентите да
имат предвид насилието с
оръжие на екрана и най-доб-
рите практики за безопас-
ност на оръжията."

Мерките включват показ-
ване на герои, които заключ-
ват оръжията си безопасно,
и провеждане на дискусии
преди началото на производ-
ството за това дали могат
да се използват алтернати-
ви на оръжията. Огнестрел-
ните оръжия наскоро надми-
наха катастрофите с мотор-
ни превозни средства като
водеща причина за смърт
сред американските непълно-
летни. Писмото призовава
"колегите в творческата об-
щност" да "ограничат сцени-
те, включително на деца и
оръжия".

Миналия месец 10 души
бяха застреляни при расис-

тка атака срещу магазин за
хранителни стоки в щата Ню
Йорк. Десет дни по-късно 19
деца и двама учители бяха
убити по време на стрелба в
училище в Увалде, щата Тек-
сас. Като цяло 4368 деца и
юноши в САЩ до 19-годиш-
на възраст са загинали от
огнестрелно оръжие през
2020 г.

Отвореното писмо е под-
писано от 200 холивудски
фигури, включително Джи-
ми Кимел, Джъд Апатоу, Бил
Лорънс, Деймън Линделоф
и Адам Маккей. В него се
отбелязва, че оръжията "за-
емат видно място в телеви-
зията и филмите във всяко
кътче на земното кълбо, но
само Америка има епидемия
от насилие с оръжие". "От-
говорността е в слабите за-
кони за оръжията, подкре-
пяни от онези политици, ко-
ито се страхуват повече от
загуба на власт, отколкото от
спасяване на животи".

БГНЕС

Населението на острова е около 350 хил.
души, което отговаря горе-долу на една Вар-
на. Годишно в Исландия се издават около
2000 заглавия, а според статистиката наис-
тина всеки десети жител на острова е проб-
вал да напише книга веднъж.

"Изключително горди сме с родната си
литература - казва Гудрун Балдвинсдотир,
един от мениджърите в Исландския литера-
турен център. - Именно книгите са част от
нашата идентичност. Макар да звучи като
клише, имаме нужда да разказваме истории."

Исландската литература се превръща на-
последък във феномен.

2020-а бележи рекорд по отношение на
исландските автори, издадени на чужди ези-
ци. За да се случи, работи именно Исландс-
кият литературен център. Организацията от-
пуска общо 111 гранта за преводи на цели
28 езика. При това преводът е жизненова-
жен за исландските писатели, тъй като на
родна земя са способни да продадат между
2000 и 3000 екземпляра от книгите си.

Друга причина за възхода на местната
литература се крие в туризма. В момента
Исландия е хитова дестинация, като броят
на туристите расте всяка година. За 2022-ра
се очакват около 1,4 млн. души, което е че-
тири пъти повече от местното население.

Властите също подпомагат писателите.
Онези, които са превърнали писането в про-
фесия, могат да разчитат на т. нар. творчес-
ка заплата. Сред авторите, които я получа-
ват, е и Хилдур Кнутсдотир, която създава
литература за млади читатели.

Със средствата, които й отпуска държа-
вата, тя може да си позволи канцелария в

центъра на Рейкявик, където ходи всеки ден,
сякаш е на работа.

"Парите не са много - по-скоро основна
заплата, но ако тя не съществува, сигурно в
Исландия ще има само трима професионал-
ни писатели", казва тя.

Когато става дума за из-
вестни родители, се обръ-
ща по-голямо внимание на
самотните майки. И това е
съвсем правилно - никак не
е лесно за дамите да отг-
леждат детето си сами, до-
ри да си успели и извест-
ни. Защото живеем в епо-
ха, в която разликата в
заплащането на мъжете и
жените все още е чувстви-
телна!

Всеки десети исландец е написал книга

За държавната помощ тя моли, след като
създава първите си две книги. Специална
комисия й позволява да взима "творческа
заплата" за три месеца, като постепенно сро-
кът се удължава. Всяка година обаче писа-
телите са длъжни да подадат отчет върху
какво работят. Доходите спират автоматич-
но, ако такъв липсва. Не се подкрепят про-
екти, които са в областта на криминалните
и детективските романи.

Четенето на острова е едно от най-дос-
тъпните забавления, особено през безкрай-
ната зима. Според статистиката, с която раз-
полага Исландският литературен център, все-
ки исландец прочита минимум две книги ме-
сечно. По-запалените - по пет и повече.

дон от Перу. В Англия го
приютява семейство Браун.

Мечето с характерната
шапка и палто, поклонник на
мармалада и пропътувало от
Перу до лондонската гара Па-
дингтън, стана любимец на
много деца по света.

Първата книжка с него
излиза през 1958 г. под заг-
лавието "Мечето Падинг-
тън". Следват още двайсети-
на издания със същия ге-
рой. Общият продаден ти-
раж по света на книгите с
култовото мече възлиза на
35 млн.

Някои звезди отглеждат
децата си сами

Но къде са самотните ба-
щи? Някои звезди, отглеж-
дали децата си сами.

Лиъм НИЙСЪН
Актьорът Лиъм Нийсън

овдовява през 2009 г., ко-
гато съпругата му, актриса-
та Наташа Ричардсън, за-
гива при трагичен инцидент
със ски. От този момент
Нийсън става самотен ба-
ща на двамата си синове -
Мишел (роден през 1995 г.)

и Даниел (роден през 1996
г.). Според мнението на
близки и приятели той е
блестящ и доста закрилящ
баща.

Рики МАРТИН
Рики Мартин става са-

мотен баща по собствено
желание през 2008 г., кога-
то осиновява двамата си си-
нове Матео и Валентино,
родени от сурогатна май-
ка. Кралят на латино поп
музиката е много горд са-
мотен баща, който обича да
показва момчетата си при
всяка възможност. През
2017 г. той се жени за Юън

Йосеф и по-късно двамата
имат дъщеря Лусия и син
Рен.

Кристиано РОНАЛДО
Кристиано Роналдо, кой-

то вероятно е най-известни-
ят футболист в света, също
е самотен баща. Той става
такъв, когато през 2010 г.
се ражда синът му Кристи-
ано-младши. Роналдо полу-
чава пълно попечителство
над него, а самоличността
на майката на детето оста-
ва неизвестна. Оттогава той
има още четири деца, две
от които с партньорката си
Джорджина Родригес.Рики Мартин

Мечето с автора
на книгата

Майкъл Бонд

Джулиан Мур
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Писателят Антон Страшимиров -
дръзновен и неспокоен дух

 На 15 юни 1872 г. във
Варна се ражда един от пър-
вите модернисти в българс-
ката литература - писателят
Антон Страшимиров. Баща
му е зидар, преселник от
разложкия край. Малкият
Антон е едва на 13, когато
тръгва да работи из Добру-
джа. Слугува в кръчми, бе-
ре тютюн, после се захва-
ща да работи като книгове-
зец, пробва се като бояджия.
Не изпуска и учението. Пос-
ледно учи в Земеделското
училище в Садово и въпре-
ки че го напуска, без да го
завърши, е впечатляващо
образован.

Започва работа като на-
чален учител в различни се-
ла по Черноморието. Проя-
вява се като будна личност
с просветителски дух. Редак-
тира в. "Глас от Изток" в
Бургас и започва живо да

се интересува от политика.
Заинтригуван е от идеи-

те на т.нар. народнически
социализъм. Бил е три пъ-
ти депутат в Народното съб-
рание. Но остава с непре-
ходна стойност в съзнание-
то на българите, с неговата
литературна дейност. Дори
само ако ни бе оставил ро-
мана "Хоро" и комедията

"Свекърва", пак щеше да е
знаменателно много.

Знаменателна в живота
на Антон Страшимиров е
1895 г., когато заминава за
Берн, Швейцария. Там слу-
ша лекции по литература и
география. Запознава се с
творчеството на Ибсен и
Метерлинк.

Записва се в четата на

Яне Сандански и участва в
македонското освободително
движение. Една година след
като е уволнен като учител
в Казанлък, става делегат
на Казанлъшкото дружество
на Седмия македонски кон-
грес. Избран е за делегат и
на Осмия македоно-одрин-
ски конгрес. Страшимиров
е доверено лице във ВМРО.
На него са поверени 3000-
те лири от откупа на Мис
Стоун. Случаят предизвик-
ва международен отзвук.

Страшимиров е наисти-
на "шило", което "в торба
на седи". През 1901 г. за-
почва да издава сп. "Наш
живот". Избран е за депу-
тат в XII Народно събра-
ние. Бил е три пъти депу-
тат - освен в XII, в XV и в
XXII Народно събрание.
Участва в Балканската вой-
на като редник. През Меж-

Музеят на спасеното из-
куство бе открит в пещерна
структура, която е част от
древните бани на император
Диоклециан в Рим. Излож-
беното пространство в Осмо-
ъгълната зала е проектира-
но така, че да демонстрира
по въздействащ начин уси-
лията на Италия чрез тър-
пелива дипломация, но и
тежки съдебни спорове, да
върне ценните антики в Ита-
лия. Често след като те са
били десетилетия в чужди му-
зеи или частни колекции.

Експонатите ще се сменят
на всеки няколко месеца. Из-
ложените предмети ще бъдат
връщани в териториите на
техния произход. Много от
тях са от древните етруски и
Магна Греция (Велика Гър-
ция) в Централна или Юж-
на Италия. В изложбата са
представени 100 от 260 арте-
факта, открити в САЩ и вър-
нати в Италия през декемв-

Ирландия чества 100 години на романа "Одисей" от
Джеймс Джойс - основна творба в англоезичната литерату-
ра, с традиционния Блумсдей, който е много по-празничен,
съобщи АФП.

Още от началото на
седмицата почитатели на
писателя се разхождат из
Дъблин в костюми от епо-
хата и разиграват сцени
от книгата. Във вторник
в музея на Джеймс Джойс
бе възпроизведена въобра-
жаема среща между него
и съвременника му Мар-
сел Пруст, на която два-
мата обсъждат оставеното
от ирландеца наследство.

Празненствата се раз-
простират и извън Ир-
ландия, в ирландските
посолства в Южна Афри-
ка и Виетнам, на фести-
вали на книгата в Кана-
да и Китай.

Датата 16 юни е тази,
на която героят в романа
Леополд Блум броди из
града и среща  други хо-
ра, реални и измислени. За първи път Блумсдей е отбеля-
зан в Дъблин през 1954 г. Поетът Патрик Кавана и коми-
кът Флан О' Брайън тогава вървят по стъпките на Леополд
Блум с приятели, като се задържат много повече в кръчми-
те от героя в измислената му одисея. Всяка година след
това почитатели на Джойс се събират на места, посочени в
епизоди от книгата. Денят често започва със закуска с бъб-
реци, каквато е изял Леополд Блум.

"Одисей" е публикуван в Париж през февруари 1922 г.
Героят на романа следва непряко премеждията на героя на
Омир при завръщането си в Троя. Действието е на 16 юни
1904 г. в Дъблин, когато страната е още под британски
контрол. Първоначално романът е забранен във Великоб-
ритания и САЩ заради "неприлични" сцени.

Смятаният от много критици за най-значимото англое-
зично произведение на XX век, "Одисей" е труден роман,
който разчупва жанровете и повествователните техники и
повдига въпроси за ирландския национализъм, религиоз-
ните догми и сексуалност.

Ирландското правителство, което по времето на поета е
под влиянието на Католическата църква, отказва да репат-
рира тялото на Джеймс Джойс след смъртта му през януари
1941 г. на 58-годишна възраст, заради силната му критика
към институцията. Джойс прекарва голяма част от живота
си в Европа, все още е погребан в Цюрих, Швейцария,
където туристите  му отдават почит.

Романът, написан докато Джойс е на фронта на Първа-
та световна война, шокира, но и предизвиква размисъл,
като авторът преработва мита на Омир, адаптирайки го
към тогавашния Дъблин.

В самия център  на Ли-
верпул, Англия, макар и вре-
менно, улицата носи името
на музиканта от The Beatles
- Пол Маккартни. Преди дни
той стана на 80 години, как-
то пише Liverpool Echo.

На тази улица се нами-
рал известният  Cavern Club,
в който знаменитата ливър-
пулска  група The Beatles чес-
то свирела. До 24 юни ули-
цата ще бъде с името на
Маккартни, а после ще се
върне към старото си име.
Сър Макартни е роден на
18 юни 1942 г. в Ливърпул.

Маккартни придобива
международна слава като
един от членовете на попу-
лярната рок група "Бий-
тълс". Някои го смятат за
водеща личност в състава.
Той е текстописец и основен
композитор, заедно с Джон

дусъюзническата и Първа-
та световна война е военен
кореспондент и сътрудничи
на вестник "Военни извес-
тия" и списание "Отечест-
во". След войните редакти-
ра списание "Наши дни",
създава "Българска общодос-
тъпна библиотека". Редакти-
ра и помага на млади пи-
сатели като Христо Ясенов,
Марко Марчевски . След
Септемврийското въстание
през 1923-та написва в по-
зив знаменитите думи: "Кла-
ха народа, както и турчин
не го е клал!" Той  безст-
рашно се опълчва на Цан-
ковия терор и основава по-
мощен комитет за подпома-
гане на сираците. Още пър-
вото публикувано стихотво-
рение на  ясно отразява ха-
рактера на този дръзновен
човек: "Мъчно, тясно ми е
- простор ми дайте".

Ирландия чества 100 години
на „Одисей“ от Джеймс Джойс

ри 2021 г. Експонатите отк-
рити по време на тайни раз-
копки и незаконно изнесени,
включват изящно издълбани
етруски фигурки и внушител-
ни рисувани делви, създаде-
ни няколко века пр.н.е.

Много от тях идват от
района близо до съвремен-
ния град Черветери, който
се слави с откритите остан-
ки от етруската цивилизация.
Един артефакт е особено по-

разителен - керамична дел-
ва в червено и бяло, висока
повече от метър и украсена
с изображения на коне и
котки. Върху нея е изобра-
зена митологичната сцена на
ослепяването на Полифем,
човекоядец и циклоп. Излож-
беното пространство е част
от Националния римски му-
зей. Настоящата експозиция
може да се види до 15 ок-
томври.

Улица в Ливърпул носи името на Пол Маккартни

Ленън. Тандемът между два-
мата ражда над 50 хита. След
разпадането на "Бийтълс"
Маккартни продължава му-
зикалното си развитие с ус-
пешна солова кариера и ка-

то водач на бандата "Уингс".
Записан е в Книгата на ре-
кордите на Гинес като най-
успелия композитор в исто-
рията на популярната музи-
ка.

Италия създаде музей за древни артефакти,
иззети от трафиканти
Италия създаде музей за древни артефакти,
иззети от трафиканти
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Еньовден и мистичната сила на билките
На 24 юни честваме един

необикновен празник - Еньовден.
Празникът на лятното слънцесто-
ене. Няколко години преди новата
ера е роден св. Йоан Предтеча -
човекът, предсказал идването на
месията. Именно на него е посве-
тен и празникът, който по българ-
ските земи е познат като Еньов-
ден. Традициите на този ден, са
изключително интересни.

Според някои изследователи
честванията на Еньовден датират
още от времето на мистичните
траки. Самият ден съвпада с лятно-
то слънцестоене, затова в много от
поверията заляга култът към слън-
цето. На изток славянските народи
често кладат огън, който после
прескачат. Друга легенда разказва,
че в навечерието и на самия Еньов-
ден билките добиват по-голяма, едва
ли не чародейна сила.

Старите българи помнят
приказките на своите предци.
Който види как слънцето играе в
утрото на празника, ще бъде
здрав цялата година. Силата на
небесното светило правила водата
лековита, а в сутрешната роса се
криела магия. Който измие очите
си или пък се претърколи през
росата, също го чакало здраве.

Хората вярват, че на Еньовден
не трябва да се жъне. Св. Еньо ще
се ядоса и гръм ще удари онзи,
който, вместо да го уважи, отиде
да работи. В България християнс-
ката традиция се смесва с окултно-
то, с предания и легенди от отдав-
на отминали времена, които са
пренесени от езически времена.
Това далеч не е единственият
празник, който балканският народ
чества по особен начин.

Известен е и ритуалът Еньова

буля, когато жените в селото
преобличат с хубави одежди някое
малко момиче и му слагат черве-
но було. Понасят го сред нивите
и по улиците, като го съпровождат
с песни. Говори се, че така молят
св. Еньо за здраве.

На празника старите знахари
отиват през нощта и наливат
вода от някой планински извор.
Това трябва да стане при пълна
тишина, а водата наричат "мъл-
чана". Тя придобива свърхестест-
вена сила, която ще изчезне, ако
някъде се чуе глас. Красотата на
Еньовден се крие в българския
дух, който се е запазил през
дългите векове превратности в
историята. Необезпокоявани от
времето, традициите запазват
своята мистична красота и навяр-
но завинаги ще живеят по прек-
расните на земи.

Тесните пътища ,
криволичещи между
възвишенията на Родо-
пите, са желани за ня-
колкодневно пътешест-
вие из най-обичаната
българска планина.

Родопските села
предлагат красиви глед-
ки и изобилие от инте-
ресни места. От блаже-
ното спокойствие на До-
лен и Лещен до необик-
новените атракции в
Дорково и Побит камък.

Лещен е разполо-
жен в полите на Запад-
ните Родопи,  едно от
най-фотогеничните се-
ла, в които можете да
попаднете. И рядко ня-
кой идва тук случайно
- близките села Кова-
чевица и Долно Дря-
ново са не по-малко ко-
лоритни, а около тях
има немалко пътеки,

Магията на Родопските села
ната дестинация, която
се намира недалеч от
Пловдив и макар да има
запазени възрожденски
къщи с тежки дървени
порти, най-големият
принос е в това, че е
родното място на писа-
теля Николай Хайтов.

В центъра на селото
можете да си налеете
вода от чешмата на
Хайтов или да се спре-
те при църквата. Пос-
тоянните жители на се-
лото са едва няколко де-
сетки и в делнични дни
улиците му са пусти.
Разходката сред пустее-
щите сгради навява ме-
ланхолия.

Село Борово е чу-
десно за почитателите
на поклонническия ту-
ризъм и природата. На
възвишение край село-
то се издига малкият

Лятото е сезонът на
сладоледа, а дегустира-
нето на местни сладо-
леди често е едно от за-
дължителните кулинар-
ни преживявания в спи-
съка на почитателите.

По света има места,
където леденият десерт
е с вкус на гъши дроб.
Други майстори не са
толкова драстични, а
просто добавят към
сладката основа вкусо-
ве като цвекло, сирене
чедър или козе сирене
в търсене на вкуса "ума-
ми".

Най-необичайните
сладоледи са в Япония:
добавят телешки език,
къри, чесън. Има едно
легендарно място за
сладолед в Токио - на-
рича се Ice Cream
Paradise и сервира над
300 вкуса сладолед. Сред
традиционните вани-
лия, шоколад и ягода в
менюто има и дръзки
предложения - чесън,
къри, скариди, акула,
змиорка и други.

Французите обожа-

По-голямата част от на-
ционалния парк ще бъде
достъпна до половин месец,
по-рано очакваното, след
като рекордни наводнения
опустошиха региона на Йе-
лоустоун миналата седми-
ца, съобщава Асошиейтед
прес.

Главният рейнджър на
Йелоустоун Кам Шоли уточ-
ни, че паркът ще приема
по-малко посетители и въз-
становяването на пътните
връзки с някои населени

водопади и скали с
гледки.

Равногор притежава
планинската свежест и
безкрайни гледки към
завитите със зелени ки-
теници Родопите. Село
Равногор е грижливо па-
зено късче от минало-
то.  Придоби и туристи-
ческа популярност зара-
ди невероятните пано-
рами към Родопите, ко-
ито се разкриват от две-
те емблематични места
край него - Бекови ска-
ли и Червената скала.

На ръба на скалите
има пейки и беседки, къ-
дето можете да си нап-
равите снимки или пик-
ник. По пътя към Рав-
ногор има няколко ви-
нарни, можете да спрете
и за разходка в минало-
то из Брацигово.

Яврово е малко поз-

параклис "Възнесение
Господне", който е маг-
нит за фотографи от
цялата страна заради
многобройните въз-
можности за запечат-
ване на впечатляващи

кадри по всяко време.
Съвсем близо е ма-

настирският комплекс
Кръстова гора - място,
което се слави с леко-
витата си атмосфера.
Цяло лято в Кръстова

гора идват да преспят
поклонници, вярващи,
че нощем небето се от-
варя и Господ чува мо-
литвите им. Празникът
на комплекса е на 14
септември.

Родното място на Николай Хайтов - Яврово

Странните сладоледи по света

ват гъши дроб и под
формата на сладолед.
Едно от емблематични-
те места е гурме рабо-
тилницата за сладолед
Philippe Faur. Сладоле-
дът се харчи из цяла
Франция - от Тулуза и
Париж до Екс ан Про-
ванс и малки градчета
в страната. На майсто-
рите са били нужни че-
тири месеца, за да съз-
дадат рецепта на сладо-
леда от гъши дроб.

В Шотландия има
сладолед с люта чушка.
През 2018 г. кафене
Aldwych в Глазгоу, Шот-

ландия, влезе в светов-
ните новини със звез-
дата в менюто си - най-
лютия сладолед на све-
та. Наречен "Дъхът на
дявола", той съдържа
една от най-лютите
чушки в света - от сор-
та "Каролински жътвар".
Тази чушка е 500 пъти
по-люта от табаско и за-
това сладоледът се про-
дава само на лица над
18 г., които са подпи-
сали декларация, с коя-
то освобождават от от-
говорност заведението
при каквито и да било
последствия.

Парк „Йелоустоун“ отново посреща туристи
места в Монтана ще отне-
ме време.  Изграждането на
пътищата и мостовете ще
струва 50 млн. долара, пре-
доставени от бюджета за
строежа на федералните
магистрали.

Повече от 10 000 по-
сетители бяха принудени да
го напуснат, когато Йелоус-
тоун и още няколко други
реки излязоха от коритата
си. Достъпът до живописна-
та местност на природния
феномен ще бъде само за

туристи, които посещават
парка за един ден и не ос-
тават да нощуват. Северни-
ят регион ще даде възмож-
ност за достъп до популяр-
ни атракции, водопада Тау-
ър Фол (Tower Fall) и горе-
щите извори Мамът Хот
Спрингс (Mammoth Hot
Springs).  Но ще остане заб-
ранено навлизането в доли-
ната Ламар, известна с бо-
гатата си дива природа и в
която могат да се срещнат
мечки, вълци и бизони.
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Археолози откриха за пръв път
артефакти от управлението Хеопс

Египетско-герман-
ска археологическа
експедиция намери
артефакти от времето
на фараона Хеопс.
Мястото е "Храмът
на слънцето" в квар-
тал Матарея в Кай-
ро. В древността тук
е бил град Хелиопо-
лис, съобщи Минис-
терството на туризма
и на паметниците на
културата. Откритие-
то е направено по
време на разкопки на
основите на храма.
По време на царува-

нето на Хеопс е
построена голямата
пирамида в Гиза.

"Фрагменти от
Четвъртата династия
на Древен Египет, от
управлението на
Хеопс между около
2589 и 2566 г.
пр. н. е., са открити
за пръв път в Хелио-
полис", заяви ръко-
водителят на екипа
Дитрих Рауе. Въз-
можно е те да са
принадлежали на
непознати досега
здания на Хеопс в

Матарея или да са
донесени от пирами-
дите в Гиза като
строителен материал
по време на Деветна-
десетата династия на
Рамзес Първи.

Археолозите са
попаднали и на следи
от различни истори-
чески периоди, вклю-
чително от ранната
история. Сред тях са
пластове от "Нулева-
та династия", която е
част от Додинастич-
ния период или
културата Накада III.

Четвъртото издание на
азиатския фестивал е по
инициатива на индонезий-
ското посолство в Бълга-
рия, заедно с още 11 дип-
ломатически представител-
ства - Виетнам, Индия,
Иран, Камбоджа, Монго-
лия, Обединени арабски
емирства, Пакистан, Палес-
тина, Република Корея,
Филипини и Япония.

Азиатският фестивал „Съкровища от Изтока“
открива Sofia Summer Fest на 2 юли

По време на фестивала
посетителите ще се  запоз-
наят с културата и традици-
ите на различните държави,
ще могат да се включат в
класове по йога, таекуондо,
различни азиатски танци.

"Съкровища от Изтока"
подкрепя фондация "МС -
Мога сам" и тяхната кам-
пания "1000 жерава" за
борбата срещу множестве-

ната склероза. Всички по-
сетители ще се включат в
сгъването на жерави, да-
рявайки своето време.
Очаква се  над 10 хиляди
посетители да вземат учас-
тие във фестивала и да се
насладят на повече от 30
дейности - азиатски изпъл-
нения, танци, музика, ку-
линарни изкушения и бой-
ни изкуства.

Легендата на френското
кино направи дълга и ярка
кариера за цели седем десе-
тилетия. Изигра повече от
160 роли. Без него е невъз-
можно да си представим  ев-
ропейското кино на ХХ и
ХХI век. Като никой друг
той предаваше на екрана
противоречивостта на чо-
вешката природа, колкото и
сложна да е тя.

Трентинян не стана звез-
да като Ален Делон или Бел-
мондо, но по-добре от тях
двамата изиграваше "чувст-
вителни" състояния. Дори ек-
зистенциалната пустота на
съвременния живот на чове-
ка. На 25 години той участ-
ва в драмата на Роже Вадим
"И Бог създаде жената". Вли-
за под кожата на нервен юно-
ша, незрял персонаж, но с
ефектната Брижид Бардо.

Филмът на Клод Льолуш
"Един мъж и една жена" от

На 92 почина звездата
Жан-Луи Трентинян

1966 г. го направи известен
по целия свят. "Да, това е
вярно. Той промени целия ми
живот. Ако тогава някой бе
предсказал това, всички щях-
ме да умрем от смях. Клод
имаше много малко пари за
този проект. Много хора смя-
тат, че филмът е специално
заснет частично в черно-бя-
ло и частично върху цветна
лента. За специален ефект.
Нищо подобно. Нямаше дос-
татъчно пари за цветен филм
- това е цялата тайна. Сни-
махме с най-простата каме-
ра от рамото на оператора,
така по-късно Ларс фон Триер
започна да работи. Целият
ни екип се забавляваше, ся-
каш любители ще правят
филм. Убедих Льолуш да про-
мени професията на моя ге-
рой. Първоначално той бе
лекар. А аз му предложих да
го направя състезател във
"Формула".

100 български писатели участват в
конкурс за нов роман „Приз „Орфей“

Сто български писатели
взимат участие в конкурса
за нов неиздаван роман
"Приз "Орфей". Парична-
та награда е в размер на
12 000 лв., а победителят
ще бъде обявен на 24 юни
в пресклуба на Българска-
та телеграфна агенция.

Сред участниците в
конкурса са Здравка Евти-
мова, Благомира Халачева,
Владо Трифонов, Георги Ве-
нин, Даниела Кузманова,
Нели Арнаудова, Светослав
Дончев, Тодор Господинов.
Учредител на наградата е
журналистът и филолог

Стоил Рошкев, който е и в
журито. Останалите оценя-
ващи са проф. дфн. Симе-
он Янев, Румен Леонидов
и Нора Стоичкова.

"Аз съм на мнение, че
ако искаме да има Бълга-
рия, трябва да се харчат па-
ри за българска култура. За-

щото всичко е култура -
икономиката също. Но не
пари за семки. А да може
творецът в действителност
да живее като творец, да
вдъхновява хората и да сла-
вослови Родината", комен-
тира Рошкев в социалните
мрежи.
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Мъж влиза при карди-
олог:

- Докторе, имам проб-
лем.

- Кажете.
- Миналата седмица се

прибирам от командиров-
ка и какво да заваря -
жената с чужд мъж...

- Чакай, чакай, психо-
терапевтите са на горния
етаж.

- Не, не, изслушайте
ме. И отварям гардеро-
ба, вадя пушката да го
гърмя. А ония ми вика: "Ча-
кай бе, ела да седнем да
пием по едно кафе, да се
разберем като мъже"...

И седнахме на по ка-
фе: "Виж сега, ако ме
гръмнеш, аз съм мъртъв,
ти ще си в затвора, жена
ти ще си лежи с някой
друг. Кой печели?"

И така се размина.
След няколко дена пак се
прибирам. Пак същия у
нас. Вадя пушката - ще
гърмя жената.

Ония ме спира: "Чакай,
чакай, ела да седнем да
пийнем по кафе, да се
разберем по мъжки. Ако
я гръмнеш, тя ще е мърт-
ва, ти ще си в затвора, а
аз ще чукам нещо друго.
Кой печели?"

И така изпихме кафе-
то. Онзи ден се прибирам.
Този наглец пак у нас. Ва-
дя пушката - ще се гър-
мя.

Ония отново ме спира:
"Чакай бе, ела на по ка-
фе, да поприказваме ка-
то мъже. Ако се гръмнеш,
ти ще си мъртъв, ние с
жена ти ще си живеем ту-
ка свободни. Кой печели?"

- Вие сте за освиде-
телстване!

- Не, докторе, аз само
да питам, от толкова мно-
го кафе, да не ми стане
нещо на сърцето...?

  

Харесал си Ванката
селската хубавица Мими
и взел да я задява. Един
следобед я взел от вкъ-
щи и я закарал на 2 км
до близкия язовир.

- Миме, ще ми дадеш
ли?

- Е, не още, не те поз-
навам добре.

- Хубаво, щом е така
ще си ходиш пеш.

- Е ми, ще си ходя пеш.
На другия ден минал,

взел я и я закарал на 10
км на разходка в плани-
ната.

- Миме, ще ми пуснеш
ли днес или предпочиташ
да си ходиш пеш?

- Ми няма, ако трябва
ще си ходя пеш!

На третия ден вече го
измислил, взел я и я за-
карал на 80 км от града.

- Миме, на 80 км от
вкъщи сме, ще ми пуснеш
ли, щото иначе нали зна-
еш, ще се прибираш пе-
ша.

- Ми няма да ти пусна,
Иване!

- Хубаво, ще се при-

бираш пеша, и тръгнал с
колата. По едно време
вижда в огледалото как
Мимето му маха отзад,
Ванката обърнал и се
върнал при нея.

- Какво, размисли ли?
- Ми не, ама исках да

ти кажа утре да не идваш
да ме взимаш.

- Защо?
- Няма да съм се

прибрала...

  

Гид по време на турис-
тическа обиколка в Ско-
пие:

- Внимание, това е
фонтан от 17-и век, а зад
него се строи храм, кой-
то ще е от 8-и век.

  

- Скъпи, направих па-
лачинки като извинение за
това, че снощи ударих ко-
лата.

- Какво си направила?
- Палачинки...

  

Метро, час пик. В тъл-
пата крещи един мъж:

- Помогнете! Синът ми
се задави с банкнота!
Умира!

Карикатури
Павел

КУЧИНСКИ

От тълпата се изнизва
дебела лелка, хваща мла-
дежа за топките и страш-
но ги стисва! От гърлото
на бедния младеж изска-
чат пет лева и вопъл "А-
а-а-а-а!!!"

Бащата, с уважение:
- Ега ти! Вие сигурно

работите в Бърза по-
мощ?...

- Не. В данъчното...

  

Седя си аз срамежли-
во на пейката до момиче
и се чудя как да я заго-
воря. По някое време се
престрашавам и я питам:

- Как си?
- Добре - отговаря мо-

мичето.
- А майка ти как е?
- И тя е добре.
- А баща ти?
- И той е добре.
Разговорът обаче

спря... Но момичето явно
ме хареса и реши да про-
дължи:

- Имам и баба и дя-
до...

  

- Дядо, искам сладо-
лед!

- И аз искам, ама ба-

ба ти е дала пари само
за две бири.

  

- Снощи с жена ми ве-
черяхме на свещи.

- Браво! Какво стана
после?

- Дойде токът...

  

- Пено, време ти е да
се омъжваш.

- Знам ма, Маро, но
все не намирам подходя-
щия мъж. Все за твоя Ву-
те си мисля.

- За моя мъж ли ма!?
- Да. Все за него мис-

ля. Викам си, божее, да-
но не ми се падне такъв
тъпанар.

  

Влиза студент на из-
пит.

Преподавателят:
- Знаеш ли?
- Знам.
- Какво знаеш?
- Предмета знам.
- Кой предмет знаеш?
- По който ще държа

изпит.
- По кой предмет ще

държиш изпит?
- Е, вие вече се заяж-

дате!

  

Влиза студент на из-
пит.

Преподавателят:
- Знаеш ли?
- Знам.
- Какво знаеш?
- Предмета знам.
- Кой предмет знаеш?
- По който ще държа

изпит.
- По кой предмет ще

държиш изпит?
- Е, вие вече се заяж-

дате!

  

Майка сготвила за ве-
черя домашен заек, но
тъй като децата много
обичали зайчето, решила
да не им казва какво е.
Докато вечеряли, момче-
то хапвало с апетит, по ед-
но време се обърнало към

татко си и му казало:
- Тате, какво е това?

Много е вкусно.
Бащата казал:
- Сега ще ви дам един

жокер - майка ви ме на-
рича така от време на
време.

В този момент дъще-
рята скочила, дръпнала
чинията на брат си и из-
викала:

- Не го яж, не го яж...
това е задник!

  

С мъжа ми отидохме
на среща на класа му. Той
непрекъснато наблюдава-
ше една пияна жена, коя-
то продължаваше да се
налива. Аз го попитах:

- Познаваш ли я?
- Да, тя е старото ми

гадже. Разбрах, че е за-
почнала да пие, след ка-
то се разделихме. Отто-
гава не е изтрезнявала -
отвърна ми той.

Кой би повярвал, че
някой може да празнува
толкова дълго време?!

  

Оръжието на жената -
това е нейната красота!
Ама много пари отиват за
превъоръжаване...

  

Две непознати жени в
асансьора на голям жи-
лищен блок:

- Много измъчена ми
изглеждате, случило ли се
е нещо? - пита едната.

- Не, но проблемът е
в мъжа ми - отговорила
другата. - Той постоянно
иска да правим секс. Има-
ме вече пет деца, прави-
ла съм и няколко аборта,
не мога повече. Не знам
какво да правя...

- Има решение - успо-
коила я първата. - Когато
настоява, пращайте го да
се катери по стълбите до
последния етаж на бло-
ка. Като се върне, вече
ще е изморен и няма да
ви тормози за това.

- Смятате ли, че ще
помогне?

- Сигурна съм! При
други действа.

След месец двете же-
ни пак се засичат в асан-
сьора.

- Съветът ви се оказа
много полезен - започна-
ла радостно потърпевша-
та. - Всеки път когато по-
иска, го пращам до пос-
ледния етаж, а после той
не ме закача повече на
тази тема.

- Радвам се за вас.
- Искам да ви благо-

даря. Нека пием по кафе
някъде!

- ОК, заповядайте при
мен. Ще пийнем, ще пого-
ворим...

- С удоволствие. Вие
къде живеете?

- На последния етаж...

  

- Келнер, тази бира
има само пяна...

- Това значи, че бира-
та е супер.

- ОК, ама аз искам да
пия, не да се бръсна...
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Преди 95 години
от нашия свят си
отиде един от най-
забавните хора на
планетата - английс-
кият писател и дра-
матург Джеръм
Джеръм, чиито твор-
би винаги зареждат с
хумор и мъдрост. Този
удивително умен
човек, е бил надарен
с необикновена
проницателност, да
вниква в детайлите
на човешката приро-
да, през смях да ни
учи на критичен
поглед към собстве-
ните ни слабости.

След книгата, с
която става известен -
"Празни мисли на
един празен човек",
Джеръм написва още
много романи и
разкази, част от които

човек". Книгата, която
го прави известен
"Празни мисли на
един празен човек"
(1886), е втората му
поред. Тя му отваря
вратите към писателс-
ките среди, и от 1892-
ра до 1895-а г. Дже-
ръм издава списание-
то "The Idler", заедно с
Робърт Бар и Джордж
Браун Бърджин, в
което е публикувал
свои творби самият
Марк Твен.

Какво разсмива в
творбите на Джеръм и
те кара да се усмих-
ваш, докато го четеш?
Той притежава една
уникална дарба на
разказвач, въвлича
читателя в своята
гледна точка. Той
казва: "Много обичам
работата, с часове бих

Джеръм К. Джеръм зарежда
с хумор и мъдрост

Откриването на изложбата бе
на 21 юни в Галерия-музей "Деч-
ко Узунов". Програма "Поколе-
ния" представя ученици на Деч-
ко Узунов. Утвърдени художни-
ци, някои от които вече са прик-
лючили своя творчески и жи-
тейски път. Художничката Дора
Кънчева (1926-2013) е една от
видните ученици на големия тво-
рец. Важен спомен за това как-
ва е тя като личност и автор
пази изкуствоведът проф. Ма-
рин Добрев, който споделя:

"Всеки ден, в който стоеше

Предстоят 12 кон-
церта в Словакия, Че-
хия, Германия, Норве-
гия, Дания. 19-член-
ният женски хор ще се
представи в Бърно на
16 септември от 20.00
ч. в Сervenу` Kostel, а
концертът в Прага е
планиран на 17 сеп-

Най-известният ме-
галитен паметник в све-
та - Стоунхендж, има
специална връзка с
най-близката до Земя-
та звезда. По това вре-
ме от годината т.нар.
Слънчев камък (Heel
stone), който стои извън
главния кръг на Сто-
унхендж, се изравнява
с изгряващото слънце.

 "Българският Сто-
унхендж" е светилище-
то Бегликташ край
Приморско. Там са из-
вършвани различни ор-
фически ритуали. Чрез
един от тях се отбеляз-
ва съчетаването на Бо-
га Слънце с Богинята
Земя. Олтарът на Бег-
ликташ е бил ритуално
ложе, в което висшите
жреци и жрици са пов-
таряли божествения об-
ред, за да затворят ци-
къла.

Пирамидите в Гиза
също са подравнени със
слънцето. Когато се
наблюдава от Сфинкса,
то залязва между пира-
мидите на Хуфу и Хеф-
рен по време на лятно-
то слънцестоене. Все
още остава неизвестно
как точно древните

Учениците на Дечко Узунов: „Моите пътища“ на Дора Кънчева
с четка пред статива, за нея бе
празник. Живописта й провоки-
ра със звучната си цветност и
експресивност, с излъчващото се
удоволствие от творението, с
младежката си откровеност и
мъдростта на посланията.

Обсебилата я страст към жи-
вописта определяше нейните пъ-
тища към природата, към изкус-
твото и към живота". Рисуваше,
докато ръката й можеше да дър-
жи четка. Една от последните
си картини тя нарече "Легенда
за живата вода". Това заглавие

е своеобразна метафора за съ-
щинското й присъствие в изкус-
твото".

Завършила образование си
в началото на 50-те години на
ХХ век, Дора Кънчева излиза от
Художествената академия в Со-
фия, обогатена от уроците на
Дечко Узунов.

Уроци, които не само спома-
гат развитието й, но й дават въз-
можност да върви уверено по
пътя на живота. Повече от пет-
десет години тя ще рисува неу-
морно.

„Български гласове - Ангелите“ тръгват
на европейско турне през септември

тември от 19.00 ч. в
Kostel U Salva`tora.

През 35-годишната
си история певците са
спечелили световно
уважение от музикал-
ните критици - с во-
калното си изкуство те
преодоляват "клишета-
та" на народна музи-

ка. Сътрудничели са си
с филмовите студия на
Disney или Phil Collins,
представени са на це-
ремонията по Нобело-
вата награда и New
York Tiтеs. Албумите им
са номинирани мно-
гократно за награда
"Еми".

^

Юнското слънцестоене от векове
провокира човешкия дух

египтяни са ги ориен-
тирали по този начин.

Традиционният скан-
динавски празник, пос-
ветен на слънцестоене-
то, се посреща с танци
в гората, пиршества с
херинга и много водка,
обобщава CNN.

В една по-модерна
традиция жителите на
Феърбанкс в Аляска
организират нощен
бейзболен мач, за да
отбележат, че получават
до 22,5 часа дневна
светлина през лятото.
Играта е традиция от
1906 г.

Лятното слънцесто-
ене се е считало за един
от най-важните празни-
ци и в балтийските ре-

публики. В Литва се от-
белязва като Йонинес,
нарича се Лиго в Лат-
вия и Янов ден - в Ес-
тония. Във Финландия
празникът се отбелязва
като Юханус, а в Да-
ния се чества като Све-
ти Ханс.

Един от най-стари-
те ритуали в Гърция се
нарича Клидонас. В де-
ня на слънцестоенето
всички неомъжени же-
ни поставят лична вещ
в делва и я оставят за
една нощ под смокино-
во дърво. Магията на
деня насища предмети-
те с пророчески сили, а
момичета откриват
прозрение за бъдещите
си съпрузи.

са издавани в превод
и у нас. Трудно е да се
изброи всичко, напи-
сано от Джеръм К.
Джеръм: "Novel Notes"
(1893) "Трима души в
една лодка", "Другите
и моя милост",
"Sketches in Lavender,
Blue and Green" (1895,
разкази), "Paul Kelver"
(1902), "Tommy and
Co" (1904), "Malvina of
Brittany" (1916, разка-
зи). През 1926-а г.
писателят издава и
автобиографичната си
книга "My Life and
Times". Той почива на
14-и юни 1927-а
година.

Точно преди 95
години. Но хуморис-
тичните му романи и
разкази са актуални и
днес, защото не са
писани от "празен

седял да наблюдавам
хората, които рабо-
тят"?!

Умее да отваря
теми за сериозен
размисъл. за него,
работата не е едноз-
начно понятие за
хората. Така идва
разсъждението му за
лентяя: "Лентяят не е
човек, който се мотае
без работа с ръце в
джобовете. Тъкмо
обратното - най-
изумителната му
черта е, че винаги е
страшно зает."
Има силно въздейст-
вие върху читателя -
той не ни поучава,
не ни дава готови
съвети, не ни крити-
кува - той ни позна-
ва, той ни разбира.
Великият Джеръм
К. Джеръм!
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Германия
навлиза във "Фаза 2" от своя
тристепенен план за извънредни
ситуации при газова криза на
фона на нарастващите опасения,
че Русия ще намали допълнител-
но доставките на газ за най-
голямата икономика в Европа.
Икономическият министър
Роберт Хабек призова германци-
те да намалят потреблението на
газ в националните усилия за
пестене на енергия за зимата.
На специална пресконференция
Хабек каза, че вече има "газова
криза", като отбеляза, че
синьото гориво се е превърнало
в "дефицитна стока". "Фаза 2" от
немския план се обявява, когато
правителството вижда висок
риск от дългосрочен недостиг на
газ. Тя включва по-строг
мониторинг на пазар и повтор-
ното активиране на въглищните
централи.
Генералният секретар
на ООН Антонио Гутериш заяви,
че организацията е в пълна
готовност да окаже помощ на
Афганистан, след силното
земетресение, което разтърси
страната на 22 юни. По послед-
ни данни загиналите са най-
малко хиляда, а над 1500 души
са пострадали, много от тях
тежко. Трусът с магнитуд 5,9
удари източните гранични
райони на страната. Властите
очакват броя на загиналите да
нарасне, тъй като много хора са
останали под развалините на
срутили се сгради. Талибаните
призоваха за международна
подкрепа за справяне с послед-
ствията от труса. Здравни екипи,
медицински консумативи, храна
и полеви убежища са на път към
зоната на труса, съобщиха
служители на ООН.
Президентът на САЩ
Джо Байдън призова Конгреса
да приеме законодателство,
което ще даде възможност за
въвеждането на 3-месечна
"данъчна ваканция" върху
горивата в САЩ. Това е пореден
опит на администрацията на
Байдън да свали цените на
горивата. Ваканцията ще намали
с 18 цента галон газ и с 24
цента дизела в момент, когато
започва летният сезон с
пътуванията на хората. Законо-
дателството ще лиши бюджета с
приблизително 10 млрд. долара.
"Напълно разбирам, че данъчна-
та ваканция за горивата сама
по себе си няма да реши
проблема", каза Байдън в
изказване от Белия дом. "Но
това ще осигури на семействата
някакво незабавно облекчение,
ще им даде малко място за
дишане, така че ние продължа-
ваме да работим за намаляване
на цените в дългосрочен план".
Фериботите в Гърция
отново ще поскъпнат от
следващия месец. Съветът на
туристическите агенции е да се
резервират билети сега.
Фериботните компании обосно-
вават новите цени на билетите с
поредното покачване на цените
на горивата, като посочват, че
вече 70% от приходите отиват
за гориво. Компаниите предуп-
реждават, че ако новите цени не
балансират скъпите горива, част
от фериботите ще спрат да
пътуват или ще се намали броят
на фериботите по направления-
та. В същото време още преди
поредното покачване на
билетите пътниците са намалели,
като сега фериботите пътуват
средно с 50% от капацитета си.
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О Б Я В А
На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за

прилагане на Закона за държавната собственост
/ППЗДС/ и Заповед № ТПН-2/16.05.2022 г.
на Областния управител на Софийска област

О БЩ И Н А  С Р Е Д Е Ц
8300 Средец, обл. Бургас пл. "България" 8,

кмет: 05551/6990 централа: 05551/6996 факс: 05551/7725
e-mail: info@sredets.bg; web: http://sredets.bg

Община Средец, гр. Средец, област Бургас, на основание Запо-
веди №395, 398, 399, 400, 401 от 22.06.2022 г. на Кмета на
община Средец, обявява търгове с тайно наддаване за продажба на
следните имоти:

- имот с идентификатор 24712.57.339 по КККР на с. Дюлево, с
площ 3000 кв. м, нтп - друг вид земеделска земя, десета категория
в м. "До село", с начална тръжна цена 1200,00 лева и депозит
120,00 лева;

- имот с идентификатор 20273.80.999 с площ 3000 кв. м
в м. "Липата", с начин на трайно ползване - друг вид земеделска
земя, седма категория, с начална тръжна цена 1000,00 лева и
депозит 100,00 лева;

- имот с идентификатор 30168.191.39 по КККР на с. Загорци,
трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно
ползване - друг вид земеделска земя, с площ 2269 кв. м, в мест-
ност "До село", номер по предходен план №191039, с начална
тръжна цена 2150,00 лева и депозит 215,00 лева;

- имот с идентификатор 30168.191.36 по КККР на с. Загорци,
трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно
ползване - друг вид земеделска земя, с площ 433 кв. м, в местност
"До село", с номер по предходен план №191036, с начална тръжна
цена 408,00 лева и депозит 40,80 лева.

- имот с идентификатор 24712.24.12 по КККР на с. Дюлево
с площ 22 395 кв. м, нтп - нива, 9 категория в м. "Кайряка",
с начална тръжна цена 14 500,00 лева и депозит 1450,00 лева;

- имот с идентификатор 24712.24.22 по КККР на с. Дюлево
с площ 51 698 кв. м, нтп - изоставена орна земя, 9 категория

в м. "Казакова лъка", с начална тръжна цена 33 500,00 лева и
депозит 3350,00 лева;

- имот с идентификатор 24712.24.26 по КККР на с. Дюлево
с площ 26 211 кв. м, нтп - изоставена орна земя, 9 категория в
м. "Средна река", с начална тръжна цена 17 000,00 лева и депозит
1700,00 лева;

- имот с идентификатор 24712.24.66 по КККР на с. Дюлево
с площ 10501 кв. м, нтп - нива, 9 категория в м. "Кайряка",
с начална тръжна цена 6800,00 лева и депозит 680,00 лева;

- имот с идентификатор 24712.28.41 по КККР на с. Дюлево
с площ 129 134 кв. м, нтп - нива, 6 категория в м. "Човешка глава",
с начална тръжна цена 94 300,00 лева и депозит 9430,00 лева;

- имот с идентификатор 24712.46.6 по КККР на с. Дюлево с площ
44359 кв. м, нтп - нива, 9 категория в м. "Пинживичка", с начална
тръжна цена 28 700,00 лева и депозит 2870,00 лева;

- имот с идентификатор 24712.48.33 по КККР на с. Дюлево
с площ 16 379 кв. м, нтп - изоставена орна земя, 9 категория
в м. "Суха река", с начална тръжна цена 10 600,00 лева и депозит
1060,00 лева;

- имот с идентификатор 24712.49.51 по КККР на с. Дюлево
с площ 17356 кв. м, нтп - изоставена орна земя, 9 категория
в м. "Средна река", с начална тръжна цена 11 300,00 лева и депозит
1130,00 лева;

- имот с идентификатор 65560.163.9 по КККР на с. Светлина
с площ 3296 кв. м, нтп - изоставена орна земя, 9 категория
в м. "Стопански двор", с начална тръжна цена 2100,00 лева и депо-
зит 210,00 лева;

- имот с идентификатор 65560.163.10 по КККР на с. Светлина
с площ 2512 кв. м, нтп - изоставена орна земя, 9 категория
в м. "Стопански двор", с начална тръжна цена 1600,00 лева и депо-
зит 160,00 лева;

- имот с идентификатор 70322.69.6 по КККР на с. Суходол с площ
53 846 кв. м, нтп - нива, 9 категория в м. "Саджалан", с начална
тръжна цена 34 500,00 лева и депозит 3450,00 лева;

- имот с идентификатор 70322.195.2 по КККР на с. Суходол
с площ 102582 кв. м, нтп - нива, 6 категория в м. "Кюмерджика",
с начална тръжна цена 75 700,00 лева и депозит 7570,00 лева.

 - Урегулиран поземлен имот XXX (тридесет римско) в кв.70
(седемдесети) с площ от 466 кв. м (четиристотин шестдесет и шест
квадратни метра) по плана на град Средец, при граници на имота:
УПИ XXVІ-2162, УПИ XXXІІІ, УПИ XXXІ и улица, при начална тръжна
цена в размер на 8200,00 лв. /без вкл. ДДС/ и депозит за участие
в размер на 820,00 лв.

- Жилищна сграда със застроена площ от 49 кв. м (четиридесет
и девет квадратни метра), ведно с правото на строеж, изградена в
Урегулиран поземлен имот VІІІ - 72 (осем римско за имот седемде-
сет и втори) в кв.18 (осемнадесети), целият с площ от 980 кв. м
(деветстотин и осемдесет квадратни метра) по плана на село Въл-
чаново, при граници на имота: УПИ І-72, УПИ VІІ-73 и от две страни
улица, при начална тръжна цена в размер на 970,00 лв. /без вкл.
ДДС/ и депозит за участие в размер на 97,00 лв.;

 - Панелна жилищна сграда - тип "Пазарджик", със застроена площ
от 55 кв. м (петдесет и пет квадратни метра), изградена в Урегулиран
поземлен имот ІІІ - 255 (три римско за имот двеста петдесет и пет
квадратни метра) в кв. 34 (тридесет и четвърти), целият с площ от
1350 кв. м (хиляда триста и петдесет квадратни метра) по плана на
село Факия, при граници на имота: УПИ ІІ-256, улица, УПИ ІV-254 и
УПИ VІ, с начална тръжна цена в размер на 1480,00 лв. /без вкл. ДДС/
и депозит за участие в размер на 148,00 лв.

Търговете ще се проведат на 12.07.2022 г. от 10,20 ч., 10,30 ч.,
10,40 ч., 10,50 ч., 11,00 ч., 11,10 ч. в зала №202, ет. 2 в сградата
на община Средец.

Цената на тръжната документация за продажба е в размер на
36,00 лв. с ДДС за всеки един от имотите. Документи за участие
в търговете се входират в деловодството на община Средец до
16:00 ч. на 08.07.2022 г.

Определените депозити за участие се внасят в касата на Об-
щината или по банкова сметка на община Средец
BG53BPBI79373347649603 BIC: BPBIBGSF - БПБ Средец до 15,00 ч.
на 08.07.2022 г.

При неявяване на поне двама кандидати за участие, повторни
търгове ще се проведат на 19.07.2022 г. при същите условия и ред.

За допълнителна информация: www.sredets.bg. тел. 05551/7690,
05551/7730.

От стр. 1

"На свой ред присъствието на Ру-
сия в страните от БРИКС расте - има
забележимо увеличение на износа
на руски петрол за Китай и Индия",
заяви руският президент Владимир
Путин. По информация от Китайска-
та главна митническа администрация
вносът на суров петрол от Русия в
Китай се е повишил с 55% в сравне-

Ïóòèí: Ïðåíàñî÷âàìå òúðãîâèÿòà è ïåòðîëà ñè êúì ñòðàíèòå îò ÁÐÈÊÑ
ние с година по-рано и е достигнал
рекордни нива през май. Русия е из-
местила Саудитска Арабия като ос-
новния доставчик на Китай, след ка-
то китайските рафинерии са се въз-
ползвали от евтините доставки.

Путин каза, че Русия разработва
алтернативни механизми за между-
народни финансови разплащания за-
едно с партньорите си от БРИКС.

"Руската Система за финансови съ-
общения е отворена за връзка с бан-
ките на страните от БРИКС. Руската
система за разплащания "Мир" раз-
ширява присъствието си. Разглежда-
ме възможността за създаване на
международна резервна валута, ба-
зирана на кошница от валутите на
страните от БРИКС", добави руският
лидер. ç

Снимки Интернет
Преди да отпътува за среща на върха на ЕС в Брюксел, в

сряда вечерта френският президент Еманюел Макрон
произнесе излъчена по телевизията реч, в която призна,

че парламентарните избори този месец са разкрили
"дълбокото разделение" във френското общество.

Изключвайки възможността за създаване на правителство
на националното единство, той призова лидерите на

останалите партии или да разгледат възможностите за
коалиция с неговия центристки алианс, или да обмислят

възможността да подкрепят реформи, като се работи
законопроект по законопроект. Френските леви и десни

партии отхвърлиха вчера призива за помощ на президен-
та с искания да уточни какви компромиси е готов да

направи, за да спечели подкрепата им. Гласоподаватели
излъчиха необичаен за Франция парламент, в който нито
една партия или коалиция няма абсолютно мнозинство.

На центристкия алианс на Макрон не достигат 44 места, а
крайната десница и широкият ляв алианс, включващ

крайната левица, се борят кой да бъде основна опозиция.

Руските сили са завзели
още две селища в Луганска
област. Това са Лоскутивка
и Рай-Александровка, които
се намират близо до
Лисичанск и Северодонецк.
Освен това руснаците не
се отказват от плановете
си да поемат контрола над
магистралата Лисичанск -
Бахмут, предаде Епицентър.
Това се посочва в нов
бюлетин на ГЩ на въоръ-
жените сили на Украйна.

В посока Донецк русна-
ците съсредоточават
основните си усилия върху
установяването на пълен
контрол над Северодонецк.
Освен това силите на
руската армия продължа-
ват да извършват офанзи-
ва, за да обкръжат украин-
ските военни край Лиси-
чанск. "По посока на
Северодонецк руските сили

Ðóñêèòå ñèëè ñà ïðåâçåëè îùå äâå ñåëèùà
â Ëóãàíñêà îáëàñò
Ëèñè÷àíñê ìîæå äà ïàäíå ñëåäâàùèòå
íÿêîëêî äíè, òâúðäÿò àíàëèçàòîðè

са завзели населените
места Лоскутовка и Рай-
Александровка. Провеждат
щурмови действия, за да
установят контрол над
село Сиротине.  Руснаците
искат да завземат домини-
ращите височини в района
на Берестово, за да уста-
новят контрол над магист-
ралата Бахмут - Лисичанск.
Междувременно руските
сили продължиха да нана-
сят удари срещу втория по
големина украински град
Харков.

По-рано анализаторите
от Института за изследване
на войната коригираха
прогнозата си за превзе-
мането на Лисичанск.
Според тях градът може да
бъде в руски ръце през
следващите няколко дни.

Президентът на Украйна
Володимир Зеленски

приветства очакваното
предложение на ЕС за
статут на кандидат за
неговата страна. Зеленски
изрази увереност, че
всички членове на Евро-
пейския съюз ще подкре-
пят решението за предос-
тавяне на Украйна на
статут на кандидат за
членство в блока. В интер-
вю за АП украинският
вицепремиер Олга Стефа-
нишина, която отговаря за
европейската и евро-
атлантическата интеграция,
каза, че решението може

да дойде още на форума
на ЕС в Брюксел. По
думите й Нидерландия,
Швеция и Дания не са
били съгласни да се
започват предприсъедини-
телни преговори с Украй-
на, докато тя води война с
Русия, но сега подкрепят
идеята. Стефанишина също
така изразява мнение, че
Украйна може да стане
член на ЕС в срок от 2 до
10  години, а не след
десетилетия, както предри-
чат някои европейски
представители. ç

Битката за Северодонецк и Лисичанск в Луганска област "влиза в
нещо като страховита кулминация", каза Олексий Арестович, съветник

на украинския президент Зеленски
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Правителството на
Кирил Петков ще отпусне
100 милиона лева за
футболни бази, съобщи
намиращият се в оставка
министър на младежта и
спорта Радостин Василев
при гостуването си в БНТ.
"Изготвихме програма за
футболните клубове, която
може би, ако имаме още
2-3 седмици, ще предста-

Îòïóñêàò 100 ìèëèîíà ëåâà
çà ôóòáîëíè áàçè â Áúëãàðèÿ

вя. 100 милиона лева ще
отидат в помощ на профе-
сионалните клубове за
инфраструктурата им. Да,
на фона на този Българс-
ки футболен съюз", каза
Радостин Василев.

Той засегна, макар и
бегло, темата за лиценза
на БФС, като сподели
още, че има още няколко
седмици на поста, въпре-

Левски записа
първа победа
в летните контроли,
надделявайки с 2:1 срещу
Пирин (Бл). Проверката се
игра на стадион "Искър" в
Самоков. Новото попълне-
ние на "сините" Роналдо
отбеляза две попадения - в
третата и шестата минута.
Красимир Станоев (39)
вкара за Пирин.

Виктория Томова
отпадна на
четвъртфиналите
на турнира на трева в
Ийстборн от категория WTA
500 с награден фонд от 758
хиляди щатски долара.
Българката отстъпи с 2:6,
1:6 от №26 в световната
ранглиста Камила Джорджи
от Италия. Срещата
продължи 64 минути Томова
заработи 100 точки за
световната ранглиста и 17
775 долара от наградния
фонд. Така Вики ще се
изкачи до №112 в света.
През следващата седмица
Томова ще играе в основна-
та схема на "Уимбълдън".

Вратарят Анатоли
Господинов е
поискал
да си тръгне от Етър. Това бе
и причината той да не бъде
в състава на "виолетовите"
при победата над Янтра
(Габрово) с 2:1 в контролна
среща. 28-годишният вратар
води преговори с клуб от
елита. Господинов стана част
от Етър през август 2018 г. и
изкара четири сезона при
"болярите".

Да не
бързаме за
лиценза на
БФС, нищо не
се знае, заяви
министърът
на младежта
и спорта
в оставка
Радостин
Василев

Габриела Георгиева записа
втори полуфинал за българското
плуване на световното първенс-
тво в Будапеща. След 13-ото мяс-
то на Любомир Епитропов на 200
метра бруст, Габриела Георгиева
даде 12-о време в сериите на
200 метра гръб за жени с 2:12.69
минути и намери място сред 16-
те полуфиналистки.

Георгиева стартира силно и се
движеше втора в своята серия
след 150-ия метър и макар че
свали темпото в последната дъл-
жина, успя за първи път на голя-

Ëóäîãîðåö çàâúðøè
íàðàâíî ñ  ãåðìàíöè,
èãðà÷ êîíòóçè ñúäèÿòà


Íàêðàòêî

Âòîðè ïîëóôèíàë çà Áúëãàðèÿ
íà Ñâåòîâíîòî ïî ïëóâàíå

ки че е в оставка. "Никога
не е късно, да не бърза-
ме. Има още 2-3 седмици
пред това правителство.
Нищо не се знае. В БФС
ситуацията е подобна на
това, което се случва в
държавата. Много си
приличат. Мисля си даже,
че в БФС нещата са по-
страшни", заяви министъ-
рът в оставка.

"За спорт щяха да се
отделят, надявам се да се
отделят, много повече
средства. Получих критики
от свързани с политичес-
ки партии федерации. Не
защитавам ничии интере-
си в спорта и това е ясно.
Не приемам такива крити-
ки. Тръгвам си с високо
вдигната глава", допълни
Василев.

"Много хора има да ме
изпращат с музика.
Г-н Кралев може да ме
изпраща с музика, много
бизнесмени, които са
завладели спортни бази.
И ние ги принуждаваме
да си тръгнат, защото не
инвестират така, както
трябва, но развиват
собствен бизнес на гърба
на държавата. Те могат да
ме изпращат с музика.
Имаме председатели на
федерации, които са
свикнали държавния
ресурс да го харчат за
коли, апартаменти и
почивки.

 Така че, повярвайте
ми, има много хора,
които искат да ме изпра-
тят с музика", каза още
спортният мистър в
оставка.ç

Радостин Василев обеща, преди да напусне министерството, да осигури
100 милиона лева за футболни бази

мо първенство да влезе в полу-
финалите. Най-бърза в сериите
бе американката Фоуби Бейкън
с 2:07.89 минути.

Антъни Иванов остана 35-и в
сериите на 100 метра бътерфлай
с 53.36 секунди. Той не се нами-
ра в най-добрата си форма и за-
върши последен в своята пета се-
рия и отпадна, както се случи и в
коронната му дисциплина 200 мет-
ра бътерфлай преди няколко дни.

Унгарската звезда Крищоф
Милак с лекота даде първо вре-
ме в сериите на 100 метра бъ-

терфлай с 50.68 секунди. Милак
спечели златото на 200 метра бъ-
терфлай с нов световен рекорд и
ще опита да стори същото и на
100-те метра пред своите почи-
татели в "Дуна Арена".

В спринта на 50 метра свобо-
ден стил Калоян Братанов даде
38-о време в сериите с 22.68 се-
кунди. Състезаващият се за Гър-
ция Кристиан Голомеев, син на
големия български плувец Цветан
Голомеев, влезе в полуфиналите
със седми резултат - 21.90 се-
кунди.ç

ÖÑÊÀ èçäèðâà Êàéñåäî

Лудогорец и Гройтер Фюрт за-
вършиха 1:1 в контрола на авст-
рийска земя. Бърнард Текпетей от-
кри 60 секунди след началото на
срещата, а Юнг изравни в 58-ата
минута. Двата отбора се разбра-
ха проверката да се играе в две
полувремена от по 60 минути.

В 99-ата минута играч на Грой-
тер Фюрт шутира от фал в ръце-
те на Слуга. Секунди по-късно
футболист на германците се
сблъска с главния съдия, който

получи удар в лицето. Наложи се
реферът да бъде заменен с еди-
ния от помощниците му. Флагът
пък бе поверен на човек от ща-
ба на Гройтер Фюрт.

Това бе втора контрола за
"орлите" в Австрия. Преди някол-
ко дни те надиграха с 1:0 второ-
дивизионния БВ Линц. Германци-
те, които изпаднаха от Бундес-
лигата, победиха с 4:1 ЦСКА в
проверка, която се игра преди
няколко дни.ç

От стр.1

"В ЦСКА не е постъпвала
оферта или запитване за заку-
пуването на нападателя от мек-
сиканския Тигрес. Такъв транс-
фер никога не е бил на масата.
Към момента нямаме информа-
ция за това къде се намира фут-
болистът. Кайседо получи виза
и билет за Австрия, където вче-
ра трябваше да се присъедини
към лагера на съотборниците си.
В последствие разбрахме, че на-
падателят изобщо не се е ка-
чил на самолета. Веднага беше
потърсен и в дома му, но и там
не беше открит. В момента про-
дължаваме да нямаме връзка с
играча. Това е поредният слу-

Габриела Георгиева успя за първи път на голямо първенство да влезе в полуфиналите

чай, в който Кайседо и мени-
джърът му постъпват некорект-
но към ЦСКА. След като нару-
шиха конфиденциалността на до-
говора, не дадоха коректна ин-
формация за причината за за-
бавянето на играча, сега най-
грубо казано, просто изчезнаха
без обяснение, сме длъжни да
търсим правата си по законов
ред", се казва в официалното
становище на ЦСКА.

Реакцията на шефовете от Ар-
мията идва след информацията
от Мексико, че ръководството на
ЦСКА  е приело офертата на мек-
сиканския Тигрес за нападателя
Жорди Кайседо на стойност 4
милиона евро.ç
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05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова и Симеон Ива-
нов

09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Малки истории
15.00 Ранчото "Хартленд" - тв филм /5

сезон, 14 епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Светът на жестовете
16.45 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предава-

не
19.00 Последният печели - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 Отвъд Атлантика - тв филм /4

епизод/ (12)
23.00 По света и у нас
23.25 Ханибал - тв филм /2 сезон, 12

епизод/ (16)
00.10 Светът и ние /п/
00.30 100% будни /п/
02.15 Култура.БГ /п/
03.10 Вечната музика /п/
03.40 Ранчото "Хартленд" - тв филм /5

сезон, 14 епизод/п/
04.25 По света и у нас /п от 20:00 часа/

bTV

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

предаване с водещ Златимир Йо-
чев

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

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

дийно шоу
13.30 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.30 "По-късното шоу на Николаос Ци-

тиридис" /п./
15.00 Премиера: "Буря от любов" - сери-

ал, с. 12
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал,

с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване с водещ Цветанка Ризова
18.00 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 "Смени жената" - семейно риалити,

с. 4
21.30 "Дъ Шоуто" - комедийно шоу
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 "По-късното шоу на Николаос Ци-

тиридис" (най-доброто)
23.00 "Добрият доктор" - сериал, с. 4, еп.

13
00.00 "Столичани в повече" - сериал,

с. 13, еп. 6
01.00 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 3
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Буря от любов" /п./ - сериал, с. 12

bTV ACTION

05.15 "Опасни улици" - сериал, еп. 5
06.00 Анимационен блок: "Приключения-

та на котарака в чизми" - сериал,
еп. 21 - 24

08.00 "Опасни улици" - сериал, еп. 5

09.00 "Легендите на утрешния ден" - се-
риал, с. 6, еп. 12

10.00 "Стрелата" - сериал, с. 8, еп. 1
11.00 "Тредстоун" - сериал, еп. 10
12.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 11
13.00 "Новият наемател" - трилър (тв

филм, Канада, 2017), режисьор
Къртис Крофърд, в ролите: Чарити
Шей, Челси Хобс, Матю Лорънс,
Яни Гелман и др.

15.00 "Опасни улици" - сериал, еп. 6
16.00 "Легендите на утрешния ден" - се-

риал, с. 6, еп. 13
17.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 12
18.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 4,

еп. 1
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, с. 8, еп. 2
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Закон и ред:

Специални разследвания" - сериал,
с. 22, еп. 3

21.00 "Южен вятър" - сериал, еп. 1
22.00 Екшън петък: "Беулф" - фентъзи,

екшън, приключенски (САЩ, 2007),
режисьор Робърт Земекис, в роли-
те: Рей Уинстън, Криспин Главър,
Анджелина Джоли, Робин Райт, Ан-
тъни Хопкинс, Лесли Земекис, Джон
Малкович, Крис Копола, Брендън
Глийсън и др.

00.15 "Южен вятър" - сериал, еп. 1
01.15 "Мъртва точка" - сериал, с. 4,

еп. 1
02.15 "Стрелата" - сериал, с. 8, еп. 2
03.15 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 12
04.15 "Легендите на утрешния ден" - се-

риал, с. 6, еп. 13

bTV COMEDY

05.00 "По средата" /п./ - сериал
06.00 "По средата" - сериал, с. 9, еп. 14,

15
07.00 "Тролчета - купонът продължава" -

сериал, анимация
07.30 "Да живее крал Джулиън!" - сериал,

анимация, с. 3, еп. 17, 18
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
10.00 "Обир със стил" - комедия, крими-

нален (САЩ, 2017), режисьор Зак
Браф, в ролите: Майкъл Кейн, Мор-
ган Фрийман, Алън Аркин, Крсто-
фър Лойд, Ан-Маргрет, Мат Дилън,
Питър Серафиноуиц, Шабан Фалън,
Джон Ортиз, Джоуи Кинг и др.

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

сериал
14.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
15.30 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
16.00 "Татенца" /п./ - сериал
17.00 "По-късното шоу на Николаос Ци-

тиридис" (най-доброто)
17.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2019 есен)
18.00 "Приятели" - сериал, с. 2, еп. 17, 18
19.00 "Младият Шелдън" - сериал, с. 2,

еп. 1, 2
20.00 Премиера: "Татенца" - сериал, еп.

27
21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 5-7,

еп. 33
22.30 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 9, еп. 2, 3
00.00 "Обир със стил" /п./- комедия,

криминален (САЩ, 2017)
02.00 "По средата" /п./ - сериал
03.00 "По-късното шоу на Николаос Ци-

тиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2019 есен)
04.00 "Младият Шелдън" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 10, еп. 2

08.00 "Съдружникът" - комедия (САЩ,

1996), режисьор Доналд Петри, в
ролите: Упи Голдбърг, Даян Уийст,
Илай Уолък, Тим Дейли, Биби Нюу-
ърт, Желко Иванек и др.

10.15 "Случаите на Поаро" - сериал,
с. 10, еп. 3

12.15 "Пати Кейк" - музикален, драма
(САЩ, 2017), режисьор Джереми
Джаспър, в ролите: Сар Нгауджа,
Даниел Макдоналд, Бриджит Евъ-
рет, Мамъду Ачей, Патрик Брана,
Сидхарт Дананджей и др.

14.30 "Човекът, който знаеше твърде мно-
го" - трилър, драма (САЩ, 1956),
режисьор Алфред Хичкок, в ролите:
Джеймс Стюарт, Дорис Дей, Бренда
де Банзи, Бърнард Майлс, Ралф
Труман, Хилари Брук и др.

17.00 "Умисъл за убийство" - трилър (САЩ,
2017), режисьор Дани Дж. Бойл, в
ролите: Маргърит Моро, Джордан
Белфи, Джесика Блекмор, Ариан
Зукър, Иън Патрик Уилямс и др.

18.45 "Вероника Марс" - криминален, мис-
търи (САЩ, Великобритания, Фран-
ция, Германия, 2014), режисьор
Роб Томас, в ролите: Кристен Бел,
Джейсън Доринг, Енрико Каланто-
ни, Крис Лоуъл, Джери О`Конъл

21.00 "Маверик" - екшън, комедия (САЩ,
1994), режисьор Ричард Донър, в
ролите: Мел Гибсън, Джоди Фостър,
Джеймс Гарнър, Греъм Грийн, Алф-
ред Молина, Джеймс Кобърн, Дан
Хедая и др.

23.30 "Професия: Стриптийзьор 2" - му-
зикален, комедия, драма (САЩ,
2015), режисьор Грегъри Джей-
къбс, в ролите: Чанинг Тейтъм,
Амбър Хърд, Мат Боумър, Елизабет
Банкс, Джо Манганело, Джейда Пин-
кет Смит, Анди Макдауъл, Доналд
Главър и др. [16+]

01.45 "В голямата игра" - биографичен,
военен, драма, комедия (САЩ,
2016), режисьор Тод Филипс, в
ролите: Майлс Телър, Джона Хил,
Ана де Армас, Шон Туб, Бари Ли-
вингстън, Бренда Ку, Саид Фараж,
Хасан Саид и др.

04.00 "Дъската на дявола: Произходът на
злото" - хорър, мистъри (САЩ, Япо-
ния, Китай, 2016), режисьор Майк
Фланаган, в ролите: Елизабет Рий-
сър, Лулу Уилсън, Аналийз Басо,
Хенри Томас, Паркър Мак и др.
[16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Пресечна точка" /п/
06.00 "Здравей, България"
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една жена" - сериал
13.30 "Неразделни" (премиера) - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сери-

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

шоу
17.00 "Откраднати мечти" (премиера) -

сериен филм
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" (нов сезон)

- риалити
21.00 "Господин Х и морето" - сериал
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Хъдсън и Рекс" - сериал, сезон 2
23.30 "Слуга на народа: Филмът" (преми-

ера) - с уч. на Володомир Зеленски,
Станислав Боклан, Наталия Сумс-
кая и др.

01.30 "Специален отряд: Хамбург" - сери-
ал, сезон 17

02.10 "Някой като теб" - сериал
04.00 "Неразделни" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

06.20 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 5 /п/

07.20 "Принцеса Еми" - анимационен филм
09.00 "Да изненадаш любовта" - роман-

тичен филм с уч. на Лекси Джоива-
ньоли, Брант Дохърти, Лекси Ат-
кинс, Ранди Уейн и др. /п/

11.00 "Катрин и Седящият бик" - биогра-
фичен филм с уч. на Джесика
Частейн, Сам Рокуел, Майкъл Гре-
йайс, Киаран Хиндс и др. /п/

13.20 "Две ченгета и едно семейство" -
комедия с уч. на Чеви Чейс, Джак
Паланс, Даян Уейст, Робърт Дейви
и др. /п/

15.20 "Спотлайт" - криминален филм с уч.
на Марк Ръфало, Майкъл Кийтън,
Рейчъл МакАдамс, Лив Шрайбър,
Станли Тучи, Били Кръдъп, Джон
Слатъри и др.

18.00 "Джак Райън: Теория на хаоса" -
екшън-трилър с уч. на Крис Пайн,
Кевин Костнър, Кийра Найтли, Ке-
нет Брана, Колм Феоре и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 6

21.00 "Професор Марстън и Жените чудо"
(премиера) - биографична драма с
уч. на Люк Евънс, Ребека Хол,
Оливър Плат, Бела Хийткот и др.

23.30 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 6 /п/

00.20 "Обратно броене" - екшън с уч. на
Долф Зиглър, Глен "Кейн" Джей-
къбс, Катарина Изабела и др.

Тв програма - петък, 24 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.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Маверик" - екшън, комедия
(САЩ, 1994), в ролите: Мел Гибсън, Джоди

Фостър, Джеймс Гарнър, Греъм Грийн, Алфред
Молина, Джеймс Кобърн, Дан Хедая и др.

Времето
Днес и съ-

бота ще пре-
о б л а д а в а
слънчево вре-
ме, с по-зна-
чителни вре-
менни увели-
чения на об-
л а ч н о с т т а
следобед и
над планини-
те, където на места ще има краткотрайни вале-
жи. Вятърът ще е от север-северозапад, слаб
до умерен. Температурите отново ще се пови-
шават.                                                  НИМХ/БТА

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 117

ВОДОРАВНО: "Деца на нищетата". ЛАТАМ. Товар.
Винер (Юлия). Мал (Луи). Рата. Тен. Ремиз. Кум.
Лев. Пиридин. Ли. Зов. Тибет. "Локерен". Тенеке.
Захарин. Ломов (Борис). Вити (Моника). Анин. Вес.
ИРА. Акет. Ним. "Ването". Едикула. Лавина. Арагон
(Луи). "Ти". "Алено". АСА.  До. Агалина. Ар. "Рале".
Адина. Ела. Вила. Ава. Враг. Хавана. Арико. Ледо-
генератор. Пиранал. "Натела".
ОТВЕСНО: "Белите рози". Алида Вали. Цанев (Иван).
"Катина". Оливер (Хаим). "Матен". Зехирева (Катя).
"Елада". Нар. Пора. "Атила". Анон. Дам. Ривера (Ди-
его). Онега. Ага. Мер (Стив и Фил). "Нина". Анада.
"Ел". Динамит. Нике. Оливин. Лидит. "Неда". Ина ("Тан-
ците на Ина Рафай"). Ен (Ханс). Бет ("Братовчедка-
та Бет"). Зибел. Тирана. Ара. Тор. Ненов (Димитър).
Каса. Врат. Савак. Теменуга. Ерите. "Татул". Косило.
Алакол. Карамитев (Апостол). Мандрагора.
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Десетото юбилейно изда-
ние на международния фес-
тивал "Дни на тракийската
култура 2022" започна в Kул-
турен център "Тракарт".

Участие ще вземат учени
и културолози, които ще
представят нови открития, в
основата на които са трако-
логията и тракийската култу-
ра. В рамките на 6 дни, от
23 юни до 28 юни, в Култу-
рния център "Тракарт" се про-
вежда научна конференция
на тема "Траките - богове и
герои", с изтъкнати учени -
проф. Ваня Лозанова, проф.
Анатолий Кльосов, проф.
Добрин Денев, доц. Весели-
на Вачкова. Гости ще бъдат
проф. Маразов и проф. Ва-
лерия Фол. Ще бъдат про-
жектирани филмите "Монето-
сеченето при Севт III" и "Ан-
гелогласният". Фестивалната
програма е с научната кон-
ференция "Траките - богове
и герои", културни събития -
концерти,  изложби,  фил-
ми, срещи, четения. ç

Фестивал на българското
кино се провежда в Рим
Филмът "Бягство" на
Виктор Божинов ще бъде
излъчен във втория ден -
25 юни, от Фестивала на
българското кино в Рим.
Той ще се проведе от 24
до 26 юни в Българския
културен институт в
италианската столица.
Началото на прожекцията
е от 21.15 ч. местно
време в Лятната Арена (в
случай на дъжд Deluxe
Room) на Casa del Cinema
в Рим. Трилърът засяга
темата човешките отноше-
ния между две групи
млади хора. Ще присъст-
ват продуцентите Галина
Тонева и Кирил Кирилов,
както и актьорите Алек-
сандър Кендеров и
Снежана Макавеева.
Всички филми ще бъдат
прожектирани с италианс-
ки субтитри. Входът е
свободен.

Актрисата Мартина
Пенева с втора награда
за „Най-добра актриса“
Мартина Пенева взе втора
награда за "Най-добра
актриса" на 14-ото изда-
ние на Международния
театрален фестивал
"МОНОАКТ" в Косово.
Призът е присъден за
ролята й в моноспектакъл
на SPAM studios - "Аз
победих" от Ярослава
Пулинович. Режисьор е
Ана Батева, музика-
Стефан Здравески. Участ-
ваха представления от
Хърватска, Италия, САЩ,
Косово и България.

Íàêðàòêî

:

„Åñìåðàëäà. Ïàðèæêàòà Ñâåòà
Áîãîðîäèöà“ ùå ñå èãðàå íà 1 þëè

Ерика Пикоти - виолончело, ще участва
в закриващия сезона концерт на Сливенс-
кия симфоничен оркестър - "Лятно вдъхно-
вение", на 30 юни от 18.30 ч. в зала "Сли-
вен".

Тя е само на 22 години, а притежава
голяма колекция от награди и междуна-
родни признания. Прави концертния си
дебют на 13 г. на живо по телевизия РАИ
заедно с оркестъра на Санта Чечилия в
Рим. Тя е отличена с титлата "Знаменосец
на Италианската република" от президен-
та Джорджо Наполитано за "изключителни
резултати в музикалното поприще в
млада възраст".

Ерика Пикоти е носител на престижна-
та награда International Classical Music
Awards. Огромният списък с престижни
зали и фестивали, където тя свири, включ-
ва Карнеги Хол в Ню Йорк, Концертхаус в
Берлин, Вигмор Хол в Лондон, Театро
Карло Феличе в Генуа, Бозар в Брюксел,
Ла Фениче във Венеция и др. Ерика си
партнира с Марио Брунело, Миша Майс-
ки, Салваторе Акардо, Гидон Кремер.

Програмата: три шедьовъра на музи-
калното изкуство - увертюрата "Дон Жуан"
от Моцарт, Вариации на тема "Рококо" за
виолончело и оркестър от П. Чайковски и
първо изпълнение на Симфония No.1 от
Шарл Гуно. ç

Çâåçäàòà Åðèêà Ïèêîòè ùå
ñâèðè â Ñëèâåí

Поради големия
интерес към преми-
ерния спектакъл на
"Есмералда. Париж-
ката Света Богороди-
ца", ще се играе на 1
юли. Ще има и трето
представление на рок
операта на 2 юли. За
меломаните има още
една трибуна с 500
места. "Средствата за
изграждането й са
осигурени от Настоя-
телството на Старо-
загорската опера.

Това е световна
премиера за поста-
новката на рок
операта, създадена
през 1998 г., като за
първи път ще участ-
ват симфоничен
оркестър и хор.
Режисьор е Виолета
Горчева, диригент
Владимир Бошнаков, хореограф е световноизвестният
Марио Пиаца, а автор на сценографията и костюмите е
Денис Иванов. Спектакълът е дебют за Милена Филева,
която ще представи ролята на Есмералда. ç

Младите арфисти Александрина Асенова Ку-
шинчанова, Виктория Антонио Маркова и Ине-
ла Василева, подкрепени от Нов български
университет (НБУ), ще вземат участие от 1 до
7 юли в майсторския клас на проф. Клинча-
рова в рамките на престижния музикален фо-
рум Opus Artis Paris към Academie Musicale
Internationale Colombes (Международната му-
зикална академия в Коломбо), съобщиха от
екипа на НБУ.

Талантливите изпълнителки ще представят
концерт "Музикални фрески" в парижката ка-
тедрала "Сент Мери" на 3 юли. По време на
концерта ще бъде представена и фотографс-
ка изложба за Боянската църква, създадена

„Ìóçèêàëíè ôðåñêè“ â ïàðèæêàòà êàòåäðàëà "Ñåíò Ìåðè" íà 3 þëè
Централния фонд за стратегическо развитие
към на НБУ. През март тази година се про-
веде единадесетото издание на майсторския
клас на проф. Сузана Клинчарова в НБУ "Ор-
фей и символиката на арфата". В него се
включиха Александрина Кушинчанова, сту-
дентка в Нов български университет, Анна-
Мария Ризова, студент в Националната му-
зикална академия "Проф. Панчо Владигеров",
и учениците от Национално музикално учи-
лище "Любомир Пипков" - Виктория Марко-
ва, Ивайла Тодорова, Калоян Георгиев, Бо-
жана Божилова, Яна Георгиева, Калина Ра-
дославова, Мария Гигова, Гергана Николова,
Маргарита Ваклинова и Никол Самарева. ç

от проф. д-р Васил Гарнизов - антрополог,
кавалер на Ордена на Академичните палми на
Франция.

Проектът е с финансовата подкрепа на


