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Португалското правителс-
тво официално предложи
генералния секретар на
ООН Антониу Гутериш за
втори мандат начело на
организацията. Той ще
изпълнява задълженията
си "с безпристрастност,
компетентност и умение
за диалог", отбеляза
португалският премиер
Антониу Коща. ç

Áúëãàðèí ïðåä
äåáþò çà Ðåàë
(Ìàäðèä)

ÑÏÎÐÒ

17-годишният баскетбо-
лист Константин Костади-
нов ще има възможността
да дебютира в Евролига-
та. Българският национал
беше картотекиран в
мъжкия отбор на Реал
(Мадрид), съобщиха на
официалния сайт на най-
комерсиалната клубна
надпревара на Стария
континент. Костадинов е
от три сезона в школата
на Реал. Преди няколко
дни той записа истори-
ческо постижение.
Талантът, родом от Бургас,
се превърна в най-младия
дебютант в представител-
ния тим на България. Това
се случи в срещата на
"лъвовете" с Босна и
Херцеговина от последния
шести кръг в група "H"
на квалификациите за
Евробаскет 2022. ç

ма тенденция за увеличаване на случаи-
те на новозаболелите за последните три
дни. Това е ситуацията в страната с
епидемията на коронавируса, отчетена
на редовния брифинг на Националния
оперативен щаб. Временно ще преуста-
новим зелените коридори заради липса
на ваксини, обяви здравният министър
проф. Костадин Ангелов. От ВМА уточ-
ниха, че продължава ваксинирането по
отделните фази съгласно Националния

Âàêñèíèòe
ñâúðøèõà

Íà ôîíà íà
ðúñò íà íîâî-
çàáîëåëèòå
âðåìåííî
ñïèðàò
çåëåíèòå
êîðèäîðè

Ñèäæèìêà

ържим пандемия-
та на каишка,
казваше здравни-
ят министър

Д
преди седмици с патри-
архален тон. И премие-
рът се хвалеше - нашите
мерки са най-меките и
най-либералните, тонът
беше същият. Тук се
намесвам аз - каишката
сменям с по-разбирае-
мото за хората - си-
джимка. Нейната спо-
собност е - тя е доста
разтеглива. Точно както
тонът на властниците.
Отпреди ден се появиха
метални нотки в техните
думи, появиха се и
нови врагове. Доскоро
хората бяха обвинявани
за липсата на дисципли-
на и неспазване на
дистанция, опозицията -
също. От вчера се
присъединиха и чужде-
странни производители,
че дори и преговарялият
с тях ЕС. Всички те, с
изключение на наистина
отговорните и виновни-
те, разтягащи сиджимка-
та. Иначе, ако говорим
сериозно, положението
започва да става наис-
тина тревожно или
наистина по-предизбор-
но. Не е изненадващо,
че се появиха теорети-
ци, които предупрежда-
ват за пик на заразата
около датата на парла-
ментарните избори.

Да се върнем към
темата. Имам любим
анекдот - човек се кефи
отвисоко, качил се на
топола. На въпроса
какво прави тамр
отговорът е - ям круши.
Но там няма, аз обаче
си ги нося от вкъщи.
Ако отново използвам
метафората със сиджим-
ката, мога да я заменя
с връзкарство, с адми-
нистративна принадлеж-
ност, с роднинство.
Неща още твърде
помнени от по-възраст-
ните граждани. Е, защо
Унгария например, със
същия брой хора като
нас, няма такива проб-
леми. Но там медицина-
та е насочена към
здравето, а не се
решават с нея полити-
чески, корпоративни
или геополитически
въпроси.

Любомир
ЦАНКОВ
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ÈÈ
ваксинационен план, както и поставяне-
то на втора доза на направените до
момента имунизации.

Още вчера стана ясно, че за личните
лекари ваксини няма. Те или не получа-
ваха заявените количестваq или получа-
ваха много малко дози.  Вчера сутринта
първи от ВМА съобщиха, че спират
масовата ваксинация, същото потвърди-
ха малко по-късно и от болница "Света
Анна" и "Свети Иван Рилски".

В Добру-
джа сел-
ското
стопанст-
во вече
не носи
печалба,
показват
статисти-
ческите
данни.

Çåìåäåëèåòî
â Äîáðóäæà
âå÷å íå íîñè
ïå÷àëáà

Çàïëàòèòå
â àãðîñåêòîðà
ïàäàò, ñðèâúò
çàïî÷íà îùå
ïðåç ìèíàëàòà
ãîäèíà

Сривът на заплатите в агросекто-
ра, започнал през миналата
година, вече е ясно изразен. Само
за 3 месеца - от септември до
декември 2020 г. броят на заетите
в земеделието е спаднал с близо
5%. Впечатление прави ясно
изразеният по-нисък ръст на
заплатите в земеделието. Средно
1257 лв. са получавали заетите в
селскостопанските фирми в Добру-
джа до септември 2020 г. През
декември обаче селското стопанp
ство изпада от първите 5 позиции
на секторите, даващи най-високо
възнаграждение. Така според
статистиката най-добре платени са
работещите в енергийния сектор,
здравеопазването и социалните
дейности, държавното управление,
в сферата на образованието,
където средното заплащане е от
1532 лв. до 2012 лв. 1357 лв. е
била средната месечна заплата в
селското стопанство в Добричко
в края на 2019 г.  4

Снимка Пресфото БТА
Асеновград. Деца участваха вчера в патриотичен урок за живота и делото на
Васил Левски пред паметника на Апостола в града.
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Временно ще преустано-
вим зелените коридори
заради липса на ваксини,
обяви здравният министър
проф. Костадин Ангелов. От
ВМА уточниха, че продължа-
ва ваксинирането по отдел-
ните фази, съгласно Нацио-
налния ваксинационен
план, както и поставянето
на втора доза на направе-
ните до момента имуниза-
ции.  "Зелените коридори"
за ваксиниране бяха откри-
ти на 20 февруари, като по
този начин се даде възмож-
ност на всички желаещи да
си поставят ваксина срещу
COVID-19, да го сторят без
оглед на това в коя група
от Националния имунизаци-
онен план попадат, припом-
ня Топновини.бг. От тогава
до днес бяха отчетени
рекорден ръст за страната
ни с над 65 000 ваксинации
при общо 168 462 поставени
дози от началото на имуни-
зацията у нас. През послед-
ните 24 часа у нас са
регистрирани 1733 нови
случая на коронавирус при
направени 12 066 теста,
сочат данните от Единния
информационен портал.
Това означава, че 14,36% от

Ñïèðàò "çåëåíèòå êîðèäîðè"
çàðàäè ëèïñà íà âàêñèíè
Çäðàâíèÿò ìèíèñòúð ïèñà
îñòðî ïèñìî äî "ÀñòðàÇåíåêà"

Ïðîô. ×îðáàíîâ: Ùå èìà ïèê íà çàðàçåíè òî÷íî â íàâå÷åðèåòî íà èçáîðèòå
гарската ваксина всичко върви по
план. Научната част се прави, но
ни трябваха много средства за пред-
клинични проучвания. Ние посто-
янно докладваме напредъка по раз-
работката на хората, които ни да-
доха парите - института "Луи Пас-
тьор", каза Чорбанов. Според него
клетъчният имунитет на хората, пре-

взетите проби са дали
положителен резултат. 6331
от тестовете са по метода
PCR, a останалите 5735 са
бързи антигенни тестове.
Ние се надбягваме с вируса
и ще видим кой ще финиши-
ра пръв, коментира здравни-
ят министър Костадин
Ангелов. Общият брой на
потвърдените случаи у нас
вече е 242 124. Увеличава се
броят на активните случаи и
към момента те вече са 30
093. Увеличава се и броят на
настанените в болница -
4202, от които 369 са в
интензивно отделение.
Медицинските служители,
при които е констатиран
новият коронавирус, са
общо 10 100. Главният
държавен здравен инспек-
тор доц. Ангел Кунчев
съобщи, че България е на 22-
ро място в ЕС по заболевае-
мост и на 5-о място на
Балканите със 156 на 100
000. На 14-о място сме по
смъртност в ЕС с 8,27 на 100
000 души. Запазва се тен-
денцията от последните дни
броят на излекуваните да е
по-нисък от този на новоза-
разените. През последните
24 часа са излекувани 505

Жребият за номерата, с кои-
то партиите и коалициите ще
участват в парламентарните из-
бори на 4 април, ще бъде изтег-
лен на 2 март, вторник, съобщи
говорителят на Централната из-
бирателна комисия Таня Цанева.
Тегленето ще се излъчва пряко
по БНТ 2. Поради здравната си-
туация и пандемичната обстанов-
ка струпване на много хора не е
препоръчително. Ще бъде по-раз-
лично, отколкото в други години,
когато сме провеждали жребий
по отношение на номерацията в
бюлетините, обясни тя. Партии-
те ще могат да изпратят като при-
състващи по един представител,
а коалициите по двама, стана яс-
но още на брифинга днес. ЦИК
вече е приела правилата за от-
разяване от БНР и БНТ на проя-
вите на кандидатите за народни

лидни и ще може с тези доку-
менти - лични карти или паспор-
ти, тези избиратели да гласуват,
обясни Цанева. 6976 машини за
гласуване са доставени до мо-
мента в страната. Те се съхраня-
ват на склад. Предстои подпис-
ване на протокол, с които ще
бъде установена тази бройка, съ-
общи Димитър Димитров, гово-
рител на ЦИК.

Пет от машините са предаде-
ни на институциите, които по си-
лата на закона трябва да извър-
шат сертифицирането им, уточ-
ни той. По предварителни данни
на ГРАО около 6 732 316 са гла-
соподавателите, които имат пра-
во да участват в парламентар-
ните избори, съобщи Таня Цане-
ва. Тя обаче акцентира, че това
е прогнозна цифра и не трябва
да се счита за окончателни дан-

души, така общият им брой
достига 202 005. Жертвите
на болестта у нас надхвър-
лиха 10 хил. души и броят
им вече е 10 026, 48 от
които са от последното
денонощие. До момента у
нас са поставени 168 462
дози на ваксините срещу
COVID-19. През последното
денонощие са извършени
20 236 имунизации - 3679 с
ваксината на "Пфайзер/
Бионтех", 435 с тази на
"Модерна" и 16 032 с тази
на "АстраЗенека". 32 008
души вече са получили по
две дози от ваксина.

Има изчерпване на
леглата във Военномеди-
цинска академия, в "Пиро-
гов" и в Окръжна болница,
но има достатъчно легла в
другите болници, обяви
председателят на Щаба
проф. Венцислав Мутафчий-
ски, цитиран от БГНЕС.
Здравното министерство е

изпратило остро писмо до
един от производителите на
ваксини - "АстраЗенека". В
него се констатира, че към
този момент има сериозно
забавяне на доставките на
ваксини от страна на
компанията. Като пример -
на 1 март България вероят-
но ще получи само 52
хиляди дози от препарата,
въпреки че по план те
трябва да са над 142 хиля-
ди, съобщи "Нова телеви-
зия". Затова здравният
министър настоява компа-
нията спешно да изпрати
52-те хиляди дози от препа-
рата към България, като
сме готови да осигурим
въздушен транспорт за
целта. В документа се
посочва и че масовата
ваксинация у нас се движи
с много високо темпо. А с
липсата на ваксини фирма-
та "отнема надеждата на
хората". ç

качества, трябва да се допуснат на
пазара. Има процедури за валиди-
ране на ваксини и лекарства, кои-
то не минават през европейски ре-
гулаторни органи и той трябва да
се използва, каза проф. Чорбанов
по отношение на възможностите за
внос на турска, руска или китайска
ваксина. По създаването на бъл-

Òåãëÿò æðåáèÿ çà íîìåðàòà â áþëåòèíèòå
çà èçáîðèòå âúâ âòîðíèê, 2 ìàðò

ни. Електронните заявления, по-
дадени извън България, до мо-
мента е 48 477. 10 000 са заяв-
ленията, подадени от територия-
та на Република Турция. 9300 са
от Великобритания, 6800 - Гер-
мания, Испания - 3070, допълни
Димитров. Окончателно 23 пар-
тии и 8 коалиции са получили
разрешение от ЦИК за участие в
предстоящия вот.

Таня Цанева припомни, че от-
каз за регистрация е приложен
за шест партии, подали докумен-
ти. Няма подадени нови жалби
до ЦИК, информира още Цанева.
Няма точна информация колко
членове на Секционните избира-
телни комисии са ваксинирани,
съобщиха още говорителите на
ЦИК. Това е децентализиран про-
цес, но според нас процедурата
върви добре.ç

представители, както и решение
по отношение на определяне на
процедурите чрез жребий, реда
на представяне на кандидати,
представяне на партии и коали-
ции в регионалните телевизион-
ни центрове. Комисията е прие-
ла и решение за избирателите,
чиито лични документи са с из-
текъл срок на валидност. Прието
е и решение по отношение на
подвижните секционни комисии
за избирателите с трайни увреж-
дания. Съобразихме се с проме-
ните, които бяха направени в За-
кона за извънредната ситуация.
Съгласно тези промени лични до-
кументи, които изтичат в срока
от 13 март 2020 г. до 31 януари
2021 г. се удължават с 6 месе-
ца. Това означава, че изтеклите
документи от 13 март 2020 г. до
датата на изборите ще бъдат ва-

Отварянето на заведенията от
1 март и на нощните заведения от
1 април ще доведе до изключител-
но високи нива на заразени точно
в навечерието на изборите, пре-
дупреди пред БТВ проф. Андрей Чор-
банов от Института по микробио-
логия на БАН. Категорично смятам,
че ваксините, които са доказали

карали коронавируса, е изключи-
телно силен и продължителен и то-
ва е било доказано от учени. Изс-
ледвания на клетъчния имунитет,
каквито се правят в чужбина, по-
казаха, че защита имат дори пър-
вите хора, разболели се от вируса
още през март м. г.", съобщи Чор-
банов.ç

Íàêðàòêî

КС образува дело по
казуса за фигурата на
прокурора, разследващ
главния
Конституционният съд образува
дело по искането на президента
Румен Радев да бъдат обявени
за противоконституционни част
от текстовете, с които беше
създадена фигурата на прокуро-
ра, разследващ главния
прокурор. Съдия-докладчик ще
е бившият върховен съдия
Павлина Панова, съобщи БНР.
Това става ден преди в сила да
влязат атакуваните от държав-
ния глава промени в Закона за
съдебната власт и Наказателно-
процесуалния кодекс. Според
тях до три месеца Висшият
съдебен съвет трябва да избере
наречения от Румен Радев
"особен прокурор".

НС гласува единодушно
за отпускане на
държавни парични
награди за особени
заслуги към нацията на
български творци
НС гласува единодушно със 75
гласа "за" проект на решение
за отпускане на държавни
парични награди за особени
заслуги към българската
държава и нацията на заслужи-
ли български творци, носители
на награди на фестивала
"Златният Орфей", съобщи БТА.
Държавните парични награди се
отпускат за срок от 3 години.
Изпълнението на решението се
възлага на министъра на
културата. Според приетия
текст 40 от наградените творци
ще получат награда в размер
от 500 лева, а други 23-ма -
350 лв. В хода на разисквания-
та народният представител от
"БСП за България" Нона Йотова
заяви, че остава неясен
въпросът за критериите, според
които едни получават триста
лева, а други петстотин лева.
Докато няма една държавна
политика по отношение на
хората на изкуството и какво
се случва, когато те навършат
определена възраст, дотогава
все ще има хаос. Депутатът
коментира, че има хора, които
изобщо не влизат в списъците
за награди. Мнението ми е, че
трябва да има цялостна
държавна политика по този
въпрос, заяви Йотова. Колегата
й Анастас Попдимитров
коментира, че един такъв
прекрасен повод, какъвто е
награждаването на творци, се е
превърнал в грандиозен
скандал, който е довел дори до
разваляне на взаимоотношения.
Той попита председателят на
Комисията по култура Вежди
Рашидов дали не е имало
начин целият този скандал да
бъде избегнат. Вежди Рашидов
прие критиките на депутатите
от левицата. Той се съгласи с
колегата си Нона Йотова, че е
необходима по-ясна политика
при определянето на наградите.
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Ïðîô. Èâî Õðèñòîâ: ÅÑ ñå ïðîâàëè
ñ ïàíäåìèÿòà, êîìåðñèàëíàòà
ìåäèöèíà å êàòàñòðîôà
Îáùåñòâàòà ïðèåìàò ìåðêè êàòî òîòàëíîòî ñëåäåíå è êîíòðîë, êîéòî áèâà
îïàêîâàí â ïðèêàçêè çà çàãðèæåíîñò, çàÿâè ñîöèîëîãúò è äåïóòàò îò ÁÑÏ

Европейският съюз
проспа ситуацията в
Италия, проспа коронак-
ризата, заяви социологът
и депутат от БСП проф.
Иво Христов в ефира на
БТВ.

Той бе гост в предава-
нето "Лице в лице" и
коментира горещите теми
за ваксините и геополити-
ката, за предстоящите
избори, какво ще промени
президентът на САЩ Джо
Байдън.

Ковид кризата показа,
че моделът на т. нар.
комерсиална медицина
катастрофира тотално. От
съвкупната смъртност на
света, повече от 20% се
падат на САЩ, посочи той.

Ковид истерията,
независимо откъде е как
започна, изигра много
полезна роля на различни
силови центрове по света,
каза още той. Регионите
станаха затворени крепос-
ти - това се случи с
Китай, Русия, САЩ, посо-
чи той.

Пандемията наложи
вземането на решения,
които нямаше да възприе-
мем в следващите поне
15-20 години. Говоря за
изкуствения интелект,
роботизацията, социална-
та и физическата дистан-
ция, базовия доход, гри-

Íà òîçè äåí

Събития
” 1616 г. - На Галилео
Галилей е забранено да
преподава астрономията на
Николай Коперник, като
противоречаща на тълкува-
нето на Светото писание.
” 1815 г. - Наполеон
Бонапарт извършва бягство
от остров Елба, след което
се насочва с привърженици
към Париж с намерение да
завземе властта.
” 1851 г. - В Шумен е
основан първият български
оркестър, негов ръководи-
тел е Михай Шафран.
” 1936 г. - По нареждане
на Хитлер в Германия
започва производството на
леките коли "Фолксваген".
” 1951 г. - В САЩ прези-
дентските мандати са
ограничени на два.
” 1980 г. - Израел и
Египет установяват дипло-
матически отношения.
” 1993 г. - Извършен е
атентат срещу Световния
търговски център в Ню
Йорк, при който загиват 6
души, а над 1000 са
ранени.
” 2004 г. - Президентът на
Република Македония Борис
Трайковски загива в
самолетна катастрофа
близо до Мостар.

Родени
” 1564 г. - Кристофър
Марлоу, английски драма-
тург
” 1802 г. - Виктор Юго,
френски писател
” 1861 г. - Надежда
Крупская, руска революцио-
нерка, съпруга на В. И.
Ленин
” 1861 г. - Фердинанд I,
цар на България
” 1932 г. - Джони Кеш,
американски певец
” 1954 г. - Майкъл Болтън,
американски певец

:

Ñòîÿí Ìèð÷åâ: Ñ ãðàæäàíñêàòà êâîòà îòâîðèõìå ïàðòèÿòà
è ðàçøèðèõìå "âåòðèëîòî" íà ïîäêðåïàòà

"Ние сме единствената
демократична партия и ка-
то такава след редене на
листи винаги има и довол-
ни, и недоволни. Има леко
напрежение, но ние сме
партия, в която сме показа-
ли през годините, че наре-
дим ли нашата листа, изло-
жим ли нашата платформа,
сме готови за избори и вър-
вим напред", категорично за-
яви Стоян Мирчев, народен
представител от Парламен-
тарната група на "БСП за
България", в ефира на БТВ.

В предаването "Тази сут-
рин" депутатът от левицата
обясни процедурата, по ко-
ято се редят листите с кан-
дидатите за депутати от БСП
за предстоящите избори на
4 април: "Уставът в партия-
та много ясно е записал, че
водачите ще се предлагат от
Изпълнителното бюро към
Националния съвет, който
трябва да ги одобри".

Като водач на листата в
Перник Стоян Мирчев опро-
верга слуховете, че в града
има напрежение: "В нашата
партия критики винаги има
по една или друга линия.

жата за ближния, премах-
ването на държавните
суверенитети, отбеляза
проф. Христов.

Професорът коментира
и "войната на ваксините".

Русия най-добре работи
в режим на обсадена
крепост. Страната показва
смайващи рекорди в
селското стопанство.
Стабилизира се държавна-
та машина. Но това, за
съжаление, не се случи в
Европа. Всеки си дръпна
чергата към него. Шенген
изчезна. Единственият
положителен момент
според него е, че Съюзът
е успял да спре притока
на мигранти и да намали
разходите за тях.

ЕС реши редица въпро-
си под маската на Ковид
кризата. Заради пандеми-
ята Европа осъзна, че
вече не е в състояние да
поддържа онзи модел на
щедри социални плащания
или да се превърне в
крайна дестинация за
притока от мигранти от
Африка и Азия. Че Европа
не може да бъде обетова-
на земя за всички бедни
по света. Както забеляз-
вате, системата от мерки
в момента се преглъща
без никакъв проблем.

Обществата приемат
мерки като тоталното

следене и наблюдаване,
тоталния контрол, който
бива опакован в приказки
за загриженост, смята
проф. Христов.

В момента на кризи се
задействат базови инстинк-
ти, като да убиеш, за да не
бъдеш убит, каза още той.

Хедонистичният капита-
лизъм създаде човек,
който не може да поеме
никакъв риск и стрес,
посочи проф. Христов.

 "Самата хедонистична
култура на капитализма
създаде един среден
човек, който не е в състо-
яние да приеме елемента-
рен стрес, какъвто са
преживявали нашите баби
и дядовци през войните.
Заведенията не били

отворени и за мнозина
това се превърна в изк-
лючителен драматизъм.
При нас, българите, обаче
има нещо, което липсва в
западните общества, и
това се нарича здрав
скептицизъм", сподели
социологът.

По думите на проф.
Иво Христов някои лекари
вече започнаха да приз-
нават, че не знаят как се
лекува вирусът, нито
какви са му скритите
ефекти, и посочи, че това
е нещо, което "отдавна е
подозирал, че ще стане".

На въпрос за Алексей
Навални проф. Христов
заяви, че става въпрос за
един антисемит и крими-
нален престъпник. ç

Ние имахме критични бе-
лежки по две конкретни по-
литики на Станислав Влади-
миров, но отново се насаж-
да грешно впечатление, че
директно го атакуват."

По думите на социалис-
та гражданските квоти по-
казват, че БСП отваря ши-
роко ветрилото на партията
- има футболисти, юристи,
професори, доктори.

"Обединението за спася-
ването на държавата е на
много по-високо равнище.
Всички различия, дори и
футболните, могат да бъдат
разрешени с една-единстве-
на цел - да спрем срутище-

то ГЕРБ, защото то унищо-
жава страната ни." Това ко-
ментира Мирчев по повод
футболните имена на Емил
Велев и Христо Марашли-
ев, които намериха място в
листите на левицата. "Зна-
ем отношенията между
ЦСКА и Левски, но тези два-
ма кандидати са намерили
силата да бъдат в една лис-
та и да се борят за страна-
та ни."

Стоян Мирчев отправи
критики към парламента, къ-
дето по думите му от 30 го-
дини се говори за сметки, а
е време да започне да се
говори за политики.

На въпроса справят ли
се управляващите с ковид
кризата Стоян Мирчев отго-
вори: "Българският народ
със собствени сили успява
да се справи, защото поли-
тическите решения, които
вземат управляващите, не
са свързани със степента на
заболеваемост - отваряме,
когато се вдига заболевае-
мостта, затваряме, когато тя
намалява. В Икономическа
комисия на парламента сме
обсъждали, че част от мер-

ките закъсняха с месеци".
Той даде за пример подк-
репата за средните предп-
риятия до 250 хиляди, която
закъсня с една година.

С ваксинацията социа-
листът отбеляза, че пробле-
мът е същият: "Не можаха
да направят информацион-
на кампания, не можаха да
убедят част от обществото,
че тези ваксини са полезни
- 48% от българите не искат
да се ваксинират. Не може
да поръчаме едно огромно
количество само от една
ваксина и в един момент да
се окаже, че няма достатъч-
но дози", заяви народният
представител от БСП, спо-
ред когото това е пореден
пример, в който общество-
то се опитва да се справи с
проблемите, които управля-
ващите на думи решават, а
на практика задълбочават.

"Проблеми има, около те-
зи проблеми има въпроси,
а ГЕРБ не успява да отгово-
ри адекватно. В същото вре-
ме виждаме хаос в систе-
мите, които се опитват да
оправят", завърши Стоян
Мирчев. ç

” 1954 г. - Реджеп Ердо-
ган, турски политик,
премиер и президент на
Република Турция
” 1958 г. - Силва Зурлева,
българска журналистка,
дългогодишен директор на
"Нова тв"

Починали
” 1953 г. - Николай
Державин, руски филолог
” 1985 г. - Тялинг Кооп-
манс, холандски икономист,
Нобелов лауреат
”  2000 г. - Йоанна
Савойска, българска царица
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В Добруджа селското
стопанство вече не носи
печалба, показват статис-
тическите данни. Сривът
на заплатите в сектора,
започнал през миналата
година, вече е ясно изра-
зен. Само за 3 месеца - от
септември до декември
2020 г., броят на заетите в
земеделието е спаднал с
близо 5 %. Това би могло
да се обясни със сезон-
ността на дейностите в
сектора, но сравнението с
декември 2020 г. доказва,
че все по-малко хора се
насочват към работа в
този сектор.

1101 лв. е средномесеч-
ното възнаграждение на
заетите в Добричка област
през четвъртото тримесе-
чие на миналата година.
Това е с 300 лв. по-малко
в сравнение със средното
за страната, уточнява
изследване на Териториал-

ното статистическо бюро в
Добрич. Впечатление
прави ясно изразеният по-
нисък ръст на заплатите в
земеделието. Средно 1257
лв. са получавали заетите
в селскостопанските
фирми в Добруджа до
септември 2020 г. През
декември обаче селското
стопанство изпада от
първите 5 позиции на
секторите, даващи най-
високо възнаграждение.
Така според статистиката
най-добре платени са
работещите в енергийния
сектор, здравеопазването
и социалните дейности,
държавното управление, в
сферата на образованието.
Средното заплащане в
тези сфери варира от 1532
лв. до 2012 лв. Заетите в
земеделския сектор вече
са с много по-ниски запла-
ти. Тенденцията е показа-
телна - за почти една

Ниви започнаха да жълтеят от
преовлажняване, най-сериозно е
положението в Предбалка-
наОбилните валежи през първи-
те два месеца на 2021 година в
Северозападна България първо
радваха стопаните, но сега част
от тях гледат нивите си с безпо-
койство. "В края на миналата сед-
мица ходих да огледам как вър-
вят посевите. Забелязах, че в ма-
сивите има жълтеникави петна.
Най-видимо е там, където са ми-
нали гумите на сеялката. Просто
стои като жълтеникави черти и
според мен става дума за ефект
от преовлажняването. Мисля та-
ка, защото нашата земя е малко
по-глинеста и трудно поема вла-
гата на такива места", коменти-
ра Тодор Атанасов, който е засял
пшеница.

Случващото се е по-характер-

Íèâè çàïî÷íàõà äà æúëòåÿò îò ïðåîâëàæíÿâàíå,
íàé-ñåðèîçíî å ïîëîæåíèåòî â Ïðåäáàëêàíà

година възнагражденията
падат с близо 200 лв.

1357 лв. е била средната
месечна заплата в селско-
то стопанство в Добричка
област в края на 2019 г.
Тогава секторът се е
нареждал на второ място в
класацията, в която най-
високи отново са били
заплатите на работещите в
сферата на електрическата
и топлинната енергия и
газообразните горива.

Последствията от
тежката и суха 2020 г. ще
продължават да рефлекти-
рат върху икономиката на

но за терени в Предбалкана и
онези части на региона, които
са с по-тежки почви. По-сериоз-
но е положението обаче при къс-
но засетите зимни житни култу-
ри прекратили вегетацията си във
фаза 2-3 лист. Тези растения на
практика веднъж бяха застара-
шени от внезапното застудява-
не, което в този район на стра-

Ïîðåäåí óäàð:
Ïðàçíè êîøåðè
â Ñåâåðîèçòî÷íà
Áúëãàðèÿ

Дойде ли синдромът на
празния кошер и в Добруджа?
Това питат с тревога пчелари
от Североизточна България. От
сдружение "Пчела Добрич 1946"
сигнализират за смъртност по
пчелите от 50 до 100%. Подмо-
рът е засегнал цели общини,
алармира Галин Георгиев, пред-
седател на пчеларската орга-
низация, в която членуват 250
стопани. "При мен лично загу-
бите са 50%. От 140 кошера
останаха половината. Имам ко-
леги с по 150-180 кошера, в
които няма нито една жива пче-
ла", съобщи пчеларят. Заедно с
колегите си той търси причини-
те за т. нар. синдром на праз-
ния кошер. "Само можем да га-
даем какво се е случило. Спо-
ред някои пчелари е заради пес-
тициди, други смятат, че е от
акари или нозематоза, трети из-
тъкват климатичните промени.
Всичко може да е, но няма ни-
що доказано на 100%", допъл-
ва Георгиев.  Това е причина
пчеларите постоянно да насто-
яват при срещите в работната
група в Министерството на зе-
меделието да се създаде наци-
онална акредитирана лаборато-
рия, която безпристрастно да
изследва и търси причините за
проблема.

През 2020 г. също е имало
подмор на пчелите в Добричка
област, но не е бил изразен в
такава степен. Според пчела-
рите е нормално след зимата
да се регистрира определен
процент смъртност при пчели-
те, но не в такива размери. "Се-
га имаме засегнати цели общи-
ни, смъртността е изключител-
но висока", разяснява още Га-
лин Георгиев.

Синдромът на празния ко-
шер е световен проблем през
последните години. Страната ни
вече не прави изключение. Га-
лин обяснява, че от загиналите
в неговия пчелин 70 кошера,
само в 7 са открити мъртви пче-
ли и по тях може да се търси
причината за подмора. В оста-
налите кошери няма нито една.
"Пчелите буквално са изчезна-
ли. По принцип те не зарязват
пилото си. След като майката
снесе, те се грижат за него, ако
трябва ще умрат от глад или
жажда, но не отиват никъде. Се-
га ние установяваме, че има пи-
ло без нито една пчела в ко-
шера", не крие тревогата си пче-
ларят.

Стопаните са установили, че
между Коледа и Нова година
пчелите са били налични в ко-
шерите. Месец по-късно, при
подхранването в края на януа-
ри и първите дни на февруари,
пчелите са изчезнали.  Георгиев
изчислява, че възстановяване-
то след този тежък удар ще от-
неме най-малко 3 години, де-
сетки хиляди левове и ще до-
веде до отказ от пчеларството
в Добруджа.ç

ледвалите валежи през февруари
пък вече осезаемо влошиха ситу-
ацията на много места. Влагата в
еднометровия слой стигна до пре-
делната си норма на много места
в региона и там и сега може да
се видят локви по краищата на
нивите", коментира агроном Валя
Петрова. Преовлажняването мо-
же да лиши растенията и от кис-
лород. Без него растенията заба-
вят цикъла си на развитие заради
непълноценно хранене.

Към настоящия момент оба-
че е още рано стопаните да се
притесняват сериозно. Ако през
следващите дни до седмица вре-
мето се стопли и не вали, влага-
та бързо ще се изпари и расте-
нията ще се възстановят. Колко-
то по-скоро се случи това, тол-
кова по-малки ще бъдат иконо-
мическите щети за стопаните.ç

Çàïëàòèòå â çåìåäåëèåòî
ïàäàò, ñðèâúò çàïî÷íà îùå
ïðåç ìèíàëàòà ãîäèíà

Добруджа. Към момента
наличните почвени запаси
от влага "обещават" по-
добра сеитбена кампания
на пролетни култури и
дават надежда за по-добра
стопанска година.

Добричка област се
нарежда на 18-о място по
показател средна работна
заплата за четвъртото
тримесечие на миналата
година. Най-високи са
възнагражденията в облас-
тите София - 1959 лв.,
Враца - 1360 лв. и Варна -
1302 лв., показват още
данните от статистиката.ç

Ñåëñêîòî ñòîïàíñòâî â
Äîáðóäæà âå÷å íå íîñè ïå÷àëáà

Затоплянето на времето пак
е напът да излъже овошките в Се-
верозападна България, притесня-
ват се стопаните, защото набъб-
ването на пъпките е факт и в рав-
нината, и в планинските части. Хо-
рата се страхуват, че променли-
вото време пак може да се окаже
фатално за реколтата им и тази
година. Затова се надяват, ако Ба-
ба Марта се разлюти, да не е
задълго и да не натрупа изведнъж
много сняг. "Лично аз ще се по-
чувствам по-спокоен чак като ми-

Îâîøêèòå â Ñåâåðîçàïàäà ïàê ðàçäóâàò ïúïêèòå,
ñòîïàíèòå îòíîâî ïðèòåñíåíè îò ìàðòåíñêè ñíåãîâå

не 26 март, защото още помня де-
ня, в който миналата година сне-
гът попари и цветовете на ранни-
те сливи, и надеждите ми за ня-
каква реколта. Няма нужда да ви
пояснявам, че просто нямаше та-
кава. Та затова си ме е страх от
времето през този лъжовен ме-
сец. Всички знаем, че Баба Марта
може да е много люта", обяснява
Светлин Симеонов, който има
овощна градина в Предбалкана.

В равнината стопаните също
не са застраховани. Те даже вече

изпитаха капризите на природата
тази година. "Само преди броени
дни, както си валеше дъжд, из-
веднъж го пресече на суграшица
и капките дъжд започнаха да за-
лепват по клоните на дръвчетата.
Помислих си, че и при нас се случ-
ва това с ледолома, който създа-
де много проблеми на колегите от
планинските части преди месец, но
този път ни се размина, защото
валежът бързо спря и след около
час все едно нищо не се беше
случвало. В моята овошка ледът

се стопи бързо, без да счупи нито
един клон. Сега да видим, като се
затопли, дали не са отишли пъпки-
те. Надявам се, че и с това съм се
разминал, но знае ли човек", ко-
ментира Георги Николов, който има
овощна градина край река Дунав.

Овощарите в региона обаче
оползотворят по-топлите дни, за
да избързат с второто зимно пръс-
кане. То задължително се прави
преди разпукването на пъпките, ко-
ито така или иначе вече са набъб-
нали.ç

ната беше до -12, -13 градуса и
то без наличие на снежна пок-
ривка, която да ги пази от зам-
ръзване и втори път - от голямо-
то количество вода, което се нат-
рупа наведнъж в почвата.

"Наистина още през януари
влагата тук беше много. Количес-
твата във Врачанско на доста мес-
та надхвърлиха 146 л/m2. Пос-

Ñåëñêîòî ñòîïàíñòâî â
Äîáðóäæà âå÷å íå íîñè ïå÷àëáà
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Държавният руски музей
ще изпрати през март във
Финландия за изложение в
Художествения музей
"Атенеум" в Хелзники 28
картини от своите фондове
на Еля Репин, съобщава
ТАСС.

От 19 март до  29 август
в Хелзинки ще се предста-
вят признатите шедьоври
на Репин: "Бурлаци на
Волга", "Садко", "Запорож-
ци", "Какъв простор!", "17
октомври 1905 година", а
също и няколко портрета и
работата "Подготовка за
изпит", която Репин посоч-
ва като своя първа карти-
на. Изложбата ще се
допълни от графични
творби - потрети на семейс-
твото на художника, карти-
ни на религиозна тема,
градски пейзажи.

Иля Репин (1844 -1930)
е велик руски художник от
епохата на демократическия
реализъм, академик на
Императорската академия
на художествата. Портре-
тист, автор на картини с
исторически и битов жанр.

Кейн Уинслет се чувства
ужасно след „Титаник“
Картини на Иля Репин
ще изложат в Хелзинки

Общинският съвет на Модена одобри
новото наименование на градския теа-
тър, който ще бъде кръстен едновременно
на Лучано Павароти и Мирела Френи.
Решението е в памет на двамата изклю-
чителни артисти, които са израснали
заедно и винаги са се отнасяли помежду
си като брат и сестра.

В есе, посветено на фил-
мовата легенда Федерико Фе-
лини, публикувано в мартен-
ския брой на списание
Harper's, Мартин Скорсезе
критикува "обезценяването"
на киното.

"Още преди петнадесет
години терминът "съдържа-
ние" се чуваше само когато
хората обсъждаха киното на
сериозно ниво и той беше в
контраст и съизмерим с
"формата", пише легендарни-
ят режисьор. "След това пос-
тепенно се използваше все
повече и повече от хора, ко-
ито поеха медийните компа-
нии, повечето от които не
знаеха нищо за историята
на изкуството и дори не смя-
таха за нужно това." Скор-
сезе задава въпроси, за да
подчертае проблема с диги-
талната ера: "Ако по-ната-
тъшно гледане се основава
от алгоритъма на това, кое-
то вече сте гледали, а нови-
те предложения се различа-
ват само по предмет или
жанр, къде тогава е мястото
на изкуството в киното?"

В публикация в "Ню Йорк

Портрет на Павел Третяков

Звездата на Хо-
ливуд Никол Кид-
ман се бои от пе-
перуди. Като мал-
ка тя израства в
Австралия, където
насекомите са с ог-
ромни размери.
Понякога преска-
чала през оградата
на къщата, без да
мине през портата.
Просто се страхува-
ла от тези напада-
тели в тревата. Тях-
ната къща се на-
мирала около Сид-
ни и малкото мо-
миче общувало на-
пълно свободно с
природата на Авс-
тралия.  Започва
актьорската си кариера в Австралия през 1983 г. През 1990
прави дебюта си в Холивуд в "Дни на Грохот", където се
запознава с бъдещия си съпруг Том Круз. Впоследствие два-
мата играят и в "Далече, далече" (1992). Следва сватбата
им. В следващите години Никол Кидман участва в редица
успешни продукции "Батман завинаги" (1995), "Миротворе-
цът" (1997), "Приложна магия" (1998) и "Широко затворени
очи" (1999) с Том Круз - последният им филм заедно. След
10-годишен брак те се развеждат. Актрисата е носителка на
награди "Оскар", БАФТА, "Сатурн", "Сребърна мечка" и три
пъти награда "Златен глобус".

Мартин Скорсезе:
Киното се обезцени

Таймс" през ноември 2019 г.
той обясни защо филмите на
Marvel приличат повече на
тематични паркове, отколко-
то на кино. Така определи
настоящата индустрия като
"негостоприемна за изкуст-
вото".

Писмените му аплодис-
менти към Фелини са засен-
чени от факта, че модерната
филмова индустрия проваля
нашата култура.

"Фелини бе художник,
който бе успял да изрази
безпокойството от ядрената
епоха, усещането, че всъщ-
ност вече нищо няма значе-
ние, защото всичко и всич-
ки могат да бъдат унищоже-
ни във всеки един момент",
пише Скорсезе. "Почувствах-
ме този шок, но също така
почувствахме възторг от лю-
бовта на Фелини към кино-
изкуството - и следователно
към самия живот".

В критиките си призова-
ва за възстановяване на из-
куството макар че,  филмо-
вият бизнес "сега е масов
бизнес за визуални развле-
чения".

Театро Комунале ди Модена ще носи името
на Лучано Павароти и Мирела Френи

Модена. На заседанието присъстваха
дъщерята на Мирела Френи, Микаела
Маджера, директорът на оперния театър
Алдо Сисильо и журналистът и експерт
по белканто Алберто Матиоли.

Бе показан видеоклип с исторически
кадри от живота и успехите на Мирела
Френи, избрани от нейното семейство;
по-специално такива с бившия й съпруг
Леоне Маджера, племенниците Матия и
Гая Превиди и сестра й Марта Френи.

Чрез преименуването на Театро Кому-
нале ди Модена на името на Лучано
Павароти и Мирела Френи, се присъеди-
няват двама необикновени артисти към
историята на града, между които също
така е имало дълбока приятелска връзка,
обич и привързаност към Модена.

Спомняйки си за Мирела Френи,
Муцарели сподели ентусиазма, "който тя
изрази, като направи любовта си към
Модена известна на света и предаде
страстта си към белкантото на по-
младите поколения".

Всеки път ми напомняше за важност-
та на предаването на таланта", добави
дъщерята на оперната прима. Изказвай-
ки "благодарност за този подарък и
признание, което градът даде на майка
ми с наименованието". Микаела Мадже-
ра определи като "прекрасен факта, че
името на Мирела Френи е свързано
завинаги с културната институция на
града заедно с това на нейния голям
приятел Лучано".

Директорът на Театро Комунале ди
Модена Алдо Сисильо говори за голяма-
та ангажираност на сопраното: "Френи
винаги е успявала да израства артистич-
но чрез неуморно разширяване на
репертоара".

Сопраното Мирела Френи почина на
9 февруари 2020 г. Тя дебютира в Модена
като солист през 1955 г. с ролята на
Микаела в операта "Кармен" от Бизе.

"Мирела Френи беше посланик на
Модена по света заедно с Лучано Пава-
роти. По този начин ние искаме да
изразим своето уважение и почит", заяви
кметът на Модена Джан Карло Муцарели
пред сесията на Общинския съвет в

Никол Кидман се бои
от пеперуди



ЗЕМЯ 26 февруари 2021СЪБОТНИК 7. ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏприложение

В края на февруари
сутрините още са
студени, но можем да
открием малко топли-
на в литературните
заглавия. "Смокинята"
от Горан Войнович
(издателство ICU)
Горан Войнович е
словенски писател и
поет, но същевременно
с това е режисьор,
сценарист. Авторът е и
трикратен носител на
литературната награда
"Кресник" за роман на
година. В "Смокинята"
Войнович среща
читателите с един
толкова познат на
всички човешки

„Смокинята“ на Войнович и стремежът
да разберем себе си

стремеж - да разберем
самите себе си. Фоку-
сът на историята е
поставен върху разпа-
дането на паметта,
смълчаните разочаро-
вания, прекъснатите
връзки и обърканите
чувства.

Романът разглежда
живота на три поколе-
ния от едно семейст-
во, обгръщайки
времево втората
половина на 20-и век
- от десетилетието на
военни действия и
насилие до наши дни.
И макар исторически-
те препратки и впле-
тената събитийна

достоверност да са
реални, в същността
си историята е съкро-
вен разказ за семейст-
вото и любовта, като
акцент в него са
поставени свободата и
изборите, които
правим. Горан Войно-
вич написа "Югосла-
вия, моя страна",
която надари читателя
с доверие.

"Смокинята" се
заравя в родовата
памет в родовата
памет, в житейската
история на семейство-
то си.

Преплитат се
историите на цял род

Художникът Едвард
Мунк е оставил мисте-
риозен надпис върху
картината си "Писъ-
кът", показаха инфра-
червени сканирания.
Малко и едва забеле-
жимо изречение, напи-
сано на една от най-
известните картини в
света, е причина за
много предположения
в света на изкуството.

Думите "Може да е
нарисувано само от луд"
са изписани с молив в
горния ляв ъгъл. Сега
нови тестове от Нацио-
налния музей на Нор-
вегия потвърдиха, че са
написани от самия ав-
тор. Оригиналната кар-
тина, показана за пър-
ви път в родния град
на Мунк - Осло, през
1893 г., се превърна в
радикален и вечен из-
раз на човешкото без-
покойство. Влиянието
му се простира чак до
филми на ужасите в Хо-
ливуд от 90-те.

и покрай тях, животи,
Балкани, войни,
разделения, любови,
вътрешни драми,
разочарования, поня-

кога кратко щастие.
Книга за нас и наши-
те болки. За смъртта
като "едра, презряла
смокиня, откъснала се

от клона под тежестта
на насъбралите се в
нея сокове". За ста-
ростта, но в нейната
изящна крехкост.

На страниците на "Малка
северна сага" оживяват впечат-
ленията на Йордан Радичков
от пътуванията му през раз-
личните сезони в Швеция - от
най-дългия ден в скандинавс-
ката страна до участието на пи-
сателя на кръгли маси с Кърт
Вонегът и Хайнрих Бьол. В
спомените на автора обаче се
преплитат и картини от род-
ния край, срещи с близки хо-
ра, както и мигове от детство-
то и бомбардировките над Со-
фия.

"Шведите имат слабост към
знамето, в небето на Швеция
навсякъде се веят знамена…
Стана ми мъчно за моето зна-
ме. Сечено от саби, пронизва-
но от куршуми, обгаряно в ба-
рутни пламъци, то бе символ

Йордан Радичков - „Малка северна сага“
Джафар Панахи е един от най-значимите

творци на "новата вълна" в иранското кино.
Филмите и талантът му от десетилетия са приз-
нати и ценени от международната кинообщност
и кинокритика. Той е носител на фестивални
призове като "Златен лъв", "Златна мечка", "Сре-
бърна мечка", "Златен леопард" и още десетки
престижни международни отличия. Сега голе-
мият ирански режисьор ще получи наградата
на Столична община на 25-ия София Филм
Фест за своя изключителен принос към изкуст-
вото на киното.

Творчеството
му е познато на
б ъ л г а р с к и т е
зрители още от
90-те години на
ХХ век, а сами-
ят той бе скъп
гост на София
Филм Фест
през 2002 и
2004 година .
Пълнометраж-
ните му филми
"Белият балон"
(1995, "Златна
камера" в Кан),
"Огледалото "
(1997), "Кръгът"
(2000), "Пур-
пурно злато "
(2003),  "Засада" (2006), "Това не е филм", "Спус-
ната завеса" (2013), "Такси" (2015), "3 лица"
(2018) са част от програмите на най-престиж-
ните филмови форуми през годините, като по-
вечето са били представяни на българската пуб-
лика в програмите на София Филм Фест през
годините.

Джафар Панахи е роден на 11 юли 1960 г. в
иранския град Мианех. Учи сценично майстор-
ство в Университета за кино и телевизия в Те-
херан. След завършването си снима филми за
телевизията и работи като асистент на Абас
Киаростами във филма "Сред маслиновите дръв-
чета" през 1994 г. След конфликт с иранското
правителство, развил се в продължение на ня-
колко години във връзка със съдържанието на
филмите му "Кръгът" и "Пурпурно злато", те са
забранени от ислямското правителство.

През 2010 г. иранските власти арестуват Па-
нахи в дома му, заедно с жена му, дъщеря му и
15 техни гости. Обвинени са в пропаганда сре-
щу властта и осъждат режисьора на шест годи-
ни затвор, като му налагат 20-годишна забра-
на да прави филми, да дава каквито и да било
интервюта - за ирански или чуждестранни ме-
дии, и да напуска страната. Но политическата
реалност не може да спре творческия му дух.
През 2012 г. Джафар Панахи е удостоен с наг-
рада "Сахаров" за свобода на мисълта на Ев-
ропейския парламент.

25-ият София Филм Фест
награждава Джафар Панахина човешката издръжливост."

"Малка северна сага" се по-
явява още през  1980 г., а още
на следващата година се сре-
ща с шведските си читатели в
превод. След изключителния ус-
пех на първия пътепис на Йор-
дан Радичков за Сибир "Неос-
ветените дворове", Швеция от-
правя официална покана към
автора за ново пътешествие.
Той се запътва към още една
мразовита страна с тетрадка и
изгризано моливче, за да на-
пише следващия си пътепис
"Малка северна сага".

Пътуването на Радичков за-
почва още в София с появата
на една сърна по средата на
булеварда и тя бележи нача-
лото на едно сюреалистично
пътуване из Швеция.

Едвард Мунк оставил скрито
послание в „Писъкът“

писано от самия Мунк
- за когото се знае, че
през целия си живот е
имал проблеми с пси-
хичното здраве.

Музеят стигна до
заключението, че думи-
те са написани от
Мунк, след като изпол-
зва технология за ана-
лиз на почерка и срав-
нение със собствените
му дневници и писма.
"Написаното без съм-
нение е дело на Мунк",
каза уредникът на му-
зея Маи Гуленг.

"Самият почерк ,
както и събитията, слу-
чили се през 1895 г.,
когато Мунк показва
картината в Норвегия
за първи път, всички
сочат в една и съща по-
сока."

През 1994 г. "Писъ-
кът" е откраднат от нор-
вежки музей на изкуст-
вата. Той е открит при
операция под прикри-
тие от британски детек-
тиви.

Произведението е
подложено на консерва-
ция в подготовка за
поставянето му в новия
музей в норвежката сто-
лица догодина. Изкуст-

воведите отдавна бяха
раздвоени в предполо-
женията дали изречени-
ето е акт на вандали-
зъм, извършен от въз-
мутен зрител, или е на-
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София е пълна със
сгради, които й отреждат
достойно място сред други-
те европейски столици.

Една от тях обаче
блестящо допринася за
архитектурния облик на
града след Освобождението
и години наред продължава
да предизвиква възхище-
ние у софиянци и гостите
на столицата - царският
дворец.

Тържествено открит през
1882 г., дворецът е първият
символ на българската
държавност. Тогава я няма
още дори емблематичната
историческа сграда на
Народното събрание.
Макар да не е голям и
пищен, както други евро-
пейски дворци, според
специалисти той е изтън-
чен в своята архитектурна
скромност и лесно може да
очарова заради разнооб-
разните си форми и украса.

Строежът е на два етапа
- по времето на княз
Александър Батенберг и по

времето на Цар Фердинанд
I. В по-далечното минало
на мястото на двореца е
имало турски конак със
затвор в подземията.
Тунели под него пък водели
до други сгради в София.
По време на Руско-турската
освободителна война се
превръща в болница, а
след като София е избрана
за столица, става резиден-
ция на Батенберг.

За нас сградата има и
друга историческа стой-
ност. Именно в бившия
турски конак, през януари
1873 г., се е състоял
съдебният процес срещу
Апостола на Свободата
Васил Левски - идеолог и
организатор на национал-
но-освободителната борба.

Архитект на средната
част, където е и главният
вход на двореца, както и на

западното крило, е знаме-
нитият архитект Виктор
Румпелмайер. Десет години
след това Фердинанд
възлага построяването на
североизточното крило,
където са личните помеще-
ния на княжеската фами-
лия. Архитект Фридрих
Грюнангер майсторски
прибавя новата част, а
строителството продължава
до 1895 г. През 1942 г.

Царският дворец - първият символ на
държавността след Освобождението

царското семейство се
премества във Врана и
Царска Бистрица, а през
1946 г. в двореца се наста-
нява Министерският съвет
и Висшата партийна
школа. Една от залите дори
се превръща в кабинет на
Георги Димитров.

В наши дни вътре се
помещават Националната
художествена галерия и
Етнографският музей.

Село Байлово - род-
ното място на големия
български писател Елин
Пелин - става все по-
малолюдно. В селото жи-
веят около 200 души,
разказват местните жи-
тели, но уточняват, че
това е по списък, броят
им намалява с всеки из-
минал ден. Жителите на
Байлово живеят трудно,
както в повечето българ-
ски села, животновъдст-
вото е унищожено, а
малкото останали мла-
ди хора работят, какво-
то могат. Старите пък
живеят предимно от пен-
сията си. "Певецът на
българското село", как-
то наричат Елин Пелин,
наистина е пресъздал ду-
ха на българското село,
заемащо централно
място в творчеството му.

Писателят израства в
среда, където образова-
нието било на особена
почит. Баща му редов-
но носел книги от паза-
ра в града, където про-
давал вар. В домашна-
та му библиотека били
"Рибният буквар", "Под
игото" и съчиненията на
Христо Ботев и Любен
Каравелов. Завършва
началното си образова-
ние в родното си село,
след което заминава да
учи в София (1890 -
1891, първи гимназиа-
лен клас), Златица, Па-
нагюрище и Сливен
(1892 - 1894, където за-
вършва днешните 5 и 6
клас). Не завършва гим-
назия; страстно се ув-
лича в четене, основно
опознава българската и
руската литература.

Рисуването, наред с
четенето, била една от

"Площадът на Сво-
бодата" в центъра на
Русе е оформен след Ос-
вобождението. Преди
това на негово място е
имало турско гробище
и джамия. Когато е взе-
то решение да се издиг-
не Паметник на Свобо-
дата на това място, но-
вият център на града
все още се оформя като
такъв. Паркостроители-
те Рихард Нойвирт и
Фердинанд Холобер
създават невиждана до-
тогава градска градина
с палми, кактуси, бана-
нови храсти, японски
ябълки и други екзотич-
ни растения. В средата
на градината се издига
"Паметникът на Свобо-
дата". Той е проектиран
в началото на XX век
от италианския скулп-
тор Арнолдо Цоки (Ар-
налдо Дзокки), а е из-
работен от Георги Ки-
селинчев. Статуята на
върха представлява фи-
гура на жена, която

По следите на Елин Пелин

големите му страсти. Не
е приет в Рисувалното
училище и се връща в
Байлово, където през
следващите две години
пише първите си сери-
озни произведения.

Днес в Байлово вре-
мето тече бавно, далеч
от градския живот. За-
пустяло по време на
войните на Османската
империя с Австрия и
Руската империя, днес
село Байлово изглежда
почти по същия начин.
Но Елин Пелин е успял
да създаде ярки и незаб-
равими образи, много от
които вдъхновени от не-
говите съселяни от Бай-
лово, близки и позна-
ти. Опознал е в детай-
ли селския бит и душев-
ност, като майстор на
късия разказ създава
"Напаст Божия", "Ветре-
ната мелница", "На оня
свят", "Гост", "Андреш-
ко", "Пролетна измама".
Той сътворява и българ-
ската поема "Гераците".
Последният собственик
от рода Гераците бил
Димитър Гераков - Ми-
то Герака. Днес къща-

та, където живяло извес-
тното семейство вече е
хотел.

Сред забележителнос-
тите на селото са род-
ната къща на Елин Пе-
лин, читалището с ки-
носалон за 80 души, го-
ляма библиотека, църк-
вата в която Дядо Доб-
ри - Светецът от Бай-
лово поддържаше, "езе-
рото на Андрешко", опи-
сано в разказа на Елин
Пелин.

С особена симпатия
Елин Пелин пише за
тежката участ на селс-
кия учител: "Душата на
учителя", "Кал", "Са-
мичка", "В интерес на
просветата". Той е ху-
дожник с широк инте-
рес към света; наред с
нерадостните страни на
живота, описва и кра-
сотата в противоречи-
вата пъстрота на дейст-
вителността, поезията в
селския живот. С особе-
на пластичност се отли-
чават лиричните му пей-
зажи, в които хубостта
на природата е свърза-
на с труда и чувствата
на хората.

Старите спомени от Русе
държи меч в лявата си
ръка, сочейки в дясна-
та посока, откъдето са
дошли освободителите.
Единият от двата брон-
зови лъва при основа-
та разкъсва с уста роб-
ските вериги, а другият
пази Меча и Щита на
Свободата. На пиедес-
тала има релефни изоб-
ражения на опълченс-
ки сцени. Текстът на
главния надпис гласи:
"На поборниците и
опълченците, които са
взели участие за Осво-
бождението на Бълга-
рия през 1876-1877г."
Градината се краси и от
четири фонтана. Най-
незабележимо и в съ-
щото време най-инте-
ресно е малкото фон-
танче, с фигура на мъж
здраво стиснал грама-
ден змей с широко раз-
творена паст, от която
блика вода. Това е най-
старият фонтан в гра-
дината - от 1926 г., из-
работен от скулптура

Владимир Владимиров.
В края на площада,

до Доходното здание, е
сградата на фабрикан-
та Андреа Тюрийо, пос-
троена през 1897 г. от
италианския архитект
Нино Росети. Известно
време е хотел "Буле-
вард", а през 1902 г. Тю-
рийо я продава на бра-
тя Равенски от Тетевен.
На приземния етаж те
правят сладкарница "Те-
тевен", която просъщес-
твува до началото на
90-те години. На горни-
те етажи се е помеща-
вал "Гранд Хотел Тете-
вен". Срещу паметника,
зад градинката с кафе-
нетата е къщата, където
за първи път е прожек-
тирано кино в Бълга-
рия. Старите русенци
помнят и лятното кино
"Олимпия", на мястото
на сегашната поща, как-
то и цирка, който раз-
полагал шапитото си на
мястото на сегашната
Съдебна палата.
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Сара-Нора Кръстева: Най-важно е
публиката да бъде с нас
Дрю Баримор и изпитанията на славата

Актрисата Дрю Бари-
мор има нетипична съдба,
която сякаш й определя
успехите и бедите. Само
на пет години дебютира в
киното в реклама за
кучета. Когато едно я
ухапва леко, тя не бърза
да се разплаче, а само се
засмива.

Годината е 1980-а и тя
вече играе в малка роля в
мистична лента. Нейният
кръстник Стивън Спил-
бърг през следващата
година я кани да играе
сестрата на главния герой
в "Извънземни". Въпреки
лошите прогнози на
критиците филмът спечел-
ва 800 милиона долара.
Баримор е наградена с
много похвали и първата
си награда "Млад артист".

Пътят към голямото кино
е отворен. След две годи-
ни младото дарование
вече има номинация за
"Златен глобус" за играта
си в "Непримирими
противоречия". Повечето
момичето по това време
си играят с кукли.  През
1985 г. предизвиква
възторг сред критиците,
като в един филм играе
две различни роли по
разказите на Стивън Кинг
- "Котешко око". Върху
нея се стоварват славата
и успехът и това й носи
само беди. На 11 години
започват проблемите с
алкохола, а на 13 вече
взема наркотици. Попада,
за щастие, в клиника за
рехабилитация и след една
година лечение, я напус-

ка. Описва преживявани-
ята си в книгата "Малко
изгубено момиче".

Така тя успява да се
измъкне от тресавището
на пороците. Благодаре-
ние на филмите  "Лоши
момичета" и "Безумна лю-
бов" безболезнено преми-
нава към зрели герои от
екрана.  През 1995 г.
създава и продуцентска
компания Flower Films,
като повечето проекти са
романтични комедии.

През 2010 г. за роля в
телевизионен филм  "Си-
вите градини" тя грабва
"Златен глобус" и награда
"Грейси". Нейният талант
няма граници и през 2014
г. се ражда нов съвместен
проект с Адам Сендлер
"Смесените".

Сидни Поатие - който
на 20 февруари навърши
94 години - е получил
практически всяка възмож-
на награда в шоубизнеса:
"Оскар", "Грами", "Златен
глобус", както и награди за
творчески постижения от
AFI, BAFTA, NAACP
Image Awards, SAG и
Kennedy Center Honors и
това не са всичките му
отличия.

Въпреки че славата му
е огромна, остава загадка
дълбочината на трайното
му въздействие върху
развлекателната индуст-
рия, започвайки с това, че
е първият чернокож носи-
тел на "Оскар" за най-
добър актьор за филма от
1963 г. Lilies of the Field.

Липсата на расово
разнообразие във филмо-
вата индустрия все още е
проблем и в 21-ви век. Но

"Избрах камерната
опера на Нино Рота,
защото това произве-
дение не е поставяно
в България и е вели-
колепна възможност да
бъде представено от
млади артисти - сту-
денти от Национална-
та музикална акаде-
мия", каза директорът
Огнян Драганов

На 26 февруари от
19.00 ч. и на 27 фев-
руари от 16.00 ч. за
първи път в България
на сцената на Старо-
загорската опера ще
оживее едноактната ка-
мерна опера по музи-
ка на големия итали-
ански композитор Ни-
но Рота "Двамата
свенливци".

Спектакълът е съв-
местна продукция на
Държавната опера-
Стара Загора и Наци-
оналната музикална

Сидни Поатие - легендата, променила Холивуд
такова не съществуваше,
когато Поатие дебютира в
киното през 1950 г. във
филма No Way Out. Играе-
ха и други чернокожи
актьори в главните роли,
включително Джеймс
Едуардс и Хари Белафон-
те, но те се появяваха
изключително рядко. А
Поатие завладя обществе-
ното въображение като
никой преди него, с мекия
си, но мощен глас - с онзи
лек, незабележим акцент от
Бахамите, най-важното -
със своята почтеност.

Към 1965 г. той е
толкова утвърдена звезда,
че един от водещите
материали на сп. "Варайъ-
ти" от 1968 г. носи загла-
вието "Поатие или нищо".
Статията критикува фил-
мовите студия, че избягват
филми с расова тематика,
освен ако актьорът не

участва в тях. Той отваря-
ше врати, но това не
ставаше бързо и не бе
всеобхватно.

Най-известните му
филми, носещи огромен
касов успех, са "На учителя
с любов" и "Познай кой ще
дойде на вечеря". За всеки
от тях актьорът получава
впечатляващия за края на
60-те години хонорар от
750 хиляди долара.

През 1968 г. "Варайъ-
ти" заявява, че актьорът е
създал напълно оформени
и ярки персонажи. "Поа-
тие показа интелигентност,
лидерство, хумор и закач-
лива сексуалност, която е
"на милион светлинни
години отвъд" стереотипи-
те на по-ранните му роли
през 50-те години".

През следващите някол-
ко десетилетия с таланта
си Поатие сякаш просвет-

Премиера на „Двамата свенливци“ от Нино Рота в Старозагорската опера
ва.  Асистент-режисьор
Денис Бояджиев, отго-
ворен корепетитор
Евелина Станчовска,
превод от италиански
Мария Клинчева.

В двата премиерни
спектакъла участват
Любен Байчински -
тазгодишен стипенди-
ант на Академия "Бо-
рис Христов" в Рим,
Анастасия Алтухова,
Светозара Койнарска,
Стоян Буюклиев, Васо
Параскева, Костадин
Якшев, Ивона Ивано-
ва, Анджела Гелева,
Симона Тодорова, Ма-
рия-Магдалена Недко-
ва, Лора Радева, Анна
Янкова, Мериам
Шамс, Томас Томов -
победител в конкурса
"България търси та-
лант" през 2014 г., ка-
мерен оркестър на
Държавната опера-
Стара Загора.

лява публиката, като
създава живи и триизмер-
ни образи, докоснали и
отворили очите на хора,

които никога не бяха
срещали чернокож. Той
изигра герои, които хората
искаха да познават лично.

академия "Проф. Пан-
чо Владигеров". Аран-
жиментът за камерен

оркестър е на Виктор
Крумов и Мирослав
Георгиев, които ще ди-

рижират спектаклите.
Режисьор е Огнян
Драганов, сценогра-

фията е на Венцислав
Петров, костюмите са
на Теодора Джамбазо-
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На интервю за ра-
бота:

- Преди да ви взема
на работа в нашата
фирма, бих искал да
разбера , дали сте
склонен да лъжете, да
клинчите, да крадете,
да закъснявате?

Безработният:
- Не, но ако това е

необходимо за вашата
фирмата - мога да се
науча...

  

СЪВЕТ КЪМ МЪЖЕ-
ТЕ:

- При среща с Купи-
дон, стреляйте първи!

  

- Г-н полицай, парите
бяха в портмонето, а
портмонето в гащите...

- Г-жо! Как може да
позволите някой да ви
бръкне в гащите?

- Ама аз мислех, че
той с добри намере-
ния...

  

- Скъпи, какво мис-
лиш за това, да при-
състваш при раждане-
то?

- Скъпа, аз съм ста-
ромоден ,  искам да
присъствам само при
зачатието!

  

Доктор към шофьо-
ра на линейката:

- Карай към моргата!
Пациентът:
- Ама, докторе, не

съм ли за реанимаци-
ята?

- Господине, много
си чел в интернет...
стига с това самоле-
чение вече, ааа!

  

- Докторе, сърби ме
цялото тяло.

- А след като се из-
къпете?

- Първия месец не
ме сърби, но след то-
ва пак започва...

  

- Извинете, виждам,
че имате хапчета за
глава от 5 лева и от 20
лева. Каква е разли-
ката?

- Разликата е 15 ле-
ва.

  

- Здравейте, вашето
такси чака пред вхо-
да, идвайте!

- Аз не съм поръч-
вал такси!

- Времената са теж-
ки, сами си търсим
клиенти...

  

Преди имаше Кон-
дьо, а сега - МонДьо!
Преди имаше диско, а

Анекдоти

сега - Криско! Преди
имаше змейове, а се-
га - гейове!

  

- Ало? Отвлякохме
жена ти, дай 100 000 и
ще ти я върнем!

ДЕН 2:
- Ало? Ела си я взе-

ми, ние ще ти дадем
100 000...

  

- Абе, каква е разли-
ката между ортопеди-
чен и анатомичен мат-
рак?

- На ортопедичния е
полезно да се спи, а
на анатомичния е при-
ятно!

- Ясно, значи имам
ортопедична жена и
анатомична любовница!

  

Българин в бар в
Скопие си поръчва би-
ра. Барманът му я да-
ва и казва:

- Three euros.
Българинът му дава

2 евро. Барманът пов-
таря:

- Three euros.
Българинът го гледа

неразбиращо.

Барманът на чист
български:

- Бирата струва три
евро.

Българинът се подс-
михва, подава му едно
евро и казва:

- Знаех си, че за ед-
но евро ще си спом-
ниш българския език...

  

- Скъпи, преди сват-
бата държа да ти из-
повядам греховете си!

- Нали го направи
миналата седмица!

- Ми натрупаха се
нови данни!

  

- Защо си насинен
така?

- Бях на фитнес и
един си изпусна щан-
гата.

- Върху теб ли?
- Не, но ми стана

смешно.

  

- Пешо, какво ще
правиш, ако имаш па-
ри колкото Бил Гейтс?

- По ми е интересно
какво ще прави Бил
Гейтс, ако има пари
колкото мен?

  

- Една баничка със
сирене, моля.

- Те не са банички със
сирене, а с късмети.

- Как така?
- Ами, цял късмет е

да намериш сирене
вътре.

  

Между мъже:
- Жениш се, жената

първо ти взема фами-
лията, после ти я раз-
гонва!

  

Двама приятели си
говорят:

- Как искам да срещ-
на жена, която да ме
приеме такъв какъвто
съм!

- Що, кво ти е?
- Женен съм...

  

При доктора:
- Всеки ден ли пие-

те от сутринта?
- А не, в неделя пи-

ем от петък.

  

- Сине, тъп си като
ей тая маса!

И чука по масата.
- Тате, някой чука.
- Остави аз ще отво-

ря...

  

- Мила, може ли да
си свалиш маската, да
те целуна по нослето?!

- Не може, маските
са задължителни на
закрито... Но мога да
си сваля гащите?!

  

Детето на богомол-
ката:

- Мамо, а какъв бе-
ше моят татко?

- Хрупкав!

  

Влиза една майка с
10 деца в стаята на со-
циалната служба. Слу-
жителката, с ококоре-
ни очи:

- Тези деца... всич-
ките ли са ваши?!

- Да, и десетте, пет
момчета и пет моми-
чета.

- Ами... добре, каже-
те им имената.

- Момчетата са Пе-
тър, а момичетата Пе-
тя.

- Всичките имат ед-
но и също име?!

- Да, така ми е мно-
го по-лесно. Например
сутрин казвам "Пепи,
хайде ставай!" И всич-
ки стават. "Пепи, хай-
де на обяд!" И всички
идват...

- Ами ако трябва да
извикате само едно от
тях, тогава какво пра-
вите?!

- Много просто, ви-
кам го по фамилия...

  

- Ало , полиция , в
комшиите празнуват 15
души.

Дежурният:
- Ако не беше такъв

доносник, можеше и
тебе да поканят...

  

Учителката по геогра-
фия:

- Грациела, ама ти
нищо не знаеш за Па-
намския канал!

- Госпожо, ние тоя
канал го нямаме на те-
левизора...

  

- Отидох на психиа-
тър!

- И к'во ти вика?
- Какво си чакал до

сега, бе!?

  

Ако погледнеш на
живота трезво, ведна-
га разбираш, че тряб-
ва да се напиеш.

  

- Не се наспах!
- Причина?
- И причината не се

наспа!

  

- Искам да живея 240
години!

- Защо?
- Ами от малък меч-

тая да живея в собст-
вена къща. Като си
сметнах заплатата и из-
вадих всички разходи,
се получи 240 години.

- А инфлацията отче-
те ли?

- Мамка му, май ще
трябва да живея вечно!

  

- Скъпи, снощи съну-
вах, че ми даде 2000 лв.

- Добре, скъпа. Ос-
тави ги за себе си!

  

- Ало, господине, от
полицията звъним. На-
мерихме жена ви.

- И какво каза тя?
- Нищо.
- Не е тя!

Ãðàôèòèòå íà Áàíêñè
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Голямата българска цигу-
ларка Стойка Миланова е
активно концертиращ артист
от световна величина, вир-
туозен изпълнител и педа-
гог с тънък усет към взаи-
модействието между традици-
ите и съвременността. По-
вече от половин столетие
Стойка Миланова е нераз-
ривно свързана с музиката
и най-добрите постижения
на българската и европейс-
ката цигулкова школа. Един-
ствената българка, включе-
на в родословното дърво на
световните цигулари - Па-
ганини, Корели, Вивалди.

Родена на 5 август 1945
г. в Пловдив, тя започва да
свири на цигулка още на
4-годишна възраст, а неин
учител до края на обучени-
ето в Пловдивското музикал-
но училище е баща й - ци-
гуларят Трендафил Мила-
нов, който разработва соб-

Проф. Стойка Миланова - българската
прима на цигулката

ствена система и методика
на обучението по цигулка,
основано на постиженията
на общоевропейската и осо-
бено на френско-белгийска-
та школа.

Още в ранните години
изпълненията на Миланова
се отличават с интонацион-
на прецизност и виртуоз-
ност, а яркият й талант по-
лучава заслужено признание,
преди да завърши средното
си образование. През 1959
г. тя печели златен медал от
Първия републикански фес-
тивал на художествената са-
модейност, а през 1962-ра -
златен медал и от Осмия
международен фестивал на
младежта и студентите в Хел-
зинки. Следват отличия от
международния конкурс
"Кралица Елизабет" в Брюк-
сел (1967), "Карл Флеш" в
Англия (1970), наградата
Гран при дьо диск "Шарл

Крос" в Париж (1973) и наг-
радата за изкуство "Златни-
ят стрелец" - Рим (1979).

През 1969 г. Стойка Ми-
ланова се дипломира в Мос-
ковската консерватория в
класа на легендарния цигу-
лар Давид Ойстрах, с кого-
то я свързва тясно творчес-
ко сътрудничество. Десети-
летието между 1969 и 1979
г. бележи един от най-ярки-
те върхове в концертната
дейност на именитата ни ци-
гуларка, която  е солист в
най-представителните бъл-
гарски и европейски оркест-
ри, а като камерен изпъл-
нител активно концертира
със сестра си - пианистката
Дора Миланова.

"Аз имах щастието да ра-
ботя и концертирам в сът-
рудничество с най-великите
музиканти на века: с Йеху-
ди Менухин, с Хенрик Ше-
ринг, който ме избра да из-

свирим двойния концерт на
Бах, когато гостуваше в Со-
фия, а върхът на всичко бе-
ше дирижирането на Давид
Ойстрах на концерта за ци-
гулка от Брамс със Софийс-
ката филхармония в зала
"България". Тези мигове бя-
ха незабравими за мене и
мога да кажа, че дори само
това ми стига за цял живот".

Стойка Миланова разви-
ва и активна педагогическа
дейност, а нейни ученици са

успели изпълнители на бъл-
гарската и международната
сцена. Като своеобразен по-
дарък - изненада, трима от
тях: Людмил Ненчев (кон-
цертмайстор на Софийска
опера и балет), Десислава
Чолакова (концертмайстор
на СО на БНР) и Звездели-
на Халтъкова (член на
Destiny Quartet) изразяват
своята почит към дейността
на Стойка Миланова и
признателност като педагог.

Марк Шагал, руски
и френски художник от
еврейски произход, е
роден на 7 юли 1887
г. в Льозна, Беларус.
След като учи живо-
пис, през 1907 г. на-
пуска Русия и замина-
ва за Париж, където
живее в колония за ху-
дожници в покрайни-
ните на града. Като
свързва собствените си
лични, мечтани обра-
зи с идеите на попу-
лярния по онова вре-
ме фовизъм и кубизъм,
Шагал създава впечат-
ляващи творби, които
откриваме днес в све-
товните музеи и гале-
рии, а на търговете в
"Сотбис" те достигат
фантастични цени, ко-
ито кореспондират с
фантастика.

Той експериментира
с нови форми на из-
куството, като създава
своите прочути "летя-
щи" картини, както и
множество мащабни
творби. Шагал умира в
Сент-Пол-дьо-Ванс
през 1985 г.

Геният е израснал
в дом, лишен от из-
куство, или поне от об-
рази. Когато по-късно
в живота си започва

Един от най-почитаните
професор-доайени на НАТ-
ФИЗ проф.Надежда Сейкова
ще навърши 90 години на 28
февруари. Неподражаем тво-
рец, любим режисьор и все-
отдаен педагог, проф. Сейко-
ва оставя ярка следа в наци-
оналната култура и академич-
ното образование за театър.
Родена е на 28 февруари 1931
г. в Луковит, в семейство на
учители. Завършва ВИТИЗ
"Кръстьо Сарафов" в класа на
Боян Дановски. След дипло-
мирането си работи като

Един от доайените на НАТФИЗ проф. Надежда Сейкова навършва 90 години
асистент в Народния театър.
В периода 1981 - 1987 г. е
ректор на ВИТИЗ.

Започва кариерата си на
театрален педагог през 1955
г. Нейни възпитаници са
Христо Мутафчиев, Венета
Зюмбюлева, Емил Емилов,
Владимир Карамазов, Алек-
сандър Воронов, Васил Би-
нев, Гергана Стоянова, Явор
Караиванов, Красимир Ран-
ков, Захари Бахаров, Мария
Каварджикова, Веселин Ме-
зеклиев, Руслан Мъйнов,
Владимир Колев, Мариан

Бачев, Антоний Генов, Ан-
гел Генов, Янина Кашева,
Владислав Прелезов, Диана
Любенова и други актьори и
режисьори.

На 27 март 2016 г. проф.
Сейкова заедно с проф. Ни-
колина Георгиева стават пър-
вите носители на наградата
"Икар" за значим принос ка-
то преподаватели на театрал-
ни изкуства. На 15 октомври
2019 г. е удостоена с почет-
ната награда за театрална пе-
дагогика на френската акаде-
мия "Флоран".

„Летящите образи“ на вечния творец Марк Шагал
да рисува фигури, чи-
чо му, който бил мно-
го набожен, отказвал
да се ръкува с него.
Всички очакват най-
голямото от деветте де-
ца в семейството да
помага в издръжката
му. Така ранният ин-
терес към изкуството
не е посрещнат с ен-
тусиазъм. Все пак му
позволяват да посеща-

ва местното художест-
вено училище.

Въпреки че Шагал
говори за родния си
град в спомените си ка-
то за "странен град, не-
щастен град, скучен
град", той често е обект
или "мизансцен" в кар-
тините. Най-накрая ус-
пява да напусне про-
винцията, отива в
Санкт Петербург и на

19 години започва да
учи в Императорското
дружество за защита на
изобразителните изкус-
тва. Там не му харесва
задължителното изуча-
ване на класическото
изкуство. Толкова е бе-
ден, че понякога е на
границата да припадне
от глад.

Докато е в Париж,
той живее известно вре-
ме в прословутата La
Ruche - своеобразна ко-
лония на художници.
Там е също Амедео Мо-
диляни, Робер Делони
и Фернан Леже. Чети-
рите години от първия
му престой във френс-
ката столица често се
смятат за най-добрия
период на Шагал. Пред-
ставителни творби от
тогава са "Автопортрет
със седем пръста"
(1912), "Аз и селото"
(1911), "Почит към Апо-
линер" (1911/1912),
"Голгота" (1912), "Цигу-
ларят" (1912) и "Париж
през прозореца" (1913).
В тези картини Шагал
е вече художникът, ка-
къвто ще бъде следва-
щите 60 години. При-
чудливите фигуративни
елементи, често с гла-
вата надолу, създават

ефект, който понякога
наподобява филмов
монтаж и представя вът-
решното пространство
на фантазията. Често
главният герой е сами-
ят художник, къдрокос,
романтично красив.
Спомените от детство-
то и от родния град са
основни източници на
образност за твореца.
От платната му струи
"зрима поезия" и сигур-
но той прави света по-
красив и поносим за
живеене.

През 1915 г. Шагал
е в Русия и се жени за
Бела Розенфелд. А
влюбената двойка се
появява в неговата кар-
тина "Над града" (1914
- 1918) като летящи

влюбени - мотив, към
който той ще се връща
често. Върху платната
на Шагал оживява ви-
наги образът на Бела
- през целия му твор-
чески път.

Романтичният му
дух премества образи-
те и къщите в небето,
а самият той живее
почти сто години. С
творчество постига не-
вероятни висоти и в
края 70-те години на
миналия век в Лувъра
е подредена изложба от
негови картини - в чест
на 90-годишнината на
Шагал. А всичко започ-
ва с това, че баща му
дава 27 рубли и казва,
че повече пари за из-
куство няма…
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Õîðà îò ñòàð÷åñêè

äîìîâå â Èñïàíèÿ çà

ïúðâè ïúò îò ãîäèíà

îòèäîõà íà òåàòúð
Френските власти

заявиха вчера, че затягат
контрола на границата с
Германия заради коронави-
руса, предаде Ройтерс.
Работниците, които преми-
нават границата и за които
досега важаха по-либерал-
ни правила, вече ще бъдат
задължени да представят
негативен PCR тест, ако
влизат във Франция по
причини, които не са
свързани с трудовата им
дейност, посочиха в съв-
местно изявление френски-
те министри по европейс-
ките въпроси и на здравео-
пазването.

Насърчава се работата
от вкъщи в граничните
райони, заявиха министри-
те, след като френските и
германските власти заяви-
ха по-рано тази седмица,
че затварянето на общата
граница трябва да бъде
избегнато. Възможно е
въвеждането на съвместни
френско-германски поли-
цейски патрули, които
заедно да извършват
граничния контрол, заявиха
френските министри.
Френската ваксинационна
програма в региона също е
ускорена, ускорено е и
правенето на тестове за

Ôðàíöèÿ çàòÿãà êîíòðîëà
ïî ãðàíèöàòà ñ Ãåðìàíèÿ

Íàêðàòêî
:

Президентът на Китай
Си Цзинпин обяви на официал-
на церемония в Пекин пълна
победа на страната в усилията
за изкореняване на бедността
в селските райони. Китай
вярва, че при управлението на
Си през изминалите осем
години са били извадени от
бедността близо 100 млн.
души, а държавните медии
определят това постижение
като предварителен подарък по
случай 100-годишнината на
управляващата Комунистическа
партия тази година.
Съдът на ЕС
наложи на Испания глоба от
15 млн. евро за нарушаване на
правилата на Съюза за защита
на личните данни по време на
полицейско разследване.
Освен това страната ще трябва
да внася в европейския
бюджет и по 89 000 евро за
всеки ден, в който е продължа-
вало нарушението, постанови
съдът. През 2016 г. ЕС прие
правила за опазване на
личните данни на гражданите,
които са разследвани от
полиция и наказателните
съдебни органи. Мадрид не
спази крайния срок от май
2018 г. за приравняване на
правилата в своето национално
законодателство, което накара
Европейската комисия да
предприема правни действия.
Куба
започна масово производство
на втора разработена в
страната ваксина срещу
коронавирса - "Абдала", чийто
трети етап на клинични
изпитвания ще започне през
март. Властите отбелязаха, че
следващия месец трети етап на
изпитване ще премине и
първата кубинска ваксина
срещу коронавируса - "Собера-
на 02". В него ще участват 42
000 души. Очаква се препара-
тът да бъде доставян и на
други заинтересовани страни
като Индия, Виетнам, Иран и
Венецуела. По официални
данни в Куба са установени
над 46 000 случая на заразя-
ване с коронавирус. Починали
са 304 души, а над 40 000
пациенти са оздравели.

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ - СОФИЯ
НАУЧЕН ЦЕНТЪР ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ - ТЪРГОВИЩЕ
7700 Търговище ул. "Кюстенджа" №91; п.к. 49; тел. 0601 63518;

факс 0601 66490; E-mail: osz_targ@mail.bg

О Б Я В Л Е Н И Е
"Научен център по земеделие" - Търговище на основание чл. 16, ал. 2 във връзка с

чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13 от ППЗДС обявява търг с тайно наддаване за отдаване
под наем на недвижим имот - частна държавна собственост, представляващ поземлен
имот с ид. 73626.514.48, ведно с едноетажна жилищна сграда с площ от 62 кв. м,
намиращ се в кв. "Калково". Първоначална наемна цена 39 лв. на месец без ДДС.

Търгът ще се състои на 26.03.2021 г. от 10,00 часа в сградата на НЦЗ.
За повече информация: тел. 6-35-18; 0899936557; e-mail: osz_targ@mail.bg

В Испания е в ход масова ваксинация  срещу коронавируса. Италия,
Франция, Германия и Испания са с най-много смъртни случаи от

коронавирус в ЕС, но и четирите се нареждат след Великобритания,
която вече не е член на ЕС и която регистрира над 121 000 смъртни

случая от вируса, най-високата стойност в Европа.

Снимки Пресфото БТА
Премиерът на Армения Никол Пашинян

вчера оглави шествие на свои привържени-
ци в Ереван.  "Никол - премиер!", сканди-

раха присъстващите, събрали се около
Пашинян, сина му и телохранителите му.

Шествието мина покрай група поддръжници
на опозицията, които нарекоха Пашинян
"предател". Премиерът по-рано заяви, че
положението в страната е напрегнато, но
подлежащо на контрол, след като обвини

генералния щаб на армията в опит за
държавен преврат и уволни шефа на ГЩ
Оник Гаспарян. Арменският премиер от

няколко седмици е под натиск от опозиция-
та да подаде оставка заради военното

поражение на Армения срещу Азербайджан
през есента на 2020 г. в конфликта за

Нагорни Карабах.

Хора си купуват дюнери на павилиони на пл. "Тексим" в Истанбул.
Силно е намалял броят на чужденците, които посещават емблематично-
то за града място. Чужденците, посетили Турция през 2020 г.р са били

12,7 млн. души, което е със 71,7 процента от предходната година.

коронавирус, казаха още
те. Френските власти искат
да избегнат въвеждането
на нова национална каран-
тина заради коронавируса,
но затягат мерките по
места, на фона на увелича-
ването на броя на заразе-
ните с коронавирус.

Хора от старчески
домове в Испания за
първи път от година отидо-
ха на театър в сряда. Това
е първото им излизане от
година насам, пише АФП.
98-годишна жена си е
лакирала ноктите, оправи-
ла си е косата да бухне,
облякла си е коженото
палто върху дантелената
блуза. Милагро ("чудо" на
испански език) Фернандес
отива на театрално предс-
тавление. Влиза в хола на
дома и я посрещат с
ръкопляскания - персона-
лът не би пропуснал това
за нищо на света. Минала-
та пролет Милагро е
прекарала COVID. Дребнич-
ката дама се насочва към
изхода и се качва в микро-
бус с още трима пансионе-
ри - 87-годишния Антонио
Алонсо, 90-годишната
Конча Мартинес и 92-
годишния Хосе Телес,
закачливо подхвърлил

"Благодаря за разходката!"
към директорката на
заведението. Колата потег-
ля към булевард "Гран Виа"
- "мадридския Бродуей"."Ще
се отбием ли после да
хапнем някъде?" - пита
Хосе, твърде развълнуван
от това първо излизане. Те
не са напускали дома от
година. От година не са
виждали Мадрид и препъл-
нените му булеварди.
Директорката Лаура Ехея
би искала да придружи
четиримата си "подопечни"
- тя е по-развълнувана и от
тях. Първата вълна е

опустошила заведението.
Трийсетинагодишната жена
свенливо избърсва няколко
сълзи, споменавайки за
"десетките" от общо 180
настанени тук, които не са
оцелели.

Според доклад на
испанското правителство
от началото на декември
в домовете за възрастни
са починали между 47 и
50 процента от жертвите
на първата вълна. От
началото на пандемията
страната е регистрирала
официално над 68 000
смъртни случая. ç

"Ал Кайда" вероятно под-
готвя атентати, подобни на те-
зи от 11 септември 2001 г.",
пише британският в. "Дейли
мирър", пише Епицентър.

Според източник от ра-
зузнавателна служба светов-
ната терористична мрежа
има нов лидер. "Айман Зау-
хири, който наследи Осама
бин Ладен след убийството
му от американски военни в
Пакистан на 2 май 2011 г.,
или е мъртъв, или вече не
ръководи "Ал Кайда". Сега ис-
лямистите са под началство-
то на Сейф ал Адел (на араб-
ски - Меча на отмъщението)",
казал експерт, пожелал ано-
нимност.

 По думите на специалис-
та новият водач е роден в
Египет през 1960 или 1963 г.
под името Мохамед Салах ал
дин Зайдан. "Той вероятно е
получил военно образование
в Съветския съюз и се е из-
дигнал до полковник в арми-

"Äåéëè Ìèðúð": Íîâ ëèäåð íà "Àë Êàéäà" ïîäãîòâÿ àòåíòàòè
ята на родината си. Биогра-
фията на "Меча на отмъще-
нието" е богата. Този мъж в
края на 80-те години на ми-
налия век е взел участие в
борбата срещу руснаците в
Афганистан, терористичните
актове срещу американските
посолства в Кения и Танза-
ния на 7 август 1998 г., отне-
ли живота на над 200 души,
убийства на цивилни и опо-
ненти на режима на талиба-
ните в Афганистан (1996 - 2001
г.) и престъпления срещу чо-
вечеството по време на за-

почналата през 2011 г. граж-
данска война в Сирия", по-
сочва още събеседникът на
медията.

"Мечът на отмъщението е
много по-опасен и от Бин Ла-
ден, и от Захуахири. Този чо-
век има солидна военна под-
готовка, опит в организира-
нето и извършването на атен-
тати и много добри органи-
зационни и лидерски качест-
ва. Вероятно той вече про-
вежда реформи в "Ал Кайда"
и планира удари, подобни на
тези от 11 септември. ç
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Треньорът на ЦСКА
Бруно Акрапович заяви, че
няма никакви притеснение
срещу Лудогорец, в спора
на двата отбора за първо-
то място в шампионата.
Наставникът обясни, че
срещу любители на шахма-
та, като треньора на тима
от Разград Валдас Дамб-
раускас, е трудно да се
направи печеливша такти-
ка, но изрази надежда, че
ще излезе победител .
Босненецът разкри, че
добре познава слабостите
на съперника.

"Плейофите са далеч и
изобщо не мисля за тях.
Концентриран съм за мача
в събота. С две победи
можеш да станеш първи.
Няма смисъл да правим
сметки. Трябва да сме
концентрирани, всичко
друго пречи. Лудогорец не
ме притеснява. Можем да
реагираме на всичко, което
имат те. Разполагат с
индивидуални качества, но
имат и слабости, за които
знаем. Първата ми цел е
неутрализиране на техните
качества", заяви Акрапович.

"Може да има успех, ако
ги пресираме високо, но
може и да са си взели
поука от последния мач.
Знаем, че нашият стил на
игра е неудобен за против-
ника. Физически сме
подготвени. Могат да се
намерят много слаби точки

Един от шефовете в
ЦСКА 1948 е подал
оставка
преди мача с Левски в неделя
от 17 часа на Националния
стадион "Васил Левски". Става
въпрос за спортния директор
Кирил Котев, който е изразил
желание да напусне клуба,
съобщава "Котаспорт".

Барселона се завърна
на победния
път, записвайки домакински
успех с 3:0 над аутсайдера
Елче. Мачът беше отложен от
първия кръг на Ла Лига. След
неубедителното представяне
напоследък - тежкото пораже-
ние с 1:4 от ПСЖ в Шампион-
ската лига и 1:1 с Кадис,
каталунците най-после
зарадваха феновете си. В
герой отново се превърна
Лионел Меси, който блесна с
два гола - в 48-ата минута и в
68-ата.  Третото попадение във
вратата на Елче вкара Жорди
Алба в 73-тата. След успеха
Барселона се изкачи на
третото място с 50 точки, с
две повече от четвъртия
Севиля. Лидер с 55 е Атлетико
(Мадрид), а на втората
позиция е Реал (Мадрид) с 52.
Елче е на предпоследното 19-о
място с 21 точки.

Властите в
Калифорния обявиха,
че срещу 45-годишния Тайгър
Уудс няма да бъдат повдигнати
обвинения заради катастрофа-
та. "На мястото на инцидента
не бяха открити следи от
нарушаване на правилата на
движение и вероятно става
дума за инцидент, който за
щастие се размина без
сериозни последствия и други
пострадали", заяви областният
заместник-шериф Карлос
Гонсалес. Уудс претърпя тежък
инцидент, при която спасител-
ните екипи трябваше да се
разрежат колата му, за да го
извадят от нея. Голфърът беше
приет в болница и подложен
на операция заради множество
фрактури на крайниците.
Хирурзите му поставиха голям
брой медицински планки,
пирони и винтове, но животът
му е вън от опасност.

Лудогорец разполага с
добри футболисти, но аз
познавам техните слабости,
обяви Бруно Акрапович

в противника, но той може
и да се оправи. С Локомо-
тив (Пловдив) винаги се
представях добре в Разг-
рад. Това се дължеше
вероятно на агресивния
стил, който не е удобен за
Лудогорец. Ще се опитаме
да го направим пак",
анализира треньорът на
ЦСКА.

"Дамбраускас го позна-
вам от Хърватия. Той
свърши добра работа там.
Тук нещата са по друг
начин, разполага с по-
качествени играчи. Изиск-
ванията са по-големи. Той
обича да играе шах, както
и аз. Трудно е срещу
такива хора да направиш
тактика. Но се надявам да
стане хубав мач, който да
зарадва българските
фенове. Дано този път
победителят да съм аз.
Прогнози трудно се дават.
Ще изчакаме мача и ще
видим", сподели още
Акрапович.

"Винаги съм доволен,
когато резултатът идва
след хубава игра. Дали е
равенство, дали победа. За
мен няма голямо значение
като треньор. Разбира се,
искаме да бием и да се
качим на върха. Ние
трябва да сме отбор, който
да е умен до края на
първенството", добави
наставникът на ЦСКА.

"Победата над Черно

море беше много важна,
защото знаехме резултата
на Лудогорец. Здрав и
труден мач, а за нас
важни бяха трите точки.
Ние сме най-големият клуб
в България, така трябва да
се презентираме", допълни
босненецът.

"Казах някои неща на
играчи като професиона-
лист. Нищо не се е проме-
нило. Казах им да си
гледат своята работа. Не е
наша работа да се занима-
ваме с нещата извън
терена. Петър Занев е
капитан, който трябва да
успокои отбора. Нямаме
дисциплинарни проблеми.
Играчите правят нещата
както трябва", добави
Акрапович. - Тук се говори
само за напрежение и
притеснение. Никой не
казва, че трябва да се

радваме на такъв голям
мач. Трябва да се успокоят
нещата. Дано да не се
говори за съдиите след
срещата".

Ръководството на ЦСКА
ще плати 500 хиляди евро
за новия защитник Мено
Кох, който бе привлечен от
белгийския елитен Юпен,
съобщават местни издания.
Кох бе набелязан за
трансфер още през лятото
на миналата година, но
тогава клубът му отказа да
го продаде. През декември
двете страни възобновиха
преговорите и сега те бяха
финализирани от изпълни-
телния директор на ЦСКА
Пламен Марков. Новото
попълнение премина
успешно медицински
прегледи и се включи в
следобедното занимание
на тима.ç

В Левски ще продължат да разчитат на
Павел Колев да изпълнява функциите на
изпълнителен директор поне още месец.
Преговорите на собственика на клуба Нас-
ко Сираков с евентуални негови заместни-
ци засега не вървят. Наскоро членът на Уп-
равителния съвет на клуба Ивайло Цвет-
ков-Нойзи призна, че "сините" не са близо
до назначаването на човек на мястото на
Колев.

Изпълнителният директор подаде молба
за напускане в края на миналата година. Тя
бе одобрена на първото съвместно заседа-

Ïàâåë Êîëåâ çàñåãà îñòàâà â Ëåâñêè
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53-годишният Бруно Акрапович не се притеснява от добрите индивиду-
ални качества на футболистите на Лудогорец

ние на Управителния и Надзорния съвет на
клуба. За да си тръгне Колев обаче, първо
трябва да бъде намерен негов заместник,
който да бъде вписан в Търговския регистър.

Наскоро Павел Колев започна работа в
УЕФА. Той е и делегат на футболната цент-
рала, а във вторник съблюдава за провеж-
дането на двубоя от Шампионската лига
между Атлетико (Мадрид) и Челси. В мо-
мента повечето служители на УЕФА рабо-
тят дистанционно заради пандемията от ко-
ронавирус. Така че Колев може да изпъл-
нява задълженията си и от София.ç

Манчестър Сити записа 19-а поредна победа във всички турнири и направи голяма
крачка към 1/4-финалите на Шампионската лига, след като надигра с 2:0 Борусия

(Мьонхенгладбах) в двубой, в който германският тим домакинства на стадион "Ференц
Пушкаш" в Будапеща. Бернардо Силва откри резултата в 29-ата минута, след което

асистира на Габриел Жезус (65') за второто попадение.

Реал (Мадрид) влезе в историята на Шам-
пионската лига с още един рекорд. В 1/8-
финала срещу Аталанта, който испанският
гранд спечели като гост с 1:0, "белият ба-
лет" стана първият клуб, изиграл 100 мача в
елиминационната фаза на Шампионската лига
от старта на формата през 1992 г.

Реал (Мадрид) до момента е участвал в
25 сезона на турнира и във всеки един от
тях е преодолявал груповата фаза. Освен

Ðåàë (Ìàäðèä) ñ íîâ ðåêîðä â Øàìïèîíñêàòà ëèãà
това кралският клуб е единственият отбор,
постигнал 50 победи в елиминациите на
Шампионската лига. Втори в тази класация
е Байерн с 49 успеха.

Преди промяната на формата турнирът
носи името Купа на европейските шампио-
ни (КЕШ). Реал (Мадрид) е рекордьор по
трофеи в надпреварата. "Белият балет" е с
13 титли, като шест са от КЕШ и седем в
Шампионската лига.ç
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ÇÅÌß07.30 "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 Музикален антракт
12.00 Документален филм
12.30 ТВ пазар
12.45 "Лява политика" (п)
13.45 ТВ пазар
14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ

Елена Пенчукова
15.30 Новини
16.00 Музикален антракт
16.30 "Думата е ваша" - открита линия със

Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 "Имало едно време … Три царства" -

документален филм
18.10 ТВ пазар
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Актуално от деня"
20.00 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев
21.00 "Студио Икономика" (п)
22.00 Новини (п)
22.30 "Актуално от деня" (п)
23.05 "Дискусионен клуб" Енчев (п)
00.05 "Нашият следобед с БСТВ" (п)
01.20 "Лява политика" (п)
02.20 "Общество и култура" Гранитски (п)
03.20 "За историята свободно" (п)
04.50 "Студио Икономика" (п)
05.50 "Не се страхувай" (п)
06.50 Музикален антракт

ÁÍÒ 1

05.15 Още от деня /п/
06.00 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Обзор "УЕФА Лига Европа"
14.30 Пряк път до Бразилия - детски тв

филм /Япония, 2016 г./
14.45 Малки истории
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Светът на жестовете
16.45 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Последният печели - забавно-позна-

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 Под игото - тв филм /2 част/
23.00 По света и у нас
23.30 БГ версия /п/
00.20 Светът и ние /п/
00.35 100% будни /п/
02.30 Култура.БГ /п/
03.40 Извън играта /п/
04.10 Арена спорт /п/

bTV

05.40 "Домашен арест" - сериал, с. 2, еп. 8
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-

мация, сериал, с. 4, еп. 3
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

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

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 "Навсякъде ти" - сериал, еп. 30
15.00 Премиера: "Истинска любов" - сери-

ал, еп. 46
16.00 Премиера: "Спасители в планината" -

сериал, с. 12, еп. 5
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Малки убийства" - сери-

ал, еп. 34
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Безмилостен град" - се-

риал, еп. 40
21.00 "Съни бийч" - сериал, еп. 1
22.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Любимката на краля" - сериал, еп.

12
01.00 "Опасни улици" - сериал, с. 14, еп. 82
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.50 "Божествено" - сериал, еп. 16

bTV Action

05.15 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 8
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Рескю Ботс" - сериал, с. 3, еп. 13 -
16

08.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 8
09.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 1
10.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 4
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 20
12.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 15
13.00 "Да убиеш дъщеря си" - трилър

(САЩ, 2019), в ролите: Сара Олдрич,
Джейсън Брукс, Кристи Бърсън, Сте-
фани Чарлз, Тайлър Джонсън, Бра-
йън Лилис, Камерън Радис и др.

15.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 9
16.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 2
17.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 16
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 21
19.00 Часът на супергероите: "Готъм" -

сериал, с. 5, еп. 5
20.00 Екшън петък: "Червената линия" -

сериал, еп. 2
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Престъпна вой-

на" - екшън (САЩ, 2019), в ролите:
Уил Юн Лий, Джърмейн Лъв, Рори
Маркъм, Кейти Кийн и др.

00.00 "Червената линия" - сериал, еп. 2
01.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 21
02.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 5
03.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 16
04.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 2

bTV COMEDY

05.30 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
06.00 "Кое е това момиче" - сериал, с. 6,

еп. 1, 2
07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "Теория за големия взрив" /п./ -

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

сериал
10.00 "Бетовен" - комедия, семеен (САЩ,

1992), в ролите: Чарлз Гродин, Бони
Хънт, Дейн Джоунс, Никол Том, Оли-
вър Плат, Стенли Тучи, Дейвид Ду-
ховни, Патриша Хийтън и др.

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

сериал
14.00 "Психоложки" /п./ - сериал
14.30 "Столичани в повече" /п./ - сериал
15.30 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно шоу
18.00 "Приятели" - сериал, еп. 17, 18
19.00 "Теория за големия взрив" - сериал,

с. 7, еп. 1
19.30 "Новите съседи" - сериал, с. 5-7,

еп. 9

21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 5,
еп. 4

22.00 Премиера: "Психоложки" - сериал,
еп. 5, 6

23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
еп. 13, 14

00.00 "Бетовен" /п./ - комедия, семеен
(САЩ, 1992)

02.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Кухня: Война за хотел" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал, с.
2, еп. 1, 2

08.15 "Кой уби сестра Мери" - криминален,
мистъри (тв филм, Канада, 2017), в
ролите: Сюзи Абромайт, Аманда Бру-
гъл, Алисън Хосак, Дебора Гроувър

10.15 "Случаите на Поаро" - сериал, с. 2,
еп. 3, 4

12.30 "Вулкан" - фантастика, екшън, драма
(САЩ, 1997), в ролите: Томи Лий
Джоунс, Ан Хейш, Габи Хофман, Дон
Чийдъл, Джаклин Ким, Кийт Дейвид

14.45 "В кадър" - рубрика
15.00 "Умисъл за убийство" - трилър (САЩ,

2017), в ролите: Маргърит Моро,
Джордан Белфи, Джесика Блекмор,
Ариан Зукър, Иън Патрик Уилямс

16.45 "Не се омъжвай" - трилър (САЩ,
2018), в ролите: Сара Линд, Кришел
Стаус, Роб Деринджър, Улфганг Бо-
дисън

18.45 "Мумията: Гробницата на Императо-
ра Дракон" - фентъзи, екшън, прик-
люченски (САЩ, Китай, Германия,
Канада, 2008),  в ролите: Брендън
Фрейзър, Джет Ли, Мария Бело,
Джон Хана, Мишел Йео, Люк Форд,
Изабела Леонг, Лиъм Кънингам, Ръ-
сел Уонг

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Черният рицар: Възраждане" - ек-

шън, трилър, криминален (САЩ, Ве-
ликобритания, 2012), в ролите: Крис-
чън Бейл, Гари Олдман, Том Харди,
Лиъм Нийсън, Ан Хатауей, Марион
Котияр, Морган Фрийман, Майкъл
Кейн и др.

00.15 "Затворници" - криминален, драма
(САЩ, 2013), в ролите: Хю Джак-
ман, Джейк Джиленхол, Вайола Дей-
вис, Мария Бело, Терънс Хауърд,
Мелиса Лио, Пол Дейно, Уейн Дю-
вал и др.

03.15 "Несломен" - военен, драма, биогра-
фичен, спортен (САЩ, 2014), в роли-
те: Джак О`Конъл, Донъл Глийсън,
Фин Уитрок, Гарет Хедлунд, Такама-
са Ишихара, Кен Уатанабе и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Военни престъпления" - сериал /п/
06.30 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Мерием" (премиера) - сериал
13.30 "Целувка край лагерния огън" - с уч.

на Даника Маккелър, Пол Грийн, Али
Сковбай, Барбара Нивън и др.

15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка"
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни"сериал - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Кошмари в кухнята" - риалити
21.00 "Отдел Издирване" (премиера) - се-

риал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Военни престъпления" - сериал, се-

зон 17
00.30 "Нюанси синьо" - сериал, сезон 3
01.30 "Незабравимо" - сериал, сезон 3
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
04.30 "Съдби на кръстопът" /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 1 /п/

07.00 "Мистериите на Аурора Тийгардън:
Игра със смъртта" - мистери с уч. на
Кандис Камерън Бър, Марилу Хенър,
Лекса Дойг и др. /п/

08.45 "Убийства в Мидсъмър" - сериал,
сезон 1

11.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 1

12.00 "Вечерята" - трилър с уч. на Ричард
Гиър, Лора Лини, Стив Кугън, Ребека
Хол, Клои Севини, Чарли Плъмър,
Адеперо Одуйе, Майкъл Чернъс и др.

14.30 "В кадър"
15.00 "Запази последния танц 2" - роман-

тична драма с уч. на Изабела Мико,
Калъмбъс Шорт, Жаклин Бисе, Ма-
рия Брукс, Обри Долар, Тре Армст-
ронг и др.

17.00 "Форест Гъмп" - драма с уч. на Том
Ханкс, Робин Райт, Гари Синиз, Мик-
лети Уилямсън, Сали Фийлд, Боб
Пени и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 7

21.00 "21 моста" (премиера) - криминален
екшън с уч. на Чадуик Боузман,
Сиена Милър, Джей Кей Симънс,
Тейлър Кич, Кейт Дейвид и др.

23.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 7 /п/

23.50 "Корумпиран град" - криминален филм
с уч. на Марк Уолбърг, Ръсел Кроу,
Катрин Зита-Джоунс, Джефри Райт,
Бари Пепър, Кайл Чандлър и др.

Тв програма - петък, 26 февруари ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Затопляне
Днес ще остане без съществена промяна. Сутрин температу-

рите ще бъдат от 0 до 7 градуса, а дневните от 13 до 19 градуса.
В сутрешните часове на места в низините и котловините ще има
мъгли, но до обяд видимостта ще се подобрява.

В събота ще се появи и усили в Дунавската равнина - до силен
северозападен вятър. Минималните температури ще се повишат
още малко, а дневните ще останат без съществена промяна.

В неделя от северозапад ще нахлува по-студен въздух и тем-
пературите ще се понижат. Минималните ще са от нула до 5, а
дневните от 7 до 12 градуса. Облачността ще бъде променлива,
но валежи са малко вероятни. Вятърът ще бъде до умерен, от
северозапад, в Източна България - от север-северозапад и пос-
тепенно ще се ориентира от североизток.

В понеделник и вторник температурите на изток ще се пони-
жат още. В страната дневните стойности ще са от около 7-8 на
североизток до 11-12 в крайните западни райони. Над Източна
България облачността ще бъде значителна, а на запад ще намаля-
ва до слънчево време.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Черният рицар: Възраждане"
- екшън, трилър, криминален, в ролите: Крисчън
Бейл, Гари Олдман, Том Харди, Лиъм Нийсън,
Ан Хатауей, Марион Котияр, Морган Фрийман,

Майкъл Кейн и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 39

ВОДОРАВНО: "Селянинът с колелото". Ларин (Иван). Народ. Ланет.
Митов (Антон). Малак. Равини. Кавала. Емона. Имел. Сом. Тонер. На-
нос. Ве. ТАМАТ. Катер. Лад. Тоно. Асана. "Атила". Нонин. Непал. Нинон.
Мисир. Лавал (Карл). Намек. Кокали. Енева (Лили). "Орор". Лов. Ли-
ман. Нарин. Па. Навик. Матев (Павел). Гид. Нане. Етика. Озена. Орир
(Джей). Норис (Чък). Талев (Димитър). Камен. Мотор. "На лов". Сезо-
ни. Оника (Дмитрий). Ин-Ин. Тир. Талон. "На Ком". ТА. Равел (Морис).
Канат. Маб ("Кралица Маб"). Вина. Еноти. Отони. Лотос. Валин. "Ма-
рат". Батак. Рорем (Нед). Сиким. Такири. Арара. Исин. Бор. Самар.
"Милан". "Да". Раритет. Силиколит.
ОТВЕСНО: "Великото никога". Асимилатори. ЛАТАМ. Носов (Николай).
Номер. Нотара (Константин). Сяров (Димо). Тоник.Нерез. Ратак. "Ни-
вата". Ирала (Доминго). Инота. Окиси. Вин (Вилхелм). Ломан (Карл).
Ливер. Навес. Рат. Манас. Лимит. Милен. Риме (Жул). Къна. Етана.
Акино (Корасон). Олово. Ат. Талер. Невен. Котон (Йожени). Тарар. ОС-
РАМ. Капан. Марон. Килер. Кокона. АЛЕНА. "Ирина". Имами. Код. На-
тал. Ватос. Канон. Рил. Ранет (Егон). Нарез. Накат. Сали. Села. Орина
("Орина, майка войнишка"). ИВЕТА. Отоми. АК. Лавис. Лимон. Налим.
"На кино". Соним. Ланер (Йозеф). Галон. Мирис. Тенева (Северина).
Окопи. "Евита". Амиди. Котиледон. Радев (Въло). Набат. Нат.
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Áàëåò "Àðàáåñê" ïðåäñòàâÿ ñúâðåìåííàòà
òàíöîâà ïðèêàçêà "Ëåøíèêîòðîøà÷êàòà"

Спектакълът е на 28
февруари от 17.00 ч. на
сцената на Музикалния
театър. Хореографията е
на Боряна Сечанова,
Сценография - Борис
Стойнов, художник -
Цветанка Петкова-
Стойнова.

"Лешникотрошачката"
на балет "Арабеск", създа-
ден по прочутата приказ-
ка на Е.Т.А. Хофман и
вълшебната музика на
П.И.Чайковски, е интере-
сен, съвременен и в
същото време атрактивен
спектакъл, създаващ
атмосфера и настроение.
Посланието на спектакъла
е, че всеки човек трябва
да е свободен да фантази-
ра, свободен в избора да
превръща мечтите си в
реалност и да променя
света така, както той
мечтае. Спектакълът е
фееричен, в него не
липсват любимите герои
от приказката на Хофман:
мишките, играчките, които
оживяват, и самият принц
Лешникотрошача.

В ролята на Мари ще

Болшой театър и
Метрополитен опера
представят съвместно
"Саломе"
Държавният академичен
Болшой театър представя
премиерно на историческа-
та сцена музикалната драма
"Саломе" от Рихард Щраус.
Постановката е съвместна с
"Метрополитен" - САЩ.
Премиерите са от 25 до 28
февруари и на 2 и 3 март.
Диригент-постановчик е
Туган Сохиев, режисьор-
Клаус Гут, сценограф -
Етиен Плюс, художник на
костюмите - Урсула Кудрна.
След премиерата през
1905-а операта "Саломе" е
била играна над 1000 пъти
за една година в цяла
Германия. Тя не слиза от
афиша на световните
оперни театри до днес.
Кейт Уинслет била
тормозена като дебелана
Британската актриса след
играта си в култовия филм
"Титаник" е подложена на
критика за наднормено
тегло. Тя се страхувала да
се покаже в Холивуд. Цели
20 години тежко понася
коментарите в жълтата
преса и подигравките.
Решила да се снима в
киното само в скромни
независими ленти. "Ако
беше отслабнала с пет
килограма, Леонароди ди
Карпио щеше да се побере
с нея на палубата", присми-
ва й се тв водеща.

Íàêðàòêî

:

Ïèàíèñòêàòà Êðàñèìèðà Ôèëåâà è êàâàëäæèÿòà
Äàìÿí Éîðäàíîâ ñ ïúðâà íàãðàäà â Èòàëèÿ

Ðàçêðèõà òàéíàòà
íà Ëåîíàðäî
äà Âèí÷è

Международен екип
учени под ръководство-
то на преподавателя от
Политехническия универ-
ситет в Милано Пиер
Джорджо Ригети разкри
една от тайните на твор-
ческия стил на Леонар-
до да Винчи (1452-1519 г.)
и художествената му
школа, съобщи ТАСС. "С
помощта на цифрови тех-
нологии анализирахме
техниката на радиално
разположение на еле-
ментите от антични вре-
мена до Ренесанса и мо-
жем уверено да твърдим,
че този "печат на Да Вин-
чи" е един вид шаблон
за произведенията на
школата на Леонардо,
един вид "шифър на Да
Винчи", каза Глеб Зил-
берщайн. Той обясни, че
в основата на ренесан-
совите изображения на
"Мадоната с младенеца
Исус" е радиалното раз-
положение на елементи,
което идва от арабската
и персийската традиция
и става типично както за
шедьоврите на гения на
Ренесанса, така и за не-
говата школа. ç

видим Виктория Петрова,
на принца - Васил Дипчи-
ков, на братчето на Мари
Фриц - Филип Миланов. В

Конкурсът в Италия е под
надслов "Бъдещи звезди".
Преподавателят по пиано в
АМТИИ доц. д-р Красими-
ра Филева и младият кавал-
джия Дамян Йорданов спе-
челиха Първа награда в
"Смесена възрастова гру-
па", категория "Смесени ан-
самбли" на Международния
онлайн конкурс "Бъдещи
звезди" в Италия.

Към отличието е приба-
вена и предметна награда
- видеокамера. Признани-
ето е завоювано в конку-
ренцията на участници от

31 страни, като втора и тре-
та награда в категорията на
нашите изпълнители жури-
то не е присъдило. Според
регламента видеоклипове-
те с доц. д-р Красимира
Филева и Дамян Йорданов
ще бъдат показвани в про-
дължение на 1 година на
Международната арт плат-
форма Prometheus, във
Фейсбук и Инстаграм. След
наградата от Международ-
ния московски онлайн му-
зикален конкурс това е вто-
рото международно отли-
чие на дуета. ç

Ñèìôîíè÷åí êîíöåðò çà Íàöèîíàëíèÿ ïðàçíèê 2021 âúâ Âàðíà
Диригент Григор Пали-

каров, солист Лиляна
Кехайова - виолончело.
Държавната опера във
Варна по традиция отбе-
лязва 3 март, Национал-
ния празник на България,
със специален симфони-
чен концерт. Концертът е
на 2 март от 19.00 ч., под
диригентството на имени-
тия маестро Григор Пали-
каров, който неведнъж е
аплодиран в концерти и
оперни спектакли, както
на сцената на Държавна
опера Варна, така и в
Летния театър.

За празничната прог-
рама той е избрал забе-
лежителни български
творби - "Дивертименто"

от Панчо Владигеров и
Концерт за виолончело и
оркестър от Марин Голе-
минов със солист извест-
ната виолончелистка
Лиляна Кехайова. Концер-
тът ще завърши с Увертю-
ра фантазия "Ромео и
Жулиета" от П. И. Чайков-
ски.

Лиляна Кехайова е
четвърто поколения
музикант. Работи с едни
от най-видните педагози:
Антон Никулеску (Румъ-
ния), Доминик де Вилиен-
кур (Франция), Йозеф
Луитц (Австрия), Влади-
мир Перлин (Русия),
Мартина Шукан (Швейца-
рия), Волфганг Панхофер
(Австрия) и др. ç

магьосника Дроселмайер
се превръща Асен Наков,
а в една неочаквана
роля, на принцеса Ми-

шонка - Константина
Ханджиева, и в ролята на
Снежната кралица е
Ангелина Гаврилова. ç


