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„Áóçëóäæà“
чера Изпълнителното бюро на БСП взе
решение за провеждане на традиционния
митинг-събор "Бузлуджа" на 25 юли в Со-
фия пред Министерския съвет. Това съоб-
щиха от пресцентъра на БСП.

Заедно социалисти и симпатизанти от
цялата страна ще протестират срещу ма-
фията в управлението на страната и за
справедливост.

Припомняме, че преди дни лидерката
на БСП Корнелия Нинова заяви, че при-
зовава социалисти, симпатизанти на БСП,
както и всички граждани да подкрепят про-

Á
ългария се вдигна на
справедлив протест
срещу модела "ГЕРБ",
свързан с огромна

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА

Äðàñòè÷íî
íàìàëÿâàò
çàïëàòèòå

â Ëåâñêè

Мажоритарният собственик на Левски
Наско Сираков е успял да договори
намаляване на заплатите. Това бе една
от първите задачи, които Сираков
постави, след като придоби мажори-
тарния пакет от акциите на "сините".
Сред чужденците, които са заявили
желание да продължат да играят на
"Герена" при далеч по-ниско възнаг-
раждение, е гръцкият защитник Янис
Каргас. Българските футболисти също
са влезли в положение на клуба. ç
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се мести пред Министерския съвет

„Ñâåòà Ñîôèÿ“
çàïàçâà èìåòî ñè

Джамията "Света София" в Истанбул
ще функционира с оригиналното си
име, съобщи Дирекцията по религиоз-
ните въпроси в Турция, цитирана от
БТА. В "Света София" ще служат
двама имами и четирима мюезини.
Голямата зала за намаз побира до
1000 души. След намаза на 24 юли
се предвижда "Света София" да бъде
отворена за посетители. За влизане
вече няма да се заплаща входна
такса. ç
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Íàöèîíàëíèÿò ñúáîð íà ëåâèöàòà ùå å íà 25 þëè, ùå ïðîòåñòèðà
ñðåùó ìàôèÿòà â óïðàâëåíèåòî íà äúðæàâàòà
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корупция, задкулисие и мут-
ризация на властта.

На протест срещу двой-
ния стандарт на прокурату-
рата и безскрупулния удар
по държавността с нахлу-
ването и арестите с белез-
ници в президентската ад-
министрация, символизира-
ща българската държавност.

На улиците излязоха
младите хора, които искат
промяна на модела на уп-
равление, правова държа-
ва и перспектива, за да
останат, да се реализират
и да отглеждат децата си
в България.

Днес има крещяща
нужда от реална алтерна-
тива на мутренско-олигар-
хичното управление.

Единствената политичес-
ка сила, която не се свър-
за с модела "ГЕРБ", е Бъл-
гарската социалистическа
партия, която отказа да
влиза в договорки и да се
продаде срещу облаги и
власт. Партията предложи
национална визия за нов
тип управление и план за
изход от настъпилата ико-
номическа криза.

И точно в този момент
част от ръководството на
социалистите генерират
вътрешни скандали и ос-
порват лидерството на Ни-
нова, която без колебание
от първия ден подкрепи
спонтанните граждански
протести срещу корумпира-
ното управление и проку-
рорския произвол, катего-
рично застана до прези-
дента Радев и вицепрези-
дента Йотова.

Но вместо консолида-
ция около тази политика
членове на ръководството
се затвориха в залата на
"Позитано" 20, за да из-
работят... позиция, която
всъщност повтаря декла-
рацията и действията на
Нинова. А най-гласовитият
от тях, Сергей Станишев,
със "загриженост" попита:
"С кого днес е БСП?".

Всичко това води само
до едно - разколебаване
на партийните членове и
симпатизанти, че БСП е
адекватна на протеста за
така нужната на България
промяна.

Спорът за председател-
ския пост в БСП предизви-
ка масова амнезия сред
част от т. нар. партиен елит,
който вкупом забрави, че
през последните четири го-
дини на пленуми и конгре-
си партията винаги е иска-
ла оставката на корумпи-
раното управление на ГЕРБ,
възстановяване на социал-
ната и правова държава и
осветляване на задкулиси-
ето. И БСП категорично бе
с тези, които искат промя-
на на модела!

Всички видяхме
как влачат невин-
ни хора, предупреди
майката на пребит
протестиращ

Клипове с насилие
обиколиха социалните
мрежи - мястото е зад
колоните на Министер-
ски съвет, съобщи
Агенция КРОСС. Два-
ма младежи пострада-
ха, като единият вече е
изписан от "Пирогов",
но другият остава в
спешната болница за-
ради тежки травми. За
случилото се в късните
часове на петъчната ве-
чер разказа майката на
едно от пострадалите
момчета. В студиото на
БТВ Юлия Педева спо-
дели, че състоянието, в
което е видяла 29-го-
дишния си син, е било
непоносимо за една
майка - той е с тежко
комоцио и огромен хе-
матом на лявото око.
Има и наранявания по
цялото тяло. Окован е
в белезници и го пазят
полицаи като най-голе-
мия престъпник, разка-
за тя. Синът ми няма
никакви провинения до
този момент. Той е млад
и интелигентен човек.
Това слънчево момче
не е способно на агре-
сия и не си спомня, че
е било на протеста в
петък, не знае в какво
е обвинен, подчерта
майката. Тя обясни, че
за неин ужас на Дими-
тър е повдигнато обви-
нение. <2
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тестите срещу модела на управление на
ГЕРБ и да покажат гражданска съпричаст-
ност с предстоящия вот на недоверие по
темата "Корупция", който социалистите ще
внесат. "Вътре в парламента  този вот на
недоверие ще се гледа чисто институцио-
нално, но истинският вот е вече навън -
правителството получава вот на недоверие
от хората. Така ние вътре няма да се чувс-
тваме сами - на наша страна ще са хиля-
дите протестиращи хора, които искат про-
мяна в модела, справедливост и грижа за
тях", каза още Корнелия Нинова. ç

Снимка
Пресфото
БТА

София.
Министърът
на отбраната
Красимир
Каракачанов
награди
футболната
легенда
Димитър
Пенев за
дългогодиш-
на активна
дейност в
ЦСКА, висок
професиона-
лизъм като
главен
селекционер
на национал-
ния отбор
по футбол,
принос към
сигурността
и отбраната
на страната
и във
връзка със
75-годиш-
ния му
юбилей.

èëè ìîäåëúò
„Êîé“ â ÁÑÏ
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Клипове с насилие
обиколиха социалните
мрежи - мястото е зад
колоните на Министерския
съвет. Двама младежи
пострадаха, като единият
вече е изписан от "Пиро-
гов", но другият остава в
спешната болница заради
тежки травми, съобщи
Агенция КРОСС. За случи-
лото се в късните часове
на петъчната вечер разка-
за майката на едно от
пострадалите момчета. В
студиото на БТВ Юлия
Педева сподели, че състо-
янието, в което е видяла
29-годишния си син, е
било непоносимо за една
майка. Той е с тежко
комоцио и огромен хема-
том на лявото око. Има и
наранявания по цялото
тяло. Окован е в белезни-
ци и го пазят полицаи
като най-големия престъп-
ник, разказа тя. Синът ми
няма никакви провинения
до този момент, той е
млад и интелигентен
човек. Това слънчево
момче не е способно на
агресия, подчерта майка-
та. По думите й състояни-
ето му е стабилно. Тя
обясни, че за неин ужас
на Димитър е повдигнато
обвинение. А момчето не
си спомня, че е било на
протеста в петък и не знае
в какво е обвинено. Тя
чува случайно по медиите,
че освен пострадалото

момче в "Пирогов" е
настанено още едно
момче, на 29 години.
Обажда се в болницата и
разбира, че синът й е в
лечебното заведение. По
телефона не получава
информация за състояние-
то му. При пристигане в
болницата също й отказ-
ват, но след настояване й
казват, че е стабилен. По
думите й никой не се е
свързал с нея. Другото
момче си спомня какво се
е случило под колоните на
Министерския съвет. Това
са хора на реда. Всички
видяхме как влачат невин-
ни хора, пребиват ги. Най-
лошото е, че те са се
гаврили с тези деца. Те са
стъпвали върху тях, прави-
ли са си селфи, коментира
тя. Надява се случаят да
получи реално и обективно
решение.

Няколко проверки са
назначени в СДВР заради
изнесените информации
за млади мъже, които са
били бити от полицията
след участие в протести-
те. Проверките ще прик-
лючат в едномесечен
срок, обясни директорът
на СДВР старши комисар
Георги Хаджиев пред БНР.
Версията на полицията е
друга - 29-годишният
Димитър Педев, за когото
стана ясно, че е приет в
"Пирогов" след насилие от
страна на полицаите на

ÂËÀÑÒÒÀ
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във второто класиране, трябва да
подадат заявление до 16 юли в
училището, в което са приети.
Близо 60 000 ученици тази годи-
на се явиха на националното вън-
шно оценяване по български език
и литература. Изпитите служат ка-
то вход за кандидатстване в гим-
назиите в страната, а от тях за-
ради извънредната ситуация с ко-
ронавируса тази година отпадна
част от материала. Обобщените
резултати на МОН след тазгодиш-
ните изпити показаха, че седмок-
ласниците не четат и изпитват зат-
руднения с книжовно езиковите
норми в българския език. В съ-
щото време по-добре се справят
по математика. ççççç

протеста срещу правител-
ството в петък, се е
държал изключително зле
спрямо органите на реда
с "поведение, асоцииращо
се с изключителна дър-
зост и цинизъм". Към него
не е упражнено насилие в
скандалното видео, в
което се вижда как поли-
цаи ритат паднали на
земята зад колоните на
Министерски съвет, каза
на нарочен брифинг
директорът на СДВР. Той
бе категоричен, че за
всички случаи на насилие
се работи по събиране и
установяване на цялата
истина. Чухме гледната
точка на майката, но това
е само едната гледна
точка, каза Хаджиев. Този
случай не е отнесен към
видеото под колоните на
МС. Педев бил задържан
на 10 юли от 21,30 ч. на
Орлов мост за изключи-
телно грубо и непристой-
но поведение към поли-
цейските служители. Той е
отведен в Първо районно
управление, където му е
дадена възможност за
оказване на медицинска
помощ и да се свърже с
адвокат и със свои близ-
ки, където той е отказал

да подпише и декларация,
обясни подробно шефът
на СДВР, съобщи Дир.бг.
По думите му, след като
Педев се е оплакал, че не
се чувства добре, е изви-
кана линейка и е откаран
в "Пирогов". Не може да
каже дали е бит, или не,
заяви още Хаджиев.
Всички полицейски служи-
тели ежедневно се инст-
руктират относно използ-
ването на физическа сила
и помощни средства.
Както виждате, първата
редица полицаи са с
жълти жилетки, на които
пише "Антиконфликт".
Голяма част от тях са
жени. Няма палка в
ръцете на нито един
полицай, обясниха от
СДВР. Той поясни, че ще
бъдат снети записи, ще
стане ясно дали е упраж-
нявано полицейско наси-
лие и вече има повдигна-
то обвинение. Старши
комисар Хаджиев апелира
да бъде дадено време на
МВР, за да се установи в
цялост обективната истина
и участвалите в съответ-
ните ситуации лица.
Резултатите от проверките
ще бъдат изнесени пред
обществото. ççççç

1206 ученици, като 1006 от
тях в София, не са приети след
провелото се първо класиране за
прием в 8-и клас, съобщи Ваня
Станчева, старши експерт в Реги-
оналното управление на образо-
ванието. На първия етап на прие-
ма са класирани 9036 ученици, ко-
ментира Топновини.бг. 914 са сво-
бодните места след първо класи-
ране. За поредна година СМГ е с
най-висок минимален бал 487,750.
Следват 91-ва НЕГ и ТУЕС.

Паралелката с най-висок ми-
нимален бал е математика с нем-
ски - 492,750. Балът тази година
е по-висок от миналата година.
Най-желаната паралелка е англий-
ски с испански в 22-ро СУ. По-

Äî ìåñåö ùå ïðèêëþ÷èì ïðîâåðêèòå
ïî ñèãíàëè çà ïîëèöåéñêî íàñèëèå íà
ïðîòåñòèòå, îáåùà Ãåîðãè Õàäæèåâ,
äèðåêòîð íà ÑÄÂÐ

желали са я 2310 ученици. Зак-
рили са 1 паралелка.

Седмокласниците могат да
проверят къде са приети, като въ-
ведат входящ номер и код за дос-
тъп на интернет адреса: http://

priem.mon.bg Сайтът обаче в мо-
мента е недостъпен. Приетите уче-
ници в първия етап на класира-
нето ще се записват в гимназии-
те до 16 юли, включително. Тези
ученици, които искат да участват

COVID-19 стигна и до Прези-
дентството. През уикенда служи-
тел на "Дондуков" 2 е дал поло-
жителна проба, съобщи Клини-
ка.бг. Във връзка с това са нап-
равени тестове на държавния
глава и непосредствено работи-

COVID-19
â Ïðåçèäåíòñòâîòî

лите с него, които са отрицател-
ни,  съобщиха от институцията.
Предприети са мерки за нормал-
ното функциониране на прези-
дентската институция, обясниха
от "Дондуков" 2. През послед-
ните два месеца в подобна си-

туация попаднаха няколко минис-
терства - финансовото, земедел-
ското и Министерството на окол-
ната среда и водите. Заразени с
COVID бяха установени в НОИ,
отделни общини и други инсти-
туции.ççççç

Ñòàíèøåâ,
èëè ìîäåëúò
"Êîé" â ÁÑÏ

От стр.1
Но на чия страна беше БСП

в годините, в които Станишев
бе неин председател!? Когато
оглавяваното от него прави-
телство на Тройната коалиция
стана символ на съглашател-
ство и корупционни скандали,
наложи на България ултрали-
бералния плосък данък, с ко-
ето още тогава отблъсна зна-
чима част от левите избира-
тели. Или когато се опита да
превърне БСП в лидерска пар-
тия, обслужваща личното му
политическо его, и провокира
едно от най-тежките разцеп-
ления в партията, като изк-
лючи своя бивш ментор - пре-
зидента Първанов.

Защо удобно се забравя
как Станишев задкулисно и
без партийна санкция посочи
Орешарски като кандидат-пре-
миер на правителството с
мандат на БСП и наложи ре-
дица министри (уж от квотата
на социалистите), които и до
днес са тясно обвързани с
ДПС и десницата. Същият то-
зи Орешарски, който под на-
тиска на външни сили подк-
репи антируските санкции и
спря стратегическия газов
проект "Южен поток". Това ли
е социалистическата полити-
ка на Сергей Станишев?

А какво да кажем за онзи
14 юни 2013 г., денят, в кой-
то е роден основателят на со-
циалистическата партия и без-
сребреник Димитър Благоев -
Дядото, когато Станишев ед-
нолично номинира Делян Пе-
евски за председател на ДАНС,
с което отприщи масов про-
тест, довел до свалянето на
правителството, а БСП загуби
за дълги години властта и до-
верието на хората. И в онзи
драматичен момент, противно
на високопарните си обеща-
ния, че ще спасява партията,
Станишев се "евакуира" в
Брюксел - на удобното и ви-
сокоплатено място на евро-
депутат. Ами недопустимия на-
тиск, който оказваше върху
БСП да приеме проджендърс-
ката Истанбулска конвенция
или Пакта за миграция? Под
негово ръководство ПЕС се
превърната в беззъб придатък
на глобалистката олигархия и
се отдаде на съглашателство
и срамни сделки за власт с
ЕНП.

Но докато ЕНП безапелаци-
онно подкрепя Бойко Борисов
и ГЕРБ, Станишев като пред-
седател на ПЕС не подкрепя
политиките на БСП, а става съ-
участник в дестабилизирането
на собствената си партия.

Отдавна Сергей Станишев
не е авторитетът или морал-
ният стожер, който може да
раздава задачи на БСП. Днес
е време за единение на пар-
тията, за общи действия за
промяна на България. Избо-
рът за всеки социалист тряб-
ва да е ясен - заедно с хора-
та  - за да си върнем превзе-
тата от мафията и мутрите
държава.
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"Правителството трябва
да подаде оставка, защото
хората са на улицата и то
загуби легитимност. В
момента България не е в
режим на демокрация, а в
режим на клептокрация -
това е форма на управле-
ние, при което управленс-
ките решения се взимат
единствено и само в полза
на управляващите и в
ущърб на народа. Дейците
на този режим се наричат
клептократи и за тях е
характерно, че спят въоръ-
жени и с пачки и кюлчета
злато в нощните шкафче-
та." Това каза зам.-предсе-
дателят на ПГ на "БСП за
България" Христо Прода-
нов пред НТВ. По неговите
думи хората трябва по
демократичен път да
изберат ново управление,
което да има легитимност.

По повод на опита от
неделя за свикване на
пленум от част от членове-
те на Националния съвет
на БСП Проданов каза:
"Днес Пеевски и Борисов
се опитаха да свикат
заседание на Националния
съвет на БСП, но не
успяха да съберат кворум.

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

Çàðêîâ: Íå ñåãà å ìîìåíòúò äà çàíèìàâàìå
õîðàòà ñ âúòðåøíîïàðòèéíè âúïðîñè

бъдат занимавани с вътрешните
проблеми на БСП", каза зам.-пред-
седателят на ПГ на "БСП за Бълга-
рия" и член на ИБ на БСП  Крум
Зарков на пресконференция на
"Позитано" 20.

Според него, когато се обсъж-
дат вътрешнопартийни въпроси, важ-
ни само за партията, а не въпроси-
те на днешния ден, БСП изглежда
неадекватно в очите на хората. "Хо-
рата иначе ни посрещат добре на
площада. Там е мястото на БСП днес
- заедно с всички онези, които ре-
шиха да отхвърлят страха. Там тряб-

ÁÑÏ: Åäèíñòâåíèÿò èçõîä å îñòàâêà íà
ïðàâèòåëñòâîòî - òîâà èñêàò õîðàòà
Î÷åâèäíî å - òîâà óïðàâëåíèå å âðåäíî çà
Áúëãàðèÿ, ïðîòåñòèòå íÿìà äà ñïðàò,
çàÿâè Õðèñòî Ïðîäàíîâ îò ëåâèöàòà

Това са хората, които
управляват държавата и
тези хора имат интерес от
нестабилна опозиция".

Христо Проданов
заяви, че не вярва, че има
противоречия между ГЕРБ
и ДПС, тъй като те заедно
управляват през последни-
те три години и половина.
По неговите думи, когато
ГЕРБ са имали нужда от
подкрепа в лицето на
ДПС, те винаги са я
получавали.

Проданов коментира
протестите в Росенец
така: "Излезлите хора
протестират за това, което
им се полага по Конститу-
ция - българският бряг е
изключителна държавна
собственост и всеки
трябва да има достъп до
него. Тук въпросът е кой е
позволил да се строят
тези сараи и кой е позво-
лил да се затваря българ-
ският бряг". Социалистът е
категоричен, че затваряне-
то на общински път и
отнемането на достъпа до
българския бряг е прес-
тъпление и е показателно
за самозабравата на
определени хора, които си

мислят, че за тях не важат
нито закони, нито Конститу-
ция.

"Според мен единствени-
ят изход от тази ситуация е
оставка, защото това искат
хората. Ако няма оставка,
протестите няма да спрат.
Вижда се, че това управле-
ние е вредно за България.
Преди да започнем разгово-
ра за политика - за леви и
десни решения на проблеми-
те на хората, първо трябва
мафията да бъде премахната
от управлението", завърши
Христо Проданов.
Александър Симов:
Най-истинската цел на
хората е "Мутри вън!"

"Днес не отидох на
"пленум". Не виждам какво
има да се дебатира. "Хиля-
ди българи са на улицата,
БСП да каже на чия на
страна е", е призовал

Сергей Станишев. Аз
лично нямам нужда от
дълги, тежки, полумрачни
и изнурителни дискусии,
за да знам на коя страна
съм. Аз съм на площада от
първия ден и ще стоя до
последния." Това заяви
членът на Националния
съвет Александър Симов.

"Ние изглеждаме при-
шити към протестите",
чета, че е коментирал
Димитър Дъбов. Нямам
представа какво може да
означава това. Знам обаче
друго - десетки хора,
събрани от общото недо-
волство, постоянно ме
питат: "Къде е БСП?". Бога
ми, вчера изявен десничар
ме попита същото. Въпро-
сът не беше злобен,
напротив", коментира
Симов.

Социалистът подчерта,
че това, което е положи-
телно днес, е, че пар-
тийният цвят няма значе-
ние за това недоволство,
като никога преди в исто-
рията не е било възможно
на един и същи протест да
има социалисти, членове
на "Възраждане", десни,
еколози и огромен брой
младежи, които едва ли се
припознават политически,
но вече не могат да се
примиряват със състояние-
то на държавата в този й
вид.ç

"Националният съвет на БСП е
разделен. Това не е новина. В не-
го има т. нар. вътрешна партийна
опозиция, която има критики към
нашето ръководство. Тя е разно-
родна - има хора, които не са съг-
ласни с определени наши реше-
ния, има хора, които имат ясни
идеи, които трябва да бъдат чути,
и други хора, които често се дър-
жат като откровени саботьори. При
всички случаи обаче не е момен-
тът сега, когато всички хора, кои-
то милеят за свобода и искат да
кажат: "Стига! Нетърпимо е!", да

:

Събития
” 1456 г. - Унгарската
армия нанася поражение
при Белград на армията на
Османската империя.
” 1789 г. - Френската
революция: жителите на
Париж превземат Бастилия-
та и освобождават седем
политически затворници, с
което започва Френската
революция.
” 1795 г. - "Марсилезата" е
обявена за френски нацио-
нален химн.
” 1941 г. - Втората светов-
на война: Червената армия
използва за първи път
легендарните ракетни
установки "Катюша".
” 1969 г. - С навлизането
на Салвадорската армия на
територията на Хондурас
започва така нар. Футболна
война.
Родени
” 1862 г. - Густав Климт,
австрийски художник
” 1910 г. - Уилям Хана,
американски аниматор
” 1913 г. - Джералд Форд,
38-и президент на САЩ
” 1918 г. - Ингмар Берг-
ман, шведски режисьор
” 1919 г. - Лино Вентура,
италиански актьор

” 1925 г. - Георги Джага-
ров, български поет и
политик, заместник-предсе-
дател на Държавния съвет
на НР България
” 1939 г. - Карел Гот,
чешки поп-певец
Починали
” 1939 г. - Алфонс Муха,
чешки художник
” 1939 г. - Георги Бакалов,
български общественик
” 1962 г. - Борис Маша-
лов, български певец

Íà òîçè äåí

На 12 юли т. г. след тежко бо-
ледуване ни напусна прекрасният
човек и виден обществен деятел
генерал-майор Стоян Стоянов.

Роден на 14 юли 1945 г. в Хас-
ково. Закърмен с родолюбивия бор-
чески дух на родния край, той из-
живя богат житейски път. Изявен
младежки, партиен и държавен де-
ец. Завършва Политехническия ин-
ститут в Ленинград, след което ра-
боти като ръководител на Окръж-
ния център за техническо и научно
творчество на младежта. След това
е началник на Производствения от-

ÑÊÐÚÁÍÀ ÂÅÑÒ Ïî÷èíà ãåíåðàë Ñòîÿí Ñòîÿíîâ
дел на Завода за металорежещи
машини. От 1973 до 1978 г. е на
отговорни длъжности в Димитров-
ския комунистически младежки съ-
юз - първи секретар на ОК на ДКМС
в Хасково и секретар на Централ-
ния комитет на Комсомола. От 1978
до 1980 година е секретар, а от
1980 до 1987 година - първи сек-
ретар на Окръжния комитет на БКП
в Хасково. От 1981 г. е кандидат-
член, а от 1986 година Стоян Сто-
янов е член на ЦК на БКП, избиран
е два пъти за народен представи-
тел, носител е на държавни отли-

чия. Има значим личен принос за
развитието, индустриализацията и
реализирането на мащабни соци-
ални инициативи в Хасковска об-
ласт. От 1987 до август 1990 г. -
първи заместник-министър на вът-
решните работи. През август 1990
година изпълнява длъжността вът-
решен министър в първото пра-
вителство на Андрей Луканов.
През 1991 г. излиза в запас като
генерал-майор и работи в част-
ния сектор.

Скромен, добронамерен, всес-
транно подготвен, той уважава-
ше хората, с които работеше, рад-
ваше се на тяхната почит и дру-
гарство.

Ще го запомним с неговата
мъдрост, човещина, безкористна
отдаденост на социалистическия
идеал, любовта и уважението към
семейството и приятелите.

От ПК "Единство" при РС на
БСП "Оборище", от семейство-
то, приятелите, колегите и
земляците

Поклонението ще се извър-
ши на 15 юли (сряда) от 12. 00
часа в Частен гробищен парк
"Бояна"

***
Редакцията на ЗЕМЯ се при-

съединява към съболезнования-
та във връзка с кончината на
достойния човек, офицер и об-
щественик ген. Стоян Стоянов.

ва да сме ние, а не да ги заливаме
с информация от нашите пленуми",
категоричен е Зарков.

"Това, което получавам като об-
ратна връзка от нашите членове и
симпатизанти, е, че БСП съвсем
не е разделена. Когато хората от
БСП ни видяха на площада заедно
с толкова други различни хора, се
зарадваха, че сме там и там искат
да ни видят", подчерта той и уве-
ри, че довечера социалистите от-
ново ще са сред хората на пло-
щада, борейки се за една по-раз-
лична България.ç
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Äî 960 êã îò äêà æúíàò çåìåäåëñêèòå
ñòîïàíè â þãîèçòî÷íàòà íè ñúñåäêà
îò ñîðò „Åíîëà“

В началото на летните же-
ги от Югозападното държавно
предприятие предупреждават
хората да са внимателни и да
опазват горите от пожари. За
шестте месеца от началото на
годината до 10 юли на тери-
торията на предприятието са
избухнали 37 низови пожара,
при които са засегнати 1606
дка иглолистни и широколис-
тни дървесни видове, смесе-
на растителност, треви и не-
залесени площи. Основната
причина за възникване на по-
жарите продължава да е чо-
вешката небрежност при бо-
равене с огън на открито.

Във всички териториални
поделения са утвърдени го-
дишните оперативни планове
с мерките за превенция и за-
щита на горите от пожари. До
края на месец юли продъл-
жават проверките на терен от
представители на РДГ, РД
ПБЗН и служители на предп-
риятието за изпълнение на
противопожарните меропри-
ятия.

Специално внимание ще
бъде отделено на състояние-
то на противопожарните про-
секи и минерализованите иви-
ци. Всяка година те се почис-
тват от растителност и почва,
за да бъде спряно прехвърля-
нето на огъня, ако възникне
пожар.

За 2020 г. е предвидено
изграждане на 232 097 линей-
ни метра минерализовани иви-
ци и 52 400 метра лесокул-
турни прегради, като тези дей-
ности се изпълняват основно
със собствени работници и
техника на ЮЗДП.

Заради високите темпера-
тури в следващите дни проти-
вопожарните екипи на предп-
риятието са в 24-часова го-
товност за реакция на всеки
сигнал. Същевременно ЮЗДП
призовава всички граждани -
туристи, пастири, берачи на
гъби и билки, горски работ-
ници, за повишено внимание
и екологична култура при бо-
равене с огън на открито. Във
връзка с предстоящия събор
на Бялото братство апелира-
ме участниците към спазване
на противопожарните и хиги-
енни мерки при придвижване
до мястото на събитието в Ри-
ла планина. ç

Заради високите си
хлебопекарни качества
българската пшеница е на
почит в съседна Турция.
"В сортовата листа на
южната ни съседка вече
са вписани 4 сорта мека
и 1 сорт твърда пшеница,
селектирани от нашите
учени. Това са "Аглика",
"Енола", "Галатея" и "Ла-
зарка", съобщиха от
Добруджанския земедел-
ски институт в град
Ген. Тошево за Агри.БГ.
В момента в азиатската
част на Република Турция,
в района на Амасия,
българските пшеници
поставят рекорди.  "До
950-960 кг/дка жънат
земеделските стопани в
Турция от сорт "Енола",

казва професор Иван
Киряков.

Пластичност и високи
технологични и хлебопе-
карни качества са основ-
ните характеристики на
селекцията при зърнено-
житните култури на Добру-
джанския институт.

В южните части на Тур-
ция, в района на Коня, се
отглеждат "Мерилин" и "Ла-
зарка". Дългогодишните
изпитания на тези сортове,
започнали още през 2013
г., са показали рекордни
резултати от съответно
1138 кг/дка и 1292 кг/дка,
които официално са отбе-
лязани при утвърждаването
на сортовете в южната ни
съседка. Според турските
производители и четирите

български пшеници са
много пластични, произво-
дителни, качествени,
устойчиви и издръжливи на
климатичен стрес, допълни
още проф. Киряков.

В момента в Добруджа
полетата с "Енола" дават
по 550-600 кг/дка, а с
"Мерилин" - 400 кг/дка.
Тези резултати надхвърлят
няколко пъти получените
до момента средни доби-
ви от 154 кг/дка.

Институтът е готов за
предстоящата сеитбена
кампания, заяви директо-

Â íà÷àëîòî íà
ëåòíèòå æåãè
ïàçåòå ãîðèòå
îò ïîæàðè!

Ðîäíî æèòî ïîñòàâÿ ðåêîðäè
â Òóðöèÿ

Рекордно ниски добиви от
пшеница за последните 10 го-
дини отчитат земеделските
производители във Велико-
търновско, предаде БНР. Ко-
операцията в село Поликра-
ище регистрира близо три
пъти по-ниски добиви в срав-
нение с миналата година въп-
реки агрохимическата обра-
ботка. "Тази година добиви-
те ни са около 360 кг/дка при
пшеницата, докато минала-
та година бяха над 800 кг/
дка. На фона на около 30
ст./кг, които се очертават,
това са близо 100 лв./дка.
При положение че правим
инвестиции за около 140-160
лв./дка, ще се получи един
вакуум между 40 и 60 лв.",

приключи при среден добив
от 400 кг/дка, което е зна-
чително по-малко от приб-
раните миналата година 550
кг/дка.

"Площите с пшеница са
общо 3350 дка. 60% от тях
са дали по 580 кг/дка, но
добивът от останалите е ед-
ва 140 кг/дка. Това е рекол-
та, получена при еднаква

заяви председателят на ко-
операцията Марин Богоми-
лов.

Ниски добиви отчитат и
във великотърновските се-
ла Никюп, Ресен и Хотни-
ца. Зърнопроизводителите
от района посочват като ос-
новна причина за слабата
реколта сушата. По думите
им загубите няма да бъдат
компенсирани от пролетни-
ците - сушата вече се отра-
зява неблагоприятно и на
посевите със слънчоглед и
царевица.

Драстично ниски са до-
бивите от хлебната пшени-
ца и в Шуменско. Жътвата
на зърнената култура в ра-
йона на Велики Преслав

рът доц. Илия Илиев.
Земеделските стопани ще
имат на разположение
базови семена от
14 сорта мека пшеница,
2 сорта ечемик, 5 сорта
тритикале и 3 сорта
твърда пшеница.

Подготвят се още и
сертифицирани семена
първо размножение.
Общо 450 тона са семена-
та от зърнено-житни
култури и още 170 тона
първо размножение,
които могат да получат
производителите у нас. ç

В "Зърно" на Софийс-
ката стокова борса АД
офертите през отминала-
та седмица бяха на пре-
дишните ценови равнища.
Хлебна пшеница се търси
на 280.00 лв./т, предлага-
нето е на 300.00 лв./тон.
Фуражната се движи меж-
ду 260.00 и 270.00 лв./тон
съответно за купува и про-
дава. Царевицата е с по-
добни котировки: от 270.00
до 300.00 лв./тон, съответ-
но за търсене и предлага-
не. При маслодайния слън-
чоглед от място търсенето
е на 590.00 лв./т, продава-
чите котират 640.00-660.00
лв./тон. Всички  цени са
без ДДС.

Началото на месец юли

технология на отглеждане,
но на различни сортове и
на различни терени", комен-
тират механизаторите от
Велики Преслав. Анализът
им показва, че първата
пшеница, засята в начало-
то на октомври върху 1400
дка, е провал за стопани-
те, тъй като не е издържа-
ла на сушата. ç

Öåíèòå íà ôóðàæíà ïøåíèöà è öàðåâèöà ñå èçðàâíèõà ó íàñ

донесе нови колебания в
цените на основните зър-
нени контракти по светов-
ните борсови пазари, по-
сочва в обзора си Софий-
ската стокова борса. Пше-

ницата в САЩ обърна трен-
да и се повиши с 12.00 до-
лара до 225.00 щ. д./тон,
тази във Франция качи 9.00
евро до 193.00 евро/тон.
Цената в Украйна се про-

мени на 195.00 щ. д./тон,
или с 2 щ. д./тон надолу, в
Русия се вдигна с 2.00 до-
лара до 197.00 щ. д./тон.

При царевицата въпре-
ки липсата на корекции в
прогнозите цената отскочи
нагоре с 4.00 долара до
174.00 щ. д./тон в Чикаго,
нулева промяна в Украйна
- 181.00 щ. д./тон и  плюс
3.00 евро във Франция до
176.00 евро/тон.

Ечемикът в Украйна е на
175.00 щ. д./т, повишение с
2.00 долара, във Франция
поскъпване с 1.00 евро до
170.00 евро/тон, а при ра-
пицата в Европейския съ-
юз (Еuronext) котировките
нямат промяна, 380.00 ев-
ро/тон. ç

Îò÷àéâàùî íèñêè äîáèâè îò ïøåíèöà
âúâ Âåëèêîòúðíîâñêî è Øóìåíñêî
Îò÷àéâàùî íèñêè äîáèâè îò ïøåíèöà
âúâ Âåëèêîòúðíîâñêî è Øóìåíñêî
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Çúðíî: Ñâåòúò î÷àêâà ðåêîðäíà
çúðíåíà ðåêîëòà è çàïàñè

Прогнозата на Органи-
зация по прехрана и
земеделие (FAO) за светов-
ното производство на
зърнени храни през 2020 г.
бе преразгледана в посока
нагоре с 9,3 млн. тона и в
момента възлиза на почти
2790 млн. тона. Това озна-
чава, че световното произ-
водство вероятно ще
превиши рекордното ниво
от 2019 г. с 3,0% (81,3 млн.
тона), научаваме от офици-
алния сайт на организация-
та. Производството на
пшеница в света се оценя-
ва на 761,5 млн. тона - с
3,2 млн. тона повече,
сравнено с предходния
месец. Сега съответства на
миналогодишната реколта,
която превиши средните
показатели.

Повишаването на прог-
нозата през този месец е
обусловено преди всичко
от преразглеждането на
прогнозата за производст-
вото на пшеница в Австра-
лия (+5,5 млн. тона).
Обилните валежи и благоп-
риятните температури на
континента допринесоха за
развитието на културите.
Очаква се, че в съчетание
с увеличаване на засетите
площи с пшеница това ще
доведе до по-изразено
възстановяване на произ-

Малките стопанства са в ико-
номически неизгодно положение
в Европейския съюз. Освен това
те са подложени на по-голям ико-
номически натиск спрямо по-го-
лемите предприятия. Това показва
проучване на Европейската коми-
сия (ЕК), пише Agrarheute.com. От-
там става ясно още, че малките
стопанства с под 5 ха са най-мно-
гобройните в ЕС, като броят им в
последно време намалява значи-
телно по-бързо от този на голе-
мите стопанства. В същото време
броят на фермите с над 100 ха
земя се увеличава. Проучването е
установило, че съществува значи-
телна разлика в икономическата
сила между малките и големите
земеделски предприятия.

Жизнеспособни ли са
малките ферми?

Според данните на Комисията
броят на земеделските стопанст-
ва в Европейския съюз намалява
в периода от 2010 до 2016 г. с
около 15% до 10,2 милиона. Най-
силно оредяване има при малки-
те ферми - с под 5 ха земя. Те са
намалели с почти 1/5. Въпреки
това тази група все още предс-
тавлява 2/3 от всички земеделс-

водството през 2020 г. Това
радикално се различава от
последните две трудни
години, които бяха изклю-
чително сухи за австралий-
ските фермери.

По-богата реколта се
очаква още в Индия и
Руската федерация. Ръстът

Ïî-äîáðî ïðîèçâîäñòâî íà ïøåíèöà
ùå èìà â Àâñòðàëèÿ, Èíäèÿ è Ðóñèÿ,
ïðîãíîçèðàò îò FAO

рано. Ще има скромно
увеличение на реколтата в
ЕС, където през последни-
те седмици сухото време
бе заменено от благотвор-
ни дъждове, особено в
южната част на Франция и
Северна Италия. Рекордна
се очаква да бъде реколта-
та от царевица в Бразилия.

Прогнозата за световно-
то потребление на зърнени
култури през сезон 2020/
2021 бе повишена до 2735
млн. тона, което е с 43
млн. тона повече спрямо
нивото през сезон 2019/
2020. Ръстът в очакванията
през този сезон е свързан
с увеличаването на потреб-
лението на зърно за фураж
почти с 3 млн. тона.

Новата прогноза достиг-
на исторически максимум
от 1471 млн. тона, а светов-
ното използване на фураж-
но зърно през сезон 2020/
2021 ще се увеличи с 2,7%
в сравнение с нивото му
сезон по-рано.

Прогнозата за световно-
то потребление на пшеница
през 2020/2021 бележи лек
спад (0,4%) в сравнение с
година по-рано. Основно
това се дължи на очаква-
ното намаляване на пот-
реблението на пшеница за
фуражни цели и замества-
нето й с друго фуражно
зърно, както и съкращава-
не на промишленото
потребление.

В края на сезон 2021 г.
световните запаси на
зърно ще възлизат на 929

Ìàëêèòå ñòîïàíñòâà ñà íàé-ãóáåùè â ÅÑ

млн. тона - с 52,3 млн. тона
повече, сравнено с година
по-рано. При такова ниво
съотношението на светов-
ните запаси на зърно и
потреблението му през
сезон 2020/2021 ще достиг-
не максималното ниво за
последните 20 години и ще
възлиза на 33%.

Увеличаването на пред-
лагането на пшеница
предвид очаквания ръст на
производството в ред
страни още веднъж прово-
кира увеличаване на
прогнозата за запасите от
пшеница през сезон 2020/
2021. Като резултат прогно-
зата за сезона е почти 284
млн. тона - с 9 млн. тона
повече от нивото в начало-
то на сезона. То е все още
по-ниско от рекордното
ниво, регистрирано през
2017/2018.

Съгласно последната
прогноза на FAO обемът на
световната търговия със
зърно през 2020/2021 ще
достигне 435 млн. тона - с
9,0 млн. повече, сравнено
със сезон по-рано. Очаква
се търговията с фуражно
зърно през 2020/2021 (юли/
юни) да се увеличи с 2,4%
в сравнение със сезон
2019/2020.

Световната търговия с
пшеница през новия сезон
се прогнозира на рекордно
високо ниво - 178,7 млн.
тона, или с 1,5 млн. повече,
сравнено със сезон 2019/
2020.ç

Ïîâå÷åòî ôåðìè â Èçòî÷íà Åâðîïà ñà
âñå îùå òâúðäå ìàëêè â ñðàâíåíèå ñ
êîëåãèòå ñè â Çàïàäíà Åâðîïà
ки стопанства в ЕС.

Броят на стопанствата от 50 до
100 ха е намалял два пъти по-бър-
зо и възлиза на 3%, а при тези с
по 100 ха Комисията е отчела уве-
личаване с 6%. Около 305 000,
или само 3% от стопанствата, се
намират в тази най-голяма група.
Изключително малки
ферми в Източна Европа

Много стопанства в Източна Ев-
ропа все още са твърде малки,
сравнено с тези в Западна Евро-
па, и не са достатъчно способни
да оцеляват в международната кон-
куренция. Средният размер на фер-
мите в Германия и Франция е 60
ха, в Обединеното кралство - поч-
ти 100 ха, а в Румъния виждаме
стопанства с по-малко от 4 ха, в
Полша - 10 ха, а в Италия - 12 ха.

В същото време 1/3 от сто-
панствата в Европа се намират в
Румъния, около 13% - в Полша, а
малко под 10% - в Италия. Делът
на Германия възлиза само на 2,6%,

а на Франция - 4,3%.
Данните на Евростат показ-

ват още, че макар броят на фер-
мите в Европа да спада, площи-
те, използвани за земеделско
стопанство, почти не намаляват.
Става дума за очевиден процес
на концентрация. Съгласно това
около 157 млн. ха земя са били
използвани за земеделско про-
изводство в ЕС през 2016 г. - с
почти 2,3 млн. ха по-малко, от-
колкото през 2013 г.
Малките фирми
не печелят нищо

Причината за рязкото нама-
ляване на броя на малките фер-
ми се дължи на факта, че над
половината от стопанствата в ЕС
генерират земеделски доход под
4000 евро. С такива пари никой
не може да преживява. Поради
това хората имат ферма или ка-
то допълнителна дейност, или
както често е в Източна Европа,
за самоизхранване.

В Европа само 13% от сто-
панствата имат доход над 50 000
евро (малко над 1,4 млн.). Други
9% разполагат с по над 100 000
евро. Икономическата мощ на
фермите се разпределя между ев-
ропейските страни по съвършено
различен начин - през 2016 г. око-
ло 17% от земеделската продук-
ция, произведена в ЕС, е заслуга
на френските фермери. Земедел-
ците в Германия допринасят с
13%, италианците - с 12%, а ис-
панците - с 11%.

Така, макар 1/3 от фермите да
се намират в Румъния, страната
произвежда едва 3,4% от земе-
делската продукция в ЕС. Иконо-
мическата сила и конкурентоспо-
собността на най-малките стопан-
ства в северната ни съседка са
доста слаби.
Почти никакви директни
плащания към малкия
бизнес

Интересно е и разпределени-
ето на директните плащания и
субсидии спрямо размера на
стопанствата, тъй като това по
същество се определя от обра-
ботваемата площ.

Според Комисията около 3/4

от всички ферми получават едва
16% от плащанията, т.е. макси-
мум 5000 евро на ферма от та-
зи група.

Плащанията в размер на над
100 000 евро са насочени към
0,5% от стопанствата. Изчисле-
нията показват, че те получават
общо толкова, колкото 3/4 от
най-малките стопанства в ЕС.

Разбира се, има и значител-
ни разлики в плащанията, пос-
тъпващи от Брюксел, между ев-
ропейските страни. Франция по-
лучава земеделска премия мал-
ко над 9 млрд. евро на година -
повече от всяка друга страна. За
Испания тази сума възлиза на
близо 7 млрд. евро, а за Герма-
ния - 6 млрд. евро. Полша полу-
чава 4,6 млрд. евро, а Румъния -
3 млрд. евро.ç

при тях компенсира доня-
къде понижаването на
прогнозата за производст-
во на пшеница в Европейс-
кия съюз (ЕС) (-5,5 млн.
тона) и във Великобритания
(-1,5 млн. тона).

Прогнозата за световно-
то производство на зърно
за фураж през тази година
също е повишена до 1519
млн. тона - с 5,7 млн. тона

повече спрямо прогнозата
месец по-рано и с 5%
повече спрямо показателя
преди година. Този ръст е
обусловен от увеличаване
на производството на
ечемик в Австралия, ЕС и
Турция.

За световното производ-
ство на царевица прогно-
зата е за ръст спрямо
очакванията месец по-
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Ïðåìèåðúò íå ìîæå äà íå ðàçáèðà, ÷å äåéñòâèÿòà íà Èâàí Ãåøåâ
îò ïîñëåäíèòå äíè ïðàâÿò íåãîâîòî ñîáñòâåíî "îïàçâàíå" îò
íàêàçàòåëíî ïðåñëåäâàíå íåâúçìîæíî â ñðåäíîñðî÷åí ïëàí

Мнозина се питат
защо на големия протест
срещу произвола на
прокуратурата бяха и
десни (ДБ), и леви (БСП,
Мая Манолова), и т. н.
Защо те подкрепиха
президента Радев, в
чиято институция преди
това показно бяха нахлу-
ли десетки въоръжени
полицаи с неясна и
съмнителна цел? Отгово-
рът тук не е много сло-
жен: наложилото се
обществено впечатление
е, че това нахлуване и
последвалите арести
бяха акт на отмъщение
заради позицията на
Радев по скандалите с
НСО и охраната на
Доган и сие. Така или
иначе акцията на проку-
ратурата се възприе като
пореден удар срещу
правовата държава.

Къде беше Борисов?

Истинският въпрос
обаче е защо Борисов не
беше на този протест
или поне не прати някои
от знаковите лица на
ГЕРБ на него. Първо,
протестът е безспорно
популярен, а Борисов
обича да е с обществено-
то мнение. Странно е, че
в специален брифинг
премиерът открито заста-
на срещу протестиращи-
те и ги нападна (колкото
и да е абсурдно), че
искали да спрат Бълга-
рия за еврозоната. А за
капак дори организира
контрапротест.

Второ, и по-важно:
Борисов не може да не
разбира, че действията
на Иван Гешев от послед-
ните дни правят неговото
собствено "опазване" от
наказателно преследване
невъзможно в среднос-
рочен план. Гешев, за да
запази минимална леги-
тимност, ще трябва да
"удря" и правителството -
Боил Банов, като най-
несвързан с центъра на
властта, се оказва подхо-
дяща мишена засега. Но
докога ще са достатъчни
такива заобиколни,
маскиращи маньоври?
Изглежда наивно премие-
рът да подкрепя Гешев с
надеждата, че той ще
продължи да го заобика-

Áîðèñîâ äîïóñêà ãðåøêà.
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ля в своята активност.
Накратко: Борисов прави
стратегическа грешка,
като си мисли, че произ-
волната прокурорска
активност от последните
седмици обслужва него и
ГЕРБ.

Причините

1) Ако в Президентст-
вото без особена причи-
на могат да влязат 30
въоръжени мъже и да
правят арести, по същата
логика и с много повече
основания в МС могат да
влязат 600 и да проведат
много по-мащабна акция;

2) Иван Гешев мери
доказателствата в про-
центи: 10%, 50% и т. н.
Според него в утвърдени-
те демокрации осъждали
с по-малък процент
доказателства, отколкото
у нас. За да стане ясна
тази идея, може да
използваме и килограми:
ако у нас осъждаме със
100 кг, според прокурату-
рата на Запад осъждали
с 10 кг доказателства.
Сега прокуратурата
изглежда е събрала
някакви 10 килограма за
хора от Президентството.
Проблемът на Борисов е,
че - по този метод на
събиране на доказателст-
ва - за него из публично-
то пространство се
търкалят чували и потен-
циално тонове за съмни-
телни действия: къщата в
Барселона, 700-те милио-
на на Божков, шкафчето
с парите и т. н.;

3) Разминаването в
килограмите с доказател-
ства между управляващи-
те и опозицията става
абсолютно фрапиращо.
Трети път арестуват
Бобоков за неща, които
трудно могат да се обяс-
нят на кохерентен юриди-
чески език. Същевремен-
но хора, за които тонове
доказателства стоят
видими с просто око, но
несъбрани по процесуа-
лен ред, си седят гузно и
се надяват, че облакът
ще ги отмине. Вярват си,
че ако си назначиш едно
бедствие сам, можеш и
да го управляваш;

4) Проблемът е, че
избирателността в дейст-
вията на прокуратурата

става толкова видима за
всички, че за да оцелее
главата на тази институ-
ция, тя в един момент
трябва просто да изоста-
ви първоначалните си
уговорки. И тогава проку-
рорите ще трябва да
решат - или тотално да
се дискредитират, или да
пратят въоръжените
мъже в МС за баланс на
доказателствените килог-
рами. Този момент на
избор наближава стремг-
лаво;

5) Вероятно е след
този избор Борисов да
се окаже в ситуацията на
Цветан Василев - бивш
партньор в заверата,
върху когото ще стоварят
цялата вина за всичко.

Къде греши Борисов

От тази гледна точка
премиерът прави грешка,
която може да му струва
скъпо. Революциите (а и
псевдореволюциите - на
властта срещу самата
нея) често изяждат
децата си и този, който
пуска в действие гилоти-
ната, би трябвало да има
едно наум за главата си.

Проблемът обаче не е
в опазването на главата
на един или друг, а в
защитата на върховенст-
вото на правото, което

изглежда безвъзвратно
уронено у нас. Един
начин страната да излезе
с по-малко щети от вакха-
налията, която се разгръ-
ща, е да поиска специа-
лен мониторинг от страна
на ЕК за действията на
прокуратурата. По модела
на чл. 255 от Договора за
функциониране на ЕС
може да поискаме ЕК да
създаде комитет от авто-
ритетни юристи (бивши
членове на съда на ЕС
или на други европейски
институции), които да
дадат една независима
оценка на действията на
прокуратурата по ключо-
ви казуси. Добре е пра-
вителството, подкрепено
от всички политически
партии, да поиска един
такъв иновативен механи-
зъм, който може и да
поуспокои страстите и да
намали политизацията по
тези въпроси.

Един български куриоз

И накрая, добре е да
се прави разлика между
конституционна политика
и рутинна политика.
Правовата държава е
конституционна политика
- удържането й трябва да
е приоритет на всички
партии: леви, десни и т.
н. Има и рутинна полити-

ка, където различията
между партиите са клю-
чови: някои от тях са
повече за пазара, други -
за държавна намеса;
някои са проевропейски
- други, като "патриотите"
и части от БСП - не са.
Куриозът в България е,
че партиите често се
разделят за конституци-
онната политика, а пък
позициите им са нераз-
личими по рутинната.
Например ГЕРБ и БСП са
на едно мнение за АЕЦ
"Белене", турско-българс-
кия поток, а застанаха
(отскоро) на различни
позиции за правовата
държава.

Затова Борисов не
бива да се сърди, че
десните са го изоставили
по конституционния
въпрос за върховенство-
то на правото - по-скоро
той трябва да се запита
защо по него е останал в
странната група на кафя-
вите медии, ДПС и на
все по-озадачените
патриоти. И от тази
гледна точка би трябвало
да преосмисли и идеите
си за "контрапротест" -
инстинктът за самосъхра-
нение би трябвало да му
го подсказва.

Даниел СМИЛОВ
"Дойче веле"
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ñëåä 10 íîåìâðè

Валентин ХАДЖИЙСКИ

Денят ми почна рутинно.
С новината за рейда на Ге-
шев в Президентството... и
малко по-късно, тъкмо си
преговарях по този повод
думите от писанието си от
вчера, които дъвча вече
три години: "Радев трябва
да оглави революцията - да
апелира към масите, да ги
застави да се раздвижат,
да го принудят да направи
това, което сам би искал
да направи"... и току гле-
дам като в сбъднат сън как
Радев излиза стремглаво
от двореца си с вдигнат
юмрук, отива при народа,
който възторжено аплоди-
ра (виждал съм това с очи-
те си тук в Ню Йорк), и от-
пушва тапата на революци-
ята!
Как точно е протекъл за

президента денят след рей-
да на Гешев, колко бързо
се събра на площада хиля-
ден народ - беше спонтан-
но, поне колкото на 14 юни
2013 г. срещу Пеевски, за-
сега ми е неизвестно, но
факт е, че Радев и народът
- порядъчните българи - за-
едно могат да преобърнат
тежкия джип на мутрите, ко-
гато поискат. Винаги съм го
усещал. Неподправената
празнична атмосфера ми
напомни за първите сбори-
ща след 10 ноември, за го-
лемите митинги от юни 1990
г. Никога оттогава не е има-
ло нищо подобно! Колко
бързо взаимните укори по
Фейсбук - де сте, бе, ква е
тая плаха декларация (на
БСП) - отстъпиха на обща-
та еуфория. Тези, които ре-
ално опонират на мутрите,
дойдоха до един на площа-
да или след известно чуде-
не подкрепиха протеста, а
тези, които имитират опо-
ниране, не се появиха и
продължават да кроят пла-

нове за догансарая в събо-
та - когато още в четвъртък
София пламна.
Но най-завладяващото за

мене бе, че

на площада дойдоха
довчерашни опоненти,
обединени от морално
възмущение от наг-
лостта на мутрите

и от решимост за съпроти-
ва. Веднага се обадих на
племенниците ми, които в
2013 г. протестираха на жъл-
тите павета, и каква бе ра-
достта ми, че и те отиват
на протеста! Енергията на
младите, умните и красиви-
те, плюс мъдростта, лоял-
ността и издръжливостта на
немладите трябва непре-
менно да останат в съюз!
Конкретните перипетии на

това сближаване също не
са толкова важни. То зрее-
ше от доста време и пок-
рай скандалите с разкри-
тията на Божков, и покрай
разнопосочните сигнали от
Запад. Колеги писаха - и с
одобрение, и с укор - че
цирковата акция на Христо
Иванов пред догансарая
направила огромна услуга
на Радев. Човек обаче ни-
кога не знае със сигурност
какви ще са последиците от
действията му. Кое конкрет-
но камъче ще обърне кола-
та. Други славеха "простия
следовател Гешев" като не-
волен обединител и велик
пиарчик. Гешев също е пъ-
лен случайник. Не одобря-
вах, че Радев тогава му под-
писа, а и Борисов, който
обича да се огражда с по-
прости от себе си, едва ли
е мислил, че Гешев е чак
толкоз библейски прост.
В школската философия

казваха, че случайността е
форма на проява на необ-
ходимостта или че е пре-
сечна точка на необходи-
мости. Гледам, в коментар
на същата тема от април
2018 г. съм писал, че в Бъл-
гария най-после, със закъс-
нение от седем години, сред
мнозинството от народа се
развихри всеобщ морален
гняв срещу мутрите. Стана-
лото вчера си беше необ-
ходимост. Седем години и
още две не бяха малко, до-
като си намери руслото, но
все пак доживяхме! Утре,

разбира се, всички ще се
смеят, ще се дивят как е
било възможно този субект,
когото отсега ще гледаме на
малкия екран по следствия,
съдилища и затвори, така
да оплете мозъците не са-
мо на стотици хиляди обик-
новени хора, но и на рой
хараланещи интелектуалци:
"има голямо срастване на
личността на Борисов с
идентичността на държава-
та, неговото сваляне ще до-
веде до срив" Правилно -
"неговото сваляне ще дове-
де до срив" на мутренския
заговор срещу порядъч-
ността, компетентността и
просто нормалността, кой-
то заговор наричате "дър-
жава".
Девети юли, ако породи-

лият се момент, както се на-
дявам, не бъде пропилян, а
ще е трудно да бъде,

може напълно да прео-
бърне политическата
ни геометрия.

Да отпаднат тънките пре-
дизборни сметчици колко
места може да купи мутра-
та с пачките от чекмедже-
то и колко места ще полу-
чи от контролирания вот.
"Всеки ден ще е така" - скан-
дираха в падащия летен
здрач младите на Орлов
мост - и така и трябва да
бъде. "Борисов 3" трябва да
бъде свален преждевремен-
но с цялата известна ни и
още неизвестна техника на
уличната буря и натиск.
Гражданското неподчине-
ние трябва буквално да ги
премазва като тахтаби, ден
след ден. Животът им в Со-
фия и големите градове
трябва да стане буквално
невъзможен. Пред МС, НС
и Съдебната палата, но и в

Банкя и на ул. "Секвоя"
трябва да им се нагнетява
страх, трепет, постоянен
дискомфорт. Да поискат са-
ми  всичко това да свър-
ши.
Защото спонтанното на-

пълване на площадите за
ден-два според мене вече
няма потенциал да повле-
че автоматично оставката
на Борисов като в незаб-
равимата и опияняваща
пролет на 2013 г. Ако се лъ-
жа, няма да има по-радос-
тен от мене. Но лошото е,
че напоследък заедно с ре-
шимостта на Радев за бор-
ба укрепна и волята за
власт, т. е. отчаянието на
Борисов. Той знае, това ще
му е последната оставка и
няма лесно да я хвърли.
Професионалните дър-

жавни служители, нацио-
налните медии ще имат ог-
ромна роля в борбата за
свобода. В това число и на-
шите професионални дипло-
мати, които ще информират
достоверно чуждите прави-
телства за характера на на-
родното антимутренско въс-
тание у нас. Ето че и БНТ
на Кошлуков отрази профе-
сионално протестите в чет-
въртък - само ден след ка-
то не излъчи изказването
на президента. Имаше май
че обичай някога БНР да
пускат "Бийтълс" на всеки
час. Едва ли някой асоции-
ра "Бийтълс" с мутрите! Биз-
несът трябва също да даде
своя принос за нокаутира-
нето на мутрите - с движе-
ние Me Too на пострадали-
те от рекет и пладнешки
грабеж  търговци и по ка-
къвто друг начин могат.
Как трябва да се развият

нещата след оставката, е яс-
но - силен служебен каби-
нет, който да прекърши гръб-

нака на модела на управле-
ние на ГЕРБ и да осигури
избори, свободни от гербер-
ски манипулации. Борисов
трябва да бъде съден пуб-
лично с цялата строгост на
закона.Това ще е поучите-
лен морализаторски театър
за народа, какъвто се виж-
да веднъж в живота. Абсо-
лютно необходим за възс-
тановяване на моралната
вменяемост на нацията ни!
Кой ще спечели новите

избори - който ги спече-
ли! Ще има широка коа-
лиция, може би подобие на
тройната, но този път без
ДПС. Дневният ни ред оба-
че ще бъде съществено из-
менен. Срастването на Бо-
рисов не само с "държа-
вата", ами с "евроатлантиз-
ма" и капитализма неиз-
бежно ще разклати сери-
озно устоите им! Натовс-
кият генерал Радев, отлич-
ник на американска воен-
на академия , говорещ
гладко английски, наисти-
на сега е най-удобното ли-
це на България пред за-
падните партньори. Които
утре ще се плеснат по че-
лата и ще ни кажат, "Леле,
как ни будалкаше оня се-
лянин Бойко", ама ние хич
не му се връзвахме! Ка-
питализмът ще трябва да
загуби мутренския си чар.
Каква прозападна, прока-
питалистическа партия на
реда и закона, трудолюби-
ето и предприемчивостта,
патриотизма , класовия
мир и сътрудничество - не-
що като старата ХДС в
Германия и Италия - ще мо-
же да се оформи от това -
предстои да видим.
Всичко това обаче ще е

от утре. А днес да слушаме
революцията.

www.glasove.com

Снимка Пресфото БТА
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Имате шесто чувство?Не правете това, когато заговаряте жена
Когато става дума за от-

ношенията между мъжете и
жените, нещата са винаги
сложни. Или поне не чак
толкова ясни, колкото ни се
иска. Наистина понякога ни
се струва, че мъжете и же-
ните говорят на различни
езици. Дамите са сякаш ка-
то затворена книга за пове-
чето представители на сил-
ния пол или просто послед-
ните не обичат да четат меж-
ду редовете. Каквито и да
са причините, всички ние
често ставаме свидетели на
грешките, които мъжете до-
пускат, когато искат да за-
говорят една жена. Разби-
ра се, говорим за вече по-
малкото случаи, в които мъ-
жете заговарят и свалят да-
мите, тъй като през послед-
ните години тенденцията ле-
еееко се промени.

Защитната реакцияЗащитната реакцияЗащитната реакцияЗащитната реакцияЗащитната реакция
Много мъже отиват да за-

говорят една жена с неприк-
рит страх. От "най-лошото" -
че ще ги отреже. И разви-
ват различни сценарии в
главата си, какво да й ка-
жете, как да й отвърнат, ако
ги обиди, опитват се да са
небрежни, а цялото им тяло
крещи от напрежение. Заб-
равете какво сте чували от
"големите свалячи" и бъдете
искрени.

Странни, шумни, дразне-
щи, нападателни - съседите
просто разведряват живота
ни, правят го някак по-цве-
тен и интересен. Но поня-
кога си мислим, че те са
около нас с единствената
цел да изпитат пределите на
нашето търпение, да ни на-
карат да достигнем точката
си на кипене и да намерим
начин да запазим привид-
но спокойствие. И все пак,
помисляйки си за най-драз-
нещите ни съседи, някак ни
се иска, ако може, те да бъ-
дат изгонени не само от бло-
ка, от квартала, от града, но
и от планетата.

Не подлагаме на никак-
во съмнение възможността
и вие да сте заобиколени
от поне четири от тези цвет-
ни типа съседи или пък сте
едни от тях, кой знае? Ние
прегледахме редиците и ус-
тановихме, че всъщност в
миналото сме били едни от
тях, като вечно купонясва-
щия, но напоследък сме се
превърнали по-скоро в она-
зи, която разваля въздуха в
блока с вечните си манджи
или пък майката, която пос-
тоянно крещи на децата си.
Ето, оказва се, че можем
да бъдем няколко типа драз-
нещи съседи наведнъж.
Вижте вие от кои сте или
пък сте само потърпевши.

Онзи, който разваляОнзи, който разваляОнзи, който разваляОнзи, който разваляОнзи, който разваля
въздуха в блока ивъздуха в блока ивъздуха в блока ивъздуха в блока ивъздуха в блока и
винаги у тях миришевинаги у тях миришевинаги у тях миришевинаги у тях миришевинаги у тях мирише
на готвенона готвенона готвенона готвенона готвено
Всички сме имали таки-

ва съседи. Някоя леля, коя-

Няма живот с такива съседи

От обекти;

На неподходящо мястоНа неподходящо мястоНа неподходящо мястоНа неподходящо мястоНа неподходящо място
Нямаме предвид докос-

ване на грешна част от тя-
лото, а свалянето на мада-
ми в тоалетната например.
Никоя жена, докато пикоч-
ният й мехур е под напре-
жение, не желае да стои и
да слуша словоизлиянията
ви. Във фитнеса също не е
добра идея да закачате же-
ните. Опитите ви там са об-
речени на неуспех. Придър-
жайте се към баровете, там
хората ходят, за да се соци-
ализират.

Не си мислете, че   тяНе си мислете, че   тяНе си мислете, че   тяНе си мислете, че   тяНе си мислете, че   тя
е там заради васе там заради васе там заради васе там заради васе там заради вас
Много мъже отиват да

свалят жени по баровете с
мисълта, че жените са там
заради тях, защото си тър-
сят мъже, защото си търсят
"белята". Подобно отношение
ще отблъсне всяка жена. Тя
може да е в бара, защото
иска да пийне, да потанцува
и да се позабавлява.

Прекалено са пияниПрекалено са пияниПрекалено са пияниПрекалено са пияниПрекалено са пияни
Никога не отивайте да сва-

ляте жена, когато не можете
да си кажете името, защото
сте прекалили с питиетата.
Каквото и да й говорите в
такъв момент, тя ще ви прие-
ме като един пиян неудачник,
който влачи думите.

Използване наИзползване наИзползване наИзползване наИзползване на
заучени фразизаучени фразизаучени фразизаучени фразизаучени фрази
Не, не и не на заучени-

те фрази. Знаете ли колко
пъти жените са чували, че
са ангели, паднали от не-
бето, че имат страшни очи
и тяло трепач. Не искат да
чуват това, за тях е знак,
че насреща им стои неу-
верен и непораснал инди-
вид.

ГГГГГоворите самооворите самооворите самооворите самооворите само
за себе сиза себе сиза себе сиза себе сиза себе си
Хубаво, намерили сте

жена, която ви слуша. То-
ва не означава, че трябва
да ? разкажете цялата си
житейска история и да
слагате "АЗ" в началото на
всяко изречение. Не мо-
жете? Значи трябва сери-
озно да поработите върху
егото си.

ТТТТТвърде многовърде многовърде многовърде многовърде много
време говоритевреме говоритевреме говоритевреме говоритевреме говорите
с приятелката?с приятелката?с приятелката?с приятелката?с приятелката?
Ако сте отишли да сва-

ляте една жена, говорете
с нея, а не 10 минути да
си обменяте смешки с
приятелката й, иначе тя
недвусмислено ще реши,
че сте там заради прия-
телката, а не заради са-
мата нея.

Прекалено честоПрекалено честоПрекалено честоПрекалено честоПрекалено често
я пипатея пипатея пипатея пипатея пипате
Има хора, които не пона-

сят да ги докосват, особено
непознати. Ако за първи път
говорите с една жена, не й
пускайте ръце. Леко докос-
ване по рамото веднъж мо-
же и да я накара да се чув-
ства приятно, но не и ако
ръцете ви постоянно шарят
по нея, докато й говорите.

Не разбирате веднагаНе разбирате веднагаНе разбирате веднагаНе разбирате веднагаНе разбирате веднага
дали е свободнадали е свободнадали е свободнадали е свободнадали е свободна
Доста неловка ситуация е

повече от 20 минути да гово-
рите с една дама, а накрая
да се появи гаджето й. Или
чак тогава да разберете, че
тя си има приятел и изобщо
не я интересуват вашите уси-
лия да я впечатлите.

то постоянно готви, от сут-
рин до вечер и дори може
да оставя външната врата
отворена, за да си "провет-
рява апартамента". Нещата
стават още по-намирисва-
щи, ако тази съседка има
афинитет към чесън, риба и
лук.

Вечният купонджияВечният купонджияВечният купонджияВечният купонджияВечният купонджия
Дааа, у тях е непреста-

нен купон. Постоянно се чу-
ва силна музика, почти по
всяко време на денонощие-
то, но най-вече нощем. Ако
музикалният му вкус съвпа-
да с вашия, не е чак толко-
ва страшно, но ако не е та-
ка...  Тогава сте изложени
на непрестанен музикален
терор, който става още по-
силен с идването на вечер-
та, тъй като с нея обикнове-
но идват и приятелите на ку-
понджията.

ЗвучниятЗвучниятЗвучниятЗвучниятЗвучният
Няма нужда да излизате

на терасата, за да го чуете
как киха, кашля, подсмър-
ча, пишка или си пуска во-
дата в тоалетната. А през ля-
тото, когато всички спят с
отворени врати и прозорци,

той е единственият, който
може да заглуши шума, ид-
ващ от апартамента на ку-
понджията, и то с хъркане-
то си.

АктивистътАктивистътАктивистътАктивистътАктивистът
Той винаги събира пари

за нещо. За стълбищното ос-
ветление, за асансьора, за
саксии, в които да се заса-
дят цветя около блока, за
ръкавици и препарати за
следващото почистване на
входа, за борба с вредите-
лите, за покрива и т. н. Той
или тя също така имат не-
леката и от никого дадена
им задача да следят за спаз-
ването на моралните прин-
ципи в блока или във вхо-
да, както и да прави забе-
лежка на провинилите се съ-
седи.

Любителят на домашниЛюбителят на домашниЛюбителят на домашниЛюбителят на домашниЛюбителят на домашни
любимцилюбимцилюбимцилюбимцилюбимци,,,,, или с други или с други или с други или с други или с други
думидумидумидумидуми - - - - - коткарката коткарката коткарката коткарката коткарката
Да, това е съседката, ко-

ято обича котки, малки ко-
тенца и всякакви мяукащи
животинки из целия апар-
тамент. И независимо от то-
ва дали целият блок харес-
ва животните по принцип,
никой не харесва миризма-
та, която се носи от апарта-
мента на любителя на кот-
ки.

Майки с децаМайки с децаМайки с децаМайки с децаМайки с деца
Детето може да е едно,

може да са две, може и да
са три, но ако живеете под
тях, имате чувството, че де-
цата горе са поне 10. Те имат
изключително тежки и шум-

ни играчки, постоянно някой
от тях нещо иска, крещи,
плаче, сърди се, борят се
или майката се кара на ви-
сок тон, а вие усещате, че
тази жена е на ръба на нер-
вна криза или вече е пре-
минала ръба.

ШумниятШумниятШумниятШумниятШумният
Той винаги пробива с

дрелка или реже с флекс,
или коси с косачка сутрин
рано през уикенда. Има два
режима на работа: 1/ про-
бива с часове, без да спре,
и 2/ пробива по малко, ка-
то прави неравни интерва-
ли вероятно с мисълта да
побърка всички съседи.

Фаталната женаФаталната женаФаталната женаФаталната женаФаталната жена
Тя постоянно има нужда

от внимание и комуникация.
Почти всеки ден й е необ-
ходима силна мъжка ръка,
за да се премести някой гар-
дероб, диван или секция у
тях. И когато всичката теж-
ка работа е свършена, тя пак
ще се появи на вратата ви,
за да помоли за малко... за-
хар.

КлюкаркатаКлюкаркатаКлюкаркатаКлюкаркатаКлюкарката
Напаст е второто й име.

Тя разпространява клюките
по-бързо от Инстаграм и
жълтите вестници. Знае
всичко за всекиго. И ако я
срещнете сутрин, тя ще ис-
ка толкова настойчиво да ви
разпита или да ви сподели
"важни новини", че със си-
гурност ще закъснеете за
работа.

ЧовекътЧовекътЧовекътЧовекътЧовекът     амфибияамфибияамфибияамфибияамфибия
Толкова много пъти ви е

наводнявал, че дори и ни-
кога да не сте влизали у тях,

си представяте, че той жи-
вее в басейн. И в момента,
в който тъкмо сте поправи-
ли, измазали и боядисали
тавана за пореден път, той
протича отново.

ТТТТТиранинътиранинътиранинътиранинътиранинът
Това е онзи, на когото

всичко му пречи. Ако слу-
чайно изпуснете чаша у до-
ма, той започва да удря с
бастуна си отдолу и да ви
проклина. Според този чо-
век всички останали са пре-
калено шумни, пускат си те-
левизорите твърде високо,
говорят твърде силно и т. н.

Риалити звездитеРиалити звездитеРиалити звездитеРиалити звездитеРиалити звездите
Те нямат никакво притес-

нение да обсъждат всяка
част от живота си публич-
но. Целият блок познава се-
мейната им драма. Те се ка-
рат звучно и още по-звучно
се сдобряват. В началото да
живеете близо до тях може
да е дразнещо, но после ня-
как свиквате, навлизате в
сюжета и дори се усещате,
че взимате страната на еди-
ния или другия, когато се ка-
рат.

Биг БрадърБиг БрадърБиг БрадърБиг БрадърБиг Брадър
Е, не е много вероятно

да имате такъв съсед, но до-
казано е - в някои блокове
се случва. Той е опасал це-
лия жилищен комплекс с ка-
мери. Сам е инициирал пос-
тавянето им, без да пита съ-
седите си дали са съгласни
да бъдат наблюдавани. Ос-
вен това гледа записите от
камерите и случващото се в
реално време, като дори се
гордее с това, че "контроли-
ра положението" в блока.

Концентрирате сеКонцентрирате сеКонцентрирате сеКонцентрирате сеКонцентрирате се
върху грешните нещавърху грешните нещавърху грешните нещавърху грешните нещавърху грешните неща
Всички го правим. Вмес-

то да слушат какво говори
жената, мъжете се чудят
какво ли си мисли за тях,
как ги гледа, къде е сложи-
ла ръцете си и дали ще се
съгласи, ако я поканят на
среща. Ако я изслушате, мо-
же би ще разберете по-доб-
ре дали имате шанс с нея,
или не. Е, да, трудно е да
се изслушват жените, те го-
ворят толкова много, но по-
не първия път се постарай-
те, за да не изпуснете ни-
що от разговора. После,
ако се получат нещата, мо-
же да не я слушате до края
на живота си. Или да тряб-
ва да я слушате до края на
живота си.
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Настоящият държавен
глава на Полша Анджей
Дуда печели с малка
преднина президентските
избори, обяви национална-
та избирателна комисия,
предаде ДПА.

На неделния балотаж
Дуда е събрал 51,2 % от
подадените гласове, съоб-
щи избирателната комисия
въз основа на данни от
99,8 % от избирателните
секции.

Съперникът на Дуда -
Рафал Тшасковски, който е
кмет на Варшава и беше
издигнат от центристката
опозиционна партия
"Гражданска платформа",
печели 48,8 на сто.

Резултатът е победа за
управляващата национал-
консервативна партия
"Право и справедливост"
(ПиС) и нейния лидер
Ярослав Качински. С
победата на Дуда ПиС
избегна сценарий, при
който опозиционен прези-

Действащият полски президент Анджей Дуда получава поздравления
от съпругата си Агата. Победата на Дуда ще позволи на управлява-
щата партия да консолидира властта си, като следващите парла-

ментарни избори трябва да се произведат през 2023 г.

Ïàïàãàë ïîáåäè 21 àìåðèêàíñêè
ñòóäåíòè â èãðà çà çàïîìíÿíå

Сивият папагал Грифин
победи 21 харвардски сту-
денти в игра, в която тряб-
ваше да проследи под коя
от придвижваните на маса-
та чашки е сложен опреде-
лен цветен жетон, съобщи
Лайв сайънс.

Грифин се представи по-
добре от студентите в 12 от
14-те опита с общо 120 рун-
да.

Преди това собственич-
ката му, психоложката Ай-
рин Пепър само му е де-
монстрирала играта, без да
го обучава специално. Така
е постъпила и със студен-
тите.

Първоначално жетоните

Собственицата на 22-годишния папал Грифин, психоложката Айрин
Пепър твърди, че щом птицата се е представила не по-зле от

хората, това показва, че паметта е древна способност от еволюци-
онна гледна точка и вероятно е съществувала у общите ни пред-

шественици преди милиони години

ЕК съобщи,
че през миналата година
броят на незаконните
пътувания към ЕС от
Африка с помощта на
каналджии са намалели
с 60 на сто. Еврокоми-
сарят по вътрешните
работи Илва Йохансон
отбеляза, че ЕС осигуря-
ва 870 млн. евро за
гранична охрана и за
борба с каналджиите за
държавите от Северна
Африка. По нейните думи
от 2017 до 2019 г.
каналджиите са спечели-
ли 330 млн. евро от
незаконната си дейност,
с цената на хиляди
жертви.

Завърши
20-дневната изборна
кампания за десетите
поред парламентарни
избори в Македония,
откакто стана независи-
ма държава. В продълже-
ние на 20 дни партиите
и коалициите имаха
възможност да предста-
вят пред гражданите
своите програми за
идния четиригодишен
период. Към края
кампанията се разгоре-
щи, особено през
последните дни, когато
бяха публикувани нови
медийни "бомби".
Изборното мълчание ще
продължи до сряда в 21
часа, с два часа повече.
За първи път досега,
заради коронавируса,
гласуването ще продъл-
жи три дни. Вчера
гласуваха хората,
поставени в изолация
заради епидемията от
COVID-19, а днес -
болните и немощните
лица. В изборите участ-
ват 15 коалиции и
политически партии.
Право на глас имат 1
814 263 души.

Един загинал
и трима изчезнали е
равносметката от
наводненията в град
Юсуфели, Североизточна
Турция. Наводненията в
града в окръг Артвин са
резултат от проливни
дъждове, започнали в
неделя вечерта. Пороят
предизвика и свлачища
в околността. Поради
свлачище е затворен
пътят между окръжните
градове Артвин и Ерзу-
рум, както и два тунела.

Жителите
на Казахстан почетоха
вчера с едноминутно
мълчание паметта на
своите сънародници,
починали след заразява-
не с новия коронавирус.
Обявен беше ден на
национален траур - в
страната бяха спуснати-
те наполовина държав-
ните знамена и бяха
отменени всички увесе-
лителни прояви, телеви-
зионни и радиопрогра-
ми.

са били 2 под 2 чашки, а
след това са били увеличе-
ни на 4. Студентите са се
справяли с двата жетона,
но четирите в различен цвят
са се оказали прекалено
много за тях.

На същата игра папага-
лът е победил и 21 деца на
възраст от 6 до 8 години.

Експериментът е за из-
следване на когнитивните
способности и по-точно за
т. нар. манипулативност на
работната памет. Той е изис-
квал не само участниците
да запомнят кой цвят же-
тон под коя чашка е, но и
след това да проследят дви-
жението им по масата. ç

"За пръв път в историята на човечеството се обърква образователният
процес на цяло поколение деца", изтъква организацията "Спасете децата".
Тя призовава правителствата и дарителите да откликнат на "спешната
ситуация в образованието по света", подчертавайки, че до края на
годината 9,7 млн. деца може завинаги да се разделят с училището.

дент би могъл да налага
вето на закони, одобрени
от контролирания от ПиС
парламент.

Лондонският в. "Гарди-
ън" отбелязва, че предиз-
борната кампания е била
изтощителна и за кандида-
тите, и за гласоподавате-
лите и се е провела в
сянката на кризата с
коронавируса и едно
отлагането на вота, който
трябваше първоначално да
се състои през май. Освен
това, имаше и обвинения,
че управляващата във
Варшава партия "Право и
справедливост" е настоя-
вала гласуването да се
състои, преди да се почув-
стват икономическите
последици от до голяма
степен успешните каран-
тинни мерки в страната.

Радостта от победата
през юли и встъпването в
длъжност през август няма
да прикрият икономичес-
ките проблеми, с които ще

се сблъсква държавният
глава,през мандата 2020-
2025 г., пише варшавският
в. "Жечпосполита". Според
автора първото предизви-
кателство пред президента
ще е преодоляването на
рецесията, която освен че
е най-тежката от десетиле-
тия насам, може да се
задълбочи при евентуална
втора вълна на пандемия-
та през есента или зимата.
Антикризисните щитове

изчерпват възможностите
за допълнително раздава-
не на помощи, което
обещаваха и двамата
кандидати. Дали правител-
ството, в стремежа си да
контролира финансите, ще
тръгне по пътя на повиша-
ване на данъците - явни и
скрити? И дали президен-
тът ще приеме този подход
е второто предизвикателс-
тво пред него, пише "Жеч-
посполита". ç

Íàêðàòêî

:
10 ìëí. äåöà ìîæå äà íå ñå âúðíàò
â ó÷èëèùàòà ñëåä êàðàíòèíàòà

Близо 10 млн. деца по
света може никога да не се
върнат в училище след ка-
рантината заради икономи-
ческите последици от коро-
навирусната пандемия. Това
заяви британската неправи-
телствена организация "Спа-
сете децата" (Save the
Children), предаде АФП.

Още преди пандемията
258 млн. деца и юноши на
планетата не бяха обхвана-
ти от образователните сис-
теми. Около 1,6 млрд. уче-
ници и студенти са били при-
нудени да прекъснат заня-
тията си заради новия ви-
рус, се казва в доклад на
сдружението.

В противен случай нера-

венството, съществуващо и
сега "между богати и бедни,
между момчета и момиче-
та, ще експлодира", предуп-
реждава в комюнике г-жа
Ингър Ашинг, генерална ди-
ректорка на "Спасете деца-
та".

Според организацията в
случай на "среден бюджетен
сценарий" разходите за об-
разование в най-бедните
страни може да намалеят до
година и половина със 77
млрд. долара. А при най-ло-
шия сценарий, ако правител-
ствата пренасочат част от
средствата за образование
към борбата с пандемията,
този спад може да достиг-
не 192 млрд. долара. ç

Снмки Интернет и Пресфото БТА
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Âëàñòèòå çàáðàíèõà ñåãàøíèÿ îáè÷àé
äà ñå îáðÿçâàò æåíèòå è ìîìè÷åòàòà

Ñóäàí îáÿâÿâà, ÷å õðèñòèÿíèòå
âå÷å ùå ìîãàò äà ïèÿò àëêîõîë

Възрастен човек търси лекарството си в къща, потопена от силни
дъждове в Хитойоши, префектура Кумамото, Южна Япония. В части
от Япония все още търсят изчезнали хора и евакуират пострадали

от смъртоносните наводнения.

Судан ще позволи на
немюсюлмани да пият
алкохол и ще засили
правата на жените, като
забрани и женското
обрязване, обяви министъ-
рът на правосъдието. Това
е обрат след близо 4
десетилетия твърдолиней-
на ислямска политика,
предаде Ройтерс.

Около 3 на сто от
суданското население са
немюсюлмани, по данни
на ООН.

Алкохолните напитки са
забранени, откакто бивши-
ят президент Джаафар
Нимейри въведе ислямс-
кото право през 1983 г. и
символично изхвърли
бутилки с уиски в река
Нил в столицата Хартум.

Преходното правителс-
тво, което пое властта,
след като автократът
Омар Башир беше свален

Африкански немюсюлманки в суданската столица Хартум се радват, че вече няма да ги обрязват
насилствено. Суданските християни живеят главно в Хартум и в планините Нуба, близо до границата с

Южен Судан. Някои суданци са последователи на традиционни африкански вярвания.

Áèâø ïîëñêè âîéíèê, èçáÿãàë ñ ïóìàòà
ñè â ãîðàòà, ñå ïðåäàäå íà ïîëèöèÿòà

Бившият полски войник
и ветеран от Афганистан,
който 3 дни се укриваше с
пумата си в гората, за да
не я затворят в зоологичес-
ка градина, в крайна смет-
ка се предаде на полиция-
та в Южна Полша, съобщи
АФП.

В издирването му участ-
ваха близо 200 полицаи, хе-
ликоптер и дронове.

Бившият войник "Камил
Станек се яви доброволно
в полицейския участък в За-
верче и беше освободен
след разпит", а пумата му
беше откарана в зоопарк,

Японският премиер Шин-
дзо Абе посети югозапад-
ната префектура Кумамото,
където рекордните дъждо-
ве предизвикаха наводне-
ния и свличания на земни
маси, отнемайки живота на
десетки жители, предаде
ДПА.

Премиерът почете па-
метта на 14 жертви в дом
за възрастни в село Кума -
район, който понесе значи-
телни щети, когато на 4 юли
едноименната река излезе
от коритото си.

Премиерът обеща на гу-
бернатора на префектура-
та Икуо Кабашима, че пра-

Øèíäçî Àáå ïîñåòè ïðåôåêòóðà Êóìàìîòî,
êúäåòî ðåêîðäíèòå âàëåæè âçåõà æåðòâè

вителството ще положи
всички усилия за бързото
възстановяване на поддър-
жаните от държавата пъти-
ща и река Кума. Правител-
ството ще подготви възмож-
но най-бързо и извънреден
пакет с икономическа по-
мощ на стойност над 400
милиарда йени (около 3,7
милиарда долара) за лик-
видиране на последствията
от наводненията и свлича-
нията на земни маси, доба-
ви Шиндзо Абе, цитиран от
ТАСС.

Броят на жертвите на
проливните дъждове на ос-
тров Кюшу достигна 72-ма

души, от които 64-ма в Ку-
мамото. Спасителните еки-
пи продължават да издир-
ват 13 други, които са обя-
вени за изчезнали. От 4
юли насам проливните дъж-
дове предизвикаха общо
316 свличания на земни ма-
си и 105 реки излязоха от
коритата си. Близо 14 000
жилища в Кюшу, в Западна
и Централна Япония бяха
наводнени или понесоха
щети.Японските метеороло-
зи предупреждават, че дъж-
довният фронт ще продъл-
жи да се движи на изток, а
проливните дъждове ще
продължат поне до днес. ç

съобщиха полицаите във
Фейсбук.

"Щастливи сме да зая-
вим, че пумата, наречена
Нубия, вече е под профе-
сионалните грижи на слу-
жителите на зоопарка в Хо-
жов", добавят полицаите.

Гледането на опасни жи-
вотни като домашни любим-
ци е забранено в Полша,
отбелязва агенцията. Зато-
ва властите наредили на
бившия военен по съдебен
път да предаде пумата на
зоопарк. Той обаче отказал
и избягал с животното.

Представители на зооло-

Полският войник от резерва Камил Станек е безкрайно влюбен
в 6-годишната си женска пума, която е кръстил Нубия на името
на историческата област в Североизточна Африка, в средното

поречие на река Нил

Снимки Пресфото БТА и Интернет

гическата градина в Познан
го посетили в петък, но той
ги заплашил с нож и избя-
гал с хищника на каишка,
съобщават местни медии.

Вестник "Газета виборча"
съобщи, че мъжът купил пу-
мата преди 6 години в Че-
хия и оттогава я отглежда
в дома си.

Мнозина се обявиха в
защита на беглеца. "Обич-
та към животното и безсър-
дечното решение на съда
го принудиха да бяга", на-
писа в интернет кметът на
съседния полски град Мис-
ловице. ç

миналата година, се
зарече да изведе Судан
към демокрация, да сложи
край на дискриминацията
и да сключи мир с бунтов-
ниците.

Хората, които не изпо-
вядват ислямската вяра,
вече няма да бъдат съдеб-
но преследвани за употре-
ба на алкохол в частния
си живот, каза министър
Насредийн Абдулбари по
държавната телевизия.

За мюсюлманите
забраната остава в сила.
Нарушителите обикновено
биват бичувани съгласно
ислямското право.

Судан ще декриминали-
зира вероотстъпничество-
то и ще забрани женското
обрязване. Това е практи-
ка, която обикновено
включва частично или
пълно отстраняване на
външните полови органи

на жени и момичета.
Въвеждането на ислям-

ското право от Нимейри
беше основен катализатор
на 22-годишната война
между мюсюлманския
Север и християнския Юг

в Судан, довела през 2011
г. до отцепването на Южен
Судан. Башир разшири
обхвата на ислямското
право, след като взе
властта през 1989 г.

Преходното правителс-

тво начело с Абдала
Хамдок управлява страна-
та в несигурна коалиция с
военните, които помогнаха
за отстраняването на
Башир след месеци на
масови протести. ç
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Славия надделя с 3:1 у
дома срещу Лудогорец,
нанасяйки първа и единст-
вена загуба на шампионите
за сезона. В същото време
Левски загуби с 1:2 от
Локомотив (Пловдив) и
"белите" завършиха на
третото място в крайното
класиране, изпреварвайки
"сините".  За тима на
Златомир Загорчич предс-
тои бараж за Лига Европа.
Славия ще спори с Ботев
(Пловдив) - на 19 юли
(неделя) от 20:15 часа на
стадиона в столичния
квартал  "Овча купел".

Точни за сладката
победа над Лудогорец бяха
Филип Кръстев, Христо
Попадийн и Радослав
Кирилов. Почетното попа-
дение за "орлите" вкара
Дан Битон. Треньорът на
шампионите Павел Върба
направи доста промени в
състава си, давайки шанс
на футболисти, които по-
рядко играеха през сезона.
"Белите" обаче ги надигра-
ха и заслужено победиха.

Спечелилият деветата
поредна шампионска титла
Лудогорец не успя да
постигне още една от
целите си - да завърши
сезона без загуба. "Орлите"
останаха само на една
среща от рекорда на ЦСКА
за мачове без загуба в
родния елит - 36. Разград-
чани записаха 35 срещи
преди поражението от
"белите".

"Не сме още в Европа.
Имаме бараж срещу Ботев
(Пловдив) на нашия стади-

Футболистите на Славия победиха шампиона Лудогорец и спечелиха бронзовите медали от тазгодишния шампионат

Шампионите от Разград допуснаха първа загуба в първенството

44-ãîäèøíèÿò Ãåîðãè Ïåòêîâ ùå ïàçè
çà "áåëèòå" è ïðåç ñëåäâàùèÿ ñåçîí

44-годишният ветеран Ге-
орги Петков ще пази за Сла-
вия и през следващия сезон.
Вратарят споделил пред ръ-
ководството и спортно-тех-
ническия щаб, че се чувства
отлично и няма намерение
да спира с футбола. През из-
миналото първенство Петков
записа само два двубоя - при
0:2 от Левски и при 0:0 с Лу-
догорец.

"Георги Петков има дожи-
вотен договор със Славия.
Ще пази, докато иска. Със
сигурност ще остане и на
работа в клуба след това",
коментира босът на "бели-
те" Венцеслав Стефанов.

Славия привлече младия

страж Иван Дерменджиев,
който за последно пази за
Ботев (Гълъбово) и изкара
неуспешни проби в Арда
(Кърджали). На въпрос оз-
начава ли това, че титуля-
рят Антонис Стергиакис мо-
же да бъде продаден, Сте-

Ñëàâèÿ ëèêóâà ñðåùó
Ëóäîãîðåö è ñå êëàñèðà
íà áàðàæ çà Ëèãà Åâðîïà

Славия - Лудогорец 3:1

1:0 Филип Кръстев 12, 2:0 Христо Попадийн 29, 3:0
Радослав Кирилов 45+1, 3:1 Дан Битон 73; червен
картон - Сисиньо (Лудогорец) 35

ЦСКА - Берое 5:0

1:0 Евандро 4, 2:0 Валентин Антов 24, 3:0 Тиаго 70- дузпа,
4:0 Тиаго 77, 5:0 Али Соу 81

Левски - Локомотив (Пд) 1:2

1:0 Насиру Мохамед 5, 1:1 Доминик Малонга 33, 1:2
Доминик Малонга 75

Крайно класиране
1. Лудогорец 59-18 72
2. ЦСКА 52-22 59
3. Славия 42-32 55
4. Левски 50-30 53
5. Локомотив (Пд) 53-35 53
6. Берое 50-43 49

Ïúðâà ëèãà - 31-âè êðúã

фанов отговори: "Може,
разбира се. Всичко е въз-
можно. Интерес има, но
клубовете май искат да го
вземат без пари или даже
ние да им платим. Искат
маймуни с трици да ловят.
Няма да стане". ç

Георги
Петков е
най-
възрастният
футболист,
който ще
бъде
картотеки-
ран в
Първа лига
през
следващия
сезон

он. Дано да бием, ще се
получи нещо страхотно за
нас. Много беше важна да
спечелим мача днес. Сега
мислим само за Ботев.
Имаше си много фактори
за силното ни представяне.
Лудогорец излезе със
състав, който никога не е
играл заедно този сезон.
Те не бяха ориентирани.
Ние имахме настроение,
самочувствие. Вкарахме
красиви голове, хубави
комбинации. Мислим за
баражния мач. В Славия си
работим с българите. Не
искаме да ги товарим с
идеята за победа за всяка
цена. Когато те имат
самочувствие, нещата ще
стават по-добре. Ботев са

сериозен противник. Дано
късметът е на наша страна.
Ние тренираме много
здраво. Заслужихме да
победим", заяви наставни-
кът на Славия Златомир
Загорчич пред "Диема
Спорт".

Треньорът на Лудогорец
Павел Върба остана много
недоволен и видимо ядо-
сан след загубата с 1:3 от
Славия. "Излишно е да
коментирам. Първото
полувреме играхме много
слабо. Някои играчи само
присъстваха на терена.
Оставихме някои футболис-
ти да се изявят, но тези,
които получиха шанс на
моменти дразнеха с играта
си. Това е добре за мен и

вече знам кои играчи
дават всичко за Лудого-
рец", обяви Върба пред
"Диема Спорт" след среща-
та.

"Имаме футболисти,
които нямат място в Лудо-
горец. Няма да казвам
имена. Ние ще си решим
проблемите. Не дойдохме с
оптималния си състав. Но
това не е оправдание. Не
трябва да се оправдаваме
с това, че сме шампиони и
вече празнувахме. Мога да
кажа, че играчи като Битон
се представиха добре.
Иван Йорданов също влезе
с желание. Някои хора
отбиваха номера", продъл-
жи ядосаният треньор на
Лудогорец. ç

Глазгоу Рейнджърс проявя-
ва много сериозен интерес
към българския национал и
халф на ЦСКА Кристиян Ма-
линов, пишат шотландските
медии. Полузащитникът е бил
наблюдаван от мениджъра на
тима Стивън Джерард. Леген-
дата на Ливърпул останал по-
вече от впечатлен и обявил
пред клубното ръководство на
Рейнджърс, че иска българи-
на.

Според изданията в Шот-
ландия другата седмица ще
стартират разговорите меж-
ду двете страни. Интерес към
българския национал има още
от белгийските Стандард (Ли-
еж )и Мехелен, както и от ни-
дерландския Витес.

Същото време капитанът
на ЦСКА Петър Занев комен-
тира категоричната победа с
5:0 над Берое на "Българска
армия" и отчете по-офанзив-
ната игра на тима под ръко-
водството на Стамен Белчев,
поел отбора в началото на
месеца. "Лека-полека неща-
та се получават, но има още
много какво да се желае.
Вижда се, че сме доста по-
офанзивни. Времето ще по-
каже на какво е способен то-
зи отбор. Опитваме се пове-
че да владеем топката. На мо-
менти се получава, но има
мачове, в които нямаме до-
бър контрол", посочи опитни-
ят защитник на "червените",
а после изрази задоволство
от връщането на Стамен Бел-
чев.

"Старши треньорът трябва
да каже повече. Аз казвам
факти. По време на сезона
няколко млади момчета се на-
ложиха в титулярния състав.
Също така е добре, че имаме
българин за треньор. Когато
има стил на игра, резултати-
те ще дойдат. Може да загу-
биш един-два мача, но други
15 ще спечелиш", завърши
Занев. ç

Ëåãåíäà íà
Ëèâúðïóë
èñêà õàëô
íà ÖÑÊÀ
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"Сините", които вървят
към фалит, няма да играят
в Европа за първи път от
сезон 2015/2016 година.
Това стана факт, след като
Левски не успя да победи
Локомотив (Пловдив) на
стадион "Георги Аспарухов"
в мач от последния 31-ви
кръг на първенството.
Двубоят  завърши 1:2 за
гостите, а столичани оста-
наха на четвърто място в
крайното класиране.
Насиру Мохамед даде
аванс на домакините в 5-
ата минута с дебютното си
попадение за клуба, но
невероятна грешка на
вратаря Георги Георгиев
матира столичани в 33-тата
минута, когато Доминик
Малонга изравни на праз-
на врата. Французинът от
конгоански произход
нокаутира окончателно
"сините" в 75-ата минута. За
първи път в своята история
Левски завърши пролетния
дял от сезона без домакин-
ски успех, като записа и
най-дългата си подобна
серия от 6 мача. Последна-
та победа на "Герена" е от
декември 2019 година
срещу Витоша (Бистрица).

Носителят на Купата на
България пък се превърна
в големия кошмар на 26-
кратните шампиони през
тази кампания, тъй като
първо ги изхвърли на

Ëîêîìîòèâ (Ïä) èçõâúðëè
"ñèíèòå" îò Åâðîïà

Âåñêî Ìèíåâ: Ïðåíåáðåãâàìå äåöàòà,
çà äà âçåìåì Áàáàòóíäå è ìàéêà ìó

Мъката свърши, още не знаем
дали клубът ще съществува,
заяви старши треньорът на
Левски Георги Тодоров

Бившият капитан на Левски Веселин Ми-
нев заяви, че е крайно време при "сините"
да се даде шанс на младите момчета, а не
да се залага на чужденци. Опитният брани-
тел също така каза, че почти сигурно ще
спре с футбола.

"На 99.9% съм си взел решението, че
спирам. Мисля, че е време вече да се
ориентирам към треньорството. Имам ли-
ценз, така че съм се насочил натам", каза
Минев. "Стига само сме се оглеждали в
чужденци, които не се открояват, а дори
са и под българите. Левски има уникален

полуфинала за Купата, а
сега ги лиши от участие в
баража, даващ право на
участие в Лига Европа.
Интересното е, че за първи
път от създаването на този
формат на шампионата
Левски няма да играе
бараж, тъй като беше
абониран за третото място
в предните три сезона.

Тъжната гледка на
стадион "Георги Аспару-
хов", който беше празен,
след като бе върната
забраната за публика на
стадиона, не предвещава-
ше нищо добро за "сини-
те". Отборът бе с група от
едва 14 души, като на
пейката бяха за първи път
след дълго време врата-
рят Николай Михайлов,
както и младите Марин
Петков, Мартин Петков и
Костадин Илиев. Голмайс-
торът Найджъл Робърта
имал болки в гърлото и
отпадна за мача. Освен
него аут за двубоя бяха
Холмайр Ейолфсон, Ста-
нислав Иванов, Симеон
Славчев, Деян Лозев и
Здравко Димитров, а
както е известно, тимът
бе напуснат от Милан
Миятович, Кали Тиам,
Живко Миланов, Дени
Алар и Филипе Нашимен-
то.

В същото време плов-
дивчани не можеха да

разчитат на девет играчи,
заразени с коронавирус.
Капитанът Димитър Или-
ев, Бирсент Карагерен,
Илко Пиргов, Момчил
Цветанов, Петрович,
Умарбаев, Анте Аралица,
Мислимович и Клапан
бяха аут за срещата.

Треньорът на Левски
Георги Тодоров логично
беше в минорно настрое-
ние след загубата на
"Герена". "Това са ни
възможностите. Футболис-
тите дадоха всичко по
силите си. Може би стана
добре, че тази мъка
свърши. Дано започне да
се гради нещо, което да е
по-здраво. Тепърва ще
има разговори. Виждате,
че другите отбори правят
селекция, а при нас не се
чува нищо, защото първо
трябва да оцелее клубът.
Ако има нужда, ще про-
дължа да помагам. Трудно

някой ще се съгласи да
дойде в тази обстановка.
Няма какво да се заблуж-
даваме. Още не знаем
дали клубът ще съществу-
ва",  заяви Тодоров.

"Може би Лудогорец са
празнували много и
затова не успяха да
направят рекорд и загуби-
ха от Славия. Ние трябва-
ше да победим. Няма как
Насиру Мохамед да
издържи цял мач. Това, че
съм искрен, не е много
добре. Затова си и патя.
Истината не е много за
предпочитане в България.
Не искам нищо да казвам,
по-добре да замълча. По-
добре, че няма да играем
бараж, защото сигурно 11
души нямаше да можем
да съберем. Аз сигурно
съм изкупителната жерт-
ва. Помогнах каквото
можах", каза още треньо-
рът на Левски.ç

Ивайло Петев беше много изнервен
след загубата на Ягелония от Пяст Гливи-
це с 0:2 в Шампионската група на плейо-
фите в полската Екстракласа. Четвърти по-
реден мач тимът на българския треньор
няма победа. Отборът е на предпоследно-
то седмо място в класирането, а Легия
(Варшава) предсрочно спечели титлата. За
второто място спорят Пяст Гливице и Лех
(Познан).

Èâàéëî Ïåòåâ ñ ÷åòâúðòè ïîðåäåí
ìà÷ áåç ïîáåäà â Ïîëøà

шанс да направи рестарт. Пак да вземат
чужденци на "Герена", а нашите момчета да
обикалят по "Б" и "В" група, аз не съм съг-
ласен. Аз съм играл и за без пари в Левс-
ки, да не говорим по мое време какви зап-
лати се даваха, че ще се смеете 30 мину-
ти. Сега на 40 години да ида да взема мяс-
тото на някой млад, не съм съгласен. Пре-
небрегваме си децата, за да вземем Баба-
тунде и майка му. Това е несериозно. Край-
но време е юношите да получат доверие.
Сигурно има хиляди млади футболисти, ко-
ито са пренебрегнати", каза още Минев.ç

"Провалихме се. Коледа е далеч, но нап-
равихме два подаръка на съперника. Щом
допускаме такива грешки в защита, трябва
сериозно да се замислим, защото не се
случва за първи път. Имахме положения,
които не реализирахме, в противен случай
спокойно можехме да се върнем в мача.
Всички сме виновни. Жалко е, че и в други
срещи загубихме ценни точки заради инди-
видуални грешки", заяви Петев след мача.ç

Старши треньорът на Левски Георги Тодоров не е оптимист за бъдещето
на клуба

Наполи и Милан
завършиха 2:2 в
среща от 32-рия кръг
на Серия "А". Гостите
от Милано поведоха
в 20-ата минута с
попадение на Тео
Ернандес, но четвърт
час по-късно Ди
Лоренцо изравни.
Още толкова след
подновяването на
играта Наполи вече
водеше с 2:1 с
попадение на
Мертенс. Милан
обаче реагира,
изкара от терена
звездата Златан
Ибрахимович и 10
минути по-късно
получи дузпа,
реализирана от Кеси
(на снимката) за 2:2.
Така Милан остана на
две точки зад Наполи
и на шесто място,
даващо право за
участие в Лига
Европа.

Снимка
Пресфото БТА

Íàêðàòêî
:

Тотнъм се наложи
над Арсенал с 2:1
в двубой от 35-ия кръг на
английската Висша лига.
Александър Лаказет откри
резултата в 16-ата минута
(0:1), но Сон изравни в 19-
ата (1:1), възползвайки се от
грешка на гостите. Тоби
Алдервайрелд донесе
победата за Тотнъм в 81-вата
минута, оформяйки крайното
2:1. Така "шпорите" изместиха
Арсенал от осмата позиция и
поведоха с две точки на
градския си съперник три
кръга преди края, като са
само на две от позиция,
която ще им даде право на
квалификация за Лига Европа
и на три от място, позволява-
що директно класиране за
турнира.

Спортният
арбитражен съд
отмени
наказанието, което УЕФА
наложи на Манчестър Сити за
нарушаване на финансовия
феърплей. Това означава, че
отборът на Пеп Гуардиола
няма да пропусне участие в
евротурнирите. Глобата, която
трябва да плати английският
клуб, пък е намалена на 10
милиона евро. "Гражданите"
бяха наказани да не участват
в евротурнирите за период от
два сезона. Освен това
трябваше да заплатят санкция
в размер на 30 милиона
евро. Обосновката бе измама
в надписването на приходите
от рекламни договори и
информация, подадена на
УЕФА за периода между 2012
и 2016 г. От Манчестър Сити
подадоха жалба в Спортния
арбитражен съд и бяха
оптимисти за решението.
"Въпреки че Манчестър Сити
и правните съветници на
клуба все още не разгледали
в пълнотата си решението на
Спортния арбитражен съд,
клубът приема решението
като потвърждение за
позицията на клуба и
доказателствата, които той
предостави", бе първата
реакция от "Етихад".
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ÇÅÌß05.50 "Жоакина, доня Революция" - бра-
зилски сериен филм (п)

06.40 Документален филм
07.30 "Актуално от деня" (п)
08.00 "Не се страхувай" (п)
09.00 "Студио Икономика" (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 "Не се страхувай" (п)
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
16.00 "Антидот" с водещ Юлия Ал-Хаким
16.30 "Думата е ваша" - открита линия със

Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 "Студио Икономика" (п)
18.30 Новини - централна емисия
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "Лява политика" с Александър Симов
21.00 Киносалон БСТВ: "Деца на слънцето"

(2014 г.) Македония/Сърбия
22.30 Новини (п)
23.00 "Актуално от деня" (п)
23.30 "Лява политика" (п)
00.30 "Следобед с БСТВ" (п)
02.00 "Не се страхувай" (п)
03.00 "Общество и култура" (п)
04.00 "Дискусионен клуб" (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 Лято с БНТ
11.00 10 000 крачки
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 - Стефан Рядков/п/
13.40 Небесно око - док. поредица
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на Илайс - анимаци-

онен филм
15.00 Търсачи на реликви - тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас - регионални новини
16.15 Бързо, лесно, вкусно
16.45 Пристанищата на света
17.00 Тайните на войната - док. поредица
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Раят на дамите - тв филм /12 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум
22.00 Династията на Борджиите - тв филм

/7 епизод/ (16)
23.00 По света и у нас
23.30 Потомци на слънцето - тв филм /4

епизод/ (12)
00.35 Лято с БНТ /п/
02.35 Раят на дамите - тв филм /12 еп./п/
03.50 Тайните на войната - док. поредица/п/
04.45 Пристанищата на света /п/

bTV

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

мация, сериал, с. 4, еп. 16
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

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

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с. 2,

еп. 43

15.30 "Търговски център" - сериал, с. 14,
еп. 90 - 92

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

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

с. 14, еп. 6
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 3ь

еп. 18
21.00 Премиера: "Ирония на съдбата" -

сериал, еп. 12
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Стрелата" - сериал, с. 3, еп. 5
01.00 "Гранд" - сериал, еп. 5
01.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3, еп.

22
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Завинаги" - сериал, еп. 35

bTV Action

05.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 3,
еп. 1

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс
Прайм" - сериал, еп. 20 - 23

08.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 3,
еп. 1

09.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 11
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 6, еп. 10
11.00 "Неизвестният" - сериал, еп. 18
12.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,

еп. 14
13.00 "Внезапна смърт" - екшън, кримина-

лен, трилър (САЩ, 1995), режисьор
Питър Хайъмс, в ролите: Жан-Клод
Ван Дам, Пауърс Бут, Реймънд Бари,
Дориан Хеърууд и др.

15.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 3,
еп. 2

16.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 12
17.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,

еп. 15
18.00 "Неизвестният" - сериал, еп. 19
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, с. 6, еп. 11
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Стоте" -

сериал, с. 6, еп. 13 (последен)
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Утеха" - кримина-

лен, психотрилър (САЩ, 2015), в
ролите: Антъни Хопкинс, Джефри Дийн
Морган, Аби Корниш, Колин Фарел,
Зандър Бъркли, Шарън Лорънс, Рей
Хернандес и др. [16+]

00.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 13
01.00 "Неизвестният" - сериал, еп. 19
02.00 "Стрелата" - сериал, с. 6, еп. 11
03.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,

еп. 15
04.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 12

bTV COMEDY

05.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
06.00 "Кое е това момиче" - сериал, с. 7, еп.

4, 5
07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "По средата" /п./ - сериал
08.30 "Гранд" /п./ - сериал
09.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
10.00 "СуперБоброви" - комедия (Русия,

2016), режисьор Дмитрий Дяченко, в
ролите: Павел Деревянко, Оксана
Акиншина, Роман Мадянов, Ирина
Пегова, Владимир Толоконников, Да-
ниил Вахрушев, Софя Мицкевич и др.

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

сериал
14.00 "Гранд" /п./ - сериал
15.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 7, еп. 17, 18
19.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 34
20.00 "По средата" - сериал, с. 9, еп. 10
20.30 "Модерно семейство" - сериал, с. 9,

еп. 3, 4
21.30 Премиера: "Шитс Крийк" - сериал, 13

еп. 13

22.00 "Гранд" - сериал, с. 2, еп. 4, 5
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал, с.

10, еп. 8, 9
00.00 "СуперБоброви" /п./ - комедия (Ру-

сия, 2016)
02.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

05.30 "Звездите отблизо" - биографична
рубрика

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп.
19, 20

08.00 "Перфектно убийство" - трилър, кри-
минален, драма (САЩ, 1998), в роли-
те: Майкъл Дъглас, Гуинет Полтроу,
Виго Мортенсен, Дейвид Сушей, Са-
рита Чаудъри и др.

10.30 "Ривърдейл" - сериал, с. 3, еп. 21, 22
(последен)

12.45 "Твоето бебе е мое" - трилър (САЩ,
2018), в ролите: Линзи Годфри, Али-
ша Лий Уилис, Престън Джоунс, Дже-
сика Блекмор и др.

14.30 "Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк" -
комедия, семеен (САЩ, 1992), в ро-
лите: Маколи Кълкин, Джо Пеши,
Даниел Стърн, Катрин О`Хара, Джон
Хърд, Киърън Кълкин, Тим Къри, Брен-
да Фрикър, Роб Шнайдър и др.

17.00 Премиера: "Да готвиш с любов" -
романтичен, комедия (тв филм, САЩ,
Канада, 2018), в ролите: Али Либърт,
Брет Далтън, Джанет Кидър, Кимбър-
ли Състад и др.

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

21.00 Премиера: "Съли: Чудото на Хъдсън" -
драма, биографичен (САЩ, 2016), в
ролите: Том Ханкс, Ерън Екхарт, Отъм
Рийсър, Анна Гън, Лора Лини, Сам
Хънтингтън, Джеф Коубър, Джери Фе-
рара, Крис Бауър и др.

23.00 "Апалуза" - уестърн, криминален, ро-
мантичен, драма (САЩ, 2008), в ро-
лите: Ед Харис, Рене Зелуегър, Дже-
реми Айрънс, Виго Мортенсен, Ланс
Хенриксен, Тимъти Мърфи, Тимъти
Спол, Робърт Хареги и др.

01.15 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп.
21, 22

03.15 "Нейното ухание" - драма, музикален
(САЩ, Гърция, 2018), режисьор Алекс
Рос Пери, в ролите: Елизабет Мос,
Кара Делавин, Дан Стивънс, Вирджи-
ния Мадсън, Ерик Столц, Амбър Хърд
и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"
- сериен филм /п/

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

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

- сериен филм
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 - централна еми-

сия
20.00 "Черешката на тортата" - избрано
21.00 "Магнум" (премиера) - сериал, сезон 2
22.00 Новините на NOVA
22.30 "ФБР" (премиера) - сериал, сезон 2
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

17
00.30 "Скорпион" - сериал, сезон 3
01.30 "Женени с деца" - сериал, сезон 2
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Остани с мен" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

05.20 "Юлиа и офицерът" - драма с уч. на
Хенриете Рихтер-Рьол, Давид Рот,
Андреас Луст и др.

07.00 "Това се случи на Свети Валентин" -
комедия с уч. на Джеймс Маслоу,
Холи Уеб, Томи Савъс, Британи Ъндъ-
рууд, Линдзи Хартли и др. /п/

09.00 "Дългото пътуване на любовта" - ро-
мантичен филм с уч. на Йохан Ърб,
Ерин Котрел, Логан Бартоломю, Джон
Севидж, Уилям Морган Шепърд,
Джеймс Тъпър и др.

11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк" -
сериал, сезон 8

12.00 "Героят на моите мечти" - драма с уч.
на Антонио Сабато мл., Мегън Прайс,
Джейк Сандвиг, Брук Невин и др.

13.45 "Бавачка по призвание" - романтична
драма с уч. на Джеси Шрам, Арън
Хил, Елизабет Рьом, Тамара Тейлър,
Али Милс и др.

15.40 "Моята голяма луда гръцка сватба 2"
- комедия с уч. на Ния Вардалос,
Андреа Мартин, Майкъл Константин,
Алекс Улф, Луис Мандилор, Джон
Корбет, Лиз Казан, Елена Кампурис и
др. /п/

17.40 "Денят на мама" - комедия с уч. на
Дженифър Анистън, Кейт Хъдсън,
Джулия Робъртс, Джейсън Съдейкис,
Тимъти Олифант, Хектор Елизондо и
др. /п/

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

21.00 "Мъже в черно 2" - екшън с уч. на Уил
Смит, Томи Лий Джоунс, Лара Флин
Бойл, Джони Ноксвил, Тони Шалуб,
Рип Торн, Росарио Доусън и др.

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

23.50 "Цялото кралско войнство" - драма с
уч. на Шон Пен, Джъд Лоу, Кейт
Уинслет, Антъни Хопкинс, Марк Ръ-
фало, Патриша Кларксън, Джеймс
Гандолфини и др. /п/

Тв програма - вторник, 14 юли ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Топло
Днес минималните температури ще са от 10 до 15 градуса.

През деня ще бъде слънчево, с развитие на купеста облачност,
но ще остане почти без валежи. Дневните температури ще се
повишат и ще са от 24 до 30 градуса. Ще духа слаб източен
вятър.

В сряда и четвъртък температурите ще се повишат до стой-
ности около обичайните за периода, в интервала от 28 до 33
градуса. В сряда ще се развива купеста облачност, но ще бъде
все още почти без валежи. В четвъртък краткотрайни превалява-
ния и гръмотевици ще има в планините на Западна България.

В петък и събота в западните райони на повече места ще
превали и прегърми, като не са изключени и локални градушки.
Ще остане топло, в низините - горещо, с температури от 28 до
34 градуса. В Източна България ще бъде предимно слънчево, с
купеста облачност следобед и по-малка вероятност за валежи.

Условията за море през седмицата ще бъдат отлични. По мор-
ския бряг ще бъде по-често слънчево и без валежи, а температу-
рите ще бъдат от 27 до 30 градуса през повечето дни.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Съли: Чудото на Хъдсън" - драма,
биографичен, в ролите: Том Ханкс, Ерън Екхарт, Отъм
Рийсър, Анна Гън, Лора Лини, Сам Хънтингтън, Джеф

Коубър, Джери Ферара, Крис Бауър и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 130

ВОДОРАВНО: Садина. "Орисани". Галоп. Дарител. Ритон.
Потир. Ма. Сатира. Алино. "О.Т.". Онети (Хуан). Онари. Ран.
Титов (Герман). Рик. Мак. Динар. Лана. Леда. Алада. Ор.
"Саломе". Инота. "Баник". Ривас. Канарин. Ранон. Акара.
Атон. Вава (Едвалдо). Анапа. Ива. Карар. "Манон". Ратан.
Ганик. ТА. Павоне (Рита). Аламан. Не. Анири. Инери. Лак.
Валин. Лан. "Сатирикон". Сена (Аертон).

ОТВЕСНО: "Магистралата". А, Капела. Дата. АКЕЛ. "Нова-
та". Ат. Килотон. Доба. Араваки. Нонин. Дамара. Анон. Сап.
Рети (Рихард). ЕНИКАР. Ниви. Патина. Инан (Абдул). Герак.
Додо. Италик. Рама. Ило. Рата. Оран. Рапана. Ин. Кирилов
(Иван). Дора. Анилин. Сирин. Латина. Окан (Морис). Нат.
Нара. Авотин (Дайна). Меле. Неморино. Анов (Николай). Та-
ран. Вила. ИКАРУС. "На ранина".
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Ñ „Àòèëà“ Ñîôèéñêàòà îïåðà ïðîäúëæàâà
ñúñ ñïåêòàêëè â Êèíîöåíòúð Áîÿíà

Íà 12 ñåïòåìâðè

÷ëåíîâåòå íà ÁÑÏ

çà ïúðâè ïúò â èñòîðèÿòà ñè

ïðÿêî ùå èçáåðàò

ñâîÿ ïðåäñåäàòåë

От 10 до 19 юли в
полите на Витоша първи-
ят ни оперен театър
представя перли от
оперната класика.

На 15 юли от 20.00 ч.
феновете ще гледат
"Атила" от Джузепе Вер-
ди. В ролята на Ецио ще
се превъплъти световно-
признатия ни баритон
Владимир Стоянов.
Участват още: Бисер
Георгиев - Атила, Радос-
тина Николаева, Даниел
Дамянов, Димитър Стан-
чев, Красимир Динев,
Детски хор с диригент
Таня Лазарова и др.
Диригент - Велизар
Генчев, постановка -
Пламен Карталов.

На 17 юли от 20.00 ч.
"На опера в полите на
Витоша" продължава с

Òåäè Ìîñêîâ ïîñòàâÿ
„Íÿìà äà ïëàòèì,
íÿìà äà ïëàòèì“

"Няма да платим, няма
да платим". Това е коме-
дия за оцеляването", ка-
за Теди Москов в "Денят
започва" по БНТ за своя-
та версия по пиесата на
Дарио Фо. Премиерата е
на 15 юли на открита лят-
на сцена пред театър "Со-
фия".

Герои в постановката
са обременени от соци-
алните ограничения ра-
ботници. Те свършват жи-
вота си в кофите за бок-
лук, където откриват при-
ятели от детството. "Зву-
чи сходно със съдбата на
бедните хора в България.
Има съчувствие към дреб-
ната кражба, която е ня-
как симпатична. Дарио
Фо е драматург, режи-
сьор, киноактьор, комеди-
ант, певец, художник, ком-
позитор, политически ак-
тивист на италианското
ляво крило и притежател
на Нобелова награда за
литература на 1997 г. Не-
говата драматургия е би-
ла широко изпълнявана в
световния театър. ç

Истински взрив от оперно пеене,
характерни иберийски ритми и огне-
на хореография.

Една от най-очакваните премие-
ри на фестивала "Опера в Летния те-
атър" ще гледаме на 16 юли във Вар-
на. За пръв път ще гостуват преми-
ер-солистите на Националната опе-
ра в Букурещ Флорентина Соаре, ко-
ято ще бъде Кармен, и Даниел Маг-
дал, когото ще видим като Дон Хо-
зе. Илина Михайлова e Микаела, а в
ролята на Ескамилио ще влезе Деян
Вачков. И дамата са солисти на Вар-
ненската опера. Премиерата на "Фла-

Ôëàìåíêî âåðñèÿ íà „Êàðìåí“ - ïðåìèåðà â Ëåòíèÿ òåàòúð íà Âàðíà

� 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  доп ълни 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!

Седмица на иранското
кино започва на 24 юли
в Дома на киното
Седмица на иранското кино
започва на 24 юли в Дома
на киното, организаторите са
от феста Sofia MENAR със
съдействието на Иранския
културен център в София. Ще
бъдат показани 7 заглавия от
последните пет години,
отличени на международни
филмови форуми.

Крепостта „Меджиди
табия“ край Силистра ще
бъде отворена всеки ден
Старата турска крепост
"Меджиди табия" край
Силистра ще бъде отворена
всеки ден от 10.00 до
17.00 ч с входна такса от
5 лева. Сега в крепостта е
представена най-новата
експозиция на музея "Съдби-
ните на Силистра през
петнайсети - деветнайсети
век". Според директора на
музея д-р Николай Тодоров
са представени нови доку-
менти с нова информация за
града от Османския архив в
Истанбул.
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На 73-годишна възраст
си отиде поетесата Ми-
ряна Башева. Тя e почи-
нала в съня си.

На широката публика
тя беше известна като
"поетесата на космичес-
ката нежност". За първи
път печата стихове през
1972 г. във в."Литературен
фронт". Сътрудничи със
стихове и публицистика
на списанията "Пламък",
"Септември", "Отечество",
на вестниците "Студент-
ска трибуна", "Народна
култура", "Народна мла-

1979 г. пише стиховете към
филма "Войната на тара-
лежите" на Иванка Гръб-
чева. По покана на Ран-
гел Вълчанов Башева пи-
ше сценария на игралния
филм "Последни желания"
(1983 г.) и на няколко до-
кументални филма на съ-
щия режисьор. Има вклю-
чени стихове в антология
c българска поезия, из-
лязла в CАЩ.

Поклонението e на 15
юли от 11.30 в Ритуална-
та зала на Централните
софийски гробища.

"Норма" от Винченцо
Белини, постановка - Уго
де Ана. На диригентския
пулт ще застане маестро
Жорж Димитров. Участ-
ват: Габриела Георгиева -
Норма, Гергана Русекова,
Мартин Илиев, Иванка

Нинова, Петър Бучков,
Красимир Динев.

Вълнуващо събитие е
операта "Дон Карлос" от
Джузепе Верди на 18
юли от 20.00 ч. с брилян-
тния Владимир Стоянов в
ролята на Родриго, Мар-

киз Поза и Иван Моми-
ров в ролята на Дон
Карлос. С Цветана Бан-
даловска Елизабет Ва-
лоа, Светозар Рангелов,
Диана Василева, Алек-
сандър Георгиев. Дири-
гент - маестро Григор
Паликаров, режисьор -
Пламен Карталов.

Последното заглавие е
"Кармен" от Жорж Бизе
на 19 юли. Участват:
Гергана Русекова, Радос-
тина Николаева, Коста-
дин Андреев, Веселин
Михайлов, Силвана
Пръвчева, Светозар
Рангелов, Атанас Младе-
нов, Детски хор с дири-
гент Таня Лазарова. На
диригентския пулт -
Жорж Димитров. Поста-
новка - Пламен Карта-
лов. ç

ко аранжимент на музиката на Бизе.
Звезден солистичен състав ще под-

несе на публиката една гореща смес
от фламенко стил и оперно пеене. ç
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менко Кармен" е от 21.00 ч. в Летния
театър.

Това е иновативната фламенко вер-
сия на "Кармен", която миксира опер-
но пеене, фламенко ритъм и огнена
хореография. Операта на Жорж Би-
зе е претворена от режисьора Среб-
рина Соколова и диригента Страци-
мир Павлов. Тяхната постановка стъп-
ва върху новелата на Проспер Мери-
ме, а разказът за любовта на зной-
ната циганка Кармен и Дон Хозе се
води от името на самия Дон Хозе.
Диригентът Страцимир Павлов пра-
ви впечатляващ съвременен фламен-

деж". Издава сборниците
"Сто години суета", "Тежък
характер", "Малка зимна
музика", "Нека да е лято".

Десетки ca песните по
нейни стихове, които и
днес хората припяват. През


