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Äåïóòàò: Îñòàíàõìå
áåç ãàç, âòå÷íåíîòî

ñèíüî ãîðèâî å
ñ 11 äîëàðà ïî-ñêúïî!

Не може да се говори за сигурност при доставките на газ.
За предвидимост изобщо да не говорим. Най-отговорно ви
заявявам, че България вече няма газ. Това заяви Рамадан
Аталай от ДПС, предаде БГНЕС. Аталай съобщи, че под-
земното газово хранилище в Чирен е запълнено едва на
34%. Той посочи, че двата кораба, договорени от Асен Ва-
силев, вече са доставени с 11 долара по-скъпа цена от газа,
който получаваше страната ни от "Газпром". ç
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Присъединяването на
Швеция и Финландия към
НАТО не безпокои Русия.
Това заяви руският пре-
зидент Владимир Путин
пред журналисти след
участието си в срещата
на лидерите на каспийс-
ките държави в столицата
на Туркменистан Ашхабад.
Владимир Путин обясни,
че Русия няма такива
проблеми с Швеция и
Финландия, каквито, за
съжаление, има с Украй-
на. Той обаче допълни, че
ако в двете скандинавски
държави бъдат разполо-
жени военни контингенти
и инфраструктура, то
Москва ще отговори
реципрочно и ще създаде
същите заплахи за
териториите, от които
произтичат заплахи за
Русия. Путин допълни, че
не е изключено да се
появи напрежение в
отношенията на Москва
с Хелзинки и Стокхолм
заради членството
в Алианса.

Ïóòèí: Âëèçàíåòî
íà Øâåöèÿ
è Ôèíëàíäèÿ
êúì ÍÀÒÎ
íå áåçïîêîè Ðóñèÿ
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Състоянието на капитана
на Ботев (Пловдив) Тодор
Неделев се подобрява с
всеки изминал ден.
Преди няколко дини
футболистът получи
разрешение от лекарите
да изгледа тренировка на
съотборниците си. Неде-
лев се появи в Коматево,
като бе посрещнат с
прегръдки от всички,
присъстващи на базата.
Вчера стана ясно, че
лекарите са разрешили
националът да подкрепя
Ботев от трибуните в
първия двубой от втория
квалификационен кръг на
Лигата на конференциите
срещу АПОЕЛ (Никозия).
Двубоят срещу кипърците
е на 20 юли от 20 часа
на Националния стадион
"Васил Левски". ç

В президентската
институция не е пос-
тъпвал доклад на
ДАНС по темата за ек-
спулсирането на 70 рус-
ки дипломати и служи-
тели. На Съвета по си-
гурност към МС, про-
веден на 9 юни, тази
тема не фигурира в
предварително обяве-
ния дневен ред. Тя е
повдигната вътре за об-

не е получавал доклад на ДАНС
за руските дипломати

с въпрос за взетите ре-
шения. Отговорът е:
Няма прието гласувано
решение на този съвет.
Това ясно показва, че
явно решенията на пра-
вителството се вземат
по някакъв паралелен
механизъм, каза прези-
дентът.

Дори да бъде в ос-
тавка, правителството
носи отговорност за

ремиерът в оставка
К.П. сътвори
огромен политичес-
ки гаф в световна-

та история - изгони
70 руски дипломати и
служители в посолството
на РФ, без доказателст-
ва, нелегитимно и в
противоречие с междуна-
родното право! Защото
за страните - членки на
Съвета за сигурност на
ООН, сред които е
Руската федерация, не
важи правилото за
реципрочност на броя
служители в посолството
по чл. 11 от Виенската
конвенция.

Безпрецедентният и
непредизвикан с нищо
враждебен акт нанася
трудно поправим удар
върху вековните братски
и приятелски връзки
между България и Русия,
върху специалните
отношения между двата
народа.

За жалост, темата
"изгонване на руски
дипломати" вече обрасна
в опровержения, безкрай-
ни увъртания и откровени
лъжи...

Лъже К.П., който хем
се хвали, че сам е взел
решението, хем то било
на Външно министерст-
во!?

Неуверено се държи и
вицепремиерът К. Нинова,
както и говорещото по
"антипрезидентски
опорки" нейно обкръже-
ние. Нинова ту гневно
къса коалиционното
споразумение, ту си
оставя вратички за
неговото продължение…
Всъщност Нинова "нищо
не е знаела", но си
признава, че темата е
дискутирана в МС, ама
БСП "принципно" била
против?

Пълна шизофрения!?
Само дето докладът

на шефа на ДАНС пред
НС, в който се говори, че
е притискан от К.П. да
съчини "доказателства"
за изгонването на
руснаците, е факт, за
който бяхме надлежно
информирани! И че
президентът на републи-
ката умишлено е държан
в неведение, което е в
противоречие с Конститу-
цията, закона и правила-
та за функциониране на
специалните служби -
също е факт! < 2

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА

ÏÐÈÇÈÂ

Партия АБВ, Форум "България - Русия", Федерация за дружба с народите
на Русия и ОНД, социалисти, земеделци, общественици и граждани

СКЪПИ БЪЛГАРИ И РОДОЛЮБЦИ!

¬Призоваваме Ви на 1 юли (петък ) т. г. в 11.00 ч. да
сме заедно пред руското посолство в София. ¬ Да пока-
жем солидарност с нашите приятели, представителите на
Руската Федерация, които бяха изгонени от нашата Роди-
на скандално, в разрез с международното право. ¬Да  бъдем
заедно и да заявим, че това е против българската воля.
¬ България и Русия во веки веков ще бъдат заедно!

¬ От 13.00 ч. пресконференция в БТА на тема:
„Българо-руските отношения пред непредвидени изпитания“

< 13

На много места в страната жътвата
на пшеница вече приключи и остават са-
мо Добруджа и някои региони със закъс-
няла сеитба. Прогнозата  на фермерите
е, че ще се ожънат 1 млн. тона жито по-
малко. Позицията е на Костадин Коста-
динов, председател на Националната асо-
циация на зърнопроизводителите, и тя не
се припокрива с тази на земеделския ми-
нистър в оставка Иван Иванов, който обя-
ви, че добивите ще са рекордните 7,3
млн. т хлебно зърно. "Сушата, когато зър-
ното се наливаше, очевидно е оказала
влияние, защото наглед пшениците изг-
лежда, че са с хубави класове, но зърно-
то е слабо и добивите са доста под очак-
ванията", обясни Костадинов. При полета,
от които земеделците са очаквали по 700
кг от декар, реално се жънат по 300-400
кг, посочи председателят на НАЗ. Прогно-
зата на неговия колега  Радослав Хрис-
тов от Тракийския съюз на зърнопроиз-
водителите е, че тазгодишна реколта ще
е около 6 млн. т пшеница. < 4

1 ìëí. òîíà æèòî
ïî-ìàëêî â õàìáàðèòå
òîâà ëÿòî

Êàáèíåòúò íîñè
îòãîâîðíîñò,
ïîñëåäñòâèÿòà
ìîæå äà ñà ìíîãî
ñåðèîçíè, çàÿâè
Ðóìåí Ðàäåâ ïî
ïîâîä èçãîíâàíåòî
íà 70 äèïëîìàòè
îò ìèñèÿòà íà ÐÔ

съждане по принцип,
но по нея няма взето
решение, заяви прези-
дентът Румен Радев.

Той уточни, че при
завръщане на предста-
вителя на президентска-
та институция и споде-
ляне как е протекъл Съ-
ветът, от президентство-
то е изпратено писмо
към секретаря на Съве-
та по сигурност към МС < 2, 3

своите действия, каза
президентът от Мадрид.
Последствията може да
са във всички посоки
и много сериозни, най-
вече за дипломатичес-
ката ни мисия в Моск-
ва. По този начин не
може да се вземат ре-
шения в изпълнител-
ната власт по един тол-
кова важен въпрос, ка-
за Радев.

Ãîñïîäà
äåïóòàòè!
Áúäåòå
áúëãàðè
è âúðíåòå
ðóñêèòå
äèïëîìàòè!

Снимка БГНЕС
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Народни представите-
ли от различни партии
коментираха вчера, че на
закритото заседание на
парламента в сряда
вечерта, не е станало
ясно кой е взел решение-
то за изгонването от
България на 70 предста-
вители на руската дипло-
матическа мисия. При-
помняме, че то бе прове-
дено по искане на БСП, а
на него бяха изслушани
представители на специ-
алните служби.

"След изслушването в
парламента на службите не
стана ясно кой и кога точно
е взел решение за отзова-
ването на руските диплома-
ти", заяви пред БНТ депута-
тът от ДПС Петър Чобанов.
Не е ясно и как е взето
това решение, уточни той.
Според председателя на
парламентарната група на
ГЕРБ-СДС Десислава
Атанасова изслушването е
показало, че "изобщо не
стана ясно кой взима

Ðåøåíèåòî çà åêñïóëñèðàíåòî
å íà áàçàòà íà òðè äîêëàäà
íà ÄÀÍÑ, íå å ìîå, çàÿâè
Êèðèë Ïåòêîâ

решенията". По думите й
Кирил Петков "се опитва да
се скрие зад доклади и
служители на Външно
министерство. Оставаме с
впечатление, че решенията
се взимат в нарушение на
закона", каза тя.

В кулоарите на парла-
мента депутатът от "Въз-
раждане" Искра Михайло-
ва също коментира, че
народните представители
не са получили никаква
конкретна информация.
Михайлова разказа, че
единственото, казано за
изгонените дипломати,
било, че те са работили
срещу интересите на
България, без да се
цитира конкретика.

"За съжаление нищо от
изслушването не промени
нашето усещане и вижда-
не, че то е било взето в
голяма степен еднолично.
Едно такова действие
безспорно ще бъде с
тежки и сериозни после-
дици във външната поли-

Äåïóòàòèòå îáúðêàíè êîé å
èçãîíèë ðóñêèòå äèïëîìàòè

тика и въобще в полити-
ката в България." Това
коментира в ефира на
БНТ заместник-председа-
телят на БСП и председа-
тел на парламентарната
Комисия по отбрана
Атанас Зафиров.

"Решението, което се
случи, е взето на базата
на решение на Съвета по
сигурност към Министерс-
кия съвет и на три докла-
да от ДАНС", съобщи
премиерът в оставка
Кирил Петков в кулоари-
те на Народното събра-
ние преди закритото

Ïîñëàíèê Ìèòðîôàíîâà:

Òîâà å áåçïðåöåäåíòíà
íåïðèÿòåëñêà ñòúïêà

Като "безпрецедентна непри-
ятелска стъпка, която, за съжа-
ление, накърнява дългогодишни-
те дипломатически отношения,
дългогодишното приятелство меж-
ду нашите страни" определи случ-
ващото се посланикът на Русия у
нас Елеонора Митрофанова.
"Много е жалко, че правителст-
вото на България се опитва по
такъв начин много силно да ни
скара с българския народ. Мис-
ля, че няма да успее", заявява
Митрофанова в профила си във
Фейсбук.

Тя разказва, че на 28 юни във
Външно министерство й били връ-
чени три ноти. Едната  изисквала
да бъде намалена числеността на
дипломатическия състав на 23 ду-
ши и техническия персонал на 25
души. В нея се посочвало още,
че България затваря генералното
си консулство в Екатеринбург и
поради това Русия трябва да зат-
вори своето в Русе.

Втората нота съдържала спи-
сък от 34 дипломати и техничес-
ки служители, които са обявени
за "персона нон грата". В третата

нота още 36 души са обявени за
"нон грата. "Това са моят готвач,
шофьори, охрана на посолство-
то, счетоводители, всички техни-
чески служби на посолството", до-
пълва посланикът на Русия.

"Много може да се говори за
това, че всички тези действия ни-
как не отговарят на буквата и ду-
ха на Виенската конвенция. Като
опитен дипломат, искам да ви уве-
ря, че по никакъв начин не съот-
ветстват, казва Митрофанова и
добавя: "Сега се води "игра без
правила". ç

заседание.  "Това не е
мое решение", обяви той.

Петков е наредил
устно на шефа на ДАНС
Пламен Тончев да изготви
списък на руски диплома-
ти за изгонване, съобщи
вечерта в сряда сайтът
"Епицентър".  Тончев
разказал пред депутатите,
че от експулсираните 70
служители на руското
посолство, само 37 са
дипломати, за които ДАНС
има само "обосновано
предположение", че разви-
ват дейност, несъвместима
с дипломацията.ç

Кирил Петков, след като пръв съобщи, че в "неделя очакваме един пълен
самолет със 70 места да замине обратно за Москва", отхвърли обвине-
нията, че е взел еднолично решението за изгонването на руснаците

Снимка БГНЕС

Сред избирателите на БСП са
най-силните нагласи за съюз с Ру-
сия, сочи изследване на "Алфа Ри-
сърч", проведено пред първата по-
ловина на юни по поръчка на со-
фийския Институт "Отворено об-
щество". 56% от симпатизантите
на БСП са за съюз с Русия, а 21%
за съюз с НАТО и ЕС. Близки до
тези резултати показват и симпа-
тизантите на "Възраждане" - 49%
за съюз с Русия и 17% за съюз с
НАТО и ЕС. При новата партия "Бъл-
гарски възход" тези данни са 38%

Íàé-ñèëíèòå ðóñîôèëñêè íàñòðîåíèÿ ñà â ÁÑÏ
за Русия и 25% за НАТО и ЕС.

Очаквано на обратния полюс
са десните партии, където лидер е
коалицията "Демократична Бълга-
рия" - 96% от нейните симпати-
занти са за съюз с НАТО. При "Про-
дължаваме промяната" 68% са за
съюз с НАТО и ЕС, 14% са за съюз
с Русия. "Има такъв народ" също е
с евро-атлантически тежнения -
65% срещу 13% за съюз с Русия,
а при ГЕРБ процентите са 58 на
12 в полза на Запада.

Сред привържениците на ДПС

доминира групата на хората, ко-
ито не могат да преценят или не
дават отговор - 48%, докато бли-
зо 23% се изказват в подкрепа
на съюз с НАТО и ЕС, а 21% са за
съюз с Русия.

В национален план над 39%
от анкетираните заявяват, че Бъл-
гария трябва да се позиционира
в съюз със страните от НАТО и
ЕС в случай на ново разделение
в Европа подобно на това от вре-
мето на Студената война. За съ-
юз със страни като Русия и Бела-

рус се обявяват 23% от запита-
ните, а близо 7% биха предпоче-
ли друг вариант на поведение на
страната. Хората, които не могат
да преценят или не отговарят на
въпроса, са близо 31%.

Интересно е, че през април
на въпрос на "Алфа Рисърч" "Къ-
де е мястото на България във вън-
шнополитически план?" 63% от
анкетираните са казали "В ЕС и
НАТО", "В съюз около Русия" са
отговорили 15%, а 22% са били
без мнение.ç

Румен Радев връчва
мандата на
"Продължаваме
промяната"
В 17.00 часа днес на "Донду-
ков" 2 държавният глава
Румен Радев ще връчи мандат
на кандидата за министър-
председател, посочен от най-
голямата по численост
парламентарна група в 47-ото
Народно събрание - тази на
"Продължаваме промяната", за
съставяне на правителство в
рамките на настоящия
парламент, съобщиха от
прессекретариата на държав-
ния глава.

Всеки трети родител
плаща за частни уроци
Всеки трети родител плаща за
частни уроци по предмети,
преподавани в училище.
Причината най-често е, че децата
срещат затруднения по един или
повече предмети, както споделят
над 50% от родителите. Най-
голямата част от тях - 37%,
определят онлайн обучението
като основен проблем, а почти
33% са на мнение, че учителите
преподават зле. Това са част от
изводите са от национално
изследване на "Галъп интернешъ-
нъл Болкан", проведено по
поръчка на просветното
министерство през април сред
464 родители и 465 ученици от
1. до 10. клас.

Íàêðàòêî

Ãîñïîäà äåïóòàòè!
Áúäåòå áúëãàðè è
âúðíåòå ðóñêèòå
äèïëîìàòè!

От стр.1
А това е явна злоупотреба с

власт на любимеца на Корне-
лия Нинова К.П.!? Всичко това
създава риск за националните
интереси и перспективите пред
страната ни! Тези действия ще
се лекуват десетилетия заради
отворените рани от безумните
действия на ПП и коалиция.

С други думи - К.П. е диаг-
ноза за безродна, некомпетент-
на и слугинска политика! Ето за-
що на ход е парламентът!

България е парламентарна
република, в която отговорен за
крайните решения не е прези-
дентът или КСНС, а Народното
събрание. Така е според Конс-
титуцията и българската поли-
тическа традиция!

К.П. не е началник, а е под-
чинен на народните представи-
тели и те са длъжни да докажат,
че са български избраници и пат-
риоти! Че тачат суверенитета и
националния интерес, заложени
от Апостола на Свободата Васил
Левски - България да бъде чиста
и свята република, равна на всич-
ките европейски народи!

Депутатите са задължени да
покажат, че почитат заветите на
Българското възраждане, че ние
сме признателни към Русия и
руския народ за българската
свобода и държавност!

Народното събрание е инс-
титуцията, която следва да от-
мени безумното решение на К.П.
за експулсирането на 70-те рус-
ки дипломати и служители и да
създаде основа за градивен ди-
алог между София и Москва, за
балансирана външна политика
в променящия се многополю-
сен свят през ХХI век. 
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Êîðíåëèÿ Íèíîâà:
ÁÑÏ íå ïðîìåíÿ ïîçèöèÿòà ñè, ùå ïðåãîâàðÿìå,
ñàìî àêî ÏÏ ïðåäëîæè äðóã ïðåìèåð

"Господин Петков
запозна парламентарна-
та ни група с целия
процес на вземане на
решението за изгонване-
то на руските дипломати
- кога е започнало, в
какви формати, кои са
участвали и кои са
информирани. Това не
променя позицията ни от
вчера. Ще се върнем на
масата за преговори,
когато "Продължаваме
промяната" предложи
друг кандидат за преми-
ер." Това заяви лидерът
на БСП Корнелия Нино-
ва пред медии в кулоа-
рите на парламента.

"Казахме, че решение-
то е взето еднолично,
защото колективният
орган Министерски
съвет не е вземал тако-
ва решение. Както нап-
ример вчера се гласува
в Министерски съвет
решението на Народното
събрание за Македония
и ние гласувахме "про-
тив". Затова казахме, че
е взето по този начин и
че сме научили от меди-
ите, което е факт", обяс-
ни Нинова.

Това решение, за
изгонването на 70 руски
дипломати, е неразумно,
безпрецедентно! Досега
в света само САЩ са
изгонили 58 чужди дип-
ломати. Това е на ръба
на скъсване на диплома-

тически отношения.
На закритото заседа-

ние на парламента не са
дадени убедителни док-
азателства за изгонване-
то на руските дипломати.

Никой не дава убеди-
телни доказателства за
шпионаж. Този доклад на
ДАНС не сме го вижда-
ли, преди да чуем, че
премиерът е взел такова
решение.

Това заяви лидерът на
БСП и министър на
икономиката Корнелия
Нинова пред "Нова ТВ".

"Факт е, че България е
суверенна държава и

Ñîöèàëèñòúò ìåæäóíàðîäíèê Åâãåíè Êèðèëîâ
íàïèñà ñïîìåíèòå ñè "Ìåæäó äâå åïîõè"

Издателство "Захарий Стоя-
нов" пусна от печат книгата на
дългогодишния културен деец,
дипломат и политик Евгени Ки-
рилов. Под заглавието "Между
две епохи - през погледа на
участник и свидетел на събити-
ята". И в епохата на социализ-
ма, и в епохата на прехода съд-

бата е отредила на Евгени Кири-
лов шанса да бъде участник в
ключови за нашата държава про-
цеси. Завършил английска ези-
кова гимназия в Пловдив и вис-
ше инженерно образование в
Германия, а по-късно и Дипло-
матическа академия в Москва,
още от началото на дипломати-

ческата си кариера става участ-
ник в мащабната подготовка за
отбелязването на 1300-годишни-
ната на българската държава, а
като културен аташе в САЩ - и в
процесите за културно отваряне
към света и за възстановяване
на връзките на българската емиг-
рация с Отечеството. По-късно
ръководи Международната дирек-
ция към Комитета за култура и е
на ръководни длъжности в Меж-
дународната фондация "Людми-
ла Живкова" (днес "Св. св. Ки-
рил и Методий). Като посланик
на България в ЮНЕСКО в края на
80-те и началото на 90-те годи-
ни се изявява като един от най-
способните представители на
плеядата блестящи български

никоя външна сила не
може да й определя
политиката. Доколкото
знам, аз не съм била на
изслушването в парла-
мента в сряда (29 юни),

Íÿìà óáåäèòåëíè
äîêàçàòåëñòâà çà øïèîíàæ ïðè
èçãîíåíèòå äèïëîìàòè, ñìÿòà
âèöåïðåìèåðúò è ëèäåð íà ÁÑÏ

не са дадени убедителни
доказателства, че има
факти за шпионаж", каза
тя.

Нинова беше катего-
рична, че това решение

ÈÒÍ: Ñ äâå ïèñìà äî Âúíøíî Ëåíà Áîðèñëàâîâà
å íàðåäèëà ãîíåíåòî íà äèïëîìàòèòå

ще навреди на национал-
ния ни интерес - на
икономиката, на туриз-
ма, на цени на газ, на
петрол.

По думите й трябва
да се търси дипломати-
ческо решение на война-
та в Украйна.

"Никой не дава убеди-
телни доказателства за
шпионаж. Този доклад на
ДАНС не сме го вижда-
ли, преди да чуем, че
премиерът е взел такова
решение.

Нашата позиция
вчера беше, че решение-
то е взето еднолично.

Корнелия Нинова
заяви още, че на опера-
тивно заседание на
Министерски съвет не се
взимат решение, а се
дава информация.

"На едно от оператив-
ните заседание министър
Генчовска даде информа-
ция колко са руските
дипломати тук, колко са
нашите там. И спомена
за изгонване на голям
брой дипломати от
Русия. Министрите на
БСП и аз конкретно
казахме, че е неприем-
ливо да се гонят толкова
дипломати, но бройката
70 души не беше каза-
на", заяви тя.

И добави, че министъ-
рът на външните работи
Генчовска не е дала
конкретика за това кой
какво е правил.

Попитана, може ли да
се разсекретят тези
доклади, Нинова отгово-
ри, че само шефът на
ДАНС може да го напра-
ви, както и президентът.ç

Има две писма, изпратени до Министерството
на външните работи, от Лена Бориславова с мето-
дически указания как да бъдат изгонени диплома-
тите.

Това обяви по NOVA NEWS Тошко Йорданов от
ИТН от кулоарите на парламента.

Не е вярно, че решението за изгонването на
руски дипломати не е на Кирил Петков, каза още
той и обясни: "Решението е на Кирил Петков, а
МВнР е изпълнител. МВнР се е застраховало пра-
вилно, като е поискало от МС методически указа-
ния. Има две писма, изпратени от Лена Борисла-
вова с методически указания за изгонването на
тези хора.

Писмата са с гриф секретно, ама ги има. И
двете са от Лена Бориславова. Така че Външно е
изпълнител. И Кирил да престане да се крие зад
някой друг".

Какъв знак е посещението на премиера Кирил
Петков в стаята на БСП в Народното събрание?
"Опитва се да си осигури кворум с конкретни оферти
към вече бившите си коалиционни партньори от
БСП. Довчера му трябваха 6 души, вече му трябват
над 30, заради постъпките и грешките, които той
сам допусна. Снощи беше последната вечер на Ки-
рил Петков като министър-председател в парла-
мента и ако въобще му е останал някакъв разум -
това трябва да му бъде и последната вечер в поли-
тиката.

Ако наглостта на Кирил Петков продължи и се
яви да получи мандат утре, той сам ще убие въз-
можността за каквито и да е разговори. Разчита-
ме на разума на народните представители да го
убедят мандата да го получи друг човек", заяви
депутатът от "Има такъв народ" Станислав Балаба-
нов пред Bulgaria ON AIR.

специалисти по многостранна
дипломация и културни връзки.
От 1995 г. е депутат от БСП в
четири последователни състава на
Народното събрание и един от во-
дещите международници от сре-
дите на БСП - оглавявал е Съвета
по външна политика към НС на
БСП, участва в работата на Съве-
та на Европа и Интерпарламен-
тарния съюз. От 2005 г. е наблю-
дател, а от 2007-2014 г. е член
на Европейския парламент, къде-
то си извоюва името на ярък за-
щитник на българския национа-
лен интерес. И днес, когато е сред
доайените на дипломатическата
гилдия, Евгени Кирилов има как-
во да разкаже за живота си в
двете епохи с техните предизви-

кателства, плюсове и минуси, с
постиженията и грешките им.
Неслучайно в предговора на кни-
гата неговият приятел и колега
парламентарист - известният ис-
торик проф. Андрей Пантев пи-
ше, че за автора това е изповед
в нейното метафорично и конк-
ретно съдържание. Проф. Пан-
тев напомня, че Кирилов интуи-
тивно, но чрез разнолики поз-
нания стига до прогнози, които
можем да определим като "мал-
ки", но изумителни прозрения.
"И у нас, и в Европа той вярва
на идеалите на Отечеството въп-
реки космополитната си същност
и образование", заключава
проф. Пантев.

Ä-ð Òåîôàí Ä-ð Òåîôàí Ä-ð Òåîôàí Ä-ð Òåîôàí Ä-ð Òåîôàí ÃÅÐÌÀÍÎÂÃÅÐÌÀÍÎÂÃÅÐÌÀÍÎÂÃÅÐÌÀÍÎÂÃÅÐÌÀÍÎÂ
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След като в редица
региони от страната
жътвата на пшеница вече
приключи и остават само
Добруджа и някои регио-
ни със закъсняла сеитба,
Синор.бг потърси за
прогноза на тазгодишното
производство Костадин
Костадинов, председател
на Националната асоциа-
ция на зърнопроизводите-
лите (НАЗ). И очакванията
му съвсем не се припокри-
ват с тези на земеделския
министър в оставка Иван
Иванов, който при офици-
алното откриване на
кампанията обяви, че
добивите ще са като
миналогодишните, когато
браншът прибра рекордни-
те 7,3 млн. т хлебно зърно.

Информацията за по-
ниските добиви идват от
фермери от Плевенско,

Врачанско, Силистренско
и Тервелско, където жът-
вата е приключила. "Суша-
та през месеци април и
май, когато зърното се
наливаше, очевидно е
оказала влияние, защото
наглед пшениците изглеж-
да, че са с хубави класо-
ве, но зърното е слабо и
добивите са доста под
очакванията", обясни
Костадинов. При полета,
от които земеделците са
очаквали по 700 кг от
декар, реално се жънат
по 300-400 кг. Там, където
е имало по-обилни вале-
жи, късметът е на страна-
та на фермерите и те са
получили по 700 кг, но
преобладаващата част са
около 400 кг, посочи
председателят на НАЗ.

Същите добиви са
получили и в Старозагорс-

рано има и в общините Крушари
и Добричка - съответно с 90 на
сто и 4.3 на сто, допълват от ста-
тистическото бюро. В крайморс-

Ïðè îòêðèâàíå íà æúòâàòà
âëàñòòà ñå èçõâúðëè, ÷å ùå
ñå ïðèáåðàò ðåêîðäíèòå
7,3 ìëí. ò õëåáíî çúðíî

по 2623 лева за декар или с 31.8
на сто повече спрямо предход-
ната година. Повишение на це-
ната в сравнение с година по-

Ïðîãíîçàòà çà þëè:
Êàêâî âðåìå
äà î÷àêâàò
çåìåäåëöèòå?

ко, съобщи Радослав
Христов от Тракийския
съюз на зърнопроизводи-
телите. Затова и прогно-
зите му са са тазгодишна
реколта от около 6 млн. т
пшеница.

Тепърва започва жътва-
та в Добруджа, но и там
предварителните обслед-
вания не са много обна-
деждаващи. Последните
три дни там паднаха
добри валежи, но заради
късната им поява не е
ясно как ще се отразят на
качеството на зърното,

обясни още Костадинов.
Земеделците все пак

са доволни, че реколтата
от ечемик е сравнително
по-добра. В тази връзка и
зам.-министърът в оставка
Иван Христанов съобщи в
интервю за една от наци-
оналните телевизии, че
реколтата от ечемик това
лято ще бъде около 600
хил. т, а от пшеница - 6
млн. т. Така той даде
обективно мнение, позо-
ваващо се на данните на
производителите.

Екатерина СТОИЛОВА

1 ìëí. òîíà æèòî ïî-ìàëêî
â õàìáàðèòå òîâà ëÿòî

Çåìåäåëñêàòà çåìÿ â Äîáðè÷êî å ñúñ 73.4%
ïî-ñêúïà îò ñðåäíàòà ñòîéíîñò çà ñòðàíàòà

Юли започва с горещо вре-
ме, но и с наличие на добри вла-
гозапаси, сочи месечната агроп-
рогноза на Националния инсти-
тут по метеорология и хидроло-
гия (НИМХ). Агрометеоролозите
отчитат, че влажността в 50 и
100-сантиметровия слой заради
падналите наднормени юнски ва-
лежи надвишава на много места
в страната 80-100 l/m2 (Враца -
169 l/m2, Монтана - 91 l/m2, Шу-
мен - 113 l/m2, София - 153 l/m2,
Пловдив - 110 l/m2, Сливен -
98 l/m2, Бургас - 95 l/m2).

В края на първото и начало-
то на второто десетдневие на ме-
сеца се прогнозира нормализи-
ране на топлинните условия и
валежи със стопанско значение,
които ще поддържат добро ни-
вото на почвените влагозапаси
в 50-сантиметровия слой - над
75% от ППВ. "Те ще са много
важни за царевицата и слънчог-
леда, които са в репродуктивен
стадий от развитието си, с ви-
соки изисквания към влагата в
почвата. При царевицата през
междуфазния период изметлява-
не-млечна зрелост дневният во-
доразход достига 6-7 м3/дка",
обясняват експертите.

До средата на юли вегетаци-
ята на пролетниците ще се осъ-
ществява с умерени темпове при
близки до обичайните топлини ус-
ловия. При царевицата, в зави-
симост от ранозрелостта й, ще
се наблюдават различни фази:
листообразуване, изметляване,
цъфтеж на метлицата и изсвиля-
ване. При слънчогледа в полски-
те райони ще преобладава фаза
цъфтеж, а при посевите във ви-
соките полета - формиране на
съцветие.

В началото на третото десет-
дневие част от ранните хибриди
царевица в полските райони ще
встъпят във фаза млечна зрелост.
При слънчогледа ще протича фор-
миране и наливане на семената.
В края на месеца при засетите в
агротехнически срок посеви със
слънчоглед на места в Дунавска-
та равнина (агростанциите Бъзо-
вец, Кнежа, Новачене) и в юго-
източните райони ще се наблю-
дава начало на фаза узряване.

Прогнозираното сухо, топло
и горещо време през третото де-
сетдневие ще ограничава разви-
тието на редица гъбни болести,
с изключение на брашнестите
мани по зеленчуковите култури,
овошките и лозите.

В овощните градини борба-
та срещу болестите е препоръ-
чително да се комбинира с тази
срещу второто поколение пло-
дови червеи, а при лозата - сре-
щу гъсениците от второто поко-
ление на гроздовия молец.

Условия за провеждане на
растителнозащитните пръскания
ще има в началото на юли, през
втората половина от второто и
през повечето дни от третото де-
сетдневие.ç

Цената на земеделската зе-
мя в Добричка област е със 73.4
на сто по-висока от средната за
страната като достига 2068 ле-
ва за декар, съобщават от тери-
ториалното статистическо бюро
- Североизток въз основа на
обобщените данни за 2021 го-
дина. Черноземът в Добричко
продължава да бъде с най-висо-
ка стойност в България.

Средната цена на сделките с
ниви в региона показва поскъп-
ване с 3.3 на сто на годишна
база, според статистическите
данни. През 2021 г. най-скъпо
са продавани земеделските пар-
цели в община Шабла - средно

Ïåñèìèñòè÷íè ïðîãíîçè: Ñëúí÷îãëåäúò ùå ñå ñðèíå äî 500 ëâ. çà òîí
В началото на годината слън-

чогледът се изкупуваше за 1500-
1600 лв./тон. През март дойде
пикът от 2000 лв./тон, докато
сега цената падна до 1100 лв./
тон. Фактор е дъмпинговият внос
на украински слънчоглед, който
се изкупува на 400-500 лв./тон,
коментират родни производите-
ли. "Този внос е нелегален и на-
шите управляващи си затварят
очите, за да намалят цената на
олиото, но така убиват родното
производство", смята Пеньо То-
доров, който обработва 12 000
дка в Старозагорско.

По думите на неговия колега
Радослав Христов български
слънчоглед на склад все още има
именно заради влизането на ук-

раинска стока в ЕС. Въпросът е
обаче под каква форма се осъ-
ществява вносът, плаща ли се
мито, гласувани ли са коридори
в ЕС. Със сигурност има хаос,
който трябва да бъде овладян.
Опасенията са, че същото може
да се получи и с пшеницата.  "В
момента балансът е нарушен за-
ради войната в Украйна. Никой
досега не е произвеждал и тър-
гувал в условия на война. Но
ако с пшеницата се случи това,
което се случва със слънчогле-
да, ще има масови фалити на
земеделски производители. Дър-
жавата трябва да се намеси", ка-
тегоричен е председателят на
Тракийския съюз на зърнопро-
изводителите.

 "Когато има голямо предла-
гане, цената ще падне. Държа-
вата може да се намеси, ако же-
лае. А тя няма да желае, защото
ЕС прие решение, с което за-

дължава всички държави член-
ки да приемат украинското зър-
но и това ще свали цените в
цяла Европа", прогнозира про-
изводител от Пловдивско.ç

ките общини Каварна и Балчик
декар земеделска земя върви по
2231 лева и 1934 лева за декар.

Ръст през 2021 година в Доб-
ричка област бележи и средната
цена за наем/аренда, която дос-
тига 108 лева за декар ниви.
Спрямо предходната година уве-
личението е с 80 на сто. В срав-
нение със средната стойност за
страната - 55 лева за декар, це-
ната за наем/аренда в региона е
по-висока с 96.4 на сто, обоб-
щават от статистическото бюро.
В Добричка област най-висока
рента получават собствениците
на земеделска земя в община
Балчик -  по 128 лева за декар.ç

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
на район "Овча купел" СО

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед
№ РОК22-РД09-223/30.06.2022 г. на Кмета на р-н "Овча купел" ще се проведе обществено обсъж-
дане на проект "План за застрояване на помпена станция към обект "Аварийно изграждане на
водопровод от с. Мало Бучино до гр. Перник". Представянето на проекта ще се проведе на 12.07.2022 г.
от 17,30 ч. в заседателната зала на района с адрес: бул. "Цар Борис ІІІ" №136 "в", ет. 2.

Граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по
проекта, адресирани до Главния архитект на Столична община. Същите се внасят в деловодството
на района бул. "Цар Борис ІІІ" №136В, ет. 1 или на e-mail:so_ok@ovchakupel.bg до 20.07.2022 г.
вкл. Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за
пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с
графика, телефон, e-mail-адрес, факс за връзка с подателя.

Проектът е качен на сайта на Направление "Архитектура и градоустройство" и на сайта на
район "Овча купел" за запознаване на заинтересованите лица. Допълнителна информация за
времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да се получи в понеделник
и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. в стая 35 на ет. 2 в сградата на районната администрация.

Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на направление "Архи-
тектура и градоустройство", на Столична община (единен електронен портал на обществените
консултации) и на района съгласно чл. 23 от НРНПОООПРУТСО.

Заключителната дискусия ще бъде проведена на 28.07.2022 г. от 17.30 ч. в заседателната
зала на района с адрес: бул. "Цар Борис ІІІ" №136 "в", ет. 2.
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Писателят идва за първи
път тук през 1928-а, а три
години по-късно се сдобива
и с дом. Точно в Кий Уест
създава и едни от най-голе-
мите си произведения - "Сбо-
гом на оръжията", "Да имаш
и да нямаш", "Зелените хъл-
мове на Африка". Музей ста-
ва, след като се оказва собст-
веност на местната бижутер-
ка през 1963 г. След няколко
години попада и в списъка
на националните историчес-
ки паметници на САЩ.

От общо 45 служители на
музея сега на работа са едва
15. Екскурзоводите, които
предлагат обиколки из къща-
та на туристи, са намалели
от шестима на четирима. Ня-
ма съкращения само сред ко-
тешкия състав в музея.

А именно котките са го-
лямата атракция в дома, кой-
то пази жив духа на Хемин-
гуей. Петдесетина на брой,
до една са наследници на

Къщата на Хемингуей на крачка от затваряне
шестопръстия екземпляр,
който той получава като дар
от приятел, който е морски
капитан.

"Грижим се за тях като за
кралици", казва директорът
на музея Андрю Моравски,
като добре знае какво гово-
ри. Често туристите се инте-
ресуват повече от котките, от-
колкото от други обстоятелс-
тва в живота на Хемингуей.

Макар че е носител на Но-
белова награда за литерату-
ра през 1954-та, писателят не
е добре застъпен в учебните
програми на американските
училища.

Летните жеги носят и дру-
га атракция. На котките се
сервира вода с кубчета лед -
напомняне за не толкова бе-
зобидните навици на писа-
теля. "Преди имаше толкова
хора, че беше трудно да се
промъкнеш през тълпата",
казва роденият в Кий Уест
художник Джак Райхенбах.

Уникален интеракти-
вен Музей на гайдата
беше открит в смолянс-
кото село Стойките. Ек-
спозицията е създадена
изцяло с дарения, в нея
са подредени предмети
от над 100 дарители,
представители на седем-
те фолклорни области в
страната.

След откриването на
музея с шествие, гайда-
рите се отправиха към
местността Потока, къ-
дето са изявите на из-
пълнителите на Нацио-
налния събор на гайда-
рите "Апостол Кисьов".
На сцената се изявиха
близо 400 гайдари от
цялата страна.

Музеят предлага пъл-
но потапяне в света на
гайдата по атрактивен и

Музей на гайдата откриха в село Стойките
оригинален начин. В не-
го е представено всич-
ко, свързано с гайдарс-
кото изкуство от нача-
лото на 20-и век до днес.
Сред експонатите е гай-
дата, под чийто съпро-
вод е записана песента
"Излел е Делю хайду-
тин" в изпълнение на
Валя Балканска, която
лети в Космоса.

Може да се види как
е изглеждала и работил-
ницата на майстора на
гайди и легендарният
гайдар - бай Дафо Трен-
дафилов. На специална
стена около лика на
Апостол Кисьов, създа-
теля на състава ембле-
ма "100 каба гайди", са
написани върху кожа от
гайда всички имена на
333-мата гайдари, учас-

твали в рекорда на Ги-
нес през 2012 г.

Има специална стая
- планетариум, в която
на фона на звездното не-
бе се чуват истинските
шумове на Вселената и
сред тях звука на гайда-
та. В друга секция може
да се чуе по избор ау-
диозаписи на всеки из-
пълнител, както и да се
гледа видео с тях.

"Целият музей е под-
реден на 7 секции", каза
24-годишната Диана Ге-
оргиева. Нейно дело е
идейният проект за му-
зея, който е обсъден и
приет от специалисти в
различни области на из-
куствата. Началото на
създаването на експози-
цията започва през ме-
сец април 2021 г.

Виена е класирана
на първо място в спи-
съка на най-добрите за
обитаване градове в
света според годиш-
ния индекс на проуч-
вателното звено на
списание "Икономист"
(The Economist Inte-
lligence Unit), предаде
ДПА.

През 2018 и 2019 г.
австрийската столица
заемаше същата пози-
ция в класацията, но

Изследователи от
Германия са установи-
ли, че напрегнатият ден
в службата води до про-
мени в гласа, пише
"Дейли мейл", позова-
вайки се на публикация
в сп. "Сайколоджикъл
сайънс".

За целите на проуч-
ването авторите му от
университета на Саар-
ланд са анализирали за-
писи на разговори, про-
ведени вечерно време.
Резултатите показват,
че след напрегната ра-
бота хората говорят по-
бързо и по-силно.

Изследването е обх-
ванало 111 души на въз-
раст между 19 и 59 г.
Участниците в продъл-
жение на една седмица
оценяват колко труден е
бил работният им ден
и да записват вечерни-
те си разговори.

Изследователите
обясняват, че стресът
активира симпатикова-
та нервна система, кое-

Стресът в работата кара хората
да говорят по-бързо и по-силно

то води до производст-
вото на хормони като
кортизол и адреналин.
Това от своя страна
предизвиква бронходи-
латация - отваряне на
дихателните пътища и
учестяване на дишане-
то, което може да пови-
ши силата на гласа и
скоростта на говора.

Откритието може да
се използва, за да по-
могне на хората да сле-
дят всекидневните си
нива на стрес, да ги
контролират по-добре.

Според тях записите на
гласа биха били обек-
тивен показател, който
не зависи от това дали
човек е забелязал колко
е стресиран.

"Като се има пред-
вид, че стресът е уни-
версална причина за
здравословни проблеми,
технологията може да
помогне за ранното му
откриване, което да до-
веде до подобряване на
благосъстоянието на хо-
рата", казват в заклю-
чение изследователите.

през миналата година
бе преценено, че качес-
твото на живот в ев-
ропейските градове е
спаднало значително
заради локдауните. За-
това начело бе Оук-
ланд, Нова Зеландия.

От началото на го-
дината големите гра-
дове в Нова Зеландия,
Австралия и Китай
пак изпаднаха надолу
в ранкинга. Според
доклада на "Иконо-

мист" сега доминират
"добре ваксинираните
градове" в Европа и
Канада. Виена е след-
вана от Копенхаген,
Цюрих, Калгари, Ван-
кувър и Женева. Пър-
вата десетка се допъл-
ва от Франкфурт, То-
ронто ,  Амстердам ,
Осака и Мелбърн. В
дъното на класацията
са Дамаск, следван от
Лагос, Триполи, Ал-
жир и Карачи.

Виена отново
е най-добрият

град за живеене

Виена отново
е най-добрият

град за живеене
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Да направиш градина, е изкуство,
казва Петър Дочев от Долни Дъбник

Да направиш градина, е
изкуство, което дарява с нас-
лада както околните, така и
самия й създател, казва Пе-
тър Дочев. В своя роден град
той е популярен с това, че
притежава богата колекция от
перуники, а градината му е
"населена" с различни сорто-
ве цветя, които я правят уни-
кална в топлите месеци на го-
дината.

Петър Дочев е роден и
израснал в Долни Дъбник.
След завършване на средно
образование учи мода в Со-
фия. Работи няколко годи-
ни в сферата на модата, но
постепенно започва да се за-
нимава с дизайн на гради-
ни, което става и негова
професия. Създавал ги е
както в България, така и в

Кипър, където живее от ня-
колко години.

Ãðàäèíàòà æèâåå ñâîé
ñîáñòâåí æèâîò

"Да си градинар, да пра-
виш градини е най-щастли-
вата и прекрасна професия,
която може да измисли Бог
за нас. Когато Господ създа-
вал света, направил градина
- но не зеленчукова, а прек-
расна цветна градина, така че
ние вървим по следите на на-
шия творец", категоричен е
Дочев.

Според него различното
при изкуството на градина-
рите е, че тяхното творение
се променя почти всекиднев-
но. "Ако нарисуваш една кар-
тина тя остава така, както си

я завършил, не може да се
промени, докато градината -
получава свой собствен жи-
вот. Тя не те оставя на мира,
всеки ден те изненадва с не-
що", добавя той. "Когато си
в една градина, усещането
може да се сравни с лека нир-
вана, потапяйки се в атмос-
фера сред цветя, зеленина, ти
можеш да бъдеш себе си, да
избереш който си искаш да
бъдеш", смята градинарят.

Не харесва българската ду-
ма озеленител, която често се
използва вместо градинар. "За
мен най-точната дума е гра-
динар, защото идва от градя -
създавам, а в случая създа-

ваш красота и настроение".
Според него освен познания
за сортовете растения, които
се засаждат, всеки професио-
нален градинар трябва да има
знания по биология, за да се
справя с вредителите.

Петър Дочев има три гра-
дини. "Едната е вечно неоп-
равена и е срам за мен, вът-
решната ми е без много цвят,
повече със зеленина и носи
спокойствие, а третата е с ко-
лекциите ми".

Колекцията му от перуни-
ки - ириси е една от попу-
лярните в региона. Тя набро-
ява около 350 сорта като До-
чев всяка година успява да я

обогати с нови, които заку-
пува предимно от САЩ. На-
чалото на колекцията си от
ириси поставя преди около 40
години. Тогава закупува сор-
тове от англичанка, която по
това време живее в Аликан-
те. "Започнах с около 70 сор-
та, а днес градината ми се
простира на около половин
декар", подчертава Дочев.

"Перуниките за мен са най-
красивото градинско цвете. Те
носят божественото в себе си,
защото са кръстени на две бо-
жества - Перун и Ирис. Всъщ-
ност един от символите на
кралската власт, което непра-
вилно се посочва като стили-
зирана лилия, всъщност е пе-
руника", обяснява Петър До-
чев. Според специалиста пе-
руниките са и много подходя-
щи за отглеждане в Плевенс-
кия край, заради особености-
те на почвите и водата.

Ïåðóíèêèòå ñà àêöåíò â
èçëîæáà â Äîëíè
Äúáíèê

Всяка година в местното
читалище "Илия Бешков" в
град Долни Дъбник се под-
режда изложба от различни
сортове перуники, които той
подбира от своята градина. "С
настоящото общинско ръко-
водство дори обсъждаме иде-
ята перуниките да се превър-
нат в една от емблемите на
Долни Дъбник като сърцето
на този проект да бъде градс-
кият парк", разкрива Дочев.

Тръмпет спечели наградата
"Най-добър в шоуто" (best in
show) на 146-ото уестминстърско
киноложко изложение в Ню
Йорк, съобщават Асошиейтед
прес и Ройтерс. Тръпмет - мъжки
блъдхаунд на 4,5 години, се
пребори за титлата в надпревара
с над 3 хиляди кучета от 200
породи и разновидности.

За първи път представител на
тази порода печели топ отличие-
то на Уестминстърско киноложко
изложение, отбелязва Асошиейтед
прес. Симпатичният Тръмпет с
"плисираната" си кожа стана
любимец и на публиката в Тари-
таун. Подгласник на победителя
стана френският булдог Уинстън
с "връзки" в Националната
футболна лига на САЩ - един от
собствениците му е защитникът
Морган Фокс. До финала на
престижното изложение достигна-
ха малтийската болонка Холивуд,
немската овчарка Ривър, англий-
ският сетер Бел, самоедът Страй-
кър и териерът Лейкланд. Мина-
лата година изложението бе в
Таритаун, вместо на обичайното
си място в Манхатън. Предгради-
ето Таритаун е на около 40 км.
северно от Манхатън.

Кучето Тръмпет спечели
на Уестминстърско

киноложко изложение
в Ню Йорк

"Нови разкопки за-
почват през есента на
древното светилище
край момчилградското
село Татул, по-извест-
но като "храма на Ор-
фей", каза археологът
проф. Николай Овча-
ров, който ще работи
на обекта.

Последните проучва-
ния на култовия комп-
лекс са преди 15 годи-
ни. "Татул беше изко-
пан от нищото, също
както и Перперикон, но
той е доста по-малък.
Там имаше една ситуа-
ция, която ние можах-
ме да завършим на
един етап със светили-
щето, храма на Орфей
и по този начин да бъ-
де консервиран и рес-
тавриран. Тогава оба-
че не успяхме да довър-
шим един ъгъл, където
може би се очаква да
излезе още един храм",
обясни археологът.
Храмът на Орфей край
село Татул е част от ту-
ристическия маршрут в
региона, известен като

Нови разкопки на
древното светилище
край село Татул

Вия Родопика.
"Точната дата на

разкопките ще стане яс-
на сред излизане на
разрешенията за терен-
ни проучвания. Ясно е
само, че ще е през есен-
та", директорът на Ре-
гионален исторически
музей Даниела Коджа-
манова. Институцията е
ангажирана от общин-
ската администрация в
работата по светилище-
то. Коджаманова обяс-
ни, че е планирано да
се работи в очертания-
та на културно-истори-
ческия паметник.

През 30-те години
на миналия век краеве-
дът Никола Иванов,
който пръв съобщава
този паметник, съобща-
ва и за наличието на
сграда с каменни гра-
дежи и керемиди на пър-
вото хълмче пред све-
тилището. Целта ни е
да проучим тази сграда
и да изясним нейния
характер", каза още ди-
ректорът на музея в
Кърджали.
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Изабела Роселини на 70:
Да остаряваш е щастие

Защитничка на правото
на жените да остаряват сво-
бодно, изследователка на по-
веденческите прояви на жи-
вотните и невероятна актри-
са и модел, носеща цяла ед-
на нова образност на жена-
та, е Изабела Роселини.

Тя е дете на две кино ле-
генди - Роберто Роселини и
Ингрид Бергман, но сама е
написала история - и като
актриса, и като модел. Била
е омъжена за Мартин Скор-
сезе, в любовна история с
Дейвид Линч - и е един от
най-добре платените модели
в света.

През 1996 г., когато тряб-
вало да навърши 44 години,
е уволнена от козметична
марка. След 14 години като
лице и основен говорител на
Lanco^me, недвусмислено й е
казано, че времето й вече без-
възвратно е "отминало".

Тя е голяма актриса,
вдъхновила не само "Синьо
кадифе" на Дейвид Линч,
създала нова образност на
мистериозната жена, която
предполага нежност.

Родена е в Рим на 18 юни
1952 г. Има трима братя и
сестри от майка си: сестра
близначка Изота Роселини,
доцент по италианска лите-
ратура, брат, Робертино Ин-
гмар Роселини и полусест-
ра, Пиа Линдстрьом.

В киното дебютира в
Италия - с филма на братя
Тавиани "Il Prato" (1979).

Незабравима остава  с
ролята на Сенди Уилямс в
"Синьо кадифе" на Дейвид
Линч. Работила е с режисьо-
ри като Робърт Земекис, Дей-
вид Ръсел, Дейвид Линч, Ро-
бърт Уилсън, Тейлър Хак-
форд, Марджайн Сатрапи и
Гай Мадин.

Изглежда, че Кевин Кос-
тнър знае едно-две неща за
уестърните или поне за пра-
венето на филми, свързани
със Запада. Между този стил
и бейзбола се въртят някои
от най-добрите творби на
актьора и режисьор. А след-
ващият му режисьорски
опит ще бъде в унисон с ос-
таналите.

Макар че този филм се
отличава с : дължината.
"Variety" съобщава, че "Хо-
ризонт" на Кевин Костнър
може да бъде толкова задъл-
бочен и обширен епос, че ня-
ма да се побере само в един
филм. Всъщност, дори два
може и да не стигнат. Кост-
нър се надява, че филмът ще
се състои от четири части -
дълъг повече от 10 часа.

 "Хоризонт" обхваща 15-
годишен период по времето,
когато Америка разширява

"Езикът на изкуството, на хармонията и
любовта е мостът към бъдещето на човечес-
твото, каза за артистичният директор на Меж-
дународния музикален фестивал "Варненско
лято" проф. Марио Хосен. Официалният
старт на форума бе даден в крайморския град.

Самото откриване на фестивала е с прог-
рамна насоченост, посочи Хосен. По думите
му на сцената, заедно с музикантите от сим-
фоничния оркестър на Държавната опера
във Варна, ще излязат осем техни колеги от
Украйна. На диригентския пулт ще застане
маестро Микола Дядюра - главен диригент
на националната филхармония на Украйна.
Солисти ще бъдат Марио Хосен, Флориан
Крумпьок, пиано, Донг Сук Канг, цигулка,
и Лилия Байрова-Шулц, виолончело.

Един от акцентите на "Варненско лято"
бе концертът, посветен на мира на 29 юни.
На сцената излезе фестивален оркестър, със-
тавен от музиканти от близо 20 нации, ко-
ито изпълниха симфонични творби по из-
точноправославни, еврейски и будистки мо-
тиви. "Концерт - доказателство, че посла-
нията на музикантите винаги са за обеди-
нение, разбирателство, хармония", посочи

В началото на 90-те години на миналия век светът по-
лучи "подаръка" Сандра Бълок на екрана в екшъни като
"Скорост" и драми като "Време за убиване" и "Приложна
магия".

През 2000 г. тя вече е доказана актриса с филми като
"Мис таен агент" и "Сблъсъци". След 30 години на екра-
на, Бълок си проправи път към наградите с филмите
"Сляпата страна" и "Гравитация". След толкова извест-
ност и отличия 57-годишната актриса смята да се откаже
от киното и да се посвети на семейството.

В интервю за
"The Hollywood
Reporter" Сандра
Бълок разкри, че
ще се оттегли от
актьорството. Ре-
шението ще й поз-
воли да отделя по-
вече време на де-
цата си (12-годиш-
ния син Луис и 10-
годишната дъщеря
Лайла). Бълок ка-
за: "Толкова съм
прегоряла. Толкова
съм уморена и не
съм способна да
вземам здравос-
ловни, умни реше-
ния". Според нея,
постоянната й ра-
бота през послед-
ните три десетиле-
тия се е превърна-
ла в препятствие.
Тя е търсила утвър-
ждаване в карие-
рата си, вместо да
го намери у дома. Сега тя решава да се съсредоточи върху
семейството, намирайки радост с децата си и съпруга си
Брайън Рандал, с когото е от 2015 г.

По време на прес турнето за последния й филм "Изгубе-
ният град" Бълок каза, че има други места, на които иска да
бъде. Приема работата си като актриса като работа 24 часа
в денонощието, 7 дни в седмицата, много сериозно. Вместо
това обаче тя иска да бъде 24/7 с децата и семейството си.

"Изгубеният град", срещна много любов от страна на
публиката, като получи 83% в Rotten Tomatoes. Филмът доне-
се 187 млн. долара в световен мащаб, втората по приходи
комедия от завръщането в кината след пандемията. След
хитовете "Кутия за птици" и "Непростимо", актрисата бе доб-
ре дошла отново на големия екран заедно с Чанинг Тейтъм и
Даниел Радклиф. И да не забравяме Брад Пит.

Бълок има "Оскар" и номинации за филмите "Сляпата
страна" и "Гравитация". За "Сляпата страна" получи и "Златен
глобус". Актрисата притежава собствено продуцентско сту-
дио, в което е била продуцент на 17 филма, наред с близо
60-те си изяви на екрана.                               БГНЕС

"Рекламите за красота са
за мечтите на жените да бъ-
дат вечно млади, а не за су-
ровата реалност", казали ди-
ректорите. Съвсем навреме,
ръкодителите на Lanco^me са
предвидили, че лицето на Ро-
селини скоро ще е неудобно
напомняне, че всички хора
остаряват.

На нейно място се поя-
вява Жулиет Бинош, която
напомня малко за Изабела
Роселини, но е цели 12 го-
дини по-млада от нея. "Дъ-
щеря ми беше на 10, синът
ми беше на една, а аз бях
самотна майка. Плаках и
бях депресирана, притесня-
вах се финансово".

Тогава Изабела стартира
своя собствена козметична
марка Manifesto. Изненадва-
що през 2016 г. Lanco^me я
канят отново като тяхно ли-
це със специалната цел.

Кевин Костнър ще режисира уестърн

и заселва западната си гра-
ница след Гражданската вой-
на. Разказ за историята не
само на заселниците, които
си проправят път в неизс-
ледвана територия, но и на
коренното население. Кост-
нър прави огромна продук-
ция, провежда кастинг за
170 различно говорещи ак-
тьори за роли.

"Хоризонт" ще бъде чет-
въртият режисьорски опит на
Костнър, като сред успешни-
те му е и "Танцуващият с въл-
ци". Този филм му донесе наг-
ради за "най-добър филм" и
"най-добър режисьор" и но-
минация за най-добър ак-
тьор. Звездата ясно доказа,
че има качествата да напра-
ви филм като "Хоризонт".

Проф. Марио Хосен: „Езикът на изкуството
е мост към бъдещето“

Хосен. Това уникално събитие бе с двама
диригенти - Жин Ванг и Александър Гор-
дън. Като солисти ще се изявят главният
кантор на еврейската общност във Виена -
Шмуел Барзилай, и будисткият учител от
Китай Жи Ронг.

Сандра Бълок се
оттегля от киното
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Васко Василев води
у нас солистите на
Ковънт Гардън

Три големи летни кон-
церта е планирал в Бълга-
рия Васко Василев. Summer
Classics е името, под което
цигуларят е обединил
селекция от солисти от
оркестъра на Кралската
опера в Лондон за среща с
българската си публика.
"Отдавна мечтая за лятно
турне. Всички изпитваме
необходимост да си върнем
обратно удоволствието от

С танцовата мистерия
"Сънят на Пилат" на 9 юли
стартира седмото издание на
Летния оперен сезон "Сце-
на на вековете" във Велико
Търново. Началото на спек-
такъла на Старозагорската
опера по музиката на голе-
мия композитор на популяр-
на и филмова музика Сте-
фан Димитров е в 21.00 ч.
на откритата сцена в Дво-
реца на крепостта Царевец.

Вдъхновена от романа на
Михаил Булгаков "Майсто-
ра и Маргарита", оригинал-
ната интерпретация на Сте-
фан Димитров не се опира
на текста, а вместо това уме-
ло улавя сюрреалистичната
атмосфера и кристализира
основните елементи на раз-

„Сцена на вековете“ във Велико Търново
стартира със „Сънят на Пилат“

Ново издание на стихос-
бирката "Весел зоопарк" на
Михаил Лъкатник е част от
книжната поредица "От биб-
лиотеката на мама". Томът
излиза с оригиналните илюс-
трации на Борис Димовски,
съобщават от "Ентусиаст".

Освен "Весел зоопарк", в
поредицата влизат още "Ми-
мето" от Асен Босев, "Топла-
та ръкавичка" и "Майчина
сълза" от Ангел Каралийчев.
Целта е децата да могат да
прочетат емблематични про-
изведения от ранните годи-
ни на родителите.

"Весел зоопарк" е книга,
която във времето доказва
своите качества и достойнст-
ва. Разходката сред милите
обитатели на зоопарка носи
и познание, и емоции. А поз-
натите и екзотичните живот-
ни изведнъж се превръщат в
обект на радостно удивление
и повод за искрени усмив-
ки", казва редакторът Герга-
на Рачева за "Весел зоопарк".

Михаил Лъкатник (1920-
1974) е литературният псев-
доним на поета и писател
Михаил Арнаудов, чието
творчество се състои основ-
но в различни по жанр про-
изведения за деца и юноши.
Той учи в Бургаската и Со-
фийската търговска гимна-
зия. Първите му стихотворе-
ния се появяват през 1940 г.
във в. "Възход". От 1943 г.
публикува стихове и фейле-
тони в сп. "Златорог". Сът-
рудничи на сп. "Стършел",
сп. "Сфинкс", в. "Щука", в.
"Нашенец". Лъкатник е ре-

музиката и срещите по
време на концерти", споделя
Василев. Концертът в
София е на 5 юли на
стадион "Юнак".

 "Поканих част от
своите колеги в оркестъра
на Кралската опера в
Лондон да дойдат с мен.
Много мислихме и за
репертоара и смятам, че
ще направим истински
празник на класическата

музика". Съставът от
музиканти е изключително
пъстър. Колеги на Васко
от всички точки на света
ще долетят до София -
Япония, Сингапур, Фран-
ция, Норвегия, Англия,
Австрия, Испания за
Summer Classics Tour.
Репертоарът е избран в
синхрон с романтичните
открити локации и горе-
щите летни вечери.

каза. Заглавията на двете
действия - Lux Aeterna (Веч-
на светлина) и Misericordia
Pro Nobis (Милост за нас) -
приканват към асоциации с
други литературни класики
като "Фауст" на Гьоте и пос-
тавят творбата в контекста
на европейското музикално
наследство.

Музиката на Стефан Ди-
митров брилянтно превежда
духовната визия на Булга-
ков на езика на днешния мо-
дерен свят и дава свежо, ме-
лодично тълкувание на раз-
ноликите идеи за добро и
зло, светлина и мрак, за ко-
рените на тези сили.

Сценографията и над 300
костюма на Павол Юраш
(Словакия), либретото на

Яна Темиз (Русия, Турция) и
ценната помощ на хореог-
рафа Станислав Фечо (Че-
хия) са помогнали на све-
товния хореограф Василий
Медведев да превърне сим-
фоничното произведение в
поема за любовта.

На Царевец в ролята на
Маргарита ще е великолеп-
ната примабалерина Анелия
Димитрова, Фредерико Пин-
то от Португалия ще бъде
Майстора, албанецът Фиор-
ди Лоха - Пилат Понтийс-
ки, испанката Клара Ферер
ще танцува в ролята на Хе-
ла/Низа, Каито Такахаши от
Япония ще бъде Котаракът
Бегемот/Юда, а мексикане-
цът Марсело Молина ще е
Воланд.

Излезе „Весел зоопарк“
от Михаил Лъкатник

дактор във в. "Народна вой-
ска" (1944-1945) и "Литера-
турен фронт" (1945-1946). От
1950 до 1953 г. е редактор в
Детска редакция на Радио Со-
фия и в издателство "Бъл-
гарски художник" (1961-1962).
От 1947 до 1968 г. с кратки
прекъсвания е редактор на в.
"Септемврийче", за който пи-
ше едни от първите си про-
изведения за деца, а от 1969
до 1974 г. е главен редактор
на сп. "Славейче".

Борис Димовски (1925-
2007) завършва Национал-
ната художествена академия
в София, където негов учи-
тел е Илия Бешков. По-къс-
но работи като художник във
вестниците "Труд" и "Стър-
шел", в Българската нацио-
нална телевизия, както и в
предаването "Всяка неделя",
където рисува на живо. Ди-
мовски е илюстрирал над 200
книги за деца и възрастни.

В библиотека на Германия откриха уникална рисунка
Изследователи от Държавната

библиотека на Олденбург в Герма-
ния инвентаризират работи на
венецианеца печатар Алдо Ману-
ци. Върху титулната страница на
книга от XVI век откриват рисун-
ка, която може да е на Албрехт
Дюрер, пише Artnet.

Размерите на илюстрацията са
-16,5 на 6 см. На  нея са нарису-
вани два херувима върху гърба
на  фантастични мор-
ски същества. Езиците им се
преплитат около фигура на
герба на Вилибалд Пиркгеймър.

Той бил известен учен от Нюрн-
берг и добър познат на Дюрер.
Книгата представлява древен
гръцки текст написан през II век.
Тя е публикувана през 1505 г.
Скоро неин собственик става
Пиркгеймър.

Неговите наследници са прода-
ли през 1634 г. 14 книги с рисунки
на Дюрер. До наши дни са съхра-
нени само шест. Експертите допус-
кат, че това е седмата книга с
древни гръцки текстове, оставила
спомен от четката на великия
майстор.
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Младеж в кварталната
аптека:

- Дайте ми един презер-
ватив.

Аптекарят:
- Само един?
- Да, довечера съм на

вечеря у приятелката ми.
Замислил се малко:
- Всъщност, дайте ми

два. Сестра й също е готи-
на.

Пак се замислил...
- Я по-добре три. Май-

ка й, и тя не е за изпуска-
не.

Отива вечерта у прия-
телката си. Цялата вечер
е червен като варен рак и
думичка не обелва. След
вечерята отиват в стаята
на приятелката му и тя го
пита:

- Какво става с теб?
Цяла вечер мълчиш - не
мога да те позная.

- Аз откъде да знам, че
баща ти е аптекар в наша-
та аптека...

  

Рокер блъска циганка
на пешеходна пътека и
офейква. Притичалият пъ-
тен полицай я пита:

- Видя ли му номера?
- Не, бате, ама ето му

портмонето...

  

Двойка на средна въз-
раст пътувала в семейния
автомобил. По едно вре-
ме, без никакво предисло-
вие, жената изтърсила:

- Искам развод! И ще
взема апартамента!

Мъжът не отговорил ни-
що. Само вдигнал скорост-
та от 50 на 80 кмч.

Съпругата продължила:
- Ще взема и вилата!
Возилото се понесло

със 100 кмч.
Оная набрала кураж:
- Парите от банковата

сметка - до стотинка ще
са за мен!

Шофьорът надул на 150
кмч.

Алчната кифла не се
спирала:

- А, да! И тая кола съ-
що ще стане изцяло моя!

Автомобилът се носел
вече с 200 кмч!

Съпругата се захилила
злобно:

- Е?! Няма ли да оспор-
ваш? Няма ли да се бо-
риш? Нищо ли няма да ис-
каш за себе си?

Съпругът отговорил ти-
хо:

- Имам си всичко, кое-
то ми трябва!

Оная изсумтяла през-
рително:

- Виж ти! И какво е то?
Мъжът се усмихнал:
- Въздушна възглавни-

ца!

  

Звъни телефонът. Мъж
от банката ми предлага
кредит.

Аз:
- Не ми трябва.
Той:
- Имаме много изгод-

ни условия!

Аз:
- Отношението ми към

кредитите е отрицателно.
Той:
- Имали сте печален

опит?
Аз:
- Вие как се отнасяте

към секса между мъже?
Той:
- Отрицателно, разби-

ра се!
Аз:
- Имали сте печален

опит?
Той: Той ми затвори те-

лефона...

  

В едно високопланин-
ско село група баби на-
мерили пакетче с пласт-
масови бъркалки за ка-
фе. Чудили се какво е то-
ва и започнали да питат.

Първо питали попа, а
той им отговорил, че не
знае, но ще попита в Св.
синод и ще им отговори.

Попитали кмета - той
им казал, че сьщо не
знае, но ще попита в Об-
щината и ще им отговори.

В един момент се за-
дава селският полицай и
бабите го питат какво е
това.

Той погледнал бъркал-
ките, почесал се по гла-
вата и отговорил:

- Елементарно, скъпи
баби, това е разсад за
прави лопати.

  

Шофьорът на камион
бай Стамат беше на раз-
делно хранене:

- Кара картофи - яде
картофи.

- Кара кашкавал - яде
кашкавал.

- Кара тухли - разто-
варващ ден...

  

Със степен "бакала-
вър" може да работиш в
бакалия, а с "магистър"

- по магистралите!

  

Жената:
- Ах колко е романтич-

но тук при теб! Свещи,
масло...!

Мъжът:
- Стига са превзема

ма! Затвори капака на ко-
лата!

  

Жена се обажда на
любовницата на мъжа си:

- Моят при теб ли е?
- Да, точно е под ду-

ша.
- Измисли, как да го

забавиш час-два, че тво-
ят ми звъни, че е в ня-
какво задръстване и за-
къснява.

  

- Ти много обичаш да
ходиш сам на лов. Но как-
во ще направиш, ако вне-

запно ти изскочи мечка?
- Ще я гръмна с пуш-

ката!
- Ами, ако оръжието

засече?
- Ще я наръгам с но-

жа!
- Ами, ако острието се

счупи?
- Ще хукна да бягам!
- Ами, ако се спънеш

и паднеш?
- Ще се кача на някое

дърво!
- Ами, ако клонът се

счупи?
- Виж какво... Дай да

изясним един въпрос! Ти
на кого си приятел? На ме-
не или на мечката!

  

- Вчера й признах
всичките си грехове!

- И какво?
- Не помогна, сватба-

та е в неделя...

  

Елегантна английска
дама влиза в оръжеен ма-
газин и иска да и препо-
ръчат хубав пистолет.

- За защита ли Ви е
нужен, госпожо? - пита
продавачът.

Дамата ледено:
- Не, разбира се! За

защита ще си наема ад-
вокат!

  

Една блондинка се мо-
тае из зеленчуковия па-

зар. Изведнъж гледа, на
една сергия някакъв тип
продава някакви стран-
ни неща. Отишла да раз-
гледа.

- К'во продавате? - ус-
михнато попитала блон-
динката.

- Семки от круши - съв-
сем сериозно отговорил
продавачът.

- И за какво се полз-
ват?

- Като ги ядеш, ставаш
по-умен.

- Сериозно!?
- Да.
- Колко струват?
- 10 семки са 10 лева.
Блондинката започнала

да се колебае. Много де-
бела цената. Помислила
малко и казала:

- Добре. Дай ми десет
бройки.

Блондинката купила
семките. Изяла ги. Извед-
нъж се замислила и след
малко казала:

- Ама аз за 10 лева
щях да си купя няколко
килограма круши. А там
щеше да има много сем-
ки.

- Видя ли че действа.
Вече поумня.

Блондинката пак се за-
мислила:

- Вярно бе! Наистина
действа! Дай още 10 сем-
ки!

  

Приятели пият в кръч-
мата:

- Брат, никога не заб-
равяй откъде си тръгнал!

- Що?
- Щото после не мо-

жеш да се прибереш...

  

Един фукльо отишъл
при свой приятел:

- Пич, запознах се с
една страхотна блондин-
ка!

Ама, нямам терен! Ще
ми дадеш ли ключа за
гарсониерата ти?

- Разбира се!
На другия ден самох-

валкото пак се изтърсил:
- Пич, забих една кра-

сива брюнетка!
Ама, нямам терен! Мо-

же ли ключа от гарсоние-
рата?

- Нямаш грижи!
На третия ден:
- Пич, навих една су-

пер яка червенокоска!
Ама, нямам терен! Може
ли ключа от гарсониера-
та?

- Много ясно!
Обаче фукльото се

нервирал:
- Ти си голям сухар, бе,

пич! Няма ли да ме раз-
питаш каква е тайната на
моя чар? Как съм свалил
такива готини мацки, как
съм ги изчук*л така, че
да ме помнят за цял жи-
вот?

- Какво да те разпи-
там, бе, брат? Какво да
те разпитам, като всеки
път ти давам ключа от по-
щенската кутия?

Âèäÿíî â Ñîôèÿ
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Тази година Музеят
на занаятите в центъра
на Троян отбелязва сво-
ята 60-годишнина с бо-
гата културна програма.
На 1 и 2 юли пък тро-
янци и туристи, ще пос-
рещнат July morning с
традиционния фест "Рок
в сърцето на Балкана",
когато в центъра на гра-
да ще свирят любими
БГ изпълнители. "Като
погледна сайта или
Фейсбук профила на об-
щината, имам чувство-
то, че всеки ден тук се
провеждат поне по 10

20 и 30%. Троян е мека-
та на сливовата ракия.

Производството й
следва вековни тради-
ции, превръщайки се в
самобитно изкуство.
Неслучайно на кехлиба-
рената напитка е пос-
ветена специална сбир-
ка в двора на местния
музей за художествени
занаяти и приложни
изкуства. През 1871 г.
унгарският пътешестве-
ник Феликс Краниц
споменава в хрониките
си за уменията на тро-
янци да варят ракия от

Изберете Троянския балкан
пред пренаселените курорти

събития. Хората са не-
вероятно активни. Как-
то в града, така и в мал-
ките села непрекъснато
нещо се организира -
фолклорни прояви, му-
зикални събития, худо-
жествени изложения",
заключава Даря Зари-
чинова.

Има едно предимст-
во да изберете Тро-
янския балкан пред пре-
населените морски ку-
рорти това лято. През
последните три месеца,
цените на родното Чер-
номорие скочиха между

местен сорт сливи, ха-
рактерен с високото си
съдържание на захар и
лесно отделящите се
костилки. Предполага
се, че първи с произ-
водството й се захвана-
ли монасите на Троян-
ския манастир още през
XVI век, а рецептата се
пазела в тайна и се пре-
давала от игумен на
игумен. Знае се обаче,
че манастирското питие
съдържало 40 билки.
Музейната експозиция
представя подробното
им описание.

Първият му очерк
е публикуван през
1954 г. в списание
"Септември". Следва
предложение за сът-
рудничество в списа-
нието, където печата
свой разказ -"Случай
без прецедент" и нов
очерк. Пише очерци
за вестник "Работни-
ческо дело", "Коопера-
тивно село". Очерци-
те, които печата,
издава в първата си
книга "Съперници"
през 1957 г.

От 1959 г. е приет
за член на Съюза на
българските писатели,
работи като редактор
във вестник Народна
култура и списание

Държавна опера -
Русе ще гостува на вто-
рото издание на Со-
фийския фестивал на
музикалния театър с
мюзикъла "Кой е Голе-
манов" на 2 юли, от
20.00 ч. на лятна сце-
на Военна академия.

Автор на либретото
на мюзикъла "Кой е Го-
леманов" от Георги Кос-
тов по пиесата на Ст.
Л. Костов "Големанов"
е Иво Сиромахов .
"Според Маестро Сви-
лен Димитров, който
дирижира спектакъла,
всъщност това е театър
с музика. Сатирата, из-

Десетки майстори от цялата
страна изпълниха двора на Ре-
гионалния етнографски музей в
Пловдив, където до трети юли
се провежда ХІV издание на Сед-
мицата на традиционните зана-
яти. Мотото е "Игра на цвето-
вете".

"Майсторите на старите за-
наяти се завърнаха в двора на
музея, за да представят труда си",
каза директорът на музея доц.
Ангел Янков. Плетене на кошни-
ци, тъкане, кожарство, дърводел-

Двайсет години от смъртта на Николай Хайтов -
неспокойният родолюбец

"Наша родина". От
1975 до 1977 г.  е
председател на Сто-
личния съвет на
културата, член е на
Управителния съвет
на СБП от 1966 г. и
секретар на СБП
(1966 - 1968) г.

През 1966 г. става
главен редактор на
списание "Родопи".
През 1967 г. излизат
знаменитите му "Диви
разкази". Те имат над
10 издания в Бълга-
рия, като са преведе-
ни на 28 чужди езика,
включително китайс-
ки. През 1989 г.
излизат "Избрани
произведения" в
3 тома.

Писателят пише
сценарии за филми.
Десет от разказите в
"Диви разкази" са
филмирани. Измежду
тях са: "Дърво без
корен", "Козият рог"(в
две версии), "Дерви-
шово семе", "Мъжки
времена", "Ибрям-
Али", "Изпит". Фил-
мите "Козият рог" и
"Капитан Петко
войвода" се превръ-
щат в христоматийни,
въпреки че първона-
чално се приемат на
нож от критиката.
"Капитан Петко
войвода"става любим
на всички поколения
българи.

Той е автор на над

10 пиеси, 800 статии
и рецензии. Общият
тираж на книгите му,
които са издадени и
преиздадени в Бълга-
рия, е над 4 млн.
екземпляра.

Николай Хайтов е
председател на Съюза
на българските писа-
тели (СБП) от 1993
до 1999 г., като преди
това е негов секретар
от 1966 до 1968 г.
Николай Хайтов има
2 синове - Алексан-
дър (скулптор) и
Здравец (архитект), и
дъщеря Елена Хайто-
ва. Умира на 82-
годишна възраст на
30 юни 2002 г. от
левкемия.

Държавната опера в Русе представя
мюзикъла „Кой е Големанов“ в столицата

казана чрез текста на
либретиста и въплъте-
на в музиката чрез май-
сторството на компози-
тора, категорично пре-
вежда публиката през
злободневните теми за
властта и отговорност-
та до съществените
въпроси "Какви сме
ние?" и "Как искаме да
живеем?". И дали във
всеки от нас не дреме
по един Големанов?
Сатирата достига до
гротеска, съпроводена
с приковаващи внима-
нието сценични хрум-
вания на доайена в му-
зикално-сценичната ре-

жисура проф. Светозар
Донев", разказват от
Държавната опера в
Русе.

Мюзикълът се иг-
рае в памет на него-
вия постановчик, проф.
Светозар Донев. Режи-
сьор е Сребрина Соко-
лова. Сценографията е
на изтъкнатия худож-
ник, русенецът Иван То-
каджиев, хореогафията
- на Анна Донева, а
художник на костюми-
те е Анна-Мария Тока-
джиева. В ролята на Го-
леманов се превъплъ-
щава солистът на Дър-
жавна опера - Русе

Стоян Стоянджов, кой-
то споделя, че за него
този образ е живо съп-
рикосновение с днеш-
ната реалност. В роля-
та на съпругата му, ми-
нистершата Големано-

ва, е Андреана Нико-
лова. Горилков се иг-
рае от Иван Пенчев, а
журналистката Попов-
ска е представена от
Нели Петкова. Участ-
ват още Мария Анас-

тасова, Стилян Цвет-
ков , Петя Цонева ,
Емил Желев, Теодор
Петков, Йоланта Нико-
лаева, Мирослав Хрис-
тов и  Димитър Кюрк-
чиев.

Седмицата на традиционните занаяти - Пловдив
ство, грънчарство, изработка на
бижута от различни материали,
свещолеене ще бъдат демонст-
рирани пред стотиците гости.

Преливането или играта на
цветовете, организаторите ще
илюстрират чрез три коренно раз-
лични занятия - плъстенето на
вълна, стъклодухането и писане-
то на великденски яйца. Майсто-
рите, представящи тези занаяти,
ще си изберат чираци, които ще
работят с тях всеки ден до края
на седмицата, а накрая ще излъ-

чат кой е най-достоен да про-
дължи обучението си за калфа.

На Петровден в музея напра-
виха възстановка на Петровден-
ските обичаи. На 30 юни майс-
тор Иван Станев представи стък-
лодухането, а на първи юли май-
стор Спаска Георгакева ще обу-
чава децата на занаята плъсте-
не. Гостите ще имат възможност
да наблюдават и да се включат
в танците на ансамбъл "Иглика"
с художествен ръководител Вен-
цислава Еленска.
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Íàêðàòêî
:

Украинският президент
Володимир Зеленски обяви, че
слага край на дипломатическите
отношения със Сирия, след като
Дамаск призна независимостта
на проруските сепаратистки
републики в Донецк и Луганск,
подкрепяни от Русия от 2014 г.
"Вече няма да има отношения
между Украйна и Сирия", заяви
Зеленски във видео в Телеграм,
твърдейки, че "натискът на
санкциите" срещу Дамаск,
съюзник на Русия, "ще стане още
по-голям". Сирия обяви, че
признава т. нар. Донецка и
Луганска народни републики в
Източна Украйна за независими и
с това стана първата държава
(след Русия), която го направи.
Гърция
удължава с още три месеца
извънредното положение във
връзка с пандемията, но няма да
връща ограничителните мерки.
Броят на новозаразените се
движи между 16 и 20 хиляди на
ден с прогнози за увеличение до
средата на юли. По предложение
на министерството на здравео-
пазването депутатите вчера
гласуваха удължаване на
извънредното положения за
Covid-19 с план за увеличаване
на капацитета на здравните
заведения. Министър Плеврис
заяви пред парламента,че
случаите на заразени се увелича-
ват поради силна активност на
вариантите Омикрон 4 и 5, но
броят на починалите е нисък.
Засега правителството не
обсъжда връщане на ограничи-
телни мерки, но активизира
кампанията по ваксиниране.
Силно се препоръчва на хората
над 60-годишна възраст да си
поставят 4-та доза. На туристите
се препоръчва да носят маски на
закрити места като магазини и
заведения и да спазват дистан-
ция.
Новата вълна
на Covid инфекции във Франция
ще достигне пик в края на месец
юли, прогнозират френски
експерти. Сегашната вълна е
предизвикана от подварианта на
омикрон BA.5. За последното
денонощие Франция е регистри-
рала близо 125 000 нови случая,
докато преди седмица броят им е
бил около 78 000. Френското
правителство препоръча на
хората отново да започнат да
носят маски на места със
струпване на много хора, по-
конкретно в градския транспорт.
Фердинанд
Маркос-младши,
син на бившия филипински
диктатор Фердинанд Маркос,
положи вчера клетва като
президент. Това стана след
продължилите десетилетия усилия
на семейството му да застане
отново начело на страната, след
като бе прогонено от народно
въстание през 1986 г. Фердинанд
Маркос-младши (64 г.), наричан
още "Бонгбонг", спечели миналия
месец съкрушителна изборна
победа. Негов вицепрезидент е
Сара Дутерте - дъщеря на
досегашния президент Родриго
Дутерте, прочул се в междунаро-
ден мащаб със смъртоносната си
война срещу наркотиците.
Маркос-младши се закле на
церемония в Националния музей
в Манила, посетена от стотици
местни и чуждестранни висши
служители, сред които бе
китайският вицепрезидент Ван
Цишан. В присъствието на 92-
годишната си майка Имелда,
седнала на метри от него, той
направи възхвала на управление-
то на баща си - ексдиктатора
Фердинанд Маркос, властвал над
архипелага близо три десетиле-
тия.

Ïóòèí: Àêî íÿêîé ñå íàìåñè îòâúí
â ñèòóàöèÿòà â Óêðàéíà, îòãîâîðúò
ùå áúäå ñâåòêàâè÷åí

О Б Я В А
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" на основание чл. 16, ал. 2 и

чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 5 от Правилника за прилагане на
Закона за държавната собственост, чл. 5 от Вътрешни правила за организиране и провеждане на
търгове за отдаване под наем на имоти - публична държавна собственост или обособени части от
тях, предоставени за управление на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни
запаси", чрез Териториална дирекция "Държавен резерв" (ТД ДР) гр. София обявява повторен
търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Складова база в гр. Разлог, ул. "Промишлена
зона" - поземлен имот с идентификатор 61813.750.89 с обща площ 8305 м2. Сградите, които
попадат върху имота са:

- Административна сграда с идентификатор 61813.750.89.2 със застроена площ 47 м2;
- Сграда на охрана с идентификатор 61813.750.89.3 със застроена площ 46 м2;
- Сграда гараж навес с тоалетна с идентификатор 61813.750.89.4 със застроена площ 19 м2;
- Сграда помпена станция с идентификатор 61813.750.89.1 със застроена площ 22 м2;
- Склад - навес със застроена площ 540 м2.
Имотът има акт за публична държавна собственост № 2382/25.10.2012 г.
Изградени са електрическа и водопроводна мрежа.
Базата е предназначена за складова дейност.
Търгът ще се проведе на 22.07.2022 г. от 10:00 часа в сградата на ТД ДР гр. София, с адрес:

гр. София, ул. "Алдомировска" № 114, при следните условия:
1. Предназначение на имота - склад.
2. Първоначална наемна цена - 2030,00 лева месечно без ДДС.
3. Срок на договора - 5 години.
4. За участие в търга се заплаща депозит в размер на 102,00 лева. Депозитът се внася по

сметка на ТД ДР гр. София в "Обединена българска банка" АД, клон - бул. "Александър Стамбо-
лийски" 130-132 IBAN: BG04UBBS80023300424410, BIC: UBBSBGSF в срок до 21.07.2022г. Депо-
зитът се връща на кандидатите на посочена от тях банкова сметка в 3-дневен срок от сключване
на договор за наем със спечелилия кандидат.

5. Тръжната документация за участие в търга е публикувана на интернет страницата на ДА
ДРВВЗ http://statereserve.bg/, раздел "Бюлетин за продажба", раздел "Търгове" ведно с обявата
за търга.

6. Оглед на имота може да бъде извършен всеки работен ден от публикуване на обявата до
21.07.2022 г., от 10.00 до 16.00 часа в складова база в гр. Разлог на ул. "Промишлена", при
спазване на изискванията за сигурност и пропускателния режим в базата. Право на оглед има
само кандидат, който е депозирал в ТД ДР гр. София три дни предварително писмено заявление
за извършване на оглед.

7. В търга могат да участват само кандидати, които нямат задължения към агенцията и към
държавата, не са в производство по несъстоятелност и ликвидация.

8. Писмени заявления за участие в търга се подават в деловодството на ТД ДР гр. София, с
адрес: гр. София, ул. "Алдомировска" № 114 до 16:30 ч. на 21.07.2022 г.

Кандидатите подават заедно със заявлението за участие в търга (поставено в запечатан, непроз-
рачен плик формат А4) и ценово предложение (поставено в отделен по- малък, запечатан и непроз-
рачен плик, обозначен с наименованието на кандидата и с надпис "Предлагана цена"). В големия
плик заедно със заявлението за участие в търга се поставят следните документи: 1. Заявление за
участие; 2. Документ за внесен депозит за участие (копие); 3. Нотариално заверено пълномощно за
лицето, подписало заявлението за участие и заверило документите, когато същото е различно от
посоченото за представляващ търговеца или физическото лице; 4. Подписан проект на договор; 5.
Ценово предложение (в отделен запечатан плик).

9. За спечелил търга се обявява кандидатът, предложил най - висока цена. В случай че двама
или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, председателят на комисията
обявява резултата, вписва го в протокола и определя срок за провеждането на явен търг между
тези кандидати.

Украинският президент Володи-
мир Зеленски призна в сряда, че
украинската армия се намира в
много трудна ситуация в Донбас, в
района на градовете Лисичанск,
Авдеевка, Артемовск (Бахмут),
пише Епицентър.

Украинският президент заяви,
че властите на страната правят
всичко възможно да получат
модерни артилерийски системи от
западните съюзници, за да "отго-
ворят правилно" на настъплението
на войските на сепаратистките
Донецка и Луганска народна
република (ДНР и ЛНР), действа-
щи с подкрепата на руските въо-
ръжени сили.

Първите руски бойци от специ-
алните части влязоха в Лисичанск,
заяви в сряда чеченският прези-
дент Рамзан Кадиров, като отбеля-
за, че градът "скоро ще бъде
освободен от украинските окупато-
ри". Петролната рафинерия в
Лисичанск е под руски контрол,
обяви Родион Мирошник, предста-
вител на т. нар. Луганска народна
република (ЛНР). "Всички важни
транспортни артерии от и към
Лисичанск се контролират от
руски и ЛНР войски, магистралата

Украински войници, предали се при обсадата
на завод "Азовстал" в Мариупол през май

Снимки Интернет
Президентът на Република Кипър Никос Анастасиа-

дис е разговарял с турския президент Реджеп
Ердоган в рамките на евро-атлантическата работна

вечеря, дадена в Мадрид от испанския премиер
Педро Санчес. Двамата са обменили мнения по

редица теми и преди всичко по кипърския въпрос.
Според говорителя на кипърското правителство
Мариос Пелеканос Анастасиадис е заявил пред

Ердоган готовността си за подновяване на прегово-
рите за решаване на кипърския въпрос под егидата
на ООН и е повторил, че той лично винаги е готов

да участва в разговори, които целят разрешаването
на този продължителен проблем. Ердоган е отгово-
рил, че и двете страни са изложили позициите си и

би било добре заедно с лидерите на кипърските
турци да се положат усилия за намиране на допирна

точка за възобновяване на диалога

От стр. 1

"По отношение на Фин-
ландия и Швеция, ние ня-
маме проблеми с тях, как-
вито, за съжаление, имаме
с Украйна. С тях нямаме те-
риториални спорове. Няма
нищо, което може да ни
притеснява по отношение
на това Финландия и Шве-
ция да станат членове на
НАТО. Щом искат, моля, не-
ка го направят. Но те тряб-
ва ясно да разберат, че не
са се сблъсквали с никак-
ви заплахи преди това. Се-
га, ако натовските войски
и инфраструктура бъдат
разположени, ние ще бъдем
принудени да отговорим по
същия начин и да създадем
същите заплахи за терито-
риите, от които се създа-
ват заплахи срещу нас. Оче-
видно е. Какво, не го ли
разбират? Всичко вървеше
добре между нас, но сега

Ïóòèí: Ïðèñúåäèíÿâàíåòî íà Øâåöèÿ
è Ôèíëàíäèÿ êúì ÍÀÒÎ íå áåçïîêîè
Ðóñèÿ, íî ùå èìà îòãîâîð

ще има напрежение, със си-
гурност ще има", заяви рус-
кият президент Владимир
Путин в Ашхабад.

Путин посочи, че целта
на т. нар. от него "специал-
на военна операция" в Ук-
райна остава непроменена
и тя е освобождаването на
Донбас и създаването на
условия, които да гаранти-
рат сигурността на самата
Русия. Той добави, че всич-
ко върви по план и че из-
пълнението на поставените
задачи не трябва да се об-
вързва с конкретни сроко-
ве.

По повод на ракетния
обстрел по търговския цен-
тър в украинския град Кре-
менчук по-рано през сед-
мицата, при който загина-
ха 18 души, Путин увери, че
руската армия не нанася
удари по граждански обек-
ти. ç

Çåëåíñêè: Óêðàèíñêàòà àðìèÿ ñå íàìèðà
â ìíîãî òðóäíà ñèòóàöèÿ â Äîíáàñ
Ðóñèÿ îáÿâè, ÷å äúðæè ïîâå÷å îò 6000 óêðàèíñêè âîåííîïëåííèöè

Лисичанск - Артемивск е напълно
блокирана", съобщи още той.

Русия каза вчера, че държи
"повече от 6000" украински воен-
нопленници, и потвърди, че в
сряда са си разменили с Украйна
по 144 души, като в замяна на
освободените войници Украйна е
пуснала същия брой бойци от
руските и проруските сепаратист-
ки сили, предаде БТА.

"Общият брой на пленените или
предали се украински войници е
повече от 6000", заяви говорителят
на руското министерство на отб-
раната Игор Конашенков. Размя-
ната на военнопленници, за която
съобщи украинското разузнаване,
е била извършена по пряка запо-
вед на руския президент Влади-
мир Путин, предаде Ройтерс, като
се позова на РИА Новости.

Руските въоръжени сили се
изтеглиха от намиращия се край
черноморското крайбрежие на
Украйна Змийски остров, съобщи
вчера министерството на отбрана-
та на Русия. То определи тази
маневра като "жест на добра
воля". Това показва, че Русия не
възпрепятства усилията на ООН
да организира хуманитарен кори-
дор за износ на земеделска
продукция от Украйна, пише в
изявлението.

Змийският остров, който Русия
окупира още в първия ден от
инвазията си в Украйна - 24 фев-
руари, придоби световна слава с
отказа на разположените там
украински граничари да отстъпят
пред искането на руските сили да
се предадат, пише Ройтерс. ç
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Наставникът на ЦСКА
Саша Илич е останал
крайно разочарован от
лошото физическо състоя-
ние на част от играчите в
тима. Двама състезатели
се появили за старта на
лятната подготовка с
наднормено тегло, докато
други не били в добро
функционално състояние
като цяло. Очаква се тези
футболисти съвсем скоро
да отнесат дисциплинарни
наказания по вътрешния
ред на клуба.

Един от тях е французи-
нът Амос Юга. Наднорме-
ното му тегло бе забеляза-
но и от много от привър-
жениците на ЦСКА, които
публикуваха в социалните
мрежи колажи с лошото
състояние на 29-годишния
халф, опъващ сериозно
червената фланелка по
време на контролите в
Австрия. Това не е първо
подобно провинение на
полузащитника. Преди две
лета той пристигна за
подпис с ЦСКА отново с
наднормено тегло. Тогава
той бе с цели 5 килограма
по-тежък от оптималното
си състезателно тегло.

Лекарският щаб на
ЦСКА форсира завръщане-
то в игра на капитана
Юрген Матай. Както е
известно, нидерландецът
получи контузия при
гостуването на Ботев
(Пловдив) през март, която
го извади от последната
част на сезона. Защитни-

Òðåíüîðúò íà ÖÑÊÀ ãëîáÿâà
äâàìà çà íàäíîðìåíî òåãëî

кът започна пълноценни
тренировки едва в края на
лагера в Австрия, но
заради многото кадрови
проблеми в състава на
"армейците" се появи на
терена за кратко в послед-
ната контрола срещу
Сепси (0:4), нещо, което не
бе предвидено да се
случи.

Първоначалните плано-
ве на докторите и на
треньорския щаб били
Матай да се появи за
първи път в игра по време
на последната контрола на
родна земя. Те обаче са
претърпели промяна, а
състоянието на защитника
позволява завръщането му
да се ускори. Очаква се
нидерландецът да започне
като титуляр още в първия
кръг на шампионата срещу
Арда в неделя (10 юли) от
21 часа. Той ще си партни-
ра в сърцето на ариергар-
да с Енес Махмутович,
който обаче бе много
колеблив в контролите и
демонстрира, че към
момента не може да му
бъде гласувано голямо
доверие. Очакванията са
другият централен защит-
ник Мено Кох да бъде
готов за игра през втората
половина на юли.

Нидерландският брани-
тел Абдала Аберкан е сред
вариантите за трансфер в
ЦСКА, пишат медиите в
родината на футболиста.
22-годишният Аберкан е
роден в Гауда (Нидерлан-

Саша Илич разочарован
от лошото физическо състояние
на част от футболистите

дия), но е с марокански
корени. Договорът му с
Екселсиор (Ротердам)
изтече и от днес вече е
свободен агент.

Аберкан играе предим-
но като десен бек, но
може да бъде ползван на
всички позиции в отбрана-
та. През миналия сезон
той е участвал в 31 мача
на Екселсиор в нидерланд-

ската втора дивизия, като
се е отличил с една асис-
тенция. Аберкан е минал
през школата на Аякс и
дебютира в професионал-
ния футбол с дублиращия
отбор на гранда от Амстер-
дам. Играл е още и за
Спарта (Ротердам). Има
мачове за националните
отбори на Нидерландия до
15 и до 16 г.ç

Ñòîèëîâ âèäÿ ïîëîæèòåëíà ïðîìÿíà â
Ëåâñêè ñëåä óñïåõà íàä Ëîêîìîòèâ (Ñô)

Наставникът на Левски Станимир Сто-
илов видя положителна промяна в игра-
та на тима при победата с 2:1 над Локо-
мотив (София) в сравнение с успеха над
Академия Пандев преди няколко дни, ко-
гато бе доста критичен към футболисти-
те. "С оглед на тежкото време има ня-
каква положителна промяна.

Трябва по-добре да контролираме иг-
рата, да взимаме правилните решения и
да завършваме атаките, но имаше поло-
жителна промяна в агресията и пресира-
нето. И в първенството, и в Европа ма-
човете ще бъдат с друг заряд.

Трябва да започнем по най-добрия на-
чин, за да стартираме, както подобава
на Левски", заяви Мъри.

"Взехме млад играч, който да показва
качества във втория отбор. Ако покаже
добри неща, ще получи шанс и за пър-
вия. Когато започнем да играем на мак-
симума на възможностите си, тогава ще
съм спокоен. Не е приятно когато няма

гостуващи фенове, не знам как е взето
решението на мача с ПАОК, но ще се съ-
образим", коментира Стоилов информаци-
ята двубоите от Лигата на конференциите
с гръцкия тим да се играят само пред при-
върженици на отбора домакин.

Левски надви Локомотив (Сф) с 2:1 след
обрат на "Георги Аспарухов" и постигна тре-
та поредна победа в контролите. Краси-
мир Милошев бе точен в 9-ата минута за
гостите, а Марин Петков изравни в пос-
ледната секунда на продължението, даде-
но в края на първата част. Билал Бари с
акробатичен изстрел направи пълен обрат
в 84-тата минута.

В контролата Мъри не разчиташе на
получилия травма срещу северномакедон-
ците Ивелин Попов, който ще отсъства око-
ло 2-3 седмици, както и на друго от нови-
те попълнения - Анте Блажевич, и привле-
чения преди часове Нейтън Олдър. Билал
Бари, Хосе Кордоба и Филип Кръстев бяха
резерви.ç

Амос Юга е далеч от физическата форма, която иска новият треньор
Саша Илич

Испанският тенисист Роберто
Баутиста-Агут също бе принуден да
се откаже преждевременно от учас-
тие в "Уимбълдън", след като даде
положителен тест за коронавирус,
съобщи самият той в социалните
мрежи. Испанецът става третият
значим тенисист, който е заразен
в вируса след Матео Беретини и
Марин Чилич.

Виктория Томова отпадна във
втория кръг на "Уимбълдън". Тя не
успя да се противопостави на пе-
тата в световната ранглиста Ма-
рия Сакари от Гърция и загуби с
4:6, 3:6 за 1 час и 16 минути. Две-
те си размениха по един ранен про-
бив в първия сет, но гъркинята пос-
тигна нов за 3:2 и след това не
изпусна преднината си. Във втора-
та част Сакари проби за 2:1 и во-
деше уверено. Вики спаси четири
мачбола в края, но допусна нов
пробив, с който мачът приключи.ç

Îùå åäèí òîï èãðà÷ íàïóñíà
"Óèìáúëäúí" çàðàäè êîðîíàâèðóñ

Испанският тенисист Роберто Баутиста-Агут също
бе принуден да се откаже преждевременно от

участие в "Уимбълдън"

Сестри Стоеви
отпаднаха
във втория кръг на
силния турнир по
бадминтон от сериите
Супер 750 в столицата
на Малайзия Куала
Лумпур, който е с
награден фонд 675
хиляди долара. Поставе-
ните под №8 българки
отстъпиха на На Юн
Джон/Джон Ким от
Южна Корея с 14:21,
13:21 след 27 минути
игра. От 5 до 10 юли
Габриела и Стефани
Стоеви ще играят на
друг турнир в Куала
Лумпур, този път с
награден фонд 360
хиляди долара. Българки-
те отново са осми
поставени в схемата и в
първия кръг ще срещнат
Ха на Бак и Ю Лим Ли
от Южна Корея.
УЕФА назначи
българския съдия
Драгомир Драганов да
ръководи срещата от
Лигата на конференциите
между Дечич (Черна
Гора) и беларуския
Динамо (Минск). Мачът
ще се играе на Градския
стадион в Подгорица на
14 юли. Два дни по-рано
- на 12 юли, Лудогорец
ще гостува на Сутиеска
за реванша между двата
тима от първия квалифи-
кационен кръг на Шам-
пионската лига.
Славия ще
представи
състава си
за новия сезон днес.
"Белите" ще играят
приятелски мач със
Спортист (Своге) от 19
часа. Преди началото на
срещата на стадион
"Александър Шаламанов"
в 18 часа ще бъдат
представени футболисти-
те, които ще играят за
Славия през новия сезон.


Íàêðàòêî
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ÁÍÒ 1

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 /п/
15.00 Ранчото "Хартленд" - 18-сериен тв

филм /6 сезон, 1 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 /8,

последен епизод/ (12)
23.00 По света и у нас
23.25 Ханибал - тв филм /3 сезон, 4

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 /6

сезон, 1 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./
13.20 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.20 "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.

18
00.00 "Столичани в повече" - сериал, с.

13, еп. 11
01.00 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 8
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, с. 2, еп. 3
06.00 Анимационен блок: "Приключения-

та на котарака в чизми" - сериал,
с. 2, еп. 9 - 12

08.00 "Опасни улици" - сериал, с. 2, еп. 5
09.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 2

10.00 "Стрелата" - сериал, с. 8, еп. 6
11.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 4, еп. 5
12.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4,

еп. 1
13.00 "Самоличността на Борн" - екшън,

трилър, мистъри (САЩ, Германия,
Чехия, 2002), режисьор Дъг Лай-
ман, в ролите: Мат Деймън, Франка
Потенте, Гейбриъл Ман, Адеуале
Акиной-Агбадже, Крис Купър, Бра-
йън Кокс, Клайв Оуен, Джулия Стайлс

15.00 "Опасни улици" - сериал, с. 2, еп. 6
16.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 3
17.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4,

еп. 2
18.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 4, еп. 6
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, с. 8, еп. 7
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Закон и ред:

Специални разследвания" - сериал,
с. 22, еп. 8

21.00 "Южен вятър" - сериал, еп. 8
22.00 Екшън петък: "Ултиматумът на Борн"

- екшън, трилър, мистъри (САЩ,
Германия, 2007), режисьор Пол
Грийнграс, в ролите: Мат Деймън,
Едгар Рамирес, Джоан Алън, Дей-
вид Стратеърн, Джулия Стайлс, Па-
ди Консидайн, Даниел Брюл, Ал-
бърт Фини, Брайън Кокс и др.

00.15 "Южен вятър" - сериал, еп. 8
01.15 "Мъртва точка" - сериал, с. 4, еп. 6
02.15 "Стрелата" - сериал, с. 8, еп. 7
03.15 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4,

еп. 2
04.15 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 3

bTV COMEDY

05.00 "По средата" /п./ - сериал
06.00 "Изгубеняци" - сериал, с. 3, еп. 3, 4
07.00 "Мистър Пибоди и Шърман" - сери-

ал, анимация
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "Модерно семейство" /п./ - сериал
10.00 "Мечето Йоги" - анимация, комедия,

приключенски (САЩ, Нова Зелан-
дия, 2010), режисьор Ерик Бревиг,
в ролите: Ана Фарис, Том Кавана,
Ти Джей Милър, Нейтън Кордри,
Андрю Дейли 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 (2017)
18.00 "Приятели" - сериал, с. 3, еп. 3, 4
19.00 "Младият Шелдън" - сериал, с. 2,

еп. 11, 12
20.00 Премиера: "Татенца" - сериал, еп. 32
21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 5-7,

еп. 38
22.30 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 9, еп. 12, 13
00.00 "Мечето Йоги" /п./ - анимация,

комедия, приключенски (САЩ, Но-
ва Зеландия, 2010)

02.00 "Приятели" /п./ - сериал
03.00 "По-късното шоу на Николаос Ци-

тиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" (2017)
04.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал

bTV Cinema

05.45 "На фокус" - рубрика
06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,

с. 11, еп. 3
08.00 "Зеленият фенер" - фантастика, ек-

шън, приключенски (САЩ, 2011),
режисьор Мартин Кембъл, в роли-
те: Райън Рейнолдс, Блейк Лайвли,
Питър Сарсгаард, Марк Стронг, Тим
Робинс, Тайка Уайтити, Анджела

Басет, Темуера Морисън и др.
10.15 "Случаите на Поаро" - сериал, с.11

еп.4
12.15 "Крадец и измамник" - криминален,

драма (САЩ, 2019), режисьор Мат
Азелтън, в ролите: Тио Джеймс,
Емили Ратайковски, Фред Мела-
мед, Ебон Мос-Бакрак, Айзея Уит-
лок мл. и др.

14.15 "Генерално пълномощно" - коме-
дия, фентъзи (Великобритания, Гер-
мания, САЩ, 1994), режисьори Джо-
уел Коен и Итън Коен, в ролите: Тим
Робинс, Пол Нюман, Дженифър
Джейсън Лий, Чарлз Дърнинг, Джон
Махоуни, Бил Кобс, Брус Кембъл

16.30 "Тетрадката" - романтичен, драма
(САЩ, 2004), режисьор Ник Каса-
ветис, в ролите: Рейчъл Макадамс,
Райън Гослинг, Джена Роуландс,
Джеймс Гарнър, Тим Айви, Кевин
Конъли, Сам Шепърд, Джеймс Мар-
сдън и др.

19.00 "Книгата на Хенри" - криминален,
трилър (САЩ, 2017), режисьор Ко-
лин Тревъроу, в ролите: Наоми
Уотс, Джейдън Мартел, Джейкъб
Трембли, Сара Силвърман, Дийн
Норис, Лий Пейс, Мади Зиглър,
Боби Мойнихан и др.

21.00 "Хакер" - екшън, криминален (САЩ,
2015), режисьор Майкъл Ман, в
ролите: Крис Хемсуърт, Вайола Дей-
вис, Тан Вей, Уилям Мейпотър, Холт
Маккалъни, Джон Ортиз и др.

23.45 "Кибритлии" - криминален, комедия
(САЩ, 2003), режисьор Ридли Скот,
в ролите: Никълъс Кейдж, Алисън
Ломан, Сам Рокуел, Брус Макгил,
Найджъл Гибс, Шийла Кели и др.

02.00 "Да убиеш Хаселхоф" - комедия
(САЩ, 2017), режисьор Дарън Грант,
в ролите: Кен Джонг, Джим Джефъ-
риз, Колтън Дън, Дейвид Хаселхоф
и др. [14+]

03.30 "Пандиз експерт" - комедия (САЩ,
2015), режисьор Итън Коен, в ро-
лите: Алисън Брий, Уил Феръл,
Кевин Харт, Мариана Висенте, Кли-
форд Харис-Ти Ай, Едуина Дикер-
сън и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Пресечна точка" - публицистично
шоу /п/

06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една жена" - сериен филм
13.30 "Неразделни" (премиера) - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сери-

ен филм

16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Откраднати мечти" (премиера) -

сериен филм
18.00 "Семейни войни" - телевизионна

игра
19.00 Новините на NOVA - централна

емисия
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 "Престъпни намерения" - сериал,

сезон 14
00.30 "Военни престъпления" - сериал,

сезон 16
01.20 "Специален отряд: Лайпциг" - сери-

ал
02.00 "Някой като теб" - сериал
03.50 "Ти си моята съдба" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

06.50 "Смърфовете: Забравеното селце" -
анимационен филм

08.45 "В света на любовта" - романтичен
филм с уч. на Емили Улеруп, Крис-
тофър Ръсел, Дона Бенедикто, Ерик
Густавсон и др. /п/

11.00 "Марк Фелт: Човекът, който свали
Белия дом" - биографична драма с
уч. на Лиъм Нийсън, Даян Лейн,
Мартон Чокаш, Тони Голдуин, Джош
Лукас, Ноа Уайли, Кейт Уолш, Том
Сайзмор, Майкъл Хол и др. /п/

13.15 "В кадър"
13.45 "Рецепта за щастие" - романтичен

филм с уч. на Катрина Норман,
Брад Бенедикт, Лекси Джованьоли,
Дъглас Спейн и др.

15.40 "Живот на ръба" - приключенски
филм с уч. на Джоузеф Гордън-
Левит, Бен Кингсли, Шарлот ле Бон
и др.

18.00 "Спешна пратка" - екшън с уч. на
Джоузеф Гордън-Левит, Антъни Кри-
шолм, Даня Рамирес и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 7

21.00 "Взлом" - криминален филм с уч. на
Джъд Лоу, Жулиет Бинош, Робин
Райт-Пен, Вера Фармига, Мартин
Фрийман, Рафи Гаврон, Джулиет
Стивънсън, Попи Роджърс и др.

23.30 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 7 /п/

00.30 "Никога не се предавай: Непобе-
дим" - екшън с уч. на Майкъл Джей
Уайт, Джош Барнет, Есай Моралес,
Джилиан Уайт, Стивън Куадрос

Тв програма - петък, 1 юли 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., "Хакер" - екшън, криминален
(САЩ, 2015), режисьор Майкъл Ман, в ролите:
Крис Хемсуърт, Вайола Дейвис, Тан Вей, Уилям
Мейпотър, Холт Маккалъни, Джон Ортиз и др.

Времето
Днес времето

ще бъде предимно
слънчево. В следо-
бедните часове,
ще се развива ку-
песта облачност,
по-значителна над
планинските райо-
ни, където ще има
краткотрайни валежи и гръмотевици. На повече мес-
та ще се явленията, когато и максималните темпера-
тури ще са между 32° и 37°.

В събота температурите ще са с един до три граду-
са по-ниски.                                   НИМХ/БТА

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 122

ВОДОРАВНО: "Щамът Андромеда". Лалов (Владимир).
Сенат. Катод. Тир. ДЕФА. Сек. Лирик. "Вик". Том. На-
таван (Хуршидбану). "На". "Фатима". "Алото". Вот. КА-
НАЛИН. Ве. Бис. Ратин. Бил. Биков (Йордан). Тат.
Мане (Едуар). "Алар". Немиров (Добри). "Га". Алигато-
ри. Данинос (Пиер). Катет. Никин. Лот. Коло. Сан.
Девер. Нар. Ват. Тамарин. "Ти". "Бабата". Агире (Хави-
ер). Лем (Станислав). Линекер (Гари). Ру (Пиер). Бут.
Вокал. ПИН. Масон. Вон. Вато (Антоан Жан).
ОТВЕСНО:  Таласофоби. Адис Абеба. Математика. "Ака-
тамус". Бълок (Сандра). Соланин. "То". Тод (Алексан-
дър). Ник. Валин. Тал (Михаил). ДАВ. Ламар. Рин.
Датив. Титанат. "Големанов". "Адмира". Атанасова (Ма-
рия). ЕКО. Ривалитет. ТЕРАКАН. Сос. Калин. МОК.
Ригел. Мед. Нон. Мирак. Нир (Хелмут). Пенев (Пе-
ньо). Баритон. Па. "Дафино вино". Елатерит. "В ата-
ка". Елеватори. УНО.
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Германия
ще връща бенински
бронзови фигури
Германия и Нигерия се
споразумяха за връщането
на бенински бронзови
фигури, предаде ДПА.
Представители на двете
държави са постигнали
договорка за артефактите.
Те са заграбени от британ-
ците по време на колониал-
ната епоха, попадат в музеи
в Европа и САЩ. Около
1100 артефакти от двореца
на бившето кралство Бенин,
принадлежащ  на Нигерия,
се намират в музеи в
Германия. Повечето от
бенинските бронзови фигури
са заграбени от британците
през 1897 г.
В Плевен се откри
Международен
фестивал на китарата
Концертната част от програ-
мата ще бъде с две локации
- в парка на Регионалния
исторически музей и в зала
"Божко Шойков" на Нацио-
налното училище по изкуст-
вата "Панайот Пипков".
Откриването е с концерт с
участието на Плевенски
китарен ансамбъл към НУИ
"Панайот Пипков" с диригент
Пламен Марков, Нино
д'Амико и група "Дел Падре".
Програмата на 2 юли е за
класическата и на електри-
ческата китара, а на 3 юли
на сцената ще се качат
група STUDIO 84 Project,
Ралица Хайдърска и майсто-
рът на еклектичния стил в
музиката Илин Папазян -
NINIO.

Íàêðàòêî

:
Ðåæèñüîðúò
Óäè Àëúí ùå
ñíèìà íîâ
ôèëì â Ïàðèæ

Снимките започват
тази есен и той може
да е последният в
кариерата му. Уди Алън,
който е на 86 г., даде
интервю на актьора
Алек Болдуин за карие-
рата си и новата си
книга "Нулева гравита-
ция" - сборник с хумо-
ристични есета. "Голяма
част от тръпката изчез-
нала", каза Алън за
филмовото изкуство.
Той не даде подробнос-
ти за предстоящия
филм, който е 50-ият за
него. "Когато правех
филм преди, той изли-
заше в киносалоните в
цялата страна. Четирик-
ратният носител на
"Оскар" е режисирал
"Ани Хол", "Манхатън",
"Хана и нейните сестри"
и "Престъпления и
прегрешения". През
2007 г. казва, че "Спо-
мени от прахта", "Пур-
пурната роза от Кайро"
и "Мач пойнт" са най-
добрите му филм. ç

Найден Тодоров ще
дирижира  концерт на
Соня Йончева в Япония
на 2 юли. Сопраното за
пореден път гласува
доверие на маестро
Тодоров, който ще й
партнира в нейния дебют
в Япония. Концертът в
престижната зала "Бунка
Кайкан" включва любими-
те италиански оперни
арии на Соня от Белини,
Верди и Пучини.

След първата репети-
ция с Токийската филхар-
мония, Найден Тодоров бе
специален гост на концер-
та на виртуозната виолон-
челистка Камий Тома в
зала "Ураясу". Френската
солистка е звезда на
есенния сезон на Софийс-
ката филхармония.

През септември предс-
тои голямо събитие за
известния диригент -
неговият дебют с Виенс-
кия симфоничен оркестър
(Wiener Symphoniker) за

Балетът на Държавната
опера в Стара Загора бе
отличен за "Балетна трупа
на годината". Това стана
на официална церемония
на професионалната
танцова общност "Импулс"
за връчване на годишните
награди за класически и
съвременен танц.

Наградата за "Танцова
продукция на годината" е
присъдена на спектакъла
на Старозагорската
опера и балет - танцовата
мистерия "Сънят на Пи-
лат" по музика на Стефан
Димитров и хореография-

На 74 години си отиде ак-
трисата Добринка Станко-
ва. От три години тя се бо-
реше с онкологично забо-
ляване. Добринка Станко-
ва е родена на 1 декември
1947 г. в София. Първона-
чално учи руска филология,
а след това завършва ак-
тьорско майсторство във
ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов"
през 1971 г. Започва да иг-
рае на сцената на Драма-
тичен театър в Сливен (1971
- 1972), а от 1972 г. в Народ-
ния театър "Иван Вазов".
Участва в постановки като
"Казаларската царица" на
Иван Вазов, "Когато гръм
удари" и "В полите на Вито-

Íàéäåí Òîäîðîâ äèðèæèðà
Ñîíÿ Éîí÷åâà â ßïîíèÿ

тяхното първо гостуване в
България.

Виенските симфоници
са сред водещите светов-
ни оркестри, ще изнесат
два концерта на 9 и 10
септември в родния град
на маестро Тодоров -

Îòëè÷èõà áàëåòà íà
Ñòàðîçàãîðñêàòà îïåðà êàòî
„Áàëåòíà òðóïà íà ãîäèíàòà“

Йовков, "Бесове" по Фьодор
Достоевски, "Църква за въл-
ци" на Петър Анастасов,

"Майстори" на Рачо Сто-
янов, "Призраци в Неапол"
на Едуардо де Филипо, "Ла-
ри Томпсън" на Душко Ко-
вачевич, "Пигмалион" на
Бърнард Шоу, "Шокомания"
на Блазбанд, Майката в "Ах,
този джаз!". Най-известна-
та й филмова роля е Рачето
в "Черните ангели" на Въло
Радев. И още в "Зарево над
Драва", "Къщи без огради",
"Бялата одисея", "Вятърът на
пътешествията", "Трета след
Слънцето", "Откраднатият
влак", "Иконостасът". Поклон
пред паметта й! ç

Пловдив. Солист на
вечерта е друг пловдивча-
нин - цигуларят Марио
Хосен, а сред контраба-
сите ще стои Иво Йорда-
нов. На диригентския пулт
на оркестъра са застава-
ли Густав Малер, Рихард

Щраус и Антон фон Ве-
бер, а солисти са били
Клод Деюбси и Бела
Барток. За своя българс-
ки дебют музикантите
подготвят творби от
Бетовен, Паганини и
Дворжак. ç

ша" на Пейо Яворов, "От
ума си тегли" на Грибоедов,
"Хамлет" на Уилям Шекспир,

"Мъртвешки танц" на Ау-

густ Стриндберг, "Посещени-
ето на един инспектор"
Джон Пристли (тв театър),
"Милионерът" на Йордан

та на Василий Медведев.
Примабалерината

Анелия Димитрова получи
извънредна награда, която
й е присъдена за "изклю-
чителни артистични пости-
жения".

Наградите са получени
от  художествения ръко-
водител на балетна трупа
на Старозагорската
опера Силвия Томова, от
примабалерината Анелия
Димитрова и от първия
солист и изпълнител на
Майстора в "Сънят на
Пилат" - Фредерико
Пинто. ç
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