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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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òðúãíàõà íàãîðå, ïðè
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Âÿðâàìå
позиция на БСП по повод вчераш-
ната акция на прокуратурата и МВР
в Президентството, при която бяха
задържани двама съветници на дър-
жавния глава - Пламен Узунов и
Илия Милушев, се казва: "В пос-
ледните седмици срещу президента
се води безпринципна атака. Тя се
провежда от мнозинството в Народ-

Ä
исциплината не е
най-силното ни
качество и затова
се налага да

Любомир
ЦАНКОВ

Áåðáàòîâ ¹2 Димитър Бербатов беше поставен под
№2 в топ 10 на нападателите в исто-
рията на Тотнъм, изготвен от сайта
Squawka. На върха е актуалният лидер
на "шпорите" Хари Кейн, а позицията
на Бербатов е повече от престижна.
"Макар и да игра само два сезона за
Тотнъм, той си остава един от най-
добрите играчи, обличали фланелката
на "шпорите", аргументират се автори-
те на класацията. ç
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на президента Радев!

Ñ 10 âìåñòî ñ
40% âäèãàò

ïåíñèèòå
â Ðóìúíèÿ

Румънският финансов министър Фло-
рин Къцу заяви, че пенсиите може да
бъдат увеличени с 10% тази година,
въпреки че финансовото усилие ще
бъде голямо, съобщава "Зиаре". Уве-
личение на пенсиите с 40% от 1 сеп-
тември, както е предвидено в приетия
от парламента закон, би дестабилизи-
рало сериозно икономиката, дори да
не съществуваше създадената от
коронавируса криза, подчерта Къцу.  ç
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ното събрание, от изпълнителната
власт в лицето на премиера Бори-
сов, а днес и от органите на съдеб-
ната власт.

БСП уважава върховенството на
закона, но не приема прекалената
показност и търсен медиен ефект
при днешните процесуално-следстве-
ни действия. Сигурни сме, че всяко

от засегнатите лица ще съдейства
на органите, без това да бъде зре-
лищно организирано.

БСП вярва  в почтеността и дос-
тойнството на президента Радев.
Случващото се днес е безпрецеден-
тен акт, който руши устоите на бъл-
гарската държавност", категорични
са от левицата.

Ñïåöàêöèÿòà íà
„Äîíäóêîâ“ 2 áå
îêà÷åñòâåíà îò
ñîöèàëèñòèòå
êàòî àêò, ðóøàù
äúðæàâíîñòòà
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Всички колективни
и индивидуални спорт-
ни мероприятия за
всички възрастови гру-
пи ще се провеждат без
публика. Забраняват се
посещенията в нощни-
те заведения на закри-
то. Посещенията в по-
добни заведения на от-
крито се допускат при
достигане на 50%.

Забраняват се праз-
ненствата на открито и
закрито на повече от 30
души. Забраната влиза
в сила в 00.00 часа на
10 юли, съобщи минис-
търът на здравеопазва-
нето Кирил Ананиев
на брифинг в Минис-
терство на здравеопаз-
ването.

въведем отново някои от
мерките, от които бяхме
недоволни, те ни бяха
додеяли и ни ограничава-
ха понякога. И управля-
ващите ги върнаха. Може
би не съм прав, че точно
те ги върнаха, по-вярното
е, че в по-голяма степен
ги върнахме сами. С
храброто "вирус няма",
"не на мене тия" и "точно
на нас няма да се
случи". Но за беда се
случва и очевидно
трябва да живеем с тази
заплаха, да свикнем с
нея, да се пазим и ДА
ПАЗИМ ДРУГИТЕ! А
"другите" са родителите
ни, възрастните, децата
ни, колегите ни, съседи-
те, съгражданите и
сънародниците ни. Това
множество изисква много
малко - носене на маски,
спазване на социална
дистанция, засилена
хигиена. Не са непосилни
усилия, нали?

Иначе дебелащината
нагло да си без защитни
средства в трамвая, в
магазина или офиса, но
да се оглеждаш "заешки"
да не се качи обещаната
контрола, която би
трябвало да следи не
само дали имаш билет.
Вярно е, че да отидеш
на мач, където смело.
многогласно и безнаказа-
но можеш да обясниш
как си по-голям, по-умен
и по-важен от шефа си,
е привлекателно, но не
разбираш европейците,
които играят без публи-
ка, не се ръкуват и
прегръщат почти еротич-
но. Точно както те
изненадва, че от трамвая
слизат хора и не трябва
да се втурваш към тях.
Предпочитам да търся
такива дисциплиниращи
ежедневни примери,
които биха били ясни за
повечето хора у нас.
Затова не настоявам
дидактически, а просто
се моля хората у нас да
бъдат хора и да пазят и
другите хора. Не е
непосилно, нали?

â èñòîðèÿòà íà Òîòíúì
Òåìïåðàòóðèòå
â ñâåòà ùå
ïðîäúëæàâàò
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îùå ïîíå
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Ñïîðò áåç
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çàòâîðåíè
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240 çàðàçåíè
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Пловдив. С шествие през центъра на града пловдивчани отбелязаха 170 години от рождението на Иван Вазов. В честването
участваха членове на комитет "Родолюбие" и десетки граждани. Снимка Пресфото БТА
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На видеоконферентна
среща между министър-
председателя Бойко
Борисов, Националния
оперативен щаб и област-
ните управители, след
обсъждане на актуалната
обстановка с COVID-19,
докладвана от здравния
министър Кирил Ананиев,
се взе решение да се
върнат част от противое-
пидемичните мерки,
съобщи "Дарик радио".
Областните управители
докладваха на премиера
Борисов, че в някои
райони на страната няма
регистрирани случаи на
коронавирус, а в други -
не се наблюдава увеличе-
ние на заразените. От
доклада на местните
губернатори стана ясно
още, че заразата се
разпространява предимно
заради това, че не се
спазват мерките, разпоре-
дени от Здравното минис-

терство, за прилагане в
закритите пространства.
Министърът на здравео-
пазването Кирил Ананиев
докладва, че според
всекидневния анализ
отмяната на мерките,
наложена за връщане към
нормалния живот, не е
довела до очакваните
резултати. Затова ще
възстановим някои от
мерките, които действаха
допреди три седмици,
изтъкна в хода на среща-
та министър Ананиев. Той
изброи конкретните пред-
ложения, насочени към
ограничаване на събира-
нето на повече хора на
едно място. Всички колек-
тивни и индивидуални
спортни мероприятия с
тренировъчен и състезате-
лен характер за всички
възрастови групи на
открито и закрито ще се
провеждат без публика.
Не се разрешават посе-
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Ñïîðåä âñåêèäíåâíèÿ àíàëèç îòìÿíàòà
íà îãðàíè÷åíèÿòà, íàëîæåíà çà
âðúùàíå êúì íîðìàëíèÿ æèâîò, íå å
äîâåëà äî î÷àêâàíèòå ðåçóëòàòè,
ïðåäóïðåäè çäðàâíèÿò ìèíèñòúð

рокурори влязоха в
сградата на президент-
ската администрация
вчера, съобщи БГНЕС.
Тук беше и бус на "Бю-

Ïðîêóðîðè âëÿçîõà â ïðåçèäåíòñòâîòî
зидентството изнесоха черен най-
лонов плик с документи.

Главният прокурор заяви, че
затворите са пълни със социално
слаби, а богатите са с чувство, че
могат да си позволят всичко и ня-
ма да има никакъв проблем. Тези
хора или ще се научат да спазват
законите, или ще си носят пос-
ледствията. Съдът решава дали ня-
кой е виновен или не, прокурату-
рата ще свърши своята работа, ка-
за Гешев.

Акцията на прокуратурата идва
след извънредното изявление на
държавния глава преди ден, в ко-
ето той призова НСО да спре да
охранява почетния председател на
ДПС Ахмед Доган и депутата от ДПС
Делян Пеевски, като и посочи, че
пряко отговорен за решенията кой
да бъде охраняван е изпълнител-
ната власт в лицето на премиера
Борисов.ççççç

Áîðèñîâ: Äèñöèïëèíàòà íå å íàé-ñèëíîòî
íè êà÷åñòâî è çàòîâà ñå íàëàãàò ìåðêè

Нов антирекорд -
240 нови случая на
COVID-19 за денонощие
Нов рекорден скок на заразени
с коронавирус в страната. За
първи път не само достигнах-
ме, но и значително преминах-
ме границата от 200 нови
случая на COVID-19 за
денонощието, предупреди БНТ.
Данните на Единния информа-
ционен портал показват 240
положителни проби за
последните 24 часа при
направени близо 4300 PCR
теста. Така от началото на
епидемията заразените у нас
са 6342-ма. Разпределението
по области е: Благоевград - 17;
Бургас - 4; Варна - 16; Велико
Търново - 8; Враца - 3;
Габрово - 2; Добрич - 5;
Кърджали - 4; Кюстендил - 12;
Ловеч - 1; Монтана - 1;
Пазарджик - 7; Перник - 1;
Плевен - 12; Пловдив - 21;
Русе - 4; Силистра - 1; Сливен
- 9; Смолян - 13; София
област - 12; София (град) - 71;
Стара Загора - 11; Търговище -
1; Хасково - 1; Шумен - 1;
Ямбол - 2. В болница са
настанени 498 пациенти, 29 от
тях в тежко състояние.
Излекуваните са със 129
повече за денонощието. Пет са
новите смъртни случая за
последните 24 часа. Битката
със заразата до момента у нас
изгубиха 259 души.

Задържани са
президентските
съветници Пламен
Узунов и Илия
Милушев
След като стана известно, че
президентският секретар по
правните въпроси Пламен
Узунов е арестуван, беше
съобщено, че е задържан и
съветникът на държавния глава
по сигурността и отбраната
Илия Милушев, съобщи БНР.
Засега от прокуратурата няма
подробности за задържането.
Малко преди това беше
съобщено, че отново е
задържан и бизнесменът
Пламен Бобоков. Това е
станало по разследването
срещу него за търговия с
влияние, след като прокурату-
рата разпространи комуника-
ция на Бобоков с въпросния
президентски съветник. При
акцията вчера сутринта на
прокурори в Президентството
са претърсени кабинетите
както на секретаря Пламен
Узунов, така и на съветника на
държавния глава по сигурност-
та Илия Милушев.

Акция срещу битовата
престъпност в
Габровско
Операция срещу битовата
престъпност се проведе в
района на Габрово. На мястото
дойдоха главният прокурор
Иван Гешев и главният секретар
на МВР Ивайло Иванов.  По-
късно главният прокурор бе
бъде и в района на Червен
бряг, където от началото на
месеца е открито голямо
количество опасен отпадък.
13 души са задържани при
акция срещу битовата прес-
тъпност в габровското село
Яворец, съобщи главният
секретар на МВР Ивайло
Иванов пред "Канал 3".

ние на Военноокръжния съд и на
Специализирания съд. Претърсват
се два обекта - кабинети на съ-
ветник и на секретар на прези-
дента. Гешев уточни, че претърс-
ванията са по две отделни произ-
водства, като само едното е за
търговия с влияние, тръгнало от
телефона на бизнесмена Пламен
Бобоков. На въпрос цялата инфор-
мация не би ли могла да бъде изис-
квана по каналия ред, Гешев зая-
ви: "След като извършват претър-

сване, документите не могат да бъ-
дат изисквани по каналния ред".
Гешев разкри подробности по дру-
гото производство: Става въпрос
за съветник на президента, който
предоставя доброволно материа-
ли с гриф секретно, но твърди, че
си ги е намерил в касата. Гешев
определи действията на колегите
от Военноокръжната прокуратура-
та за напълно логични и реторич-
но призова журналистите да се съг-
ласят с тезата. Към 12 ч. от Пре-

щенията в дискотеки,
пиано бар, нощен бар,
нощни клубове и други
подобни нощни заведения
за развлечения на закри-
то. А на открито се допус-
ка при заетост на местата
до половината от общия
им капацитет при спазва-
не на физическа дистан-
ция от 1,5 м и другите
изисквания. Не се разре-
шават също групови
празненства с присъствие
над 30 човека на открито
и на закрито. Практиката
показва, че дисциплината
не е най-силното ни
качество и затова се
налага да въведем тези
мерки, коментира минис-
тър-председателят. Преми-
ерът даде разпореждания

на областните управители
чрез щабовете да продъл-
жат да следят капацитета
на болниците и да предп-
риемат нужните действия.
Така или иначе трябва да
свикнем, че коронавиру-
сът го има, че живеем с
него, и ако се спазват
дистанцията, маските,
предпазните мерки, де-
зинфекцията, по-малко ще
натоварим болничната
система. Това е целта.
Имате пълните права,
категоричен бе министър-
председателят. По време
на срещата премиерът
изрази увереност, че
промените в противоепи-
демичните мерки ще
изиграят роля и обстанов-
ката ще се нормализира.ççççç
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Ïðåäó÷èëèùíàòà çà 4-ãîäèøíèòå ñòàâà çàäúëæèòåëíà
Народното събрание прие на

първо четене законодателните
промени, с които за 4-годишните
предучилищната става задължи-
телна. В момента предучилищно-
то образование е задължително
от 5-годишна възраст, а образо-
ванието може да бъде и в учили-
ще, и в детска градина, коменти-
ра Топновини.бг. За по-малките за-
конът предвижда предучилищна да
има само в детските градини. Ако
в населеното място няма детска
градина, се допуска изключение.

От Образователното министерст-
во изтъкват, че повече време, пре-
карано в детска градина, допри-
нася за по-успешното справяне
в училище. По-ранното обхваща-

не в детска градина е ключово за
развитието на децата и дава въз-
можност на родителите да са ак-
тивни на пазара на труда.

Мярката е финансово обезпе-

чена - в бюджета са предвидени
10 млн. лв. за въвеждането й и
за подпомагане на родителите за
заплащане на таксите. Заделени
са и средства за изграждане на
70 нови детски градини с над 5
хил. места.

Крайният срок промяната да
влезе в сила е учебната 2023-
2024 г., като общините ще реша-
ват кога да я въведат в зависи-
мост от местата в детските гради-
ни за всички деца на 4 години.
Очаква се Столична община със
сигурност да се забави заради не-
достига на места в забавачките. ççççç

Ï
ро по защита" към прокуратурата,
съобщи Нюз.бг.

Малко по-късно от президент-
ската институция потвърдиха, че в
9.00 часа представители на про-
куратурата, на Министерството на
вътрешните работи, на Бюрото за
защита на свидетелите и поемни
лица са представили разпорежда-
не от Софийския военен съд и оп-
ределение от Специализирания на-
казателен съд за претърсване на
кабинети в институцията.

От администрацията на държав-
ния глава посочиха, че прокурату-
рата дължи информация за дейст-
вията си на обществото. Междув-
ременно главният прокурор Иван
Гешев заяви в Габрово, че не е
запознат с подробности по акция-
та, но тя се провежда с разреше-



ÁÚËÃÀÐÈß 10.07.2020 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß3

"Темата за бедността е
най-сериозната тема в
България. Има стигма
върху публичното говорене
по тази тема. А тя се
превръща в проблем и за
националната сигурност,
защото бедността ражда
маргинализация, дори
изключване на цели соци-
ални групи". Това заяви
членът на ИБ на БСП
Атанас Зафиров пред
БСТВ. Той припомни, че
днес от БСП са провели
втора среща, този път
експертна, в разширен
кръг между партии в
лявото пространство и
неправителствени органи-
зации по темата доходи и
неравенства.

 "Вчера се събрахме и
направихме много ползот-
ворна и смислена диску-
сия, установихме, че  ни
събират много повече
неща от тези, които ни
разделят. Ще излезем с
обща позиция от тази
среща", коментира още
Зафиров по повод дискуси-
ята на над 30 леви, цент-
ристки и патриотични
партии и НПО на тема
"Доходи и неравенства". По
думите му темите, обсъде-
ни по време на дискусията,
ще бъдат представени пред
обществото. Той припомни,
че този формат остава
отворен и за други леви
формации: "Надявам се, че
ще прерасне в крачка към
консолидацията на лявото
политическо пространство".

Зафиров подчерта, че

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

Ñîöèàëèñòèòå ñà ïðîòèâ íåîáìèñëåíèòå ïðîìåíè â îáðàçîâàíèåòî
"Включването на 4-годишните

в предучилищното образование не
трябва да бъде задължително". То-
ва заяви народният представител
от "БСП за България" Евдокия Асе-
нова относно Закона за училищ-
ното и предучилищното образо-
вание.

Асенова посочи,   че проме-
ните, които управляващите  пред-
лагат,   част от които е включва-
нето на 4-годишните деца в за-
дължително предучилищно обра-
зование, са важни за ранното дет-
ско развитие:  "Доброто й прила-
гане би могло да намали ранното
отпадане от училище,  да бъде
подкрепа за работещите родите-
ли и да спомогне за овладяване
на българския език за деца, за
които той не е майчин. Въпросът
е дали образователната  система
може да изпълни  това предизви-
кателство. Имаме ли достатъчно
подготвени учители и адаптирани
учебни програми? Може ли пред-
лаганата мярка да бъде приложе-

форма и законът беше приет с
тази цел. Въпросът е има ли изоб-
що истинска реформа и постига
ли се основната цел - качествено
образование? На този етап - не
виждам особено, основания за
позитивен извод." Това заяви на-
родният представител от "БСП за
България" Ирена Анастасова.

Относно предложението за въ-
веждане на задължителен процент
часове дистанционно обучение,
народният представител изрази
безпокойство от мненията, които
твърдят, че вече не можем да се
върнем към традиционното обра-
зование и че най-доброто, на ко-
ето можем да се надяваме, е хиб-
ридното образование - част от ча-
совете присъствени и част - дис-
танционни. "Това ли е философи-
ята на МОН? Ако е така - кажете
го открито, а не се опитвайте да
го прокарате през задния вход",
заяви Анастасова.

"Отново народните предста-
вители са поставени в ситуация

да повторят порочния модел от
приемането на закон: приемаме
нормите, преди да са създадени
добри условия за тяхното дейст-
вие. Резултатът е компрометира-
не на закона, на идеите, които
той съдържа, както и на резулта-
ти в обучението, които не задо-
воляват", заяви народният пред-
ставител Веска Ненчева.

 "Тези предложения хвърли-
ха в притеснение и недоумение
образователната система. От ме-
сец различни говорители се
опитват да представят новите
промени и колкото повече рас-
те старанието в обясненията,
толкова повече въпроси изник-
ват по предлаганите текстове",
каза Ненчева. Тя изрази надеж-
да  между първо и второ четене
на закона ще се даде повече яс-
нота, като подчерта, че дистан-
ционното обучение в България
крие риск, и посочи, че 11% от
учениците са без технически ус-
тройства и интернет.ç

ÁÑÏ: Áåäíîñòòà å íàé-ñåðèîçíèÿò
ïðîáëåì íà Áúëãàðèÿ
Ñîöèàëèñòèòå ðàáîòÿò çà êîíñîëèäàöèÿ íà ëåâè,
öåíòðèñòêè è ïàòðèîòè÷íè ïàðòèè ñðåùó
ïîðî÷íèÿ ìîäåë íà óïðàâëåíèå íà ÃÅÐÁ

не е достатъчно единстве-
но експертно говорене по
темата за доходи и нера-
венства, а са необходими
радикални мерки за смяна
на модела, което по мне-
нието му минава през
смяната на настоящото
управление.
Свиленски: В държавата
се случват само коруп-
ционни скандали

"След като премина
извънредното положение и
влязохме в извънредните
епидемични мерки, в
държавата не се случва
нищо друго освен корупци-
онни скандали. Фактите и
обстоятелствата ни насоч-
ват към нашите обоснова-
ни съмнения за корупцион-
ни практики, които са се
случвали в България и
които носят щети за
държавния бюджет. Какво
имам предвид - 700 млн.
лв. невенесени в бюджета,
констатирани именно от
държавните органи, шкаф-
чета с банкнотите от 500
евро, златните кюлчета.
Ние казваме, че държав-
ността я няма - тя е сруте-
на. От месеци и години
живеем от скандал в
скандал. Затова внасяме
нов вот на недоверие".
Това каза зам.-председате-
лят на ПГ "БСП за Бълга-
рия" Георги Свиленски
пред БТВ.

По неговите думи
корупцията е  вплетена в
българското законодателст-
во, а в институциите се

вкарва чрез назначаване
на некомпетентни служите-
ли и посочи за пример
арестите в екологичното
министерство.

"Ще проведем прегово-
ри с други парламентарни
групи и с независимите
депутати, с извънпарламен-
тарни сили и другата
седмица ще внесем нашите
мотиви за вота на недове-
рие", заяви Свиленски.

По думите му този,
който взима подкуп, е
също толкова виновен
колкото този, който го
дава. "Искаме информация-
та за корупционни схеми
да се проверява от дър-
жавните органи - вярна ли
е или не. Има прокуратура,
следствие, МВР - тези
органи трябва да работят и
да си свършат работата, а
не само да гледат в прези-
дентската институция.
Важно е да се мери с
еднакъв аршин и в едната,
и в другата посока", катего-
ричен е  Георги Свиленски.

Зам.-председателят на
БСП в парламента съобщи,
че левицата ще внесе
предложение за две анкет-
ни комисии - едната да
разследва липсващите 700
млн. лв. от хазарта в
държавната хазна и друга-
та - казуса с държавното
участие в увеличаването на
капитала на Първа инвес-
тиционна банка. Финанси-
рането на ПИБ Свиленски
коментира така: "140 млн.
лв. на българските данъ-
коплатци са подарени на

една банка, без ясна визия
защо се прави. Платена е
два пъти по-голяма цена от
борсовата. Борисов обяс-
нява, че ще бъдат откупени
с лихвите, но Борисов
бърка лихви с дивиденти. А
това откупуване го няма
никъде в решението. Така
че тук става дума за чисто
ощетяване. Българската
банка за развитие, която
трябва да помага на мал-
кия и средния бизнес,
стана банка за помагане
на олигарсите - веднъж
даде 70 млн. на колекторс-
ка фирма, сега 140 млн. на
банка".

"Аз съм кандидат за
председател на градската
организация на БСП в
София. Имам немалко
номинации от районните
конференции, за което
благодаря на другарите от
тези райони. Приемам ги с
уважение, отговорност и
ангажимент, защото счи-
там, че БСП-София има
нужда от ново ръководст-
во. Считам, че този, който
бъде избран за председа-
тел трябва да направи
така, че БСП-София да е
по-критична опозиция и да
е по-непримирима към
корупционните схеми в
общината. Нужна е промя-
на", каза още Георги Сви-
ленски.ç

Събития
” 48 пр.н.е. - В Битката
при Дирахиум Юлий Цезар
едва избягва катастрофално
поражение от Помпей
Велики.
” 1212 г. - Голяма част от
Лондон е изпепелена от
пожар.
” 1547 г. - Във Франция се
осъществява последният
легален дуел, след което
дуелите са забранени от
краля, поради честите
смъртни случаи, а през
1566 г. влиза в сила
наказание със смърт при
участие в дуел.
” 1949 г. - След шест
денонощия строеж е
завършен Мавзолеят на
Георги Димитров в София.
” 1985 г. - Френските
специални служби потопяват
кораба "Рейнбоу Уориър",
собственост на екологична-
та организация "Грийнпийс",
докато е в пристанището на
Окланд (Нова Зеландия), за
да осигурят провеждането
на ядрен опит на атола
Муруроа.
” 1990 г. - Тържествено е
открито 7-ото велико
народно събрание във
Велико Търново.
” 1994 г. - На Световното
първенство по футбол в
САЩ националният отбор по
футбол на България побеж-
дава националния отбор по
футбол на Германия и се
класира за полуфиналите.
” 2006 г. - Президентът на
Полша Лех Качински
назначава своя брат
близнак Ярослав Качински
за премиер на страната,
което е прецедент в светов-
ната политическа история.
Родени
” 1830 г. - Камий Писаро,
френски импресионист
” 1856 г. - Никола Тесла,
сърбо-американски изобре-
тател
” 1871 г. - Марсел Пруст,
френски писател
” 1930 г. - Серафим
Северняк, български писа-
тел
Починали
” 138 г. - Адриан, римски
император
” 1994 г. - Иван Радоев,
български писател
” 2008 г. - Чингиз Айтма-
тов, съветски и киргизки
писател

Íà òîçè äåí
:

Атанас Зафиров

на навсякъде?", попита социалис-
тът. Тя заяви, че  няма общест-
вен консенсус за политиката, ко-
ято управляващите предлагат
днес. "Преди 4 години влезе в
сила ЗПУО. До момента, за 4 го-
дини действие, имаме 13 проме-
ни. Няма спор, че системата на
образование се нуждаеше от ре-

Евдокия Асенова
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Лихвите по кредитите, дос-
тигнали в края на миналата и
началото на тази година ре-
кордно ниски нива, започват
да нарастат през второто и тре-
тото тримесечие на 2020 г. При
депозитите няма промяна и те
остават на рекордно ниски ни-
ва. Това отчита БНБ в послед-
ното си издание "Икономичес-
ки преглед". Очакваното вло-
шаване на доходите заради ко-
ронакризата и свързаната с то-
ва по-висока рискова премия
са другите причини за поскъп-
ването на заемите. Евентуал-
ното увеличение на необслуж-
ваните кредити в банковата
система в резултат от влоша-
ването на макроикономическа-
та среда също може да допри-
несе за повишаване на лихве-
ните проценти по новите зае-
ми, смята БНБ. Освен увели-
чаването на лихвите, редица
банки повишиха и таксите, а
някои от тях въведоха и нови
за услуги, които доскоро бяха
безплатни. Например теглене
на пари от банкомат на съща-
та банка, издала картата.

Още през април банкери
предупредиха за начало на по-
качването на лихвите вследст-
вие на повишения риск от раз-
растването на коронавируса.
Някои банки вече вдигнаха лих-
вите по ипотечните кредити с
около 0.25-0.5 процентни пун-
кта и така рекордно ниските
нива от 2.6 - 2.7% се покачи-
ха до 3.1 - 3.2%.

В същото време БНБ очак-
ва лихвите по депозитите да
се запазят без промяна през
следващите месеци. От нача-
лото на годината средните ни-
ва на новооткритите депозити
в левове са 0.12 - 0.10%. Към
края на март домакинствата
спестяват средно около 9% от
разполагаемия си доход - тен-
денция, валидна за последни-
те две години, се посочва в
доклада. Очакванията са през
второто тримесечие този дял
да се повишава именно зара-
ди пониженото потребление и
нарасналата несигурност.

В същото време заради
безпрецедентното спиране на
работа в редица сектори на
икономиката и бързото пови-
шаване на безработицата през
март и април БНБ очаква през
второто и третото тримесечие
на 2020 г. сривът в заетостта
и доходите на домакинствата
да е много по-сериозен от то-
зи при предишната криза в
края на 2008 г. ç

Земеделският министър
Десислава Танева съобщи
в ефира на БНТ, че тази
година се очаква по-малка
реколта от пшеница, като
основна причина за това е
сушата в определени
райони на страната. По
думите й житницата на
България - област Добрич,
вече усеща проблема, като
до момента жътвата се
движи със 71% по-нисък
добив спрямо миналата
година. Танева уточни, че
подобни проблеми има
основно в източните
региони на страната. В
областите Силистра, Варна,
Бургас, Сливен и Ямбол
добивът е с 45-53% по-
нисък спрямо 2019 г. В
обобщение тя прогнозира
общ спад от 25% на добива
за тази година. Въпреки
данните земеделският
министър не очаква хлябът
да поскъпне, като прогно-
зира, че България ще
остане голям нетен износи-
тел на пшеница.

За да подкрепим сеит-
бата наесен, възнамерява-
ме на УС на ДФЗ да
вземем решение за креди-
тиране за семена и торове
в по-голям размер от
обичайното. Към момента
разчетите ни са направени
за общ ресурс от 15 млн.
лв. или за още 20 лв./дка
за покупка на семена и
торове за идващата сеит-
ба, каза още земеделският
министър Десислава
Танева.

По оперативни данни
на земеделските областни
дирекции в момента

българските зърнопроизво-
дители са прибрали пше-
ницата на 55%.  Тя припом-
ни, че прогнозата на ЕС
за общия добив на Бълга-
рия е 5 млн. тона, обявена
в края на месец юни.
Данните на министерство-
то преди месец бяха за
около 4.9 млн. тона, но
вероятно ще има лек спад
надолу до 4,6 млн. тона.
Браншовите организации
са с най-песимистичната
прогноза - 4-4,1 млн. тона.

Земеделският министър
изрази съжаление, че в
източните райони, които

Ëèõâèòå ïî
êðåäèòèòå
òðúãíàõà
íàãîðå, ïðè
äåïîçèòèòå
áåç ïðîìÿíà

Æèòîòî â Äîáðóäæà ñúñ 71%
ïî-ìàëêî ñïðÿìî 2019 ã.

Центърът за икономически изслед-
вания в селското стопанство (САРА)
понижи очакванията за средногодиш-
на цена на пшеницата от 320 лв. на
300 лв. за тон за фуражно зърно и от
340 лв./т до 315 лв./т за хлебно зър-
но. Заради добрата реколта в свето-
вен мащаб. Центърът коригира прог-
нозната стойност на фуражната пше-
ница от място за Североизточна Бъл-
гария за пазарната 2020-2021 г.  до

Àíàëèçàòîðè î÷àêâàò 30 ñò. çà êèëîãðàì
ñðåäíîãîäèøíà öåíà íà ïøåíèöàòà

до 275 лв./т заради по-слабото търсе-
не и силната конкуренция, която се
очаква да дойде от реколтата от ца-
ревица на световния пазар.

Запазват се прогнозите за цените
на рапицата за 680 лв./т. Тя се утвър-
ждава като една от най-доходните кул-
тури със стабилни цени. ç

300 лв./т. Предвижданията на САРА за
средната цена за цялата пазарна 2020-
2021 г. на хлебна пшеница от миналия
месец беше за 340 лв./т. Оптимистич-
ните данни за 1,5% ръст на световно-
то производство обаче могат да сва-
лят цените до 315 лв./т при търгуване
от място.

Средногодишната цена за новата
пазарна година при ечемика се очак-
ва да спадне с 4% на годишна база

П  О  К  А  Н  А

на основание чл. 16, ал. 3, т. 1 от ЗК, УС на ЗС  "Свобода" с. Свобода поканва
всички член-кооператори на годишно отчетно събрание на 25 ЮЛИ 2020 г.

/СЪБОТА/ от 09,30 ч. в залата на кметството при следния дневен ред:
1. Приемане и освобождаване на член-кооператори.
2. Отчет за работата на Управителния съвет през 2019 г. и предстоящи задачи.
3. Приемане на годишния финансов отчет, одиторски доклад и разпределение

на печалбата за 2019 г.
4. Заключение на КС за отчета на УС, годишния счетоводен отчет и доклад за

контролната дейност през 2019 година.
5. Вземане решение на Общото събрание за упълномощаване на УС и предсе-

дателя на сдружението за сключване на договори за кредити с банки, ДФ "Земеде-
лие", Разплащателна агенция, юридически и физически лица, за учредяване на обез-
печение по предоставени кредити и продажба на дълготрайни материални активи.

При липса на кворум в определения час, на основание чл. 17, ал. 2 от ЗК
събранието ще се проведе един час по-късно при същия дневен ред и място,
независимо от броя на присъстващите членове.

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

П О К А Н А

УС на ЗКПУ "Свирачи-94" с. Свирачи, на основание чл. 16, ал. 1 от ЗК и чл. 27,
ал. 1, т. 2 от Устава на кооперацията, свиква извънредно общо събрание на член-
кооператорите на 24.07.2020 г. от 16:00 часа в салона на читалището в с. Свирачи
при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за дарение на 1% от Обор за 60 глави - една втора
идеална част със застроена площ 242,50 кв. м, построена в поземлен имот
53789.30.4 с. Орешино.

При липса на кворум събранието ще се проведе един час по-късно на същото
място при същия дневен ред. От УС на ЗКПУ "Свирачи-94"

изреди, не всички пролет-
ници са в добро състоя-
ние. Ето защо тя отново
повдигна темата за ком-
пенсационния фонд, който
в началото се замисля за
борба срещу градушките,
но впоследствие и срещу
сушата. "В момента по
мярка "Управление на
риска" при нас все още не
се усвоява сума, защото
няма годен бенефициент. А
с такъв фонд можехме да
компенсираме земеделски-
те производители с евро-
пейски средства. За
такива инструменти в
следващата ОСП ще има
още по-високи бюджети.

Тази ситуация трябва
да ни накара да се замис-
лим по-стратегически, а не
за 50 или 70 ст./дка за
един фонд, който в такава
ситуация щеше да е най-
добрата подкрепа за
всички, които сега са
засегнати от сушата",
убедена е Десислава
Танева. ç

Европейските депутати отх-
върлиха с голямо мнозинство
всички поправки, внесени от бъл-
гарските евродепутати и техни ко-
леги от други страни по пакета
"Мобилност" - за връщането на
камионите и водачите в страна-
та, в която е регистрирана фир-
мата, за командироването и по-
чивките на шофьорите, съобща-
ва Българското национално ра-
дио. С това на практика пакетът
е приет на второ четене и офи-
циално става закон. Преходният
период, преди пакетът окончател-
но да влезе в сила, е година и
половина. След това камионите
трябва да се връщат в страната,
в която е регистрирана фирмата,
на 8 седмици, а водачите - на 4.

Това, което остава като въз-

Åâðîïåéñêèÿò ïàðëàìåíò ïðèå íà âòîðî ÷åòåíå ïàêåòà „Ìîáèëíîñò“ è òîé
îôèöèàëíî ñòàâà çàêîí

можност за България и още 8 стра-
ни от периферията, е оценката на
Европейската комисия за въздей-
ствие върху околната среда от връ-
щането на камионите, която се
очаква през септември, и завеж-
дане на дело в Съда на ЕС. От
транспортния бранш коментира-
ха в края на миналия месец, че
ако бъде приет пакетът, това ще е
най-тежкото изпитание за секто-
ра. В този си вид заложените тек-
стове ще доведат до тежка про-
мяна, особено за по-малките фир-
ми. По-големите компании веро-
ятно ще изнесат бизнеса си из-
вън България, тъй като дейността
им няма да е възможна, коменти-
ра Веселин Стоянов, управител на
Транспрес, в предаването "В раз-
витие" по Bloomberg TV Bulgaria. ç
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6. ÄÓÕ È ÂÐÅÌÅ

Последната криза - та-
зи с коронавируса, показа
липсата на ярко политичес-
ко лидерство в целия свят.
Това подчерта пред БНР
Енчо Господинов, журна-
лист и дипломат.

"Днес светът е заврян в
един неприятен ъгъл на ис-
торията и поради липсата
на лидери от ранга на Нел-
сън Мандела , Махатма
Ганди, генерал Дьо Гол. По-
литиката и журналистика-
та бяха засегнати от гло-
бализацията. Неадекватно-
то образование и опит на
много от днешните поли-
тици. Виждаме неприятна
за наблюдение картина.
Виждаме липсата на духов-
ни водачи и политически
лидери, които знаят как да
изведат не само собствени-

те си страни на спокойни
брегове, а да дадат надеж-
да на света и на изстрада-
лото човечество", каза още
Господинов в предаването
"Неделя 150".

По думите му "езикът на
хуманността, на състрада-
нието и на обективността

Енчо Господинов: Езикът на хуманността
често е заглушаван от политически пушилки

много често е заглушаван от
политически пушилки и дан-
дании. Този език много труд-
но си пробива път".

Енчо Господинов завър-
ши книгата си "Сянката на
петнистия кон" - "жанрово
нестандартна, защото е сме-
сица от автобиография, по-

литическа сатира, пътеписи
от широкия и красив свят",
както сочи анотацията на
втората й корица. В нея Гос-
подинов разказва за "видя-
ното и чутото" през богатия
му на преживявания живот
като специален кореспондент
и по-късно като представи-
тел на Международния чер-
вен кръст в най-горещите
точки на света.

В книгата авторът раз-
казва и за моментите, в ко-
ито е имал удоволствието
и честта да срещне Кърт
Вонегът в Ню Йорк:

"Това е един от най-при-
ятните ми спомени от ра-
ботата ми в Ню Йорк. Во-
негът беше невероятен ин-
телектуалец, хуморист, чо-
век на словото и с граж-
данска съвест. Къщата му

Името на младата цигу-
ларка Зорница Иларионова
бързо набира популярност
и доказателство за това са
както многобройните пока-
ни за участия като солист
на оркестри и камерен из-
пълнител, така и огромната
подкрепа от страна на слу-
шателите на БНР в нацио-
налната анкета "Музикант
на годината 2019" на пре-
даването "Алегро виваче" по
"Хоризонт". Именно тази
подкрепа определи цигулар-
ката да получи приза в ка-
тегория "Активна творческа
дейност". В добавка Зорни-
ца Иларионова е част и от
"Ансамбъла на годината" -
в дуо с пианистката Марти-
на Табакова, а така влезе в
историята на наградите ка-
то първия музикант с две от-
личия в една година.

Зорница има късмета да
направи първите си стъп-
ки и да расте в музиката
под крилото на своята май-
ка - уважаваната педагож-
ка Благородна Танева. След

Софийската опера пред-
ставя "Рейнско злато" от
Рихард Вагнер на открита-
та сцена "Музи на водата"
на Панчаревското езеро. Ес-
тественият декор на роман-
тичното езерно огледало
дава нова визия на поста-
новката на режисьора Пла-
мен Карталов и художника
Николай Панайотов - с из-
ключителни български ар-
тисти и оркестъра на Со-
фийската опера.

Специално за фестива-
ла в Панчарево пристигат
маестро Ерих Вехтер и све-
товнопризнатият ни бас
Мартин Цонев, който отно-
во ще изиграе ролята на
върховния бог Вотан. Учас-
тват още: Бисер Георгиев,
Румяна Петрова, Даниел
Острецов, Петър Бучков,
Стефан Владимиров, Сил-
вана Пръвчева, Хрисимир
Дамянов, Красимир Динев,
Благовест Меки, Светозар
Рангелов, Ина Петрова,
Александрина Стоянова,
Айла Добрева.

Софийската опера и ба-
лет очаква почитателите на
Вагнер на 24 и 25 юли от
21.00 ч. на лятната сцена

беше близо до сградата на
ООН. Вонегът идваше все-
ки следобед в парка до па-
зара на амишите да изпу-
ши по някоя цигара. Ня-
колко пъти го заговарях,
имаше симпатии към Бъл-
гария. Като го заговореше
човек, гледаше с леко прис-
мехулен поглед и толкова
дълбоко и искрено говоре-
ше за всичко, което става-
ше по света, че човек мо-
жеше да изтръпне. В съ-
щото време беше много
сърдечен, приятен, замеч-
тан, гледаше нагоре. Той
беше един от най-големи-
те революционери на аме-
риканското мислене. Той бе-
ше един от живите памет-
ници на човешката съвест,
особено след като написа
"Кланица 5".

Зорница Иларионова с награда
за активна творческа дейност

лен период е и асистент.
Огромна е колекцията й

с награди от конкурси у нас
и по света. Като носител
на Гран при от конкурса
"Музиката и земята" цигу-
ларката прави дебюта си в
емисията "Франс Мюзик"
на Френското радио, в ко-
ято се представят лауреати
от международни конкурси.

Като победител в конкур-
са "Суна Кан" в Анкара,
Турция, е поканена за со-
лист на Филхармонията на
Измир. В България е со-
лирала на повечето симфо-
нични и камерни оркестри.

Важна част от активна-
та й концертна дейност през
2019 г. е и участието в бла-
готворителни инициативи,
както и представянето на
млади български таланти,
в чието израстване тя вече
отчасти участва и като пре-
подавател. Наскоро в ин-
тернет пространството из-
лезе и видеоклип с нейно
изпълнение на "Сантимен-
тален валс" от Чайковски.

Мартин Цонев пее Вагнер
на Панчаревското езеро

"Музи на водата". Ориги-
налната сценична реализа-
ция на вода разкрива с нов
блясък и замисъл избрано-
то от режисьора необичай-
но място за спектакъла, а
също и за целия цикъл на
оперните и балетни фести-
вални вечери.

Хиляди зрители от цял
свят, присъствали на "Рей-
нско злато" в залите на Со-
фийската опера, Болшой те-
атър и Баварския фестива-
лен театър във Фюсен, Гер-
мания, дадоха най-висока
оценка за българската ин-
терпретация на шедьовъра
на Рихард Вагнер.

"Самата идея да бъде
поставен цикълът "Пръсте-
нът на нибелунга" само с
български певци показва
голяма смелост" - Андреа
Мерли, списание "L'Opera",
Италия.

"Постановката е дръзка
с невероятната си модер-
нистичност и запленява
зрителите така, че да сле-
дят напълно концентрира-
ни случващото се на сце-
ната до последния такт" -
Габриеле Хелбих, списание
"Das Opernglas", Германия.

Община Ловеч и Худо-
жествена галерия "Проф. Те-
офан Сокеров" организира-
ха събитие по повод имену-
ването на културната инсти-
туция - на 8 юли пред гале-
рията в кв. "Вароша". Пред-
вижда се и оформяне на за-
ла - постоянна експозиция
с творби на проф. Теофан
Сокеров от фонда на гале-
рия. С решение на Общи-
ната от 28 май 2020 г. гале-
рията вече носи името на
известния художник проф.
Теофан Сокеров, който по-
чина в началото на година-
та.

Теофан Сокеров е роден
на 3 май 1943 г. в Ловеч.
Почина на 8 януари 2020 г.

Мартин Цонев

завършването на НМУ
"Любомир Пипков" в Со-
фия тя заминава за Мад-
рид, където се обучава в
елитното Висше училище за
музика "Кралица София".
От самата кралица българ-
ката получава наградата за
най-добър ученик в класа
на проф. Захар Брон през
2014 г. По-късно завършва
и Нов български универси-
тет при проф. Марио Хо-
сен, на когото за опреде-

В Ловеч тържествено именуват
галерията "Проф. Теофан Сокеров"

Завършил е Средното сме-
сено училище "Тодор Кирков"
в Ловеч, ВИИИ "Николай
Павлович" в София, специ-
алност "Живопис". Работил
е няколко години като сво-
боден художник в родния си
град, където е сътворил пър-
вата си картина "Възпоме-
нание".

В периода 1971-1982 г. е
бил председател на Съюза
на художниците в Ловеч. От
1994 г. е професор по живо-
пис. От 70-те години прави
десетки самостоятелни и гру-
пови изложби. Автор е на
много кавалетни и монумен-
тални творби. Сред негови-
те постижения са художест-
веното оформление и стено-

писите в Патриаршеската
църква на Царевец във Ве-
лико Търново. В Ловеч сте-
нописи има в Дом "Прес-
лав", в Съдебната палата,
музея на Васил Левски. Кар-
тините му са притежание на
музеи, галерии и частни ко-
лекции в България, Фран-
ция, Германия, Швейцария.
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Режисьор иска "Оскар" и
за каскадьорите

Режисьорът на филма
"Джон Уик" - Чад Стахел-
ски, настоя американската
киноакадемия да основе
"Оскар" за отличаване на
майсторството и на
каскадьорите във филмо-
вата индустрия. Стахелс-
ки е участвал като дуб-
льор на Киану Рийвс в
снимките на каскадите в
"Матрицата". По думите
на кинодееца нито един

задържащ дъха на публи-
ката екшън не може да
бъде заснет без участието
на смели каскадьори,
чийто труд продължава да
бъде анонимен и неоце-
нен.

Стахелски недоумява
как може да съществуват
категории за "Оскари" в
областта на грима, на
костюмите, а да няма
такава за каскадьорите.

Легендата на модните
подиуми Наоми Кембъл е
убедена, че световната по-
пулярност на движението
"Животът на чернокожите
има значение" коренно ще
промени модната и козме-
тичната индустрия, преда-
де Ройтерс.

Супермоделът даде ин-
тервю, в което изтъкна, че
модният бизнес отдавна е
бил критикуван за липсата
на етническо разнообразие
в неговите среди. "Но ня-
кои компании вече започ-
наха да се съобразяват и
извършват продуктови про-
мени, породени от протес-
тите заради системния ра-
сизъм, на който е подло-
жено чернокожото населе-
ние от страна на полиция-
та в САЩ".

По време на своята 34-
годишна кариера Наоми бе
първата чернокожа мане-
кенка, появила се на кори-
ците на френското издание
на "Вог" и на сп. "Тайм".
Тя изрази убеждението си,
че в скоро време ще се от-
крият нови възможности за
представителите на черно-

Един месец след кончината на твореца, тя е
посветена на епопеята по опаковането на Пон
Ньоф. Един месец след кончината му, Кристо ще
бъде почетен в сряда с изложба, посветена на
парижкия период на твореца и на съпругата му
Жан-Клод, която беше забавена заради пандемията
от новия коронавирус.

Експозицията "Кристо и Жан-Клод, Париж"
бележи откриването на Центъра "Жорж Помпиду",
след като той затвори врати и претърпя болезнени
финансови загуби. Кончината на Кристо на 31 май
в Ню Йорк на 84-годишна възраст със сигурност
ще стимулира посещаемостта. Тя предлага един
увлекателен поглед върху подготвителната работа,
върху колажите, скиците и макетите, свързани с
опаковането на парижкия Пон Ньоф. Именно този
проект вдъхновява големия творец да опакова
впоследствие големите световни паметници - от
Райхстага в Берлин до Триумфалната арка в Па-
риж, което предстои.

За Пон Ньоф са били необходими 40 хиляди
квадратни метра бежов плат, няколко километра
въжета, участието на водолази и на представители
на други занаяти, следени с интерес от парижани.
Някои конструкторски елементи и материали също
присъстват в изложбата с чудесни снимки от онова
време.

Наоми Кембъл: Цветнокожите сме
интересни заради пазарната ниша

кожите общности в област-
та на дизайна, стайлинга
и гримьорството.

"Сега целият свят гово-
ри с един глас и този факт
ме обнадеждава, че ще
настъпят желаните от нас
промени!", заяви Кембъл.

Тя наблюдава с инте-

Режисьор иска "Оскар" и
за каскадьорите

Орландо Блум може има дълга и ус-
пешна кариера, в разгара на пандемията
актьорът е изиграл една от най-добрите си
роли. В избрани киносалони в САЩ се
състоя премиерата на филма The Outpost,
сниман в България. Критиците останаха

рес как някои компании
разширяват козметичното
си разнообразие, така че
то да приляга на различ-
ни цветове на кожата. "Ние
представляваме интересна
пазарна ниша ,  харчим
много пари", изтъкна мо-
делът.

Центърът "Жорж Помпиду"
показва експозицията
"Кристо и Жан-Клод, Париж"

Орландо Блум с още слава и успехи
доволни и похвалиха звездата от "Кариб-
ски пирати". Той влезе в ролята на лейте-
нант Бенджамин Д. Специалистите срав-
ниха лентата с номинирания за "Оскар"
"1917" на Сам Мендес. Орландо Джона-
тан Бланчард Блум е роден на 13 януари
1977 г. в Кентърбъри, Англия. Неговият
баща Хари е политически активист, който
се бори за граждански права в Южна Аф-
рика. Той умира, когато Орландо е едва на
четири години. С по-голямата си сестра
Саманта са отгледани от майка му Соня и
семейния им приятел Колин Стоун. Режи-
сьорът Питър Джаксън гледа Орландо на
сцената и му предлага да се яви на кас-
тинг за новата му мащабна продукция.
Така като завършва Guildhall, Блум започ-
ва работа по трилогията "Властелинът на
пръстените". Прекарва 18 месеца в Нова
Зеландия, за да даде живот на Леголас -
героя, който го направи познат в целия
свят. През 2001-ва се снима във филма на
Ридли Скот - "Блек хоук". Четири години
по-късно играе с Хийт Леджър и Наоми
Уотс в "Бандата на Кели".

Самият Чад никога не е
претендирал за отличие,
впускал се в рискови
сцени заради адреналина
и от любов към екшъна.
Той е сигурен, че неговите
колеги от гилдията едва
ли се блазнят от награди-
те. Но Стахелски смята,
че независимо от всичко
техният труд трябва да
бъде почетен от киноака-
демията.
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"Умирай трудно" най-гледан
филм на всички времена

"Всички артисти репетират в
момента с маски и шлемове"

Държавната опера - Ру-
се е подготвила разнообраз-
на и интересна програма в
летния си афиш. Ще бъдат
задоволени вкусовете на
любителите на стойностна-
та музика от Русе и гости-
те на града.

"Контактът на живо не
може да се замени с онлайн
излъчвания. Онлайн един-
ствено напомняме, че съ-
ществуваме, че сме изгра-
дили и направили нещо и
че при удобен момент, дай
Боже, ние ще бъдем отно-
во с публиката на живо",
заяви Кюркчиев. В ефира
на Класик ФМ той очерта
програмата за летния пе-
риод, която ще зарадва пуб-
ликата, нетърпелива за му-
зикални изживявания на

живо - 2 оперетни, 1 опер-
но заглавие, 2 камерни кон-
церта, 1 оперен и 1 бале-
тен галаконцерт.

Комичната оперета от
Йохан Щраус "Прилепът"
се игра на 26 юни в зала
"Опера". На пулта бе мла-
дият и вече известен дири-
гент Димитър Косев, който
през сезона е главен дири-
гент на театъра. "Той е
направил редакцията на
"Прилепът", защото не мо-
жем да направим спектак-
ли с паузи заради COVID-
19", уточни Кюркчиев .
"Подготвена е специална
постановка с избрани мо-
менти от това произведе-
ние". Режисурата е на Аде-
лаида Якимова-Фурнаджи-
ева. На 1 юли най-млада-

"Умирай трудно" е най-
многократно гледаният
филм за всички времена
според класация на бри-
танската NOW TV. Екшъ-
нът от 1988 г. е с участи-
ето на Брус Уилис и Алън
Рикман, следван от "Мръс-
ни танци" и "Магьосни-
кът от Оз". Това са най-
популярните филми, към
които зрителите се връщат
отново, сочат резултатите
от проучването.

Филмите от поредица-
та "Междузвездни войни" също са сред особено попу-
лярните. "Междузвездни войни: Епизод IV - Нова на-
дежда", "Междузвездни войни: Епизод V - Империята
отвръща на удара" и "Междузвездни войни: Епизод
VI - Завръщането на джедаите" са гледани по 11 пъ-
ти. По 10 пъти са гледани "Цар Лъв", класиката от
80-те години "Клуб Закуска" и филмът мюзикъл "Зву-
кът на музиката". Изследването показва, че британ-
ците са гледали два пъти повече филми по време на
карантината, прекарали са средно 39 дни за година в
проследяване на филми. Оказало се също, че много
британци гледат любимите си предавания в банята.

"Умирай трудно" най-гледан
филм на всички времена

Щастлив брак, две прекрасни дъщери,
успешна кариера зад гърба си - Никол
Кидман има с какво да се гордее.

"С Кийт винаги си казваме, че сме
страхотни късметлии, защото се имаме
един друг. В днешния свят да имаш въз-
можността да се връщаш всяка вечер при
любовта и тя да ти дава сили - това е
толкова зареждащо и силно. Ние сме аб-
солютно отдадени един на друг", каза Кид-
ман по адрес на половинката си Кийт
Ърбан, с когото са женени от 2006 г.

Предната й връзка e с Том Круз, с
когото имат две осиновени деца, но не и
биологични. След развода им децата оста-
наха под опеката на баща си и почти не
поддържат връзка с нея. Тя изпита истинс-
кото щастие на майчинството, раждайки
първо дъщеря си Съндей от Кийт Ърбан, а
след това и от появата на още едно моми-
ченце, което е родено от сурогатна майка.
"Щастлива съм! Единственото нещо, което
вече си пожелавам, е само и единствено
любов!", казва тя.

Актриса разкри, че всъщност има и
друго име освен Никол. Понеже е родена
на хавайски остров, при раждането роди-
телите й дават и хавайско име. "Майка
ми ме е наричала Хокулани. Означава
райска звезда. Това е нещо, което никой
не знае".

"Всички артисти репетират в
момента с маски и шлемове"

та публика бе очарована от
детския балет "Ян Бибиян".

Двата камерни концер-
та са в зала "Филхармо-

ния". Първият - "Шедьов-
ри на камерната музика бе
на 3 юли,  с участието на
квартет "Карневале". Вто-

рият от тях ще е на 28 юли.
"Безсмъртната любима" е
посветен на 250-годишни-
ната от рождението на Луд-
виг ван Бетовен и е замис-
лен като концерт-спектакъл
с участието на младите и
талантливи музиканти от
оркестъра.

Екипът е подготвил по-
дарък за своите съгражда-
ни с "вход свободен". Днес
от 20.30 ч. пред сградата на
Община Русе ще има го-
лям оперен галаспектакъл,
в който ще участват пове-
чето солисти и Оркестърът
на операта в Русе. Друг ак-
цент от летния афиш на
крайдунавския оперен теа-
тър е представянето на "На-
буко" от Джузепе Верди на
17 юли от 21.00 ч.

Никол Кидман е родена
на хавайски остров

Какво ще прави Кидман с гардероба
си. Има уникални тоалети и те не са ни-
как малко. Все пак е в шоубизнеса от
много години. "Съхранявам ги така, как-
то бих съхранявала ценна картина. Кога-
то след време някоя от дъщерите ми про-
яви интерес към модата и дрехите, ще ги
получи в наследство. Дотогава ще ги пазя
като очите си."

Екранният любимец, от-
личен с "Оскари" за "Фо-
рест Гъмп" и "Филадел-
фия", е първата филмова
знаменитост, която публич-
но обяви, че се е заразил с
COVID-19 през март. Той бе
на посещение в Австралия
заедно със съпругата си Ри-
та Уилсън. Тя също стана
жертва на заразата.

Актьорското семейство
пристигна на континента
във връзка със снимките на
нов филм за Елвис Пресли.

"След като станахме жер-
тва на COVID-19, сега се
чувстваме добре. Доста си Във филма "Форест Гъмп"

Том Ханкс няма скоро да
            започне работа

изпатихме в продължение на
10 дни от неприятните сим-
птоми, които, за щастие, не
се оказаха опасни за живо-
та ни", заяви Том Ханкс.

Щатът Калифорния, кой-
то е едно от основните ог-
нища на новия коронавирус
в САЩ, неотдавна даде зе-
лена светлина на филмови-
те студиа да възобновят ра-
ботата си.

При повечето от тях
снимачният процес все още
е замрял и Том Ханкс не
вижда как нещата ще се
променят в краткосрочен
план.

Директорът
на Държавната
опера - Русе
Иван Кюркчиев:

Директорът
на Държавната
опера - Русе
Иван Кюркчиев:
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Сара-Нора Кръстева: Най-важно е
публиката да бъде с нас

Василена Серафимова е
много ярък представител
на българската перкусион-
на школа - достоен наслед-
ник на плевенската фами-
лия Серафимови, която е
допринесла за откриването
и отглеждането на много
таланти. Веднага след
завършването на Нацио-
налното училище по
изкуствата "Панайот
Пипков", в класа на баща
си - Симеон Серафимов,
тя заминава за Париж, за
да продължи обучението си
на най-високо ниво.
Оттогава живее и работи
във Франция, изнася
концерти по целия свят,
преподава и прави майс-
торски класове.

През 2008 г. слушатели-
те на предаването "Алегро
виваче" по "Хоризонт"
определиха с гласуване
Василена Серафимова за

Пенко Господинов полу-
чи награда за най-добър ак-
тьор от фестивала SFAAF
(South Film and Arts Academy
Festival) в Чили, съобщиха от
НАТФИЗ. Признанието ид-
ва за участието му във фил-
ма "Далеч от брега", който
получи още 4 приза от 33-
тото онлайн издание на ба-
зирания в Бургос кинофорум.

Фестивалът представя па-
норама с визуални произве-
дения на изкуството от цял

Признаха Пенко Господинов за най-добър актьор
на кинофестивал в Чили

Любомир Савинов е ро-
ден 2.09.1941 г. Завършва
специалност "Декоративно-
монументална живопис"  в
Художествената академия
през 1970 г. при проф. Ге-
орги Богданов. Дълги годи-
ни работи като преподава-
тел по рисуване.

Участва в общи и нацио-
нални изложби, организира
няколко самостоятелни
(1987, 2003, 2004, 2005, 2006,
2008, 2014, 2017). През 2012
г. открива голяма ретроспек-
тивна изложба в градската
галерия "Владимир Димит-
ров - Майстора" в Кюстен-
дил.

Носител е на наградата
"Захари Зограф" за 2012 г.

"Един автор вече две де-
сетилетия, изложба след из-
ложба връща на българска-
та култура истината за едно
сериозно изкуство, което в
по-голямата си основна част
е непознато - извън освете-
ното арт пространство, не-
зависимо че проблемите, ко-

Склад, събрал цял един творчески живот

Предаването за класическа музика "Алегро виваче" отбеля-
за 90-годишнината от рождението на известния български ком-
позитор и диригент Жул Леви. Той бе изключително ерудиран
музикант, човек с невероятно чувство за хумор и заразителна
жизненост. Увлекателен разказвач, интересен събеседник с въз-
хитително умение да бъде забавен и точен.

Жул Леви е роден на 19 юни 1930 г. в Солун. Девет години
по-късно семейството му се преселва в София. От малък свири
на различни инструменти - виола, ударни, акордеон, пиано,
участва в различни състави. Завършва Музикалната академия
като ученик по композиция на Веселин Стоянов и по дирижира-
не - на Асен Димитров.

Започва кариерата си като диригент в Ансамбъла за песни и
танци на БНА, от 1958 до 1963 г. е диригент на оркестъра на
Сатиричния театър. След това дълги години и на Държавния му-
зикален театър "Стефан Македонски". Известна е слабостта му
към духовите оркестри - ръководи оркестъра на Димитровград и
композира много творби. Популярна е неговата Рапсодия концер-
танте за алт саксофон и духов оркестър "Празник в Западния
парк", маршовете и Четвъртата му симфония "Бурлеска".

В творчеството се обръща към всички жанрове, но предпо-
читанията му са към музикалния театър - автор е на първия
български мюзикъл "Момичето, което обичах", създаден през
1963 г. Следват още девет мюзикъла, сред които "Светът е
малък", "Цар Килимар", "Мисия до Драч", "Благодаря ти, Шарл" ,
както и операта мюзикъл "Печалбата".

"Млад музикант на година-
та". След спечелването на
важни награди от конкур-
си, блестящата й кариера я
отведе на престижни сцени.
Освен соло, българката

свири в дуо с пианиста
Тома Енко, с когото имат
издаден албум за "Дойче
Грамофон", и е един от
основателите на Парижкия
перкусионен ансамбъл.

Голяма част от периода
на социална изолация
Василена прекара у дома в
Плевен. В началото на
юни се върна в Париж, за
да направи записи с Тома

Енко за нов албум, под
марката на "Сони Класи-
къл". Във френската столи-
ца дуото "Васи и Том" бе
поканено за участие и в
много специален проект в
подкрепа на медиците,
които се борят с пандемия-
та - концерт без публика в
прочутия театър "Шатле",
заедно със солисти като
Гутие Капюсон, Натали
Десе, Бертран Шамаю,
Едгар Моро.

След завръщането си у
нас, на 30 юни Василена
Серафимова изнесе солов
рецитал на "Дни на музи-
ката в Балабановата къща"
в Пловдив. В програмата
тя включи и световната
премиера на Концертна
пиеса за маримба по
"Изворът на белоногата" от
Петко Р. Славейков, напи-
сана и посветена на из-
пълнителката от Румен
Бояджиев-син.

свят, които удостоява с наг-
ради в различни категории
и жанрове. Месечните носи-
тели на наградите в катего-
рии - кино, музикални ви-
деоклипове, уебсериали, те-
атър, музика, реклама и фо-
тография, се състезават за
годишната награда, която ще
се излъчва на живо в рам-
ките на три последователни
дни през август.

"Далеч от брега" е филм
на режисьора Костадин Бо-

нев, сценарият е на Никола
Петков, Евгени Кузманов и
Костадин Бонев. Ролите се
изпълняват от Пенко Госпо-
динов, Стефан Вълдобрев,
Йоана Буковска-Давидова,
Жорета Николова, Цветана
Манева, Марий Росен, Ан-
тонио Димитриевски, Мая
Новоселска, Луиза Григоро-
ва, Вела Петрова, Георги
Къркеланов, Добрин Досев,
Иван Петрушинов, Димитър
Николов, Васил Дуев.

ито е решавало, са се дви-
жили в най-доброто и в ев-
ропейското, и в българското
изкуство.

"Случаят "Савинов" е уни-
кален не само в нашата ис-
тория, но отнесен към евро-
пейската практика, се впис-
ва в пътя на големите са-
мотници на съвременното из-

куство, които времето преот-
крива. Някога (около 2004 г.),
преди самостоятелната му
изложба в "Кръг+", бях пот-
ресен от собственото си отк-
ритие и непознаване на един
автор, толкова цялостен и
последователен в живота си
на художник!". Това казва за
него Светлин Русев.

Жул Леви създава
първия мюзикъл у нас
"Момичето, което обичах"

Василена Серафимова: Артистите
имат нужда от публиката
Василена Серафимова: Артистите
имат нужда от публиката
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Мъж бърза да се
прибере навреме за
бокса по телевизията.
Прави си огромна са-
лата, вади от хладил-
ника умряла от студ
ракия, реже на тънко
луканка, разполага се
във фотьойла и... ма-
чът свършва с нокаут
в тридесетата секунда.
Жена му се обажда от
кухнята:

- Сега разбираш ли
на мен какво ми е?

  

Чудя се на шотлан-
дците, как могат да ча-
кат уискито да отлежа-
ва по 5-10 години?! Ние
ракията я почваме още
от казана.

  

- Не те ли бе страх
да се качиш снощи на
автостоп?

- А, не! Аз съм мате-
матичка и пресметнах,
че по-лесно ще издър-
жа 20 см от 20 км.

  

След пороя : Нов
удар по туризма - вече
и София си има море.

  

Сутринта мъжът ми
гледа, че се пръскам
с лак за коса:

- Няма смисъл да
хабиш Райд-а. Твоите
бръмбари са безсмър-
тни!

  

Пепеляшка си е къс-
метлийка, при нея Тик-
вата се превърна в ка-
ляска, а при нас в пре-
миер!

  

- Големи грижи око-
ло тази сватба! Роди-
телите на булката ис-
кат църковен брак, а
ние - граждански...

- А младоженецът?
- Той пък изобщо не

иска да се жени!

  

- Във вашия фитнес
има ли солариум?

- Да, но е само за
членове.

- Благодаря ви, аз
търся за цяло тяло.

  

- Колежке, хайде да
правим секс!

- Хайде!
След акта двамата

си говорят.
- Само не разбрах

как така стана извед-
нъж? - пита тя.

- Ами, аз отдавна
съм ти навит, но все
не смеех да ти кажа.

Анекдоти

Сега реших да те пи-
там, хей така, на май-
тап. Ти пък взе, че се
съгласи.

- Ха, ти си бил го-
лям майтапчия!

- Обаче и ти бая но-
сиш на майтап.

  

- Защо си дошла
тук?

- Да те прибера от
кръчмата, пияницо...

- Взимай ме и се
махай...

  

- Тате, вярно ли е,
че женитбата била ка-
то лотарията?

- Глупости, сине! С
лотарията поне имаш
някакъв шанс...

  

- Скъпа, защо пла-
чеш?

- Един месец диета
и нищо!

- Га яде, не рева, а?

  

100 жени на врата-
та на ада и дяволът каз-
ва:

- Да влязат тия, ко-
ито са тормозили сис-
темно мъжете си!

Влизат 99.
- Доведете и глуха-

та!

  

Полицай към под-
пийнал:

- Закъде бързате?
- За лекция.
- Кой чете лекция в

два през нощта?
- Жена ми!

  

Всеки има правото
да бъде прост, но ня-
кои хора си превиша-
ват правата!

  

Мъжете с брада
през 1820 г.:

- Ще убия тази меч-

ка с голи ръце!
Мъжете с брада

през 2020 г.:
- Този крем за ръце

с арган био ли е?

  

- Кажи ми, защо ми
изневери?

- Виж, скъпи, ти си
имаш мен, аз си имам
теб, а той горкият... ни-
кого си няма...

  

Из съдържание на
женско списание:

Стр. 14:
- Как да отслабнем

бързо.
Стр. 15:
- Вие сте прекрас-

на, такава, каквато сте!
Стр. 16:

- Рецепта за шокола-
дов кейк със сметана…

  

- Тате, как се запоз-
нахте с мама?

- През 1703 година я
запалих на клада и тя
се закле, че ще ме на-

мери и ще си отмъсти.
  

- Колко струва този
слънцезащитен крем?

- 22 лв.
- Две кисели млека

ще взема.

  

На интервю за ра-
бота като пилот се явя-
ва германец.

- Колко стаж имате
като пилот?

- Три години и ис-
кам 3000 долара зап-
лата?

- Защо 3000?
- 1000 за мен,1000 за

жената и 1000 за заст-
раховката и ипотеката.

Следващият е англи-
чанин.

- Колко стаж като
пилот имате?

- 6 години и искам
6000 долара заплата.
2000 за мен, 2000 за
жената и 2000 за ипо-
теката и застраховка-
та.

Третият е българин.

- Колко стаж като
пилот имате?

- Николко, страх ма
е от високото...

- !?!?!?

- ....и сакам 9000 до-
лара заплата!

- Ама как така?!?!?
- 3000 за мене, 3000

за тебе...
- Ами кой ще пилоти-

ра?
- Е... германецът, на-

ли е навит за 3 бона...

  

Един приятел ми се
оплака:

- Посрещнаха ме по
дрехите, изпратиха ме
по акъла... абе, накрат-
ко - биха ме два пъти...

  

- Вчера май оставих
пиенето...

- Честито! А защо си
тъжен?

- Не мога да се сетя
къде го оставих...

  

- Моше, ако не ми ку-
пиш шуба, може да се
простудя и да умра. А
погребението е по-скъ-
по!

- Затова пък е вед-
нъж и завинаги!

  

Някой спи на кюл-
чета и пачки, а ние, бу-
далите, събираме ка-
пачки...!

  

- Колко струва този
уред за мъчения?

- Но, господине, то-
ва е брачна халка...

  

- Ти си крава!
- А ти и на крава не

приличаш!

- Кой? Аз ли не при-
личам ма, оуу!

Ãðàôèòèòå íà Áàíêñè
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Държавният глава Румен
Радев поиска да бъде сва-
лена охраната от НСО на
Ахмед Доган. Не обясни за-
що. Нито дали е запознат
с мотивите, с които лиде-
рът на ДПС от години е пос-
тавен под непрекъснатия
Биг Брадър на българските
служби.

Охраната на почетния
председател на ДПС д-р Ах-
мед Доган се осъществява
от българската НСО от 2009
година. Това става на осно-
вание решение на Комиси-
ята по чл. 23 от ЗНСО, със-
тояща се от началник на
НСО, председател на ДАНС
и главен секретар на МВР.

Комисията безспорно е
установила рискови запла-
хи както от територията на
България, така и такива,
възникнали извън нея по от-
ношение на лидера на ДПС.
Става въпрос за наличие на
застрашеност от чужда дър-
жава. Това е наложило не-
обходимостта от денонощ-
на охрана на Доган и към
настоящия момент.

За да вземе това реше-
ние Комисията, която е със-
тавена само от експерти,
пред нея са предоставени
и защитени достатъчно до-
казателства за високата
степен на застрашеност по
отношение на Ахмед Доган.

А какви могат
да бъдат те?

Да видим фактите.
 На 17 октомври 2008 г.

Ахмед Емин - началник на
кабинета на лидера на ДПС
Ахмед Доган, пристига в ба-
зата на партията в Бояна
въоръжен. Никой не го про-
верява, защото е вътрешен
човек. По това време До-
ган пише доклад и закъс-
нява за срещата си с Емин.
Изнервен от чакането, ве-
роятно допуснал, че е раз-
крит, Емин се гръмва с пис-
толета си в един от кори-
дорите на сградата. Разс-
ледването не доказва кой
и защо накара Емин да по-
сегне на живота си, но и
досега Доган е с категорич-
ното убеждение, че някой
му е пратил най-верния чо-
век да го ликвидира. И то-
зи някой не е от България.
Въпросите кой и защо - ос-
тават без отговор. Доган
приема случилото се като
сериозно предупреждение

Çàùî ÍÑÎ îõðàíÿâà
äåíîíîùíî Àõìåä Äîãàí
Çàùî ÍÑÎ îõðàíÿâà
äåíîíîùíî Àõìåä Äîãàí

Áúëãàðñêèòå ñëóæáè ñà äîáðå
èíôîðìèðàíè îòêúäå èäâàò
çàïëàõèòå çà ïî÷åòíèÿ
ïðåäñåäàòåë íà ÄÏÑ

за сигурността си. По това
време НСО го охранява ка-
то действащ политик. След
случката мерките около не-
го стават железни.

Месец по-късно Доган
получава още веднъж зло-
вещ сигнал за опасност.

В една мразовита утрин
на 2008-а, когато джипът му
излиза от сградата на ул.
"Стар Беловодски път" и
тръгва към София, по авто-
мобила е открит автомати-
чен огън от близката горич-
ка. Три куршума от автомат
"Калашников" се забиват в
дясната задна врата на
джипа, точно до мястото,
където седи Доган. Спася-
ва го само, че автомобилът
е брониран.

Стрелците изчезват в не-
известна посока и от тях ня-
ма следа и до ден днешен.
Доган е прибран спешно об-
ратно в базата на ДПС. От
този момент сградата в Бо-
яна се охранява денонощ-
но от въоръжени гардове от
НСО.

Решението е взето от
Комисията в началото на
2009 г.

 През февруари 2013 го-
дина НСО изпусна

Октай Енимехмедов,
който се качи на
трибуната на
Национална конфе-
ренция на ДПС

в момент, когато председа-
телят на Движението изна-
сяше своя доклад, и опря
пистолет в слепоочието му.
Пред цялата зала. И само
светкавичната реакция на
настоящия председател на
ДПС Мустафа Карадайъ
предотврати натискането на
спусъка. Да, пистолетът се
оказа газов, но и той може
да свърши работа...

На 15 март 2013 г., ме-
сец след неуспешния опит
на Октай Енимехмедов да
убие Доган с газов писто-
лет, в недовършен строеж
на къща в Бояна е открит
автомат "Калашников" със
заличени номера, пълен
пълнител, заглушител и оп-
тичен мерник

Строежът се намира на
ул. "Владимир Димитров-
Майстора" в Бояна, на 400
метра от сградата на ДПС.
Експерти от службите са
категорични, че с  това оръ-

жие именно е стреляно по
джипа на Доган пет години
по-рано. И това разследва-
не не стига до отговора на
въпроса кой и защо иска
да ликвидира Доган.

През август 2016 година
в турски медии излиза ин-
формация, че почетният ли-
дер на ДПС Ахмед Доган е
враг на Ердоган, защото де-
путати на Движението сим-
патизирали на Фетуллах Гю-
лен, за когото се твърди,
че е организирал неуспеш-
ния опит за преврат в Тур-
ция.

 На 11 август в държав-
ната агенция "Анадолу
ажансъ" изтичат две изре-
чения, че Анкара гледа ДПС
под лупа за връзките меж-
ду организацията на Гюлен
и Движението. Второто из-
речение е, че "антитурски-
те общи действия на ФЕТО
и ДПС са обект на анализ".

Ердоган отдавна е обя-
вил Доган за враг, защото

лидерът на ДПС  е
основната пречка
за прокарването на
неоосманизма
в България.

Турският президент не
може да се примири с фак-
та, че Движението държи
контрола върху български-
те турци, които са лоялни

към българската държава,
и непрекъснато провокира
създаването на радикални
настроения у нас. Ердоган
даде благословията си за
"турската партия" "Свобода
и достойнство" на  Касим
Дал, а подкрепата за нея
бе прокарвана чрез влия-
нието на турското посолст-
во в България.

Ердоган стои в основата
и на пръкването на печал-
но известната партия на
Лютви Местан ДОСТ.  Пуб-
личното изгонване на Мес-
тан от ДПС беше категорич-
ният знак, който Доган да-
де, че няма да позволи тур-
ските интереси да влияят
върху българската политика.

Българските служби са
добре информирани какво
означава всичко това и как
то се отразява върху сигур-
ността на Доган. И затова
не се снема желязната ох-
рана около него. Доган жи-
вее в клетка, в която на все-
ки 2 метра около него се
върти въоръжен гард. И то-
ва не го е поискал той.

Президентът Радев тряб-
ва да е информиран за
всичко това.

Когато държавният гла-
ва настоява охраната на ли-
дера на една политическа
партия у нас да бъде сва-
лена, той трябва да обясни
дали службите са свалили
от него степента на заст-
рашеност или не.

Противното означава не-
компетентност или дребно
политическо заиграване,
което обаче обслужва чуж-
ди интереси. И Радев тряб-
ва да държи сметка за то-
ва.

Охраната на Доган не е
като охраната на г-жа Ра-
дева, която, съпроводена от
гардове на НСО си купува
дрешки от бутиците в Со-
фия и нарушава правилата
на движение.

Срещу Десислава Раде-
ва няма заплахи.

Срещу Цецка Цачева ня-
ма заплахи.

Срещу Димитър Главчев
няма заплахи.

Но те се ползват от ох-
рана на НСО.

Защо?
Защото това го пише в

закона. Но и Доган по си-
лата на закона и по пре-
ценката на службите се ох-
ранява.

Президентът не поиска
да бъде свалена безсмис-
лената охрана на Цачева,
а се вторачи в Доган. За
да обслужи Христо Иванов.

Има ли нещо неясно?
На последното заседа-

ние на Комисията в края на
миналата година са били
предоставени достатъчно
основателни данни от
службите, вкл. и чужди, за
високата степен на външна
застрашеност на почетния
председател на ДПС д-р Ах-
мед Доган.

"Неведнъж съм заявявал,
че България ще се превър-
не в просперираща евро-
пейска държава, когато ук-
репим върховенството на
правото и отстоим правата
на българските граждани",
заяви вчера Радев.

Да, български граждани
имат право да им бъде оси-
гурена достатъчна защита
според българските закони.
Още повече когато това
опира и до националната
сигурност.

Един държавен глава,
обединител на нацията,
трябва да мисли за всички
граждани и да изпреварва
събитията, а не да бъде тях-
ното ехо.

Радев би трябвало да си
дава сметка как неговата
позиция отеква в ДПС и
сред българските турци, ко-
ито в застрашеността на
своя лидер виждат и собст-
вената си заплаха.

Неслучайно оттам кънти
мълчание.

www.epicenter.bg
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Нова Зеландия сега преживя 5-те най-горещи дни от 1950 г. насам.
Налице е продължаваща тенденция за затопляне, която подчертава

"огромното предизвикателство" пред света да изпълни целта на Парижко-
то споразумение от 2015 г. парниковите емисии да бъдат ограничени,
така че покачването на температурите да остане "доста под" 2 градуса

Откриха тялото
на кмета на Сеул
Властите в Южна Корея са
намерили тялото на изчезна-
лия по-рано кмет на Сеул Пак
Уон-сун. Това съобщи китайс-
ката телевизия CGTN, позова-
вайки се на свои източници,
предаде ТАСС. Южнокорейската
полиция водеше операция по
издирване на кмета на
столицата, след като дъщеря
му подаде сигнал, че нейният
баща й е оставил гласово
съобщение, звучащо като
завещание. От кметството
съобщиха, че Пак не е идвал
на работа вчера.
Запалиха статуя
на Мелания Тръмп
Дървена статуя на първата
дама на САЩ Мелания Тръмп
близо до родния й град
Севница в Словения е била
подпалена в нощта на 4 юли,
когато американците празнуват
Деня на независимостта,
предаде Ройтерс. Американски-
ят художник, живеещ в
Берлин, Брад Дауни, който е
поръчал създаването на
статуята, съобщи, че обгорена-
та творба в реален размер е
била прибрана, веднага щом
полицията му съобщила за
инцидента на 5 юли. През
януари голяма дървена
скулптура на американския
президент бе изгорена в
словенския град Моравче,
източно от столицата Любляна.
Куче спаси стопаните
си от пожар
Куче събуди стопаните си по
време на пожар в американс-
кия град Харисбърг и ги спаси
от мъчителна смърт, предаде
телевизия "Кело тв". Пламъците
възникнали в частен дом
заради фойерверки. Огънят
бързо се разпространил по
зданието и преминал към
съседния дом. Отглежданата
там 2-годишна черна лабра-
дорка на име Мейси се
изплашила от гърмежите и
събудила спящите си стопани.
Собственичката на кучето Сара
Бонър била пробудена, след
като Мейси скочила на корема
й. "Отначало не разбрах какво
се случва, мислех си, че някой
продължава да пуска фойер-
верки. Но Мейси не се
поместваше от мен и аз бях
принудена да стана от легло-
то", коментира Бонър.

Германското правител-
ство одобри планираната
стратегия, която цели да
насърчи усилията за
постигане на равенство
между мъжете и жените
във всички бъдещи зако-
нодателни и правителст-
вени програми, предаде
ДПА.

Споразумението е
първият случай, в който
правителството се анга-
жира с междуведомстве-
на стратегия за подобря-
ване на равенството
между половете - въпрос,
с който преди се занима-
ваше министерството на
жените.

"Това е първата стра-
тегия за равенството
между половете в исто-
рията на Германия, съгла-
сувана и одобрена от
всички министерства",
заяви министърката по
въпросите на семейство-
то, възрастните хора,
жените и младежта

Макар равенството на половете да е записано в германската
конституция, бяха нужни десетилетия цялото правителство да се
ангажира с осъществяването му, заяви пред канцлерката Ангела
Меркел министърката по въпросите на семейството и жените

Франциска Гифай

Ìàãàðèöàòà Áúêóèò íàáèðà ïàðè çà ïðèþò çà äîáèòúê
Станала интернет звезда

с ненадейните си появи в
платформата "Зум" по вре-
ме на видеоконферентни
връзки, магарица помага за
оздравяване на финансите
на приют за селскостопанс-
ки животни в Канада, пре-
даде АФП.

Заради пандемията това
убежище за добитък и кокош-
ки го закъса откъм посети-
тели и касите му се изпраз-
ниха. И тук дойде на помощ
магарицата Бъкуит (в превод
името й означава елда).

"Ало, намесва се добро-
волецът от приюта Тим Форс,
ще ви представя една нео-
чаквана гостенка на вашата

видеоконференция, това е
чудесната Бъкуит!"

На разделения на секции
екран участниците с изнена-
да и умиление посрещат при-
съствието на кротката мага-
рица в една от тях. "Извиня-
вайте за намесата, но на Бъ-
куит това й е професията",
уточнява Тим Форс. При ко-
ето следват шеги и весели
коментари.

Участията на магарицата,
по желание на някой от чле-
новете на видеоконференци-
ята, са платени. С набрани-
те от нея пари се закупува
храна за кравите от приюта,
закъсал финансово заради
COVID-19.

Магарицата Бъкуит е родена в канадското ранчо "Фармхаус гардън
анимъл хоум" преди 12 години. След кризата, предизвикана от
COVID-19, било необходимо намирането на спешни решения за

спасяването на приюта за животни. И така се родила идеята някои
от животните да присъстват срещу заплащане във видеоконферентни

връзки за по-доброто настроение на участниците.

Òåìïåðàòóðèòå â ñâåòà ùå ïðîäúëæàò
äà ñå ïîâèøàâàò îùå ïîíå 5 ãîäèíè

Температурите в света ще
продължат да се повишават
през следващите 5 години и
това показва какво огромно
предизвикателство ще е да
бъде спазен ангажиментът от
Парижкото споразумение
глобалното затопляне да бъ-
де ограничено под 2 граду-
са, обяви Световната мете-
орологична организация
(СМО), цитирана от АФП.

Според новите прогнози
през периода 2020-2024 г.
почти всички региони, с из-
ключение на някои в Южния
океан, ще са с по-високи
температури от отчетените
напоследък.

Валежите ще са повече
в по-големите географски

ширини и в Сахел, но север-
ните и източни части на Юж-
на Америка ще са по-сухи.
Ветровете над Северния Ат-
лантически океан може да
са по-силни, което ще пре-
дизвика повече бури в За-
падна Европа.

Заради човешката дей-
ност планетата вече е с 1
градус по-топла от предин-
дустриалния период, което
увеличава климатичните ка-
тастрофи. Предишният 5-го-
дишен период е най-топли-
ят, регистриран досега.

Средната глобална темпе-
ратура ще продължи да е
най-малко с 1 градус по-ви-
сока до 2024 г, прогнозира
СМО. ç

:
Íàêðàòêî

Снимки Интернет

До избухването на пан-
демията през март убежище-
то "Фармхаус гардън анимъл
хоум" се издържа предимно
с дарения от посетителите.
То се намира в град Ъксб-
ридж в провинция Онтарио
на 75 км от Торонто.

Приютът е бивша ферма
за едър рогат добитък.

Преди около 4 години
собственикът на ранчото
Майк Ланигън, потомствен
фермер, решава никога да
не изпраща повече кравите
си в кланицата.

Днес тук са настанени
около двайсетина крави, ко-
кошки, патици, един кон и
магарицата Бъкуит. ç

Франциска Гифай.
Стратегията предвиж-

да жените да заемат
повече ръководни посто-
ве, да им се съдейства
да съвместяват семейни-
те и служебните си
задължения и да се
насърчи справедливото и
по-равномерно разпреде-
ляне между двата пола
на ангажиментите, свър-
зани с полагането на
грижи.

Сред набелязаните
цели е и намаляване на
разликата в трудовите
възнаграждения на жени-
те и мъжете, и по-значи-
телното присъствие на
жени както в компании-
те, така и в политиката.

Гифай отбеляза, че в
тези области предстои
още много работа и че
стратегията е отправна
точка, която ще послужи
за основа, на която да
стъпят бъдещите прави-
телства.

Приемането на страте-
гията стана факт ден
след като ръководството
на Християндемократи-
ческия съюз (ХДС) на
канцлерката Ангела
Меркел одобри предло-
жение до 2025 г. делът на
жените във формацията
да достигне 50 процента.

Споразумението за
предложена обвързваща
квота на жените беше
постигнато от партийната
комисия по структурните
въпроси късно ден по-
рано след 11 часа прего-
вори. Предложението е
било прието с голямо
мнозинство. ç
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Êèðèë Äîìóñ÷èåâ: Íàìàëÿâàìå áþäæåòà
ñ 50%, äàäîõ èäåè çà Ëåâñêè
Собственикът на Лудогорец Кирил
Домусчиев говори след награждаването
на "орлите" като шампиони за девети
пореден път. Босът на "зелените" призна,
че намалява с 50% клубния бюджет
заради кризата в икономическия сектор,
породена от пандемията от COVID-19

"Почваме да мислим за
следващия месец, евро-
турнирите, новото първен-
ство, нормално. Говорим
си за селекцията, имах
доста разговори с ръко-
водството и с треньора.
Всяка година емоциите са
различни, имало е момен-
ти, когато сме печелили
титлата в последния мач.
Тази година интригата не
можа да бъде до края, но
пък имахме сериозно
препятствие с пандемия-
та, карантината. Радвам
се, че отново сме на
стадиона и се надявам да
се върнем към нормалния
живот.

Нашата цел не е била
да създаваме династия, а
да играем красиво и ако
можем, да побеждаваме.
Никога не съм си поста-
вял за цел да печелим
всяка година титлата,
винаги сме имали за цел
качеството на играта ни.
Сега Шампионската лига
ни е приоритет. Нямам
преки наблюдения от

работата на Павел Върба.
Това, което виждам, ми
харесва, харесвам рабо-
тата му, ще помогне за
подмладяването на отбо-
ра. Пандемията при
всички положения създа-
ва сериозни затруднения
пред бизнеса, но не ме е
отдалечила от отбора. В
днешно време има интер-
нет, телефони.

Качеството на нашата
игра трябва да се запази
- бърза игра, красива
игра. От там нататък
целите са шампионската
титла и Европа. Грандо-
вете трябва да се стаби-
лизират. Наско Сираков?
Имахме среща с хората
от Левски, казах им
някои идеи, които биха
били полезни за стабили-
зирането на отбора.
Всичко зависи от фено-
вете. Ако раздадат мили-
он членски карти, по 10
лева са 10 милиона лева.
Не мисля, че за всеки
фен, който обича отбора
си, е проблем да даде 10

лева на година. А имат и
по-богати фенове.

Нямам претенции как
клубовете ще си делят
парите за тв правата,
ние не за първа година
даваме най-сериозната
сума. В Сърбия, Хърва-
тия, Македония сумите
са много по-малки.
Даваме 6.5 милиона за
правата на клубовете, а
отиват още 5 милиона за
реализацията на продук-
цията - командировъчни,
ПТС-и и т. н. Клубовете
да не ме набъркват за
разпределението на
парите. Ако някой иска
да дава повече, да

 Григор Димитров вече се
чувства добре, след като си е
направил тест за коронавирус
преди няколко дни и резултатът
е бил отрицателен. Това съобщи
в Twitter журналистът Давор Бу-
разин. Заради заразяването с
вируса Григор пропусна демон-
стративния турнир на Доминик
Тийм Thiem's 7.

Григор стана първото голямо
име в световния тенис с поло-
жителен тест за коронавирус,
след като сам обяви новината
вечерта на 21 юни. Още преди
седмица пък стана ясно, че Но-
ле, който бе и организатор на
Adria Tour, се е излекувал от
COVID-19.ç

заповяда. Фантасмаго-
рия е, че един клуб
може да договаря сам
условията си. Сега да
започнем да преговаря-
ме поотделно с Барсело-
на, с Реал (Мадрид),
представятели си? Пра-
вата винаги се държат
от федерацията.

Най-хубавите моменти
са победите в евротурни-
рите срещу сериозни
клубове. Когато икономи-
ката не е добре, ще е
още по-зле за футбола.
Намалихме с 50% бюдже-
та, намаляваме и парите
за селекция. Марселиньо
ли? Той стана на 36

Наставникът на Левски - Геор-
ги Тодоров, заяви след загубата
от Лудогорец, че Станимир Стои-
лов трябва да стане треньор на
отбора, за да може да работи с
млади момчета.

"Ако има нови хора, нещата
ще се подобрят, но времето е
крайно недостатъчно. Повечето
футболисти ще останат в отбора.
Аз не съм говорил с Наско, той
има други проблеми. Ще помагам

Òîäîðîâ: Ìúðè äà èäâà
в тази тежка обстановка. Когато
нещата тръгнат, е нормално да се
търси по-млад треньор. За мен е
най-добре да дойде Станимир Сто-
илов с по-млади момчета от шко-
лата.

Трябва да има търпимост, ина-
че нещата няма да се получат. Не
мисля изобщо за Европа, а да съ-
бера група за следващия мач и с
какъв състав ще излезем", заяви
Тодоров.ç

,

Êèðèë Äîìóñ÷èåâ: Íàìàëÿâàìå áþäæåòà
ñ 50%, äàäîõ èäåè çà Ëåâñêè

Разград. Лудогорец отпразнува деветата си поредна шампионска Купа на България с категоричен успех над
Левски с 3:0 на стадион "Хювефарма Арена".

години, в същото време
има финансови претен-
ции, който клубът не
може да удовлетвори.
Сметнахме, че е по-добре
да подмладим състава.
Тази година ще имаме и
Лудогорец 3. Това са деца
до 18 години, които ще
играят във "В" група.
Мечтата ми е да обновим
отбора, да започнат
новите футболисти да
играят по-редовно, да
показваме хубав футбол.
Вярвам, че ще постигнем
добри резултати. Естест-
вено, мечтата е евротур-
нирите", заяви Кирил
Домусчиев. ç

Отборът на Локомотив (Пловдив)
излезе с официална информация, в
която извести колко са заразените
от коронавирус в клуба. От резулта-
тите става ясно, че има общо 7 за-
разени - петима футболисти и два-
ма от спортно-техническия щаб. Ето
какво написаха "черно-белите" на
официалния си сайт:

Уважаеми локомотивци,
Желаем да ви уведомим, че бя-

ха проведени PCR тестове на всич-

7 çàðàçåíè â Ëîêî (Ïä)
ки футболисти, треньори и служи-
тели в клуба.

От резултатите стана ясно, че
има общо 7 заразени - петима фут-
болисти и двама от спортно-тех-
ническия щаб. Те са изолирани от
останалите и към момента се чув-
стват добре. Уведомени са меди-
цинската комисия и отдел спорт-
но-технически към БФС. Припом-
няме ви, че срещата с ЦСКА-Со-
фия ще се проведе без публика.ç

Ãðèøî å îçäðàâÿë

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев обяви неприятна новина за българския спорт! С издадена
заповед от днес българският спорт остава без публика заради нарастването на заразените от коронавирус.

"Наложи се да върнем част от мерките срещу коронавируса. Няма да се допуска публика в залите и по
стадионите", заяви Ананиев.
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ÇÅÌß05.05 Документален филм (п)
05.40 "Жоакина, доня Революция" - бра-

зилски сериен филм (п)
06.30 Документален филм
07.30 "Антидот" с водещ Юлия Ал-Хаким (п)
08.00 "Студио Икономика" (п)
09.00 "Не се страхувай" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 "Жоакина, доня Революция" - бра-

зилски сериен филм
12.05 "Холивудски знаменитости"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Общество и култура" (п)
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
16.00 "Златната църква на цар Симеон" -

документален филм
16.30 "Думата е ваша" - открита линия със

Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 "Студио Икономика"(п)
18.30 Новини - централна емисия
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев
21.00 Киносалон БСТВ: "Реноар" (2012 г.),

Франция
22.45 Новини (п)
23.15 "Актуално от деня" (п)
23.45 "Дискусионен клуб" (п)
00.45 "Следобед с БСТВ" (п)
02.00 "Студио Икономика" (п)
03.00 "За историята свободно" (п)
04.00 "Лява политика" (п)

ÁÍÒ 1

05.25 Още от деня /п/
06.00 Сутрешен блок
09.00 Лято с БНТ
11.00 10 000 крачки
11.10 Бързо, лесно, вкусно /п/
12.00 По света и у нас
12.30 Новини на турски език
12.40 БНТ на 60 - Дует "Ритон" /п/
13.40 Небесно око - док. поредица
14.15 Светът на жестовете - специализира-

но предаване за хора с увреден слух
14.30 Приключенията на Илайъс - анимаци-

онен филм
15.00 Търсачи на реликви - тв филм
16.00 По света и у нас - регионални новини
16.15 Бързо, лесно, вкусно
16.45 Пристанищата на света
17.00 Тайните на войната - док. поредица
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Раят на дамите - тв филм /10 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 Династията на Борджиите - тв филм

/6 епизод/ (16)
23.00 По света и у нас
23.30 Истинска легенда - игрален филм

/Китай, 2010 г./, в ролите: Винсънт
Жао, Жу Ксън, Анди Он, Гуо Ксядон,
Дейвид Карадайн и др. (16)

01.25 Лято с БНТ /п/
03.25 Раят на дамите - тв филм /10 епи-

зод/п/
04.20 Още от деня /п/

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ - сериал
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-

мация, сериал, с. 4, еп. 14
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./

13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с. 2,
еп. 41

15.30 "Търговски център" - сериал, с. 14,
еп. 84 - 86

17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с. 14, еп. 4
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 3,

еп. 16
21.00 Премиера: "Ирония на съдбата" -

сериал, еп. 10
22.30 "Столичани в повече" - сериал, с. 3,

еп. 5
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Стрелата" - сериал, с. 3, еп. 3
01.00 "Гранд" - сериал, еп. 3
01.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3, еп. 20
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Завинаги" - сериал, еп. 33

bTV Action

05.15 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,
еп. 21

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс
Прайм" - сериал, еп. 12 - 15

08.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,
еп. 21

09.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 9
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 6, еп. 8
11.00 "Неизвестният" - сериал, еп. 16
12.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,

еп. 12
13.00 "Мъжът от U.N.C.L.E." - екшън, коме-

дия, приключенски (САЩ, Великоб-
ритания, 2015), в ролите: Хенри Ка-
вил, Хю Грант, Алисия Викандер,
Арми Хамър, Джаред Харис, Елизабет
Дебики, Даниел Уестууд и др.

15.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,
еп. 22

16.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 10
17.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,

еп. 13
18.00 "Неизвестният" - сериал, еп. 17
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, с. 6, еп. 9
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Стоте" -

сериал, с. 6, еп. 11
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Х-Мен" - фантастика,

екшън, приключенски (САЩ, 2000), в
ролите: Патрик Стюарт, Хю Джакман,
Иън Маккелън, Фамке Янсен, Джеймс
Марсдън, Хали Бери, Ана Пакуин и др.

00.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 11
01.00 "Неизвестният" - сериал, еп. 17
02.00 "Стрелата" - сериал, с. 6, еп. 9
03.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,

еп. 13
04.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 10

bTV COMEDY

06.00 "Кое е това момиче" - сериал, с. 6, еп.
18, 19

07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "По средата" /п./ - сериал
08.30 "Гранд" /п./ - сериал
09.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
10.00 "Овца или вълк" - анимация, комедия

(Русия, 2016), режисьори Максим
Волков и Андрей Галат

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

сериал
14.00 "Гранд" /п./ - сериал
15.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
18.00 "Приятели" - сериал, с. 7, еп. 13, 14
19.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 32
20.00 "По средата" - сериал, с. 9, еп. 8
20.30 "Модерно семейство" - сериал, с. 8,

еп. 21, 22
21.30 Премиера: "Шитс Крийк" - сериал, еп. 11
22.00 "Гранд" - сериал, еп. 21, с. 2, еп. 1
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал, с.

10, еп. 4, 5
00.00 "Защо точно той?" - комедия (САЩ,

2016), в ролите: Брайън Кранстън,
Зоуи Дойч, Джеймс Франко, Адам
Дивайн, Мегън Мълали, Кигън-Май-
къл Кий [16+]

02.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал /п./

bTV Cinema

05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп.

15, 16
08.00 "Батман за един ден" - док. филм
10.00 "Ривърдейл" - сериал, с. 3, еп. 17, 18
12.15 "Ченге и половина: Новобранец" -

комедия, екшън, приключенски (тв
филм, Канада, 2017), в ролите: Лу
Даймънд Филипс, Лулу Уилсън, Джа-
нет Кидър, Майкъл Коулман и др.

14.15 "Историята на един делфин 2" - семе-
ен, драма (САЩ, 2014), в ролите:
Морган Фрийман, Ашли Джъд, Крис
Кристоферсън, Джулиана Харкави

16.30 "Петата власт" - биографичен, драма,
трилър (САЩ, Индия, Белгия, 2013), в
ролите: Бенедикт Къмбърбач, Даниел
Брюл, Карис ван Хаутен, Дейвид Тю-
лис, Дан Стивънс, Алисия Викандер

19.15 "Феята на зъбките 2" - комедия,
семеен (САЩ, 2012), в ролите: Лари
Кабелджията, Дейвид Макей, Ерин
Бют, Дгон Конън и др.

21.00 "Път с предимство" - комедия (САЩ,
2010), в ролите: Робърт Дауни мл.,
Зак Галифанакис, Мишел Монахън,
Джейми Фокс, Джулиет Люис, Дани
Макбрайд, Мат Уолш, Тод Филипс

23.00 "Лудия Макс: Пътят на яростта" -
фантастика, екшън, приключенски (Ав-
стралия, САЩ, 2015), в ролите: Том
Харди, Шарлийз Терон, Зоуи Кравиц,
Никълъс Хоулт, Роузи Хънтингтън-
Уайтли, Райли Киоу, Нейтън Джоунс,
Джош Хелман и др.

01.30 "Чистката 3" - фентъзи, хорър, пси-
хотрилър (САЩ, 2016), в ролите:
Франк Грило, Елизабет Мичъл, Май-
кълти Уилямсън, Джоузеф Джулиън
Сориа, Едуин Ходж, Итън Филипс[16+]

03.45 "Лора от сутрин до вечер" - драма,
комедия, мистъри (България, 2011), в
ролите: Милена Николова-Миленита,
Мартен Роберто, Георги Петров, Ра-
дена Вълканова, Димо Алексиев, Ра-
дослав Парушев и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"
- сериал /п/

06.00 "Скорпион" - сериал, сезон 3 /п/
06.55 "Здравей, България" - сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"

- сериал
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - избрано
21.00 "Магнум" (премиера) - сериал, сезон 2
22.00 Новините на NOVA
22.30 "ФБР" (премиера) - сериал, сезон 2
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон 17
00.30 "Скорпион" - сериал, сезон 3
01.30 "Женени с деца" - сериал, сезон 2
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
04.30 "Остани с мен" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк" -
сериал, сезон 8 /п/

07.00 "Тенекиеният човек" - приключенски
филм с уч. на Зоуи Дешанел, Алан
Къминг, Нийл МакДона, Катлийн Ро-
бъртсън, Раул Трухильо, Ричард Драй-
фус и др., II част

08.50 "Баба е богата" - комедия с уч. на
Франк Уейли, Марион Рос, Кристин
Елис, Кийт Карадайн, Дейвид Делуис

11.00 "Моят нов най-добър приятел" - семе-
ен филм с уч. на Джеймс Дентън,
Лора Менъл, Лила Фицджералд, Крис
Готие , Кърстен Робек и др.

13.15 "Силата на обещанието" - драма с уч.
на Ким Дилейни, Ким Дилейни, Джа-
ред Ейбрахамсън, Сара-Джейн Ред-
мънд, Пол МакГилиън, Макензи Пор-
тър и др. /п/

15.10 "Слънце над Майорка" - романтичен
филм с уч. на Валери Нихаус, Стефан
Лука, Мерседес Мюлер и др. /п/

17.00 "Хрониките на Нарния: Лъвът, Вещи-
цата и Дрешникът" - приключенска
фантастика с уч. на Джорджи Хенли,
Скандар Кейнс, Уилям Моузли, Ана
Попълуей, Тилда Суинтън, Джеймс
Макавой, Джим Броудбент и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 8

21.00 "Заразно зло" - екшън-фантастика с
уч. на Мила Йовович, Мишел Родри-
гес, Раян Макклъски, Ерик Мабиус,
Индра Оув, Анна Болт, Джоузеф Мей,

23.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 8 /п/

00.00 "Вдън горите" - комедия с уч. на
Мерил Стрийп, Емили Блънт, Джони
Деп, Крис Пайн, Ана Кендрик, Джеймс
Кордън и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - петък, 10 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.

ТТТТТопло
Днес сутринта минималните температури ще бъдат от 11

до 17 градуса, по-високи по морския бряг. През деня ще бъде
слънчево, с развитие на незначителна купеста облачност, ще
остане без валежи. Ще духа слаб, на места в Дунавската
равнина и източните райони - временно до умерен източен
вятър. Дневните температури ще са от 28 до 33 градуса.
Отлично време както за планина, така и за море, макар че по
брега вълните ще са малко повече.

Топло, в низините горещо, ще остане времето и в събот-
ния ден, с температури до 35 градуса. През нощта срещу
неделя и в неделя от запад на изток ще премине атмосфе-
рен фронт. Вятърът ще се усили, на места ще превали и
прегърми, а температурите ще се понижат с няколко градуса
- от 25 до 30.

През следващата седмица отново ще се установи пре-
димно слънчево време, а температурите ще се повишават.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Път с предимство" - комедия,
в ролите: Робърт Дауни мл., Зак Галифанакис, Мишел

Монахън, Джейми Фокс, Джулиет Люис, Дани Макбрайд,
Мат Уолш, Тод Филипс

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 128

ВОДОРАВНО: Рехабилитатори. Ланец. Томан. ГОМОН. Том.
ТИКО. Ван. Полен. Нер. Ник. Малорад. Ло. Вар. Вадим (Ро-
же). Монитор. Кираса. Ринолит. Ренан (Ернест). Рали. Атол.
Кер. Ама. Арат. Кок. Панама. "Ирасема". Заливи. Ананас. Пи.
Енева (Лили). Ари. Ма. Араваки. "Ам". Дона. Инана. АПА. Ра-
на. АРО. Инок. "Летало". Екало (Александър). Тодор Иконо-
мов. "Соларис". "На Мина".

ОТВЕСНО: "Делови хора" "Аз и морето". Хамак. НИЛАНА.
"Анатол". ДАНОН. Винимале. Анада ("Мечта, наречена Анада").
Бен (Афра). Мато. Амина. Алор. Виц. Парола. Авери. Ори ("Граф
Ори"). Тол. "Рита". Ивана. ИС. Николов (Чавдар). ТОРИ. Ава-
рик. "Мерак". "Лара". Ано (Жан Жак). ОН ("Общество на на-
родите"). Бат. Надир. Танака (Хиити). "Ена". "Тот". Дирек. Са-
ри. Иком. Комин. Манекени. Анами (Коретика). Ракел. Саро-
ма. Аполон. Кинороман. Касамакова.
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"Èìïóëñ è ñâåòëèíà"

Íà 12 ñåïòåìâðè

÷ëåíîâåòå íà ÁÑÏ

çà ïúðâè ïúò â èñòîðèÿòà ñè

ïðÿêî ùå èçáåðàò

ñâîÿ ïðåäñåäàòåë

София хартиен арт
фест стартира на 9 юли и
продължава до 20 сеп-
тември. Мястото е "Квад-
рат 500", зала 19, пл. "Св.
Александър Невски", ул.
"19 февруари" № 1.

 "Импулс и светлина" е
символ на дългогодишна-
та мисия и цели на този
иновативен и единствен
по рода си в световен
план фестивал, доприне-
съл за представянето на
България със съвременни
творци и утвърждавайки
страната като домакин
на най-голямото събитие
за хартиено изкуство в
света. Създаденото от
Фондация "Аматерас",
биенале привлича хиляди
почитатели и артисти от
цял свят.

С изложбата в "Квад-
рат 500", за която са
селекционирани произве-
дения със светлина се
открива официално десе-
тото юбилейно издание
на феста. То ще донесе
чрез изкуството светлина
във време на духовно и

"Èìïóëñ è ñâåòëèíà"

Ïðîäàäîõà òâîðáà
íà ñêóëïòîðà
Àëåêñàíäúð Êîëäúð
çà 4,9 ìèëèîíà åâðî

Монументална творба
на американския скулп-
тор Александър Колдър,
предложена на търг в Па-
риж, намери купувач за
4,9 милиона евро, пише
Франс прес. Произведе-
нието на известния аме-
рикански творец е укра-
сявало френско ваканци-
онно селище в южната
част на страната 57 годи-
ни. Първоначалната оцен-
ка е 2,5 млн. евро. Нав-
ремето две други творби
на Колдър бяха поставе-
ни във Франция. Едната
пред седалището на
ЮНЕСКО в Париж, а дру-
гата пред училище в юж-
ната част на страната.
Собствениците на селище-
то от фирма "Беламбра
клъбс" предлагат на търг
творбата на Колдър, кое-
то се случва за първи път.ç

Директорът на проявата
Алберто Барбера изрази
задоволството си, че фо-
румът ще се проведе при
минимално съкращаване
на кинотворбите. Шоуто ще
продължи за кинофестива-
ла във Венеция от 2 до 12
септември.

Организаторите работят
по план за 77-ото му изда-
ние, като леко е намален
броят на филмите в конкур-
сната програма. Ако прог-
рамата бъде запазена,
"Мострата" ще бъде първи-
ят кинофестивал след пан-
демията.

Директорът на проявата
Алберто Барбера изрази
задоволството си, че фо-

Êèíîôåñòèâàëúò âúâ Âåíåöèÿ ùå ñå ïðîâåäå ñ ïðîìåíè

” Всеки социалист ще може да
гласува в избирателна  секция или
с подвижна избирателна кутия от
7 до 19 часа в изборния ден.
” За местонахождението на
вашата избирателна секция може
да се осведомите от общинския или
районния съвет на БСП
след 17 август.
” Очаквай те  допълни телна
информация за условията, при които
ще може да се  гласува с подвижна
избирателна кутия.
” На 12 септември със своя глас,
изберете Председател на
Българската социалистическа
партия!

Íà 12 ñåïòåìâðè

÷ëåíîâåòå íà ÁÑÏ

çà ïúðâè ïúò â èñòîðèÿòà ñè

ïðÿêî ùå èçáåðàò

ñâîÿ ïðåäñåäàòåë

На 26 и 27 септември
ще се проведе 50-ият
юбилеен  конгрес на Българската
социалистическа партия!

Изложба "Поколения" в
галерия "Жорж Папазов"
В художествената
галерия "Жорж Папазов"
в Ямбол ще бъде откри-
та изложба на художни-
ка Владимир Пенев,
озаглавена "Поколения".
На нея ще представят
новото библиофилско
издание на поезията на
Пеньо Пенев - "Аз, глас
и съвест на епохата".

Седмица на чешката
култура в "Двореца" -
Балчик
Документалният филм
"Архитект Йосиф Шнитер
- пловдивският архитект"
ще бъде представен в
"Двореца" на Балчик.
Прожекциите от 9.00 до
17.30 ч. са в рамките на
Седмицата на чешката
култура в държавния
културен институт.
Входът за Каменната
зала е безплатен.
Шнитер участва като
доброволец, младши
офицер в Руско-турската
война през 1877 - 1878
г. След войната се
установява в Пловдив
като окръжен инженер.

:
Íàêðàòêî

След критики в социал-
ните мрежи актрисата се
отказа от това предизви-
кателство. "Такива образи
трябва да се дават само на
транс актьори", твърдят ак-
тивисти. Преди години съ-
щото направи и чаровната
Скарлет Йохансон, отказа
се от такива роли и се

Õàëè Áåðè îòêàçâà ðîëÿ íà òðàíñäæåíäúð
вслуша в гласа на фенове-
те си.

Бери е американска ки-
ноактриса, родена в Клив-
ланд, Охайо, на 14 август
1966 г. Тя е единствената
афроамериканска актриса,
спечелила наградата "Ос-
кар" за най-добра актриса
в главна роля.

Холивудската звезда Ха-
ли Бери е начело в класа-
цията на най-сексапилните
живи афроамериканки, из-
готвена след допитване
сред зрителите на шоуто TV
One Access. Бери изпре-
варва съпернички като Тай-
ра Банкс, Алиша Кийс и
Джейда Пинкет Смит.ç

физическо изпитание.
Предвидената за месец
май програма бе адапти-
рана за каскаден график
на експозициите от раз-

личните раздели.
В произведението

"Въздишащ обект" на
Йоахим Чахер от Герма-
ния се отправя открове-

но предупреждение за
дишащата ни планета,
която въздъхва, почивай-
ки си от нас. Инсталаци-
ята "Живи структури" на
Верена Фрейдрих от
Германия, привличаща с
перфектната си геомет-
рия, е в контраст с
аморфните "Бели структу-
ри" на Анна Бояджиева.
И двете инсталации
изграждат своеобразни
вселени и внушават
усещането за игра в
пространството, където
отраженията и сенките
завладяват със своята
ефирност. Космичната
стилистика и докосване
до бъдещето е дискретно
представено в "Жива
кутия" на Ийонага Такахи-
ро от Япония.ç

румът ще се проведе при
минимално съкращаване
на кинотворбите. Барбера
информира също, че зна-
чителен брой режисьори
ще пристигнат в Лидо. В
официалната селекция ще
фигурират между 50 и 55
ленти, тя ще бъде огласе-
на на 28 юли. Прожекции-
те ще се проведат на тра-
диционните им места, като
са предвидени и две на от-
крито. Тази година секция-
та "Виртуална реалност" ще
се проведе онлайн, а сек-
цията "Сконфини" отпада.
Така ще се проведат пове-
че прожекции с физичес-
ко дистанциране в надпре-
варата за "Златния лъв".ç

Áèåíàëå çà õàðòèåíî èçêóñòâî

Хане Фрей Хюсо, Норвегия. Сомнамбул I


