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ЕРБ бойкотираха парламента днес,
в пленарната зала се оказаха само
народни представители от БСП,
ДПС и двама от ГЕРБ - председате-
лят на Народното събрание Цвета
Караянчева и зам.-председателят на
групата Александър Ненков.

Управляващите за пореден път
покриха премиера Бойко Борисов да
не бъде изслушан в Народното съб-
рание.

ÃÅÐÁ

Ïðàùàò Ðîíàëäî
â Áàðñåëîíà

Кристиано Роналдо може да заиграе в
Барселона, гръмнаха медии в Испания.
Те се позовават на известния журна-
лист Гийом Балаг, който е близък до
агента на португалеца - Жорже Мен-
деш. Според Балаг мениджърът е из-
пратил писма до няколко клуба, в
които прави запитване дали се инте-
ресуват от възможността да привлекат
клиента му. "Роналдо е предлаган на
няколко клуба от МЛС, включително и
на Барселона", заяви журналистът. ç
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По този повод лидерката на БСП
Корнелия Нинова бе категорична:
"Управляващото мнозинство си нап-
рави ритуално самоубийство зара-
ди страх от протеста. Българският
народ видя нагледно как се руши
държавност и как се крадат народ-
ни пари. За месец премиерът обе-
ща и раздаде 2 млрд. лв. без план
как ще стабилизира икономиката.
Българи, с вашите пари премие-

Òîâà å ñòðàõ îò ïðîòåñòà, ðóøè ñå äúðæàâíîñòòà,
êàòåãîðè÷íà áå Êîðíåëèÿ Íèíîâà

искащи оставката на
Бойко Борисов и неговото
безродно правителство.
Протестът няма да
отстъпи, докато не се
сложи край на властовия
мафиотско-мутренски
модел, наложен от ГЕРБ.

В същото време
настъпва тежка социално-
икономическа криза,
причинена не само от
пандемията от COVID-19.
Но вместо реална социал-
на защита за гражданите,
семействата и бизнеса,
правителството предлага
кредити, лобизъм за
фирми и браншове и
подаяния за пенсионерите
на фона на 30% повише-
ние на заплатите на
държавните чиновници,
назначени от ГЕРБ.

Борисов унизително
подхвърля милиони
народни пари от прозоре-
ца на джипа и изпразва
хазната без актуализация
на бюджета, без план и
визия за бъдещето на
България - с едничката
цел - да си купи време
до предстоящите избори.

Единствената опози-
ционна партия БСП
предизвика заседание на
Народното събрание, на
което Борисов дължеше
отговори по икономичес-
ките антикризисни
мерките и за побоя над
журналисти, извършен
на конференция на
партията му.

Но "Началникът на
държавата" Бойко Борисов
отказа да се яви пред
парламента, изтегли
своите депутати и прова-
ли кворума. Подгласящите
му придворни анализатори
привидяха в това поведе-
ние управленска сила, но
всъщност то бе проява на
панически СТРАХ.

лиците и площадите
на Родината цяло
лято са изпълнени с
гневни млади хора,

рът си купува допълнително време,
за да си допълни онова чекмедже.
Бойко Борисов твърдеше, че тряб-
ва да остане на власт, за да има
парламент, който да гласува зако-
ни. Днес вече сме и в институцио-
нална криза, мнозинството блами-
ра парламента. Държавата е пара-
лизирана. Единственият изход е ос-
тавка на кабинета и на парламента
и нови избори".

До 7 септември Италия ще тества за-
дължително за коронавируса всички
пристигащи от Хърватия, Гърция, Мал-
та и Испания. Пристигащите от Бълга-
рия и Румъния трябва да останат под
карантина. Пристигащите в страната
разполагат с избор: могат да предста-
вят удостоверение за тест, направен
не по-рано от 3 дни преди влизането,
да се подложат на тест на място или
да се задължат да минат на изслед-
ване през следващите 2 дни, като
изчакат дотогава в самоизолация. ç

„Äåìîêðàòúò“
Áîðèñîâ ñðåùó

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА

Председателят на Ко-
мисията за регулиране на
съобщенията (КРС) Иван
Димитров е взел близо 20
хил. лева заплата, плюс бо-
нус, който сам си опреде-
лил, в края на юли, съоб-
щава Mediapool.

Става въпрос за до-
пълнителното възнаграж-
дение за постигнати ре-
зултати, което е част от
възнагражденията в дър-
жавната администрация.
Максимумът му, определен
в наредба, е 30 на сто от
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Снимка Пресфото БТА
Хасково. По програма "Лято в музея" деца се запознаха с калиграфското писане с перо и
мастило.

Ñêàíäàë: Âèñø ÷èíîâíèê
âçåë 20 000 ëåâà çà ìåñåö

брутното възнаграждение.
По думите на Димитров

в КРС пропуснали да си
раздадат допълнително
възнаграждение за първо-
то тримесечие, но компен-
сирали през юли и за две-
те. Тогава всеки служител
в КРС практически полу-
чил бонус за половин го-
дина.

Той уточнява, че 6000
лева от сумата е заплата-
та му, а останалата - до-
пълнително възнагражде-
ние. ç

Иван
Димитров

ïàðëàìåíòàðèçìà
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Öâåòàíîâ ïîòâúðäè:

Ïà÷êèòå è çàïèñèòå íà
Áîéêî Áîðèñîâ ñà äîñòîâåðíè

Áèâøèÿò âòîðè â ÃÅÐÁ ïîèñêà îñòàâêàòà íà ïðåìèåðà è ïðàâèòåëñòâîòîИ Цветан Цветанов
поиска оставката на
премиера Бойко Борисов
и на цялото правителство.
В интервю за Би Ти Ви
настоящият председател
на Евро-Атлантическия
център за сигурност
(ЕАЦС) заяви, че ситуаци-
ята в страната е изключи-
телно тежка, че има
междуинституционална и
междуличностна криза,
което ще има тежки
последици за България и
във вътрешен, и във
външен план.

По думите на Цветанов
ГЕРБ не се чувства доста-
тъчно стабилна, открита и
отворена към обществото,
защото има дефицит на
обществено доверие.

Борисов няма да пода-
де оставка. Аз не ходя на
протестите, но мои прия-
тели ходят. Подкрепям
исканията за оставка на
правителството и респек-
тивно на министър-пред-
седателя, каза Цветанов.

По думите му въпросът
с оставката на главния

прокурор Иван Гешев
трябва да бъде решен с
институционален подход.

Относно това колко ca
били близки c Борисов

Цветанов заяви, че в
чисто партиен aспект ca
били изключително близ-
ки, но никога не e бил
запознат c личния му

тически проект, са били
предупреждавани и
сплашвани да не го пра-
вят.

Сред тези, които сплаш-
ват членовете на партията,
са Тодор Тодоров от Си-
листра и спортният минис-
тър Красен Кралев, който
се интересува кои се
срещат с Цветанов.

"Да, ще участвам на
следващите парламентар-
ни избори, били те предс-
рочни или не", категори-
чен беше Цветан Цвета-
нов и заяви, че името на
бъдещата формация ще е
"Републиканци за Бълга-
рия", а тя ще бъде регист-
рирана на 27 август.

"Прогнозата ми за ГЕРБ
на следващите парламен-
тарни избори e не повече
от 500 000 гласа, но може
да паднат и под 500 000
гласа", пресметна Цвета-
нов и допълни, че очаква
бъдещата партия, оглавя-
вана от него, да получи
200 000 гласа.ççççç

Илияна Йотова бе гост на из-
ложба с творби на участниците от
Международния културен форум
"Велики Преслав - история на цял
един народ". Това съобщиха от
прессекретариата на държавния
глава.

"България има много талантли-
ви и умни деца. Тези грамотни мла-
ди хора ще съградят България, за
която всички мечтаем - империя
не на територията, а на духа и
културата, както ни завещаха де-
дите ни", заяви вицепрезидентът
Илияна Йотова на откриването на
изложбата. Във форума, който се
провежда за пореден път под пат-
ронажа на вицепрезидента, учас-
тваха деца и младежи от цяла Бъл-
гария и от българските общности

Âèöåïðåçèäåíòúò: Ãðàìîòíèòå ìëàäè ùå èçãðàäÿò íîâà Áúëãàðèÿ
национално звучене", подчерта
Илияна Йотова.

Илияна Йотова заяви, че от Ве-
лики Преслав тръгва една от най-
дългите държавнически традиции
в Европа - българската.

"Преславската книжовна шко-
ла не само роди една нация със
собствен език и култура, а ги пре-
несе и далеч извън пределите на
България. Тук се положиха основи-
те на третата славянска цивилиза-
ция - християнската. Не допускай-
те никой никога да пренаписва ис-
торията ни", обърна се вицепрези-
дентът към присъстващите.

Илияна Йотова благодари на
учителите и родителите, които все-
отдайно възпитават децата в ро-
долюбие.ççççç

зад граница.
"Младите хора днес негодуват

и са по площадите, защото искат
промяна. Те не се борят за власт,
а за родината, която им дава пер-
спектива да останат тук, а не да
работят за просперитета за чуж-
ди държави. Нека младите да ни
покажат как трябва да се разви-
ваме от тук нататък. Разчитам на
тях", изтъкна Илияна Йотова.

Вицепрезидентът определи фо-
рума като здрава нишка, която съ-
бира всички българи, независимо
в кой край на света се намират.
"Идеята, родена в класните стаи
на Основно училище "Св. св. Ки-
рил и Методий" във Велики Прес-
лав, се превърна в кауза и трябва
да получи своето още по-голямо

Отмениха глоба на фирмата,
в чието депо за отпадъци пожар
повреди виадукт на АМ "Струма"
при Дупница, съобщи БНР.

Районният съд в Дупница от-
мени акт за 4000 лева на шефа
на фирма "Феникс" Кольо Илиев,
наложен му от общината в Дуп-
ница, след като той отказал да
почисти отпадъците на терена под
аутобана седмица след пожара.

Решението на съда можа да
се обжалва от общината.

Пожарът в депото на "Феникс"
в Дупница стана точно преди го-
дина, виадуктът беше повреден

ÁÃ àáñóðäè: Îòìåíèõà ãëîáàòà çà ãîðÿùèòå
îòïàäúöè ïîä ìîñòà íà ÀÌ "Ñòðóìà"

сериозно - пораженията бяха по
13 колони, три носещи греди и
два еркера. Възстановяването
им струва около 1,8 млн. лева.

В деня след пожара 8-член-
на комисия на общината конс-
татирала, че на площадката -
върху два държавни и един об-
щински терен, има хиляди то-
нове непочистен боклук - опа-
ковки и блистери от фармацев-
тичния комбинат в Дупница.

Даден е 7-дневен срок бок-
лукът да бъде почистен. Кольо
Илиев не го направил и му е
съставен акт за 4000 лева. Той

обжалвал.
Съдът счита, че комисията, из-

дала наказателното постановле-
ние, не е описала обстоятелства-
та и фактологията, при които е
констатирано нарушението по За-
кона за управлението на отпадъ-
ците. Както и не е уточнено дали
става въпрос за изхвърлен, или
за съхраняван боклук.

Проблемът кой ще почисти не-
изкараните и досега при виадук-
та над 5000 тона отпадъци - "Фе-
никс" или общината, не е решен
и досега, година след пожара, а
разследването продължава.ççççç

живот: "Аз имам друга
ценностна система -
здраво cемейство, добри
приятели, зад които стоя
винаги", каза той.

Той категорично опро-
верга да e влизал някога
в спалнята на Борисов и
ce разграничи от слухове-
те, свързващи го c кадри-
те. Цветанов отрече
някога да e знаел дали
премиерът спи c пистолет
или пачки c пари. Според
него тези кадри са досто-
верни, а записите са
направени от жена, с
която премиерът е имал
близки отношения, под-
черта бившата дясна ръка
на Борисов.

"На записите, които
чух, гласът е на премие-
ра", смята той. Според
него е имало ситуации, в
които е бранел премиера,
без да е сигурен, че е
прав.

Цветанов каза, че хора,
които искат да се присъе-
динят към новия му поли-

Снимкa Пресфото БТА
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След като погазвайки
всички принципи на
парламентаризма от ГЕРБ
провалиха с липса на
кворум поисканото от
левицата извънредно
заседание на парламента,
социалистите дадоха
пресконференция, на
която председателката на
партията и на ПГ на БСП
Корнелия Нинова заяви:

"Днес ГЕРБ и управля-
ващото мнозинство си
направиха ритуално
самоубийство от страх. Да
имаш мнозинство, да
можеш да вземеш всички
решения, които искаш, и
да не го направиш, показ-
ва страх. Страх от въпро-
сите на опозицията, от
протеста и от истината.
Българският народ днес
видя нагледно как се руши
държавност и как се
крадат неговите пари. Ние
от четири години, а хората
на протестите - от месец,
искаме върховенство на
закона. Бойко Борисов
днес за пореден път пока-
за как се погазва върхо-
венството на закона.
Защото раздаването на
пари може да се случи
само през закона за
бюджета и през неговата
актуализация в парламен-
та. И ние,  и протестира-
щите искаме прозрачност

ÃÅÐÁ è óïðàâëÿâàùîòî
ìíîçèíñòâî ñè íàïðàâèõà
ðèòóàëíî ñàìîóáèéñòâî îò ñòðàõ

Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Äúðæàâàòà å ïàðàëèçèðàíà.
Áîðèñîâ ñè êóïóâà âðåìå ñ ïàðèòå íà íàðîäà

и борба с корупцията. В
момента сигурно няма
никой в държавата, който
да знае колко са парите в
бюджета - какъв е дефици-
тът, какъв е излишъкът,
колко са кредитите, кога
ще ги връща българският
народ и при какви условия.
Това искахме да се разбе-
ре днес от трибуната на
парламента. Няма прозрач-
ност и никакви гаранции за
борба с корупцията.

За един месец премие-
рът Борисов или раздаде,
или обеща над 2 милиар-
да лева. Без план, без
критерии, без оценка на
кого ще помогнат тези
пари, как ще стабилизи-
рат икономиката, как ще
стигнат до хората, които
най-много имат нужда, как
ще помогнат на бедните,
на семействата, на малкия
и средния бизнес.

Българи, с вашите пари
в последния месец той си
купува лично оцеляване и
печели време, за да си
допълни онова чекмедже
с пистолета. И днешните
действия доказват това.
Ако имаха смелостта, ако
държаха на прозрачността
и истината, той щеше да
дойде и да отчете както
състоянието на бюджета,
така и намеренията им за
бъдещето. И ние от годи-

ни, но и протестиращите
навън искаме разделение
на властите. И парламен-
тарен контрол върху
изпълнителната власт,
както пише в Конституци-
ята. Вместо това днес
имаме поредното доказа-
телство за диктатура в
държавата. Един човек,
който за пореден път
погази институциите,
който за пореден път
унищожава парламента-
ризма и за пореден път
еднолично решава съдбата
на милиони хора. Борисов
твърдеше преди седмици,
че те трябва да останат на
власт и парламентът да
работи. И да няма избори,
защото НС е необходимо,
за да приема закони и
мерки в помощ на хората,
заради коронавируса.

Ето го парламента, ето
го заседанието. От "БСП
за България" внесохме
необходимите подписи и
днес беше времето да се
приемат тези мерки, да
се приемат необходимите

законодателни промени,
след една седмица да
внесе актуализация на
бюджета и на следващия
ден да подава оставка.
Оправданието, че парла-
ментът трябва да работи,
днес се доказа като
лъжа. Те не искат инсти-
туциите да работят. Той
сам опроверга себе си.

Имаме икономическа и
социална криза. Тя е
световна, не само у нас, и
ще се задълбочава през
есента. От месец и повече
сме в политическа криза.
Но днес вече сме и в
институционална криза.
Мнозинството бламира
парламента и не даде
възможност институцията
да си свърши работата. Те
сами предизвикват тази
криза.

Държавата е парализи-
рана. Единственият изход
е оставка на кабинета
"Борисов", разпускане на
този парламент и нови
избори", категорична бе
Нинова.ç

Във всички държави има ня-
каква степен на корупция, но Бъл-
гария се превърна в мафиотска
държава. Това каза евродепутатът
от групата на Прогресивния али-
анс на социалистите и демокра-
тите Елена Йончева в интервю за
сайта eureporter.co. Поводът за не-
го са продължаващите протести
срещу управлението в София.

В материала се отбелязва, че
въпреки скандалите и очевидно-
то потъпкване на върховенството
на правото, европейските лидери
не осъждат открито развитието на
обстановката в страната. Припом-
ня се механизмът за сътрудничес-
тво и проверка, който с годините
открива "позитивно институцио-
нално развитие" в България. Това
според мнението на Елена Йон-
чева (както и според голяма част
от протестиращите) не е вярно.
Нещо повече, според нея липса-
та на реакция на европейските
институции сега може да породи
евроскептицизъм у българите. Те
виждат, че мафията в България се
разраства и с помощта на парите
от ЕС.

Евродепутатът посочва, че
България обеднява с всяка годи-
на. Преките чужди инвестиции са
силно ограничени, заради сла-

Åëåíà Éîí÷åâà: Áîðèñîâ ïðåâúðíà Áúëãàðèÿ â ìàôèîòñêà äúðæàâà

бостите в правната система, ко-
ято не защитава инвеститорите.
Мощни олигарси държат по-го-
лямата част от икономиката, об-
разователната и здравната сис-
тема западат, а стандартът на жи-
вот на хората се срива. Заради
това гражданите на България по-
вече от месец протестират сре-
щу правителството.

Повратната точка, която пре-
дизвика недоволството да се из-
лее на улицата, настъпи в нача-
лото на юли, когато главният про-
курор Иван Гешев изпрати въо-
ръжени служители да претърсват
кабинетите в сградата на българ-
ския президент Румен Радев. Те

задържаха секретаря по правни
въпроси и антикорупция и съвет-
ника по сигурността и отбраната.
Държавният глава поиска остав-
ката на премиера Бойко Борисов
и на цялото правителство.

Елена Йончева коментира, че
протестите се поддържат от всички
опозиционни политически среди
- леви, десни, центристи. Според
проучванията на общественото
мнение повече от 70% от бълга-
рите подкрепят недоволството, а
много хора все още се притесня-
ват открито да го изразяват или
се безпокоят, че ще изгубят ра-
ботата си. Българската евродепу-
татка е убедена, че правителст-
вото ще бъде принудено да пода-
де оставка, дори да не е веднага.
Тя прогнозира, че това най-веро-
ятно ще се случи през септември
или октомври.

Наясно сме с трудностите, ко-
ито предстоят след това. Бълга-
рите ще трябва да изградят нано-
во демокрацията, каза Йончева,
като посочи, че подкрепата на Ев-
ропейския парламент и на Евро-
пейската комисия ще бъде много
важна в този процес.

Въпреки това в момента не из-
глежда премиерът Бойко Борисов
и главният прокурор Иван Гешев

да имат желание да се откажат
от властта, коментира медията. В
материала се припомня диплома-
тическа грама от САЩ, станала
известна чрез Wikileaks през 2006
г., в която се твърди, че Борисов
има сериозна криминална дейност
и поддържа тесни връзки с Лу-
койл и руското посолство. Връз-
ките с "Лукойл" предизвикаха без-
покойство и покрай предполагае-
мата собственост в Барселона.
Испанските власти разследват
т. нар. къща в Барселона.

В същото време лидерът на
Европейската народна партия,
част от която е партия ГЕРБ, Ман-
фред Вебер поздрави Борисов за
борбата срещу корупцията. Еле-
на Йончева посочи, че изказва-
нето на Манфред Вебер е цинич-
но. Йончева е мишена на Бори-
сов, припомня eureporter.co, като
представя изтеклия на 12 юни
2020 г. запис, в който премиерът
се заканва, че "ще изгори всич-
ко, за да изгори Елена Йончева".
Българските власти твърдят, че ще
анализират записа, но само за
това дали е бил законен или не,
а не и съдържанието му. Йончева
припомня, че две американски ла-
боратории вече са доказали, че
записът е автентичен.ç

"Äåìîêðàòúò"
Áîðèñîâ ñðåùó
ïàðëàìåíòàðèçìà

От стр.1
Страх от срещата "очи в

очи" с протестиращите,
страх от неудобните въпро-
си на социалистите, от тях-
ната експертност и социал-
на чувствителност.

Това бе проява на дър-
жавническа безотговорност
и поредна подигравка с
Конституцията, законността
и морала.

Да, Борисов за десет го-
дини наложи в управлени-
ето модела на "бащицата",
на "премиерската" републи-
ка, а ГЕРБ е превърната в
"ръководната политическа
сила". Само че по Консти-
туция България е парламен-
тарна република и властта
на правителството произти-
ча от парламента, т. е. от
НАРОДА. Иначе казано, Бо-
рисов въпреки пъченето си
и демонстрацията на мус-
кули и корпулентност се из-
плаши от Народа!

През годините той сис-
темно неглижира Народно-
то събрание, отсъства от во-
тове на недоверие, от гла-
сувания на бюджета, от пар-
ламентарен контрол, обиж-
да народните представите-
ли, дори цинично унижи
председателката на парла-
мента Цвета Караянчева.

На това поведение тряб-
ва да се сложи край вед-
нъж и завинаги.

С оставка, нови избори,
ново мнозинство и нов мо-
дел на управлението. С рес-
тарт на държавата - демок-
ратична, правова, социал-
на, така както повелява
Конституцията на Републи-
ката!

Националният съвет на
Сдружение с нестопанска цел
"Национално Движение Русо-
фили", София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква об-
що събрание на сдружението
на 19.09.2020 година от 11:00
часа в София, Национален
дворец на културата, зала 3,
при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на
Националния съвет и движени-
ето за периода 2016 - 2020 г.

2. Стратегия на Нацио-
нално Движение "Русофили".

3. Основни насоки и за-
дачи за дейността на Нацио-
нално Движение "Русофили"
през периода 2020 - 2024 г.

4. Промени в устава на
сдружението.

5. Избор на ръководни
органи на движението.

6. Разни.
Общото събрание се със-

тои от делегати, избрани в съ-
ответствие с чл. 14 от устава
и решението на предишното
общо събрание за нормата на
представителсто.

НАЦИОНАЛНО
ДВИЖЕНИЕ
РУСОФИЛИ

ÑÚÎÁÙÅÍÈÅ
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Ïóáëèêóâàõà èíäèêàòèâåí ãðàôèê çà ïðåäñòîÿùèòå îòîðèçàöèè
ïî ñõåìèòå è ìåðêèòå çà äèðåêòíè ïëàùàíèÿ çà Êàìïàíèÿ
2020, êàêòî è çà äúðæàâíèòå ïîìîùè

Ôîíä "Çåìåäåëèå" ùå èçïëàòè äî êðàÿ íà
ãîäèíàòà íà çåìåäåëñêèòå ñòîïàíè 1.7 ìëðä. ëâ.

Вчера вечерта Министерство-
то на земеделието на САЩ  опо-
вести редовния си месечен док-
лад за състоянието на глобалния
зърнен баланс, съобщи sinor.bg.
Една от големите новини в раз-
дела за пшеницата е поредното
редуциране на прогнозата за но-
вата реколта в Евросъюза (ЕС27
+ Великобритания) през 2020/
2021 г. Този път прогнозната лет-
ва е свалена с 4 млн. т, от 139,5
млн.т до 135,5 млн. т, а това е с
19,5 млн. т по-малко спрямо ко-
личеството ожънато предходния
сезон и с 14,2 млн. т (с 10 на
сто) под средното петгодишно
равнище. Службата за външните
пазари оценява средния добив
от пшеница в Общността през но-
вия сезон на 5,47 тона от хек-

Ñ 20 ìèëèîíà òîíà ïøåíèöà ïî-ìàëêî â ÅÑ ïðåç òàçè ãîäèíà
тар, което е с 1 процент по-мал-
ко от очакваното през юли и с
8% спад спрямо 2019/2020 г.
Анализаторите коментират, че ко-
ригирането на юлската прогноза
се наложи заради влошената си-
туация във Франция, където по-
ройните дъждове компрометираха
есенната сеитба. С 800 хил. то-
на в сравнение с юлския доклад
на USDA e влошена и оценката
за производството на пшеница в
Германия - до 20,9 млн. т. Осно-
вен фактор за корекцията там е
сухото и горещо време. Заради
сушата, общо с 1 млн. т е реду-
цирана и оценката за производ-
ството на пшеница в Румъния и
България. Намалената прогноза
за производството логично води
и до спад в експортния потенци-

ал на Евросъюза. Новата оценка
за 2020/2021 г. възлиза на 25,5
млн. само, в сравнение с 27 млн.

Държавен фонд "Земе-
делие" изготви индикати-
вен график за предстоя-
щите оторизации по
схемите и мерките за
директни плащания за
Кампания 2020, както и за
държавните помощи. До
края на годината ще бъдат
разплатени 1,7 млрд. лв.
на земеделските стопани.

Във връзка с новата
политика на работа на ДФ
"Земеделие" и поетите
ангажименти на ръководс-
твото за даване на точ-
ност, яснота и спазване
на съответните графици
на плащане, фондът
информира земеделските
стопани кога да очакват
постъпление по съответни-
те схеми и мерки през
следващите 5 месеца.
Графикът е публикуван на
страницата на ДФ "Земе-
делие".

Първото плащане по de
minimis за земеделски
стопани, отглеждащи
крави юници,  биволи,

овце майки и кози майки
ще започне от 28 август
2020 г. Тогава ще стартира
и плащането по de minimis
за пчелари.

От 8 септември 2020 г.
ще започне плащането към
земеделските стопани по
de minimis за плодове и
зеленчуци, винени лозя и
маслодайна роза, както за
пропаднали площи (плодо-
ве и зеленчуци) под 100%.

Изплащането на еднок-
ратната помощ по мярка
COVID 1 ще е в периода
28 септември - 2 октомври
2020 г.

Държавната помощ за
компенсиране загубите за
пропаднали площи от
неблагоприятни събития
ще се отпуска от 10
октомври 2020 г.

На 19 октомври 2020 г.
ще се изплати първият

транш по схемата за
преходна национална
помощ за говеда и биво-
ли, необвързана с произ-
водството (ПНДЖ 1), а на
26 октомври ще се преве-
дат средствата по схема
за преходна национална
помощ за овце майки и
кози майки, обвързана с
производството (ПНДЖ 3).

Плащанията по мярка
COVID 2 ще са в периода
10 ноември - 20 ноември
2020 г.

От 20 до 30 ноември
2020 г. фонд "Земеделие"
ще преведа средствата за
намален акциз върху
газьола.

В началото на декемв-
ри ще започнат плащания-
та по схемите за обвърза-
но подпомагане в сектор
"Животновъдство".

Най-очакваните плаща-
ния, тези по схемата за
единно плащане на площ
(СЕПП), ще бъдат нареде-
ни на 16 декември 2020 г.

Субсидиите по мярка
13 "Плащания за райони с
природни или други спе-
цифични ограничения"
(НР1/НР2/НР3) ще са в
периода 10-20 декември
2020 г.ç

Редица нарушения при изг-
раждането и експлоатирането на
обекти по Черноморието - това
констатират проверки, разпоре-
дени от ВАП. При проверка в парк
"Росенец" е констатирана край-
брежна плажна ивица, която ня-
ма статут на морски плаж. До
нея няма свободен достъп. Той е
ограничен от поставена строи-
телна ограда от метални платна.
Установено е, че за поземлен
имот, който е държавна собст-
веност, няма съставен акт за дър-
жавна собственост, съобщават от
ВАП. Относно изградения прис-
тан за яхти, към настоящия мо-

Представянето на бъдещ хотел на плажа край Алепу като "подпорно
съоръжение" разгневи българите и стана нарицателен пример за беззаконие

Êðàæáà íà òîê
çà 2,5 ìèëèîíà
ëåâà áå ðàçêðèòà
â Êþñòåíäèë

Под ръководството на Ра-
йонната прокуратура - Кюс-
тендил се води разследване
по образувано досъдебно про-
изводство за извършено прес-
тъпление по чл. 234в, ал. 1 от
НК и по чл. 195, ал. 1, вр. чл.
194, ал. 1 от НК. Поводът за
него е постъпило съобщение
от длъжностно лице за непра-
вомерно осъществено присъ-
единяване към електроразпре-
делителна мрежа.

На 11.08.2020 г., на ул.
"Прогона" в Кюстендил, от
трафопост ТП "Затвора", би-
ло констатирано незаконно
отнемане на електрическа
енергия от владението на соб-
ственика "ЧЕЗ Разпределение
България" АД.

В хода на изясняване на
случая са били извършени ог-
леди на местопроизшествие -
два трафопоста. Претърсени са
били сгради на ул. "Оборище"
и ул. "Прогона" в града, сто-
панисвани от С.К. от София.
Било е установено, че в тях
са изградени т. нар ферми за
добив на криптовалута. Нали-
це са били майнинг устройст-
ва (ригове), компютърни ком-
поненти, система за охлажда-
не от вентилатори, въздушна
електрическа инсталация за
захранване на майнинг устрой-
ствата и свързани с тях раз-
лични компоненти.

С оглед установяване пе-
риода на ползването на вся-
ко от устройствата, както и из-
числяване на точния размер
на нанесената щета от извър-
шеното престъпно деяние,
предстои назначаване на тех-
ническа експертиза.

Действията по разследва-
нето продължават.

"По предварителни данни
стойността на отнетата енер-
гия е над 2,5 милиона лева,
което, грубо казано, се рав-
нява на консумацията на елек-
трическа енергия от целия град
Кюстендил за един месец в
летния период. За момента по-
мещенията са запечатани, тъй
като предстоят огледи. Това са
големи количества машини",
заяви районният прокурор
Ивайло Илиев.

"Това е най-мащабната
кражба, която установяваме",
заяви Филип Йорданов, пред-
ставител на електроразпреде-
лителното дружество.ç

Ìíîæåñòâî íàðóøåíèÿ ïðè èçãðàæäàíåòî íà îáåêòè
ïî ×åðíîìîðèåòî óñòàíîâè ïðîêóðàòóðàòà

мент в МРРБ няма одобрен ин-
вестиционен проект и издадено
разрешение за строеж за специ-
ализиран пристанищен обект -
пристан за яхти и лодки. От док-
лад на министър Росен Желяз-
ков се установява, че не е впис-
вано пристанище. При провер-
ката на изградените строежи и
обекти на нос Чукалята е уста-
новено, че за няколко сгради на
място не са представени строи-
телни книжа и при проверката в
община Бургас не е установено
наличие на одобрени инвестици-
онни проекти и издадено разре-
шение за строеж.ç

т очаквани допреди само един
месец и 38 млн.т натоварени за
износ през 2019/2020 г.ç
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6. ËÈ×ÍÎÑÒÈ

Шепот и спомени с киното на Бергман

Запомнящите ce роли
в киното ca най-важно-
то за един актьор. В
крайна сметка те носят
не cамо пари, но и све-
товна популярност. Но
не всички звезди от го-
лемия екран ca възхите-
ни дори от тези роли,
направили ги супериз-
вестни.

Има искрени призна-
ния на някои от тях, ко-
ито не крият омразата си
към роли.

Кейт Уинслет - не
обича Роуз в "Титаник".

Уинслет винаги e под-
чертавала, че този филм
и партньорството й c
Леонардо ди Каприо за-
винаги ще oстанат спе-
циален момент в живо-
та й. До ден днешен тя
и Лео ca много близки
приятели и заедно праз-
нуват успехите си на ек-
рана и в личния живот.
Актрисата няма оплак-
вания към колегите си,
но Уинслет все още e
много критична към cебе
си в тази роля.

"Всяка сцена, която
гледам, ме кара да възк-
ликна: "Cериозно?! Така
ли го изигра?" Дори
американският ми ак-
цент - не мога да го слу-
шам просто. Ужасно e.

Звезди мразят култовите си роли
Надявам ce, че ce спра-
вям по-добре днес. Зву-
чи доста помпозно, но
актьорите обикновено ca
много cамокритични",
споделя тя.

Cара Джесика Пар-
кър - Кари Брадшоу в
"Cексът и градът"

Феновете трудно
свързват Cара Джесика
Паркър c който и да e
друг герой от нейната
филмография, така сил-
но както c Кари Брад-
шоу. Тази роля стана
култова за актрисата, но
не e било толкова лесно
да свикне c образа. Спо-
ред cамата Cара тя и Ка-
ри нямат много общо.

"Манията на Кари по
романтиката и необхо-
димостта винаги да бъ-
де обичана ми изглеж-
даше по-скоро детска и
наивна по някакъв на-
чин. Може да изглежда,
че поради факта, че жи-
веем в един и същи град
и ходим по едни и съ-
щи улици, за мен цяла-
та работа беше лесна ка-
то игра на детска пло-
щадка, но всъщност бя-
ха необходими неимо-
верни усилия да бъда
нея, да я разбирам, за
да не я съдя", признава
Паркър.

Светът отбеляза на
14 юли 102 години от
рождението на един от
най-великите режисьо-
ри - Ингмар Бергман,
създал над 40 филма и
170 театрални поста-
новки.

Той си отиде на 30
юли 2007-а, на 89-го-
дишна възраст, в дома
си на шведския остров
Форьо в Балтийско
море, където живееше
през последните 20 г.
и където засне някои от
шедьоврите си. Прижи-
ве той бе покрит с по-
чести - с палмата на
Златните палми в Кан
за цялостно творчество,
Оскари в Холивуд, ре-
дом с редица други наг-
ради. Толкова силно
повлия на своята епо-
ха, че името му се пре-
върна в прилагателно
- "Бергманов".

Дълго време отхвър-
лян в Швеция и дори
преследван, през 70-те
г. заради укриване на
данъци, в края на жи-
вота си той е признат
за велик киномайстор в
родината си. При но-
вината за смъртта му
знамената пред филмо-
теката в Стокхолм бя-
ха спуснати наполови-
на. Радиостанциите и
телевизиите прекъснаха
програмите си, за да му
отдадат почит.

Роден на 14 юли
1918 г. в Упсала, север-
но от Стокхолм, през
дългата си кариера Ин-
гмар Бергман е заснел
над 40 филма, сред ко-
ито "Шепот и викове"
(1972), "Сцени от един
семеен живот" (1974),
"Есенна соната" (1974)
или неговия шедьовър-
завет "Фани и Алек-
сандър" (1982).

В последните годи-
ни той живееше в уса-
мотение от света на ос-
тров Форьо.

"Форьо беше моята
тайна любов", пише
той в абтобиографич-
ната си "Латерна ма-
гика", разказвайки за
любовта си от пръв
поглед през 60-те г. към
това равно парче земя,
на което небето и мо-
рето се сливат. Там той
построява къщата, в
която ще умре, студио,
в което заснема "Като
в огледало" и "Мълча-
нието".

Освен филмовото
си творчество, в което
изследва в едри плано-
ве мъката и човешките
рани, през целия си жи-
вот Бергман работи и
в театъра, поставяйки
на сцената много пие-
си, включително на
своя детски идол Аугуст
Стриндберг. Кариерата
му започва в театъра

през 40-те г. на ХХ век,
със стаж като режисьор
в Стокхолмската опера.
По-късно, през 60-те г.,
той е ангажиран като
режисьор в престижния
"Драматен", кралския
драматичен театър.
През 1945 г. обаче ре-
шава, че единственото
модерно изразно сред-
ство е киното:

"Да правя филми,
за мен е инстинкт, не-
обходимост като тази да
ям, да пия или да оби-
чам", признава Берг-

ман. Филмовата му ка-
риера покрива цялата
втора половина на ХХ
век. Той е съвременник
на Федерико Фелини,
Луис Бунюел и Акира
Куросава. Голям кино-
ман, той харесва аме-
риканското кино от 40-
те г. и френските фил-
ми от 30-те и 40-те.

Ингмар Бергман по-
лучава три "Оскара" за
най-добър чуждоезичен
филм и въпреки склон-
ността си към мрачни
размишления за смърт-

та и любовта, той е це-
нен от киноманите по
цял свят заради филми
като "Дивите ягоди"
или "Фани и Алексан-
дър".

Първия си филм,
"Мъчение" снима през
1944-та, имайки зад гър-
ба си 34 постановки в
театъра, при това е 26-
годишен. Бил е само на
13 г., когато с 64-те кро-
ни, който му дава една
богата леля, си купува
сборник с произведени-
ята на Стриндберг.

През 1955 г. Берг-
ман постига първия си
международен успех с
комедията "Усмивки от
една лятна нощ". От
края на 50-те г. фил-
мите му стават все по-
мрачни - за живота на
двойки в криза, за чо-
вешките създания ,
разкъсвани от един от-
състващ Бог. Дава
шанс с най-хубавите
роли на актриси като
Брит Нилсон, Хариет
Андершон, Ева Дал-
бек, Ула Якобсон и Лив
Улман. Има любовни
авантюри с повечето
от актрисите си, жени
се пет пъти и има де-
вет деца, признавайки,
че няма много силно
бащинско чувство .
Бергман снима мрака
на душата, преоткрива
черното и бялото.

Съществува един
сив Бергман, както под-
чертава любимият му
актьор Ерланд Йозеф-
сон. Това е шведското
сиво. Това е човешката
сивота. Целта на режи-
сьора била да "опише
универсалната дейност
на злото". На снимач-
ната площадка го
прихваща "педагоги-
ческа ярост", която ак-
тьорите му добре поз-
нават. Неговите филми
имат за цел всяка се-
кунда да вълнуват.

Легендарният Ридли Скот, прочут в
цял свят с филмите си "Гладиатор" и
"Блейд Рънър", засне нов сериал.  Пре-
миерата на Raised by Wolves се очаква
на 3 септември по новата стрийминг ус-
луга HBO Max.

Сериалът е история за два робота, от-
глеждащи човешко дете на колонизирана
планета. Те са програмирани да се гри-
жат за детето след унищожаването на Зе-
мята. Ако съдим по трейлъра, развоят на
събитията е много по-сложен от описа-
ното накратко.

Травис Фимел е Рагнар, злодеят в то-
зи сериал, но лентата ни кара да си за-
дадем въпроса - наистина ли е лош?

Ридли Скот с нов
фантастичен сериал
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Джобните книги с меки корици
навършиха 85 години

Pocketbooке е изобрете-
ние от 1935 г. Точно тогава
един летен ден на пазара се
появява първата книга в
джобен формат и с меки ко-
рици. Неин издател е бри-
танецът Алън Лейн. Сигур-
но и за негова изненада, ус-
пехът бил феноменален.
Собственикът на издателст-
во Penguin предложил всъщ-
ност книги на цената на де-
сет цигари. Заедно с това
обаче се случило още нещо…

Книгите станали удобни за
четене в обществения тран-
спорт и по този начин по-
пулярността им нараснала
неимоверно.

Идеята хрумнала на Лейн,
докато чакал влака на връ-
щане от дома на Агата Крис-
ти. Наоколо нямало нищо за
четене и решил, че подвър-
зани като брошура книги мо-
же да се продават от автома-
ти на подобни места.

Повечето издатели и ав-

тори посрещнали на нож иде-
ята. Според тях така щели
да намалеят приходите от
продажби на книги. Той дър-
жал на своето, а времето по-
казва, че действително е имал
право.

Алън Лейн смесвал в се-
бе си изобретателност и тър-
говски нюх, което в крайна
сметка превръща и самото
издателство Penguin в леген-
да. С издателската си поли-
тика опровергава мислене-

"Искаме чрез добро
настроение да накара-
ме хората да се замис-
лят какво се случи с тях
през последните 30 го-
дини", споделя режисьо-
рът Божинов, а сним-
ките на лентата, която
ще излезе през 2021 г.,
ще продължат до края
на август. "Голата ис-
тина за група Жигули"
разказва историята на
българска рок група от
80-те години, която се
разпада точно когато е
на върха на славата си.
С времето вкусовете на
публиката се променят,
а бандата е напълно

Един от най-обича-
ните български актьо-
ри направи емоционал-
на разходка в своя те-
атрален свят. Николай
Урумов представи на 6
август под открито не-
бе автобиографичния
си моноспектакъл "От
роля в роля".

Представлението е
колаж от любими ро-
ли и песни, които ак-
тьорът е играл и из-
пял през годините, но
и възможност за над-
никване във вълшеб-
ния свят на театъра
"зад завесата". На сце-
ната оживяха отново
Бай Ганьо, Санчо
Панса от "Дон Кихот",
Маргариди от "Криво-
разбраната цивилиза-
ция", откъси от "Реви-
зор" на Гогол, "Служ-

Екип от италианс-
ки университет напра-
ви триизмерна рекон-
струкция на лицето на
прочутия ренесансов
художник Рафаело с
помощта на гипсова
отливка на черепа му.

Резултатът от експе-
римента доказва, че ос-
танките, открити в гро-
ба му на Пантеона, на-
истина принадлежат на
ренесансовия майстор.

Анализът на от-
ливката от черепа на
Рафаело (1483-1520),

то, че с меки корици може
да се издават само булевар-
дни романи. Запомнена е
негова мисъл, че лошият ди-
зайн струва колкото добрия,
така че няма причина едно

издание да не изглежда ху-
баво.

За заслугите си в област-
та на книгоиздаването Алън
Лейн е произведен в рицар
през 1962 г.

„Голата истина за група Жигули“ - най-новият филм на Виктор Божинов
забравена. В настоящия
момент членовете й са
изпокарани помежду си
до смърт, всеки от тях
живее съвсем различен
живот и тъне в неиз-
вестност.

Един ден всичко се
променя. Неочаквано те-
лефонно обаждане ги
принуждава да загърбят
враждите и да се събе-
рат отново, почти наси-
ла. Лидерът на групата
Фори (Михаил Била-
лов) се нагърбва със
сложната задача да по-
веде "Жигули" отново
към успеха, но с всеки
изминал ден мисията за-

почва да изглежда все
по-невъзможна, като то-
ва води до множество ко-
мични обрати. В роли-
те ще видим Филип Ав-
рамов, Димитър Рачков,
Герасим Георгиев - Ге-
ро, Лилия Маравиля и
Ирини Жамбонас. Звез-
дният каст се допълва от
Август Попов, Параске-
ва Джукелова, Илияна
Лазарова и младата Кли-
ментина Фърцова.

Виктор Божинов е
известен с лентите "Въз-
вишение", "Под прикри-
тие", "Връзки", "Стък-
лен дом", "Столичани в
повече".

Възстановиха лицето на Рафаело с 3D технология
открит през 1833 г., ко-
гато е отворена гроб-
ницата на твореца,
позволи 3D реконст-
рукцията на лицето на
ренесансовия худож-
ник.  Той е починал
на 37 години в Рим и
е погребан на Панте-
она.

"Вече сме сигурни,
че останките, открити
на Пантеона, със си-
гурност са на Рафае-
ло", каза проф. Матиа
Фалкони, специалист
по молекулярна биоло-

гия в университета на
Рим "Тор Вергата".
При разкопките около
гроба на майстора са
открити множество
други останки, вероят-
но на негови ученици.

"Възстановяване на
лицето е интердисцип-
линарна техника, коя-
то се основава върху
морфологията на чере-
па и показва лицето в
момента на смъртта",
обясняват Кристина
Мартинес-Лабарга,
преподавател по ант-

ропология, и Раул
Карбон, преподавател
по графичен дизайн,
триизмерно моделира-
не и виртуален дизайн.

"За пръв път е пот-
върдено, че останките,
намерени в гроба на
Пантеона, са на Рафа-
ело. Това става в го-
дината, когато се отбе-
лязват 500 години от
смъртта на твореца",
казаха от департамен-
та по биология на уни-
верситета на Рим "Тор
Вергата".

богонци" на Вазов...
В представлението

актьорът разказа и за
весели и забавни мо-
менти от съвместната
си работа с наши име-
нити актьори на сцена-
та или на снимачната
площадка - Георги Чер-
келов, Стефан Данаи-
лов, Стоянка Мутафо-
ва, Антон Горчев, Иван
Кондов, Петър Слаба-
ков, Георги Русев...

Николай Урумов
разказва как му се от-
разила дългата прину-
дителна пауза: "Зле ми
се отрази, както на
всички колеги. Защото
ние сме свикнали да
живеем на сцената.
Много пъти се казва
"играеш на сцената"...
Абе не, ние не играем
на сцената. Ние живе-

ем на сцената. И това
е все едно някой да ти
отнеме живота. Така че
всички колеги се чувс-
тваме зле, но проявя-
ваме разбиране, няма
как. Ние не сме на пло-
щадите да протестира-
ме за това, че са зат-
ворили театрите или че
са намалили посещае-
мостта до 50 процента,
а в някои градове до 30
процента все още. Така
че аз лично никого не
обвинявам. Разбираме,
че зрителят не се чувс-
тва комфортно с тия
маски в салоните, че
времето сега е друго и
на хората може би не
им е сега до театър и
предпочитат да излязат
на въздух, след като са
били толкова дълго зат-
ворени".

Николай
Урумов:
Ние не
играем
на сцената,
ние живеем
на нея
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Със специален концерт
под заглавие "Вихрено и
страстно" на 1 октомври
ще бъде открит сезонът на
Музикалния театър и с
много позитивизъм ще се
изрази благодарност към
вярната публика. В него
ще бъдат заложени най-
жизнеутвърждаващите
жанрове - оперетата и
мюзикълът.

В новата програма са
предвидени и интересни
премиери.

След принудително
отлагане ще бъде предста-
вен спектакълът "Принце-
сата на цирка", каза дирек-
торът Марияна Арсенова.

"За зрителите подготвя-

Уличният фестивал 6Fest прави танцово
шествие в Пловдив
В Музикалния театър влизат и циркови
артисти за премиера по Калман

ме и циркови атракциони,
и то така, че да не се
усеща кои са гостите
циркови артисти на сцена-
та. Премиерата е насроче-
на за 23, 24 и 25 октомв-
ри."

За ноември са предвиде-
ни "Цигуларят на покри-
ва", който заради епидеми-
ята се игра само няколко
пъти, както и може би
последни 6 представления
на "Фантомът на операта".

Не липсват традицион-
ните и чакани с нетърпе-
ние приказките за деца,
както и Коледният бал.
След януари ще има още
новини в програмата на
Музикалния театър.

"Момчил - родопски-
ят цар" - новата книга
на проф. Николай Ов-
чаров и проф. Пламен
Павлов - допринася не
само за запознаването
на читателите с лич-
ността на Момчил вой-
вода, но и за провоки-
ране на интереса към
културния туризъм.
Книгата разграничава
историческите факти от
легендата, която се е
сраснала с личността
на Момчил войвода.

Заглавието е прово-
кативно, тъй като Мом-
чил войвода не е носил
титлата цар, но бълга-

Твърди се, че Сакар
е люлка на много древ-
на цивилизация, която
все е недостатъчно из-
следвана. В наши дни
останките от стотици
светилища и долмени
са разпръснати в най-
отдалечените и недос-
тъпни кътчета на пла-
нината, разпалвайки
фантазията както на из-
следователите, така и
на любителите на за-
гадките. Нищо чудно,
че напоследък за Сакар
се заговори като за Ме-
галитния парк на Ев-
ропа. Тук има голяма
концентрация на съо-
ръжения, които датират
от зората на човечест-
вото. Сред тях преоб-
ладават т. нар. долмени
- каменни плочи, тежа-
щи по няколко тона,
закрепени хоризонтал-
но над земята върху ка-
менни опори или ска-
ли. Тези монолитни "къ-
щички" са били подре-
дени с необяснима ле-
кота от човешка ръка.

Гробници, астроно-
мически обсерватории,
светилища… Не се знае

Момчил войвода - между легендата
и историческата истина

рите от Беломорието и
Родопите са го имену-
вали така. Това се пот-
върждава и от факта, че
българското име на
Ксанти е Царево, т. е.
мястото, където живее
родопският цар.

Издаването на кни-
гата става в годината
на Момчил войвода -
през 2020-а се навър-
шват 675 г. от смъртта
му пред портите на Пе-
риторион - град на Бе-
ломорието, важен за
кратко просъществува-
лото царство на Мом-
чил.

Изследването на

проф. Овчаров и проф.
Павлов е първото, ко-
ето излиза от 60 годи-
ни насам. "Момчил -
родопският цар" включ-
ва и теренно проучва-
не на крепостите, кои-
то са се намирали в об-
хвата на територията,
владяна от Момчил, не
само в България, но и
в Беломорието.

По този начин изс-
ледването провокира
интереса на читатели-
те към историческите
паметници и предлага
интригуващи възмож-
ности за културен тури-
зъм.

Проф. Николай Овчаров

Долмени - неразгаданата тайна на Сакар планина
за какво са служили.
Веселин Кълвачев - ди-
ректор на Общинския
исторически музей в То-
половград, има своя те-
ория за произхода им.
Според него долмени-
те в Сакар са енергий-
ни центрове. Предците
са ги издигали заради
огромните залежи от

гранитен плутон и най-
вече кварцовите жили,
които излъчват топ-
линна енергия.

"Археолози, които
проучват долмените,
казват, че това са най-
ранните монументални
сгради и са гробници
на траките. Според мен
траките са използвали

част от тях за погре-
бални камери, но това
е станало в по-късен
етап. Преди това най-
вероятно долмените са
били използвани за ме-
дитация, за астрономи-
чески наблюдения.
Най-разпространената
теза е, че долмените в
Сакар датират от 12.-

6. век пр. н. е. От този
период са откритите в
тях артефакти от тра-
кийски погребения. Но
дали самите обекти са
строени тогава, или по-
рано от друга, по-ста-
ра цивилизация, никой
не може да каже".

Наричат долмените
още "змейови дупки"

или "змейови къщи".
Някога хората вярвали,
че в тях живеели зме-
йове, които олицетво-
рявали мъжката сила.
В Сакар има много
песни и легенди за
кражби на девойки от
змейове със златни кри-
ле, които обитавали те-
зи каменни къщи. Спо-
ред едно местно пове-
рие долмените прите-
жават лечебни сили,
затова жените, които не
можели да заченат, ми-
навали през отвора на
каменните дупки с на-
деждата, че ще се сдо-
бият с рожба.

"Някога хората са
усещали земната енер-
гия, те са разбирали
силата на Космоса -
твърди Веселин Кълва-
чев. "Усещали са сила-
та на природните даде-
ности на гранита,
кварца и са ги използ-
вали. В тези мегалит-
ни структури те са ме-
дитирали, лекували са
се там. И са търсили
връзка с боговете. То-
ва са изключително
древни конструкции".

Долменът
в Начови чаири
край Тополовград
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Сара-Нора Кръстева: Най-важно е
публиката да бъде с нас

Има легенда, че Шарл
дьо Гол е обмислял да
нахлуе в Монако, но в
последния момент променя
мнението си, защото знае,
че няма да бъде по-популя-
рен от Грейс Кели. Неверо-
ятният живот на тази
успешна актриса, а по-
късно и принцеса е като
истинска приказка и все
още впечатлява хората по
целия свят. В действител-
ност обаче битието на
красавицата е много по-
различно от това, което
показват снимките в
списанията.

Грейс израства в семей-
ство, което строго налага
добри нрави. Майка й
работи като успешен модел
на млади години, а по-
късно става фитнес тре-
ньор. Баща й е бил в
строителния бизнес и също
спортист - троен олимпий-
ски шампион по гребане.
Но малката Грейс някак е
по-различна от останалата
част от семейството си. За
разлика от своите братя и
сестри, тя е срамежлива,
тиха и пълничка. Затова
нейните родители честно я
определят като "грозното

Грейс Кели: Един живот,
преминал в златна клетка

патенце" - с диадема,
пуловер и големи очила.

Когато бъдещата звезда
не успява да вземе канди-
датстудентските изпити и
да учи в колеж, родителите
й са вдигнали ръце и не
очакват нищо. Но тя
споделя, че иска да се
пробва в Американската
академия за драматично
изкуство. Макар баща й да
е против в началото, после
омеква към идеята и така
Грейс е приета да учи
актьорско майсторство.

На 18 години Грейс се
превръща в красиво моми-
че, така че когато пристига
в Ню Йорк, високата
блондинка отива на кас-
тинг, за да стане фотомо-
дел и да припечелва по
някой долар. Много скоро
агенти от различни списа-
ния се избиват, за да я
включат във фотосесия. В
същото време Грейс има
прослушвания за различни
пиеси и успява да си
спечели роля на Бродуей.
На 20-годишна възраст тя
е поканена да участва във
филм. За ролята си в
"Могамбо" тя е номинира-
на за "Оскар" за най-добра
поддържаща актриса.

Взема статуетката една
година по-късно - за
ролята си в "Провинциа-
листката". По това време
Грейс Кели е забелязана от
легендарния режисьор
Алфред Хичкок и се появя-
ва в 3 от неговите проекти.

Филмовата кариера на
Кели е доста кратка - от
1952 до 1956 г.

Фатална е срещата на
Грейс с Рение III, принц на
Монако, която се случва в
Кан по време на филмовия
фестивал. По всичко личи,
че съдбата е против среща-
та им в този ден. И Грейс,
и принцът попадат в
задръстване заради стачка
на работници. Тя е рошава
и изнервена, а Рение е в
лошо настроение, което
забравя в момента, в който
вижда Грейс. Те започват
да си пишат писма и 6
месеца по-късно принцът
пристига в Америка,
търсейки благословията на
родителите й. Предложени-
ето за брак идва преди
Коледа с малък пръстен,
който заменя за известния
10-каратов диамант.

В средата на 20. век
Монако не е толкова
престижно място, колкото

днес. Малка страна, която
няма много пари и не е
популярна сред туристите.
Един от най-добрите
приятели на принца,
милиардерът Аристотел
Онасис, му казва, че най-
добрият начин да привлече
вниманието е, ако се
ожени за Мерилин Монро
или Грейс Кели.

Съветът е почти проро-
чески, след сватбата Мона-
ко е във възход. Звездното
събитие възлиза на 45-55
милиона долара, като
повечето от тях са платени
от MGM, в замяна на
правата за излъчване
сватбата по телевизията.

Грейс плаща голяма
цена за този брак. Тя вече
има само една роля -
съпругата на владетеля на
Монако. Няколко години
по-късно се опитва да
наруши това правило,
когато Хичкок й предлага
участие в нов филм. Макар
Рение да е склонен, жите-
лите на Монако са напъл-
но против. Тя е повече от
съсипана, но бързо се
съвзема и печели любовта
на местните.

Минават години преди
обществото да научи, че
"перфектният" брак на Грейс
и Рение не е нищо повече
от чудесна картина. Новият
й дом е златна клетка - не
може да пътува, да работи,
а всичките й филми са
забранени в страната.
Принцесата решава да
потърси щастието в децата
и ражда Каролайн, Албер II,
настоящият принц на
Монако, и Стефани.

На 13 септември 1982
г. Грейс Кели и дъщеря й
Стефани пътуват с кола.
Говори се, че те имали
спор и Грейс получила
инсулт. Колата излиза от
пътя и макар Стефани да
има много наранявания,
Грейс губи битката
с живота само на
52 години.

Хосе Антонио До-
мингес Бандера, извес-
тен в целия свят като
Антонио Бандерас, на-
върши на 10 август 60
години. Той е в Мала-
га с любимите си хо-
ра, потопен както ви-
наги в хиляда работни
проекта.

Преди дни Бандерас
и партньорката му -
бизнес дамата Никол
Кимпел, отпразнуваха
две години заедно под
небето на Малага.

Испански актьор,
пленил милиони сърца,
продуцент, режисьор,
носител е на награда
"Гоя" и две "Европейс-
ки филмови награди",
номиниран е за "Са-
турн", "Еми" и три наг-

Чаровният Антонио Бандерас стана на 60
ради "Златен глобус".
От 2005 г. има звезда
на Холивудската алея
на славата.

Роден в Малага, той
напуска родния си град
на 19-годишна възраст
с диплома от школата
по драматично изкуство
в джоба и разочарова-
нието от кариера като
футболист в градския
клуб поради счупен крак.

Съдбата го среща с
Педро Алмодовар и
между тях веднага се за-
ражда артистично сът-
рудничество. През 1982
г. са заедно на снимач-
ната площадка на "Ла-
биринт на страстите".
Съвместната им работа
е в седем филма и беле-
жи кариерата му - учас-

тва в "Матадор" и "За-
конът на желанието",
печели международното
внимание с "Жени на
ръба на нервна криза
"(1988) и след "Завържи
ме" напуска Европа.
Тръгва в посока Амери-
ка, разчитайки на обра-
за, който е изградил:
смесица от смелост, си-
ла, доброта, ирония и
театрален талант.

През 1996 г. Банде-
рас се развежда със сво-
ята съпруга Ана Леса
след 8-годишен брак.
През същата година
сключва брак с актри-
сата Мелани Грифит.
Двамата се развеждат
през 2015 г. През 2011
г. той се завръща при
Алмодовар, за да възс-

танови връзката с ко-
рените си в "Кожата, в
която живея", а осем го-
дини по-късно взима
първата "Златна палма"
с "Болка и величие" в
Кан и номинация за
"Оскар".

Появата му на екра-
на се превръща в гаран-
тирано качество в Хо-
ливуд. Работил е с голе-
ми творци като Джона-
тан Деми във "Филаде-
фия" в ролята на гей.
Нийл Джордан в "Ин-
тервю с вампир", Алън
Паркър в "Евита", Де
Палма във "Фатална
жена", Уди Алън в "Ще
се срещнеш с мъжа на
мечтите си", Робърт Род-
ригес в "Десперадо" до
"Шпионски деца".

Внучката
на Грейс
Кели

Грейс Кели
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Мъж се стяга за лов
с дружината. Жена му
го пита по какво ще
стрелят?

Той отговаря:
- Отиваме за рогат

дивеч.
- А, хубаво! И да не

се изпозастреляте, ей!
- отвръща съпругата.

  

- Скъпа, защо всич-
ки кюфтета са с раз-
лични размери?

- Млъквай и яж! На-
ли искаше разнооб-
разна храна?!

  

Попитали трима ду-
ховници кога започва
животът.

Католическият све-
щеник отговорил:

- В момента на за-
чатието.

Имамът отговорил:
- Когато се роди де-

тето.
Попът казал:
- Когато децата ти

се оженят и изплатиш
ипотеката...

  

- Ало, обаждаме се
от зоопарка. Тъща ви
падна при крокодили-
те.

- Чии са крокодили-
те?

- Наши са си.
- Е, па спасявайте

си ги вие тогава.

  

Тези пък в индийс-
ките сериали, колко-
то повече проблеми
имат, толкова повече
пеят и танцуват...

  

- Дафино, свали га-
щите, комшиите идват
да играем карти!

- От простора ма
оуу... Ей, загубена же-
на, ей!

  

- Жена ми е голям
предател!

- Що?
- Казала на една

нейна приятелка, че
правим страхотен
секс.

- И сега какво?
- Ми сега и оная ис-

ка...

  

- Аз шофирам 30 го-
дини и нямам нито ед-
на катастрофа!!!

- Каква кола имаш?
- Ааа, шофьор на ва-

ляк съм...

  

- Татко, имаме ли
още книги?

- Искаш да четеш?
- Не, в томчето на

Христо Ботев намерих
300 лева!

Анекдоти

  

- Ти обичаш ли ра-
кия?

- Чак обич, не! Прос-
то поддържаме връзка!

  

Между приятелки:
- И как разбра, че

между вас няма да се
получи?

- Ми... Аз си поръ-
чах двойна ракия, а той
- пастичка...

  

- Добър ден. Имате
ли цветни телевизори?

- Имаме, да.
- Чудесно! Дайте ми

един зелен, моля!

  

Чукча граничар. До
поста му се прибли-
жава човек. Чукчата
вика:

- Стой! Ще стрелям!
- Стоя.
- Стрелям!

  

Двама приятели
психотерапевти лежат
на плажа, пият бира...
Изведнъж откъм море-
то се дочува паничес-
ки крясък:

"Помощ! Помогне-
те!"

Единият психотера-
певт спокойно отпива
от бирата и казва:

- Струва ми се, че
този господин има
проблем...

- Да, но важното е,
че вече го е осъзнал и
говори за него...

  

- На какво обръщаш
внимание първо, кога-
то видиш красив мъж?

- Първо обръщам
внимание на моя, да-
ли гледа...

  

Прибрах се и гле-
дам жена ми с няка-
къв мъж... голи и ме
гледат гузно! Усъмних
се, отворих хладилни-
ка... изпили ми ракия-
та гадовете...

  

Посред нощ в апте-
ка влиза леко разголе-
на жена, застава пред
младия фармацевт и
казва предизвикателно:

- От месеци не съм
виждала мъж!

Аптекарят се усмих-
ва с разбиране и вед-
ро отговаря:

- Тука имам едни
много добри капки за
очи...

  

Тъща звъни на зе-
тя:

- Прибрах се, а вкъ-
щи мирише на газ...
Притеснявам се.

-  Няма страшно,
седни, пални една ци-
гарка и се успокой.

  

- Защо са го нарек-
ли "Предменструален
синдром"?

- Защото "Луда кра-
ва" вече е било заето.

  

Потъва кораб. Ка-
питанът моли всички
пътници да се качат на
лодките, но пътниците
ги е страх да се пре-
качат. Тогава капитанът
минава лично до все-
ки пътник, казва им по
нещо и бързо се пре-
качват. Капитанът и по-
мощник-капитанът се
качват последни на
последната лодка. По-
мощникът го пита:

- А какво им казах-
те, че всички ви пос-
лушаха?

- Към всеки с раз-
личен подход. На нем-
ците им казах, че
това е заповед. На
американците казах, че
е патриотично, на япон-
ците, че повишава по-
тенцията, а на бълга-
рите, че е забранено.

  

- Изглеждаш много
уморен?

- Така е на морето.
Всеки ден ходих пеша
до плажа!

- Къде беше отсед-
нал?

- В Сливен!

  

Лекар към пациен-
та:

- За съжаление,
дните ви са преброе-
ни... От утре отново
тръгвате на работа!

  

Мъж развълнувано
се обажда в болница-
та.

- Жена ми е бре-
менна. Контракциите й
са през две минути.

- Това първото дете
ли й е? - пита докто-
рът.

- Не, идиот такъв.
Това е мъжът й!

  

- Честито! И как
кръстихте малката си
дъщеричка?

- Гертруда.
- Уау! На кого?
- На баба й Събка.
- Какво е общото?
- Беше герой на тру-

да...

  

- Пушите ли?
- Не.
- Пиете ли?
- Не.
Лекарят поглежда

здравния картон:
- Като гледам, май

и няма за кога...

  

Митинг... Служители
на подразделението за
борба с масовите без-
редици стоят с шлемо-
ве пред тълпа с демон-
странти... Напрежение-
то расте и полицаите
започват да тропат с
палките по щитовете си.
Един побутва колегата
си до него и му казва:

- Виждаш ли оная
пълничката лелка с
пъстрата шапка?

- Да.
- Това е тъщата ми...

Не я пипай! Моя е!

  

Той страстно я пре-
гърна, отметна косата
й, нежно прошепна в
ухото й:

- Ко ши ям?

  

- Какво работите,
господине?

- Изкарвам си хля-
ба за сметка грешките
на хората...

- Адвокат ли сте?
- Не..., производи-

тел съм на гумички!

  

Следователят:
- Труп на мъж, ви-

дима възраст - 40+. Ле-
жи в кухнята на семей-
ния апартамент. По гла-
вата следи от удари с
тежък метален предмет
(тиган).

Заподозряната твър-
ди, че го е помолила
да й купи таблетки за
отслабване, но жертва-
та е отказал с мотив,
че на нейната възраст
това било безмислено
и чиста загуба на пари
за бира.

Сержант, запишете
в протокола - явно са-
моубийство.

  

- Муцка, много съм
умна! Уча английски,
немски, алгебра...

- Ай, като си толко-
ва умна, кажи "добро
утро" на алгебра...

  

Лежа си и си броя
овцете, ама сън ме не
лови и решавам да
броя едни хиляда ле-
ва. Добре ама не ми
излиза пет пъти един
лев, та се върнах на
овцете. Да ,ама не!

Броя си аз и тъкмо
да прибера стадото и
последната овца се
спира и ме пита с чо-
вешки глас:

- Добре де, нас ще
ни прибереш, а с ония
хиляда лева какво ста-
на?

  

Няколко часа до Но-
ва година, а за беля,
на един лекар му се за-
пушила мивката. Звъни
на водопроводчик:

- Бихте ли могъл да
ми оправите мивката?

- Вие добре ли сте?
След час е Нова годи-
на!

- А ние за вас в
дъжд, вятър и сняг
пристигаме, ако имат
нужда от нас нашите
болни...

- Вие значи сте ле-
кар? Добре, идвам!

Пристига той.
- От какво се оплак-

вате?
- Ами тук, мивката

се е запушила. Гости
имаме, а съдовете са
мръсни...

- Сега ще видя.
Огледал мивката, из-

вадил от джоба си ня-
какъв бял прах, изси-
пал го вътре и казал:

- Ако до една сед-
мица не се оправи -
звъннете ми пак!



СЪБОТНИК

приложение 11. ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ
ЗЕМЯ 14 август 2020



СЪБОТНИК

приложение
ЗЕМЯ 14 август 202012. ÑÚÄÁÈ

Ефектна блондинка от
Африка - Шарлиз Терон

Шарлиз е родена в мал-
ко градче в ЮАР. Родители-
те й са собственици на фер-
ма и строителна фирма за
пътища. Чаровното момиче
расте сред дивата природа,
общува с работниците от
фермата, научава почти 30
диалекта на езика африканс,
а нейният домашен люби-
мец е козел на име Бок.

"Аз доях кравите в шест
часа сутринта и варих мас-
ло. Умея да върша всяка
фермерска работа". По при-
рода е блондинка със сини
очи с предци немци, фран-
цузи, холандци. При това
никой не я счита за краси-
ва, в ЮАР има други пред-
стави за красота. Отдушник
за Шарлиз стават танците.
От шестгодишна танцува,
после постъпва в хореог-
рафското училище "Джоф-
ри", а в свободното си вре-
ме работи като модел. Една
травма на коляното я раз-
деля с танците.

"Струваше ми се, че то-
ва е краят на света. Танците
си бяха всепоглъщаща
страст. Мислех си, че ще ос-
тана в Южна Африка и ще
работя в супермаркет до края
на дните си". Като модел от-
крива първо Италия, след
това Америка. Майка й по-
дозирала в нея талант за
драма и настояла да отиде в
Холивуд.

Шарлиз цяла година се
опитвала да получи роля в
масовката. Почти гладува-
ла, не печелела достатъчно
пари. Веднъж отишла в
банката да осребри чек от
майка си от 500 долара. Ка-
сиерът отказал да я обслу-
жи - решил, че документът
е много съмнителен. Точно
сега тя просто избухнала.
Направил скандал, без да се
срамува от изрази на анг-
лийски и на африканс за-
едно. Безплатното представ-
ление наблюдавал отстрани
импресариото Джон Крос-

би, работещ със звезди ка-
то Рене Русо и Джон Херт.
Той се приближил и подал
визитката си, след това я
запознал с агента по под-
бор на артистите. Красива-
та девойка се от акцента и
накрая забелязали в нея
звездата. Критиката вътор-
жено приела ролята й в "Ад-
вокат на дявола".

Терон е в образа на съп-
ругата на главния герой Ке-

вин - Киану Рийвз, сътруд-
ник на юридическа фирма,
изкушен от Луцифер, който
играе Ал Пачино.

По време на действието
нейната Мери Ан бавно
полудява. За да бъде убе-
дителна, тя посещава три
месеца психотерапевт. За
чудесната си игра получа-
ва "Оскар" за най-добра
женска роля в "Чудовище".
Тя е първата в историята

на Африка, получила наг-
радата "Оскар".

За ролята си в "Чудови-
ще" актрисата е напълняла
с 14 килограма, обръснала
си веждите, сложила контак-
тни лещи, пластмасови зъ-
би, специален грим.

"За мен не е важно, че
играя грозни жени, искам да
покажа какви страшни не-
ща са преживели, за да ста-
нат такива."

Статусът на звезда не
променя поведението и жи-
вата й.

Тя пак е нервна пред ка-
мерата. Спасява се, като мно-
го старателно се подготвя за
всяка изява. "Дълго време
съм в киното. Разбирам доб-
ре - има успехи, полети и па-
дения. Точно започваш да си
мислиш, че разбираш всичко
и хоп, правиш грешка. Ма-
кар да бягам от това, никога
не съм уверена в себе си".

Холивудската звезда Никол Кидман, която отбеляза сво-
ята 53-годишнина през 2020 г., от ранна детска възраст
изпитва неприязън към всякакви буболечки. Причината
за това се крие в детството й, когато тя живее в Австралия
и по нейни спомени около дома, в който живее, бръмчали
всевъзможни насекоми, някои от които с исполински раз-
мери. Наплашеното момиченце се научило да прескача
оградата, вместо да влезе през портала, само и само да не
се сблъсква с неприятните животинки.

Кидман се опитва да се пребори със собствените си
страхове, като влиза в клетка с буболечки, но опитът се
оказва неуспешен.

Кайли Дженер
Американският модел, собственик на козметична мар-

ка Kylie Cosmetics, Кайли прекрасно разбира проблемите
на Никол Кидман. Успешната бизнес дама е убедена, че
в пеперудите няма нищо красиво и целият възторг по
тях е пълна глупост. А причината за такава увереност е
проста - ако отрежете крилата на пеперуда, остава обик-
новен бръмбар. На Хелоуин тя се облича в костюм на
пеперуда. Символът на лекота, изящество и красота за
някои е истински кошмар.

Звезди се страхуват
от насекоми
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Индийски
полицаи в
спорната с
Пакистан
област
Кашмир
тренират
за парада
за деня на
независи-
мостта на
Индия -15
август

Парламентът на Ливан
одобри въвеждането на
извънредно положение в
Бейрут, обявено на 5 август
от правителството, преди то
да подаде оставка, и
въведено заради експлозията
на пристанището предишния
ден, която взе 171 жертви.
Законът изисква парламен-
тарно одобрение, ако
извънредното положение
продължава повече от една
седмица. Извънредното
положение възлага на
военните поддържането на
сигурността и им дава
широки правомощия за
контрол на медиите,
използването на военни
съдилища и задържането на
хора за дълги периоди.
Правозащитни групи и
критици казват, че Ливан не
се нуждае от извънредно
положение, тъй като вече
беше обявена всеобща
мобилизация след избухва-
нето на епидемията от
коронавируса, която дава
разширени правомощия на
управляващите.

Щетите,
причинени от унищожителна-
та експлозия на пристанище-
то в Бейрут, надхвърлят 15
млрд. долара, съобщи
президентът на Ливан Мишел
Аун в телефонен разговор с
краля на Испания Фелипе
Шести. Ливанската прокура-
тура днес ще разпитва
министри и бивши министри
за тоновете амониев нитрат,
причинили на 4 август
смъртоносната експлозия.

Израелската армия
съобщи вчера за нови
обстрели срещу позиции на
Хамас в ивицата Газа в
отговор на атаките със
запалителни балони, изпра-
щани от палестинския анклав
към Израел. Сценарият
вдъхва опасения от нова
ескалация, пише АФП. В
течение на миналата седмица
израелската армия пое
отговорността за серия от
нощни удари срещу позиции
на Хамас - въоръженото
ислямистко движение,
управляващо Газа, като
ответна мярка след атаки с
балони, предизвикали горски
пожари в Южен Израел,
макар и без жертви. Също в
отговор на тези нападения
Израел затвори във вторник
КПП "Керем Шалом", през
който влизат стоките в Газа -
над половината от двумили-
онното население там живее
под границата на бедност
според Световната банка.

Жени носят цветя на митинг в знак на солидарност с протестира-
щите, ранени на последните митинги срещу резултатите от прези-
дентските избори в страната. Стотици хора отново бяха на улиците
на беларуската столица в четвъртък сутринта, формирайки многоб-

ройни "линии на солидарност" с протеста.

Снимки Пресфото БТА и Интернет

Íàêðàòêî
:

Демонстрациите в
Беларус продължават вече
пети ден след президентс-
ките избори, за които ЕС
заяви, че не са били "нито
свободни, нито честни",
предаде ДПА.

Във фокуса на демонст-
рациите са призивите към
дългогодишния президент
на Беларус Александър
Лукашенко да подаде
оставка, въпреки че спо-
ред оповестените от
изборните власти предва-
рителни резултати той
печели с над 80 процента
от гласовете на избирате-
лите. Лукашенко, на 65 г.,
ръководи бившата съветс-
ка република вече четвърт
век и не толерира инако-
мислието. По данни на
беларуската ЦИК, Лука-
шенко печели в Минск с
64,49 на сто от гласовете,
предаде ТАСС. Основната
му опонентка, опозицио-
нерката Светлана Тиханов-
ска, печели 14,92 на сто от
гласовете в беларуската
столица.

"Срам ни е от теб!", бе
написано на плакат, дър-
жан от демонстрантка,
наредила се в една от
т.нар. вериги на солидар-
ността, заедно с други
демонстранти, изразяващи
недоволството си от
победата на Лукашенко,
по-голямата част от които
жени, става ясно от сним-
ки, публикувани в незави-
симия беларуски информа-
ционен портал Tut.by.
Мирните демонстрации
през деня, в които участ-
ват жени, държащи цветя,
контрастират с белязаните
от насилие сблъсъци
между полицаи и демонст-
ранти, повечето от които
мъже, каквито има всяка
нощ след изборите в
неделя.

Беларуското вътрешно
министерство съобщи по-
рано, че при демонстра-
циите в сряда и четвъртък
са били задържани около
700 души. Общият брой на
задържаните от неделя
насетне е близо 7000.

Властите започват да
освобождават задържани-
те по време на демонст-
рациите, предаде ТАСС,
като се позова на право-
защитната организация
"Весна".

Репресиите срещу
демонстрантите в Беларус
провокираха сериозни
критики на Запад, пише
АП. Ръководителят на
европейската дипломация
Жозеп Борел заяви, че ЕС
ще преразгледа отношения-
та си с Беларус и че
обмисля да въведе "мерки
срещу отговорните за
насилието, необоснованите
арести и фалшифицирането
на изборните резултати".

Беларус се раздели на

арестуващи и арестувани,
пише руският в. "Комер-
сант". Напрежението не
стихва. На градските улици
в цялата страна излизат
хора, протестиращи срещу
насилието на властите и
убедени, че президентски-
те избори в неделя са
били фалшифицирани.
Силовите структури про-
дължават масово да
задържат хора и това
предизвиква нови протес-
ти.

Дори ако президентът
Александър Лукашенко
реши сега въпроса с
улицата, управлението му
вече няма да е спокойно,
пише кореспондент на
изданието от Минск. ç

Италианската преса публикува
първа снимка на 83-годишния Сил-
вио Берлускони с новата му 30-
годишна приятелка Марта Фаши-
на, само седмица след като се по-
явиха фотографии на бившата му
изгора Франческа Паскале (35 г.),
която целува известна певица, пре-
даде АФП, цитирана от Дарикнюз.

Седмичното издание "Ки", соб-
ственост на пресгрупата на ми-
лиардера, пусна "ексклузивно"
снимка на бившия премиер, кой-
то по време на почивка във ви-
лата си "Чертоза", Сардиния, се
разхожда ръка за ръка с по-мла-

Áåðëóñêîíè äåìîíñòðèðà âðúçêàòà ñè ñ 30-ãîäèøíà æåíà
дата си с 53 години партньорка
Марта Фашина. Облечена с дълга
небесносиня рокля, младата же-
на - бивша манекенка и настоя-
ща депутатка от "Форца Италия",
и Берлускони са посетили свой
приятел на яхтата му, според съ-
щото издание.

През март "Форца Италия", по-
литическата партия на Силвио
Берлускони, съобщи официално за
романа му с младата й активист-
ка Марта Фашина. В направено
тогава изявление беше посоче-
но, че два пъти разведеният Сил-
вио Берлускони и Франческа Пас-

Публикуването на снимки на Силвио Берлускони с новата му любима
Марта Фашина е в отговор на фотографиите на бившата му изгора,
тиражирани масово от италианската преса. По този начин Берлуско-
ни иска да покаже, че "вече е забравил Паскале благодарение на

блондинката Марта".

кале, негова спътница в живота
от 12 г., са се разделили, но ще
запазят приятелството и добрите
си отношения.

На 5 август друго седмично
издание, "Оджи", публикува "ек-
склузивни" снимки на бившата
на Берлускони, 35-годишната
Франческа Паскале, на които тя
прегръща 55-годишната Паола
Турки, известна италианска пе-
вица. Двете дами, носещи сини
бански костюми, си разменят це-
лувки и ласки на борда на яхта
- неоспоримо доказателство за
"специалното им приятелство".ç
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Испанският нападател Ихинио
Мартин е третото ново
попълнение за тима от Разград

Лудогорец официално
представи испанския
нападател Ихинио Мартин
пред медиите на стадион
"Хювефарма Арена". Той е
третото ново попълнение
на тима за новия сезон.
Футболистът идва със
статут на свободен агент,
а договорът му е за 3
години. Вече тече проце-
дурата за изискване на
жълта карта, след което
той ще може да бъде на
разположение на треньо-
ра Павел Върба.

"Избрахме Ихинио,
защото вярваме, че
неговите качества ще
подобрят представянето
ни в атака. Сигурен съм,
че той ще ни направи по-
ефективни в предни
позиции. На мен испанс-
кият футбол ми харесва

страшно много. Раздви-
жен играч, който може да
влиза в комбинации, да
вкарва голове - такъв,
който ще бъде полезен за
всеки един отбор", каза
Върба.

През миналия сезон 26-
годишният  футболист
записа 38 мача за Нуман-
сия, в които отбеляза 10
гола. Тимът завърши на
20-о място във втора лига
на Испания и изпадна.
Преди да премине в
отбора от Сория, напада-
телят е носил екипа на
други два испански тима -
Мурсия и Валядолид.

По-рано "орлите" прив-
лякоха Алекс Сантана от
бразилския Ботафого и
Бернард Текпетей от
Шалке 04.

Мачът от първия квали-

Ëóäîãîðåö ïðåäñòàâè
íîâàòà ãîëîâà ìàøèíà

Испанският нападател Ихинио Мартин заяви, че най-силната част
от действията му на терена е играта с глава

фикационен кръг на
Шампионска лига между
Будучност и Лудогорец ще
се проведе на 19 август
(сряда) от 21 часа българ-
ско време, обявиха от
УЕФА. Срещата ще се
проведе на градския
стадион в Подгорица, без
публика.

Двубоят е поверен на
унгарска съдийска брига-
да начело с Ференц
Карако. Ако Лудогорец
елиминира Будучност,
след това ще срещне
датския първенец Мидти-
ланд, в чиито редици е и
българският национал
Божидар Краев. ç

В двубоя срещу един от
бившите си клубове - Левс-
ки, наставникът на Берое
Димитър Димитров-Херо
стана вторият старши тре-
ньор в историята на българ-
ския елит, достигнал до 450
мача. Балансът му е 241 по-
беди, 84 равенства и 125 за-
губи при голова разлика
804-485. Още през този се-

Õåðî ãîíè ðåêîðä â áúëãàðñêèÿ ôóòáîë
зон Херо може да измести
от върха сегашния водач Ге-
орги Василев с 470 мача.
Балансът на Гочето е 248 по-
беди, 93 равенства и 129 за-
губи при голова разлика
813-497. Той за последно во-
ди в елита Черноморец
(Бургас) на 28 май 2011 г.

От останалите наставни-
ци в сегашния състав на

efbet Лига най-близо до
треньорския Топ 10 е Или-
ан Илиев, който заема 14-
ата позиция с 313 мача, ка-
то от десетия го отделят 31
срещи.

Дебютът на Херо в бив-
шата "А" група е при госту-
ване на неговия Нефтохи-
мик на стадиона в парк "Ла-
ута" срещу Локомотив

(Пловдив) на 14 август 1994
г. Тогава бургазлии губят с
1:2. Най-голямата победа
постига начело на "смър-
фовете" - 9:1 срещу Добру-
джа на 21 февруари 2002 г.
Бургазлията е трикратен
шампион на България с Ли-
текс през 1997/1998, Левс-
ки през 1999/2000 и Лудо-
горец 2017/2018.  ç

След кратко боле-
дуване от инфаркт
почина легендарният
вратар на Левски и
националния отбор
на България Бисер
Михайлов, който на
30 юни отпразнува
77-годишнината си.
Той поставя начало-
то на славното поко-
ление вратари на
"сините", включващо
неговия син Борис-
лав Михайлов и вну-
ка му Николай Ми-
хайлов.

За Левски играе
от 1961 до 1975 г.
Има 226 мача в "А"
група, 43 за купата
на страната, 67 меж-
дународни и над 50
приятелски срещи.
Четирикратен шам-
пион на България
(1965, 1968, 1970 и
1974) и трикратен но-
сител на Купата на
Съветската армия
(1967, 1970 и 1971).

Íàêðàòêî

�

Валери Божинов може
да заиграе за Левски
от началото на септември. При-
чината е, че футболистът има до-
говор с италианския Пескара до
края на този месец и той фор-
мално трябва да изтече, преди
бившият играч на Ювентус и Ман-
честър Сити да може да парафи-
ра с друг клуб. Божинов  вече
декларира желанието си да се за-
върне за трети път на "Герена" и
да помага в тежкия момент. Бо-
жигол на няколко пъти беше ка-
тегоричен, че за Левски би играл
и за без пари.

УЕФА публикува
часовете
за мачовете на ЦСКА и Славия в
първия предварителен кръг на Ли-
га Европа. "Червените" посрещат
на "Българска армия" малтийския
Сиренс от 20 часа на 27 август,
а "белите" гостуват на албанския
Кукеси на същата дата от 21 ча-
са. Съперникът на Локомотив
(Пловдив) все още не ясен. Плов-
дивчани ще гостуват на победи-
теля от двойката Санта Колома -
Искра (Даниловград), които се из-
правят един срещу друг на 20
август. УЕФА реши всички срещи
от този турнир да се играят пред
празни трибуни.

Манчестър Сити се
включи в битката
за футболиста на Байерн Тиаго
Алкантара. Интерес към испанс-
кия халф има и от Ливърпул, но
"гражданите" са готови да пред-
ложат по-добра оферта, съобща-
ва "Билд". От "Етихад" са склон-
ни да платят 30 милиона евро,
колкото се твърди, че искат ба-
варците. Мърсисайдци пък не ис-
кат да извадят  повече от 25 ми-
лиона за техничаря. Мениджърът
на Сити Пеп Гуардиола познава
много добре качествата на Тиа-
го, с когото работи първо в Бар-
селона, а след това именно той
го привлече в Байерн през 2013
г. Испанският специалист е убе-
ден, че 29-годишният му съна-
родник бързо ще се адаптира към
Висшата лига и ще замести по
най-добрия начин Давид Силва.

Ïî÷èíà Áèñåð Ìèõàéëîâ

Има 5 мача за "А" на-
ционалния отбор и 2
срещи за "Б" тима. За
Левски има 16 двубоя
в евротурнирите (4 за
КЕШ, 8 за КНК и 4 за
купата на УЕФА).

С отличен рефлекс
и самоотвержена игра.
Бисер е един от пър-
вите вратари, които
изпълняват дузпи. Си-
лата му обаче е пре-
димно в спасяването
на дузпите. Особено
запомнящи се са два
мача за Купата на Съ-

ветската армия, в ко-
ито Левски отстраня-
ва ЦСКА след изпъл-
нения на 11-метрови
наказателни удари. И
двата пъти главният
виновник е Бисер
Михайлов, който от-
разява удари на "чер-
вените". При единия
дори лови топката
след шут на славния
полузащитник на "ар-
мейците" Аспарух Ни-
кодимов, който ряд-
ко бърка от бялата
точка.

В деня на 50-годиш-
ния си юбилей френс-
кият първенец Пари
Сен Жермен обърна
абсолютния дебютант
в Шампионската лига
този сезон Аталанта с
2:1 на стадион "Да
Луж" в португалската
столица Лисабон след
две попадения за три
минути в края и е пър-
вият 1/2-финалист. Ма-

Футболистите на Пари Сен Жермен стигнаха до победата в последните секунди на двубоя

ÏÑÆ âúçêðúñíà çà òðè ìèíóòè
â êðàÿ è å íà 1/2-ôèíàë

рио Пашалич (27) из-
веде бергамаските
напред в резултата, ка-
то италианският тим бе
напът да сътвори сен-
зацията, но в самия
край Маркиньос (90)
изравни, а Ерик-Мак-
сим Чупо-Мотинг
(90+3) направи пълния
обрат и класира пари-
жани в следващата фа-
за. Лекувалият доско-

ро контузия Килиан
Мбапе бе оставен на
резервната скамейка
на парижани, но при-
тиснат от неприятния
резултат, треньорът То-
мас Тухел го пусна
след час игра на тере-
на, а френският наци-
онал определено осве-
жи атаката на тима и
допринесе за неверо-
ятния обрат. ç
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ÇÅÌß07.30 "Антидот" с водещ Юлия Ал-Хаким (п)
08.00 "Студио Икономика" (п)
09.00 "Не се страхувай"  (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 "Жоакина, доня Революция" - бра-

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

Пенчукова
15.40 "Легенди" - музикално предаване (п)
16.30 "Думата е ваша" - открита линия със

Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 "Студио Икономика" с Нора Стоичко-

ва (п)
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Актуално от деня"
20.00 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев
21.00 Киносалон БСТВ: "Гара за двама", І

част (1983 г.) СССР
22.10 Новини (п)
22.40 "Актуално от деня" (п)
23.20 "Дискусионен клуб" (п)
00.20 "Следобед с БСТВ" (п)
01.50 "Студио Икономика" (п)
02.50 "За историята свободно" (п)
03.50 "Лява политика" (п)
04.50 "Общество и култура" (п)
05.55 "Жоакина, доня Революция" - бра-

зилски сериен филм (п)
06.45 Документален филм

ÁÍÒ 1

05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Цезар детски тв филм /Унгария,

2016 г./
06.15 Търсачи на реликви 2 тв филм /п/
07.00 Сутрешен блок
09.00 Корпорация "Приключения" тв филм

/13 епизод/п/
09.45 Как е устроена Вселената 2 докумен-

тална поредица/п/
10.30 10 000 крачки
10.40 Средиземноморската кухня на Триш

документална поредица/п/
11.10 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Новини на турски език
12.40 БНТ на 60 Силвия Кацарова/п/
13.40 Супер камери документална пореди-

ца
14.15 Умното момче детски тв филм

/Тайланд, 2019 г./
14.30 Влакът на динозаврите анимационен

филм
15.00 Търсачи на реликви 2 тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас регионални новини
16.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
16.45 Средиземноморската кухня на Триш

документална поредица
17.15 Как е устроена Вселената 3 9-серий-

на документална поредица /САЩ, 2014
г./, режисьор Марк Бридж

18.00 По света и у нас
18.20 София в един снимачен век докумен-

тална поредица
18.45 Какво ще се случи? 2 документална

поредица
19.10 Корпорация "Приключения" тв филм

/14 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Госпожо Държавен секретар 4 тв

филм /6 епизод/ (12)
22.00 Династията на Борджиите 3 тв филм

/3 епизод/ (16)
23.00 По света и у нас
23.30 Късметлиите игрален филм /САЩ,

2008г./, режисьор Нийл Бъргър, в
ролите: Рейчъл МакАдамс, Тим Ро-
бинс, Майкъл Пеня и др. (12)

01.25 БНТ на 60 Силвия Кацарова/п/
02.25 Госпожо Държавен секретар 4 тв

филм /6 епизод/п/ (12)
03.20 Династията на Борджиите 3 тв филм

/3 епизод/п/ (16)
04.10 Късметлиите игрален филм/п/ (12)

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ - сериал
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикри-

тие" - анимация, сериал, еп.13
06.30 "Комиците и приятели" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване
09.30 "Преди обед" /най-доброто/ - токшоу
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с.2

еп.66
15.30 "Търговски център" - сериал, с.14

еп.156 - 158
17.00 bTV Новините
17.30 "Комиците и приятели" /п./ - коме-

дийно шоу
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с.14 еп.27
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с.3

еп.40
21.00 Премиера: "Ирония на съдбата" -

сериал, еп.34
22.30 Премиера: "Добрият доктор" - сери-

ал, с.2 еп.7
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Стрелата" - сериал, с.4 еп.5
01.00 "Гранд" - сериал, с.2 еп.7
01.30 "Домашен арест" - сериал, еп.7
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Завинаги" - сериал, с.2 еп.7

bTV Action

05.15 "Луцифер" - сериал, с.2 еп.9
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Рескю Ботс" - сериал, еп.17 - 20
08.00 "Луцифер" - сериал, с.2 еп.9
09.00 "Готъм" - сериал, с.3 еп.18
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с.2 еп.10
11.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп.9
12.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.4

еп.2
13.00 "Мъртва точка" - сериал, с.3 еп.9, 10
15.00 "Луцифер" - сериал, с.2 еп.10
16.00 "Готъм" - сериал, с.3 еп.19
17.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.4

еп.3
18.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп.10
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на

утрешния ден" - сериал, с.2 еп.11
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Стрелата" -

сериал, с.7 еп.11
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Джурасик парк III" -

приключенски, трилър, фантастика
(САЩ, 2001), в ролите: Сам Нийл,
Уилям Мейси, Теа Леони, Алесандро
Нивола, Тревър Морган, Лора Дърн

23.45 "Стрелата" - сериал, с.7 еп.11
00.45 "Тренировъчен ден" - сериал, еп.10
01.45 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с.2 еп.11
02.45 "Бягство от затвора" - сериал, с.4

еп.3
03.45 "Готъм" - сериал, с.3 еп.19
04.45 "4x4" - предаване за офроуд автомо-

били, с.4 еп.11

bTV COMEDY

05.00 "Комиците и приятели" /п./ - коме-
дийно шоу

06.00 "Малкото пони" - сериал, еп.13, 14
07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ -

сериал
08.30 "Фитнес" /п./ - сериал
09.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
10.00 "Флинтстоун 2: Да живее Рок Вегас!"

- комедия, семеен (САЩ, 2000), ре-
жисьор Брайън Левант, в ролите:
Марк Ади, Стивън Болдуин, Кристен
Джонстън, Джейн Краковски, Джоан

Колинс, Томас Гибсън, Алън Къминг
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
14.00 "Фитнес" /п./ - сериал
15.00 "Преспав" /п./ - сериал
16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с.9 еп.15, 16
19.00 "Дивата Нина" - сериал, еп.57
20.00 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп.10
20.30 "Преспав" - сериал, еп.3
21.30 Премиера: "Шитс Крийк" - сериал, с.3

еп.10
22.00 "Фитнес" - сериал, еп.9, 10
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с.12 еп.11, 12
00.00 "Направи ме татко" - комедия, роман-

тичен (Австралия, 2012), в ролите:
Клар Боуен, Райън Куонтън, Сара
Снук, Райън Кор, Божана Новакович,
Сюзан Прайър и др.

02.00 "Комиците и приятели" - комедийно
шоу (есен 2019)

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

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с.7 еп.11, 12

08.30 "Среднощно слънце" - приключенски,
семеен (Канада, Италия, 2014), в
ролите: Дакота Гойо, Горан Вишнич,
Бриджит Мойнахан, Дуейн Мъри и др.

10.45 "Вътрешна сигурност" - сериал, с.8
еп.1, 2

13.30 "Кръгът" - фантастика, трилър (ОАЕ,
САЩ, 2017), в ролите: Ема Уотсън,
Том Ханкс, Джон Бойега, Глен Хедли,
Бил Пакстън, Карън Гилън и др.

15.45 "Уолстрийт: Парите никога не спят" -
драма (САЩ, 2010), в ролите: Шая
ЛаБаф, Майкъл Дъглас, Кери Мъли-
ган, Сюзан Сарандън, Франк Лангела,
Джош Бролин, Чарли Шийн, Мартин
Шийн, Натали Моралес и др.

18.30 "Джой" - драма, биографичен (САЩ,
2015), в ролите: Дженифър Лорънс,
Робърт Де Ниро, Едгар Рамирес, Даян
Лад, Върджиния Мадсън, Изабела Ро-
селини, Брадли Купър, Даша Полан-
ко, Елизабет Рьом, Дона Милс, Дрина
Де Ниро и др.

21.00 "Умирай трудно 3" - екшън, трилър
(САЩ, 1995), в ролите: Брус Уилис,
Самюъл Джаксън, Джереми Айрънс,
Греъм Грийн, Колийн Кемп, Сам Фи-
липс и др.

23.30 "Чуждоземецът" - фентъзи, екшън,
приключенски (САЩ, 2008), в роли-
те: Джим Кавийзъл, София Майлс,
Рон Пърлман, Джак Хюстън, Джон
Хърт, Клиф Сондърс, Джеймс Прес-
тън Роджърс и др. [16+]

01.45 "Събудих се в Мексико" - приключен-
ски, комедия (САЩ, 2014), в ролите:
Адам Пали, Ти Джей Милър, Томас
Мидълдич, Шанън Уудуърд, Алисън
Бри, Роза Салазар и др.

03.45 "Кръгът" - фантастика, трилър (ОАЕ,
САЩ, 2017), в ролите: Ема Уотсън,
Том Ханкс, Джон Бойега, Глен Хедли,
Бил Пакстън, Карън Гилън и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

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

06.00 "Скорпион" - сериал, сезон 4 /п/
06.55 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "Куп обещания и малко лъжи" - с уч.

на Денис Цих, Михаела Мей, Фран-
циско Медина, Мишел Оливери и др.

11.30 "Бон Апети" - предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"

- сериал
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - избрано
21.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 9
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Специален отряд" (премиера) - сери-

ал, сезон 2
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

19
00.30 "Скорпион" - сериал, сезон 4
01.30 "Женени с деца" - сериал, сезон 4
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
04.30 "Остани с мен" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк" -
сериал, сезон 9 /п/

07.00 "Неле в Берлин" - романтична драма
с уч. на Даниел Айхингер, Франсис
Фултън-Смит, Саския Валенсия, Еле-
на Бин и др.

09.00 "Любов между редовете" - романтич-
на драма с уч. на Леа Рени, Кристо-
фър Търнър, Шерилин Уилсън и др.

11.00 "Ангелът до мен" - семеен филм с уч.
на Катарина Изабела, Шон Робъртс,
Клейтън Чити, Бритни Ървайн и др.

12.45 "Смела любов" - романтичен филм с
уч. на Ники Дилоуч, Джеф Хефнър,
Барбара Нивън, Том Тон и др.

14.40 "Надпревара" - драма с уч. на Стивън
Джеймс, Джейсън Съдейкис, Джеръ-
ми Айрънс, Уилям Хърт, Карис ван
Хоутен, Шанис Бантън и др.

17.30 "Спайдърмен 2" - приключенски ек-
шън с уч. на Тоби Магуайър, Кирстен
Дънст, Джеймс Франко, Алфред Мо-
лина, Розмари Харис и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 12

21.00 "Паник стая" - трилър с уч. на Джоди
Фостър, Кристен Стюарт, Форест Уи-
такър, Дуайт Йоаким, Джаред Лето

23.15 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 12 /п/

00.00 "Надпревара" - драма с уч. на Стивън
Джеймс, Джейсън Съдейкис, Джеръ-
ми Айрънс, Уилям Хърт, Карис ван
Хоутен, Шанис Бантън и др. /п/

Тв програма - петък, 14 август ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.

Горещо
Днес минималните температури ще са от 14 до 19 градуса,

на места в Дунавската равнина и по морето до около 21.
През деня ще бъде слънчево, горещо и почти без валежи.

Максималните температури ще бъдат от 30 до 35 градуса, на
места в Дунавската равнина до 36 градуса, а по морето до 29.
В София ще остане с малка вероятност за валежи, с купести
облаци след обяд и максимална температура около 31 градуса.

Слаби краткотрайни превалявания са възможни само на от-
делни места в планините на Западна България. По морето ще
духа до умерен вятър от югоизток.

В събота краткотрайни превалявания ще има на места в
планините и западните райони. Температурите ще са от 30 до
36 градуса. Ще превали и прегърми и в София. В неделя днев-
ните температури слабо ще се понижат и ще са от 28 до 33
градуса. Краткотрайни валежи ще има в котловините на Запад-
на България, югозападните райони и Рило-Родопската област.

bTV Cinema, 23.30 ч., "Чуждоземецът" - фентъзи,
екшън, приключенски, в ролите: Джим Кавийзъл,
София Майлс, Рон Пърлман, Джак Хюстън, Джон

Хърт, Клиф Сондърс, Джеймс Престън Роджърс и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 153

ВОДОРАВНО: "Да летиш в небето". Лагос. Тодо-
ров (Цено). Пикап. Комар. Ма. Сет. Таран. Тир. Маи.
Фарад. Лари. Борил. Коки. Табела. "Имаме си". Ага-
си (Андре). АРАЛ. Редис. Каран. Па. Лан. Сотир.
Тик. Фин. ВАНЕТ. "Маро". Сабо. Елара. Синоними.
"Еноти". Нилон. Паром. Бакан. Колин. ТА. Тор. Ро-
тан. Нас (Ингеборг). Гол. Катет. Нане. Рованик. "На-
лим". Ливади. Агорида.

ОТВЕСНО: Палисада. Елиминатори. Лакеи. Ба-
дан. Николов (Чавдар). Легат. Бегин (Менахем). Со-
лар. Ва. Топ. Фолас. Ванон. Кад. Тис. Тарас ("Тарас-
Булба"). Сабин. Рани. Кари. Иконом. Коти. Автора-
ли. АТЕ. Ипотека. НОМАД. "Марите". Алат. Редан.
Карар. Лерин. Но. Бор. Ломан (Карл). "Манон". Нар.
Пер. Такел. ТАРОМ. "Нали". "Томирис".Пират. Танид.
Бовари ("Мадам Бовари"). Икако. "Ирасема".
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Íà 12 ñåïòåìâðè

÷ëåíîâåòå íà ÁÑÏ

çà ïúðâè ïúò â èñòîðèÿòà ñè

ïðÿêî ùå èçáåðàò

ñâîÿ ïðåäñåäàòåë

Ìàðèóñ Êóðêèíñêè èãðàå
þáèëåéíèÿ ñè ñïåêòàêúë
íà "Àïîëîíèÿ"

Актьорът Мариус Куркинс-
ки ще представя юбилейния си
спектакъл "Мариус 50" на праз-
ниците на изкуствата "Аполо-
ния". Той ще играе всички свои
досегашни представления чрез
сборен моноспектакъл. Зрите-
лите ще видят превъплъщени-
ята му в "Дон Жуан", "Черното
пиле", "Песен на песните".

Празниците на изкуствата
са от 1 до 6 септември в Со-
зопол. 36-ото издание на феста
ще предложи изобилие от кул-
турни събития. В кино и теат-
ралната програма са постанов-
ката "Той е дяволът!" с режи-
сьор Здравко Митков и фил-
мът "Страх" на Ивайло Хрис-
тов. Майсторският клас ще бъ-
де воден от Орлин Анастасов
и руската пианистка и дири-
гент Лариса Габитова.ççççç

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

Íà 12 ñåïòåìâðè

÷ëåíîâåòå íà ÁÑÏ

çà ïúðâè ïúò â èñòîðèÿòà ñè

ïðÿêî ùå èçáåðàò

ñâîÿ ïðåäñåäàòåë

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

Èçëîæáà 140 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî
íà ïîåòà Àëåêñàíäúð Áëîê

Ïåíäà÷àíñêà: Çà äà ñòàíàò ãåðîÿò èëè
äúðæàâàòà ïî-äîáðè, òðÿáâà êàòàðçèñ

Винаги, винаги трябва да бъдат
слушани младите. Те имат правил-
ното чувство за бъдещето, смята
оперната прима Пендачанска. Све-
товноизвестната българска опер-
на дива осъществява успешно тре-
тия си съвместен проект с Вар-
ненската опера. След галаконцер-
та, посветен на 30-годишната й
сценична дейност, на "Варненско
лято" през 2018 г. и спектакъла на
операта "Тоска" през 2019-а, вар-
ненската публика я гледа в ролята
на лейди Макбет в операта "Мак-

Изложба "Твоето име - пет
букви" по повод 140 години от
рождението на Александър Блок
ще се открие в московския дом -
музей на Марина Цветаева на 21
август.

Блок е велик поет от "сре-
бърния век", символист, затъм-
нил славата на много свои съв-
ременници. С помощта на пред-

Дебютният роман на Том
Ракман "Неудачниците"
излезе на български
"Неудачниците" на канадско-
американския писател Том
Ракман излезе на български
в превод на Ангел Игов.
Героите на Ракман са
изправени пред съвременни
политически, икономически
и терористични събития, но
това e история за хората и
техните съдби. "Ракман
рисува малките драми и
разочарования на героите си
с човечност и хумор", пише
списание "Ню Йоркър".
Издателство "Кръг".

Златен пръстен на
аристократ от Калиакра
ще покажат в Каварна
Златен пръстен - печат на
аристократ заедно с други
гробни дарове, открити в
средновековната морска
стролица - Калиакра, ще
покажат в Каварна. Това са
проучванията на археолози
под ръководство на доц. д-р
Бони Петрунова. Експозицията
е достъпна във фоайето на
общината от 14 август. Най-
впечатляващият артефакт е
масивният пръстен от
Калоянов тип от втората
половина на 14-и век.

:
Íàêðàòêî

Сред експонати от
постоянната експозиция и
в Централното фоайе
Регионалният исторически
музей - София представя
първата част от изложбата
"История помежду". Откри-
ването бе на 13 август и
ще продължи до края на
септември.

"История помежду" е
проект на Фондация "Из-
куство - дела и документи",
обясни Ерина Кръстева от
музея. Предвидени са две
последователни изложби
през август - септември и
октомври - ноември. Експо-
зицията е многокомпонент-
на.

В "Жените на София" се
разказват истории за
фамилията Стоянович.
Фокусът е върху четири
дами, чиято съдба се
преплита с тази на изтък-
нати личности.

През септември към
дамската плеяда се включ-

ва и разказ за Магдалина
Станчева - известен софий-
ски археолог. Тя дълги
години работи именно в
Регионалния исторически
музей - София и прави
много от разкритията за
столицата в исторически и
цивилизационен контекст.
"Историята като образ" с

бет" на 10 и 12 август в Летния
театър.

Пандемията е повод за равнос-
метка. Донесла е както полезни и
добри неща, така и много труд-
ности.

"От една страна, има голямо
чувство за загуба. Хубави, важни
ангажименти отпаднаха. Трябваше
цяла пролет да бъда в Япония.
Имах разкошни планове за фес-
тивала, Токийския, пролетния, мно-
го престижен. От една страна, бе-
ше жалко, но от друга страна, по-

Èçëîæáà ðàçêàçâà çà èçòúêíàòè äàìè íà Ñîôèÿ
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мети символи се създава "лаби-
ринт" на душата на поета.

Така изпъкват личните качес-
тва на поета - "великата светли-
на" и "злата тъма".

Марина Цветаева и Блок не
се познавали лично - Цветаева
е виждала поета два пъти на не-
говите поетични вечери. Слуша-
ла стихове в неговия авторски

прочит.
Отношението на Цветаева към

поета е трудно да се нарече по
друг начин освен "обожествява-
не". Тя посветила на поета цикъл
стихове - "Стихове на Блок", из-
дадени в отделна книга, в която
го определя като "вседържател
на моята душа", "рицар", Излож-
бата е открита до 8 ноември.ççççç

изложбата "Фрагменти" е
другият компонент от
временната експозиция, с
творби на съвременни
артисти, посветени на
различни аспекти от исто-
рията на София. Част от
тях са работили по проек-
ти, свързани с периода
след 1944 г.

лезен, приятен период. Някога ще
си го спомняме този период с уми-
ление", казва Пендачанска. "Точно
ролята на лейди Макбет е тази, в
която моят глас плува все едно в
утробни води. Защитена съм, удоб-
но ми е, топло ми е и ми е хубаво
да пея".

Играя с по-голямо удоволствие
ролите на злодеи, отколкото на
добри, мили хора. Най-вероятно
защото на сцената мога да бъда
това, което не мога да бъда в жи-
вота".ççççç

Разказите за "Жените
на София" са дело на
Димитър Стоянович.
Участници във "Фрагменти"
са: Стела Василева, Ната-
лия Ленц, Ивана Ненчева,
Радостин Седевчев, Георги
Тенев и Красимир Терзиев.
Куратор на изложбата е
Весела Ножарова.ççççç


