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Ðóìåí Ðàäåâ: Êàòàñòðîôèðàëàòà
àâòîêðàöèÿ íè îñòàâÿ òåæêî
íàñëåäñòâî

Í

аследството на катастрофиралата
автокрация е изключително тежко
и можем да го преодолеем само с
единна воля и активна гражданска
позиция.
Това заяви президентът Румен
Радев на представянето на Първата
част от проекта за Национален
стратегически документ. Стратегическият съвет към държавния глава
(СТРАТЕС) е посветил първия етап
от проекта си на оценката за
реалното състояние на страната.

"Българите масово отхвърлят
пропагандата и имат правото да
знаят истинското състояние на
държавата и обществото и да
търсят алтернатива на днешната
безпътица", заяви президентът. По
думите му статистиката опровергава думите на премиера, че в последните 3 години България е била
в челото на най-бързо развиващите се държави в Европа. "Министър-председателят така и не посмя
да излезе от създадения от самия
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Варна.
Най-голямото
пътуващо
книжно
изложение
в България "Алея на
книгата",
се провежда
в града.
То е събрало
над 50 книгоиздатели
и търговци
от цялата
страна.

Снимки
Пресфото
БТА

ÁÑÏ èñêà èçâúíðåäíî
çàñåäàíèå íà ïàðëàìåíòà
Òåìèòå ñà àêòóàëèçàöèÿ íà áþäæåòà è
íàñèëèåòî íàä æóðíàëèñòè è ïðîòåñòèðàùè
От парламентарната група на "БСП за България"
внасяме необходимите подписи за свикване на извънредно заседание на Народното
събрание в понеделник от 13
ч. Определяме следния дневен ред:
Първо, решение на Народното събрание, с което се задължава правителството на
Борисов в седемдневен срок
да внесе актуализация на бюджета в парламента във връз-

В Бейрут, пострадал от мощна експлозия на пристанището, пристигна трети
самолет с помощи от Русия, съобщи
ТАСС. С трите полета в Ливан са
доставени аеромобилна болница, лекари,
спасители и психолози от Русия, както
и експерти с необходимото оборудване
за изграждане на лаборатория за
диагностициране на COVID. Руската
мобилна болница ще бъде разположена
на стадион "Рафик Харири" в Бейрут.
Руските специалисти ще бъдат общо
около 150. Русия е подготвила да
изпрати още 2 самолета с помощи.< 13

ка със социално-икономическите мерки за преодоляване
на последиците от кризата с
COVID-19.
Второ, изслушване на министър-председателя и председател на партия ГЕРБ Бойко Борисов и министъра на
вътрешните работи за недопустимото насилие над журналисти и протестиращи
граждани по време на националната конференция на партия ГЕРБ.
<3
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3-òè ðóñêè ñàìîëåò
ñ ïîìîùè êàöíà
â Áåéðóò

него илюзорен свят", посочи Румен
Радев.
"Пред нас е примерът на
авторитарното управление от
последното десетилетие и на
подмяната на идеите от пропагандата, на суровата действителност
от пиара, на законността и обществения морал от лоялността към
вожда и партията държава, на
законността от задкулисните
договорки", категоричен бе президентът Румен Радев.
<2

Äâàìà ôóòáîëèñòè
â Ëóäîãîðåö
ñ êîðîíàâèðóñ

Клаудиу Кешеру и Жоржиньо дадоха
положителен резултат след тестване
за COVID-19. Играчите са поставени
под карантина в домашни условия,
като в момента се чувстват добре.
Спешно е организирано повторно
изследване на представителния отбор
и служителите. Всички резултати са
негативни. Няма заразени и в Лудогорец II, който днес има мач с Миньор
във Втора лига. Първият тим се
подготвя за двубоя от новото първенство срещу Ботев (Вр) в събота. ç

Ïðåçèäåíòúò
íà ãðàæäàíèòå

П

реди 4 години, в
началото на август
2016 г., вестник
ЗЕМЯ беше първата
българска медия, която
подкрепи номинацията на
БСП за изборите за
президент на ген. Румен
Радев. Сред причините,
които изтъкнахме наред
с това, че е достоен
офицер, и патриот, мъж
на дълга и честта, беше и
фактът, че той е ново
лице на фона на изхабения български политически елит. Но най-важната
причина бе надеждата, че
Радев ще стане коректив
на оформящата се
автократична държава,
която бавно и полека бе
превземана от мутрите и
мафията, за да служи на
задкулисието, а не на
народа.
Вярвахме, че с
президент като ген. Радев
най-после ще бъде
защитен националният
суверенитет и интерес, а
България ще води балансирана външна политика
в новия многополюсен
свят.
Днес сме убедени, че
Румен Радев като президент оправда доверието
на двата милиона граждани, които дадоха гласа си
за него. От първия ден на
мандата си на държавен
глава той изобличаваше
корупцията в управлението и биеше камбана за
бедността и мизерията,
за демографската катастрофа и липсата на визия
за България. Превърна се
в ярък институционален
коректив на безродното
правителство на ГЕРБ и
патриотите, жертвайки
комфорта, който би имал,
ако бе избрал ролята на
присъдружен на властта
президент. Затова Радев
си спечели мощни
врагове в средите на
управляващата каста и
нейните олигархични
кръгове, стана жертва на
постоянни компроматни
войни и на прокурорски
произвол. Но като
достоен български
генерал и държавник,
той устоя на натиска на
вътрешни и външни
недоброжелатели. Освен
институционален той
стана и граждански
коректив на властта надежда на обезверените
българи от компрадорското и слугинско управление през последните
30 години на т. нар.
демократичен преход.
Радев избра да
застане на страната на
гражданите в битката
за морал, справедливост
и върховенство на
закона. < 2
Проф. Светлана
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Ïðåçèäåíòúò:
Àâòîêðàöèÿòà êàòàñòðîôèðà, ùå ïðîäúëæèì
ñ åäèííà âîëÿ è àêòèâíà ãðàæäàíñêà ïîçèöèÿ
Наследството на катастрофиралата автокрация е
изключително тежко и
можем да го преодолеем
само с единна воля и
активна гражданска позиция.
Това заяви президентът
Румен Радев на представянето на Първата част от
проекта за Национален
стратегически документ
днес в Резиденция "Бояна".
Стратегическият съвет към
държавния глава (СТРАТЕС)
е посветил първия етап от
проекта си на оценката за
реалното състояние на
страната.
"Българите масово
отхвърлят пропагандата и
имат правото да знаят
истинското състояние на
държавата и обществото и
да търсят алтернатива на
днешната безпътица", заяви
президентът. По думите му
статистиката опровергава
думите на премиера, че в
последните 3 години България е била в челото на
най-бързо развиващите се
държави в Европа. "Министър-председателят така и
не посмя да излезе от
създадения от самия него
илюзорен свят", посочи
Румен Радев. "Пред нас е
примерът на авторитарното
управление от последното
десетилетие и на подмяната на идеите от пропагандата, на суровата действителност от пиара, на
законността и обществения
морал от лоялността към
вожда и партията-държава,
на законността от задкулисните договорки. Тази
порочна система въведе
страната в днешната
дълбока криза и върна
историческия часовник на
България към зората на
прехода, когато се учехме
да говорим свободно и да
провеждаме честни избори", заяви Румен Радев. По
думите на държавния глава
българите все по-често си
задават въпроса: Какво да
се направи оттук нататък,
така че да избегнем повтарянето на тази управленска катастрофа, да гарантираме демократичното
развитие на обществото и
излизане демографската
криза. Президентът отбеляза, че Стратегическият
съвет залага на откритост,
системност и последователност. Затова Националният стратегически документ ще се представи на
три етапа:
Анализ на състоянието на държавата
Причини за незадоволителните резултати в
общественото развитие
Визия и необходи-

Áúëãàðèòå èçëÿçîõà îò àïàòèÿòà è õèïíîçàòà
íà ïðîïàãàíäàòà. Îòêðèòî è áåç ñòðàõ èçðè÷àò
èñòèíèòå çà ïðåâçåòàòà äúðæàâà
Снимка
Пресфото БТА

ми действия за успешното
развитие на страната
"Стремежът е на всеки
етап да бъдат обхванати
максимално повече българи - и у нас, и в чужбина,
на техните идеи, талант и
дързост. Да има гражданска инициатива, контрол и
отговорност", посочи още
президентът.
Държавният глава
подчерта, че резултатите от
работата на съвета съвпадат с исторически за
страната момент. "Българите излязоха от апатията и
хипнозата на пропагандата.
Открито и без страх изричат истините за превзетата
държава, за лъжите, арогантността и грабежа на
управлението. Демонстрираха своята решимост да
си отвоюват държавата от
мафията и единно заявяват
своето желание да живеят
в нормална, демократична,
европейска страна", каза
държавният глава.
Обществени дискусии
под егидата на СТРАТЕС
ще се провеждат до окончателното изработване на
Национален стратегически
документ на България и
това ще отличава този
стратегически документ от
всички предишни, според
председателя на Стратегическия съвет проф. Александър Маринов.
"Националната програма
за развитие България 2020
изтича през настоящата
година и не е постигнала
целите и приоритетите си.
Дори там, където има
положителни тенденции,
като икономически ръст и
нарастване на износа, те
не водят до подобряване
на живота на мнозинството
от българите, а напротив изострят неравенствата и
задълбочават демографската катастрофа", посочи
проф. Маринов.
За целта Стратегически-

ят съвет към държавния
глава представя за обществено обсъждане първата
част от проект за Национален стратегически документ, който ще бъде публикуван на интернет-страницата на президентската
институция. В проекта се
анализира изпълнението на
действащия висш стратегически документ у нас Националната програма за
развитие България 2020, а
представеният от СТРАТЕС
анализ се основава на
официално потвърдените от
правителството и международни организации данни и
изводи.
Стратегическият съвет
към държавния глава в
партньорство с гражданската инициатива "Ние, енародът" открива от днес и
обществения дебат за
приемането на Национален
стратегически документ.
Дебатът ще се води на
профилите на инициативата
в социалните мрежи
Facebook и LinkedIn.https://
www.facebook.com/
nieenarod/
Мнения, бележки и
предложения ще могат да
бъдат отправяни и на
специализиран сайт,
където проектът ще бъде
представен по основни
тематични области. На
сайта периодично ще
бъдат публикувани новини
от процеса на дискусия,
експертни мнения и предложения, исторически
обзори за реализирани
държавнически стратегии,
материали по проблемите
на е-демокрацията и др.
Първите въпроси в
рамките на обществената
дискусия са:
Смятате ли, че днес
България е "държава с
конкурентоспособна икономика, осигуряваща условия
за пълноценна социална,
творческа и професионал-

на реализация на личността чрез интелигентен,
устойчив, приобщаващ и
териториално балансиран
икономически растеж",
както бе предвидено в
Националната програма
България 2020?
Изхождайки от днешните реалности и най-вече
наложилия се модел на
управление, смятате ли за
постижимо през 2030 г.
България да е: "държава с
висок жизнен стандарт и
конкурентоспособна,
нисковъглеродна икономика... адаптираща се към
променящия се свят чрез
своето високообразовано,
креативно, солидарно и
здраво общество, плодородна почва за идеи и
притегателна сила за
инвестиции и човешки
капитал … Българският
гражданин играе активна
роля в бъдещето на своята
държава, има богати
възможности за личностно
и професионално развитие
и живее в справедливо и
толерантно общество, в
което гласът му се чува?"
Ако действителността се
разминава с тези предначертания, кои според вас
са основните причини?
По думите на проф.
Александър Маринов,
проблемът не е в търсенето на решения в отделни
области, тъй като досега у
нас са били представени
200 различни стратегии за
развитие. Затова е необходим цялостен подход
към очертаването на
желаното бъдеще на
нацията и пътищата за
неговото постигане. "Рискът за пореден десетгодишен период нацията да
остане в плен на неизпълними пожелания, е реален. За да избегнем този
риск, са нужни решителни
промени", подчерта още
проф. Маринов. ç

Ïðåçèäåíòúò
íà ãðàæäàíèòå
От стр.1
Управляващи и слугуващи на
властта медии и анализатори го
обвиняват, че разединява
нацията!? Но единството на
нацията не се състои в това
всички покорно да се подчиняват на властта заради облаги и
постове, които никога няма да
стигнат до мнозинството от
българите.
Радев естествено се превърна в истински обединител на
нацията! Защото, докато
управляващите рушат държавността, законите и правилата,
той отстоява принципите на
конституцията, която повелява
България да бъде демократична,
правова и социална държава.
Последователно апелира за
реален граждански контрол над
безконтролното управление.
Президентът усети пулса на
младите българи, необременени
от миналото и гледащи в
бъдещето, мечтаещи за просперираща България, в която да
живеят, да работят и да отгледат
децата си.
Днес, когато доверието в
управляващите фатално е
подкопано, президентът е
единственият носител на
институционална легитимност и
обществено доверие. Това му
дава правото да говори от
името на мнозинството от
гражданите и да състави
служебен кабинет, който да
успокои общественото напрежение, да проведе честни избори
и да предложи идеи за стратегическото бъдеще на България.
Румен Радев продължава,
както и преди 4 години, да е
точният човек, в точното време
и на точното място - модерен и
авторитетен национален лидер
на България!

Íàãëè: Ïðàâèòåëñòâîòî
îñòàâà, ïðåìèåðúò ñúùî
Правителството остава, няма
да подава оставка и мандатът ще
продължи до редовните избори
следващата пролет.
Това съобщи за NOVA лидерът на НФСБ Валери Симеонов.
"Министър-председател остава Бойко Борисов. Няма други
варианти пред нас. Имаме работа за вършене и в парламента, и
в изпълнителната власт", категоричен бе Симеонов.
Той добави, че няма вариант
за оставка през септември. Подобна хипотеза имаше от страна на Томислав Дончев, който бе
гост в "Здравей, България".ç

СКРЪБНА ВЕСТ
На 3 август 2020 г. след кратко боледуване
почина майката на нашия колега о. з. полковник
Влади Владков

ÍÀÄÅÆÄÀ ÁÐÀÒÎÂÀ ÂËÀÄÊÎÂÀ
1928 - 2020

Отиде си един достоен и мъдър човек. Остави ни
своя висок морал и стремеж към по-добър и справедлив живот.
Екипите на "Русия днес - Россия сегодня", "Земя"
и "Китай днес" изразяват своите искрени съболезнования
на колегата Влади Владков и на цялото му семейство.
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Âåòåðàíè îò ÂÂÑ âúçìóòåíè îò îáèäèòå íà Áîðèñîâ
В обръщение на ветерани от
ВВС се казва: "Във връзка с публикуван в медиите запис на разговор
между г-н Бойко Борисов и г-н Томислав Дончев, в който Борисов
отправя изключително обидни квалификации не само към държавния
глава - президента Румен Радев,
включително и като военен пилот,
а така също и към българските военни летци, изразяваме нашето найостро възмущение.
Г-н Борисов, "прости летци"
ли са?:
” Първите български летци, използвали самолета като бойно
средство за първи път в историята
на военната авиация - поручиците
Симеон Петров, Радул Милков, Продан Таракчиев, Христо Топракчиев.
” Към "простите летци" ли се
отнася поручик Асен Йорданов, който след завършване на летателната си кариера през Първата световна война е активен участник като
инженер в конструирането на самолетите "Боинг" в САЩ и автор на
международно признатия буквар на
авиацията "Вашите криле"?
” Тези, които браниха небето над София срещу англо-американските бомбардировки през
Втората световна война.
” Тези, които денонощно носеха бойни дежурства за охрана
на въздушното пространство на
България.

” Първите български летци,
летели в Космоса - генералите Георги Иванов и Александър Александров, допринесли нашата страна да е шестата държава в света
със свои космонавти.
” Тези, които изпълниха стотици рисковани операции за оказване на помощ на населението
при стихийни бедствия, инциденти и злополуки.
” Тези, които спасиха стотици човешки животи, рискувайки
собствения си, за хора изпаднали в беда.
” Тези, които и в днешни дни
са на своя пост и въпреки недостатъчната ресурсна осигуреност, отново с огромен риск за живота
си, достойно изпълняват своя дълг.
” Тези, които заплатиха с
живота си тяхната отдаденост към
професията военен пилот, тяхната
любов към Родината и чувство
за дълг.

” "Прости летци" ли са бившите президенти: на САЩ - Дж.
Буш - старши и Дж. Буш - младши; на Египет - Хосни Мубарак;
на Сирия - Хафез Асад; на Израел
- Езер Вайцман и др. Всички те са
военни пилоти, каквато е професията и на българския президент.
” Световно-известният френски писател и пилот Антоан дьо
Сент- Егзюпери.
Относно опита да ни противопоставяте на нашите колеги и
приятели от гражданската авиация на принципа "кой повече е
летец и кой по-малко", искаме да
Ви кажем, че няма да успеете.
Ние сме от едно семейство - това на пилотите. Всеки един от нас
е обучен да изпълнява това, за
което е назначен, с отговорността, че сме упражнявали една от
най-рисковите професии - тази на
военния летец. Ние знаем Вашето отношение към ВВС на Бълга-

рия - нееднократно сте го изразявали, и то, за съжаление, в редица случаи е неоправдано негативно (изказванията Ви след катастрофата край Разлог с военен хеликоптер при гасене на горски пожар, след катастрофата на хеликоптер от състава на ВМС). Всеки
има право на мнение, но страшното е, когато министър-председателят, който носи пряка отговорност
за осигуряване на отбранителните
способности на страната, има такива разбирания за ВВС на държавата. Относно образованието ни,
за Ваше сведение всички "прости
летци" след 1964 г. са с висше образование по специалност - "Летец- инженер" за ВВС и приравнена гражданска квалификация "авиационен инженер". Настояваме за
незабавно разследване достоверността на този запис. Призоваваме г-н Томислав Дончев да каже,
ако има чест и достойнство на мъж,
истината по въпроса. И ако този
разговор се окаже истина и не се
разграничите от него, то възможното Ви действие е само едно хилядите хора на протестите ви го
казаха!". Писмото е подписано от
редица ветерани на ВВС, сред които генералите Стефан Петров, Михо Михов, ген Спас Спасов, Иван
Парапунов, Калчо Танев, Златко Златев, Васил Димитров, Иван Дочев
и още висши офицери.ç

ÁÑÏ ïîèñêà èçâúíðåäíî çàñåäàíèå íà ÍÑ:

Èñêàìå ïðîçðà÷íîñò
çà âñåêè èçõàð÷åí ëåâ!
Ìà÷êàíåòî íà íåñúãëàñíèòå è
ïîãàçâàíåòî íà ïàðëàìåíòàðèçìà
ñà åìáëåìèòå íà ìîäåëà "ÃÅÐÁ",
êàòåãîðè÷íè ñà ñîöèàëèñòèòå
Настояваме за прозрачност в харченето на
всеки лев, предвидимост
за икономиката и грижа
за хората. Това каза
лидерът на БСП Корнелия
Нинова по време на
пресконференция, предаде репортер на Агенция
"Фокус". "Последиците от
кризата COVID-19 са
тежки за икономиката и
домакинствата. Последния
месец премиерът Борисов
обеща и раздаде близо 2
млрд. лв. без план, без
стратегия извън парламентарния ред в парламентарната република само и
само да потуши недоволството срещу себе си и
правителството и за
своето лично спасение.
Това са парите на всички
българи и искаме гаранции, че те ще стигнат до
хората и реалната икономика, а няма да потънат в
нечие чекмедже и до

приближените до властта
фирми. Искаме ясен отчет
какво е състоянието на
бюджета и прогнози за
есента и зимата", каза
още Нинова. На въпрос
дали БСП ще подкрепи
актуализация на бюджета,
Нинова поясни, че много
зависи какво ще внесат
управляващите. "Политическото основание, че
един човек години наред,
включително и сега, когато
е много тежко състоянието
заради кризата и се
задават много сериозни
проблеми, решава еднолично, самостоятелно как
да се харчат парите обикновено за партийни, лични
и предизборни цели", каза
още Нинова. Тя обясни, че
именно за това БСП
настоява да се направи по
законовия ред в парламента и да има право
опозицията да внесе
своите предложения.

На въпрос дали актуализацията на бюджета
може да изчака до септември, Корнелия Нинова
попита дали фалиращите
фирми могат да изчакат до
септември да се задълбочават още проблемите в
икономиката, дали стотиците хиляди безработни,
които останаха на улицата
или в бюрата по труда,
могат да чакат до септември. Напротив, тези мерки
закъсняха.
За последните 10
години много пъти сме
били свидетели на посегателство срещу свободата на словото, цензура,
натиск, сплашване и
побой над журналисти.
Вчера бяха минати всички граници. На официално мероприятие на управ-

ляващата партия, която
държи всички лостове на
властта, се стигна до
това да не може да се
гарантира сигурност на
хората и върху тях да се
нанася побой. Има очевидни записи на журналистите, че биячите се
познават с представители
на партия ГЕРБ. Цензурата и бухалката за всеки
инакомислещ и свободен
човек, който изразява
мнението си, не за първи
път се пускат в действие,
пак със същата цел охрана на едноличната
власт. Това са две характеристики на управлението през последните години, на което е време да
се сложи край и да се
започне с промяната в
България.ç

ÇÅÌß

È ïðîô. Ðóìåí
Ãå÷åâ ïîäêðåïè
Êîðíåëèÿ Íèíîâà
çà íîâ ìàíäàò
êàòî ëèäåð íà ÁÑÏ
В свое писмо икономическият експерт и народен представител от
"БСП за България" проф.
Румен Гечев заявява:
"Благодаря най-сърдечно
на партийните организации, които са ме предложили за председател на
БСП. Считам, че ще бъда най-полезен с участието ми в общите експертни усилия за разработването на конкретни инструменти и механизми
на нашата "Визия за България".
В предстоящите вътрешнопартийни избори
за председател на БСП
ще изберем лидер, който не само трябва да отговори на високите критерии на нашата почти
130-годишна партия, но и
да мобилизира потенциала на БСП за решаването на общодържавни
проблеми в бъдещия парламент. Убеден съм, че
Корнелия Нинова притежава необходимия професионализъм, опит и
мотивация за доказването на БСП като партия,
която ще допринесе за
превръщането на България в достоен член на нашето европейско семейство".
Същевременно 246 социалисти от Ботевград се
подписаха под декларация, в която остро се
осъждат противоречията
в Националния съвет на
БСП.
"За съжаление, през
последните две години
сме свидетели на противоречия и конформизъм
както вътре в Националния съвет, така и при активните публични изяви,
които целят уронване
името на председателя
на БСП Корнелия Нинова и се отразяват изключително негативно на авторитета на БСП като цяло", пише в декларацията, където се прави и изводът, че за пореден път
се наблюдават опити за
използване на партията
за обслужване на частни интереси.
В декларацията се
констатира още, че с противоречията във висшия
орган се увеличават шансовете на политическите
опоненти да печелят дивиденти в обществен
план, а в същото време
БСП да губи позиции.
Ботевградските социалисти призовават всички свои съпартийци да
работят за доброто име
и градивна политика на
БСП. Те настояват още
левите редици да се
обърнат към поуките от
историята на столетната
партия.ç
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Èìà ñâðúõïðîèçâîäñòâî íà
ñóðîâî ìëÿêî â Åâðîïà,
êîåòî ùå íàëîæè
ïðèëàãàíåòî íà ðåãóëàöèè
Българската агенция по
безопасност на храните,
Комисията за защита на
потребителите, "Активни
потребители" и двете
асоциации на млекопреработвателите в България
тръгнаха отново на проверки за качеството на
сиренето и кашкавалите в
магазинната мрежа в
София. По време на
пандемията те бяха временно преустановени, но
от днес се възобновяват,
съобщава БГНЕС. По
време на първата инспекция в хипермаркет, намиращ се на бул. "Цар
Борис III". Контролните
органи взеха 6 проби от
обекта, чийто резултати
ще излязат в началото на
следващата седмица.
Проверяваме дали има
вложени немлечни мазнини или както всички ги
наричат палма. Дали
отговарят на физикохимичните показатели и

дали има замърсяване с
микроорганизми. За
млечните продукти, особено за сиренето и кашкавала, изискването е да
няма салмонела и стафилококови ентеротоксини.
Микробиологията ще
излезе по същото време,
обясни д-р Райна Иванова, експерт към дирекция
"Контрол по храните" към
Българската агенция по
безопасност на храните. В
отговор на въпрос колко
глоби са съставени от
началото на годината, д-р
Иванова заяви, че от
началото на годината, до
края на февруари, бяхме
взели 32 проби и имахме
4-5 глоби за несъответствие на пробите, като каза,
че глобите по стария
закон варират между 2000
и 4000 лв., а при повторно
нарушение скачат и се
налагат на производителите, а не на търговската
верига. Магдалена Апосто-

лова от Асоциация на
млекопреработвателите в
България припомни, че от
три години съвместно с
БАБХ взимат проби на
случаен принцип от магазинната мрежа.
Има нарушения във
физико-химията. Най-често
има нарушения и в етикетирането, обяви Апостолова и добави, че от агенцията не им дават детайлни
данни, а само ги информират в колко от взетите
проби има отклонения.
Според нея въпреки
това нарушенията като
цяло намаляват, защото
все повече фирми спазват
наредбата и изискванията.
За първите четири
месеца на годината е
внесено доста сухо мляко.
По неофициални данни

количеството е било
повече от 2400 т. Може да
си представите за колко
мляко става въпрос,
защото един килограм се
разрежда с 10 литра вода,
обяви тя и добави, че
въпреки това млечните
продукти като цяло са
произведени от сурово
мляко. Апостолова добави
още, че се наблюдава и
ръст на цените на стоковата борса - с 2% на
сирената, а на кашкавалите е малко повече. Това е
вследствие на увеличението на цените на тока и
консумативите. Цените на
сухото мляко на борсите
също скочиха. Има свръх
производство на сурово
мляко в Европа, което ще
наложи прилагането на
регулации, коментира тя.ç

Àôðèêàíñêàòà ÷óìà îòíîâî ïðåâçå ñòàäî èçòî÷íîáàëêàíñêè ñâèíå
Положителните проби за африканска чума по свинете (АЧС)
от варненското село Юнец бяха
потвърдени на 5 август от Националната референтна лаборатория,
съобщиха от Българската агенция
по безопасност на храните (БАБХ).
Новото огнище е избухнало в
стопанство с 212 източнобалкански свине, като до констатирането на заболяването от него са умрели 15 животни, уточни Агри.бг.
Незабавно са предприети мерки за ликвидиране на огнището съгласно правилата на европейското
и националното законодателство
и Плана за спешни действия при
контрол на АЧС. Предстои хуманното обезвреждане на останалите

прасета. Определена е 3-километрова предпазна зона около огнището - селата Юнец и Рудник, община Долни Чифлик. В 10-километровата наблюдавана зона са

включени град Долни чифлик и селата Шкорпиловци, Детелина, Старо Оряхово, Ново Оряхово, Солник, Кривини, Самотино, Горица,
Господиново, Дюлино, Козница. Там

са предприети мерки за контрол и
ликвидиране на АЧС, информират
от Агенцията.
Собствениците на животни, които са спазили разпоредбите на
закона, подлежат на обезщетение
за обезвреждането на животните.
Ветеринарните власти припомнят,
че като превантивна мярка беше
забранено пасищното отглеждане
на свине от породата "Източнобалкански свине", за да се намали
рискът от контакт със заразени диви прасета и разпространяване на
заболяването. Последното огнище
на АЧС по източнобалкански свине беше регистрирано на 23 април в област Шумен, припомня земеделският информационен сайт.ç

Ñîáñòâåíèöè íà çàâåäåíèÿ èñêàò ñëóæèòåëèòå íà îòêðèòî
äà ðàáîòÿò áåç ìàñêè

Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България поискаха да
отпадне носенето на маски от служители, които работят на открито, съобщи Инвестор.бг. С оглед
на масовото неглижиране на наложените правила и събирането
на групи, без да се спазва дистанция, настояваме да отпадне
изискването за служителите ни,
които работят на открито, да носят маски, се казва в позиция на
двете организации, изпратена до
медиите. Според бизнеса вече е
напълно безпредметно и изискването на една маса да стоят максимум четирима души, тъй като
скупчване на много повече хора

на малки пространства е доста
честа практика извън заведенията. Това изискване води единствено до загуби за бранша и намалени обороти, поради което
бихме желали то също да бъде
преразгледано, се казва още в
становището. Може и да не сме
разбрали, но май коронавирусът
си е отишъл. Или поне в България като че ли го няма. Множество хора непрестанно се събират
на групи, без да спазват каквато
и да било дистанция или да използват маски. Претендираме, че
следим информационния поток, но
не сме видели новина, че у нас
вече няма COVID-19. Възможно е
и да сме я изпуснали, защото нег-

лижирането на мерките става все
по-масова практика. В същото
време нашите служители са задължени да носят маски, за което редовно сме проверявани от
компетентните институции. Дори
на открити пространства и при

близо 40-градусови жеги, пише
още в позицията на двете организации. Становището завършва
иронично с призив бизнеса да бъде уведомен официално, ако наистина в България вече няма вирус и мерките са отпаднали.ç

:
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КЕВР: Фирмите могат
да избират доставчик
на ток между
49 търговци
Фирмите могат да избират
между 49 търговеца кой да е
техният доставчик на ток, става
ясно от публикувания от
Комисията за енергийно и
водно регулиране Списък на
лицензираните доставчици на
електрическа енергия, съобщи
БНР. Целта е да бъдат облекчени при избора си най-малките
небитовите потребители, които
предстои да купуват ток от
борсата от 1 октомври, като
изберат доставчик на ток.
Информацията за търговците на
електроенергия, както и
стъпките за излизане на
свободния пазар са публикувани на сайта на регулатора.

60% спад на чуждите
туристи у нас, отчете
Марияна Николова
Заради пандемията България
отчита 60 % спад на международни туристи от началото на
годината, съобщи в Пловдив
вицепремиерът и министър на
туризма Марияна Николова,
цитирана от "Нова телевизия". В
момента заедно с Министерството на здравеопазването се
прави анализ при какви
условия у нас ще започнат да
влизат туристите от Турция,
Израел, Молдова и от Беларус,
които имат 70 хиляди резервации по Българското Черноморие. Искам също така да
подчертая пред медиите, че ние
към настоящия момент нямаме
нито един положителен случай,
както нито един заразен на
територията на Черноморието и на Северното, и на Южното,
обяви Николова.

Започва укрепването
на свлачището край
Асенова крепост
Започват да укрепват свлачището край Асенова крепост.
Ремонтът ще струва за 460 000
лв., отпуснати от Междуведомствената комисия по възстановяване и подпомагане към
Министерски съвет. Ще бъде
създадена временна организация на движението. Пътят няма
да се затваря цялостно, съобщи
общината. Кметът на Асеновград
доктор Христо Грудев обясни,
че строително-монтажните
дейности трябва да приключат
в срок до 90 дни. 68 м е
дължината на подпорната стена,
която трябва да бъде изградена.
След приключване на укрепителните дейности, пътният
участък ще бъде асфалтиран и
ще се поставят предпазни
мантинели, коментира Нюз.бг.

Съботник
Приложение на ÇÅÌß

В „Ловци“
Ал Пачино
продължава
да преследва
нацистите
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Кортни Кокс ще
играе в „Писък 5“
Актрисата Кортни Кокс ще изпълни ролята на Гейл Уедърс във
филма "Писък 5". Звездата от поредицата филми "Писък" и култовия тв сериал "Приятели" ще снима заедно с Дейвид Аркет, който
ще изпълни ролята на шериф Дюи
Райли.
Хорър поредицата се снима от
1996 г., като четирите филма бяха
режисирани от Уес Крейвън, починал през 2015 г. Режисьори на
"Писък 5" ще са Мат БетинелиОлпин и Тайлър Жилет, които създадоха успешния филм "Готов или

не", а сценарият е дело на Гай Базик и Джеймс Вандербилт.
Участието й в комерсиалния комедиен сериал "Приятели" я изстрелва към върха на славата, за което свидетелства и номинацията й
за престижната филмова награда
- American Comedy.
Интересен факт е, че в последния епизод на сериала "Приятели", в който Моника и Чандлър
осиновяват две близначета поради невъзможността да имат собствени деца, самата актриса е бременна с дъщеричката си. Тъй като

бременността започва да личи, героинята Моника е облечена с широки дрехи и носи дълъг шал, който прикрива корема и през цялото
време.
На снимките Кортни се сбли-

жава с Дженифър Анистън, изпълняваща ролята на Рейчъл. Приятелството им на малкия екран се
премества в реалния живот. Анистън е кръстница на дъщерята на
Кортни Кокс - Коко.

Леонардо ди Каприо ще снима
по романа утопия „Островът“
Холивудската
звезда Леонардо ди
Каприо ще е изпълнителен продуцент на
сериала "Островът" по
едноименния романутопия на Олдъс
Хъксли, съобщи
ТАСС. В книгата
британски журналист
попада на изолирания
измислен остров Пала,
където са открити
огромни залежи в

Индийския океан.
На него туземците
живеят в почти
идеален свят: те са
свободни и щастливи.
Потапяйки се в
тяхната култура и
традиции, главният
герой започва духовно да се променя и
усъвършенства.
В "Островът"
Олдъс Хъксли продължава да развива

идеи от своето произведение "Смел нов
свят", роман от 1932
г. Само в последната
книга авторът се
впуска още по-дълбоко в темата за свободата и силата на
човешкия потенциал.
Джордж ди Каприо, Рой Шарон,
Андрю Алтер и други
ще работят с Леонардо по проекта.

Синът на Джони Холидей Мишел Пфайфър - една
се отказва от наследството вегетарианка в Холивуд
Давид Холидей, син
на легендарния изпълнител Джони Холидей,
се отказа да се бори за
наследството на баща
си, починал през 2017
г., съобщи АФП.
Давид Холидей и
Лора Сме, дъщеря на
певеца, оспориха завещанието на Джони
Холидей, който остави цялото си състояние и авторските си
права на съпругата си
Летисия.
"Давид Холидей "се
отказва от наследство-

то на баща си" и "ние
се оттегляме от всички съдебни действия",
съобщи адвокатът Пиер-Жан Дувие. "Давид
не получава нищо, нито по наследство, нито финансово. Той не
е получил и никакви
символични вещи", допълни адвокатът. Той
каза също, че интересите на сестрите на Давид са защитени.
В средата на юли
Летисия, вдовицата на
Джони Холидей, каза
пред сп. "Пари мач",

че певецът е оставил
"наследство, малко пари и много дългове".
На 3 юли адвокат на
Летисия Холидей съобщи, че вдовицата и
дъщерята на покойния
Холидей са постигнали извънсъдебно споразумение. Лора Сме е
дъщеря на Холидей и
Натали Бай. Тя първа
оспори завещанието на
баща си пред съд в
САЩ. Давид е роден
от брака на Холидей с
певицата Силви Вартан.

Пфайфър казва "не"
на пластичната хирургия и решава да приеме естественото си остаряване като Божия
благодат. Промените,
свързани с възрастта
обаче, се появяват на
лицето на актрисата
много бавно. Тя казва,
че всичко е свързано с
нейната диета. "Сигурна съм, че изглеждам
по-млада за възрастта
си заради веганството
си. Това е най-здравословната диета, която не
задръства организма с
токсини, които от своя
страна ускоряват стареенето ни. Скоро след
като преминах към веганството, видът и еластичността на кожата
ми се подобриха значително", твърди тя.
В началото й е било трудно да се откаже
от въглехидратите, но
не и от животински
протеини - тя никога
не ги е харесвала. Според нея първите седмици са трудни, но се
чувстваш прекрасно.
Натали Портман
заради етични принципи напълно изключи
животинските продукти
от диетата си. Звезда-

та сподели в интервю,
че е станала вегетарианка на девет години,
след като гледала много анимационни филми. От тогава животните за нея престанали да са храна, а съ-

щества като хората.
Портман не носи
кожени дрехи и аксесоари и е пламенен защитник на правата на
животните. През 2009
г. тя отиде още по-далеч и стана веган.
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Емблематичните коктейли
идват от екрана
От златните години на
Холивуд, тайните звезди на
много филми са именно коктейлите, които се консумират, и култовите реплики, с
които са съпроводени. Холивуд и коктейлите са почти синоними.
Много модни напитки са
придобили известност през
черно-белия екран. Филмът
"Казино Роял" с Джеймс
Бонд е известен със своето
мартини "разклатено, не
разбъркано". Агент 007 ис-

ка "Мартини Веспър" с уточняващата реплика как да се
направи.
"Сиянието" (1980) лансира модата на бърбън с лед.
Разочарован и ядосан, Джак
Торънс посещава пустата
бална зала с бар. С лекота
декларира, че ще продаде душата си "за проклета чаша
бира". Докато бавно маха
ръцете си от лицето, той се
усмихва на камерата и казва: "Здравей, Лойд, малко
по-бавно върви тази вечер,

нали?" Оказва се, че е там,
за да предложи на Джак с
бутилка бърбън, чаша и малко лед.
Филмът "Казабланка" от
1942 г. налага питието
"Френч 75". Нацисткият
приятел на Ивон си поръчва този шампанен коктейл.
Напитката е кръстена на
известния френски 75-милиметров пистолет M-1897
от Втората световна война.
Прави се със сок от лимон,
джин и шампанско.

Сцена от "Казабланка"

Любка Кирилова и красотата
на танца в „Минерва“

Ярослав Вешин и Бенчо Обрешков в „Нюанс“
Изключителни творения
на майстори от два века са
подредени в експозицията
"Летни акценти" в столичната галерия "Нюанс".
Авторите в сборната изложба, която се случва за пети път в галерията, интерпретират емоциите и летаргията на сезона. Изненадва
малко известна работа на
Марио Жеков. В платното
на един от най-емблематичните маринисти лодкари, облечени в типичните дрехи,
бъбрят на фона на лодката
и огледалното изображение
на небето във водата.
Сред най-впечатляващите произведения са тези на

големия учител на цяла генерация художници Ярослав
Вешин, който идва в България с мисията да просвещава. Прелюбопитна е съдбата на двете картини - те попадат в галерията като една, но двустранно нарисувана. Чрез сложна реставрация експерти отделят двата
слоя на хартията, за да могат натюрмортът и портретът на куче да заживеят самостоятелен живот. Между
тях - сякаш наблюдавайки
ги бащински, е експониран
автопортрет с туш на самия
Ярослав Вешин.
Бенчо Обрешков присъства с малко показвана своя

работа. "Пазар". В картината ясно прозира новаторският подход на прогресивния художник. Най-скоро
създаденото произведение в
изложбата, която продължава до 20 септември, е платното на Андрей Даниел "Места за срещи".
Живописта на Андрей
Даниел, който си отиде преди няколко месеца, не може да бъде описана, нито
пък оставя публиката безразлична. Има картини на
Атанас Михов, Борис Денев, Борис Данков, Димитър Казаков-Нерон, Стефан
Егаров и други забележителни артисти.

Хали Бери с режисьорски дебют в Торонто
Събитието ще се състои между 10 и 19
септември. Програмата на Международен
филмов фестивал в Канада включва режисьорските дебюти на актрисите Хали Бери
и Реджина Кинг.
В дебютния си филм "Наранена" Бери се
превъплъщава в образа на изпаднала в немилост състезателка по смесени бойни изкуства, която се готви да се изправи срещу
изгряваща звезда. Реджина Кинг ще представи дебюта си "Една нощ в Маями" по пиеса на Кемп Пауърс.
Фестивалната програма тази година
включва 50 филма, за разлика от миналата, когато бяха представени 200.
По-рано беше оповестено, че кинофестивалът в Торонто ще бъде открит с музикалния филм "Американска утопия" на
Спайк Лий. Проявата ще бъде закрита с
продукцията "Подходящо момче" на Мира
Наир, заснета по едноименния роман на
Викрам Сет.
Селекцията на кинофестивала включва
също режисьорския дебют "Падение" на ак-

Хали Бери

тьора Виго Мортенсен, "Номадландия" на
режисьорката Клои Чжао, Another Round на
Томас Винтенберг с Мадс Микелсен,
Concrete Cowboy на Рики Стауб с Идрис
Елба, "Добрият Джо Бел".
Има нови документални продукции на
Сам Полард, Вернер Херцог, Фредерик Уайзман.

Га л е р и я " М и н е р в а "
представя самостоятелната
изложба скулптура на Любка Кирилова. Изложбата
може да бъде разгледана до
27 август във фоайето на
Грандхотел "София", ул.
"Гурко" 1.
Ценителите и любителите на изящното изкуство ще
се насладят на палитра от
творчеството на скулпторката, с различни сюжетни
линии. Танцът - основна тема за нея, е разгърната в
изящните пластики - "Танц
- Фламенко", "Танц - Балет", "Балерина", "Танц".
Другото, което я вдъхновява, е темата за "музиката".

Двете инвенции са преливащи се и едновременно допълващи се. 21-те скулптури от бронз пренасят в света на въображението и таланта, пречупени през мирогледа и чувството за естетика на авторката.
Любка Кирилова е родена в София, където живее и
работи. Завършила е Художествена академия в София
със специалност "Скулптура"
в курса на проф. Величко
Минеков през 1979 г. Член
е на Съюза на българските
художници и работи в сферата на монументалната
скулптура, портрет и пластики от бронз.
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Илия
Бешков:
Имам6Fest
видение
за танцово
народ
Уличният
фестивал
прави
сшествие
празникв вПловдив
душата
Автопортрет

"В началото бе Словото… и Словото е божествено, а изображението не е!"
- казвал Илия Бешков,
когато хвалели рисунките
му. Намирал карикатурите
си за недостойни, а за
Словото смятал себе си за
недостоен. Според него бил
еднакво нереализиран и
като художник, и като
писател. Но всички били
запленени и от рисунките,
и от думите, а най-вече от
самия него. Рисувал, пеел,
свирел, импровизирал,
умеел с обикновени думи
да превръща световния
философски диспут в ясна
и проста притча, а сред
постоянно съпровождащата
го тълпа студенти. "Добре,
че не е станал писател,
защото всички щяхме да
станем излишни", казва за
него Емилиян Станев, а
гражданинът на света
Коста Тодоров му изпраща
документи с покана за
Америка. След време той
настоятелно ще кани Илия
в Америка: само в тази
страна, с качествата, които
има, Илия Бешков можел
да се реализира напълно:
комикси, журналистика,
рисуване, би постигнал
чудеса! "Ти можеш всичко",

"Оратор"

убеждава го Коста, но
Илия отказва "не от патриотизъм, а от чист егоизъм"
- извън България не би
могъл!

Илия Бешков е роден на
24 юли 1901 година в
Долни Дъбник . В периода
1918 - 1920 г. Бешков
следва в Юридическия

факултет на Софийския
университет. Завръща се за
кратко в Плевен като
учител. През 1921 г. започва да учи живопис в
Художествената академия в
класа на проф. Никола
Маринов и завършва през
1926 г.
Още като студент
печата карикатури в сп.
"Маскарад", "Див дядо",
"Българан", "Стършел",
"Вик". Илюстрира изданията на издателствата "Т.
Ф. Чипев" и "Хемус". От
1925 г. сътрудничи на в.
"Пладне" и редица други
издания. На два пъти в
този период е арестуван:
през 1923 г. за участие в
Юнското въстание и след
априлските събития през
1925 г.
От 1930 г. е член на

дружеството "Родно изкуство". От 1945 г. преподава
в Академията рисуване,
илюстрация и оформление
на книгата, редовен
професор там става през
1953 г., завежда катедра
"Графика" до края на
живота си. Бешков, подобно на близкия си приятел
Иван Хаджийски, разсъждава върху българския бит
и душевност, само че като
художник: "Копнеят селяните да си изяснят света.
Тая божествена душа,
затворена в това онемяло
тяло, търси своята яснота,
блъска се в тезгяха, в
плетищата, разнася чайници с греяна ракия,
напира в надебелелите
езици и отмаляла застива
в тъжното и безпомощно
лице", пише той.

Пласидо Доминго ще получи награда
за цялостно творчество в Австрия
Световноизвестният тенор, който бе лекуван от новия коронавирус в Мексико, ще пее това лято в Казерта, край Неапол. На 22
август певецът ще покори
феновете си в Арена ди Верона. Пласидо Доминго ще
се появи за пръв път публично, за да получи награда за цялостно творчество в
Австрия.
Световноизвестният тенор ще бъде почетен на 6
август в Залцбург от организаторите на Австрийските музикални награди. Призът е за цялостно творчест-

во, а журито е съставено от
журналисти. Доминго, който
е на 79 години, е "един от
най-добрите и най-влиятелни вокални артисти в света... и е наложил международни стандарти на най-високо ниво в продължение на
десетилетия". На Арена ди
Верона, Северна Италия, ще
има концерти също и на 28
и 29 август. Откакто европейските ограничителни мерки отслабват, постепенно се
подновяват класическите музикални представления и
Доминго е със запълнен есенен календар само месеци

след възстановяването от
новия коронавирус.
Певецът приветства новината за австрийската награда, като посочва, че за него
е "огромно удоволствие" и че
признанието съвпада с 45ата годишнина от неговия
дебют в Залцбург.
Австрийската музикална
награда за цялостно творчество досега е присъждана на
германския тенор Рене Коло, на американското мецосопрано Грейс Бъмбри, на
диригента Зубин Мета и на
американския тенор Нийл
Шикоф.

„Не е изкусител, а психолог“: изложба на Федор Рокотов в Историческия музей в Москва
От 29 юли до 28 септември в Историческия музей в
Москва е подредена изложбата на Федор Рокотов - майстора, при когото са поръчвали да им направи портрет
всички уважаващи себе си
дворянски семейства през
XVIII век. Експозицията не
е по повод специална дата тя посочва завършването на
шестгодишен труден процес
по реставрацията, дарила
втори живот на 11 платна на
Рокотов.
Красавиците често искали
да преработи и дорисува роклите им. Забравеният за цели сто години живописец е
преоткрит отново в Сребърния век.

Биографията на художника е нескончаем източник на
догадки и тайни.
Роден е през 1736 г. - но
това не е точно: може да е
1734 и 1735 г. Мястото е Воронцово, подмосковско имение на княз Петър Репнин При това човекът, нарисувал
на платната хиляди лица, не
е оставил следа за себе си няма нито един автопортрет.
Останал е един портрет на
красавец в гвардейски мундир,
но нищо не доказва, че това
е той.
Преди повече от 200 години Рокотов е нарисувал руската Мона Лиза - знаменития портрет на Александра
Струйска, през 1772 г.
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Сара-Нора Кръстева:
Най-важно
Художникът
на семплите
нещае
публиката да бъде с нас

Ненко Балкански - забравеният майстор на четката
"Ненко Балкански е
сложен и противоречив
характер. Той носи в себе
си чертите на юношеската
любознателност, извисила
го до равнището на богато
ерудирана личност. Общителен и словоохотлив, той
лесно печели приятели, но
не си е спечелвал врагове",
пише преди години изкуствоведът Димитър Остоич.
И сигурно е бил прав,
познавайки добре именития художник. Важните
дати в живота на един от
най-талантливите ни
майстори на четката са два
септемврийски дни. Ненко
Балкански идва на белия
свят на 20 септември
1907 г. и си тръгва от него
броени часове преди да
навърши 70. Случва се
на 19 септември през
1977 г.
Изкуствоведите го
наричат "художник на
семплите неща". Ненко
Балкански открива красота
и специфична хармония в
плодовете, в обикновените
хора, в природата. Рисува
това, което обича - съпругата си Лиляна и всичко,
което го заобикаля. Познавачите допълват още, че
той "разправя толкова
убедително и просто своя
живот" с прекрасните си
автопортрети, портрети,
пейзажи, натюрморти и
композиции. Вълнува го
животът на обикновените
хора - те са неговите
вдъхновители в изкуство-

то, неговите любими
модели.
Именитият художник е
роден в Казанлък. Учи при
Чудомир в Казанлъшкото
ученическо дружество
"Рисувач". Завършва
живопис в Художествената
академия в София при
проф. Никола Маринов и
проф. Борис Митов през
1930 г. През 1939-1940
специализира във Франция, Италия, Германия,
затова пък работи като
учител по рисуване и в
София, и в провинцията.
Творческият му път
продължава повече от 40
години. Още съвсем млад,
през 1937-а, е награден със
Златен медал на изложението в Париж за пейзажа

"През прозореца". Експертите определят творбата на
българина като "изключително постижение в живописта".
Ненко Балкански участва и в международни
експозиции във Венеция,
Атина, Виена, Москва,
Ленинград, Берлин, Букурещ, Прага, Индия, Турция
и др.
През 1949 г. художникът
се жени за Лиляна Просеничкова, правнучка на
Баба Тонка и внучка на
Никола Обретенов. Любовта им е безпределна, а
Лиляна се превръща в
неизменен безплатен модел
за артиста. Тя винаги е
първият човек, на когото
Ненко показва картините

"Семейство"

си, нейното мнение за него
е най-важно.
Повече от десет години
Балкански е и професор по
живопис в Националната
художествена академия
"Николай Павлович" в
София. През 1972-ра е
отличен с наградата за
живопис на експозицията в
Кан сюр мер, Франция.
Умира в София през 1977а, а три години по-късно
съпругата му Лиляна
дарява на Фонд "13 века
България" 1610 произведения на художника. Повече
от 300 от тях са маслени
картини, а останалите акварел, туш и пастели.

"Натюрморт с китара"

Част от творбите попадат в
колекцията на НХГ, но
много поемат и към галерията в родния му град
Казанлък.
Лиляна Балканска
дарява на държавата и
семейния им дом на ул.
"Латинка" № 12 в София
за музей. Навремето там, в
двора под черешата, кипял
живот. При Ненко и Лиляна се събирали приятелите
им - поетът Димитър
Методиев, самобитният
публицист Серафим Северняк, писателите Ангел
Каралийчев и Асен Разцветников, журналистът
Веселин Йосифов.

Марио Жеков - живописец, отдаден на морето
Марио Жеков (18981955) е български живописец, маринист. Той бе любимият художник на друг майстор на живописта - Генко
Генков.
Роден е на 16 октомври
1898 г., в Стара Загора. През
1917-а постъпва в Държавното художествено индустриално училище в София (сегашната НХА). През следващата година е мобилизиран
и изпратен на фронта. Няколко месеца след това попада в плен. Френски офицер
бил толкова възхитен от него, че вместо в лагер му съдейства да учи живопис във
Франция. През 1919 г. Марио Жеков постъпва в Па-

рижкото рисувално училище,
после пътува за Турция и рисува Босфора. Членува в
Дружеството на южнобългарските художници. От 1920 г.
участва в дружествени изложби, реди самостоятелни експозиции в София и провинцията, но дълги години името му е по-известно извън
България. Марио Жеков
прекарва две трети от живота си в рисуване сред природата - в пътуване из морските брегове - Ривиерата, Босфора, Черно море, Далматинското крайбрежие. Той е
отдаден на морето и всичко,
което прави, е, за да стигне
отново до него и да го рисува. От време на време прие-

ма работа като художник в
Пловдивския театър, но единствената му цел е да дочака
ваканцията и да тръгне отново към брега. Прави изложби в Париж, Прага, Букурещ и навсякъде е приет с
възторг. Получава награда
на международната изложбаконкурс в Лайпциг през 1936
г. Известно време живее в
Дубровник и създава някои
от най-значимите си произведения там. Дори и днес
Марио Жеков е един от найпопулярните художници в
Дубровник. През 2009 г.
СГХГ подреди голяма изложба на Марио Жеков с много
картини от държавни и частни колекции.

"Край морето"

Нобелов лауреат създаде пиеса
срещу диктата на парите
Петер Хандке изследва в нея самозапалил се
младеж. Пиесата носи
името на момчето - "Зденек Адамец", и е издадена от Suhrkamp в Австрия. Вече имаше своята премиера и на сцена
- по време на театралния фестивал в Залцбург в началото на август. Въпреки че стъпва на конкретен случай,

творецът оставя героите си безименни. Не са
назовани нито имената
им, нито всъщност колко са, нито дори кой произнася конкретната реплика. Тръгвайки от действителна история,
Хандке търси със средствата на изкуството
причината за самоубийствения акт, като изважда на преден план

протеста срещу диктата
на парите и влиятелните хора в съвременния
ни свят.
Вдъхновение черпи
от разигралото се в Прага през 2003-та. Тогава
Зденек Адамец, на когото е наречена пиесата,
се запалва, повтаряйки
действията на Ян Палах
от 60-те години на миналия век.

приложение
СЪБОТНИК

10. ÕÓÌÎÐ

ЗЕМЯ 7 август 2020

Анекдоти

мавайте при разстройство...

- Ти ходи ли в Гърция?
- Да.
- А в Турция?
- Да.
- И къде е по-хубаво?
- Де да знам! Аз и на
двете места бях с жената и децата.

Тя пее:
- Дубай, Дубай живота е рай!
Той припява:
- Копай, копай, че няма край!

Семейна двойка на
плажа:
- Сложи си халката!
- Луда ли си ма, в тая
жега?
- Ти си крава!
- А ти и на крава не
приличаш!
- Кой? Аз ли не приличам ма, оуу!
Жена крещи на съпруга си:
- Ще съжаляваш! Ще
те напусна!
- Последно? Кое от
двете?
- Тате, ще се женя!
- Добре, сине, за
коя?
- На Киро пощаджията дъщерята!
- Ех, сине, не може
за нея! Преди години съгреших, накратко - полусестра ти е!
- Ами за Мимито от
съседния вход?
- Не, и тя ти е полусестра!
- А Танчето, от шестия етаж?
- И за нея - не!
От кухнята се чува
гласът на майката:
- Сине, и аз веднъж
прегреших, вземи която
искаш! Не са ти никакви!
Първа среща.
Тя:
- Аз съм вегетарианка.
Той (държи да я впечатли):
- Аз съм тиквеник.
Изпит в режисьорския факултет в НАТФИЗ.
- Да допуснем, че
мъж и жена заедно отиват на коктейл. Как веднага да се покаже на
зрителя, че те са мъж и
жена?
Един студент предлага:
- Тя му оправя вратовръзката.
- Може да е секретарката му!
Друг:
- Той я целува нежно
по шията.
- По-скоро ще е любовница.
Трети:
- Той се оплаква: "Защо се ожених за теб..."
- Може вече да са
разведени.
Четвърти студент:
- Той изважда от чан-

тичката и носна кърпа,
издухва си носа и я връща обратно в чантата й.
- Шестица! Даже и
работа ще ви предложим!!!!
Казват:
"Ако една врата се затваря, друга се отваря".
Ако и при вас е така,
значи шкафовете ви са
за ремонт!
Разговарят приятели:
- Как да научиш момиче да плува?
- О, това е цяла наука! С едната ръка я хвани за талията, а другата
подложи под гърдите?...
- Глупак! Питам те за
сестра ми.
- Така кажи. Бутни я
в басейна и хвърли един
пояс.
- Пушите ли?
- Да.
- А на колко сте години?
- На 79...
- Ама много сте запазена.
- Ааа, това е от пиенето...
Веднъж поканили
много професори от ТУСофия в един самолет,
разположили ги вътре и
им казали, че самолетът
е направен от техни студенти. Щом разбрали,
всички избягали освен
един. Когато го попитали защо, той казал:
- Ако този самолет е
направен от мои студенти, той изобщо няма да
излети...
Селско девойче се
гласи да заминава да учи
в София. Грижливата
майка й казва:
- Дъще моя, да се пазиш там - ще те види някой младеж, ще ти каже
че си хубава, ще те изведе из града, на кино
ще те покани, после у
тях на кафе и ще скочи
върху тебе, а аз тогава
ще умра.
- Добре, мамо! - отговорила дъщерята.
След два месеца се
прибира за първи път на
село и когато останали

сами, майка й я попитала:
- Какво се случи с
онова, за което си говорихме?
- Леле, мамо, наистина беше, както ти каза.
Дойде един, каза ми, че
съм хубава, изведе ме из
града, после на кино, а
след туй отидохме у тях
на кафе...
- И какво се случи
после? - попитала грижовната майка.
- Е, тогава, мамо, аз
скочих върху него, та нека умре неговата майка...
- Скъпи, имаш голям
проблем. Създадох ти голям проблем...
- Какъв е проблемът?
- Взех такси, оказа се
че нямам пари и предложих на шофьора да платя в натура и...
- Е, защо проблемът
ще е мой?
- Шофьорът се оказа
гей...
Щом досега от Космоса никой не се е свързал с нас... значи ТАМ
има разум...
- Смехът помага при
много болести, но вни-

Авраам го сполетявало нещастие след нещастие. Загубил препитанието си и нямал с какво
да изхранва семейството си.
Отишъл в синагогата
и говорил с равина:
- Рави, тежки времена настъпиха! Нямам поминък, не мога да издържам семейството си! Даже нямам пари да купя
едно мляко, да изпият децата по една чаша!
Равинът смирено му
рекъл:
- Аврааме, ти си добър човек. Ще се моля
довечера за теб, дано
бъдат чути молитвите ми!
Отишъл вкъщи Авраам и си легнал. Когато
се събудил - чудо! Били
му пораснали гърди, които пускали мляко! Налял по една чаша, но решил пак да се върне в
синагогата.
- Рави, видях какво се
случи с мен! Молитвите
ти бяха чути, но точно така ли трябваше Господ да
ми помага? Аз просто исках пари!
- Аврааме, голям човек си. Знаеш, ние сме
евреи - чудо ще сторим,
но пари няма да дадем!
Полицай дебне за
превишена скорост. Идва един мерцедес и се
движи със 120 км/ч при
разрешени 50. Полицаят:
- Господине, преви-

шихте скоростта със 70
км, глобата е 300 лв.
Шофьорът мълчи и си
пипа двете ръце. Полицаят повтаря, оня пак
мълчи и си пипа ръцете.
На полицая му писва и му
казва:
- Айде, разкарай се!
На другия ден полицаят пак дебне. Идва същият мерцедес, полицаят го спира, а вътре жена.
- Я, вчера тази кола я
караше един мъж. Той
превиши скоростта със
70, но не искаше да говори, само си пипаше ръцете.
- Леле, това е бил мъжът ми. И е бил толкова
пиян, че не е могъл да
си намери средния
пръст!
- Извинете, госпожице, имате някакъв конец
на дупето...
- Това е бански бе,
простак!
Съседът ми идва на
гости по 2-3 пъти на ден!
И под предтекст че иска просто страстен секс,
вече ми отмъкна над десет килограма сол…
- Разбрах за твоя любовник!
- Това не е вярно, скъпи! Лъжат!
- Млъкни! Разбрах
за бизнеса му и какви
доходи има. Затова искам да те попитам имаш ли съвест, че от
мен искаш тези толкова
скъпи обувки?!
- Добър вечер, госпожо! Сержант Петров КАТ. Проверка за алкохол - духайте!
- Ама това не е дрегер, а... онуй?
- Да, ама няма да отчете, ако сте пили!
- Хм, така погледнато!
Мъж завел приятеля
си вкъщи, да му покаже
новия апартамент.
- Ето това е кухнята казал той, - а това тук е
всекидневната, това е
детската.
Продължил да го
развежда и отворил последната врата, да му покаже спалнята, но с изненада видял, че там е
жена му с друг мъж. Запазвайки самообладание, той казал:
- Това е спалнята. А това съм аз, когато ме няма вкъщи...
Мъж стоял пред болницата, в която жена му
току-що родила, и се провиква:
- Станке, момче ли е?
- Не!
- А какво е?
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Ал Пачино продължава
да преследва нацистите
"Ловци" на студия
Amazon, носител на
"Оскар", ще продължи втори сезон с
участието на Ал
Пачино, Логан
Лерман и Джерика
Хънтон в главните
роли, пише Deadline.
В първия сезон на
лентата от февруари
тази година с режисьор Дейвид Уил
действието се развива през 1977 г.
в Ню Йорк. Сюжетът
се завърта около
историята на група
смелчаци, които
откриват, че сред тях
има високо платени
чиновници, който
планират да създадат
Четвърти райх в
Америка. Задачата на
ловците е да попречат на това пъклено

дело. Филмовата
икона Ал Пачино
има сицилиански
произход. Неговите
дядо и баба по майчина линия имигрират в САЩ от Корлеоне. През цялата си
кариера Пачино се
раздвоява между
любовта си към
сцената и екрана.
Макар че се възприема като театрален
актьор, филмите са
тези, които го прославят по целия свят.
Кариерата му обхваща пет десетилетия и
над 30 филма.
Режисьорът Франсис Копола е впечатлен от таланта му и
го взема за ролята
на Майкъл Корлеоне
в "Кръстникът"
(1972).

Анна Мей Уонг: Първата китайскоамериканска звезда

Актрисата е първата азиатско-американска холивудска звезда,
но заради произхода си
многократно е лишавана от роли. До имената на иконите от киното - Вивиан Лий, Ава
Гарднър и Катрин Хепбърн, се подрежда китайско-американската
пионерка от черно-белия екран Анна Мей
Уонг.
Макар че е лесно и
видимо тази ера от Холивуд да бъде отличена като хомогенна в това, че заради расистките закони филмовите
звезди са само белите,
все пак историята не е
едностранчива, ако се
вгледаме повече. Уонг
е известна като първата азиатско-американска филмова звезда,
важна част от този
свят, макар да бъде поставяна на заден план.
В угода на стереотипа тя е вкарана в роли
на "драконово момиче"

или като съблазнителка и наложница. Талантливата Уонг постига
кариерата, която заслужава достойно в Холивуд. Анна (1905-1961) е
родена в Chinatown в
Лос Анджелис в семейството на второ поколение китайски американци. Има дълга и много богата кариера в неми и звукови филми, на
театралната сцена, в радиото и телевизията и то в епоха, когато китайските герои и героини в Холивуд са играни от бели актьори и
актриси. Тя слага край
на тази ужасяваща тенденция. Уонг напуска
Холивуд и отива в Европа в края на 20-те
години на ХХ в., разочарована от стереотипните роли. По това време американските закони забраняват расите да
се смесват - например
тя няма право на целувка с бял мъж на екрана.

Деми Мур - силна в
живота и на екрана
През 1996 г. Деми
Мур става найвисокоплатената
актриса във филмовата история, когато
получава безпрецедентните 12,5 млн.
долара за филма
"Стриптийз". Участвала е в 33 филма. В
България е известна с
ролята си в "Неприлично предложение"
(1993).
Тя е родена на
11.11.1962 г. в Розуел,
Ню Мексико, Америка. Рожденото й име е
Деметрия Гуинис.
Баща й напуска
семейството още
преди да бъде родена.
С втория си баща е
принудена много да
пътува. Деми и Фреди
живеят врата до врата
с актрисата Настася
Кински, която й
показва пътя към Лос
Анджелис и Холивуд.
Деми напуска училище, когато е само на
16 години.
Първата нейна
изява е в сапунената
опера General Hospita.
След няколко заснети
епизода Деми Мур
напуска, годината е
1984-та. Играе в
Blame it On Rio
с дъщерята на Майкъл Кейн. Същата
година се завръща
при режисьора Брат

Изабела Роселини - озарила света и познала себе си
Изабела Фиорела Елета
Джована Роселини е родена на 18 юни 1952 г. в Рим
и е дъщеря на Роберто Роселини - един от най-големите италиански кинорежисьори и на още по-прочутата актриса Ингрид Бергман, която участва в култовия филм "Казабланка".
След дълга вътрешна борба със своите "кино-хромозоми" (отначало работи като преводачка от италиански, след това е кореспондент
в Ню Йорк на италианска
телевизия и най-вече фото-

модел - лицето й се е появявало на повече от 500 корици на най-популярните списания), през 1976 г. започва
да се снима и в киното.
Изабела несъмнено е
красива - избирана е сред
петдесетте най-красиви хора на планетата според списание People. Въпреки добрите й изяви в няколко филма - най-вече "Синьо кадифе" (1986) на Дейвид
Линч, "Смъртта й отива"
(1992), телевизионния минисериал "Одисей" на Андрей Кончаловски, ще бъде

запомнена повече като модела, който се справя добре
в киното, отколкото като актриса. "Аз съм късметлийка. На моите години все
още не ми е трудно да намирам работа. При това в
козметиката и рекламата,
където се печелят пари, които пък после ми позволяват да играя в некомерсиални независими филми.
Няма да забравя, майка ми
казваше, че това е най-трудната възраст за една актриса, но ето че с мен не
стана точно така".

Пак с роля във филм.
Плетеницата от дрога
я поставя на дуел с
режисьори, които й
поставят ултиматум и
дори я свалят от
сцената.
Деми обича да се
движи по ръба.
Бракът й с актьора
Бус Уилис и прекрасната игра в "Дух"
успяват да наложат
актрисата като независима и изпълнена
с енергия. През 1993
г. Деми прави култовия филм "Неприлично предложение" с
Робърт Редфорд и Уди
Харелсън, който й
носи и наградата на
MTV за "най-добра
целувка на големия
екран".
Това я издига към
върха, партнира си с
Майкъл Дъглас в
"Разкриване". В
личния си живот има
три неуспешни брака
и един годеж - през
80-те години е сгодена
за актьора и режисьор
Емилио Естевес,
следват бракове с
музиканта Фреди
Мур, с актьора Брус
Уилис имат три
дъщери и с актьора
Аштън Къчър. Деми
Мур е и първата
актриса с годишна
заплата от 10 милиона долара.
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Åâðîñúþçúò óâåëè÷è ïîäêðåïàòà
çà Ëèâàí ñëåä âçðèâà â Áåéðóò

Членовете на екипажа разтоварват сандъци с помощ от руски самолет
на летището в Бейрут. Тук има екипировка за руска мобилна болница,
в която ще може да се извършват 200 амбулаторни прегледа на
денонощие, а в стационарното й отделение да се лекуват 50 души
едновременно.

Европейската комисия ще
осигури 33 млн. евро първоначална помощ на Ливан за възстановяване след опустошителната
експлозия на пристанището в
Бейрут, съобщи БТА.
ЕС предлага да изпрати в района на бедствието военен кораб с вертолет за медицинска
евакуация и специалисти за откриване и обезвреждане на химически, биологични, радиологични и ядрени замърсители.
ЕК по-рано съобщи, че по искане на Бейрут е задействан европейският механизъм за гражданска защита.
Холандия, Гърция, Чехия,

Франция, Полша и Германия са
изразили готовност да откликнат,
като към мястото на взрива вече
са изпратени 100 специалисти за
издирване на оцелели в градска
среда.
Международната помощ започна да пристига вчера в Ливан, след като 2 огромни експлозия във вторник вечерта взеха над 100 жертви и раниха няколко хиляди души.
Експлозиите на практика разрушиха пристанището в Бейрут
и опустошиха цели квартали на
града, поръсвайки стъклата на
сградите в радиус от километри
от мястото на взривовете. ç

ßïîíèÿ ïî÷åòå ñ ìèíóòà ìúë÷àíèå
æåðòâèòå â Õèðîøèìà ïðåäè 75 ã.
Àòîìíàòà áîìáà íà ÑÀÙ óíèùîæàâà
òîãàâà 140 000 äóøè
Япония почете на 6
август с минута мълчание
паметта на жертвите от
американската атомна
бомбардировка на град
Хирошима, извършена
преди 75 години, предаде
ТАСС.
Бомбардировката
разруши града и отне
живота на 140 000 души,
повечето от които цивилни,
включително много деца.
Оцелели, техни близки и
други хора отбелязаха
годишнината от трагедията
в Парка на мира в центъра
на Хирошима в ограничен
състав заради ситуацията с
коронавируса.
Точно в 8,15 часа местно време, в момента на
експлозията преди 75
години, отекна камбанен
звън, последван от минута
мълчание, спазена в
цялата страна.
На възпоменателната
церемония в Хирошима
японският премиер Шиндзо
Абе призова света да се

откаже от ядреното оръжие. "Международната
общност трябва заедно да
върви към една обща цел свят без ядрено оръжие",
заяви Абе.
"Трагедиите, сполетели
жителите на Хирошима и
Нагасаки, не трябва никога
повече да се повтарят",
каза Абе и обеща страната
му да остане "мост между
държавите, които имат
различни позиции, и да ги
подтиква към действия".
Генералният секретар на
ООН Антониу Гутериш
призова света да се върне
на пътя към пълно унищожаване на ядреното оръжие.
Кметът на Хирошима
Кадзуми Мацуи призова
световните лидери да
работят по-усърдно за
ядрено разоръжаване. Той
прикани японското правителство и други страни да
ратифицират приетата през
2017 г. конвенция на ООН
за забрана на ядреното

Íàêðàòêî
Преизбраният

за президент на Полша
Анджей Дуда положи вчера
клетва при встъпването си
в длъжност за втори
мандат. Церемонията са
състоя в пленарната зала
на Сейма, долната камара
на полския парламент.

Партията

на справедливостта и
развитието (ПСР) на
президента Реджеп Ердоган
обмисля да оттегли Турция
от т. нар. Истанбулска
конвенция, чиято официална
цел е да защити жените от
насилие, заявиха официални представители, цитирани
от Ройтерс. Те посочват, че
ПСР трябва да реши до
следващата седмица дали
да се оттегли от споразумението, което страната
подписа през 2011 г.,
обещавайки да предотвратява, преследва и елиминира домашното насилие,
както и да насърчава
равноправието.

Най-малко 16 души

Японец стои пред оцелялата камина на сринатата си къща в
Хирошима ден след бомбардировката на 6 август 1945 г. Три дни
по-късно САЩ пускат втора атомна бомба - над Нагасаки, където
загиват още 70 000. На 15 август Япония капитулира, което слага
край на Втората световна война.

оръжие.
Послания до властите в
Хирошима по повод трагичната годишнина изпратиха
папа Франциск и бившият

президент на САЩ Барак
Обама, който през 2016 г.
стана първият действащ
американски президент,
посетил града. ç

са загинали заради обилните валежи в Южна Корея.
Същевременно властите в
Северна Корея предупредиха, че продължаващите от
няколко дни обилни валежи
могат да предизвикат
наводнения и свлачища,
предупредиха властите на
Северна Корея. Страната е
особено уязвима при
проливни дъждове, защото
много от планините и
хълмовете й нямат растителна покривка заради
обезлесяването и следователно не задържат водата. В
Южна Корея пък заради
наводненията през последните дни са загинали наймалко 16 души в центъра
на страната. Други 11 са в
неизвестност, а 1600 души
са били принудени да
напуснат домовете си.
Севернокорейската държавна агенция КЦТА съобщи, че
провинция Хвангха, важен
център на земеделска
продукция, е най-засегната
от дъждовете.

Íàé-çàñòðàøåíè îò èç÷åçâàíå ñà
òðåâîïàñíèòå âèäîâå æèâîòíè

Противно на популярната идея, че големите хищници са особено
изложени на риск от изчезване, изследване на повече от 24 000 вида
птици, бозайници и влечуги разкрива, че тревопасните, особено
едрите животни, са по-застрашени от изчезване

Тревопасните животински видове са най-застрашени от изчезване, в сравнение с хищниците и всеядните, установи международно проучване на британски и американски учени, цитирани от АФП.
Най-голям е рискът за тревопасните влечуги, каквито са костенурките, и за големите по размер тревопасни, каквито са слоновете. Тенденцията е валидна за
всякакъв вид хабитат, от горите
до пустините. Учените са анализирали съдбата на над 24 500 животински вида - живи и измрели.
Авторите на изследването са
от няколко университета, сред

които фигурират тези от щата Юта
и лондонският "Импириъл колидж". Специалистите изтъкват, че
е широко разпространено мнението ,че най-застрашени на нашата планета са хищниците. Това се дължи на факта, че ловните им територии са доста обширни, а нарастването на популациите им е слабо. Многобройни
проучвания се съсредоточиха в
миналото над съдбата на харизматични хищници, които наистина са в опасност.
Но всъщност в най-голям риск
са тревопасните животни, като
1/4 от тях са заплашени от изчезване като вид. По думите на

водещата авторка на проучването Триша Атууд, най-притеснителното е , че 100 процента от морските тревопасни са застрашени. Тревопасните видове са наймногобройни в списъка на завинаги изчезналите от лицето на
Земята. Но под голяма заплаха
са също така и океанските хищници.
Каква е причината за уязвимостта на тревопасните? Според
учените инвазивните видове, каквито са плъховете, насекомите и
някои растения, вредят в по-голяма степен на тревопасните влечуги, отколкото на хищниците, и
на всеядните.ç
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Името на фирмата, отпуснала заема, не може да бъде оповестено
заради нежеланието на самата компания, заяви Павел Колев
Бюджетът на Левски за
новия сезон ще
' бъде
намален с около 300
процента, обявиха от
"Герена". "Колко пари ще
са нужни за издръжката
на клуба, ще можем да
кажем с точност към края
на септември. Свършихме
огромна работа по свиване на бюджета, за намаляване на заплатите, за
разсрочване на задълженията. В момента правим
калкулации. Крайната ни
цел е бюджетът на Левски
да бъде сведен до 500-600
хиляди лева на месец.
Като тук да влизат вноските към НАП и стари
задължения. С 300% ще
се намали месечния
бюджет на Левски. Вече
сме далеч от тези параметри, които бяха около
1,5 милиона на месец. В
август сме около 800
хиляди лева разходи",
заяви на пресконференцията изпълнителният директор на Левски Павел
Колев.
"Подновихме съвместната си кампания с Тръст
"Синя България" и сега ще
има отчет. В него освен
приходи и разходи, ще
има обобщена справка за
целия период какви пари
са постъпили и какво се е
изразходвало. Точната
цифра ще излезе до два
дни. Грубо казано, някъде
около 4-5 милиона лева са
натрупаните задължения.
Голямата част са заплати около 2,6 милиона, включително за юли. Имаме
натрупани задължения към
държавата под формата на
данъци и осигуровки",
заяви още Колев.

:
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Новите ни играчи
са страхотни,

заяви старши треньорът на
ЦСКА Стамен Белчев и
допълни, че селекцията не е
приключила. "Привлякохме
страхотни футболисти. Просто
им трябва още малко време,
за да покажат истинските си
възможности. Дали се очакват
още нови? Да, въпрос на
време и договорки. Ако могат
да се споразумеят, найвероятно ще имаме нови
попълнения", заяви наставникът на ЦСКА.

ЦСКА 1948 реши да
намали цените

Управителният съвет на Левски се срещна с журналисти, на която изпълнителният директор на "сините"
Павел Колев (първият от ляво) изрази надежда, че с предстоящи трансфери ще бъдат покрити "солидна сума
от задълженията в последните 4-5 месеца.

"Имахме задължение
към български клуб, той
се съгласи да го отложим.
Имахме и към чуждестранен отбор. Той проявява
разбиране, но от УЕФА
няма да има такова.
Знаете, че сме под мониторинг. Обслужвани са
всички договорни отношения с фирми. Говоря за
стадион и т. н", каза
директорът.
"Преговорите с играчи
сега вървят много полесно, отколкото преди
година. Тогава цяла Европа знаеше, че Левски е
богат и се налагаше да
слушам монолози как
трябва да платим определена заплата на даден
футболист. Сега е простичко, пари няма - действайте. Ние не караме
никого на сила", разясни
ситуацията на "Герена"
Колев.
Изпълнителният директор на Левски разясни
произхода на заема, с
който клубът плати част от

дължимите заплати на
играчите. Той беше категоричен, че името на фирмата, отпуснала 199 000
лева на "сините", не може
да бъде оповестена заради изричното настояване
на самата компания.
Лихвата по заема е минималната по закон в България - 4%. Колев изрази
надежда, че до 2-3 седмици Левски ще може да
върне заема. "Има малък
заем към малка фирма.
Вчера обявихме официално сумата, за да разсеем
спекулациите относно
произхода на средствата.
Завъртяха се всякакви
теории на конспирацията,
а нещата са много посемпли. Единственото
условие на фирмата е,
ако е възможно, да не се
центрофугира името в
публичното пространство.
Искам да акцентирам на
това, защото всички
анонси за прозрачност са
свързани най-вече с
разходната част по бю-

джета. Т. е. абсолютно
всяка постъпила стотинка
ще бъде прозрачно похарчена, но има един много
важен детайл, свързан с
преговорите, които водим
с потенциални партньори
на Левски. Никой рекламодател или спонсор не
би желал да бъде непрекъснато оповестяван в
публичното пространство.
Това е нещо, което би
могло да отблъсне доста
потенциални кандидати.
Казвам това, защото се
създава едно очакване
към нас да оповестяваме
всеки наш ход в ситуацията, в която се намираме.
Става дума за заем в
размер на 199 хил. лв.
Тези пари са похарчени
изцяло и единствено за
заплати на футболисти,
които в момента се намират в съблекалнята на
стадион "Георги Аспарухов". Това бе направено с
идеята да се внесе спокойствие в отбора", каза
още Павел Колев. ç

на билетите за мача срещу
ЦСКА. Двата отбора откриват
новия сезон с двубой от
първия кръг на националния
стадион "Васил Левски" днес
от 20 часа. Първоначално бе
обявено, че пропуските за
секторите "Б" и "Г" ще са по
30 лева, а за "А" и "В" - по
40. Това доведе до напрежение сред феновете. Последва
реакция от новака в елита, в
резултат на което в секторите
"Б" и "Г" ще се влиза срещу
15 лева. Билети ще се
продават и за сектор "В" отново по 40. В сектор "А"
ще бъдат допускани само
членове на Сдружението ФК
ЦСКА 1948.

Царско село
подписа договор
с четирима

нови футболисти няколко дни
преди старта на шампионата.
С клуба се обвързаха Салиф
Сисе, Мохамед Брахими,
Дилан Мертенс и Васил
Божинов. Квартетът ще е на
разположение на Любослав
Пенев за първия домакински
мач срещу Етър на 11 август.

Манчестър Сити Реал (Мадрид)

и Ювентус - Лион са осминафиналите реванш от Шампионска лига тази вечер от 22
часа. В първия мач английският тим постигна успех с 2:1.
Италианският Ювентус ще
трябва да заличава един гол
пасив от първия двубой.
Двете срещи ще бъдат
излъчвани по MAX Sport.

Ëóêàêó è ïðîïóñíàòà äóçïà ïðàòèõà Èíòåð íàïðåä â Ëèãà Åâðîïà
Интер се класира за 1/4финалната фаза на Лига Европа след успех с 2:0 над
Хетафе. Победителят се излъчи в един мач, който се
игра на неутралния "Фелтинс
Арена" в Гелзенкирхен. Попаденията за успеха на "нерадзурите" бяха дело на Ромелу Лукаку и Кристиан
Ериксен.
Испанският тим започна
силно и дори пропиля няколко положения преди Интер
да се окопити. Постепенно
играта се изравни, а "нерадзурите" успяха да излязат
напред в резултата. В 33-тата
Лукаку прати топката в мрежата на испанския тим. В 72ата Годин игра с ръка в собственото си наказателно поле, а след намесата на ВАР
съдията реши да посочи бя-

лата точка. Хорхе Молина от
Хетафе обаче стреля встрани от вратата и резултатът
остана непроменен. В 84ата Джене не изчисти добре
топката в наказателното си
поле и тя отиде при Ериксен, който вкара едва секунди след появата си на терена и оформи крайното 2:0.
На четвъртфиналите Интер ще се изправи срещу Байер (Леверкузен) или Рейнджърс. Германците спечелиха първата среща с 3:1.
Резултатите от други срещи: ФК Копенхаген - Истанбул Башакшехир 3:0, продължава датският тим; Шахтьор
(Донецк) - Волфсбург 3:0,
продължава Шахтьор; Манчестър Юнайтед - ЛАСК 2:1,
напред се класира английският тим.ç

Белгиецът Ромелу Лукаку отбеляза гол номер 30 във всички турнири през сезона
Снимка Пресфото БТА
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Тв програма - петък, 7 август

05.55 "Жоакина, доня Революция" - бразилски сериен филм (п)
06.45 Документален филм
07.30 "Антидот" (п)
08.00 "Студио Икономика"(п)
09.00 "Не се страхувай" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 "Жоакина, доня Революция" - бразилски сериен филм
12.05 "Холивудски знаменитости"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Общество и култура"(п)
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена
Пенчукова
15.40 "Легенди" - музикално предаване (п)
16.30 "Думата е ваша" - открита линия със
Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 "Студио Икономика"(п)
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Актуално от деня"
20.00 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев
21.00 Киносалон БСТВ: "Любов в СССР" (2012
г.) Русия
22.25 Новини (п)
23.00 "Актуално от деня" (п)
23.40 "Дискусионен клуб"(п)
00.40 "Следобед с БСТВ" (п)
02.00 "Студио Икономика"(п)
03.00 "За историята свободно" (п)
04.00 "Лява политика" (п)
04.55 "Общество и култура" (п)

ÁÍÒ 1
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Фокусничката Лили детски - тв филм
/Германия, 2016 г./
06.15 Търсачи на реликви 2 - тв филм /п/
07.00 Сутрешен блок
09.00 Корпорация "Приключения" - тв филм
/8 епизод/п/
09.45 Как е устроена Вселената 2 - документална поредица /п/
10.30 10 000 крачки
10.40 Развитие на градските железници док. филм /Япония, 2019 г./
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 - Орлин Горанов и Венета
Райкова /п/
13.40 Супер камери - док. поредица
14.15 Тайна - моят домашен любимец детски тв филм /Шотландия, 2019 г./
14.30 Приключенията на Илайъс - анимационен филм
15.00 Търсачи на реликви 2 - тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас - регионални новини
16.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
16.45 Парижката кухня на Триш 2 - документална поредица
17.10 Как е устроена Вселената 2 - документална поредица
18.00 По света и у нас
18.20 Обзор УЕФА Лига Европа
18.50 Какво ще се случи? 2 - док. поредица
19.10 Корпорация "Приключения" - тв филм
/9 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Госпожо Държавен секретар 4 - 22сериен тв филм /САЩ, 2018 г./,
1 епизод, режисьор Морган Фрийман,
в ролите: Тиа Леони, Тим Дейли, Патина Милър, Джефри Арън, Ерик Берген
и др. (12)
22.00 Династията на Борджиите 2 - тв филм
/10, последен епизод/ (16)
23.00 По света и у нас
23.30 От упор игрален - филм /САЩ, 2015 г./,
режисьор Айзък Флорентин, в ролите:
Скот Адкинс, Ник Чинланд, Кейтлин
Кийтс, Мадисън Лоулор и др. (14)
00.55 БНТ на 60 - Орлин Горанов и Венета
Райкова /п/

ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

01.50 България от край до край 2 /п/
02.20 Госпожо Държавен секретар 4 - тв
филм /1 епизод/п/ (12)
03.05 Какво ще се случи? 2 - документална
поредица /п/
03.35 Обзор УЕФА Лига Европа /п/
04.05 Туризъм.бг /п/
04.35 Династията на Борджиите 2 - тв филм
/10, последен епизод/п/ (16)

ÇÅÌß

bTV
05.30 "Домашен арест" /п./ - сериал
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикритие" - анимация, сериал, еп. 8
06.30 "Комиците и приятели" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно предаване
09.30 "Преди обед" /най-доброто/ - токшоу
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с. 2,
еп. 61
15.30 "Търговски център" - сериал, с. 14, еп.
141 - 143
17.00 bTV Новините
17.30 "Комиците и приятели" /п./
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал, с.
14, еп. 22
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 3,
еп. 35
21.00 Премиера: "Ирония на съдбата" - сериал, еп. 29
22.30 Премиера: "Добрият доктор" - сериал,
с. 2, еп. 2
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Стрелата" - сериал, с. 3, еп. 23
01.00 "Гранд" - сериал, с. 2, еп. 2
01.30 "Домашен арест" - сериал, еп. 2
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 2

bTV Action
05.15 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 4
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Рескю Ботс" - сериал, еп. 3 - 6
08.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 4
09.00 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 13
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал,
с. 2, еп. 5
11.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 4
12.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3, еп.
10
13.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 2, еп. 21,
22
15.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 5
16.00 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 14
17.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3, еп.
11
18.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 5
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на
утрешния ден" - сериал, с. 2, еп. 6
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Стрелата" сериал, с. 7, еп. 6
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Джурасик парк II: Изгубеният свят" - приключенски, фантастика (САЩ, 1997), в ролите: Джеф
Голдблъм, Джулиан Мур, Пийт Посълтуейт, Арлис Хауърд, Ричард Атънбъро,
Винс Вон, Питър Стормеър и др.
00.30 "Стрелата" - сериал, с. 7, еп. 6
01.30 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 5
02.30 "Легендите на утрешния ден" - сериал,
с. 2, еп. 6
03.30 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3, еп.
11
04.30 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 14

bTV COMEDY
05.00 "Без пукната пара" /п./ - сериал
06.00 "Без пукната пара" - сериал, с. 6, еп.
21, 22
07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ сериал
08.30 "Гранд" /п./ - сериал
09.00 "Двама мъже и половина" /п./ - сериал
10.00 "Семейство Флинтстоун" - комедия,
семеен, фентъзи (САЩ, 1994), в ролите: Роузи О`Донъл, Елизабет Пъркинс,
Кайл Маклоклън, Хали Бери, Елизабет
Тейлър, Джон Гудман, Рик Моранис
12.00 "Приятели" /п./ - сериал

Горещо
Днес над Източна България ще бъде доста ветровито, с умерен и временно силен източен вятър. Там облачността ще бъде
незначителна. Над западната половина на страната ще бъде неустойчиво, с превалявани и гръмотевици, на места са възможни
и по-интензивни краткотрайни превалявания.
Ще има и съществена разлика в дневните температури. В поголямата част от страната те ще са от 31 до 35 градуса, докато
в западните котловини, включително в София, ще бъдат по-ниски
- до 27 градуса.
В събота на запад все още ще бъде частично неустойчиво и
ще има места с превалявания и гръмотевици.
В неделя ще бъде предимно слънчево, с комфортни, обичайни
за август температури от 27 до 33 градуса.
Слънчево и предимно сухо ще бъде времето в началото на
следващата седмица. Дневните температури ще бъдат от 29 до
35 градуса.

bTV Cinema, 23.00 ч., "Дедпул" - фантастика, екшън,
комедия, в ролите: Райън Рейнолдс, Морена Бакарин,
Джина Карано, Ти Джей Милър, Ед Скрейн, Рейчъл
Шийн, Браяна Хилдебранд
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.30
21.30
22.00
23.30
00.30
02.00
03.00
04.00

"Двама мъже и половина" /п./ - сериал
"Гранд" /п./ - сериал
"Модерно семейство" /п./ - сериал
"Дивата Нина" /п./ - сериал
"Шоуто на Николаос Цитиридис" - вечерно токшоу
"Приятели" - сериал, с. 9, еп. 5, 6
"Дивата Нина" - сериал, еп. 52
"На гости на третата планета" - сериал,
еп. 5
Премиера: "Модерно семейство" - сериал, с. 10, еп. 17, 18
Премиера: "Шитс Крийк" - сериал, с. 3,
еп. 5
Премиера: "Гранд" - сериал, с. 3, еп.
19 - 21
"Двама мъже и половина" - сериал, с.
12, еп. 1, 2
"Семейство Флинтстоун" /п./ - комедия, семеен, фентъзи (САЩ, 1994)
"Без пукната пара" /п./ - сериал
"Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
"Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema
05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал, с.
7, еп. 1, 2
08.30 "33-мата" - исторически, драма, биографичен (Чили, Колумбия, Испания,
САЩ, 2015), в ролите: Антонио Бандерас, Родриго Санторо, Жюлиет Бинош,
Джеймс Бролин, Лу Даймънд Филипс,
Марио Касас, Джейкъб Варгас, Хуан
Пабло Раба, Оскар Нуньес и др.
11.15 "Вътрешна сигурност" - сериал, с. 7,
еп. 3, 4
13.30 "Решаващ вот" - комедия (САЩ, 2008),
в ролите: Кевин Костнър, Пола Патън,
Маделин Каръл, Келси Грамър, Денис
Хопър, Нейтън Лейн, Стенли Тучи,
Джъдж Райнхолд и др.
16.00 "Ефектът на пеперудата" - фантастика,
психотрилър (САЩ, Канада, 2004), в
ролите: Аштън Къчър, Ейми Смарт,
Мелора Уолтърс, Елдън Хенсън, Итън
Суплий, Ирина Горовая, Ерик Столц,
Логан Лърман и др.
18.45 "Нитро" - екшън, трилър (Канада, 2007),
в ролите: Гийом Льоме-Тивиерж, Люси
Лорие, Мартен Мат, Реймон Бушар,
Антоан Дерошес и др.
21.00 "Такси в Ню Йорк" - екшън, комедия
(САЩ, Франция, 2004), в ролите: Куин
Латифа, Джими Фалън, Жизел Бюндхен, Дженифър Еспозито и др.
23.00 "Дедпул" - фантастика, екшън, комедия (САЩ, 2016), в ролите: Райън
Рейнолдс, Морена Бакарин, Джина
Карано, Ти Джей Милър, Ед Скрейн,
Рейчъл Шийн, Браяна Хилдебранд
01.15 "Дякон Левски" - драма, исторически,
биографичен (България, 2015), в ролите: Веселин Плачков, Максим Генчев, Петьо Цеков, Симеон Филипов,
Николай Сотиров и др.
03.45 "Забравен от Бога" - уестърн, драма
(Канада, Франция, САЩ, 2015), в
ролите: Кийфър Съдърланд, Доналд
Съдърланд, Естър Първис-Смит, Брайън Кокс, Деми Мур, Майкъл Уинкот
[14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.00 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"
- сериал /п/
06.00 "Скорпион" - сериал, сезон 4 /п/
06.55 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "Розамунде Пилхер: Неразопаковани
желания" - с уч. на Хайди Хонерт, Макс
Енгелке, Фани Ставяник, Макс Тидоф
11.30 "Бон Апети" - предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"
- сериал
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - избрано
21.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 8
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Специален отряд" (премиера) - сериал, сезон 2
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон 18
00.30 "Скорпион" - сериал, сезон 4
01.30 "Женени с деца" - сериалм, сезон 4
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
04.30 "Остани с мен" - сериал /п/

Êèíî Íîâà
05.20 "Пинокио" - семеен филм с уч. на Боб
Хоскинс, Томас Сангстър, Маргерита
Бай, Виоланте Плачидо, Алесандро Гасман, Роби Кай, Лучиана Литицето и др.,
II част
07.00 "Играй, смей се и обичай" - романтична комедия с уч. на Джен Лили, Джейсън Сърмак, Линдзи Уогнър, Лий Мейджърс и др. /п/
09.00 "Любителката на мистерии: В сенките"
- мистерии с уч. на Кели Мартин, Кейси
Сандър, Кларънс Уилямс III и др. /п/
11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк" сериал, сезон 9
11.50 "Венчален шок" - романтична комедия
с уч. на Джон Ларокет, Карън Валънтайн, Френч Стюарт, Марина Блек,
Кели Овъртън, Джейми Рей Нюман,
Себастиан Тилинджър и др. /п/
13.40 "16 желания" - семеен филм с уч. на
Деби Райън, Жан-Люк Билоду, Ана Май
Рутлидж, Кариса Тайнс, Патрик Гилмор
15.30 "Виж кой говори сега" - комедия с уч.
на Джон Траволта, Кърсти Али, Дейвид
Галахър, Олимпия Дукакис, Джордж
Сегал и др.
17.30 "Спайдърмен" - приключенски екшън с
уч. на Тоби Магуайър, Уилям Дефо,
Кирстен Дънст, Джеймс Франко, Клиф
Робъртсън, Розмари Харис и др.
20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 11
21.00 "Бягството" - драма с уч. на Колин
Фарел, Ед Харис, Джим Стърджис,
Сирша Ронан, Марк Стронг, Густаф
Скарсгард, Джим Стърджис, Захари
Бахаров и др.
23.45 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 11 /п/
00.30 "Цялото кралско войнство" - драма с
уч. Шон Пен, Джъд Лоу, Кейт Уинслет,
Антъни Хопкинс, Марк Ръфало, Патриша Кларксън, Джеймс Гандолфини

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 148
ВОДОРАВНО: "Хугеноти". Сарпа. "Летателен план". Наналал (Далпатрам). Ролер. Телит. Новиков (Анатолий). Баримор (Дрю). Такил. Нак. Ранит. "На М". Батак. Бакеро
(Хосе). Мо. Ат. Тола. "О.Т.". Кировакан. Баро. Карол. Лорен
(София). Манолаки. ИТАЛА. Оле. Иконом. Набори. Обед.
По (Едгар). Нилин (Павел). Лока. Ид. Калудов (Калуди).
Ретини. Мина. Агире (Натаниел). ОН ("Общество на народите"). Катамаран. Лила. Ретамар (Роберто). Силит. Пита.
Анати. Она.
ОТВЕСНО: "Лулата на мира". Ана-Мари. Генератор. Нобилитет. "Металика". "Около луната". Налим. "Кавалер и
дама". Ротатор. Тара. "Ино". "Ама". Тел. Раб. Коки. Варан.
Рил. Натали Кол. Гара. "Еротикон". Оборин (Лев). Основател. Линекер (Гари). Си. Аплик. Работодатели. "Арлекино".
Арам. Ило. Парола. Орел. Пинолин. Сан. "В името на родината".

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.
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Çà åäíî ìÿñòî
â íàé-äèíàìè÷íî
ðàçâèâàùàòà ñå
Àëìà ìàòåð
êàíäèäàòñòâàò
äî 21 ìëàäåæè

ÓíèÁÈÒ îòíîâî å ëèäåð â
îáðàçîâàòåëíèÿ ïàçàð ó íàñ

И през настоящата
година се спази традицията - Университетът по
библиотекознание и информационни технологии първи
запълни определените с
постановление на Министерския съвет места за
студенти.
В 15 бакалавърски
програми се открояват
освен традиционните
специалности и някои
нови, които се оказаха
много привлекателни за
младите хора. Сред тях са
"Библиотечно-информационни науки и управление
на знанието", "Иновативни
комуникации и медийни
технологии", "Компютърни
науки и информационно
брокерство", "Информационни технологии в институционална и корпоративна
среда" и др.
Тъй като УниБИТ е

университетът на книгата и
информацията, то нейното
интелигентно разбиране и
изучаване кара студентите
аргументирано да търсят
образование в специалности като "Национална сигурност" и "Културно историческо наследство". Това им
дава възможности на покъсен етап, след дипломирането си, да работят в
системата на т. нар.
Intelligent Services.
Статистиката показва,
че за едно място за повечето специалности в
УниБИТ за предстоящата
учебна година са кандидатствали между 12 и 21
кандидатстуденти, а в
специалност "Национална
сигурност" традиционно
техният брой е около 20.
По повод на това проф.
Ирена Петева - ректор на
УниБИТ, сподели пред

визия - динамично изграждащ бъдещето", обобщи
проф. Петева.
Проф. Стоян Денчев,
който е дългогодишен
ректор и настоящ председател на Общото събрание
на УниБИТ, допълни: "Нямам думи да изразя радостта си, защото виждам,
че в УниБИТ са ме наследили хора, които изцяло са
отдадени на образованието
и науката. Да привличаш

кандидат-студенти, не е
само политика, то е и
майсторлък. Разбира се,
тук ролята на държавата е
неоспорима, но ми се ще
да отбележа и ползотворните усилия на ректора
проф. Ирена Петева, както
и да обърна внимание на
ролята на проф. Иванка
Павлова - директор на
дирекция "Образователна
политика", отбеляза проф.
Стоян Денчев.çç

Âåíöåñëàâ Àíàñòàñîâ è Ãàáðèåëà Ãåîðãèåâà ãîñòóâàò
â "Îïåðíà ãàëà" íà Ïëåâåíñêàòà ôèëõàðìîíèÿ

Èçÿùíî èçêóñòâî è
ïðåäïàçíè ìàñêè: ìóçåÿò
"Âèêòîðèÿ è Àëáúðò"
ïðèåìà ïîñåòèòåëè
Пет хиляди години изкуство и история на дизайна ще "осъмнат" в
компанията на няколко
съвременни елемента дезинфектанти за ръце и
предпазни екрани, когато "Виктория и Албърт" в
Лондон приема посетители. Той е най-големият в
света музей за декоративно-приложни изкуства
и дизайн с постоянна колекция от над 4,5 млн. експоната. Носи името на
принц Алберт и кралица
Виктория и е основан
през 1852 г. Съдържа 145
галерии. Много добре е
представена колекцията
майсенски порцелан от
първата фабрика в Европа, която се опитва да
разгадае китайската техника за производство на
порцелан.çç

"Епицентър": "Независимо от
предизвикателствата на
динамично променящата се
обществена среда, които
неминуемо се отразяват и
на образователния пазар и
през тази година не нарушихме вече установената
традиция за стопроцентово
изпълнение на определения
прием във всички специалности и направления. Като
настоящ ректор на УниБИТ
съм изключително удовлетворена, че ние успешно и
достойно изпълняваме
заложените от проф. Стоян
Денчев дълбоки образователни и научни основи и
отстояваме изградения
имидж на нашата образователна институция, като
вярвам, че ще продължим
традицията да бъдем найбългарският университет,
университет с установени
традиции и съвременна

Габриела Георгиева

Отличените оперни певци в международния майсторски клас на Венцеслав Анастасов в Бургас ще изнесат "Оперна гала" с Плевенската
филхармония. Директор на филхармонията е Любомир Дяковски.
Събитието е на 3 септември в
зала "Емил Димитров" на читалище
"Съгласие 1869". Ще звучат любими арии, дуети и ансамбли от прочути опери. Заедно с най-добрите
участници в майсторския клас, ще
зарадват публиката и известните

оперни певци Венцеслав Анастасов
- баритон, и Габриела Георгиева сопран от Софийската опера. Концертът ще премине под диригентството на Деян Цветанов - главен
диригент на Пловдивската опера.
На 4 септември, в парка на
Регионалния исторически музей в
Плевен при свободен вход ще бъде представена празнична програма, посветена на Съединението на България. Тя се подготвя по
инициатива на областния управи-

тел на Плевен Мирослав Петров.
Участват оркестърът на Плевенската филхармония, хор "Гена Димитрова" и филхармоничният
квартет "ГеоМарЧаЛо".
На 18 септември Хилда Казасян ще представи с Плевенската филхармония най-новия си
музикален проект "Да послушаме кино". Концерт ще бъде също на откритата "сцена под звездите" в парка на Регионалния исторически музей.çç

"Êðàëèöàòà ìúë÷è" - ðîìàí çà öÿëî åäíî ïîêîëåíèå
Творбата на Лаура Фройденталер излезе от печат в издателство "Колибри, преводач е Жанина Драгостинова.
Фани, "кралицата", влачи след
себе си тежко минало, но предпочита да мълчи за всичко, сполетяло я през годините. Бележникът, който нейната внучка й подарява с молба да опише спомените си, стои неотворен на нощното шкафче. Но образите и събитията от детството, от младостта, от живота й на зряла жена

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!

стремително нахлуват в дните и
нощите й и все по-натрапчиво обсебват съзнанието й. Потъналото
в забрава събитие се оказва само на един сън разстояние от
днешния ден.
"Романът се състои от кратки
белетристични сегменти, които са
като изящни студии за това, което може да спаси една човешка
душа. Акцентът е върху малките
жестове и думи, които помагат на
всеки човек да се задържи на повърхността и в същността си са

храбри дела" - "Дер Щандард".
Лаура Фройденталер е родена
през 1984 г. в Залцбург. Завършила е германистика и философия във Виенския университет.
"Кралицата мълчи" е първият й роман и е отличен с Наградата за
литература на град Бремен и като най-добър роман на Фестивала на дебютните романи в Шамбери, Франци). За романа "История с призраци" авторката е удостоена с Европейската награда за
литература.çç

” 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.
” Очаквайте допълнителна
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!

