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Ñêîïèå, Òèðàíà è
Áåëãðàä ñúçäàâàò
"Îòâîðåíè
Áàëêàíè"
"Отворени Балкани" - така
отсега ще се нарича
регионалната инициатива,
която неформално бе
наричана "мини Шенген".
Това бе съобщено на
вчерашния регионален
икономически форум в
Скопие, на който присъстваха премиерите на
Северна Македония и
Албания Зоран Заев и
Еди Рама и сръбският
президент Александър
Вучич, председатели на
стопанските камари от
региона и представители
на над 300 компании.
Както изтъкнаха Рама,
Заев и Вучич, с "Отворени Балкани" започва нова
ера в сътрудничеството в
региона. ç
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Стойка Кръстева се
класира за четвъртфиналите на олимпийския
турнир по бокс в кат. до
51 кг. Европейската
шампионка от София
2018 Кръстева победи
Вирджиния Фукс (САЩ) с
5:0 съдийски гласа
(29:28, 29:28, 30:27,
30:27, 30:27:29). Двубоят започна с предимство
на 35-годишната българка, което тя разви с
категорично спечелени
втори и трети рунд. Така
Кръстева достигна за
втори път в кариерата си
на олимпийски четвъртфинал след дебюта си в
Лондон 2012. Там двукратната европейска
шампионка и двукратна
сребърна световна
медалистка ще срещне
поставената под №2 в
схемата Юан Чан от
Китай или британката
Чарли Дейвисън. ç

При управлението на ГЕРБ
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10 ìëðä. ëâ.
несъбрани задължения

Ñ

лужебният министър-председател Стефан Янев съобщи вчера в парламента, че при управлението на ГЕРБ за периода 2017-2020 г. НАП е отписала 10 млрд. лв. несъбрани
задължения. Най-големият
длъжник е натрупал 161 млн.
лева задължения. Той обяви
още, че през май картината
по отношение на държавните
финанси е била, меко казано,
притеснителна. "Установено е
несистемно събиране на данъчни постъпления, премахнат е
последващ контрол на фирмите в страната, което позволява да се натрупат огромни дефицити в системата. В първите дни на служебното правителство установихме, че за мерките "60/40" и допълнителните 50 лв. към пенсиите, както
и парите, заложени в държавния бюджет за цялата година,
са вече изразходвани", обясни Янев.
"По отношение на приходните агенции започнахме проверка за концентрация на публични средства - установихме фирмите, които са полу-

Ïðåç ìàé ñúñòîÿíèåòî
íà áþäæåòà áåøå ìíîãî
ïðèòåñíèòåëíî,
îáÿâè â ïàðëàìåíòà
ñëóæåáíèÿò ïðåìèåð
Ñòåôàí ßíåâ
чили такива средства - знаете, 3,4 млрд. лв. са били разделени между 7 дружества. Започнахме проверки на фирмите и подизпълнителите, за
да се засили контролът. Установено е огромно разходване на държавен ресурс за
инхаус поръчки. Рекордьор е
АПИ", припомни премиерът.
От Агенция "Митници"
очакваме събираемостта да е
над 1 млрд. лв. допълнително до края на 2021 г., каза
още Янев. "Направихме необходимото да подобрим приходите, да запазим финансовата стабилност, за да може
парламентът да вземе решение за преструктуриране на
бюджета", допълни служебният премиер.
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Ïîñëàíèêúò íà Ðóñèÿ: Ùå ïîìîãíåì
çà âúçñòàíîâÿâàíåòî íà Áàëåòíèÿ
êîíêóðñ âúâ Âàðíà
"Русия с удоволствие
ще помогне за възстановяването на Балетния конкурс във Варна",
каза вчера след среща с
кмета на града Иван
Портних посланикът на
Руската федерация у нас
Елеонора Митрофанова, предаде БТА. Тя
уточни, че причината да
се помогне за възстановяването на конкурса е желанието на руската балетна общност,
и допълни, че е имала
разговори с нея по този въпрос. Дипломатът
изрази надежда, че

Елеонора
Митрофанова

всичко ще има успешен
завършек. Митрофанова поздрави Варна за
100-годишнината от
обявяването й за курортен град. Тя каза, че
много жители на Русия
смятат Варна за свой

град, защото имат недвижими имоти тук. Във
Варна живеят много
руснаци, които виждат
перспективи за развитие на своя бизнес в този български град, допълни Митрофанова. ç

Ìå÷òàòà å
âúçìîæíà!
Социализмa като закон на историческото
развитие трябва да го знаем, трябва да
го изучаваме, трябва да се разпространява у нас, защото иначе не ще знаем
пътя на своето развитие като народ... Българската социалдемократическа партия
се състои от най-съзнателните представители на пролетариата. Тя е авангардията на работническото движение, част от всесветската социална демокрация... Интересите на капиталистите и работниците са правопротивоположни - освобождението на работниците е дело на
самите работници.
Димитър БЛАГОЕВ
патриарх на българския социализъм
съм социалист, защото искам да си подредим държавата. Искам да има правила,
еднакви за всички, а който ги нарушава,
да бъде наказван. Искам да изчистя политиката от зависимости. Искам всеки да знае, че ще
успее не защото има вуйчо владика, а защото има
качества. Знам, че БСП може да направи това, но имаме
нужда от вас. Станете наши съмишленици в тази кауза
и ние няма да ви предадем.
Корнелия НИНОВА
председател на НС на БСП

Àç

29 юли 2016 г.

не съм влязъл в партията, защото съм
чакал нещо да получа, а се включих чак
когато вече знаех, че мога да дам нещо
на идеята за повече хуманност и добруване на хората.
Има една сравнително известна сентенция, че ако
човек на млади години не е левичар, този човек няма
сърце. А този, който на пределна възраст е останал
такъв, е мечтател. Не приемам буквално тази игра на
думи, но знам, че социализмът е прогресивна идея,
която завладява сърцата на младите хора с надеждата
за промяната, в търсене на по-голяма справедливост.
Солидарността и солидарното общество са възможни,
само ако хората имат свобода. Ако чувстват справедлива, сигурна защита от държавата. Ако житейската реализация е възможна не за единици, а за всеки член на
обществото.
Имам такава мечта. А имам и доказателството в
годините, че тя е възможна. Затова съм социалист от
40 години. Затова аз съм БСП!
Стефан ДАНАИЛОВ
народен артист на България

Àç
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Петима души получиха
шанс за втори живот, съобщават от Министерството
на здравеопазването. Екип
на ВМА е извършил успешна чернодробна трансплантация. Реципиент е 44-годишен мъж с остър медикаментозен токсичен хепатит.
Екип на УМБАЛ "Александровска" е извършил две успешни бъбречни трансплантации, като реципиенти са
двама мъже - на 46 и на 56
години, коментира "Нова телевизия". Трите трансплантации станаха възможни
след донорска ситуация, ре-

лизирана на 27 юли от екипа на УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив. Донор е 15годишно момче, изпаднало
в мозъчна смърт. Белият
дроб и сърцето на донора
са предоставени по линия
на Евротрансплант. Експлантацията на органите е
извършена в УМБАЛ "Свети Георги" от немски екипи
от Мюнхен и Берлин. Министерството на здравеопазването и Изпълнителна
агенция "Медицински надзор" изказват към близките на починалото момче
своите съболезнования и

благодарност за хуманното
решение да дарят неговите
органи и по този начин да

дадат шанс за живот на
нуждаещи се от трансплантация граждани. ç

Åêñïåðòúò îòêðîè è êîè ñà îñíîâíèòå ñèìïòîìè ïðè äåëòàâàðèàíòà íà COVID-19
толкова по-подготвени ще
бъдем, заяви професорът.
В страната около половината случаи в Софийска
област, в София-град, в
Пловдивска област и
Бургас вече са на делтаварианта. В другите
области процентът е
малко по-нисък. Индийският вариант се различава по своето разпространение доста от британския, защото количеството
на вируса в носоглътката
е няколкостотин пъти поголямо. В рамките на
месеца този щам ще
доминира у нас, допълни
той. Първата компания,
която предложи готова
ваксина, беше АстраЗенека. "За съжаление", видяхте какво стана в следващите месеци. Голяма част
от нещата бяха пресилени, защото "АстраЗенека"
се оказа фирмата с една
от най-евтините ваксини.
Това беше и първата
ваксина на пазара и
беше редно да се заявят

количества. Сега здравният министър Кацаров
ще има възможност да
дарява, продава и преотстъпва. Мисля, че това
трябваше да стане още
преди два месеца, вместо
да се занимава с други
по-несъществени неща,
уточни Кантарджиев. Ако
2020 г. пролетта не бяха
мерките и имахме по 5000
заразени, знаете ли какво
щеше да стане със системата на здравеопазване-

то?! С болници, които
нямат кислород?! С лекарите нямаха маски и
ръкавици?! Нормалните
хора оцениха това, което
направихме тогава, категоричен бе Кантарджиев.
Той даде подробности и
относно това какви са
симптомите на Делтаварианта на коронавируса
- хрема и болки в гърлото
доминират. При делтаварианта хремата е
доминираща, болките в
гърлото също. Обяснението е в това, че вирусите,
които са в носа и носоглътката, са стотици пъти
повече от вирусите при
предишните варианти.
Затова доминират тези
симптоми, които не
трябва да се подценяват,
посочи проф. Кантарджиев и посъветва всеки,
който го боли гърлото и
има хрема, да си стои
вкъщи и да направи
антигенен тест, а ако е
положителен, да си направи вече и PCR тест. ç

ÊÇÊ óñòàíîâè êàðòåë ïðè ñàíèðàíåòî â Ïëîâäèâ
Комисията за защита на
конкуренцията установи
картел от 30 фирми, участвали в санирането на блокове в Пловдив по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Десетина от тях са
пловдивски. Разследвани
са общо 38 фирми и/или
обединения, уточни БНР.
От комисията посочват, че
от 01.10.2015 - 26.06.2017 г.
фирмите са извършили нарушение на чл. 15, ал. 1 от
Закона за защита на конкуренцията - за забрана на
всякакви споразумения за
ограничаване или нарушаване на конкуренцията
чрез пряко или косвено

определяне на цени и други търговски условия. Комисията е установила, че
участниците са се споразумели за разпределянето на обектите, възлагани
в процедурата, както и за

Íàêðàòêî
Внесен е
обвинителният акт
срещу Нено Димов
за водната криза
в Перник

Ïðîô. Êàíòàðäæèåâ: 25 ïîñòàâåíè
âàêñèíè - 1 ñïàñåí ÷îâåøêè æèâîò
Хората забравиха за
коронавируса, не се
говори за ваксинация, а
съвсем скоро делта-вариантът ще доминира у нас,
предупреди пред "Нова
телевизия" за тревожна
тенденция проф. Тодор
Кантарджиев, консултант
на Столичната община по
ваксинацията срещу
коронавируса. По думите
му "се провежда една
невидима ваксинационна
кампания в нашата страна". Трябва да се обясни
на хората спокойно, че
трябва да се ваксинират,
това е най-важното в
момента, защото 25
поставени ваксини = 1
спасен човешки живот.
Някои ще кажат, че е
малко, други - много, но
това е истината. Хората
трябва да се ваксинират.
Трябва да се убеждават и
родителите, защото
децата над 12-годишна
възраст също е хубаво да
се ваксинират. Колкото
повече ваксини сложим,

:

15-ãîäèøåí äîíîð ñïàñè ïåòèìà äóøè

цените, които да предложат на възложителя. Споразумението има за цел
пълно предотвратяване на
конкуренцията при подаването на оферти в процедурата, като определя пе-

челившия участник по всяка обособена позиция и така предопределя избора
на възложителя. Изводите
на Комисията се основават на събрана електронна кореспонденция между
участниците, информация
и доказателства от възложителите, както и от самите участници.
КЗК е освободила от
санкция един от участниците в картела и е намалила
наполовина глобата на друг
заради съдействие от страна на 2-те фирми в разследването. Общият размер
на наложените санкции е
388 687 лв. Санкционираните фирми имат право да обжалват. ç

Обвинителният акт срещу
показно задържания преди
година и половина бивш
министър на околната среда
Нено Димов е в Специализирания наказателен съд,
съобщи БНР. Димов и бившият
заместник-кмет на Перник
Севделина Ковачева са
подсъдими заради водната
криза в Перник през 2019 г.
На специална пресконференция от Спецпрокуратурата
обясниха дългото разследване
както със сложната епидемична обстановка през 2020 г.,
така и с множеството сложни
експертизи, които е трябвало
да бъдат направени. С Димов
и Ковачева предадените на
съд от началото на годината
за корупционни престъпления
висши публични длъжности
стават 40.

Нови правила за
пристигащите от
"червени зони"
Вече са в сила нови правила
за пристигащите чужденци от
"червените зони" в България,
съобщи Топновини.бг. Те ще се
допускат при представяне на
валиден сертификат за
ваксинация или такъв,
доказващ, че са преболедували COVID-19. Заедно с това
ще трябва да представят и
отрицателен резултат от PCR
тест. Иначе подлежат на 10дневна карантина. Той трябва
да е направен до 72 часа
преди влизане в България,
съобщиха от Министерството
на здравеопазването. Деца до
12-годишна възраст ще
влизат, без да е необходимо
да представят никакви
документи, независимо откъде
идват, сочи новата заповед на
здравния министър Стойчо
Кацаров.

Слагат до 40 часа
лимит на
допълнителното
обучение на децата
през лятото
До 40 астрономически часа
ще може да трае допълнителното обучение в неучебно
време за децата в предучилищна възраст, съобщи
Агенция КРОСС. Конкретната
продължителност ще се
съобразява с потребностите
на отделното дете по преценка
на учителите в детската
градина, регламентира
промяна на Наредбата за
приобщаващото образование,
публикувана за обществено
обсъждане днес.
В момента предвидените
допълнителни часове са двойно
по-малко. Увеличението се
налага основно заради
пропуски по време на обучението в електронна среда.
Допълнителното обучение
трябва да се провежда
индивидуално или в групи от
максимум 10 деца и да бъде
доколкото е възможно
присъствено при спазване на
предписаните противоепидемични мерки, без да се
допуска струпване на деца и
учители.
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Àêî íèùî íå ñå ñëó÷è â óñèëèÿòà
çà òðèòå ìàíäàòà, î÷åâèäíî ùå
ñå îòèâà íà èçáîðè. Òîâà ùå áúäå
ðåàëíîñòòà, íî íå å äîáðà, çàÿâè
ëèäåðúò íà ÁÑÏ
Стигнахме до съгласие
с колегите от "Има такъв
народ" за осем приоритета в сферата на икономиката, заяви лидерът на
БСП Корнелия Нинова в
Народното събрание,
предаде Агенция "Фокус".
Както вече заявихме,
искаме прозрачно всеки
ден да отчитаме пред
българското общество как
вървят преговорите с ИТН
по приоритети, по политики, върху които да стъпи
едно бъдещо редовно
правителство. В сряда
имаше среща на експертната група по икономика.
Стигнахме до съгласие и
подкрепа от страна на
колегите от ИТН за осем
приоритета, на които ние
като коалиция държим
през годините и сме се
опитвали в предишни
събрания да внасяме тези

приоритети, обясни още
Нинова. Разговорите ще
продължат, защото темата
е много всеобхватна.
Първо - държавата да не
се отдръпва от ключови
сектори, а да се засили
нейната роля на регулатор
и помощник. Тук само ще
посоча примера с ББР,
постигнахме съгласие тя
да не се приватизира, а
да се преструктурира,
каза още Нинова.
Намаляване на лицензионни разрешителни
режими, които са в тежест на малките и средните фирми, както и
изготвяне на национална
карта "Образование и
икономика". Тя да е както
национална, така и регионална за нуждите от
кадри на българските
фирми. Четвърто - намаляване на регионалните

различия. Пето за общините - постигнахме съгласие част от данъците да
остават на разположение
на общините", изброи още
лидерът на социалистите.
По отношение на енергетиката, тя заяви, че с
"Има такъв народ" са се
разбрали, следващото
редовно правителство да
внесе искане пред Брюксел за удължаване на
срока на работа на "Мини
Марица-изток", както и за
запазване на ядрената
енергетика. Разбира се,
това не изчерпва всички
въпроси. Също така
искаме да информираме и
вас, и обществото, че

продължаваме по плана и
следобед ще проведем
експертната среща по
съдебна реформа, борба с
корупцията и външна
политика. Ние изпълняваме ангажиментите, които
поехме, заяви още Корнелия Нинова. Тя заяви, че
когато "Има такъв народ"
обявят състав на Министерски съвет, ще се събере Националният съвет на
партията и ще реши
окончателно дали ги
подкрепя или не.
От самото начало сме
заявили няколко неща.
Започваме разговори по
пет приоритета. Искаме
тези преговори да приключат със споразумение.
Това е решение на Националния съвет. Ще се
произнесем окончателно,
когато огласят състава на
Министерски съвет. Какво
се случва между другите
потенциални партньори,
не е наша работа, нека
се разберат помежду си.
Нека седнат и да разговарят. На тези срещи и
политическата, и експертната, срещнахме абсолютно разбиране, диалогичност, подготвени хора
отсреща, бяха точните
думи на Корнелия Нинова, цитирана от Епицентър. ç

ÁÑÏ: Òðÿáâà äà ñå ñëîæè òî÷êà íà çàîáèêàëÿíåòî íà çàêîíèòå,
è òî â íàé-âàæíèòå íàïðàâëåíèÿ - ôèíàíñèòå è èêîíîìèêàòà
Âñåêè óñåùà ìàùàáà íà êîðóïöèÿòà, çàùîòî òîé ñå îòðàçÿâà íà âñè÷êî,
ïðåäóïðåæäàâàò ñîöèàëèñòè
Поискахме изслушване на министър-председателя по темата
финанси и икономика и какво е
било завареното състояние при
смяната на кабинетите, защото
считаме, че това е едно от найважните неща за добруването на
страната ни, заяви народният
представител от ПГ на "БСП за
България" Борислав Гуцанов пред
Народното събрание по време на
изслушването на министър-председателя Стефан Янев по искане
на левицата. Депутатът изрази
удовлетворение от факта, че министър-председателят е дошъл в
парламента, което слага край на
практиката премиерът да не се
отчита пред НС. Интересно как
преди се получаваше така, че винаги оставаха едни стотици милиони за преразпределение, които се случваха чрез постановления на Министерски съвет, раздавани от колата на министърпредседателя? Дали това е нормална практика? Интересно дали бюджетът не е бил изкуствено намаляван", риторично попита социалистът. Той припомни и
"инхаус" процедурите, които са
подлежали на злоупотреби от управляващите. Заобикалянето на
закона не е ли една перфектна
хранителна среда за корупция?
Мисля, че трябва да се сложи
точка на тези безобразия и на

това заобикаляне на законите, и
то в най-важните направления финансите и икономиката, подчерта Гуцанов.
Той цитира и данни на Евростат за състоянието на България след три правителства на Борисов, според които сме на последно място в ЕС по БВП на човек от населението, на последно
място по достъп и качество на
здравеопазване и образование,
с най-ниски минимални, средни
и максимални пенсии, а икономиката ни е с най-ниска конкурентоспособност. Това се дължи
на неадекватна икономическа политика и второ - нечувано висо-

ки нива на корупция по високите етажи на властта, категоричен е депутатът от левицата. По
думите му милиарди левове публичен ресурс е бил харчен по
непрозрачен, неефективен и корупционен начин. Никой не е
очаквал какъв е мащабът на корупцията у нас, но всеки го усеща, защото той се отразява на
всичко, заяви народният представител от левицата Иван Ченчев. Многобройни доклади на Еврокомисията, тези на Европол.
Само у нас все още няма ефективни присъди. Ако прокуратурата по някакъв начин си затваря
очите, аз Ви благодаря, че Вие и

служебното правителство не го
направихте. Бих искал да получим данни от вашето наблюдение, проведените проверки по
министерства, работата ви с другите държавни институции, които
вече не работят под натиск, а
изпълняват административния си
и професионалния си дълг", коментира по време на изслушването Иван Ченчев. Бихте ли ни
разяснили как при наличие на
милиард и половина излишък в
началото на ковид кризата само
за 18 дни стигаме до дефицит от
3 милиарда и половина лева попита той. Ченчев зададе още
въпроси и за актуалното състояние на Сребърния фонд; "Автомагистрали", какво се случва със
средствата, раздадени по обществени поръчки без процедура, инхаус тестовете, как са се ремонтирани язовирите в страната.
Символите на ГЕРБ ще останат
непрозрачността, некомпетентността и мащабната корупция, заяви депутатът от ПГ на "БСП за
България" Стефан Бурджев. Битката с бруталната корупция и паралелната държава от нашата
партия водим дълги години. ГЕРБ
ни доведоха до това, че сме водещи във всички негативни класации - по преките чужди инвестиции, по свобода на словото,
по нивата на неравенства. ç
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Íèíîâà: Çàåäíî ñ ÈÒÍ ùå èñêàìå
îò Áðþêñåë óäúëæàâàíå æèâîòà
íà "Ìàðèöèòå"

ÇÅÌß

Íà òîçè äåí

Събития

1619 г. - Във Вирджиния е
съставено първото американско законодателно събрание.
1792 г. - Френският национален химн "Марсилезата" е
изпят за първи път в Париж.
1868 г. - Четата на Хаджи
Димитър и Стефан Караджа е
разбита от османски редовни
войски на връх Бузлуджа.
1877 г. - По време на
обсадата на Плевен корпусът
на генерал-лейтенант Николай Криденер осъществява
втората атака срещу града.
1913 г. - Румъния, Сърбия,
Гърция и Черна гора подписват съюзен договор, насочен
срещу Царство България.
1913 г. - 15-ото обикновено
народно събрание отпуска
500 000 лв. за подпомагане
на бежанците.
1932 г. - В Лос Анджелис се
откриват Десетите олимпийски игри.
1945 г. - Американският
крайцер Индианаполис е
потопен от японска подводница, след като успешно е
доставил на местоназначението им важни части за
атомната бомба "Малчугана",
хвърлена след седмица над
Хирошима.
1960 г. - С поредица актове
в продължение на 15 дни
Народна република България
признава независимостта на
Република Дахомей, Нигер,
Бряг на слоновата кост,
Горна Волта, Централната
африканска република и
Габон.
1971 г. - Американският
космически кораб "Аполо 15"
каца на Луната.
1997 г. - 38-ото народно
събрание гласува да се
разсекретят досиетата на
Държавна сигурност, създадена е Комисия по досиетата,
оглавявана от министър
Богомил Бонев.

Родени

1818 г. - Емили Бронте,
британска романистка.
1863 г. - Хенри Форд,
американски индустриалец,
основател на автомобилна
компания.
1889 г. - Владимир Зворикин, руско-американски
изобретател, създател на
кинескопа.
1941 г. - Банко Банков,
български актьор.
1941 г. - Пол Анка, канадски
певец и композитор.
1947 г. - Арнолд Шварценегер, американски актьор,
политик и културист от
австрийски произход.

Починали

1868 г. - Стефан Караджа,
български революционер.
1951 г. - Асен Разцветников,
български писател.
2007 г. - Ингмар Бергман,
шведски театрален и кинорежисьор.
2007 г. - Микеланджело
Антониони, италиански
кинорежисьор.
2010 г. - Стефка Съботинова,
българска народна певица.
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Ñòåôàí ßíåâ:

Ïðåç ìàé ñúñòîÿíèåòî íà áþäæåòà
áåøå ìíîãî ïðèòåñíèòåëíî
Â ïåðèîäà 2017-2020 ã. ÍÀÏ å îòïèñàëà
10 ìëðä. ëâ. íåñúáðàíè çàäúëæåíèÿ, ïîä÷åðòà
ñëóæåáíèÿò ïðåìèåð
През май картината по
отношение на държавните
финанси беше, меко
казано, притеснителна.
Това каза в Народното
събрание служебният
премиер Стефан Янев по
време на изслушването си
в парламента за състоянието на държавната хазна.
"Установено е несистемно
събиране на данъчни
постъпления, премахнат е
последващ контрол на
фирмите в страната, което
позволява да се натрупат
огромни дефицити в
системата. В първите дни
на служебното правителство установихме, че
голяма част от възможността за преструктуриране на бюджета за разходи, които не са заложени
в закона, е бил изразходван в първите четири
месеца на годината. За
мерките "60/40" и допълнителните 50 лв. към пенсиите, както и парите, заложени в държавния бюджет
за цялата година, бяха
изразходвани към април и
края на май", обясни

Янев. Той отчете, че през
април са изразходвани
117 млн. лв. за мярката
"60/40", 120 млн. лв. са
отишли за мерки по заетост, а 22 млн. лв. - за БНТ
и БТА.
"За да продължим през

месец юни, юли, август,
беше направено преструктуриране. По отношение на
приходните агенции започнахме проверка за концентрация на публични средства - установихме фирмите,
които са получили такива

средства - знаете вече 3,4
млрд. лв. са били разделени между 7 дружества.
Започнахме проверки на
фирмите и подизпълнителите, за да се засили контролът. Установено е огромно
разходване на държавен
ресурс за инхаус поръчки.
Рекордьор е АПИ", припомни премиерът.
Той отново съобщи, че в
периода 2017-2020 г. НАП е
отписала 10 млрд. лв.
несъбрани задължения.
Най-големият длъжник е
натрупал 161 млн. лева
задължения. От Агенция
"Митници" очакваме събираемостта да е над 1
млрд. лв. допълнително до
края на 2021 г., каза още
Янев. "Направихме необходимото да подобрим
приходите, да запазим
финансовата стабилност,
за да може парламентът
да вземе решение за
преструктуриране на
бюджета", допълни служебният премиер.
Той благодари за възможността да се яви пред
депутатите и да отговори
на запитванията им и
добави, че въпросите,
свързани с финансовото и
икономическото състояние
на страната, са едни от
най-важните.ç

Àêòóàëèçàöèÿòà íà áþäæåòà çàëàãà äî êðàÿ íà ãîäèíàòà
èíôëàöèÿ îò 2%, äâà ìèëèàðäà ëåâà äîïúëíèòåëíî
ïîñòúïëåíèÿ è ìèëèàðä è 800 ìèëèîíà ðàçõîäè
Служебният кабинет ще разгледа на извънредно заседание актуализацията на държавния бюджет. Това обяви от парламентарната трибуна служебният премиер Стефан Янев, който докладва за финансовото състояние
на страната ни по искане на БСП.
Янев припомни, че новият вариант на ключовите финансови закони - държавният бюджет и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса - вече са одобрени от
социалните партньори. Проектът
предвижда събираемост с около
2 милиарда лева повече, както и
допълнителни разходи в размер
на 1,8 милиарда лева.
На въпрос на "Има такъв народ" дали служебният кабинет е
консултирал проекта с определени политически сили, за да се
заложат средства за избори "2 в
1", Янев отговори: "В предложението за актуализация на бюджета са заложени достатъчно пари,
които да осигурят и двата възможни сценария за провеждане
на избори. Моля, не влагайте политически контекст, че в актуа-

лизацията на бюджета се залага
един или друг сценарий, защото
актуализацията на бюджета, която ще гласува днес правителството, е просто едно предложение, а ваша работа в парламента е да решите как точно ще се
случи тази актуализация след съответния дебат". Около 250 милиона лева вече са раздадени на
бизнеса през търговските банки
по схемата за подпомагане на
Фонда на фондовете, съобщи още
Стефан Янев. По думите му бизнесът, който иска да се развива,
разчита и на заеми, каквито представя тази схема, а не само на
грантове.
Инфлацията трябва да се наблюдава много внимателно, за да
не се наложи нова актуализация
на бюджета, заяви Янев. По думите в Европа има известно повишаване цените заради енергийните носители и като ефект от
Брекзит: "Вече търговията с Великобритания до известна степен е в нормите на някогашната
европейска практика на безмитен внос, но вече има и нови
елементи, елементи на допълни-

телни мита и такси".
Въвеждането на еврото в България трябва да се случи при възходяща икономическа тенденция,
каза още по време на изслушването си Стефан Янев. "Ако обаче е негативен трендът и българската икономика е в рецесия,
трябва да мислим много сериозно. Това е разковничето, което мисля, че трябва да се чуе в
тази зала и да го имате всички
предвид, когато дойде моментът
за тези решения".

В проекта на актуализация на
бюджета е заложено тази година в страната ни да има инфлация от 2%. Два милиарда лева
допълнително постъпления се
очакват в хазната, а милиард и
800 милиона от тях са заложени
като разходи - най-вече за осъвременяване на пенсиите и за
обезпечаване на мерки за подпомагане на бизнеса при нова
вълна от коронавирус, пише в
проекта на актуализация на финансовата рамка.ç

Ãåîðãè Òîäîðîâ:
Íà Ëåòèùå
Ñîôèÿ íèùî íå ñå
å ïðîìåíèëî êúì
äíåøíà äàòà
"Към днешна дата не съм
доволен от това, което извършва концесионерът. Хората и
обществото очакват бързи и
навременни промени. Тези
бързи промени, видими, които трябва да касаят обслужването на пътниците, не ги
наблюдавам." Това заяви пред
БНР служебният министър на
транспорта, информационните технологии и съобщенията
Георги Тодоров за концесията
на Летище София. Нарочна
проверка на Летище София е
показала, че "нищо не се е
променило към днешна дата",
допълни Тодоров. "Няма трафик, обслужването на пътниците се извършва бавно, не
виждам промени в търговските площи, нито в удобствата
за пътниците, които изчакват
съответния полет, хигиената не
е на достатъчно високо ниво
- санитарните помещения
просто не искам да ги коментирам." Министър Тодоров припомни, че скоро ще изтекат
първите 100 дни от ефективната дата на концесията и съобщи, че "санкции ще има такива, каквито са предвидени
по концесионния договор".
Относно държавното предприятие "Пристанищна инфраструктура" по случая с морската естакада на Шабла Тодоров поясни, че "в доклада
на Агенция "Държавна финансова инспекция" се констатират данни, че вероятно се касае за индикатори за измама". След проверката на прокуратурата могат да се коментират детайли, уточни той. "Договорът е сключен още през
2014 г. Има констатации, които е направила Държавната
финансова инспекция, от които може да се направи извод за преднамерено, невярно или неточно предоставяне
на факти относно изпълнението на договора, сключен между държавното предприятие и
изпълнителя", поясни Георги
Тодоров.
По казуса с разпоредените
проверки за ремонт на вагони и охраната в БДЖ Тодоров
посочи, че констатациите,
представени от звеното за вътрешен одит, са отправени към
АДФИ.
По темата за пътната безопасност Георги Тодоров подчерта, че тази година показателите за жертвите и пострадалите при ПТП са "доста повече, отколкото миналата година".ç
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Дъщерята на Моника
Белучи върви
по стъпките й
Дева Касел е на 16
години и не се страхува от камерите също като майка си. Холивуд е
пълен с двойки, които
съчетават в себе си красота и талант. Пример
за това са Моника Белучи и Венсан Касел,
които се превърнаха в
една от най-емблематичните двойки в киното. Те се ожениха през
далечната 1999 г. и с
това станаха еталон за
баланс между семеен
живот и успешна кариера. Тази любовна история продължи до 2013

г., когато двамата обявиха, че се разделят.
Плод на отношенията
им са две им дъщери Дева и Леони.
Дева е родена на 12
септември 2004 г. в
Рим, Италия. 16-годишната млада дама е модел и не за първи път
се появява на корица на
списание. В началото
на годината бе част от
корицата на Harper's
Bazar и Elle. Дева дебютира като момиче от
корица именно за списание Ellе (Италия) в
края на 2020 г.

Владимир Сутеев велико призвание
и велика любов
Преди 115 години се ражда един от основоположниците на съветската анимация - Владимир Сутеев (1903 - 1993). Той е любим детски писател на цели поколения, художник илюстратор, режисьор на анимационни филми.
Спомняме си неговите книги "Под гъбката",
"Пиленцето и патенцето", "Кой каза мяу", "Петя и Червената шапчица", "Вълшебен магазин", "Когато светнат елхите". Неговите книги
често са първите за малките дечица. Знаменита и преиздавана книга на Сутеев е "Приказки
и картинки". Целият приказен свят на художника винаги предизвиква любов и възторг, гледат го деца и възрастни. Творчеството на добрия разказвач на приказки е богато - по негови сценарии са заснети анимационни филми,
в тях той сам рисува картинките, грабва сърцата на малките зрители завинаги.

В Мароко ще снимат филм
по мотиви на "Алхимикът"
Екранизацията на
световния бестселър се
очаква да излезе по кината през 2022 г. През
септември в Мароко ще
започнат снимките на
игрален филм по мотиви на "Алхимикът" на
известния бразилски
писател Паулу Коелю.
Ролите ще бъдат поверени на британските актьори Себастиян де Соуза и Том Холандър, на
американската актриса
от ирански произход
Шохрех Агдашлу, на ис-

Р

панския актьор Джорди Моя, на мароканския актьор Юсеф Керкур и на палестинския
актьор Ашраф Бархом.
Режисьор ще е Кевин
Фрейкс.
"Алхимикът" е сред
най-популярните произведения на Коелю. Излиза през 1988 г. и става световен бестселър.
Романът е издаден в повече от 117 страни по
света и е преведен на
81 езика. По думите му
човек не става писател,

оманът се появява за
първи път в средата на
юли 1951 г. При това
авторът му работи над
него цели девет години.
Резултатът обаче е зашеметяваща книга, която се подписва под световната култура от
втората половина на миналия
век.
Точно "Спасителят в ръжта" превръща и самия Селинджър във феномен, като спокойно може да се каже, че до
ден днешен е сред най-обичаните автори изобщо - наред с
Екзюпери или Харпър Ли.
За успехите на книгата говори и фактът, че е сред стоте найхубави англоезични романа, а
наред с това, една от дванайсетте най-продавани изобщо.
Голяма част от "Спасителят
в ръжта" е написана направо
на фронта по време на Втората световна война. Името идва някак естествено заради сцена, в която главният герой Холдън дочува момче да рецитира
стих на Робърт Бърнс - "В цъфналата ръж". Така той си представя, че стои на ръба на голяма ръжена нива и спасява
играещите си там деца от пропадане в пропаст.
Смята се, че романът се

защото иска: "Всяка книга е ново изпитание за
мен. Всеки път, когато
сядам пред компютъра,
си казвам, че вече няма какво да доказвам,

но аз продължавам да
искам да пиша. Винаги се изправям пред поредното изпитание, което ме движи напред".
Неговата икона е
Борхес, но Хенри Милър е повлиял наймного на живота му. По
време на хипарския му
период най-много му е
въздействала музиката предимно на "Бийтълс".
има намерение да продуцира филм - между документалистиката и игралното кино.

Приказките му са издавани в огромни тиражи по цял свят.
Владимир Сутеев се появява на бял свят на
5 юли 1903 г. в Москва и до края на живота си
остава верен на този град, любим безкрайно
за него. Той си спомня, че една от първите
книжки, прочетени самостоятелно, е била "Тайнственият остров" на Жул Верн. После прочита Гогол, Дикенс. С брат си рисуват артистите
от цирка - клоуни, гимнастици, вълшебната
гора. Велико призвание и велика любов получава Сутеев и следва своето призвание цял
живот. В анимационния филм "И ние на олимпиада" момчето Саша Промокашкин рисува
кученце и то "оживява". Гениалният художник
рисува с лявата и дясната ръка успешно и създава две отделни рисунки едновременно.

"Спасителят в ръжта" навърши 70 години

ражда от сюжети, които Селинджър развива в свои разкази,
където се появява и самият
Холдън, главен герой в "Спасителят в ръжта".
Има предположения, че
Холдън Колфийлд е всъщност
отражение на самия писател.
И двамата предпочитат живот,
далеч от всички. Селинджър
го потвърждава, като заминава няколко години след излизането на "Спасителят в ръжта" - оттегля се в малко градче, в уединение до края на земните си дни.
"Спасителят в ръжта" моментално се превръща във
феномен. За кратък период
са продадени 60 млн. екземпляра. Дори днес в световен мащаб всяка година книгата си купуват около четвърт милион читатели.
Особено популярна става
сред студентите в САЩ през
50-те и 60-те години. Много
критици й лепват етикета "Библия на младите хора". Сред
най-интересните проявления
на популярността на романа е
т. нар. Catcher Cult - от всички, които искат също да бъдат

"спасители в ръжта".
Славата обаче носи и проблеми. През 1961 г. "Спасителят в ръжта" е забранена за
повече от 20 години в американските библиотеки и училища. Основната причина е в
непозволената лексика, използвана от автора, също и сексуалните сцени в книгата, присъствието на богохулство, ефектът от подриване на семейни
ценности, подстрекателство към

бунт. Отбелязват се също безразборните полови връзки, пушенето. В резултат обаче хората са амбицирани да я прочетат и може да се каже, че забраната постига обратен ефект.
Сега "Спасителят в ръжта" присъства в учебните програми.
Още навремето Селинджър
споделя: "Наясно съм, че много мои приятели ще се развълнуват или шокират от някои глави в книгата".

Известен е още един ефект
от "Спасителят в ръжта", вече
трагичен. Много читатели,
впечатлени от прочетеното, стават участници в престъпление.
Най-известният случай е с
Марк Дейвид Чапман, убиецът на Джон Ленън - при ареста му е намерена именно "Спасителят в ръжта", като по време на съдебния процес той дори чете на съдиите части от
книгата. Същото се повтаря
при убийството на актрисата
Ребека Шефър и при опита за
убийство на американския президент Роналд Рейгън.
Селинджър пък се чувства
претоварен психически от успеха на книгата и не иска да е
под светлината на прожекторите. Отказва и филмиране на
романа въпреки желанието на
светила като Стивън Спилбърг
или Леонардо ди Каприо.
Писателят забранява и
създаване на продължение на
"Спасителят в ръжта" - по начина, по който се прави при
други книги. За правата на
славния роман след смъртта
на писателя се грижи неговият син.
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Жената, която разсекрети тайните на
Пентагона и изгони Никсън от Белия дом
Издателката на "Вашингтон поуст" Катрин Греъм
почина след нещастен
случай преди 20 години. На
17 юли 2001 г. в Бойс,
Айдахо, САЩ, почина на
84-годишна възраст жената-"Вашингтон поуст",
която превърна вестника
във водеща медия не само
в САЩ, но и в света. В
продължение на повече от 3
десетилетия тя бе издател
на този вестник и водеща
фигура в живота на Америка.
Серия от разследвания
по аферата "Уотъргейт",
продължили цели 9 месеца,
принудиха американския
президент Ричард Никсън
да подаде оставка. Преди
това Белият дом открито
заплашвал да отнеме
телевизионния лиценз на
Washington Post Co и
адвокатите на Катрин
Греъм я съветвали да се
откаже от тази война, но тя
пренебрегва съветниците си
и смело продължава напред. Оставката на Никсън
определено е триумф на
четвъртата власт - медиите,
над задкулисието в политиката. А героинята зад тази
победа е Катрин Греъм.
Тя бе смел журналист, за
когото свободата на словото
бе отстоявана и отвоювана
независимост. И напълно
заслужи наградата "Пулицър" за автобиографичната
си книга "Лична история",
защото нейната лична
история бе на борец за
независимост. В тази книга
тя разкрива болезнени
истини за себе си, за
изпитанията, през които е
трябвало да премине, за
моралните граници, които е
трябвало да избира. Включително, тя откровено
разказва и за психичното
заболяване на съпруга си.
Когато от "Вашингтон
поуст" съобщиха за смъртта
й преди 20 години, колегите

й написаха за нея:
"През всичките години,
в които тя притежаваше и
управляваше вестника,
Греъм никога не ни каза
какво да пишем и как да го
пишем, кого да хвалим и
кого да критикуваме. Тя
никога не позволяваше
личното й мнение да се
отрази върху работата на
журналистите". Пълното й
име е Катрин Майер Греъм.
Ръководи вестника в периода от 1963-та до 1991-ва
година.
Тази забележителна
жена е родена на 16 юни
1917 г. в Ню Йорк. Работи
до последния си дъх неуморно за истината, ражда
пет деца, до смъртта си е
баба на седем внуци,
същевременно е пример за
журналист, писател, жена,
майка и колега. Катрин
Греъм бе борец за равенството на половете и срещу
насилието във всичките му
форми.
Баща й е издателят
Юджийн Майер, а майка й
Агнес Майер е училищна
възпитателка. Първоначал-

но Катрин завършва
колеж, а по-късно следва в
Чикагския университет.
Първата й работа като
журналист е като репортер
наа San Francisco News.
Работила е в Sunday Post,
където тръгва от найниското стъпало - редактира писма. В The Washington
Post започва работа през
1933 година, когато баща й
купува вестника. Момент,
в който изданието обявява
несъстоятелност.
През 1940 година
Катрин се омъжва за
юриста Филип Греъм и
сменя фамилията си с тази
на съпруга си - името, с
което по-късно става
известна. През 1946 година
Хари Труман отправя
покана към баща й да

и телевизии.
Съпругът на Катрин Филип Греъм, е завършил
Харвардския университет и
е авторитетна фигура в
политиката на САЩ. Той е
човекът, който препоръчва
на Джон Кенеди да вземе
за свой заместник Линдън
Джонсън.
За жалост, в личния си
живот Филип Греъм не е
толкова волева личност.
Постоянно се бори с
депресията и алкохолизма
си. Накрая сам решава да
постъпи на лечение в
стационар, но не издържа
там и се уединява във
фермерска къща на фамилията, където се самоубива.
Всъщност самоубива се
и синът на Катрин Греъм Уилям Греъм. Той се

стане първият ръководител
на Световната банка. През
1948-а съпругът й изкупува
акции в The Washington
Post.
Става така, че старият
Майер гласува доверие на
съпруга на дъщеря си, не
на нея. Бизнесът се разраства. Washington Post
Company придобива съперника си Times-Herald, а през
1954-та вече притежава и
списание Newsweek. През
60-те години компанията се
сдобива и с няколко радиа

застрелва в дома си в Лос
Анджелис на 69-годишна
възраст. Уилям е адвокат и
филантроп, завършил е
Станфордския и Калифорнийския университет,
преподавал е право в
UCLA. Работил е като
адвокат във Вашингтонската фирма Williams &
Connolly, преди да се
премести в Лос Анджелис,
където основава инвестиционната фирма Graham
Partners и започва да се
занимава с благотворител-

на дейност.
След смъртта на съпруга си през 1963-та година,
Катрин Греъм поема
контрола над Washington
Post Company, изненадвайки мнозина, които смятат,
че й липсва достатъчен
опит. Под нейно ръководство обаче вестник The
Washington Post става
номер едно сред печатните
издания в Америка и бързо
набира слава покрай
разследванията, които
излизат на страниците му.
Това се дължи и на Бен
Брадли, когото Греъм
назначава за изпълнителен
редактор на изданието. С
публикуването на Pentagon
Papers през 1971-ва и на
агресивните разследващи
материали във вестника за
аферата "Уотъргейт", "The
Washington Post" увеличава
многократно тиража си и
става най-влиятелният
вестник на пазара в САЩ.
През 1972 г. Греъм
поема поста главен изпълнителен директор на
Washington Post Company. Тя
е първата жена - изпълнителен директор на компания
от Fortune 500 и е призната
за една от стоте жени с
най-голямо влияние в
историята на Америка.
Когато взима наградата
"Пулицър" за автобиографичната си книга през
1998-а година, Катрин
Греъм бе на 80. Славата й
отдавна вече бе изпреварила наградата. Голям принос
за това има публикуването
на тайните документи на
Пентагона.
За да публикуваш правителствени документи, когато
Щатите водят война във
Виетнам, се иска повече от
смелост - иска се мъжки
кураж. Катрин Греъм
изиграва и огромна роля за
решението на Върховния
съд на САЩ за т. нар.
Първа поправка.

Цветелина Василева 30 години на оперната сцена
Златният глас на България блести в ролята на Тоска
на сцената на Античния форум "Августа Траяна" - Стара Загора. На 16 юли оперната дива Цветелина Василева отбеляза своята респектираща 30-а годишнина на
сцената. Тя влезе в ролята на
Тоска в операта на Пучини
на Античния форум "Августа
Траяна". В тази роля Василева дебютира на сцената на
Мадисън опера в САЩ, а след
това гостува и в Уичита опера, Канзас. Певицата споделя, че много харесва своята
героиня и в много аспекти се
отъждествява с Флория Тоска.
Не са й чужди чисто човешките черти, вложени от гениалния "сърцевед" Джакомо Пучини в характера на Тоска.
Още повече че тя е певи-

ца, артистка. В България Цветелина Василева е гостувала в
ролята на Тоска в Русенската
опера, а на 16 юли се представи за първи път и пред старозагорската публика. Нейната
Тоска, в продукцията на Мадисън Опера, поставена в
Увертюрната зала, напълно
представи интерпретативните
възможности в една сложна героиня - емоционално податлива, ревнива и подозрителна,
страстна, накрая отчаяна и в
крайна сметка смела в действията си. Тъй като г-ца Василева осъществи това и пя красиво - което е не по-малко
важно, защото операта преди всичко е вокална форма
на изкуство - тази продукция
на една от най-популярните
опери в репертоара беше безспорен успех.

Василева е лиричен спинтов сопран. Тя демонстрира
последователно умение да извае дълго легато и да го изпълни с вибрации от емоции.
Тя е красива жена и изпълни
ролята с много енергия и убедителност, с физическо присъствие. Бруталната й среща
със Скарпия във второ действие беше великолепна."
East Wichita News 08.05.2014, Kerry Kuplic, M.
Mus, Wichita Grand Opera's
Tosca: "Трогателната драма на
"Тоска" се нуждае от мощно,
красиво сопрано. Цветелина Василева изпълни своята роля като Тоска без усилие и със страст... Може да
се каже, че най-големия успех в операта беше арията
на Тоска във второ действие
"Аз живях за изкуството".
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В прекрасната Италия има и забрани
Италия може да е
известна като страната на
долче вита, но животът там
съвсем няма да е сладък,
ако не следвате правилата.
Сериозни глоби очакват
онези, които не се съобразяват със забраните.
С най-много глоби e
във Венеция - през последните години градът иска да
се справи с потоци от
туристи и да запази историческото си наследство
въпреки щетите. Ще трябва
да се внимава и в Рим.
Много от прочутите
филмови сцени, с които
свързваме града, ще донесат не само адреналин и
незабравими снимки, но и
солени глоби.
Ходенето по джапанки е
забранено в областта,
известна като Чинкуе Тере.

Дворецът на дожите

Петте цветни селца, разположени на скалист бряг на
Лигурско море, са свързани с планински пътеки.
Маршрутът между селата е
много популярен сред

туристите, но на местните
власти им писнало да
спасяват закъсали посетители по джапанки, затова
през 2019 г. обявиха, че ще
въведат глоба от 50 до

2500 евро за всеки, хванат
да ходи по планинските
пътеки по джапанки или
сандали.
Сядането на стълби
също може да донесе глоба,
на едно конкретно място Испанските стълби в Рим.
Допреди няколко години
стълбите бяха любимо
място на местните и
туристите за отдих след
дълга обиколка на италианската столица. След
реставрация за повече от
1,7 милиона евро римските
власти решиха да забранят
сядането по тях.
Скачането във фонтаните в Рим не е като по
филмите. Който не прескоча това забавление, получите глоба от 450 евро.
Пиенето на алкохол по
улицата е забранено във

все повече италиански
градове. Нощният живот в
страната е оживен и
продължава до късно, но в
градове като Рим и Венеция трябва да сте в заведенията или собствената си
тераса.
Карането на колело е
забранено в историческата
част на Венеция, дори и
ако само го бутате. Във
Венеция е забранено
плуването в каналите. И
ако си мислите, че да си
топнете пръстите на краката не се брои - грешите!
Храненето на гълъбите
на площад "Сан Марко"
във Венеция е забранено.
Макар да е сред любимите
занимания на туристите,
тази дейност не е желана,
гълъбите създават проблеми в оживения град.

Мраморният трон на кралица Мария в Балчик
Дворецът в Балчик е пълен с истории, невероятни
като неговата собственичка.
След като Южна Добруджа
става част от румънските земи в началото на 20-и век,
тук идва румънската кралица Мария и се влюбва в мястото от първото си посещение.
"Цял живот съм мечтала
за такова място, представяйки си, че то може да бъде
открито само в Италия, а ето
го тук в Балчик", пише тя в
едно от писмата си. Тя изкупува няколко парцела и нарежда в Балчик да бъде изградена лятна резиденция.
Строителството започва през
1926 г.

Заради любовта си към
Италия кралицата наема двама италиански архитекти, а
за парковото пространство
избира швейцарски градинар
- по онова време швейцарците били смятани за най-добрите ландшафтни архитекти.
Това, което заварва на
мястото на днешния дворец,
много се харесва на кралицата и тя нарежда нищо от
съществуващата природа и
архитектура да не се променя. Водопади, рекички, кладенци - всичко е запазено на
мястото си, а мелниците не
се събарят, а се преустройват във вили с различно
предназначение. Много от
нещата, които красят гради-

ните, са донесени от Италия
- каменни тронове, вази и
кашпи. Те са от различни
епохи - от римски времена
през Средновековието до на-

Тракийско светилище Мочукови камъни
На 115 км от Бургас се намира тракийското светилище
Мочукови камъни. Светилището край село Мелница е
дестинация за онези, които са
запленени от мистиката на
траките, които са извършвали тук своите ритуали. В няколко групи скали има поредица от изсечени кръгове. За
да стигнем до светилището,
ще трябва да минем по екопътека, наречена Дрънчи дупка. Тя е добре обозначена и
отвежда до скалните кръгове.
На 35 км от Бургас е Старият Несебър.
Стария град е магическо
място, където всеки се връща
по различни причини - едни
заради историята, други заради заведенията под дебелите сенки на асмите, трети заради гледките на оживление.
Когато видим силуета на вятърната мелница, усещането
за преминаване в друго време е съвсем реално.
Функциите на Бегликташ
са били многобройни - съвместявал е работа като светилище, календар, часовник и
обсерватория. След изграждането на първоначалния кръг
от камъни на поляната, на

Светилище
Мочукови камъни

мястото се оформил свещен
комплекс с храм, жертвеници, олтари. Бегликташ се намира на 3 км от град Приморско, на възвишение над
Маслен нос. При входа на
Бегликташ има табела с карта, която обяснява къде какво ще видим, на самите скали е нужно е малко въображение. На главния олтар вероятно е седял върховният
жрец. От него тръгват изсечени в скалата улеи и кръстосващи се линии.
Навътре в Странджа се
чувства магията на планина-

та. В селата й се пазят традиции на столетия - нестинарските танци, които в оригиналния си вид се провеждат само в село Българи. Има
едно село, което е запазило
най-много от атмосферата на
миналия си живот - Бръшлян. Някои от къщите са над
300 години, а самият Бръшлян е обявен за архитектурен
резерват още в началото на
80-те години на миналия век.
Това е и причината толкова
много стари къщи да бъдат
запазени в автентичния си
вид.

чалото на 20-и век.
Разходката в градините на
Двореца в Балчик e уникална,защото всичко е оригинално, а не копие. Едно от

любимите места на кралица
Мария, както и на днешните посетители, е мраморният трон с гледка към морето. Той е изработен от розово-бял мрамор, донесен е от
Флоренция и се смята, че е
собственост на римски патриций.
Според изследователите е
на повече от 1800 години. До
трона има масичка от капител, на която Мария обичала да пише писма. Носят се
много слухове и легенди за
любовния живот на кралицата. През 2019 г. от културен център "Двореца" обявиха, че тронът ще е една от
ценностите в комплекса, които ще бъдат застраховани.

"Свети Димитър" е най-голямата
православна църква в град Солун
Сградата е петкорабна базилика, изградена в 313 - 323
година, в която се пазят мощите на свети великомъченик Димитър, патронния светец на Солун, Гърция. В църквата се намират едни от
най-добрите образци на мозаечната религиозна живопис. От 1988 г. е сред обектите на световното наследство
на ЮНЕСКО като част от
раннохристиянските и византийските паметници в Солун.
Криптата на църквата е музей. Свети Димитър Солунски е роден в Солун през 280
г. и умира като мъченик за
християнската вяра през 303
година. Когато император
Константин Велики преустановява преследванията срещу
християните, на мястото на
затвора на свети Димитър в
313 - 323 година е построена
малка църква.
След сто години, в 412 413 г., илирийският велможа
Леонтий в памет на избавлението му от паралич построява първата голяма църква (трикорабна базилика)
между руините на античните
терми и стадиона. Олтарна-

та част на църквата е разположена над предполагаемото
място на гроба на светеца и
при строителството са открити неговите мощи, тайно погребани там според житието му
от солунските християни в
306 година. От стария са запазени само някои архитектурни елементи и художествена мозайка. При реставрацията са възстановени мозаeчни платна от VII - VIII век
(останалите са унищожени
при пожар и са известни
единствено от фотографии) сред малкото, преживели епохата на иконоборчеството. В
мозайките личи античната
традиция, но лицата вече са
аскетично строги, напомнящи византийски икони.
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Бенедикт Къмбърбач обича
екстремните спортове

В лентата "Ван Гог: Живопис с думи"

Британецът с конско
лице Бенедикт Къмбърбач
показа в сериала на BBC
"Шерлок" своето обаяние.
Актьорът стана на 45. Той
не е безумно красив, но
играе прекрасно ролите си.
Роден е в семейство на
актьори през 1976 г. в
Лондон и започва да играе
в театъра, когато е на 13.
През 2011 г. е отличен за
ролята на Виктор Франкенщайн в едноименната
пиеса. Той е магьосник,
криминалист, чудовище на
екрана и това му се отдава с
лекота. Притежава външност на извънземен, което
му помага при изграждане
на образите.
Къмбърбач определя като
най-голямо предизвикателство главната роля, която
изпълнява в биографичния

филм "Хокинг". Заради нея
той няколко пъти се среща
със Стивън Хокинг и
обсъжда с него проекта.
Носител е на наградата
"Лоурънс Оливие" за поддържаща роля в пиесата
"Хеда Габлер".
През 2014 г. Бенедикт
играе математика Алън
Тюринг във филма "Игра
на кодове". Продукцията
разказва как математикът
разбива военни кодове и по
този начин съкращава
продължителността на
Втората световна война.
Филмът получава седем
номинации за "Оскар", а
сред номинираните е и
Къмбърбач. Извън театъра
и киното той обича екстремните спортове и се занимава с благотворителност.
Вместо професор с

костюм от туид и лула, както
често виждаме героя на
Конан Дойл, неговият
Шерлок е различен и влиза
трайно в представите на
21-ви век. Външността на
Къмбърбач не съответства
на холивудските стереотипи.
Той не е Джони Деп или
пък Брад Пит. Играе "сухи"
персонажи, а на практика
става секс символ на екрана. Актьорът е голям
почитател на британския
научно-фантастичен сериал
"Доктор Кой по телевизията
с продуцент Стивън Мофат.
През 2010 г. влиза в образа
на Винсент ван Гог и тази
роля му носи възторга на
публиката. Обича да играе
дистанцирани интелектуалци и блестящи злодеи,
психически нестабилни
персонажи.

Талантливата Людмила
Чурсина стана на 80 години
Тя успява да надари своите героини като Настася
Филиповна от "Идиот" до
пианистката Лив Щайн или
кралица Елинор с удивителна духовна сила и красота,
много точно да предаде драматизма на техния живот.
Актрисата Людмила постъпва в трупата на театър
"Евгений Ваганов", където
играе на сцената три години. Започва в масовките на
"Принцеса Турандот", "Руски
лес", но скоро се откроява и
получава централни роли като Настя в спектакъла "Нови познати", поставен от Евгени Симонов, лейди Ана в
"Ричард III", с партньори
Михаил Астангов и Михаил Улянов.
Кинодебютът на Чурсина e през 1961 г. в "Когато
дърветата бяха големи".

Следват неголеми роли в
"Утринни влакове", "Два живота". Все пак първата й голяма сериозна роля е на Даря в "Донска повест". По
време на снимките актрисата се омъжва за режисьора
Владимир Фетин и заминава с него за Ленинград(Санкт Петербург). До средата на 70-те е тя играе само в киното.
Със забележително присъствие на екрана, тя създава образа на красивата,
горда руска жена с обаяние
и сила на характера. Нейните партньори са известни
харизматични артисти - Евгений Леонов, Армен Джигарханян, Василий Шукшин, Юрий Никулин, Леонид Куравльов.
За "Жеравче" спечелва
Гран - при на XVII между-

народен кинофестивал в
Сан-Себастиян. Има повече от сто роли в киното. На
театралната сцена Чурсина
се завръща през 1974 г., в
състава на Ленинградския
академичен театър "А. С.
Пушкин" - сега Александринский театър.
Чурсина се снима в такива известни филми като
"Два билета за дневен сеанс", "Мъглявината на Андромеда", сериалите "Щит и
меч и "Адютант на негово
превъзходителство". От Холивуд й предлагат договор с
15 главни роли в киното, но
тя отказва на това изкушение.
Чурсина изпълнява главните роли в "Пролет на
Одер", "Виринея", "Жерачве", сериала "Угрюм река",
"Любов Яровая", "Олеся".

Робин Уилямс: Дадена ти е малка искрица лудост
Просто не я губи!
Кралят на превъплъщението избра смъртта през
изчезването. "Мисля, че
най-тъжните хора правят
всичко възможно, за да
направят другите щастливи." Може би тези думи
най-точно описват живота
на гениалния актьор, с
право наричан "краля на
превъплъщенията", Робин
Уилямс.
Ако беше сред нас,
звездата от "Мисис Даутфайър", "Добрият Уил Хънтинг", "Добро утро, Виетнам", "Джуманджи", "Пач
Адамс", "Двестагодишен
човек" щеше да навърши 70
години. Робин обаче избра
да остане на 63 г., отнемай-

ки сам живота си на 11
август 2014 г., три седмици
след рождения си ден. Така,
слагайки край на физическото си съществуване,
актьорът показа колко
страшно е било за него да

приеме, че е възможно да
живее без съзнанието си.
Причината за това толкова
тежко решение е една болест
- деменция с телца на Леви,
която според невролозите е
междинното звено между
болестта на Паркинсон и
болестта на Алцхаймер.
Според вдовицата му Сюзън
Шнайдер Робин е помагал
на много хора през живота
си, но никой не е успял да
помогне на него в борбата с
коварното заболяване и
депресията, предизвикана от
състоянието му.
Роден е на 21 юли 1951
г. в Чикаго, Илинойс, в
семейството на Робърт
Уилямс, шеф във "Форд", и
бившия модел Лори Макло-

рин. Като дете той е бил
много пълен, заради което
никой не искал да си играе
с него. За да привлече
вниманието на съучениците
си, момчето започнало
непрекъснато да преправя
гласа си. До момента, в
който завършва гимназия,
Уилямс е вече добре познат
заради вродения си комедиен талант и е избран за
"Най-голям шегаджия" сред
своите съученици.
Изучава политически
науки в Калифорнийския
мъжки колеж в Южна
Калифорния, но е приет в
Колежа в Марин да учи
театър. Талантът му на
театрален актьор прави
възможен приемът в "Джу-

лиард Скул", Ню Йорк,
където прекарва три години
под вещото ръководство на
изтъкнатия Джон Хаусман.
За първи път младият
Робин приковава вниманието на телевизионните
зрители в комедийния
сериал Happy Days през
1978 и 1979 г. в ролята на
Морк - маниакално, комично извънземно. Невероятно
смешното, но и трогателно
изпълнение незабавно го
прави звезда и му донася
"Златен глобус". "Моля, не
се безпокойте прекалено
много. Защото в края на
краищата никой от нас
няма много на тази Земя.
Животът е мимолетен",
казва той.

приложение
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Анекдоти
Един дядо имал ябълкова градина, която граничела с езеро. Един ден
решил да си набере ранни ябълки, взел кофата и
се запътил към градината. Когато стигнал, видял,
че в езерото се къпят голи моми. Седнал дядото
на брега да се порадва
на гледката, но момите го
видели и се потопили до
шиите:
- Махай се, перверзник! - закрещели.
- Няма да излезем, докато не се махнеш!
Доядяло го дядото:
- Изобщо не ме интересуват голотиите ви, дошъл съм да нахраня крокодила…

Из новия хит на Слави:
Една ракета
с цвят червен,
една за теб,
една за мен!
Какво му трябва
на човека?!
И астронавтка
с бронзов тен!
Една за теб,
една за мен!

Зад всеки успял мъж
стои една изненадана тъща!

На изписване от психиатрията:
- Благодаря, докторе!
Не предполагах, че нищожество като Вас ще ме излекува от манията ми за
величие!

Жена подава в полицията заявление, че мъжът
й е изчезнал.
Полицаят пита:
- Какво да му кажем,
ако го намерим?
- Предайте му, че майка ми се обади и каза, че
няма да ни идва на гости.

- От какво е тази шуба?
- От българска лисица.
- А защо е така настръхнала?
- Вие някога били ли
сте в България?
- Не!
- А тя е била!

- Да си тръгнеш преди края на работното време е лоша поличба...
- Що бе, Ванка?
- Що, що, един приятел така се разведе…

- Докторе, хапчетата,
които ми дадохте, много
помогнаха!
- Вие пациент ли бяхте, или наследник?

- Жена, вече съм депутат. Има ли нещо, което да трябва да ми кажеш? Изневерявала ли си
ми?
- Да, мъжо, три пъти.
- Разкажи ми.
- Първият път беше,
когато нямахме пари за
ядене и децата гладуваха,
трябваше да спя с някого
за пари.
- Добре, жена, спасила си ни от глад.
- Вторият път беше, когато ти влезе в болницата
и нямахме пари за операция. Та аз.... нали разбираш... с доктор Иванов.
- Добре, булка, спасила си ми живота. А после
защо? Нали станахме богати?!
- Спомняш ли си, че на
изборите не ти достигаха
стотина гласа, за да станеш депутат?
- Тате, какво е "преуспял мъж"?
- Амиии, как да го обясня… Това, синко, е човек,
който изкарва повече, отколкото харчи жена му.
- И този ден пропадна безразвратно.
- Искаше да кажеш
"безвъзвратно?"
- Не.
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Влак, привлекателен
мъж и майка с момченце
в едно купе.
Момченцето:
- Господине, женен ли
сте?
- Не, не съм. - усмихнато отговаря мъжът.
- А кола имате ли?
- Да.
- А, печелите ли много
пари? - пита момченцето
- Може да се каже, да.
Момчето се обръща
към майка си:
- Ъъъ, мамо, к'во друго
трябваше да го питам?
Жени и пари, собственик нямат! Кой колкото успее да ги задържи...
- Що е то рафтинг?!
- Да изпиеш целия алкохол от рафта!

2080 г. Връщаш се
вкъщи от екскурзия до
Марс. Сваляш скафандъра, казваш на ваната да
се напълни. Телепортираш
се в хола. Копираш от мозъка спомените и качваш
снимки във Фейсбук. Накрая влизаш във ваната,
а водата ледена!!! Съвсем
си забравил, че “Топлофикация” прави профилактика.
Когато българинът се
нареди на опашка, той не
се радва толкова на това, че опашката пред него намалява, колкото на
това, че зад него се увеличава.
Сексапилна мадама
отива на преглед при лекаря. Той й казва:
- Съблечете се.
- Ама мен ме е срам?
- Добре тогава, ще изгася лампата да не се
притеснявате.
Тъмнина, шум от сваляне на дрехи. Мадамата
пита:
- Къде да си оставя
дрехите?
- Ей тук, на стола, до
моите.
Гинекологът търси
проблеми там, където други търсят радост!

- Колко пъти да ти
повтарям: Сок е, когато
пише 100%, напитка - когато е от 50 до 80%, а ако
пише 40% - това е нектар.
- Да! Аз откога разправям, че ракията е нектар!
Обява в магазин:
- Не позволявайте да
Ви заблудят на друго място. Купете си от нас!
Български и македонски космонавт правят
първи контакт с извънземни:
- Вие какви сте?
- Ние сме българин и
македонец…
- Ясно, двама българи
сте.
И те така започнаха
"Междузвездните войни"...
- Чувам, че си се
оженил? Поздравления! И
как е, щастлив ли си?
- Жена ми казва, че да.
- Ало, полицията...
Аз съм собственикът на
златарския магазин... Искат да ме ограбят...
- Моше, пак ли сте
вие?! Нали се разбрахме,
че ако клиентът ви поиска два процента отстъпка, това няма как го считаме за грабеж...
Софийският зоопарк ви
кани на ново екстремно
изживяване - "Ден на отворените врати."

- Отче, съгреших!
- В тая жега ли, ма? Ти
не си добре!
Положението в градския транспорт е "немити,
недраги".
В цял свят алкохолизмът се счита за болест...
Само у нас питат:
- Що не пиеш, да не си
болен?
Ей кви времена настанаха! Днес имам повече
маски, отколкото слипове!
Две баби пред блока:
- Марче, какво е това
да се влюбиш безумно?
- Ами, това е да се влюбиш, ама да не помниш в
кого!
- Жена ми е лъжкиня! - споделя с най-добрия
си приятел един съпруг.
- Откъде знаеш?
- Снощи не се прибра
вкъщи и когато я питах къде е била, каза, че е пренощувала при най-добрата
си приятелка Мария.
- И?
- Значи е лъжкиня. Аз
прекарах нощта с Мария!
Офицер от отдела за
борба с наркотиците отива в една ферма и иска да
провери района за забранени от закона растения.
Фермерът казва:
- Няма проблем, сър,
само не ходете в ей онова
поле...
Офицерът избухва:
- Мистър, аз представлявам щатската власт!
И гордо вади значката
от джоба си:
- Виждате ли тази значка?! Тази значка ми дава
право да ходя където пожелая, за да си свърша работата! Без повече обяснения!
- Окей, сър! Можете да
ходите, където си поискате.
- съгласява се фермерът.
След пет минути фермерът вижда, че офицерът бяга с пълни сили, а след него - разярен бик. Фермерът притичва след тях, крещейки:
- Значката! Покажи му
значката!

Пияна жена се прибира вкъщи и още от прага
вдига скандал:
- Вижте го бе, гадината! Аз го търся по всички
кръчми и барове, а той
седи тихо в кухнята и найспокойно мие чинии!

Събудих се сутринта и
си помислих:
- Ще стана, планини ще
поместя...
После се обърнах на
другата страна и си викам:
- Бе к'во ше й се меся на
природата, нека си стоят...

- Вече 14 години ме
поправяш непрекъснато.
За всичко!
- 15, скъпи, 15…

- Искаш ли да знаеш,
защо съм тъжна?
- Да, само ако е до 200
лева.
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165 години от рождението
на Джордж Бърнард Шоу
Той е една от найинтересните личности на
19-и век. Напуска училище
на 15 и се самообразова,
за да стане един от найвеликите световни драматурзи и една от найинтересните личности в
историята на човечеството.
Повечето от творбите му
са култови: "Професията
на мисис Уорънс", "Света
Жана" и "Пигмалион",
достатъчно за един гений.
Интересите му са в широк
диапазон - като започнем
от изкуството, преминем
през интереса му към
идеите на социализма и
пацифизма и стигнем до
посвещаването му във
вегетарианството. Шоу е
известен като драматург, но
се интересува не само от
театъра - изключително
оригинален автор в
областта на музикалната и
литературната критика.
Наричат го майстор на

парадокса и кръстник на
Театъра на абсурда, както и
"умен глупак". И той
наистина е всичко това,
защото е трудно многопластова личност като него да
бъде характеризирана
едностранчиво. През 1925 г.
е награден с Нобелова
награда за литература.
През 1938 г. филмът "Пигмалион", заснет по едноименната му пиеса, грабва
"Оскар". Същата пиеса е
играна като мюзикъл на
Бродуей под името "Моята
прекрасна лейди", а филмът
с това заглавие спечелва 8
награди "Оскар".
Човек, който обича да
наблюдава човешката
природа, не се страхува да
осъжда пороците, може да
регистрира съвсем точно
всяко "движение" на душата. Шоу не уважава с
присъствието си дори и
погребението на баща си осъжда го на пълна забра-

Бурният живот на Енрико
Карузо съхранен в писма
Аукционната къща Christie's обяви
огромен архив от
документи на Енрико Карузо за продажба на частни лица.
Той включва 282
писма и телеграми,
изпратени от него,
и 423 до него, датиращи от цялата му
кариера. "Бурният и
драматичен личен
живот на великия
тенор Карузо е разкрит чрез съкровищница от писма и
други документи, които могат да бъдат
закупени.
Карузо има две
деца от певицата Ада
Джакети, преди да
започне дългосрочна
връзка със сестра й
Рина и в крайна
сметка да се ожени
за американската наследница Дороти Парк Бенджамин
през 1918 г. Три години по-късно, на 48-годишна възраст, той напуска този свят, а причината е плеврит.
Сред документите, които могат да бъдат закупени, са
писмо от бъдещата съпруга на певеца Дороти Бенджамин, в което тя задава въпрос на Карузо дали е поискал нейната ръка от баща й, както и телеграма от сопраното Ада Джакети. Има и 185 фактури за продажба,
някои от които остават неплатени в продължение на сто
години.
"Тези писма разказват увлекателна история", казва
Томас Венинг, ръководител на отдела "Книги и ръкописи" в Christie's - Лондон. "Те ни вкарват в съзнанието на
Карузо, който от обикновен, провинциален тенор става
най-известния певец в света. Писмените сведения ни
дават и гледната точка на близките до тази изключителна личност в музикалния свят. Изглежда, че Карузо е
бил в постоянен емоционален екшънл."
Архивът, който включва също снимки, изрезки от
вестници и съдебни книжа, е предаден от немощния
певец на приятеля му Антонино Пероне фу Антонио
през май 1921 г. Това се случва малко преди Карузо да
напусне САЩ - три месеца преди смъртта му.

ва заради алкохола. Училището му било скучно и го
смятал безполезно. Рано
напуска завинаги този
"дом на тъгата" и започва
работа във фирма за
недвижими имоти. Среща
се както с мизерията на
изпаднали хора, които
губят домовете си, така и с
охолството на богати хора,
които търгуват с жилища,
сякаш ще живеят няколко
живота.
Биографите отдават
значение на този негов
период - според тях именно
тогава у него се оформили
социалните му възгледи за
справедливост в обществените отношения. Когато е
на 20, Джордж Бърнард
Шоу вече имал житейския
опит на човек, който сам
си изкарва хляба. Заминава при майка си в Лондон
и започва работа като
учител по пиано. В свободното си време обичал да се

"шляе" из Британския
музей. За повече тежест, и
за да прикрие един белег
от шарка на бузата си, си
пуснал брада. През 1925 г.
той създава пиесата "Света
Жана", за която е награден
с Нобелова награда, придружена от високата оценка:
"Творчеството му е
белязано от идеализъм и

човечност, а стимулиращата му сатира прелива от
странна поетична красота".
За 60 години творчество
Шоу написва 63 пиеси,
голям брой политически
есета и над 250 хиляди
писма. Идеите му за
еманципация на жените
дават старт на феминизма
в театралното изкуство.

Анастасия Ингилизова
търси себе си
Актрисата Анастасия Ингилизова е в период от живота си, в който истински
се търси. Определя се като
дете, което мечтае и вижда
хоризонти и същевременно
като много тъжна жена.
Споделя, че е трудно да
си Анастасия Ингилизова.
Ако можеше да разговаря с
20-годишното си "аз", щеше
да каже, че много я чака и
да живее всяка една секунда.
Родителите й заминават
да работят в Либия и тя е
отгледана от бабите и дядовците си. Дядо й намира артистичното в нея. Така тя се
явява на конкурс със стихотворение. Когато се качва на
сцената, вижда в прожектора песъчинки прах, разбира, че е сама и може да си
прави каквото иска. Накрая
си казва, че винаги иска да
е на сцената.
"Като се поклоних на
публиката, и си казах, че искам винаги да съм на сцената. Това не се е променило и до днес", разказа тя пред
"Нова тв".
Според нея трагикомичното е нейният белег като
актриса. Предпочита не да
има, а да бъде. Мисли, че е
на върха, в един пик, от който има няколко посоки. Казва, че е била на върха когато е била влюбена, а при
разделите е била на дъното.
Да бъде майка на две деца,
за нея е предизвикателство.
"За миг съм била на дъното. Тогава, когато погледна родителите си в очите, се
чувствам провалена, защо-

то те са двамата заедно и
правят всичко за нас, да сме
добре", сподели Ингилизова,
която има две момчета. Баща на по-голямото е актьорът Деян Донков, а на помалкото - Христо Петков,
който също е актьор. И с
двамата е в добри отношения.
"Нали трябва да даваш
свобода, да даваш любов, да
обичаш някого заради тъмните и светлите му страни,
обаче се оказва, че не е та-

ка. Правиш това, но се оказва, че си глупак. Оказва се,
че трябва да мислиш повече
за себе си, да се правиш, че
нещо не те обижда - как си
играл или каква домакиня
си. Тогава моят въпрос е какво трябва да правиш, за
да не бъдеш наранен и ти
да не нараняваш в любовта", заяви Ингилизова, изтъквайки, че си е тръгнала
от една връзка, когато е трябвало да направи компромис
с душата си.
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Снимки Интернет
Президентът на САЩ Джо Байдън
направи гаф и обърка имената
на своите предшественици
Доналд Тръмп и Барак Обама.
Настоящият държавен глава на
САЩ по време на посещение в
автомобилен завод в щата
Пенсилвания каза: През 2009 г.,
в разгара на Световната
икономическа криза, тогавашният президент Тръмп ми каза да
предприема всички възможни
действия за спасяването на
автомобилната индустрия. Малко
по-късно 46-ият стопанин на
Белия дом се усети. "Извинявайте, направих грешка на езика.
Исках да кажа президентът
Обама", поправи се той. Байдън
бе вицепрезидент на Обама.

Русия

ÞÍÅÑÊÎ äîáàâÿ 33 íîâè îáåêòà êúì Ñïèñúêà
íà ñâåòîâíîòî êóëòóðíî íàñëåäñòâî
Ïîòâúðäåíè ñà îêîëî äâå äóçèíè
êóëòóðíè îáåêòè, êàêòî è 1394
êì æåëåçîïúòíà ëèíèÿ â Èðàí
След няколко дни
онлайн обсъждания Организацията на Обединените
нации за образование,
наука и култура (ЮНЕСКО)
реши да добави 33 нови
обекта към Списъка си за
световно културно наследство до момента, като
предстоят още дискусии,
пише БГНЕС.
Поради пандемията от
COVID-19 Комитетът на
ЮНЕСКО за световно
наследство не се срещна
миналата година, така че
тазгодишната сесия,
базирана във Фуджоу,
Китай, и на която присъстват виртуално участници
от цял свят, преразглежда
номинациите за 2020 и
2021 г.
ЮНЕСКО определя
първите си обекти на
световното наследство
през 1978 г., като Националният парк Йелоустоун в
САЩ и Галапагоските
острови в Еквадор са сред
дестинациите във встъпителния списък. Четири

десетилетия по-късно да
бъде коронясана за обект
на световното наследство
на ЮНЕСКО остава силно
желана чест за много
дестинации. Според
ЮНЕСКО, за да бъдат
включени в Списъка на
световното наследство,
обектите трябва да имат
"изключителна универсална стойност". Процесът на
номиниране може да
отнеме години.
Дестинациите трябва да
отговарят на един от
няколко критерия, за да
влязат в списъка. Може те
да са "уникално или поне
изключително свидетелство за културна традиция
или жива или изчезнала
цивилизация". Или те
могат да съдържат "природни явления с голямо
значение или области с
изключителна природна и
естетическа красота". Ако
емблематично място
получи статут на ЮНЕСКО,
страната може да получи
финансова помощ и екс-

Построена през 20-те и 30-те години на миналия век, иранската
железопътна линия минава по неравни маршрути, както и по
невероятни 174 големи моста, 186 по-малки моста и 224 тунела, вкл.
11 спираловидни тунела.

пертни съвети от ЮНЕСКО,
за да помогне за запазването на обекта. Статусът на
ЮНЕСКО също поставя
дестинацията на картата и
понякога допринася за
увеличаване на броя на
туристите. От друга страна,
някои от най-известните
обекти на ЮНЕСКО са и
дестинациите, превърнали
се в синоним на прекомерен туризъм през последните години.
Представител на ЮНЕСКО заявява пред Си Ен Ен,
че разискванията ще
приключат днес. До този
момент в списъка са добавени няколко природни
обекта, вкл. горският
комплекс Kaeng Krachan в

Тайланд. Гора, известна
със своите застрашени
растения и птици. Освен
това са потвърдени около
две дузини културни обекти, вкл. историческият
варовиков град As-Salt в
Йордания. В списъка е и
археологическият комплекс
Chankillo в Перу, праисторически обект, който е бил
използван за проследяване
на слънцето, за да се
отбележат дати в продължение на една година. От
своя страна иранската
железопътната линия
"Transirani", 1394-километрово трасе, което пресича две
планински вериги, сега
също е обект на световното
наследство на ЮНЕСКО. ç

Áèâøà ëþáîâíèöà íà àáäèêèðàëèÿ êðàë Õóàí Êàðëîñ ãî äàäå íà ñúä

Архивна снимка от 2006 г.: Крал Хуан Карлос и Корина Ларсен в Барселона

Бивша любовница на абдикиралия испански крал Хуан Карлос е завела дело в британски
съд, като го обвинява, че я шпи-

онира, предаде Епицентър. PR
компанията, която представлява
Корина Ларсен, бизнесдама,
свързвана дълго време с бившия

крал на Испания, потвърди, че
тя е поискала от британски съд
да издаде ограничителна заповед
срещу Хуан Карлос и да й бъдат
присъдени компенсации за вреди от неговото поведение.
Адвокатът на бившия монарх
досега не е отговорил на запитване от Асошиейтед прес по казуса, но неведнъж е отстоявал
невинността на Хуан Карлос във
финансовия скандал, предизвикал подозренията на следователи в Швейцария и Испания.
Швейцарската прокуратура разследва трансферите на няколко
милиона евро, дадени на Хуан
Карлос от покойния саудитски
крал Абдула. Бившият испански
монарх по-късно прехвърля част
от сумата на Ларсен, която живее в Лондон и според разслед-

ващите това е опит парите да бъдат укрити от властите. Изглежда, че нежеланието на Ларсен да
върне парите на Хуан Карлос е
причина за настоящия им конфликт, който стига до съда.
Хуан Карлос, който е на 83
години, абдикира от престола в
полза на сина си Фелипе Шести
през 2014 г. Репутацията му на
водач на прехода на Испания към
демокрация след диктатурата на
ген. Франко бе помрачена от този и други скандали. Миналия август той напусна Испания и се установи временно в Обединените
арабски емирства, след като испански следователи започнаха
разследване дали не е получавал
подкупи във връзка с договор в
Саудитска Арабия, спечелен от испански консорциум. ç

заяви вчера, че иска
Великобритания и Франция
да бъдат включени в
разширен формат на
преговори за контрола на
ядрените оръжия със САЩ.
Високопоставени руски и
американски представители
се срещнаха в сряда в
Женева, за да рестартират
преговорите за намаляване
на напрежението между
двете най-големи ядрени
сили в света, чиито отношения са в най-ниската си
точка от времето на
Студената война. Руският
посланик във Вашингтон,
Анатолий Антонов каза, че е
неизбежно двете страни в
крайна сметка да разгледат
разширяване на формата на
преговорите за контрола на
ядрените оръжия с включването на още световни сили,
и че Москва вижда привличането на Великобритания и
Франция като приоритет в
това направление. "Този
въпрос стана особено
актуален в светлината на
неотдавнашното решение на
Лондон да увеличи максималния брой на ядрените си
бойни глави с 40 процента до 260 единици", посочи
днес Антонов в изявление,
публикувано от руското
външно министерство.

Президентът
на Турция Реджеп Ердоган
заяви, че до 2023 г.
страната очаква да започне
пълноценно производство на
газ от находище в Черно
море. Той направи такова
изявление по време на
церемонията по изгаряне на
първия газ, произведен от
пробен кладенец на шелфа
на Черно море в провинция
Сакария. "Полагаме големи
усилия, за да успеем да
започнем първата фаза от
разработването на черноморското газово находище
до 2023 г. Техническите ни
възможности в областта на
сондажите ни позволиха да
прекратим външната
зависимост", заяви той.

Турция
подновява строежа на
бетонна стена по границата
си с Иран заради опасността
от мигрантска вълна от
Афганистан. Новото съоръжение ще е дълго 300 км.
Освен за опасността от
бежанска вълна, Русия
предупреждава за активно
придвижване на ислямисти
към Афганистан. Афганистан Иран - Турция - това е пътят
на новата мигрантска вълна.
140-километров участък от
турско-иранската граница е с
бетонна стена. Толкова
километри са защитени и с
бодлива тел. Но това не
спира бежанците. Само през
последните 3 седмици над
1600 нелегални имигранти
са се опитали да влязат в
Турция, съобщават турските
власти. 65 км от новата
стена трябва да бъдат
изградени до края на
годината. Стената ще е
висока 3 м. По протежението й ще бъдат разположени
около 60 наблюдателни
кули.
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Àíòîàíåòà Êîñòàäèíîâà ñ ðåàëåí
øàíñ çà âòîðî îëèìïèéñêî îòëè÷èå
Българката с трети резултат в
квалификациите на 25 метра
пистолет след прецизна стрелба
Антоанета Костадинова
се класира на трето място
в квалификациите на
дисциплината 25 метра
пистолет след прецизната
стрелба на олимпийския
турнир по спортна стрелба
в Токио. Българската
състезателка, която преди
няколко дни спечели
сребърен медал на 10
метра пистолет, постигна
293 точки и беше изпреварена само от Зорана
Арунович (Сърбия) с 296
точки и от защитаващата
титлата си от Рио 2016 Ана
Коракаки (Гърция) с 294
точки.
Другата българка Мария Гроздева, двукратна
олимпийска шампионка в
дисциплината от Сидни
2000 и Атина 2004, е 22-ра
с 288 точки. Тя навакса
колебливо начало с 94
точки и се придвижи доста
напред, но в последния си
изстрел направи осмица,
което намали значително
шансовете й да се класира
в първата осмица. "Не е
невъзможно да се пребори за финал, но ще бъде
доста трудно. Ако беше
направила последния
изстрел и беше стигнала
до 290, шансовете щяха да
бъдат по-добри", коменти-

ра личният треньор и
съпруг на Гроздева Валери Григоров.
Квалификациите продължават днес с бърза
стрелба, след което
първите осем се класират
за финала.
Българската състезателка по ловна стрелба
Селин Али остана на 20ото място в квалификациите на трап на Олимпийските игри в Токио 2020.
Така 19-годишната световна шампионка за девойки
не успя да стигне до
място в топ 6, което дава
право на участие на
финала.
В първия ден от квалификациите Али бе 16-а,
като завърши с 69 точки.
Вчера тя започна доста
добре и в първия кръг
имаше само 1 грешен
изстрел и 24 успешни. Във
втория обаче тя направи
още 3 грешки, които я
свалиха надолу в крайното класиране, като тя
завърши с общ сбор от
115 точки от двата квалификационни дни.
Али изрази задоволство от представянето си в
Токио. "Със сигурност
вълнението беше много,
много голямо. Това е

Антоанета Костадинова смята, че има добра изходна позиция за медал преди днешните решителни стрелби

нещо, което не съм
изживявала никога.
Ходила съм на много
големи състезания, но не
съм изпитвала подобно
нещо. В първата серия
вълнението беше свързано с началното притеснение, а в последната
серия то беше по-скоро
от това, че се движех подобре, отколкото съм
очаквала. В никакъв
случай не се чувствам
сломена. Главата ми е
високо вдигната. Със
сигурност имам пропуски, върху които да работя, но винаги трябва да
гледаме позитивно на
нещата", коментира Али.

"Имах резултат, към
който се целях. Приближих се максимално до
него - може би 2 панички
над това, което направих
тук. Не мога да кажа, че
съм много разочарована,
със сигурност резултатът
ми не е лош, но е недостатъчен на такъв форум,
наясно съм с това", допълни Али.
Тийнейджърката обясни
още, че и изключително
горещото време също е
повлияло. "Условията
оказаха изключително
влияние. Беше много тежко.
В официалните тренировки
стреляхме на дъжд, в
състезанието беше много

горещо и задушно. Не е
лесно да стоиш на слънцето
за толкова дълго време. Аз
лично имам много тежки
главоболия от това слънце.
Ние сме на открито и
условията по принцип много
влияят", сподели родната
олимпийка.
Първа в квалификациите
завърши словачката Зузана
Рехак Стефечкова с перфектна стрелба от 125
точки. С три точки помалко на второто място
остана Алесандра Перили
от Сан Марино, а третото
място с по 121 точки
поделиха Силвана Станко
от Италия и Летиша Сканлан от Австралия. ç



Áèòêàòà ìåæäó
Èíäèéñêà ìåäàëèñòêà ïîëó÷è áîíóñ Íàêðàòêî
Ëóäîãîðåö è Îëèìïèàêîñ áåçïëàòíà ïèöà äî êðàÿ íà æèâîòà ñè Отложиха мача
между Арда и ЦСКА
Индийката Миот втория кръг на Първа
çàïî÷âà íà 3 àâãóñò
рабай Чану спечелига. Локомотив (Сф)

От УЕФА обявиха датите на мачовете между
Лудогорец и Олимпиакос от третия предварителен кръг на Шампионската лига. Първата среща
е на 3 август от 22 часа на "Георгиос Караискакис" в Пирея. Реваншът ще се играе на 10 август
от 21 часа в Разград.
Треьорът на Лудогорец Валдас Дамбраускас
бе доволен от победата с 3:1 срещу Мура и класирането на отбора за третия квалификационен
кръг на Шампионската лига. "Беше много трудно.
В Шампионската лига са точно такива двубои.
Ние реагирахме добре след допуснатия изравнителен гол. Вкарахме добри попадения, особено
второто, което обърна нещата в наша полза. Очаквахме съперника да се отвори, да играе по-настъпателно и това се случи. Това бяха два много
добри мача за нас. Все пак успяхме да си гарантираме европейски футбол до декември. Имаме
още една възможност да направим следващата
крачка по пътя към групите на Шампионската
лига", сподели Дамбраускас след мача с Мура.
"Не мисля, че Олимпиакос е толкова голямо
препятствие или не толкова голямо. Всички знаете колко силен тим са. Най-важното за нас, тук
в Разград да се подготвим за съботния мач за
първенство срещу ЦСКА 1948 - физически и тактически. Няма отбор, от който ние да бъдем уплашени и да се страхуваме. Ние искаме и можем
да владеем топката и да покажем колко сме добри, вълнувайки нашите фенове с футбола, който
играем", завърши Валдас Дамбраускас.ç

ли сребърен медал
във вдигането на
тежести при жените в кат. до 49 кг,
който е единствен
за родината й до
момента на Олимпийските игри в Токио. Това отличие
само по себе си е
невероятна награда за всеки спортист, но като бонус
индийката получи
безплатно пица и
билети за кино до
края на живота си.
Индия има 125
атлети в японската
столица, а верига
киносалони обеща
безплатни билети
до живот за всеки
медалист, но дори
и тези спортисти,
които не стигнат до
почетната стълбичка, ще имат по три
безплатни пропуска за година.ç

пък ще посрещне
Локомотив (Пд) на
стадиона на Царско село
в столицата на 1 август
от 20,15 часа.

Една от легендарните
фигури
в българския спорт Стефан Чомаков-Чомака,
е починал, обявиха от
Българската федерация
по хокей на лед. Чомаков е дългогодишен
играч на ЦСКА, Академик
(Сф) и националния
отбор. Участвал е на
световните първенства в
периода 1963-1967 г.
След края на състезателната си кариера става
треньор. Води Академик,
а през 80-те години и
националния отбор на
България. През 90-те в
продължение на дълги
години е генерален
секретар на федерация
по хокей на лед.
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Тв програма - петък, 30 юли
ÁÍÒ 1
06.30 Денят започва сутрешен блок с
Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 Книга на книгите анимационен филм
09.35 Васко да Гама от село Рупча детски
тв филм /5 серия/
10.45 Давай, Астробой! анимационен филм
11.00 БНТ на 60 /п/
11.55 Препрочитаме Вазов
12.00 По света и у нас
12.25 Новини на турски език
12.30 Линия "Токио 2020"
13.00 Олимпийски игри Токио 2020: Лека
атлетика, Стрелба /спортен пистолет, жени/ пряко предаване
15.45 Олимпийски игри Токио 2020: Волейбол /мъже/: Руски олимпийски
комитет - Франция пряко предаване
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня коментарно предаване
19.00 Златният век 11-сериен тв филм /
България, 1984г./, 1 серия, режисьор Любен Морчев, в ролите: Мариус Донкин, Румян Лазов, Васил
Михайлов и др.
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 Днес на Игрите обзор на Олимпийските игри Токио 2020
23.00 По света и у нас
23.30 БНТ на 60 /п/
00.30 Отворената врата игрален филм /п/
(12)
02.00 По света и у нас /п от 20:00
часа/
03.00 Олимпийски игри Токио 2020: Лека
атлетика пряко предаване
04.30 Олимпийски игри Токио 2020: Плуване /финали/ пряко предаване

bTV
05.30 "Домашен арест" /п./ - сериал, с.3
еп.1
06.00 "Джи Ай Джо: Ренегати" - анимация,
сериал, еп.23
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно предаване с водещи Златимир Йочев и
Биляна Гавазова
09.30 "Преди обед" - токшоу (най-доброто)
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците" - комедийно шоу (2014
г.)
13.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /
п./
14.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с.3
еп.86
16.00 Премиера: "Малки убийства" - сериал, с.2 еп.37
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова,
финал на сезон 9
18.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с.6 еп.3, 4
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Опасно изкушение" сериал, еп.12
21.00 "Скъпи наследници" - сериал, еп.45
22.00 "Комиците" - комедийно шоу (2013
г.)
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Домашен арест" - сериал, с.3 еп.2
00.00 "Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, с.19 еп.15
01.00 "Седем часа разлика" - сериал, с.2
еп.24
02.00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал, с.14
еп.43, 44

bTV Action
05.00 "Твърде лично" - сериал, с.2 еп.12
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Роботи под прикритие" - сериал, с.4
еп.23 - 26

08.00 "Твърде лично" - сериал, с.2 еп.12
09.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал, с.5 еп.14
10.00 "Стрелата" - сериал, с.7 еп.4
11.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с.5 еп.7
12.00 "Мъртва точка" - сериал, с.3 еп.17
13.00 "Натрапник" - трилър (Канада, 2018),
режисьор Дани Дж. Бойл, в ролите:
Кели Съливан, Ана Ван Хуфт, Дан
Пейн, Алиша Нютън и др.
15.00 "Твърде лично" - сериал, с.2 еп.13
16.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал, с.5 еп.15
17.00 "Мъртва точка" - сериал, с.3 еп.18
18.00 Премиера: "Хуберт и Щалер" - сериал, с.5 еп.8
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" сериал, с.7 еп.5
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Закон и ред:
Специални разследвания" - сериал,
с.21 еп.16
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Мумията" - фентъзи,
екшън, приключенски (САЩ, 1999),
режисьор Стивън Съмърс, в ролите:
Брендън Фрейзър, Рейчъл Вайс, Джон
Хана, Арнолд Вослу, Кевин О`Конър, Ерик Авари, Патрисия Веласкес и др.
00.15 "Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, с.21 еп.16
01.15 "Хуберт и Щалер" - сериал, с.5 еп.8
02.15 "Стрелата" - сериал, с.7 еп.5
03.15 "Мъртва точка" - сериал, с.3 еп.18
04.15 "Легендите на утрешния ден" - сериал, с.5 еп.15
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bTV Cinema, 23.30 ч., "Косвени жертви" - екшън,
трилър (САЩ, 2002), режисьор Андрю Дейвис, в
ролите: Арнолд Шварценегер, Джон Легуизамо,
Франческа Нери, Илайъс Котеас, Джон Туртуро,
Клиф Къртис, Тайлър Поузи и др.

14.15

bTV COMEDY
05.00
06.00
07.00
08.00
08.30
09.30
10.00

12.00
13.00
14.00
14.30
15.30
17.00
18.00
19.00
19.30
21.00
22.00
23.00
00.00
02.00
03.00
04.00

"Дивата Нина" /п./ - сериал
"Дивата Нина" - сериал, еп.51
"Столичани в повече" /п./ - сериал
"Преспав" /п./ - сериал
"Двама мъже и половина" /п./ сериал
"На гости на третата планета" /п./ сериал
"Том и Джери: Шпионска мисия" анимация, екшън, приключенски
(САЩ, 2015), режисьори Спайк
Бранд и Тони Сървоун
"Приятели" /п./ - сериал
"Двама мъже и половина" /п./ сериал
"На гости на третата планета" /п./ сериал
"Столичани в повече" /п./ - сериал
"Новите съседи" /п./ - сериал
"Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
"Приятели" - сериал, еп.1, 2
"Преспав" - сериал, еп.19
"Барът на Пепе" - сериал, еп.3
"Столичани в повече" - сериал, с.13
еп.9
"На гости на третата планета" сериал, еп.61, 62
"Двама мъже и половина" - сериал,
с.11 еп.9, 10
"Том и Джери: Шпионска мисия" анимация, екшън, приключенски
(САЩ, 2015)
"Дивата Нина" /п./ - сериал
"Шоуто на Николаос Цитиридис" /
п./
"Столичани в повече" /п./ - сериал

bTV Cinema
05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с.3 еп.17,
18
08.00 "Джой" - драма, биографичен (САЩ,
2015), режисьор Дейвид О. Ръсел, в
ролите: Дженифър Лорънс, Робърт
Де Ниро, Едгар Рамирес, Даян Лад,
Върджиния Мадсън, Изабела Роселини, Брадли Купър, Даша Поланко,
Елизабет Рьом, Дона Милс, Дрина
Де Ниро и др.
10.30 "Ривърдейл" - сериал, с.3 еп.19, 20
12.30 "Убийства край езерото" - трилър
(САЩ, 2019), режисьор Тим Крус, в

Горещо
Днес остава горещо. Дневните температури ще бъдат от 37 до
около 41 градуса. Ще бъде слънчево, но в следобедните часове над
Северна България ще се появят купести облаци. На места, главно в
североизточните райони е възможно да превали за кратко и да
прегърми.
Ще духа слаб вятър от север, а в източните райони - до умерен
от изток. Там температурите отново ще бъдат малко по-поносими, до
33 градуса.
Пореден горещ ден очаква и столицата, с максимална температура около 37, 38 градуса.
Почти без промяна ще остане времето в събота и неделя. През
първия ден на отделни места в Северна България ще превали краткотрайно, придружено от гръмотевици.
Температурите ще останат без промяна.
В началото на следващата седмица за кратко над страната ще
прониква не толкова гореща въздушна маса. Температурите в понеделник ще са от 35 на запад и северозапад до 42 в източните
райони, а във вторник - от около 34 до 39 градуса в цялата страна.

16.45

18.45

21.00

23.30

01.45

04.15

ролите: Ники Уелън, Ана Хъчисън,
Алекзандриа ДеБери, Рики Гарсиа,
Кара Ройстър и др.
"Скитница" - фантастика, приключенски, романтичен (САЩ, Швейцария, 2013), режисьор Андрю Никол,
в ролите: Сърша Ронан, Макс Айрънс, Джейк Ейбъл, Даян Кругър,
Чандлър Кентърбъри, Уилям Хърт,
Бойд Холбрук и др.
"Отбор глупаци" - комедия, криминален (САЩ, 2000), режисьори Патрик фон Крусенстьерна и Понтус
Льовенхилм, в ролите: Стив Зан,
Салма Хайек, Джеф Голдблъм, Илайджа Ууд, Дейвид Крос, Том Уилкинсън, Орландо Джоунс, Лара Флин
Бойл и др.
"Пърси Джаксън и боговете на Олимп:
Морето на чудовищата" - фентъзи,
приключенски (САЩ, 2013), режисьор Тор Фройдентал, в ролите:
Логан Лърман, Алекзандра Дадарио, Брандън Т. Джаксън, Левън
Рамбин, Дъглас Смит, Джейк Ейбъл,
Стенли Тучи, Нейтън Филиън и др.
"Среднощно препускане" - екшън,
криминален, комедия (САЩ, 1988),
режисьор Мартин Брест, в ролите:
Робърт Де Ниро, Чарлз Гродин, Яфет
Кото, Джон Аштън, Денис Фарина,
Джо Пантолиано и др.
"Косвени жертви" - екшън, трилър
(САЩ, 2002), режисьор Андрю Дейвис, в ролите: Арнолд Шварценегер,
Джон Легуизамо, Франческа Нери,
Илайъс Котеас, Джон Туртуро, Клиф
Къртис, Тайлър Поузи и др.
"Скитница" - фантастика, приключенски, романтичен (САЩ, Швейцария, 2013), режисьор Андрю Никол,
в ролите: Сърша Ронан, Макс Айрънс, Джейк Ейбъл, Даян Кругър,
Чандлър Кентърбъри, Уилям Хърт,
Бойд Холбрук и др.
"Петдесет нюанса черно" - комедия
(САЩ, 2016), режисьор Майкъл Тидс,
в ролите: Марлон Уейънс, Кали Хоук, Фред Уилард, Майк Епс, Джейн
Сиймор, Андрю Бачлър и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.30 "Дъщеря ми" - сериен филм /п/
06.00 "Черният списък" - сериал, сезон 3
/п/
07.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Дъщеря ми" - сериен филм
13.30 "Изпитанията на живота" (премиера) - сериал

15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично
шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен
филм
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна емисия
20.00 "Пътят на честта" - сериал, сезон 1
21.00 "Магнум" (премиера) - сериал, сезон 3
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Специален отряд" (премиера) - сериал, сезон 3
23.30 "Черният списък" - сериал, сезон 4
00.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 5
01.30 "Бандитката" - сериал
02.30 "Сияйна луна" - сериал
04.30 "Изпитанията на живота" - сериал /
п/

Êèíî Íîâà
06.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 7 /п/
06.45 "Училището: Най-лошите ми години"
- комедия с уч. на Грифин Глък,
Лорън Греъм, Роб Ригъл, Томас Барбуска, Анди Дали, Адам Пали и др.
08.50 "Младежки дух" - музикална драма с
уч. на Ел Фанинг, Ребека Хол, Арчи
Мадекве, Агниешка Гроховска, Златко Бурич и др.
11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 7, 2 епизода
13.00 "Отбор за милиони" - комедия с уч.
на Били Боб Торнтън, Марша Гей
Хардън, Грег Киниър и др.
15.30 "Реплики" - трилър с уч. на Киану
Рийвс, Алис Ийв, Джон Ортиз, Амбър Ривера, Томас Мидълдич и др. /
п/
17.45 "Внедрени в час 2" - екшън-комедия
с уч. на Чанинг Тейтъм, Джона Хил,
Айс Кюб, Питър Стормеър, Амбър
Стивънс и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 12
21.00 "Заплащането" - трилър с уч. на Бен
Афлек, Аарън Екхарт, Ума Търман,
Пол Джамати, Джо Мортън, Катрин
Морис, Майкъл Хол, Колм Феоре и
др.
23.20 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 12 /п/
00.10 "Заразно зло: Живот след смъртта"
- екшън-фантастика с уч. Мила Йовович, Али Лартър, Ким Коутс, Шон
Робъртс и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 143
ВОДОРАВНО: "Хусарска балада". Литак. Радамес. "Милан". Пазар. По (Едгар). Цам. Памет. Бук. Пан. Метил. Бата. Корин (Павел). Бака. САМАРА. Алиготе.
"Алака". Овен. Хамал. Пилор. "То". Лаф. Васил. Кан
(Сергей). Сая. Цитат. "Тони". Лили. Атоми. Марината.
"Одина". Ракен ("Терез Ракен"). Котон (Йожени). Кадор. Талар. Ме (Райни). СИК. Рапел. Пул. Кок. Бурен.
Лори. "Валидол". Нонан. Салата. Акарида.
ОТВЕСНО: "В улицата". Ала Тарасова. Силан. Мамая.
Радикал. ЛАТАМ. Калаф. Ликок. Ла. Ран. Морал. Цинер (Хеда). Бит. Аск. "Перак". Вилан. Руда. Пати (Аделина). Апатит. Таро. Барамина. Иса. А, Капела. "Базел". "Лолита". Олен. Садат (Ануар). Бивол. ТОТАЛ.
"На". Лар. Багер. Тодор. Лор. Лам. Бакон. Комин. Пони. "Депутат". Танин. Мурад. Насока. Едони. Аделина.

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.
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ÁÀÇÀ 2021
Носител на престижната награда за млад
съвременен артист
БАЗА 2021 е Марта
Джурина - една от
участничките в изложбата "Смела нова Земя:
гледайки напред през
спомените". Организирана е от Държавния
културен институт към
министъра на външните
работи, Асоциацията на
берлинските художници
и Българския културен
институт в Берлин.
Изложбата е с куратор
Ния Табакова. Участваха 9 млади български
артисти и 10 немски
художници, проведе се
през юли в галерията
на Асоциацията на
берлинските художници
в Берлин. За наградата
БАЗА 2021 Марта Джурина е избрана от
жури сред 40 талантливи млади автори от
България. Тя има шанса
за двумесечна творческа работа в Ню Йорк. ç
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Áúëãàðñêè è ìåæäóíàðîäíè çâåçäè
ñå ñúáèðàò íà ñöåíàòà â Áàíñêî
Жанрово разнообразие
и богата програма от 7 до
14 август предлага Банско
джаз фест 2021. Васил
Петров и "Акага" са сред
българските звезди. Певци
и музиканти от 7 държави
ще вземат участие в
Банско джаз фест 2021.
Любими музиканти от
Австрия, Гърция, Турция,
Румъния, Сърбия и Северна Македония ще представят най-новите си музикални проекти на сцената
в града.
Първото международно
участие е на 8 август, една
от най-популярните групи в
Северна Македония Foltin, ще излезе на сцената. Бандата ще въвлече
аудиторията в своето
"електро-акустично псевдоемигрантско кабаре", в
което музиката е трудна
за дефиниране, звучи
непредсказуемо. На следващия ден веднага след
Вики Алмазиду публиката
ще види музикантите от
Human Touch. В своята
богата биография гръцкото

трио има редица съвместни участия с Милчо Левиев и Вики Алмазиду, което
ги превръща в естествено
и силно емоционално
продължение на проекта
"Милчо завинаги".
На 10-и във фестивала

ще вземе участие българо-сръбският проект
Devet. Уникалният стил на
тяхната музика се изгражда върху мотиви от различни страни, вплетени в
умело джаз музициране. В
допълнение към двамата

Екип от преподаватели и
студенти от Университета
по библиотекознание и информационни технологии
(УниБИТ) и археолози от Регионалния исторически музей в Ямбол публично са
представили откритите находки от тазгодишните проучвания на археологическия
обект "Малкото кале" край
боляровското село Воден.
Директорът на музея в Ямбол е ас. д-р Стефан Бакърджиев.
В представянето са участвали ректорът на УниБИТ
проф. д.н. Ирена Петева,
председателят на Академичното събрание проф. д.ик.н.

Стоян Денчев и жители на
общината.
Обект на разкопките, започнали през 2011 г., е средновековна крепост, разположена на 1000 кв. метра,

съществувала през XI и XII
век. През този археологически сезон е проучено
пространството около новооткритата главна порта на
крепостта и остатъци от вто-

рия й етаж. Намерени са
фрагменти от стенописи и
изображения, изрисувани с
различни цветове; монети,
ножове, върхове на стрели,
предмети от бита, фрагменти от стъклени съдове, битова керамика; фрагменти
от луксозна керамика и ядро от печат.
Археологическите проучвания са част от дейностите, заложени в програмата
на Международния югоизточен летен университет,
създаден през 2015 г. с цел
сътрудничество между УниБИТ и пограничните общини Малко Търново, Болярово и Елхово. ç

Èçëîæáà "Îò Òúðíîâãðàä äî Ìèñèîíèñ... ïðåç Êèòàé"
С изложбата "От Търновград до Мисионис... през Китай" в Търговище гостува проф. д-р Пламен Легкоступ. Експозицията вече е подредена в Художествената галерия "Никола Маринов", откри се на 29 юли. За ценителите на изобразителното изкуство са
показани 41 творби - живопис и графика. Сред тях са и две платна на
тема "Мисионис" - древният град край
Търговище, чието минало и развитие
вълнува не само археолозите, а и художниците.
Близо пет години от житейския
път на родения във Велико Търново
творец преминават в Китай, това
повлиява и на творчеството му. Сред
изложените картини ще има и такива, които разкриват докосванията

на твореца до различния и далечен
свят. Пламен Легкоступ е изтъкнат
български художник, учен и общественик. Той е професор и доктор на
педагогическите науки. Роден е на
4 април 1959 г. във Велико Търново.
Завършил е Математическа гимназия в града и графика във Факултета по изобразително изкуство във
Великотърновския университет "Св.
св. Кирил и Методий" през 1983 г.
Неговите творчески търсения са в
областта на живописта, графиката
и илюстрацията. Участвал е в над
100 изложби (40 от които самостоятелни) в Австрия, Белгия, България,
Германия, Китай, Македония, Русия,
Сърбия, Франция, Швеция, Черна гора. ç

:

Àðõåîëîçè ïðåäñòàâèõà ðåçóëòàòèòå îò ïðîó÷âàíå
íà ñðåäíîâåêîâíà êðåïîñò êðàé Âîäåí

музиканти, на сцената с
тях ще излезе и Йелена
Кристич - бившата беквокалистка на Хосе Фелисиано. Хитовото сърбоавстрийско дуо Вила
Мадалена ще свири на 11
август. ç

Íàêðàòêî

Панагюрското златно
съкровище ще заблести
в Балчик
Панагюрското златно съкровище ще заблести в "Двореца" на Балчик от 1 август.
Оригиналните съдове ще
бъдат експонирани в Каменната зала на културния
център до 10 септември.
Култовият сервиз, открит при
изкопни работи в Панагюрище през 1949 г., е от чисто
злато и тежи над 6 кг. В
колекцията са 9 съда фиала, амфора, ритони,
канички, с изобразени сцени
от трако-гръцката митология.
Сред изящните творения се
откроява големият амфоровиден съд. Златното съкровище,
прославило България в цял
свят, ще остане в "Двореца"
повече от месец, привличайки интереса на туристи.

"Мълчанието на агнетата"
излиза на 4K резолюция
По случай 30-годишнината от
излизането на екран на
култовия трилър "Мълчанието
на агнетата", компания Kino
Lorber Studio Classics ще го
преиздаде през есента с 4K
резолюция. Новата версия
ще включва и непубликувани
досега материали за филма.
След 30 години страстите са
утихнали, Джонатан Деме,
режисьорът, не е вече жив.
Филмът издига глас на
безсилните и унижените,
показва старите антигерои,
но те са и днешните.

