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ПРИЛОЖЕНИЕ


ЦИК определи броя на мандатите

в многомандатните изборни райони
за изборите за народни представите-
ли на 2 април 2023 г. със свое реше-
ние от вчера.
Промените са следните:
- Петима депутати повече влизат от София.
Трима от тях ще се избират от 23-и МИР.

Èçáèðàìå
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С по един повече ще бъдат представители-
те на 24-ти и 25-и МИР.

- 3-ти МИР - Варна, и 16-и МИР - Плов-
див, също ще имат по един представител
повече.
Това се случва за сметка на по един

народен представител от Добрич, Ловеч,
Монтана, Пазарджик, Плевен, Русе. ç

Националният отбор на
България до 21 години
попадна в трудна група в
квалификациите за Евро
2025 в Словакия. Тимът
на Александър Димитров
ще играе срещу настоя-
щия европейски шампион
Германия, Полша, Израел,
Косово и Естония.
Квалификациите в нашата
група "Д" започват на 20
март  и ще продължат до
15 октомври 2024
година. За европейското
първенство се класират
победителите от деветте
квалификационни групи и
трите най-добри втори
отбора. Останалите шест
втори тима ще играят
плейофи в периода 11-19
ноември 2024 г. ç
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Съединените щати
провокираха украинската
криза в опит да получат
икономическа изгода и да
предотвратят сближаване-
то между Русия и Герма-
ния. Тази позиция изрази
американският политичес-
ки коментатор Джими Дор
в ефира на Fox News,
съобщава ТАСС. Според
него САЩ "през последни-
те 20 години подпалиха
Близкия изток, а сега
водят прокси война в
Украйна, която сами
провокираха заедно с
НАТО". "Всичко това са
икономически войни",
продължи той, като
подчерта, че по аналогия
с Украйна САЩ провоки-
рат изостряне с Китай. "В
случая с Украйна всичко
опира до втечнения
природен газ и желанието
да се предотврати
сближаването между
Русия и Германия, защото
се страхуваме от природ-
ните и човешките ресурси
на Русия. Страхуваме се,
че те ще се комбинират с
технологиите и капитала
на Германия", подчерта
той. "По тази причина
взривихме "Северен
поток", поради тази
причина водим война в
Украйна", каза Дор. ç

В свое обръщение
до делегатите на 50-ия
конгрес на БСП
социалистите от
идейно-политическо
обединение "Социали-
зъм XXI век" са
категорични, че
ключово условие за
излизането на БСП
от кризата е незабав-
ното прекратяване на
мандата на Корнелия
Нинова като председа-
тел на БСП и избира-
не на временно
ръководство до произ-
веждането на нов
избор. В текста също
се казва: "Делегатите
на 50-ия конгрес
нямат право да си
затварят очите пред
истината - Българска-
та социалистическа
партия затъва в
периферията на
обществено-полити-
ческия живот на
страната!

На този фон пред-
ложеният от Нацио-
налния съвет на БСП
дневен ред на заседа-
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еално няма никакъв
проблем председа-
телят на БСП да
бъде сменен даже

по средата на кампания и
дори изваден от депутат-
ските листи, които води,
но при дата на изборите
2 април времето не ни
притиска чак толкова.
Възможността Нинова да
остане начело на БСП
след това заседание на
конгреса означава, че на
12 февруари може да е и
преждевременното
закриване на кампанията.
С Нинова начело остават
само ариергардните
боеве, в които ще се
борим да не паднем под
200 хиляди гласа и под
20 мандата, както и да
не закръглим на 10
областите, от които няма
да имаме депутати.

Появиха се и спекула-
ции дали изобщо конгре-
сът може да смени
председателя на партията
и как може да се случи
това. Със сигурност
върховният орган, който
по устав може даже да
закрие партията и даже
да приеме нов устав, има
поне 10 различни начина
да смени председателя.
Конгресът включително
може да ликвидира и
позицията председател на
БСП в устава като я
замени с по-колективен
вариант на ръководство.

Например съгласно
член 17, алинея 2 от
устава в случай на
предсрочно прекратяване
на мандата на председа-
теля неговите функции се
изпълняват от заместник,
определен с решение на
Националния съвет. В
този текст има проблем,
защото това е първият
случай от 30 години, в
който, макар и временен,
председател на БСП не се
избира от конгрес, а от
по-тесния орган - Нацио-
налния съвет. Логично е
този текст да се промени
и конгресът сам да даде
на себе си правото да
избира временен предсе-
дател до пълния цикъл.

Една такава промяна
в устава на заседанието
на конгреса на 12 фев-
руари автоматично дава
възможност на основание
алинея 1, точка 3 от съ-
щия член 17 конгресът
да се възползва от пра-
вото си да прекрати
предсрочно мандата на
председателя при проме-
ни в устава. Достатъчно е
само да се гласува дне-
вен ред с първа точка за
промени в устава, втора
точка за прекратяване
мандата на председателя
и трета точка за избор
на временен председател
до пълния цикъл през
2024 година. Процедурата
не изисква повече от 4
гласувания и даже може
да не отнеме време.
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нието на конгреса
напълно се разминава
с дневния ред на
обществото и остава
извън основните
предизвикателства
пред България днес".

От "Социализъм
XXI век" са катего-
рични, че:

БСП се свива като
членска маса и актив;
губи избиратели във
всички социални

групи, в които до
неотдавна бе водеща
сила - сред хора на
труда, сред интелиген-
цията, в селата, сред
българското офицерст-
во, и даже сред бъл-
гарските пенсионери.
БСП има катастро-
фално нисък процент
избиратели сред
младите, застарява, а
в нея не се вливат
нови сили; БСП е

обезличена в местната
власт - губи общински
съветници, ръководст-
вото се противопоста-
вя на собствените си
кметове и дори изк-
лючва най-успешните;
Нашата идейност е в
криза - в БСП отдав-
на не се води идеоло-
гически дебат, а
политическото съдър-
жание е заменено от
пиара".

Има опасност ЕК да
забрани емблематичното за
България розово масло.
Причината е, че то може да
бъде обявено за химическа
субстанция, алармира кметът
на община Казанлък  Галина
Стоянова. "Засега този въп-

ÅÊ âäèãíà ìåðíèêà è íà ðîçîâîòî íè ìàñëî
рос се оказва неизвестен за
правителството и парламента,
а е от изключителна важност.
Научих за подготовката в
промяната на регламента от
кмета на побратимения ни
френски град Грас", обясни
кметът на Казанлък в "Бълга-

рия сутрин". Стоянова посо-
чи, че това е изключително
голям проблем не само за
Долината на розите, но и за
цялата ни държава. Според
Стоянова ще бъде забранен и
затрит цял поминък за близо
3000 семейства.  4
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Президентът на Русия
Владимир Путин посети

вчера Волгоград за
80-годишнината от
победата в битката

за Сталинград.
Путин поднесе венец
пред Вечния огън на

Мамаев курган и почете
паметта на загиналите

с минута мълчание.

Снимка
Администрация на

Волгоградска област
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резидентът Румен
Радев подписа указ
за разпускането на
3 февруари 2023 г. Кметският син от

Панагюрище излиза
от ареста
Иван Белишки, син на
кмета на Панагюрище,
излиза от ареста, реши
окончателно Софийският
градски съд. Той ще
бъде под домашен арест
с гривна за проследява-
не. Белишки е обвинен,
че, заплашил с убийство
депутата Стоян Тасла-
ков. Съдът цитира двете
прояви през януари.
Първия път, на 17 януа-
ри, Белишки заплашил
Таслаков с думите: "Ей,
боклук, ще те убия!".
Седмица по-късно го
наругал и отново запла-
шил. Решението е окон-
чателно, съобщава
БГНЕС.

Над 140 проекта на
български организации
от чужбина се борят за
финансиране
Над 140 проекта са
кандидатствали за
финансиране от Минис-
терството на външните
работи по програмата за
подпомагане на българс-
ките медии и организа-
ции извън страната за
2022 - 2023 г. Тъй като
стойността на постъпили-
те над 140 предложения
надхвърля многократно
одобрената сума от 200
000 лв. за тяхната реали-
зация, процедурата по
селектиране все още не
е приключила. До 20
януари 2023 г. проектите
бяха класирани от дип-
ломатическите ни предс-
тавителства, подкрепени
с анализ за очакваното
въздействие от реализи-
рането им.

БЧК е помогнал на над
250 000 души по време
на ковид пандемията
За почти две години и
половина, чрез дейнос-
тите си, свързани с
борбата с пандемията от
COVID-19 и нейното
ограничаване, Български-
ят червен кръст (БЧК) е
подпомогнал повече от
239 000 души с хранител-
ни продукти, на близо
6200 души в изолация са
били закупени храни и
лекарства, а почти 26
000 са получили психоло-
гическа и емоционална
подкрепа от психолози
на организацията. Това
посочва председателят
на БЧК Христо Григоров,
цитиран от пресслужбата
на БЧК.

Âúçïîìåíàíèå
Една година без Георги Стоянов Христов

Инж.-технолог, доктор по историческите науки
(1939 - 2022 г.)

Той беше човек със силно чувство за обществен
дълг, почтеност, широка култура, жажда за знания,
верен приятел.

Беше прекрасен съпруг, баща и дядо.
Живя честно!
Помним го с обич и уважение
за достойния му живот
Поклон!

От семейството

Íàêðàòêî


Ðàäåâ ðàçïóñíà ïàðëàìåíòà,
ñìåíè ñàìî Ìèíåêîâ
Âåæäè Ðàøèäîâ çàêðè 48-îòî ÍÑ ñ ìîëèòâà
èçáîðèòå äà äîíåñàò ñèãóðíîñò
да се замисляме какво
правим тук и какво оста-
вяме, както и да съхраним
каквото поправяме, в
крайна сметка дали ру-
шим или създаваме",
заяви Рашидов. "Вижте
хората, които ни издигна-
ха, вложете разум в
бъдещето. Народът чака
резултати от нас. Моля се
следващите избори да
донесат повече сигурност,
надежда и единение. Дано
утрото е по-мъдро от
вечерта. Народът ни
заслужава това."

"На добър час, закри-
вам 48-ото народно събра-
ние", завърши Рашидов,
под аплодисментите на
народните представители,
които се изправиха на
крака.

По време на мандата
си 48-ото народно събра-
ние е приело 53 закона,
90 решения и две декла-
рации. Това сочи справка
за периода от 19 октомв-
ри 2022 г. до 2 февруари

2023 г., подготвена от
дирекция "Пленарни
заседания, парламентарен
контрол и финални тексто-
ве" на Народното събра-
ние и парламентарния
пресцентър.

Парламентът е имал 50
пленарни заседания, като 8
от тях са били извънредни.

В 48-ото Народно

събрание са постъпили
общо 205 законопроекта,
като 134 от тях са внесени
от народни представители.
По време на мандата в
парламента са постъпили
141 проекторешения, от
които 122-ма от народни
представители, както и
7 проекта за обръщения и
декларации. ççççç

П
на 48-ото народно събра-
ние. Държавният глава
насрочва парламентарни
избори за 2 април 2023
година. С друг свой указ
държавният глава назнача-
ва служебно правителство
от 3 февруари 2023 година.
В неговия състав е извър-
шена само една промяна -
министърът на културата
проф. Велислав Минеков
се разделя с поста си. На
негово място е назначен
Найден Тодоров, директор
на Софийската филхармо-
ния от 2017 г.

Тодоров завършва с
отличие музикалното
училище "Добрин Петков"
в Пловдив, през 2000
година, само на 26 години,
е поканен за музикален
директор на Пловдивската
опера. В периода 2005 -
2017 г. Найден Тодоров е
директор на Държавната
опера в Русе.

Междувременно пред-
седателят на парламента
Вежди Рашидов с емоцио-
нална реч закри работата
на парламента. "Приех
отговорността да бъде
председател на този
парламент, да изведем
обществото от тази спира-
ла. Изправени сме пред
пореден избор. Така
докога? Трябва по-често

Последният акт на 48-ото НС бе  декларация, с която народните предста-
вители осъждат проявите на насилие срещу българи в Северна Македо-
ния без дебати. Решението беше взето със 184 гласа от 185 гласували.

Снимка Народно събрание

От стр. 1

БСП използва лява
фразеология, но със
своите действия не успя-
ва да докаже, че води
лява политика. С разми-
наването между думи и
дела ръководството
изчерпа моралното кредо
на БСП.  Най-яркият
пример е противоречието
между декларациите за
демонтаж на "модела
ГЕРБ" и действията, с
които ръководството
легитимира неговите
носители. Това двуличие
отчая стотици хиляди
избиратели и дори отб-
лъсна значима част от
твърдото ядро на партия-
та.

Основният въпрос пред
Конгреса в момента е как
БСП да се завърне като
водеща партия, способна
да се противопостави на
разрушителните тенден-
ции в обществото. Това е
възможно единствено,
ако БСП отново спечели
доверието и подкрепата
на всеки, който се бори
за България като социал-
на държава, в която на
власт са равенството,
върховенството на общес-
твения интерес и соли-
дарността между хората.

Няма да е лесно и
няма как това да стане
преди предстоящите
избори. Но трябва да се
започне незабавно,
защото партията не можа
да защити своето участие
в управлението на стра-
ната - спрямо БСП трай-

Ñîöèàëèñòè: Íåçàáàâíà îñòàâêà íà Íèíîâà!
но бе наложена тезата,
че завършва всяко свое
участие във властта с
криза и с тежка загуба на
доверие. Фундаментален
за БСП става въпросът от
чие име и в чия полза
прави политика и управ-
лява.

От "Социализъм XXI
век" напомнят, че всяко
мнение, различно от това
на ръководството, е
запушвано и наказвано;
грубо е нарушена атмос-
ферата на другарство,
откровеност и критич-
ност; драстично се нару-
шава Уставът, за да се
налагат силово решения,
взети еднолично и в
интерес на тесни и неяс-
ни кръгове. Наложиха се
субективизъм и изкриве-
ни критерии в кадровата
политика, в която водещ
принцип е личната преда-
ност, а не професиона-
лизмът и деловите качест-
ва. На високи постове се
оказаха личности с дясна
идентичност, с ярки и
запомнящи се антисоциа-
листически изяви.

Не "реформирана" -
БСП беше трансформира-
на в нещо чуждо и далеч-
но на българската социа-
листическа традиция,  на
идеала за свята и чиста
република. Партия с
дълга история, безспорни
заслуги в антифашистката
борба, огромен опит и
принос за индустриализа-
цията на страната е на
път да се превърне в
исторически спомен.

Промяната не може да
започне, ако отговорност-
та за състоянието на
партията се прехвърли на
партийните членове и на
низовите организации,
какъвто очевидно е
замисълът на предложе-
ния дневен ред на Конг-
реса. Промяната трябва
да започне чрез смяна на
ръководството, като
гаранция за формиране
на нов образ и преобръ-
щане на начина, по който
БСП разбира и прави
своята политика.

Конгресът на БСП е
призван като най-висш
орган да отразява надеж-
дите на партията! Ето
защо призоваваме деле-
гатите на 50-ия конгрес
да приемат друг дневен
ред, подчинен на неза-
бавното решаване както
на вътрешнопартийната,
така и на дълбоката
политическа криза в
страната!

От "Социализъм XXI

век" са категорични:
"Настоятелно предлага-

ме заседанието на Конг-
реса да вземе следните
решения:

1. Незабавно възстано-
вява мандата на делегати-
те на 50-ия конгрес,
прекратен противоустав-
но от Националния съвет,
общинските съвети и
конференции през пос-
ледните месеци.

2. Прекратява мандата
на председателя на БСП
и избира временно ръко-
водство до произвежда-
нето на нов избор.

3. Възлага на Нацио-
налния съвет да подготви
рамкова платформа на
БСП за предстоящите
избори и за коалиционна-
та политика на партията.

4. Възлага на Нацио-
налния съвет да приеме
насоки за идейно и
организационно обновле-
ние на партията, по които
да се подготви следващо
заседание на Конгреса." ççççç
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От 1 февруари България
официално спря излъчване-
то на руски телевизии, в т.
ч. най-гледания Первый ка-
нал. Това се случва в на-
шата държава, която ще
чества националния си
празник след броени дни,
ще почита паметта на ос-
вободителите от Руската
империя с венци и цветя.
На 3 март тържествено ще
честваме 145 години от Ос-
вобождението си, дошло
благодарение на руската
кръв и саможертва. А дни
преди този свят за всеки
българин празник ни се на-
лагат Цензура и пещерна
русофобия!?

Буря от възмущение в об-
ществото и социалните мре-
жи предизвика влязлата в
сила забрана за излъчване
на руски медии в ЕС и съот-
ветно в България. Възмуще-
нието е от неприкритата цен-
зура, натиска как да мислим
"правилно", ограничаването
от страна на еврочиновни-
ци ястреби на основни сво-
боди, като свободата да по-
лучаваш информация и сво-
бодата на словото, които
доскоро бяха прокламирани
като  "фундаментални" за съ-
щата Европа. А сравнения-
та, които се правят, са с вре-
мена, които уж бяха отмина-
ли - фашистката цензура сре-
щу съветските радиостанции
по времето на Втората све-
товна война, заглушаването
на западните радиостанции
преди 1989 г. и падането на
Желязната завеса.

Мнозина са категорични
- веднъж създаденият пре-
цедент за цензура срещу
медии създава пряка опас-
ност за свободите и основ-
ните принципи на ЕС, за но-
ви прояви на цензура сре-
щу инакомислието, срещу
свободната мисъл, съвест и
слово. Срамът през XXI век
в уж демократична и прос-
ветена Европа да се заб-
раняват медии е както за
европейските чиновници,
така и за българските влас-
ти, които безропотно се съг-
ласиха със случващото се.
Съгласиха се не само по-
газвайки историческите
връзки между България и
Русия, но и желанията на
огромното мнозинство от
българските граждани. А съ-

що така - забравяйки, че
сред страните на т. нар. ко-
лективен Запад има държа-
ви като Турция и Унгария  -
едната, огромна по маща-
ба на въоръжените си си-
ли, член на НАТО, а втора-
та - член на ЕС и НАТО.
Държави, които въпреки
санкциите и противопоста-
вянето успяват да защитят
националните си интереси
и водят балансирана външ-
на, икономическа и енер-
гийна политика с Русия.

Защо България си позволи
да цензурира руското слово
и да спре руските

телевизионни канали?

Нали вярвахме, че това
е минало и никога няма да
се върне!? Навремето тай-
но слушахме "Свободна Ев-
ропа" или четяхме "Доктор
Живаго". Днес се оказва, че
свободата в Европа е конт-
ролирана, а всичко различ-
но, т. е. руско, е "зловред-
но", както казваше бивша-
та посланичка на САЩ Хе-
ро Мустафа.

Ето част от текста, въз ос-
нова на който се цензурират
руските телевизии (цитатите
са от consilium.europa.eu.),
както и част от преамбюла и
Дял II от Хартата на основ-
ните права на ЕС, посветен
на свободата.

Текстовете са пределно
ясни - санкциите на ЕС за-
черкват основни права на
европейците и фактически
забраняват другата гледна
точка.

Според еврочиновници-
те: "Руската федерация
участва в системна между-
народна кампания за дезин-
формация, манипулиране
на информацията и изопа-

Анатомия на овластеното

лицемерие

Но ето какво казват до-
кументите на Европейския
съюз, заради които доско-
ро ЕС беше желана и ува-
жавана институция и бе
притегателен пример за
други народи по света. Съ-
щите документи същият ЕС
наруши лицемерно и бру-
тално със своето собстве-
но решение за цензура
над легитимните руски ме-
дии:

"Като съзнава своето ду-
ховно и морално наследст-
во, Съюзът се основава на
неделимите и универсални
ценности на човешко дос-
тойнство, свобода, равенс-
тво и солидарност; той по-
чива на принципа на демок-
рацията и на принципа на
правовата държава. Той
поставя човека в центъра
на своята дейност, като уч-
редява гражданството на
Съюза и създава простран-
ство на свобода, сигурност
и правосъдие" (Из преамбю-
ла на Хартата на основни-
те права на ЕС).

Също така: "ДЯЛ II
СВОБОДИ - Член 11

Свобода на изразяване
на мнение и свобода на
информация

1. Всеки има право на
свобода на изразяването
на мнения. Това право
включва свободата да отс-
тоява своето мнение, да
получава и да разпростра-
нява информация и идеи
без намеса на публичните
власти и независимо от
границите.

2. Свободата и плурализ-
мът на медиите се зачитат."

Българи! Кога забравих-
те, че държавността ни е
изградена върху руска кръв
и саможертва!? Кога заб-
равихте думите на Поета,
възпял и борил се за бъл-
гарщината:

Кат Русия няма втора,
Тъй могъща на света!
Тя е нашата опора!
Тя е нашта висота!

Коментарът е излишен!
Да живее Цензурата, която
води Европа и България към
мракобесие…

Събития

� 1690 г. - Колонията в Ма-
сачузетс издава първите бан-
кноти в САЩ.
� 1718 г. - Петър I лишава
своя син Алексей от правото
да наследи руския престол.
� 1815 г. - В Швейцария за-
почва промишлено производ-
ство на кашкавал.
� 1830 г. - Гърция получава
независимост от Османската
империя.
� 1916 г. - При пожар изгаря
зданието на канадския парла-
мент в Отава.
� 1957 г. - Френският химик
от виетнамски произход Нгу-
ен Бу Хои обявява за откри-
ването на причинител на рак
в тютюневия дим.
� 1958 г. - Белгия, Нидерлан-
дия и Люксембург създават
митническия съюз Бенелюкс.
� 1966 г. - Съветският непи-
лотиран космически апарат
„Луна 9“ става първият апа-
рат в света, осъществил меко
кацане и предал снимки от по-
върхността на Луната.
� 1969 г. - Ясер Арафат е из-
бран за лидер на ООП.
� 1989 г. - В Парагвай след
35-годишна диктатура е сва-
лен генерал Алфредо Стреснер.
Родени
� 1809 г. - Феликс Мендел-
сон Бартолди, германски ком-
позитор
� 1882 г. - Добри Немиров,
български писател
� 1947 г. - Христо Бонев, бъл-
гарски футболист и треньор
Починали
� 1468 г. - Йохан Гутенберг,
германски издател
� 1924 г. - Удроу Уилсън, 28-
и президент на САЩ, Нобелов
лауреат
� 1959 г. - Ричи Валънс, аме-
рикански рок музикант
� 1959 г. - Бъди Холи, амери-
кански музикант
� 1975 г. - Ум Кулсум, еги-
петска певица и актриса
� 1985 г. - Франк Опънхай-
мър, американски физик от ев-
рейски произход
� 2011 г. - Мария Шнайдер,
френска актриса
� 2022 г. - Христос Сардзе-
такис, гръцки политик, вър-
ховен съдия и президент на
Гърция

Íà òîçè äåí
�

Çàùî Áúëãàðèÿ ñïðÿ ðóñêèòå òåëåâèçèè,
èëè „äåìîêðàòè÷íàòà“ öåíçóðà?!

От стр. 1 Ñ Íèíîâà ÁÑÏ å â ñâîáîäíî ïàäàíå êúì 4-òå ïðîöåíòà
чава, че в чакане трябва да оста-
вим партията да продължи свобод-
ното падане към бариерата от 4 про-
цента. За да стабилизираме БСП, в
момента ни е нужен преди всичко
диалогичен човек, способен да сва-
ли напрежението и антагонизма вът-
ре в структурите, да направи пър-
вите стъпки към консолидация вът-
ре в партията и в лявото простран-
ство, да възстанови политическия
диалог и нормалния организацио-
нен живот. В последните месеци
Костадин Паскалев изпъкна като фи-
гура, която има нужните качества и
най-важното - има визия за важ-
ните стъпки, които трябва да се нап-
равят за извеждането на БСП от
катастрофалното й положение.

Костадин Паскалев изпъкна
като фигура, която има нужните

качества за лидер на БСП и
най-важното – има визия

за важните стъпки, които трябва
да се направят за извеждането
на БСП от катастрофалното й

положение

Но промяната на председателя
ни е нужна най-вече за да се нап-
равят ключовите корекции в оче-
видно погрешния път, по който сме
тръгнали. Последното означава
конкретни действия в няколко по-
соки. Първо, незабавно прекратя-
ване на глупавия и безсмислен
конфликт с президента и вицепре-
зидента. Второ, прекратяване на
войните вътре в БСП и особено на
враждебните действия на тясното-
партийното ръководство срещу
червените кметове. Трето, възста-
новяване на нормалния диалог с
местните структури, както и на нор-
малното функциониране на Наци-
оналния съвет. Четвърто, регламен-
тиране на частта от партийната суб-

чаване на фактите, за да за-
сили стратегията си за дес-
табилизиране както на сво-
ите съседи, така и на ЕС и
неговите държави членки.

За да противодейства на
това, ЕС спря излъчването
и лицензите на няколко под-
крепяни от Кремъл дезин-
формационни медии:

Спутник; Русия днес; Ру-
сия РТР/РТР Планета; Ру-
сия 24; Русия 1; ТВ Център
Интернешънъл; НТВ/НТВ
Мир; РЕН ТВ; Първи канал.

Русия използва всички
тези медии, за да разпрос-
транява умишлено пропаган-
да и да провежда дезинфор-
мационни кампании, вклю-
чително за своята военна аг-
ресия срещу Украйна.

Ограниченията срещу
"Спутник" и "Русия днес" (за-
едно с дъщерните дружест-
ва - RT English, RT Germany,
RT France и RT Spanish) са
в сила от 2 март 2022 г. Ог-
раниченията за другите об-
разувания са в сила от юни
(Русия РТР/РТР Планета, Ру-
сия 24 и ТВ Център Интер-
нешънъл) и от декември 2022
г. (Русия 1, НТВ/НТВ Мир,
РЕН ТВ и Първи канал).

Те обхващат всички
средства за предаване и
разпространение в държа-
вите - членки на ЕС, или
насочени към тях, включи-
телно кабелна и сателитна
телевизия, телевизия чрез
интернет протокол, плат-
форми, уебсайтове и при-
ложения.

В съответствие с Харта-
та на основните права тези
мерки няма да попречат на
тези медии и техния персо-
нал да извършват дейности
в ЕС, различни от дейности
по излъчване, например
проучвания и интервюта."

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА

сидия, която местните структури
трябва да получават в годината на
местните избори. Пето, започване
на реален дебат за политиката и
идеологията на партията.

Реалната работа в тези някол-
ко направления може да даде ре-
зултати още на изборите на 2 ап-
рил - БСП да покаже, че негатив-
ните тенденции се стопират, че пар-
тията започва разширява влияние
и има сили да даде тежка битка на
предстоящите местни избори.

От "Поглед.инфо"

* Авторът е политолог
и член на НС на БСП

(Със съкращения,
заглавието е на ЗЕМЯ)

Първо, е важно отново да пов-
торим, че избираме председател
само за 1 година, защото ни пред-
стои пълен цикъл след местните из-
бори и догодина може да бъде из-
бран друг председател, както Ми-
хаил Миков беше избран през
2014 г. и остана на поста по-мал-
ко от 2 години, до отчетно-избор-
ния през 2016 г. Второ, много е
важно да не влизаме в ролята на
активисти на ГЕРБ и да повтаряме
като талибани "няма алтернатива".
При 80 хиляди членове на БСП по
списък все ще се намерят поне 80
подходящи да изкарат 1 година ка-
то председател.

Със сигурност е хубаво начело
на БСП да застане някой нов Бла-
гоев или Димитров. Това не озна-
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Има опасност ЕК да
забрани емблематичното
за България розово
масло. Причината е, че
то може да бъде обявено
за химическа субстанция,
алармира кметът на
община Казанлък - Гали-
на Стоянова. "Засега
този въпрос се оказва
неизвестен за правителс-
твото и парламента, а е
от изключителна важ-
ност. Научих за подготов-
ката в промяната на
регламента от кмета на
побратимения ни френс-
ки град Грас. Той ме
сезира, че промяната
касае етеричните масла
и всички земеделски
продукти, от които се
извличат етерични места
- да бъдат контролирани
по реда на химичните
продукти, наред с петро-
ла и всички вредни
продукти", обясни кметът
на Казанлък в "България
сутрин".

Стоянова посочи, че
това е изключително
голям проблем не само

Тихомир Тачев е носител
на отличието Млад фермер
за 2022 г. на фондация "Ев-
рика". Той на 25 години и е
земеделски производител. В
момента се грижи за над 270
кошера в село Асеновец, об-
щина Нова Загора. Бакала-
вър е по бизнес икономика
в Тракийския университет -
Стара Загора. Наследява за-
наята от дядо си. Започва
като хоби със 7 пчелни се-
мейства, като полага голе-
ми усилия да изучава задъл-
бочено пчеларството като
наука. С бавни крачки брой-
ките на пчелните семейст-
ва започват да растат през
годините на 27 през втора-
та, 40 през третата, 65 - чет-
въртата, и досега, когато са
вече 270, разположени на
два пчелина.

Обещаните от Германия
и други държави доставки
на танкове за Украйна ще
доведат до поскъпване на
пшеницата на световните
пазари. До това заключе-
ние стигат анализаторите от
Британския борд за селско
стопанство и градинарство.

 Берлин обяви, че ще из-
прати танкове на Украйна.
Това веднага доведе до по-
качване на цените на хлеб-
ното зърно - ден по-рано на
борсата в Париж един тон
струваше 281 и 75 евро, а
на 25 януари - 284 и 50. На
26 януари контрактът пос-
къпна до 288 и 75 евро. Как-

На последното заседание на
Съвета на министрите на земе-
делието, проведено на 30 яну-
ари в Брюксел, отново е об-
съждана възможността за пре-
разглеждането на европейска-
та Директива 2001/110, която
се отнася за етикетирането на
пчелните продукти. По време на
заседанието заместник минис-
търът на земеделието Георги Съ-
бев е обявил българската по-
зиция, според която "ясното
обозначаване на държавата,
произвела и внесла пчелните
продукти, както и това дали ста-
ва въпрос за чист мед или за
смес, ще доведе до по-добрата
проследимост на крайния про-
дукт и ще създаде по-голяма
увереност на европейските пот-
ребители в качеството и безо-
пасността му".

"Ползите за европейските
пчелари и потребители надви-
шават потенциалните админис-
тративни тежести от въвежда-
не на изискване за обознача-
ване на произхода на меда. За-
това разчитаме на подкрепа от
колегите от другите държави
членки и Европейската комисия
при преразглеждане на Дирек-
тивата 2001/110 относно ме-
да", подчерта заместник-минис-
търът.

Друга обсъждана от минис-
трите тема е и възможностите
на биоикономиката, в контекс-
та на настоящите предизвика-
телства, със специален акцент
върху селските райони. Според
Събев, дигитализацията на био-
икономиката ще осигури по-
ефективно разпределение на
биомасата и проследяемост на
използването й за производст-
во на храни и биобазирани про-
дукти.

"Необходимо е да се поста-
ви акцент на регионалните из-
мерения на биоикономиката,
както и да се предприемат до-
пълнителни действия за оптими-
зиране на използването на био-
масата и отпадъци във връзка с
прилагането на селско стопанс-
тво", заяви аграрният заместник-
министър. Той информира, че
България си поставя амбициоз-
ната цел да продължи активно
дейностите по насърчаване на
биопроизводството, използване
на остатъците от първичното сел-
скостопанско производство,
преработвателната промишле-
ност, използването на енергия-
та от възобновяеми енергийни
източници, засилване на сътруд-
ничеството на земеделските сто-
пани и преработватели с наука-
та и неправителствения сектор,
както и насърчаване на обуче-
нията. ç

Âúðâè ñå êúì
çàùèòà íà
ï÷åëàðèòå ñðåùó
âíîñà îò òðåòè
ñòðàíè

Çàïàäíèòå òàíêîâå çà Óêðàéíà îñêúïÿâàò ïøåíèöàòà
ва е връзката между танко-
вете и цената на пшеница-
та? Според британските ана-
лизатори доставките на за-
падна бойна техника ще
изостри още повече конф-
ликта и ще доведе до още
по-голяма несигурност на
пазарите, а оттам и до по-
високи цени. Засега тази
тенденция все още не е взе-
ла връх, посочват от Борда
за селско стопанство и гра-
динарство, тъй като количес-
твата, експортирани през
Черно море, все още са по-
евтини от котировките в Па-
риж или Чикаго.

 На този фон расте и не-

сигурността относно новата
реколта в Русия и Украйна,
отбелязват експертите. Яс-
но е, че и двете страни са
засели по-малко площи със
зимна пшеница, след като

Òèõîìèð Òà÷åâ ñïå÷åëè ïðèçà „Íàé-äîáúð ìëàä ôåðìåð“ íà ôîíäàöèÿ „Åâðèêà“

Пред БНР Тихомир Тачев
споделя, че дава пример на
младите и работливи хора,
които могат постепенно да
създадат свой бизнес, своя
ниша, която да им изкарва
прехраната и това да ги за-
държи в България. "Започ-

нах да се занимавам с пче-
лите още преди универси-
тета. В гимназията учех в
профилирана паралелка, в
която изучавахме икономи-
ка. Още преди това аз ве-
че бях започнал с пчеларс-
твото. Не съм го свързвал

с ученето, но в по-напред-
нал етап то ми помогна да
си променя мисленето и по
този начин да го съчетая с
пчеларството", казва той.

Тихомир споделя, че до-
бива няколко вида мед.
Първият мед, който събират
пчелите, е от рапица и не-
го продава изцяло на едро.
Следващият вид мед, който
добива, е, като премести
пчелите на акация, защото
практикува подвижно пче-
ларство. От акацията пче-
лите събират почти прозра-
чен мед, който има много
лек вкус и няма аромат.
Прави мед и от липа. За
разлика от акацията, липа-
та е много по-тъмна, с чер-
веникаво-кехлибарен цвят, с
много силен аромат. Доби-
ва мед и от слънчоглед. ç

ÅÊ âäèãíà ìåðíèêà íà
ðîçîâîòî íè ìàñëî

Áðþêñåë ìîæå
äà çàáðàíè
ïðîèçâîäñòâîòî
ìó, àêî òî áúäå
îáÿâåíî çà
õèìè÷åñêà
ñóáñòàíöèÿ

за Долината на розите,
но и за цялата ни държа-
ва. А икономическият
ефект от забраняването
на етеричните масла в
здравеопазването, храни-
телната и парфюмерийна-
та индустрия е втората
плоскост на опасенията
им. Според Стоянова ще
бъде забранен и затрит
цял поминък в страната
ни. "2900 са производите-
лите на розово масло в
България. Трябва да се
намеси държавата с
всичките й лостове на
влияние, така че да
докаже пред ЕК какви са
предимствата на розово-
то масло за човешкия
организъм и да докаже,
че това е традиционен
поминък, който не трябва
да бъде заличаван.
Трябва да искаме от ЕК
регламент за защита на
етеричните масла", нас-
тоя кметът на Казанлък.

За да защити българс-
кия интерес, с казуса се
зае евродепутатът Анд-
рей Новаков. Той заяви,

че все още никой не е
тръгнал да забранява
розовото масло, но ЕК
планира да промени
начина, по който регули-
ра неговото производст-
во. "Разбирам тревогите
на всички, които си
изкарват прехраната с
това. Розовото масло е
част от нашата нацио-
нална идентичност.
Надявам се на бърз
отговор от ЕК, черно на
бяло нищо не са публи-
кували. Факт е, че кме-
тове от Франция аларми-
рат за този проблем,

говорих с част от тях.
Разбирам, че рафинира-
нето на розовото масло
трябва да се приравни
на химически продукти
като белина", коментира
Новаков пред Bulgaria
ON AIR. Той поздрави
кмета на Казанлък, че
веднага се е заела с
проблема, за да подгот-
вят навреме защитата на
розовото масло. И из-
тъкна, че на нито едно
място по света не могат
да бъдат възпроизведени
условията, в която расте
тази роза. ç

миналата есен Русия, по
собствени данни, прибра
над 102 милиона тона, а фер-
мерите в Украйна ожънаха
около 21 милиона тона въп-
реки военните действия. ç
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Звездата претърпя
преди шест години
инфаркт, който е
променил живота му
към по-добро, съоб-
щава Daily Mail.
62-годишният актьор
описа ситуацията
като повратна точка,
от която той успява
да разпознае важното
в живота.

Пред списание
Radio Times любиме-
цът на Алмодовар
говори за последния
си филм "Котаракът в
чизми: Последното
желание". Бандерас
озвучава самия
Котарак в анимация-
та, която от миналата
година е по кината.

Обяснявайки за
филма, той каза:
"Получих инфаркт
преди шест години.

Антонио Бандерас сподели
за инфаркта

Нина Добрев
повече от седмица
шета из Антарктида.
Там тя се спуска от
хеликоптер със сноу-
борд в компанията на
любимия си Шон
Уайт, професионален
американски сноубор-
дист и олимпийски
шампион. Придружа-
ват ги и приятели, и
всички заедно се
любуват на хубостите
на континента.

Мики Рурк -
артист и сценарист,
обича кучетата и
признава, че те са
изиграли голяма
роля в живота му.
Неговото кученце
Локи го спасява
буквално, когато
остава без кариера и
без семейство. Само с
един поглед го разко-
лебава да не посегне
на живота си. Днес

Нашумялата амери-
канска тв водеща и об-
щественик Опра Уин-
фри е родена на 29 яну-
ари 1954 г. в щата Ми-
сисипи като нежелано
дете на двама тийней-
джъри. Има тежко дет-
ство, изпълнено с мно-
жество перипетии, бол-
ки и страдания. Бяга от
майка си Веронита, ед-
ва на 14-годишна въз-
раст Опра ражда бебе,
което не оцелява. Мес-
ти се да живее при ба-
ща си Върнан, който
бил бръснар и бизнес-
мен. През 1971 г. с
пълна стипендия успя-

Това вероятно беше
едно от най-хубавите
неща, които са се
случили в живота ми.
Като да си сложиш
очила и да видиш кое
е важно. Върнах се в
Испания и започнах
да гледам на профе-
сионалния си живот
от друга гледна точка.
Така че се свързвам с
историята на филма,
с аспекти от личния
ми живот. Мисля, че
това е красиво посла-
ние, и смятам, че е
поднесено правилно.
Вече търся само
удоволствието от
актьорската игра.
Друго не ме интересу-
ва. За мен животът
започва, когато някой
каже "Екшън" или
когато завесата се
вдигне".

Нина Добрев се снима с пингвини
той има шест лаещи
любимеца и помага
много на изоставени-
те животни.

Чаровната Чарлиз
Терон има три кучен-
ца - Беркли Джони и
Пит. Една от най-
търсените и платени
звезди на Холивуд
намира време за
компанията на лю-
бимците си и за
благотворителни
кампании в тяхна
полза.

Дрю Баримор
нарича кучетата си
"спасители". Те я
предпазват от изпада-
не в депресия след
развода и от ужасен
пожар, при който се
втурват в спалнята й
и я спасяват от
смърт. Днес Дрю
притежава шест
кучета и им отдава
цялата си любов.

Преди 96 години е
роден един от най-ве-
ликите и талантливи
актьори на стария Хо-
ливуд - красавецът с
най-магнетичния син
поглед - Пол Нюман.
Нюман е роден в мал-
ко градче близо до
Кливланд, Охайо, в за-
можно семейство. Ба-
ща му е евреин, а май-
ка му е от Словакия.
През 1951 г. се запис-
ва в Йейлския драма-
тичен институт, а по-
късно посещава ак-
тьорското студио на
Лий Страсбърг. Рабо-
тата му като радист и
задълженията му към
семейството забавят из-
гряването на звездата
му на кинонебосклона.

Първите му роли са
на Бродуей, а големи-
ят му успех идва след
участието му във фил-
ма "Котка върху горещ
ламаринен покрив", къ-
дето си партнира с Ели-
забет Тейлър. Следва-
щият му филмов про-
ект е "Дългото горещо
лято" (1958 г.), на сни-
мачната площадка на
който се запознава с
втората си съпруга

Пол Нюман
Джоуан Удуърт. Любов-
та между тях пламва
мигновено и двамата
си казват заветното
"да" същата година, а
изящната Джоуан е
спътница на Пол до
края на живота му -
най-голямата му лю-
бов, както самият той
многократно признава.

Известни филми с
негово участие са: "Кот-
ка върху горещ лама-
ринен покрив", "Мо-
шеникът", "Хладнок-
ръвният Люк", "Буч
Касиди и Сънданс
Кид", "Цветът на па-
рите". Носител е на
награди, сред които
"Златна палма", "Еми",
БАФТА, три награди
"Оскар" и шест награ-
ди "Златен глобус". Към
края на живота си се
появява рядко на екра-
на и се отдава на дру-
гата си страст - състе-
занията със спортни
коли. Създава своя
компания за храни -
Newman's own, прихо-
дите от която отиват за
дарения. Умира на 26
септември 2008 г., на
83-годишна възраст,
след боледуване от рак.

ва да влезе в държав-
ния университет на Те-
неси.

Сензационната жур-
налистка е широко из-
вестна и с литературно-
критичните си анализи,
както и с изявите си ка-
то талантлива актриса
в света на киното. Де-
бютът й в седмото из-
куство е свързан с впе-
чатляващата й роля в
"Пурпурен цвят" на
Стивън Спилбърг през
1985 г.. Участието й до-
нася две номинации за
"Оскар" и "Златен гло-
бус". Опра е първата
жена милиардер от аф-

роамерикански произ-
ход, получила почетна
степен от Харвардския
университет и удостое-
на с "Президентския ме-
дал на свободата". Ней-
ната влиятелност и фи-
лантропия я открояват
като една от най-оби-
чаните и уважавани
личности по целия свят.
Тя е пример за това как
благодарение на сила-
та на човешкия дух и
вяра, независимо от
трудното детство, про-
изхода, бедността и гор-
чивия опит, успява да
се превърне в блестящ
пример за подражание!

Опра Уинфри: Мислете като кралица!Опра Уинфри: Мислете като кралица!
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Никол Кидман ще играе в нов
филм по романа „Нежна песен“

Романът "Нежна
песен" на френско-
мароканската писател-
ка Лейла Слимани,
спечелил наградата
"Гонкур" през 2016 г.,
ще бъде адаптиран от
американския канал
HBO в нова поредица
с Никол Кидман,
предаде АФП.

Освен Кидман, в
актьорския състав на
бъдещата продукция е
и американската
актриса Мая Ерскин,
като те ще бъдат и
изпълнителни проду-
центи.

Това е втората
екранизация на
романа "Нежна пе-
сен", за който Лейла

Слимани спечели
"Гонкур" - най-прес-
тижното литературно
отличие във Франция.

Книгата, от която
са продадени повече
от милион екземпля-
ра във Франция и е
преведена в цял свят,
вече има една киноа-
даптация. Тя е дело
на Люси Борлето,
като участват Лейла
Бехти и Карин Виар
в главните роли.
Романът разказва за
убийството на две
малки деца от бавач-
ката им, опитна и
странна жена, към
която обаче родите-
лите са се привър-
зали.

Когато мислим за пирамиди, ве-
роятно се сещаме за древните струк-
тури в Египет. Но в Судан има по-
вече пирамиди, отколкото в Египет.
Тези по-малко известни пирамиди
предлагат нова гледна точка към бо-
гатата история на Древна Африка.

Судан е дом на 200 до 250 пира-
миди, в сравнение със 130 в Египет,
много от които са по-стари и по-
големи от тези в Египет.  Пирами-
дите, известни като нубийски, са пос-
троени от древното царство Куш, съ-

"Да носиш евтини
дрехи и да караш ста-
ра кола, не те прави
беден или разорен. За-
дачата ти е да изхран-
ваш семейството си, а
не да впечатляваш об-
ществото", каза звезда-
та.

Морган Фрийман,
роден през 1937 г., е
сред "живите легенди"
на киното, световноиз-
вестен американски ак-
тьор и режисьор, носи-
тел на награда "Оскар".
Работил е като механик,
чиновник, танцьор. С
авторитетното си и рес-
пектиращо присъствие,
достойно излъчване, то-
зи афроамерикански ак-

Морган Фрийман се превърна в герой
на книгите на Джеймс Патерсън

тьор с популярност, се
превърна в една от най-
уважаваните фигури в
съвременното амери-
канско кино. Роден на
1 юни 1937 г. в Мем-
фис, Тенеси, учи в Ло-
санджелиския колеж,
преди да постъпи за ня-
колко години във Воен-
новъздушните сили ка-
то механик между 1955
и 1959 г. След което лю-
бовта към сцената взи-
ма връх, Фрийман има
дълга и впечатляваща
кариера на сцената, в
телевизията и екрана.
Началото е в средата на
60-те, когато участва в
бродуейската продукциа
The Niggerlovers, а заед-

но с Пърл Бейли и в
изцяло афроамериканс-
ката бродуейска поста-
новка на "Хелоу, Доли!"
през 1968 г.

На Бродуей демон-
стрира талант, от мю-
зикъли и съвременни
драми - до Шекс-
пир.След старта на те-
атралната сцена,
Фрийман си намира
работа и в телевизия-
та в образователен се-
риал The Electr ic
Company. През този пе-
риод актьорът прави
дебют в киното - във
веселия детски филм
Who Says I Can't Ride
a Rainbow? (1971).
Фрийман бе един от

първите афроамери-
кански актьори, изиг-
рал роли не написани
специално, както се
вижда от "Робин Худ:
Принцът на крадците"
с Кевин Костнър
(1991). С най-близкия
приятел на Робин -
Клинт Истууд играят в
"Непростимо".

През 1993 г. Фрий-
ман демонстрира уме-
нията си и от другата
страна на камерата, в
режисьорския си дебют
Bopha! - историята на
южноафрикански поли-
цай. Изигра и самият
Господ Бог във "Всемо-
гъщият Брус" - и даже
му отиваше.

ществувало в днешен Судан и Еги-
пет от около 800 г. пр. н. е. до 350 г.
от н. е. Могъщото царство Куш кон-
тролирало голяма част от долината
на Нил и търгувало с други култури
като Египет. Пирамидите в Судан са
построени в характерен стил, който
ги отличава. Те са изградени от кал-
ни тухли, а гладките, наклонени стра-
ни са покрити със слой бял варо-
вик. Пирамидите са издигнати в гру-
пи, за да образуват гробница за ед-
но царско семейство.

Те са като произведение на изкуст-
вото. Впечатляват със сложност, с не-
възможна геометрия и артистичност. При-
зът за най-криволичеща улица в света
печели "Ломбард стрийт" в Сан Фран-
циско. Осемте зигзагообразни завои са
създадени, за да се смекчат наклона
на улицата от невъзможните 27 на 16
градуса. А ограничението, с което мо-
жете да шофирате тук е 8 км/ч. Остри-
те, криви и стръмни завои на Ломбард
са истинско изпитание за всеки шо-
фьор. Покритата с цветя улица е една
от най-посещаваните забележителнос-
ти в калифорнийския град, като на ден
минават около 6000 туристи. Към мо-

Странните улици по света
мента шофирането по Ломбард е безп-
латно, но властите планират такса за
преминаването по нея.

Нестандартна е улица "Болдуин" в Но-
ва Зеландия. Колкото и невероятно да
звучи, възвишенията й достигат до впе-
чатляващия 35-градусов наклон. Една от
най-стръмните улици в света, по която се
движат моторни превозни средства. Пог-
ледната отдолу, чудатата улица наподобя-
ва ски писта. Любопитно е, че в горещи
дни асфалтът й се е свличал, тръгвайки
стремглаво надолу. Въпреки това "Болду-
ин" е осеяна с къщи, а местните се въз-
ползват, за да тренират в трудните усло-
вия и организират различни състезания.

Судан има два пъти повече пирамиди от Египет
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Етюд към картината "Све-
ти Йероним с ангел" на хо-
ландския художник Антонис
ван Дайк (1599 - 1641) е пред-
ложен на търг в "Сотбис" в
Ню Йорк, пише в. "Таймс".

Творбата е открита случай-
но в плевня в град, основан
от холандски заселници в се-
верната част на щата Ню
Йорк. На нея е изобразен
седнал гол старец с брада, па-
даща до гърдите му. Предва-
рителната оценка на творба-
та е 2 - 3 млн. долара.

Колекционерът Албърт Ро-
бъртс купува произведението
през 2002 г. за 600 долара.
През 2019 г. експерти устано-
виха, че етюдът е рисуван от
Ван Дайк, докато работи вър-
ху  "Свети Йероним" (около
1618 - 1620 г.).

"Подобни етюди не са били
предназначени да бъдат показ-
вани. Художникът често ги е
държал в ателието си, да са
подръка по всяко време", каза
Кристофър Апосъл, ръководи-
тел на отдел "Стари майстори"
в "Сотбис". Той добавя, че мла-
дият Ван Дайк вероятно го е
рисувал в ателието на Рубенс
(1577 - 1640) в Антверпен. Сю-
зън Барнс, изкуствовед по твор-
чеството на Ван Дайк, отбеля-
за, че в света са оцелели само
две скици на художника и ед-
ната от тях е тази.

Рядък етюд на Ван Дайк
е предложен на търг

Поетът си отива
през 1926-а, но наслед-
ството му остава собс-
твеност на неговите
най-близки роднини.
Едва след смъртта на
правнучката му се по-
явява възможност ар-
хивът да бъде откупен.
Мисията да спаси за-
вещаното от един от
най-значимите поети
в началото на мина-
лия век се оказва въз-
можна.

Ценното наследство
е собственост на Нем-
ския литературен архив
в Марбах - градът на
Шилер.

От самия архив на-
ричат придобивката
"една от най-големите

Отварят архива на Рилке
след 100 години

В хартията на бан-
кнотите се използват
различни текстилни
нишки от лен, памук и
други. А в някои стра-
ни (напр. Австралия,
Румъния) банкнотите
са изработени от спе-
циални полимери, ко-
ито ги правят на прак-
тика невъзможни за
късане. Често на шега
хората ги наричат
пластмасови пари.
Тяхната изработка е

Преживяванията си в
Югоизточна Азия описват
Маргарита и Цветин Шу-
щаркови в книгата си "Пъ-
теводител за омагьосани зе-
ми". Представянето е на 9
февруари в Столичната биб-
лиотека.

В "Пътеводител за ома-
гьосани земи" авторите
описват  приключенията си
в Тайланд, остров Борнео,
Малайзия. Двамата разказ-
ват екстремни истории от ед-
на не толкова позната Юго-
източна Азия на бирмански
военни, опиумни наркотра-
фиканти, племена от джунг-
лите, магьосници и срещи
със смъртта.

Пътешественици описват
преживяванията си
в Югоизточна Азия

през последните десети-
летия". Министърът на
културата на Германия
Клаудия Рот отбелязва,
че "това е най-важно-
то постижение по отно-
шение на наследството
на творец в следвоен-
ната история".

"Сега нашата зада-
ча е архивът на поета
да проговори", казва
директорът на институ-
цията Сандра Рихтер.
Идеята е документите
да бъдат постепенно
дигитализирани и пре-
доставени за използ-
ване от широката об-
щественост. Планира-
на е голяма изложба за
2025-а, когато се на-
вършват 150 години от

рождението на Райнер
Мария Рилке.

Немският литерату-
рен архив получава по-
мощ от федералното
правителство на про-
винция Баден-Вюртем-
берг, от частни мецена-
ти. Специалистите имат
около 10 хил. страни-
ци, написани на ръка
от поета, 130 негови ри-
сунки, 360 снимки, 470
книги, в които има не-
гови бележки, близо
9000 писма, с разбира-
нията на Рилке за пое-
зия и изкуство.

Сред кореспонденци-
ята на Рилке изпъква
размененото с Пол Ва-
лери или Лу Андреас-
Саломе.

Дълъг ли е животът на банкнотите
по-скъпа, но за смет-
ка на това, те са по-
устойчиви на нараня-
вания. Възможностите
за защита от фалши-
фициране също стават
различни спрямо мате-
риала.

Регистрираните ре-
кордьори по размер са
с големина горе-долу
на лист А4. Това са ма-
лайзийската банкнота
от 600 рингита, изда-
дена през 2017 г. с раз-

мери 37 х 22 см, и бан-
кнотата от 100 000 фи-
липински песо, издаде-
на през 1998 г. с раз-
мери 22 х 33 см.

Филипинската бан-
кнота е колекционерс-
ка емисия по повод 100
години от независи-
мостта на страната от
испанско управление и
се твърди, че има 21
защитни елемента сре-
щу фалшифициране.
Малайзийската е по

повод 60-годишнината
от независимостта на
Федерация Малайзия.
Кралица Елизабет II е
историческата личност,
която се е появявала
често върху парите.
Ликът й присъства
върху банкноти на
всички континенти, ос-
вен Антарктика. Ней-
ният портрет краси над
100 валути от повече
от 20 държави и тери-
тории.

Маргарита и Цветин Шу-
щаркови са семейство пъте-
шественици. Последните 15
години от живота си те пос-
вещават на експедиции и пъ-
тешествия из Азия и Афри-
ка. През 2015 г. поемат на
четиригодишно пътуване на
автостоп и изцяло по земя,
като целта им е да прекосят
Азиатския континент и да
достигнат Океания и Авст-
ралия, без да летят нито вед-
нъж със самолет. Първият
им том "Палецът на свобо-
дата" проследява експедици-
ята им от Европа до Индия
и пребиваването на Индий-
ския субконтинент за осем
месеца.
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Джаафар Джексън,
племенникът на Майкъл
Джексън, ще се превъплъ-
ти в образа на Краля на
попа в биографичен филм.
Режисьор на продукцията,
която ще носи първото
име на легендарния из-
пълнител, е Антоан Фукуа,
популярен с криминалния
трилър "Тренировъчен
ден", в който участват
Дензъл Уошингтън и
Итън Хоук.

Биографичната лента
ще изследва "сложния
човек, превърнал се в

Бергамо и Бреша изместват
Венеция и Милано

Племенникът на Майкъл
Джексън влиза в
биографичен филм

Краля на попа", се казва в
изявление от компания
Lionsgate. Лентата ще
включва "всички аспекти
от живота на Джексън и
забележителните му изпъл-
нения, благодарение на
които той стана икона в
музикалния свят".

"За мен е чест да вдъх-
на живот на историята на
чичо ми Майкъл", сподели
26-годишният Джаафар
Джексън в Instagram. "Ще
се видим скоро", написа
той на феновете. Джаафар
е син на Джърмейн Джек-

сън, един от по-големите
братя на покойния носи-
тел на награди "Грами",
басист и певец на групата
The Jackson 5. Ролята на
един от най-обичаните
изпълнители, която Джаа-
фар ще изиграе в "Май-
къл", е неговият актьорски
дебют.

Снимките ще започнат
тази година. Продуцент е
Греъм Кинг, който казва,
"че Джаафар Джексън
притежава естествената
способност да наподоби
чичо си".

Картината "Гребане" на
френския художник Гюстав
Кайбот е сред последните
шедьоври на импресиониз-
ма, притежавани от наслед-
ници на художници. Покуп-
ката стана с с помощта на
дарение от компанията за
луксозни стоки LVMH, съ-
общиха АП и АФП. Кар-

Самуел Финци ще играе в
„Един кон влязъл в бар“

Франция закупи нов шедьовър за музея „Орсе“

Народният
театър "Иван
Вазов" ще добави
към програмата за
март спектакъла
"Един кон влязъл в
бар" по едноимен-
ния роман на
Давид Гросман.
Копродукция на
Дойчес Театър
(Берлин), Залцбург-
ски фестивал и
Бургтеатър (Виена).
Режисьор и сцено-
граф е Душан
Парижек. Драма-
тург на постановка-
та е Ева-Мария
Фойгтлендер.

Самуел Финци
ще участва в роля-
та на Дов Грин-
щейн, Катлийн
Моргенайер в
ролята на Пиц.
Музикален съпро-
вод на пиано:
Антони Дончев.

Спектакъла ще
гледат само два
пъти, на 25 и 26
март в Народния
театър "Иван
Вазов". "Един
кон влязъл в бар"
ще се играе на
немски език, но
ще има български
субтитри.

тината "Гребане" е закупе-
на на цена от 43 млн. ев-
ро. Тя е забележителна със
своя реализъм, деликатни
цветове и почти кинематог-
рафична перспектива - съз-
дава се впечатление, че
зрителят е в лодката срещу
гребеца.

 "Орсе" притежава забе-

лежителна колекция от имп-
ресионистични творби. Кар-
тината е продадена от нас-
ледниците на Кайбот. "Тя е
сред последните шедьоври на
импресионизма, притежава-
ни от наследници на худож-
ници", каза Жан-Пол Клав-
ри, съветник на компания-
та LVMH - Бернар Арно.

Неподправеният хумор
на Чудомир ще поднесе на
жителите на Радомир Му-
зикално-драматичният
театър "Константин Киси-
мов" във Велико Търново.
Спектакълът "Не сме от
тях" се играе в Народно
читалище "Напредък
1895 г.".

Постановката е по ем-
блематичните Чудомирови
разкази "Не съм от тях" и
"Без късмет", а творче-
ската идея е на режисьо-
рката Невена Митева,
автор и на сценичната
версия. "Не сме от тях" ще
бъде представено на радо-
мирска сцена на 10 март.

На сцената излизат
актьорите Иван Митев,

Спектакъл по Чудомир
представят в Радомир

Виктор Терзийски, Кирил
Милушев, Боян Фърцов,
Цветелин Илчев, Никол
Бойчева, Милен Иванов,
Лиляна Иванова, Стефка
Златкова, Детелин Кандев,
Стоян Борисов, Полина
Петкова, Миряна Калуш-
кова. Сценографията и
костюмите са на Лидия
Къркеланова, а авторската
музика - на Петър Атанас-
чев. "Най-хубавото в
историите на Чудомир е,
че са написани с много
любов и всичко завършва
с умело надсмиване над
собствените ни пороци",
казва Невена Митева.
"Най-важно днес е ние,
българите, да се научим да
си прощаваме."
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- Какво прави лисица-
та, когато иска да си има
малки?

- Същото, което прави
и жената, когато иска да
си има палто от лисица.

  

Турист сяда в кафене
в Перник и си поръчва
късо кафе. Сервитьорът
го носи и му го сервира.
Клиентът поглежда кафе-
то и казва:

- Но аз си поръчах къ-
со кафе. Моля, върнете
го това на бармана и му
кажете да ми направи къ-
со.

Сервитьорът го взема
и след една минута ce
връща със същата чаша:

- Бармано рече да пи-
еш, до дет' сакаш, друго-
то че го фърлим!

  

Пернишка библиотека
за ученика:

- Феродо мравката
- Хондата и Звяра
- Чичо тунингованата

колиба
- Малката винеткопро-

давачка
- Трансмисията невъз-

можна
- Бентли татко, Трабант

татко
- Пипи Дългото пикап-

че
- ТИР по време на чу-

ма
- Братя КараМАЗови
- Пътеводител на га-

лактическия КАТаджия
- КамаЗ Сутра
- Карлсон, който жи-

вее под москвича
- Хари Потър и огнени-

ят колянов вал
- Хари Потър и Астън

Мартинът от Азкабан
- Записки по българс-

ките автосервизи
- Полуоско Африканс-

ки
- Мечо аусПух
- КарБуратино
- Реглаж на Мостовете

на Медисън
- Алиса в страната на

буталата
- Храбрият безоловен

войник
- Али баба и 40 - те

джигита
- Снежанка и седемте

Поршета

  

Селският майтапчия
седи на пейката пред дво-
ра. Минава попът и пита:

- Как си, бай Иване?
- Какво да ти кажа, от-

че? Когато съм болен,
мисля за тебе, когато съм
добре - за попадията.

  

Жена тегли пари от
банкомат. До нея спира
полицай и я пита:

- Извинете, Ваш ли е
автомобилът на пешеход-
ната?

- Да.
- Изтеглете още 100 ле-

ва.

  

При лекаря:
- Когато ви втресе за

първи път, тракаха ли ви
зъбите?

- Ами не зная, възмож-
но е, но те бяха на шкаф-
чето, а пък аз недочувам.

  

Марийка пита Иванчо:
- Иванчо, баща ти как-

во каза за новото увели-
чение на тока?

- Да пропусна ли ци-
низмите?

- Да.
- Ами нищо не каза.

  

- Скъпи, не ми е доб-
ре, имам температура.

- Идвам веднага. Как-
во да ти купя?

- Нови обувки.

  

Един мъж хванал злат-
ната рибка и тя му рек-
ла:

- Хайде давай двете
желания, че бързам.

- Що две, нали бяха
три?

- Я си виж в гащите.

- Иии, леееелееее,
страхотно...

- Аз да не съм златна
рибка от вчера, бе!

  

Жена решава кръстос-
ловица.

- Скъпи, какво и тряб-
ва на една дама, та да е
щастлива?

- Любов, внимание,
цветя...

- Не са шашави! Има
място само за 3 букви.

  

- Ало, агенцията за за-
познанства ли е?

- Да, господине - ка-
жете!

- Ами, аз съм стар ер-
ген... Не смогнах да се за-
домя досега... Та бих ис-
кал чрез вас да си наме-
ря съпруга! Дано не е
прекалено късно!

- Не се притеснявайте,
господине! За човешкото
щастие - няма пределна

възраст! Обаче, дайте ми
някаква информация за
себе си! Най-напред - как
се казвате?

- Иван Петров!
- Такааа... записвам:

"Иван Петров". А на колко
сте години?

- На сто и двадесет!
- Такааа... Записвам:

"на сто и два..." МОЛЯ?!
Простете любопитството
ми, но защо искате да
сключите брак чак сега?

- Ами, прочетох една
статия във вестника и
много се притесних! В нея
пишеше, че женените мъ-
же живеели по-дълго от
ергените!

  

Добре дошли в новия
ресторант "При баба"!

Докато не си изядете
всичко, няма да ви пус-
нем да си ходите!

  

В бара звъни телефо-
на. Преди да вдигне, бар-
манът оглежда салона и
пита:

- И кой от Вас тази ве-
чер не е тук?

  

Две студентки - едната
по математика, а другата
по философия - се приби-
рат късно вечерта. Зад
гърба си чуват дебнещи
стъпки. Математичката
казва:

- Ако вземем предвид
скоростта, с която се
движим ние и той, след
30 секунди ще ни настиг-
не. Затова е по-добре да
се разделим и според те-
орията на вероятностите
шансът ни е петдесет на
петдесет.

Разделили се, а деб-
нещият мъж тръгнал след
студентката по филосо-
фия. След 10 мин двете
се срещнали в общежи-
тието и тя започнала да
разказва:

- Наистина след 30 се-
кунди той ме настигна. То-
гава аз, по пътя на логи-
ката, си вдигнах полата,
а той, пак по пътя на ло-
гиката, си свали пантало-
на. Но нали знаеш, вина-
ги е по-лесно да бягаш с

вдигната пола, отколкото
със свален панталон!

  

- Толкова години сте
женени с жена ти, а кол-
кото пъти ви срещна в
града, винаги се държите
за ръка. Възхищавам се
на чувствата ви!

- Ако я пусна веднага,
ще купи нещо.

  

- Мъжът ти прехвърли
60-те и все по младички
се заглежда...

- Ти виждала ли си ку-
че да тича след кола?

- Да, защо?
- Е, като я настигне,

кара ли я???

  

Мъж отива в бюро по
труда да търси работа.

- Какво умеете?
- Нищо.
- Съжалявам, но мес-

тата в парламента са за-
ети. Опитайте се да ста-
нете треньор по футбол.

  

Психиатър решава
кръстословица. "Родното
място на Наполеон".

Обръща се към един
от пациентите:

- Ей, Куку, къде си ро-
ден?!

  

Катаджия, бесен, че
цял ден не е заработил
нищо, спира старец на
магаре.

- И така, татенце, за-
що превишаваме скорост-
та?

- Как мога да превиша
скоростта на магаре?

- А защо го биехте та-
ка силно с пръчката? Не
знаете ли, че животните -
това са нашите по-малки
братя. Сега иди и му се
извини!

Старецът отива при ма-
гарето, прегръща го, мил-
ва го по главата и му го-
вори:

- Извинявай, магарен-
це миличко, че те биех с
пръчката... Не знаех, че
батко ти работи в КАТ!

  

2040 година. Добре
облечен бизнесмен се
сдобива за фирмата си
със секретарка робот, с
външността на Памела
Андерсън, пишеща със
скорост 500 знака в ми-
нута, знаеща 8 езика и
притежаваща енциклопе-
дични знания. Естестве-
но, вика приятел да се
похвали:

- Виж, Кольо, каква
яка мацка! Всичко може.

- Ваньо, това изобщо
е...! Може и аз да си купя
такава. Дай ми я за мал-
ко тук, да й продиктувам
нещо, да я тествам един
вид!

- Нямаш проблеми!-
казва Ваньо и излиза от
кабинета.

След малко оттам се
чуват ужасните писъци на
Кольо.

- Боже! - хваща се за
главата Ваньо. - Забра-
вих да му кажа, че в ус-
тата си има острилка.

Карикатура

Павел КУЧИНСКИ
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Петър ХАДЖИЕВ

В българската история 4 май 1903 го-
дина е отбелязан с черно. На този ден в
село Баница, Серско загива Гоце Делчев,
един от най-видните революционери на
ВМРО. "На 20 април Гоце разказваше на
другарите си по-раншни свои сънища, ко-
ито съвпадаха с избиването на близки не-
му хора, и думаше: С нашия живот, какъв-
то е, станах вече и фаталист. Нощеска съ-
нувах, че турци ме удариха в сърцето. Щип-
ската чета е разбита в Карбинци, Милан,
брат ми, е в тази чета и сигурно е убит.
Гоце не беше сънувал смъртта на втория
свой по-малък брат; Милан падна много
по-късно, лятос, в Неманци, Кукушко. Гоце
забравяше своите неотдавнаши предчуст-
вия. Сънят пророкуваше неговия гроб - пи-
ше верният му другар П.К.Яворов. - Почти
едновременно с Гоце биват убити още шес-
тима, в това число и Гущанов. Останалите
живи влазят в една плевня, откъдето след
цял ден сражение се измъкват незабеля-
зано между пламъците на Баница, цяла из-
горена. - Петнадесет часа - спомня си
г.х.Димов - турците не посмяха от куршу-
мите ни да приближат нашите убити. Пет-
надесет часа ний гледахме мъртвия Гоце,
приведен сякаш върху гробът на Македо-
ния. И петнадесет часа ни се късаха сър-
цата...Защото осиротяваше цял народ." Като
юноша и след това не един и два пъти съм
прочитал тази първа биография на Гоце
Делчев, написана от поета година след
смъртта на революционера. В нея най-точ-
но, с шепа думи е нарисуван краткият 31-
годишен живот на този велик българин,
който и днес продължава да е кумир за
хиляди наши сънародници не само у нас,
но и в Македония.

* * *
В същия този ден, когато смъртта зат-

варя очите на убития войвода, в Кукуш, в
родния му дом майка му Султана пригот-
вяла петте ритуални погачи, които щяла да
отнесе в църквата за честването на имен-
ния ден на сина си, Гергьовден. Тя се вър-
нала вкъщи обляна в сълзи, защото нап-
равила злокобна грешка: вместо да изго-
вори обичайното: "Тая година пендара, а
догодина сватба...", тя била казала:" Тая
година пендара, а догодина панихида..."

* * *
Турците разнасят трупа на войводата

до Сяр за разпознаване, после го връщат
в Баница, за да бъде погребан, заедно
със своите загинали четници в гробището
над селото. Гоце и другият войвода Дими-
тър Гощанов са положени заедно, другите
четирима в съседен гроб.

На 23 април 1906 година верните съ-
ратници на героя, войводите Михаил Ча-
ков и Таската Серски, които в сражение-
то три години по-рано са били на три
метра от своя идол, преминавайки с чета
през Баница решават да разкопаят гроба,
където е положен Гоце и да съхранят кос-
тите му. Те се опасявали, че напоследък
селата около Сяр се наобикаляли от гръц-
ки андартски чети и българското населе-
ние на Баница ги предупредили за готве-

но от гърците оскверняване гроба на ге-
роя. В нощта на 23 април, заедно с още
няколко комити Чаков и Таската Серски
разкопават гроба на светлината на све-
щи и на пълнолуние. Религиозният канон
е спазен - костите на починалия се вадят
поне три години след погребението, но
когато започнали да изравят останките
видели, че гръдният кош и гръбнакът още
не били загнили достатъчно:"Сърцето на
Гоце не сака да я напущи Македонията",
проронва в тъмното на местния диалект
селянин от Баница, който посочил кой е
Гоце в гроба. Затова те изваждат само
черепа, костите на крайниците-горни и
долни, както и таза. Измиват ги внима-
телно със спирт и вино и давайки ги на
клисаря на черквата Никола Мутафчиев,
Михаил Чаков го заклева:"Ще положиш
Гоце в дървено сандъче под светия прес-
тол вътре в храма. Змия езика ти да клъц-
не, ако кажеш на някой, който и да е той,
къде и какво пазиш."

* * *
"Към средата на януари миналата 1903

година Гоце беше вече с чета в Турско.
Автора на тая книга имаше щастието да го
придружава известно време. Сега Гоце не
беше чудатият обитател на софийския хо-
тел "Батенберг", а оня прославен войвода,
когото цял народ възпява в своите плени-
телно задушевни песни. Той беше войво-
дата, който изпраща поздрав на гората, да
му засени сянка дебела, да му приготви
вода студена - и гората слуша. Той беше
войводата, който заповядва на пашите мир-
ни да мируват, зулум да не струват - и
паши треперят. Той беше най-после вой-
водата, който говори, че негова е майка -
земята македонска, а пък род-роднина -
сговорна дружина, и че туй му стига...

Бяло арнаутско фесче с черен завит
наоколо шал покриваше нетвърде голя-
ма, обла глава. Сива шаечена куртка, си-
ви шаечени панталони - и опнати до ко-
лене орехови чешири в пристегнати опин-
ци - очертаваха правилните форми на сре-
ден ръст фигура. Облечено само в левия
ръкав тъмносиво кебе, полунаметнато и с
повлечена дясна пола, придаваше особ-
но дива прелест на цялата горда осанка.
С кама, револвер и патрондаш на кръста,
с преметната зад рамо светла манлихе-
ра, Гоце приличаше на някакво хайдушко
божество.

Китка тъмнокестенови коси се пода-
ваха над високо ясно чело, подпряно от
леко смръщени вежди. Валчесто мургаво
лице се озаряваше от големи кафяви очи,
с поглед обикновено кротък, но готов да
заблести като нож при най-малка трево-
га. Правилен римски нос, поизвит над не-
големи мустаци, с ноздри жадно дишащи,
обличаваше горещината на благородно
сърце. Обрисувани в неопределена усмив-
ка едва подути устни и хубаво закръглен
подбрадник свидетелствуваха може би за
едно пламенно чувство, дълбоко поетич-
но в същността си. И в този общ вид
имаше нещо извънредно меко и същев-
ременно упорито, нещо извънредно неж-
но и същевременно заповедническо, не-
що кой знае как мечтателно и винаги стре-
мително и победно. В този общи вид бе-
ше самият Гоце - в своята мисъл, в сво-

ето чувство, в своето дело, в целия свой
живот...", така описва поетът-революцио-
нер П.Яворов своя боен другар Гоце Дел-
чев, няколко месеца преди да намери
смъртта в поробена Македония.

* * *
За живота и делото на Гоце Делчев е

писано много и ще продължава да се пи-
ше и в бъдеще, защото името и идеите
му за свобода се превърнаха в символ за
хилядите поробени българи от Македо-
ния и Одринско. Времето бавно ни отда-
лечава от онзи злокобен 4 май на 1903
г., когато край село Баница, Серско, в
сражение с турски аскер погина Гоце Дел-
чев, но признателните потомци не забра-
вят онова, което той направи за тяхната
мечтана от векове свобода. А тя дойде
след години на дълга и упорита борба с
турския поробител, дойде със смъртта на
хиляди загинали българи в многобройни-
те и кръвопролитни битки. И днес стари-
те хора по Разложко и Банско разказват
за учителствуването на Гоце Делчев в то-
гавашното пиринско селце. Макар и крат-
ко,то оставило дълбоки следи в съзнани-
ето на поколенията, защото учител като
Гоце лесно не се забравя. Още повече че
в душите на робите апостолът пося семе-
ната на революцията...

Гоце е назначен за главен учител на
"Българското банско второкласно учили-
ще" в края на август 1896 г. Това не е
случайно негово хрумване. Отиването му
в Разложко е продиктувано изключително
от интересите на революционната органи-
зация. На Гоце е поставена нелеката зада-
ча да съдействува за изграждането на ко-
митети в Горноджумайско, Разложко и Нев-
рокопско, а също така да уреди канали за
преминаването на куриери и за доставя-
нето на оръжие през границата. "За нова-
та учебна година-пише П.К.Яворов-Гоце ре-
шава да подири място негде в Разлог: за
улесняване съобщенията между вътреш-
ността и България необходимо беше да се
организира по-скоро и тоя край.Той про-
карва назначение в Банско, дето пристига
в края на месец август".

Съвсем скоро Гоце Делчев основава
революционен комитет в Банско, предсе-
дател на който става търговецът Димитър
Лазаров Тодев(Мингьо). Учителят отсяда
в неговата къща и като хора с прогресив-
ни разбирания Тодев и другарите му се
заклеват да работят за освобождението
на Македония. През 1928 година в "Илюс-
трация Илинден" Лазар Томов публикува
своите спомени за дейността на Гоце Дел-
чев в Разложко. "Още от началото проли-
ча, че новият главен учител носи нещо
друго, че той се отличава от предшестве-
ниците си. Гоцето бе дошъл с мисия да
основе революционни комитети и да за-
сили дейността на ВМР организация - пи-
ше Томов. - След няколкодневна ориен-
тировка Гоце пристъпи към работата. За-
почна се с по-събудените банскалии, на-
мери почва помежду тях и образува таен
революционен комитет. Същото направи
и в Мехомия/Разлог/ след неколкократни
посещения. Оттук мина и по цялата око-
лия. Това велико дело за борба с турска-
та власт обхвана постепенно селата Бе-
лица, Годлево, Драглище, Добърско, Ба-
ня, Добринище, Якоруда, Елешница и Ба-
чево.Тъй в късо време, 1-2 месеца, цяла-
та околия бе вече едно цяло - един дух
витаеше у всички, една цел се преслед-
ваше: борба с вековния тиранин, руше-
ние на вековната турска тирания... "

След като изпълнява своята револю-
ционна мисия в Разложко, той поема по
комитетските пътеки на Македония, за да

Останки от разрушената църква
в с. Баница, Серско, където

са били погребани тленните останки
на Гоце Делчев
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се отдаде изцяло на освободителното де-
ло. И да изгори в пламъците на борбата!
Делото му обаче дава своите плодове.

* * *
Днес често пъти се питаме как сам е

могъл да завладее хорските души?На то-
зи въпрос отговор дават неговите съвре-
менници." Гоце не доизкара учебната го-
дина.Той сметна, че целта, за която е до-
шъл, е постигната, затова реши да напус-
не. Някои от чорбаджиите негодуваха, че
новият главен учител, вместо да си гледа
училището, бунтува населението. Гоце бе
вихър, който обиколи и развълнува цяла
Македония. Имаше нещо велико в душа-
та му, непостигнато в делата му. Той пле-
няваше и най-спокойното сърце. Щом пос-
тавеше въглена, скоро пламваше голям
пожар", ще напише след години Лазар То-
мов. А поетът Яворов ще отбележи: "Нив-
га вече (след престоя му в Банско-П.Х.)
Гоце не срещна невъзможност в онуй, ко-
ето си поставяше като цел за осъществя-
ване. Една блага душа предразполагаше
всички, които го доближаваха. Една пла-
менна душа обайваше всички, които поч-
ваха работа заедно с него."

* * *
До несъществуващата вече Баница,час-

тично разорена по време на Илинденско-
Преображенското въстание, а след това
напълно разрушена от гръцката армия през
1913 година трудно се стига днес. До там
табели няма. С питане трудно се стига,
затова пък днешните електронни карти
вършат много добра работа. Още от ви-
сокото, насред лунния пейзаж от камъня-
ци, които някога са били спретнати къщи,
човек може да види самотна кула. Около
нея има десетки орехови дървета, където
днес на воля пасат гръцки крави и овце,
а фермите на стопаните им са на метри
от вече несъществуващото село. Пътят
пресича мост с малка река. Встрани стои
и извит каменен мост, каквито има на
много места по нашите Родопи. Отпред
два високи кипариса бележат мястото, къ-
дето някога е била църквата на село Ба-
ница.Тя носи името на Свети Димитър. От
нея сега е останала само олтарната част.
Казват, че тук са били заровени костите
на войводата Гоце Делчев.

 В черквата, под светия престол, кос-
тите стоят до 1917 год. После са прене-
сени в България. По време на Втората
световна война гробът на Гоце Делчев,
който тогава попада в територията на Цар-
ство България, е въстановен. На 3 май
1943 г., върху общ гроб в окрайнините на
село Баница видни общественици, заед-
но със сестрите на Гоце - Ружа, Велика и
Елена, както и техните потомци, поставят
бяла мраморна плоча с надпис: "В памет
на падналите бойци в с. Баница на 4 май
1903 г. за обединението на Македония
към майката родина - България и за ве-
чен спомен на поколенията: Гоце Делчев
от гр. Кукуш, апостол и войвода; Димитър
Гущанов от с. Крушово-войвода. Стефан
Духов от с. Търлис-четник; Стоян Захари-
ев от с. Баница-революционер; Димитър
Палянков от с. Броди-революционер. За-
ветът им бе - Свобода или смърт!".

След 9 септември 1944 година костите
на Гоце Делчев са предадени на Скопие в
името на криворазбрания интернациона-
лизъм. Въпреки, че първоначално тогаваш-
ният македонски премиер Лазар Колишев-
ски обявява Гоце Делчев за ".. един бълга-
рин без значение за освободителните бор-
би", костите са приети в Социалистическа
Република Македония и са препогребани
в каменен саркофаг в църквата "Свети
Спас", където се съхраняват и до днес.

* * *
Историята ясно е документирала, че

Гоце Делчев отдава живота си за свобо-
дата на българите от Македония и Одрин-
ска Тракия. Дни след смъртта му Милост-
лав Куртович - сръбски консул в Скопие,
уведомява Белград, че бил "загинал из-
вестният от по-раншните рапорти българ-
ски войвода Георги Делчев с още 11 дру-
гари". Сръбският дипломат заключава, че
Гоце Делчев е "известен като един от най-
безкористните комитетски водачи и зато-
ва е бил популярен". Сръбски, френски и
английски дипломати, съвременници на

станалото сражение, получаващи повери-
телна информация, разказват ясно, че в
сражението е убит българския революци-
онер Гоце Делчев, а заедно с него и мно-
го българи. Разрушени и претърсени са
български къщи.

* * *
"Отцепленията и разцепленията никак

да не плашат. Действително жалко е, но
що можем да правим, когато си сме бъл-
гари и всички страдаме от една обща бо-
лест! Ако тая болест не съществуваше в
нашите прадеди, от които е наследство и
в нас, немаше да попаднат под грозния
скиптър на турските султани. Наш, разби-
ра се, дълг е да не се поддаваме на тая
болест, но можем ли същето да направим
и с другите лица? Пък имаме заето и не-
що от гръцките болести, а именно - кол-
ко глави, толкоз канитани. Пустата му сла-
ва!... Всеки иска да блесне, па не знае
фалшът и на тоя блесък. …"

"Другари, не виждате ли, че сега вече
не сме роби на разпадащата се турска
държава, а сме роби на европейските ве-
лики сили, пред които Турция подписа сво-
ята пълна капитулация в Берлин. Затова
трябва да се борим за автономията на
Македония и Одринско, за да ги запазим
в тяхната цялост, като един етап за бъде-
щето им присъединяване към общото Бъл-
гарско отечество."

Думи, изречени от Гоце Делчев пред
негови съратници

* * *
Коце Ципушев от Радовиш,ВМОРО ре-

волюционер, прекарал 19 години в сръбс-
ки затвори ще напише за своя най-добър
приятел, който е бил и кум на сватбата му
- войводата Гоце Делчев: "Външно, Гоце бе
първообраз на българска здравина и ху-
бост. Не много висок, но плещест, с весел
поглед и мила усмивка, той бе истински

здрав телом, както бе чист и правдив по
сърдце и душа. Сякаш изделан от скала,
той имаше неотразимото обаяние на една
първична сила. Гоце Делчев бе истински
български юнак, с горда душа и верно сър-
дце, с непреклонен дух, - честен, скромен,
безстрашен, благороден. Той имаше ред-
ката дарба да разбира всички, да ободря-
ва и покорява своите другари; той споде-
ляше чуждите болки, съчувствуваше на доб-
рите хора, стараеше се да поправя тия,
що вървеха в погрешен път. Обичаше дру-
гарите си повече дори и от братята си,
които дадоха живота си за Македония. С
най-голема скръб той посрещаше съобще-
нията за гибелта на просветените револю-
ционери, които ценеше особно много, за-
щото разбираше, колко важно за нашия
народе е да бъдеш воден от добре подгот-
вени водачи. Той вървеше по стъпките на
Левски - еднакво умееше да привлича в
делото бедния колибар и видния гражда-
нин, неукия селянин и буйния млад бъл-
гарски интелигент. С личното си обаяние
той вле в делото цела струя от възторже-
ни и просветени български млади сили. В
своето апостолско дело, Гоце бе навсекъ-
де и никъде, спокоен и неуловим, догдето
издайничеството му отвори преждевремен-
но пътя към смъртта. Всред опасности и
лишения, всредъ тъги и неволи, той бе без-
грижен и жизнерадостен, весел събесед-
ник, неуморим песнопеец. И до сега като
че ли чувам любимата му песен "Подухна
ветър, пиле Стано, по Вардарско поле" . .
. така, както той я пееше."

Климент Шапкарев е бил съученик и ли-
чен приятел на Гоце Делчев. На 6-ти май
1934 г. той държи сказка на Гоцевото утро,
дадено от Пловдивското македонско бла-
готворително дружество "Гоце Делчев". Сказ-
ката е издадена като брошура по едино-
душното желание на присъстващите на то-
ва утро. Ето какво казва той в своите "Спо-
мени и мисли за Гоце Делчев": "По мое
мнение Гоце би приел една малка славица -
ето каква: да пише некога в историята, все-
мирната история на всички културни наро-
ди в света от всички векове, че съществува
на земното кълбо български народ, че има
от тоя народ една част, която се казва ма-
кедонски българи и които са достигнали до
Бело море, заели отечеството на Александ-
ра Македонски, който имаше владения и в
Азия и в Африка. И че македонските бълга-
ри са потомци на Кирила и Методия, що
преди 1000 години дадоха светлина на ця-
лото славянство. Днес тие същите маке-
донски българи работят и се жертвуват за
своята пол. свобода, за да издигнат знаме,
хубаво за целото човечество, за всички на-
роди във всички векове, знамето на абсо-
лютната свобода и безграничната любов,
както той ги разбираше. И в тая борба на
своите сънародници и Гоце е бил редник от
първите. Да, тая малка слава Гоце би при-
ел. Да има за себе си част от славата на
своя измъчен народ."

Симеон Радев - писател, дипломат и

революционер от Ресен, посветен лично
от Гоце Делчев във ВМОРО: "Но това чедо
на Кукуш бе разбрало, че преди всички
идеали върви тоя идеал: да бъдеш член
на една свободна народност в една сво-
бодна земя. И без да одуши в себе си
социалните пориви, той бе в Македония
революционер като българин."

Мицо Андонов от Кукуш, Егейска Ма-
кедония, виден български театрален де-
ец, публицист и анархист, племенник на
Гоце Делчев. В своите "Спомени на Мицо
Андонов, племенник на Гоце Делчев - за
неговото семейство - 1977 г." публикува-
ни в "Гоце Делчев, Спомени, Документи,
Материали", София, 1978 г. пише: "В Ку-
куш имаше само българи. Администраци-
ята беше турска. На времето жителите на
града били 12,000 души. Турците живееха
в отделна турска махала. Да са били 1500-
2000 души. Немаше други националнос-
ти. В града живееше само един грък, кой-
то се прикриваше. Казваха му Кайджия-
та. През Междусъюзническата война в
1913 г. целият Кукуш избега. Само той
остана. Училищата беха български. По ве-
роизповедание 3/4, ако не и повече беха
православни. Католиците беха малко." "В
семейството на Гоце Делчев, както и сред
кукушани не се говореше за македонска
нация, за македонския език като нещо
различно от българския народ и език. Пи-
тах майка си: защо се бориха вуйко Гоце,
вуйко Мицо и вуйко Милан? - "Бориха се
за българщината", ми казваше тя."

Георги Попхристов, легендарен ВМО-
РО войвода, водач на Илинденското въс-
тание в Леринско и член на Централния
комитет на ВМРО, от с. Кърстоар, Битол-
ско. По случай 58 години от Илинденско-
то въстание той казва следното по БНР:
"Но можеха ли те (Гоце Делчев, Даме Гру-
ев и др.) изобщо да допуснат тогава, че
ше се случи така, че един ден техното
българско народностно чувство ше бъде
отречено в родните им огнища от невежи
или измамени хора. Колко болно ми ста-
на от всичко това! Да се бориш за чо-
вешки права и за другите народности в
Родината си: власи, евреи, гърци, турци,
албанци, цигани и след това да те отре-
кат като българин - тебе, най-големият
борец за свободата на своята земя. Има
ли по-голема трагедия от това и по-голе-
мо светотатство пред делото на Илинден?!"

Димитър Влахов, революционер, съг-
ражданин на Гоце Делчев от Кукуш, идео-
лог на сърбо-македонизма и един от ос-
нователите на комунистическата македон-
ска държава след 1945 г.: "Гоце беше бъл-
гарин по народност; той се учи в българ-
ски училища: Кукуш, Солун, София. Ма-
кар и в последните две училища да беше
възпитаван в духа на един тесногръден
национализъм, Гоце гледаше на всички ма-
кедонци като на свои братя. Той се боре-
ше за освобождението не само на маке-
донците българи, но на всички македон-
ци. Той не се бореше за да станат бълга-
рите в Македония господствующа нация,
а за да бъдат те и другите народности в
Македония свободни."

* * *
На 23 януари 1991 г. в софийския му

дом се срещнах с големия родолюбец Коста
Църнушанов, където той ми подари своята
книга "Български народни песни от Маке-
дония". В нея има няколко песни, посвете-
ни на смъртта на Гоце Делчев. В една от
тях се казва как църна чума се е задала
там долу в Македония. Намерил се млад
Делче, млад войвода, който тръгва из Ма-
кедония, за да пропъди чумата. Но в бит-
ката с това зло младият войвода е смърт-
но ранен. Преди да умре, Делчев казва:

"Дружино верна,сговорна,
Вие ке утре идите
По мачната наша земя,
Кога ке вие мините
Низ моя града Кукуша,
Майка ми ке ве пречека,
За мен ке ве разпраша:
"Каде е син ми млад Делче?"
Вие ке незе кажите:
"Млад Делче ми се посвърши
За девойка македонка-
За църната робска земя!"

Съобщение във в. Ню Йорк таймс от 11 май 1903 г. за смъртта
на българския революционер Гоце Делчев
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Към тази народна признателност едва
ли може нещо повече да се прибави!
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Председателят
на Европейската комисия
Урсула фон дер Лайен заяви,
че е пристигнала в Киев с
екип от комисари в четвъртък,
ден преди срещата на върха
Украйна - ЕС в разкъсваната
от война страна. "Радвам се,
че се връщам в Киев, за
четвърти път след нахлуване-
то на Русия. Заедно сме тук,
за да покажем, че ЕС стои на
страната на Украйна толкова
твърдо, колкото никога
досега. И за да задълбочим
още повече нашата подкрепа
и сътрудничество", написа тя
в Туитър.

Турция
не подкрепя присъединява-
нето на Швеция към НАТО,
докато тя разрешава атаките
срещу свещената книга на
исляма Корана, заяви
президентът Реджеп Ердоган.
Мнението ни за Финландия е
положително, но не и за
Швеция", каза той. Забележ-
ките му дойдоха, след като
миналата седмица датско-
шведският екстремист
Расмус Палудан изгори
копия на Корана в два
отделни случая - първо пред
турското посолство в
Стокхолм, а след това и
пред джамия в Дания.
Палудан също така заяви, че
ще изгаря свещената книга
на мюсюлманите всеки
петък, докато Швеция не
бъде приета в алианса на
НАТО. Швеция и Финландия
официално подадоха молба
за присъединяване към НАТО
през май м. г. - решение,
подтикнато от войната на
Русия в Украйна, започнала
на 24 февруари 2022 г. За
приемането на нови членове
в алианса е необходимо
единодушното съгласие на
всички членове на НАТО,
вкл. и на Турция, която е
член на алианса от повече
от 70 г.

В Берлин
от вчера отпадна задължени-
ето за носене на предпазни
маски в обществения
транспорт. Очаква се още
девет германски провинции
да последват примера на
столицата. От днес задълже-
нието за носене на маски на
федерално ниво ще продъл-
жи да важи само в клиники-
те, в домовете за възрастни
хора, в лечебниците и в
други здравни заведения.

Властите
в Австралия отказват да
сложат лика на крал Чарлз
Трети на парите, печатани в
страната. Върху банкнотата
от пет австралийски долара в
момента стои ликът на
покойната Елизабет Втора.
Още след смъртта й финан-
совите органи на Австралия
заявиха, че "ще обмислят
добре" дали новият монарх
да бъде изобразен върху
парите им. Сега обаче
обявиха, че е избран дизайн,
който да отдаде почит на
местната култура и традиции.
Австралия допълни, че
решението да изобразят
покойната кралица върху
петдоларовата банкнота е
било свързано с нейната
личност, а не със статута й.

Папа Франциск разчита младите хора да поведат
Африка към по-добро бъдеще, в което да има по-малко

войни, страдания и корупция - тези свои надежди
главата на Римокатолическата църква сподели по
време на среща вчера с конгоански младежи. На

събитието, състояло се на футболен стадион в
Киншаса, на който цареше жизнерадостна атмосфера,

дойдоха около 65 000 богомолци. Пред тях папата
призова конгоанския народ да поеме съдбата си в

своите ръце. "Не се оставяйте да бъдете манипулирани
от лица или групи, които се опитват да се възползват

от вас, за да държат страната ви в хватката на
насилието и нестабилността, така че да могат да

продължат да я контролират, без да носят отговорност
пред когото и да било", призова Светият отец. "Нека
вие бъдете тези, които трансформират обществото,
тези, които превръщат злото в добро, омразата в
любов, войната в мир. Искате ли да бъдете такива
личности? Ако искате, то тогава това е възможно",

каза още Франциск. Тази седмица папата е на посеще-
ние в Демократична република Конго, днес той ще

отпътува за Южен Судан.

Целият Северноатланти-
чески алианс воюва срещу
Русия. Това заяви руският
министър на външните ра-
боти Сергей Лавров по по-
вод на западните оръжей-
ни доставки за Украйна,
предаде БНР.

В обширно интервю за
агенция "Новости" и телеви-
зия "Русия 24" Сергей Лав-
ров обвини Запада и Украй-
на в опит да нанесат стра-
тегическо поражение на Ру-
сия. Той сравни действията
на западните държави с на-
паденията на Наполеон сре-
щу Руската империя и на
Хитлер срещу Съветския съ-
юз. "Известният деятел на
Еврокомисията  Урсула фон
дер Лайен заяви, че резул-
татът от тази война трябва
да е такова поражение на
Русия, при което в продъл-
жение на дълги десетиле-
тия тя да не може да възс-
танови икономиката си. То-
ва не е ли расизъм, наци-
зъм и опит за решение на
руския въпрос? Да, все пак
не с помощта на газови ка-
мери". Лавров обвини също
така САЩ в пряко участие
във взривяването на газоп-
роводите "Северен поток 1"
и "Северен поток 2".

Русия подготвя нова ма-
сирана ракетна атака сре-

Руският президент Владимир Путин заяви, че руската армия трябва да
ликвидира обстрела срещу руски области от украинска територия, който
по думите му е оставил много хора без дом или достъп до вода и
електричество. Руският държавен глава заяви по време на видеоконфе-
рентно заседание на правителството, че трябва да се възстановят раз-
рушените жилища и инфраструктура в засегнатите руски области, грани-
чещи с Украйна. "Разбира се, ликвидирането на самата възможност за
обстрели е приоритетна задача, но това вече е работа на военното
ведомство", заяви той. Путин посочи като засегнати от украински обст-
рел руските области Белгород, Брянск и Курск, както и Крим.

Военен парад във Волгоград бе част от
тържественото отбелязване в Русия на 80-
ата годишнина от победата на съветските
войски в битката при Сталинград - важна

повратна точка във Втората световна война
и символ на патриотизма. Тържествата се

провеждат във време на ожесточени боеве
между руските сили и украинските войски в

бившата съветска република, която почти
година е обект на руска "специална опера-
ция" за "демилитаризиране" и "денацифици-
ране" на Украйна. Смятана за една от най-

кървавите в историята, с общо около 2
млн. убити от двете страни, Сталинградската

битка (1942 - 1943) промени хода на
Втората световна война.

Снимки Интернет

Ëàâðîâ îáâèíè Çàïàäà è Óêðàéíà â îïèò äà íàíåñàò
ñòðàòåãè÷åñêî ïîðàæåíèå íà Ðóñèÿ
Êèåâ: Ðóñèÿ ïîäãîòâÿ íîâà ìàñèðàíà ðàêåòíà àòàêà

щу цели в Украйна, заяви
говорителката на Южното
командване на украинска-
та армия, като се позова
на маневри от страна на
руския Черноморски флот,
предадоха ДПА и БТА. По-
голямата част от флота се
е завърнала в базите си и
това предполага подготов-
ка за нов ракетен удар, за-
яви Наталия Гуменюк пред
украинската телевизия, пре-
даде Епицентър.

Откакто руските сили за-
почнаха кампания на ракет-
ни атаки срещу украински
градове и инфраструктура
през октомври, те изстрел-
ват повечето крилати раке-
ти от военни кораби в Чер-
но море и в Каспийско мо-
ре или от стратегически бом-
бардировачи. Гуменюк каза,
че в момента само 10 руски
кораба са все още в откри-
то море, а обикновено тех-
ният брой е значително по-
голям, като повечето от тях
са подводници. "Те демонс-
трират сила за известно
време в открито море, де-
монстрират своето присъс-
твие и контрол над ситуа-
цията и след това отплават
към базите, където обикно-
вено се подготвят за манев-
ри за масирана ракетна ата-
ка", заяви говорителката.

Руските ракетни атаки
сериозно засегнаха елект-
розахранването в Украйна,
както и други комунални ус-

луги. Милиони хора остана-
ха без ток, отопление и во-
да за продължителни пери-
оди. ç
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Шампион на България
по класически шахмат за
2023 година стана  грос-
майстор Кирил Георгиев.
Опитният шахматист си
осигури първото място
кръг преди края на надп-
реварата, а в последната
си партия отстъпи на
Мартин Петров с белите
фигури. Въпреки това с
актив от 6.5 точки Георги-
ев заслужи титлата,
повтаряйки успехите си от
1984, 1986, 1989, 2013, 2014
и 2015 година. На второ
място остана Нургюл
Салимова, а челната
тройка се допълни от
Момчил Петков.

Кирил Георгиев е
роден на 28 ноември 1965
година в град Петрич.
Името му е добре позна-
то в шахматните среди.
През 1983 година става
световен шампион за
юноши до 20 години.
Известен е и с факта, че
през 1988 г. на световно-
то първенство по блиц
шахмат в Канада, на
четвъртфинала, той ели-
минира тогавашния най-
силен шахматист в света
- Гари Каспаров, с 3:1,
като в една от партиите
го побеждава с мат.

"Държавните индивиду-
ални първенства за мъже и
жени, които Българска
федерация по шахмат 2022
с председател  Васил
Антонов организира през
тази година, бяха на изк-
лючително високо ниво.
Всичко по провеждането
бе отлично", каза шампио-

Младата надежда на родния шахмат Виктория
Радева стигна до титлата след много обрати в

държавния шампионат

Последният в Серия "А" Кремонезе няма победа в първенството от
началото на сезона, но хвърли нова бомба в турнира за Купата на

Италия и след Наполи елиминира и Рома с 2:1 на "Олимпико", за да се
класира на полуфинал срещу Фиорентина. Треньорът на домакините
Жозе Моуриньо беснееше край страничната линия и бе на ръба на

изгонването, след като при изоставане с два гола на няколко пъти той
и неговите играчи имаха претенции за дузпа, но не получиха такава.

Шампионът ПСЖ се
измъчи и спечели трудно
с 3:1 при визитата си на
Монпелие в мач от 21-вия
кръг на френската Лига 1,
за да се върне на побед-
ния път след два двубоя
без успех. Системата ВАР
пък не зачете две попаде-
ния на гостите.

Още в 8-ата минута
Кристофър Юлиен извър-
ши нарушение в наказа-
телното поле и парижани
получиха дузпа, а зад
топката застана Килиан
Мбапе, чийто изстрел бе
спасен от вратаря. Изпъл-
нението бе повторено
заради нарушение на
правилата, а Мбапе отно-
во пропусна след спася-
ване на стража Лекомт,
след което френският
национал се провали и
при добавката.

Кошмарът за Мбапе
стана пълен в 21-вата
минута, когато получи
контузия и бе принудител-
но заменен от Уго Екити-
ке. В 32-ата минута зара-
ди травма бе сменен и
Серхио Рамос, а неговото
място зае Ренато Санчес.

След трудния си успех
ПСЖ остава лидер в
класирането с 51 точки в
актива си, на пет пред
втория Олимпик (Марси-
лия), а Монпелие е 14-и с
20 пункта. ç

Манчестър Юнайтед сра-
зи Нотингам с 2:0 на "Олд
Трафорд" в полуфинален ре-
ванш и с общ резултат 5:0
се класира за финала на
турнира за Купата на Лига-
та срещу Нюкасъл на "Уем-
бли". Двата гола за "черве-
ните дяволи" вкараха Анто-
ни Марсиал (73) и Фред

Ìàí÷åñòúð Þíàéòåä è Íþêàñúë ôèíàëèñòè
çà Êóïàòà íà Ëèãàòà

(76). Джейдън Санчо пък се
появи отново в игра за Ман-
честър Юнайтед след дъл-
го отсъствие.

Нюкасъл се класира за
финала на Купата на Лига-
та след успех с 2:1 над Са-
утхямптън. Шон Лонгстаф
се превърна в герой за Ню-
касъл с два гола в 5-ата и

21-вата минута, докато Са-
утхямптън отвърна само с
едно попадение на Че
Адамс в 29-ата.

"Свраките" заиграха с чо-
век по-малко след 82-рата
минута заради червен кар-
тон на Бруно Гимараеш, но
това не промени резулта-
та. ç

Футболният клуб Ал Насър плаща само
10% от заплатата на португалската фут-
болна звезда Кристиано Роналдо, съоб-
щава The Athletic, позовавайки се на собс-
твен източник. Според информацията, ос-
таналите 90% се изплащат директно от пра-
вителството на Саудитска Арабия.

Както е известно, Роналдо официално
стана футболист на Ал Насър на 2 януари
и получава по 200 милиона евро на годи-

Ïðàâèòåëñòâîòî íà Ñàóäèòñêà Àðàáèÿ ïëàùàëî
90 ïðîöåíòà îò  îãðîìíàòà çàïëàòà íà Ðîíàëäî

на. Смята се, че допълнителни бонуси се
плащат и за семейството на португалеца.

На 22 януари 37-годишният португалец де-
бютира в шампионата на Саудитска Арабия.
Той беше титуляр при победата с 1:0 над Ал
Итифак. Роналдо обаче не се отличи с ни-
що запомнящо се. След това Ал Насър и
Роналдо загубиха полуфинал за Суперкупа-
та. Това даде повод на шеф на клуба да
изригне срещу Кристиано Роналдо. ç

ÏÑÆ ñ òðóäíà
ïîáåäà â
Ìîíïåëèå

Êèðèë Ãåîðãèåâ è Âèêòîðèÿ
Ðàäåâà ñïå÷åëèõà òèòëèòå
ïî êëàñè÷åñêè øàõìàò
57-годишният гросмайстор извоюва първото място при мъжете
за седми път, а за пловдивчанката това е трето златно отличие

нът Кирил Георгиев.
85-ото издание на

държавното индивидуал-
но първенство по класи-
чески шахмат за мъже бе
организирано от Българс-
ката федерация по шах-
мат 2022.

Шампионка на Бълга-
рия в 70-ото държавно
първенство по класически
шахмат  за жени стана
гросмайстор Виктория
Радева. Тя е родена на 15
май 2001 година в Плов-
див. Неин треньор е
Йордан Иванов.

За трети път гросмайс-
тор Виктория Радева
печели титлата шампион

по класически шахмат при
жените. На 19 години
става осмата българка с
гросмайсторско звание.
Едно от най-големите й
постижения е вице све-
товна шампионка за деца
от първенството на плане-
та в Бразилия през 2010
година.

"Бях изключително
концентрирана, въпреки
че бе един, мога да кажа,
луд финал, защото имаше
силна конкуренция и
много обрати. Когато
спечелих последната
партия и разбрах, че
ставам шампионка, бях
много развълнувана.

Трябваха ми около 10-ина
минути, за да осъзная, че
съм успяла отново да
завоювам тази титла",
сподели победителката и
допълни, че условията и
провеждането на турнира
са били на европейско
ниво, благодарение на
председателя на БФШ
2022 Васил Антонов и
спонсорите от Palms Bet.

Сега на гросмайстор
Виктория Радева й предс-
тои подготовка за евро-
пейското индивидуално
първенство за жени,
което ще се проведе в
края на месец март в
Черна гора. ç

Опитният Кирил Георгиев
за седми път стана шампион

на България

Килиан Мбапе
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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 В кадър
22.30 Вечната музика
23.00 По света и у нас
23.25 Колекция "Кадифе" - игрален филм

/Испания, 2019 г./, режисьор Густа-
во Рон, в ролите: Марта Асас, Асиер
Ечеандиа, Адриан Ластра, Хавиер Рей,
Лоренц Гонсалес и др. (12)

00.50 Светът и ние /п/
01.20 100% будни /п/
02.55 Култура.БГ /п/
03.55 Колкото повече сме заедно - тв филм

/п/
04.25 По света и у нас /п от 20:00 часа/

ÁÍÒ 3

05.15 Йога с Марлене - предаване за здра-
вословен начин на живот /4 епизод/

06.00 Световно първенство по плуване
/25 м басейн/

09.00 В открития космос - документален
филм /6 епизод/

09.25 FEI Конен спорт - магазинно преда-
ване /9 епизод/

09.55 Йога с Марлене - предаване за здра-
вословен начин на живот /5 епизод/

10.40 Световна купа по ски-алпийски дис-
циплини: слалом /мъже/

13.10 Планинско колоездене: Titan Desert
Саудитска Арабия - обзор

13.35 Гостите на "Банско филм фест" 2022:
Барбара Зангерл /Австрия/ и Якопо
Лархер /Италия/ - разговор с участ-
ници в Международния фестивал на
планинарското и екстремно кино

13.50 Спортни новини
13.55 Европейско първенство по биатлон:

7,5 км спринт /жени/
15.20 Европейско първенство по биатлон:

10 км преследване /жени/
16.05 Monster Jam - автомобилно шоу
16.30 Време за губене
17.15 Последният печели - забавно-позна-

вателно семейно куиз шоу
18.15 В открития космос - документален

филм /7 епизод/
18.40 Европейско първенство по биатлон:

10 км спринт /мъже/
20.25 Туризъм БГ
20.55 Извън играта
21.25 В търсене на съвършенството - доку-

ментален филм
21.50 Спортни новини
22.00 Викингите 6 - сериен филм /9 епи-

зод/ /п/ (16)
22.45 Викингите 6 - сериен филм /10

епизод/ (16)
23.30 Европейско първенство по биатлон:

12,5 км преследване /мъже/
00.20 Спортни новини
00.30 Световно първенство по плуване

/25 м басейн/
03.30 Световна купа по ски-алпийски дис-

циплини: спускане /мъже/
04.50 Аз съм...

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Златимир Йочев
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.40 "Комиците и приятели" /п./ - коме-

дийно шоу
13.30 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.30 "Огледален свят" - сериал
15.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване с водеща Цветанка Ризова
18.00 "Стани богат" - куиз шоу с водещ

Михаил Билалов
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Опасно изкушение" - се-

риал, с. 5, еп. 4
21.30 Премиера: "Кланът" - сериал, еп. 20
22.30 "Комиците и приятели" /п./
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Опасни улици" - сериал, с. 15
00.30 "Като на кино" - предаване за кино
00.40 "Татенца" - сериал, еп. 21, 22
02.40 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.35 "Огледален свят" /п./ - сериал

bTV ACTION

05.15 "Блудният син" - сериал, с. 2, еп. 13
06.00 Анимационен блок: "Дракони: Над-

превара до предела" - сериал, еп.
11 - 14

08.00 "Блудният син" - сериал, с. 2, еп. 13
09.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 17
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 10
11.00 "Мръсният Джон: Историята на Бети

Бродерик" - сериал, еп. 7
12.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 7
13.00 "Тайната на острова" - трилър (САЩ,

2018), режисьор Алън Дарней, в
ролите: Джаки Мур, Брайън Патрик
Кларк, Джорди Виласусо, Брайън Грос
и др.

15.00 "Дъф и Вазовски" - сериал, еп. 1
16.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 18
17.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 8
18.00 "Мръсният Джон: Историята на Бети

Бродерик" - сериал, еп. 8
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" -

сериал, с. 5, еп. 11
20.00 Екшън в 8: "Съдебна зала: Ел Ей" -

сериал, еп. 4
21.00 "Последното кралство" - сериал, с. 4,

еп. 6
22.00 Екшън петък: "РПУ Оня свят" - фан-

тастика, комедия, екшън (САЩ, 2013),
режисьор Роберт Швентке, в ролите:
Райън Рейнолдс, Джеф Бриджис, Ме-
ри-Луис Паркър, Кевин Бейкън, Сте-
фани Шостак, Джеймс Хонг, Мариса
Милър и др.

00.00 "Последното кралство" - сериал, с. 4,
еп. 6

01.00 "Мръсният Джон: Историята на Бети
Бродерик" - сериал, еп. 8

02.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 8
03.00 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 11
04.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 18

bTV COMEDY

05.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
06.00 "Супермаркет" - сериал, с. 4, еп. 6, 7
07.00 "Тролчета - купонът продължава" -

сериал, анимация
07.30 "Да живее крал Джулиън!" - сериал,

анимация
08.30 "Шитс Крийк" /п./ - сериал
09.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
10.00 "Редакторът" - комедия (Германия,

2012), режисьор Хелмут Дител, в
ролите: Михаел Хербиг, Каролине
Херфурт, Сента Бергер, Дитер Хил-
дебранд, Гьотц Джордж, Дагмар Ман-
цел и др.

12.00 "Боб и Абишола" /п./ - сериал
13.00 "Маркъс" /п./ - сериал
14.00 "Съседката Милева" /п./ - сериал
15.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
16.00 "Татковци" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
17.30 "Комиците и приятели" /п./ - коме-

дийно шоу
18.00 "Татковци" - сериал, еп. 38
19.00 "Маркъс" - сериал, с. 2, еп. 18, 19
20.00 Премиера: "Съседката Милева" - се-

риал, еп. 15
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 8,

еп. 5
22.00 "Боб и Абишола" - сериал, еп. 3, 4
23.00 "Шитс Крийк" - сериал, с. 2, еп. 6, 7
00.00 "Редакторът" /п./ - комедия (Герма-

ния, 2012)
02.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
03.30 "Комиците и приятели" /п./ - коме-

дийно шоу
04.00 "Татенца" - сериал, еп. 46

bTV Cinema

05.45 "На фокус" - рубрика
06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 5, еп.

16, 17
08.00 "Капитан Фантастик" - комедия, дра-

ма (САЩ, 2016), в ролите: Виго
Мортенсен, Джордж Маккей, Саман-
та Айлър, Аналийз Басо, Никълъс
Хамилтън, Стив Зан, Франк Лангела

10.30 "Ривърдейл" - сериал, с. 5, еп. 18, 19
12.30 "Подходящият мъж" - комедия, ро-

мантичен (тв филм, Канада, 2019), в
ролите: Натали Драйфус, Андрю Дън-
бар, Кармел Амит, Нейтън Уити, Мат
Хамилтън и др.

14.15 "Великата стена" - фентъзи, трилър,
мистъри (САЩ, Китай, 2016), в роли-
те: Мат Деймън, Уилем Дефо, Педро
Паскал, Анди Лау, Джин Тян, Нуман
Ачар, Хан Лу, Кени Лин и др.

16.15 "Чакала" - криминален, екшън (САЩ,
Великобритания, Франция, Германия,
Япония, 1997), в ролите: Брус Уилис,
Ричард Гиър, Сидни Поатие, Даян
Венора, Матилда Мей, Джей Кей
Симънс, Джон Кънингам, Джак Блек,
Даниел Дей Ким, Лари Кинг

18.45 "Живи машини" - фантастика, трилър
(Испания, България, 2014), в ролите:
Хавиер Бардем, Антонио Бандерас,
Биргите Хьорт Соренсен, Мелани Гри-
фит, Башар Рахал, Албена Ставрева

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Човек от стомана" - фентъзи, екшън,

приключенски (САЩ, Канада, Вели-
кобритания, 2013), режисьор Зак
Снайдър, в ролите: Хенри Кавил,
Ейми Адамс, Майкъл Шанън, Даян
Лейн, Ръсел Кроу, Антье Трауе, Кевин
Костнър, Айелет Цурер, Лорънс Фиш-
бърн и др.

23.45 "Аз съм гняв" - екшън, криминален
(САЩ, 2016), режисьор Чък Ръсел, в
ролите: Джон Траволта, Кристофър
Мелоуни, Аманда Шъл, Сам Трамел,
Ребека Де Морни и др. [16+]

01.30 "Неуредени сметки" - трилър (САЩ,
Великобритания, Унгария, Израел,
2011), в ролите: Хелън Мирън, Сам
Уърдингтън, Том Уилкинсън, Кирън
Хайндс, Джесика Частейн, Йеспер
Кристенсен, Мартон Чокаш  [14+]

03.45 "Приемам те, докато не кажа Не" -
комедия (САЩ, 2017), в ролите: Лейк
Бел, Ед Хелмс, Мери Стийнбъргън,
Пол Райзър, Амбър Хърд и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Пресечна точка" /п/
06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една жена" - сериен филм
13.30 "Остани с мен: Завинаги" (премиера)

- сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
18.00 "Голямото преследване" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" (нов сезон) -

риалити
21.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 10

22.00 "Честни измамници: Отново в играта"
(премиера) - сериал, сезон 1

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Безкрайност" (премиера) - сериал,

сезон 1
00.30 "Черният списък" - сериал, сезон 6
01.20 "Престъпни намерения" - сериал, се-

зон 1
02.00 "Песента на живота" - сериал
03.40 "Остани с мен: Завинаги" - сериал /п/

Äèåìà

06.45 "Снайперисти" - сериал, сезон 1 /п/
07.45 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

10 /п/
08.45 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 9, 2

епизода /п/
11.00 "Престъпни намерения" - сериал, се-

зон 8 /п/
12.00 "Фалко" - сериал, сезон 4 /п/
13.00 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

10
14.00 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 9, 2

епизода
16.00 "Престъпни намерения" - сериал, се-

зон 8
17.00 "Трите нинджи: Битка в лунапарка" -

приключенски екшън с уч. на Хълк
Хоган, Лони Андерсън, Джим Варни
и др.

19.00 "Снайперисти" - сериал, сезон 1
20.00 "Фалко" (премиера) - сериал, сезон 4
21.00 "Рей Донован" (премиера) - сериал,

сезон 3
22.00 "Терминатор" - екшън-фантастика с

уч. на Арнолд Шварценегер, Линда
Хамилтън, Майкъл Бийн, Пол Уин-
фийлд, Ланс Хенриксен и др.

00.10 "Фрактура" - предаване за рок музи-
ка /п/

02.10 "Рей Донован" - сериал, сезон 3 /п/

Êèíî Íîâà

06.30 "В кадър"
07.00 "Любов посред зима" - романтична

драма с уч. на Италия Ричи, Чад
Майкъл Мъри, Джак Търнър и др. /п/

08.50 "Търси се коледна елха" - семеен
филм с уч. на Рошел Ейтс, Марк
Тейлър, Питър Брайънт и др. /п/

11.00 "Домашна Коледа" - романтичен филм
с уч. на Лори Лафлин, Виктор Уебс-
тър, Гуинит Уолш и др.

12.45 "А дано, ама надали" - романтична
комедия с уч. на Чарлийз Терон, Сет
Роугън, Анди Съркис, Лиса Кудроу,
О'Шей Джаксън Джуниър и др.

15.15 "Мъж на годината" - романтична ко-
медия с уч. на Робин Уйлямс, Лора
Лини, Люис Блек, Кристофър Уокър,
Джеф Голдблум, Тина Фей, Джон
Ритер и др. /п/

17.30 "Зеленият стършел" - екшън с уч. на
Сет Роугън, Камерън Диас, Джей Чоу,
Том Уилкинсън, Кристоф Валц, Дей-
вид Харбър и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 6

21.00 "Мумията: Гробницата на Императо-
ра Дракон" - приключенски екшън с
уч. на Брендън Фрейзър, Джет Ли,
Джон Хана, Мария Бело, Мишел Йео

23.10 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 6 /п/

00.00 "Истински хаос" - екшън с уч. на Брус
Уилис, Джеси Меткалф, Лала Кент,
Натали Ива Мари, Тексас Батъл  /п/

Тв програма - петък, 3 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.

Времето Днес в сутрешните часове все още на отделни
места, главно в планинските райони ще има преваля-
вания от сняг. Облачността ще бъде променлива. Ще
духа до умерен, в Дунавската равнина и западните
райони на Горнотракийската низина временно силен
северозападен вятър. Максималните температури ще
бъдат между 4° и 9°, в София около 4°.

Вечерта от северозапад ще започне бързо увели-
чение на облачността, ще завали предимно сняг, кой-
то през нощта срещу събота ще обхване по-голямата
част от страната.

Над Черноморието ще има разкъсана облачност,
намаляваща следобед до слънчево време. Ще духа
слаб и умерен северозападен вятър. Максималните
температури ще са 7°-9°. Температурата на морската
вода е 6°-8°. Вълнението на морето ще бъде 2-3
бала. В планините ще има променлива облачност.
Главно в сутрешните часове ще има превалявания от
сняг. Ще духа силен и бурен северозападен вятър.
Максималната температура на височина 1200 метра
ще бъде около минус 1°, на 2000 метра - около
минус 8°.                             НИМХ/БТА

bTV Cinema, 21.00 ч., "Човек от стомана" - фентъзи,
екшън, приключенски (САЩ, Канада, Великобритания,
2013), режисьор Зак Снайдър, в ролите: Хенри Кавил,
Ейми Адамс, Майкъл Шанън, Даян Лейн, Ръсел Кроу,

Антье Трауе, Кевин Костнър, Айелет Цурер,
Лорънс Фишбърн и др.
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Едни от най-новите доку-
менти, открити в Османския
архив в Истанбул за Васил
Левски и Ангел Кънчев, са по-
казани в изложбата "Бунтът на
духа - основна сила по пътя
към свободата", открита на 2
февруари в галерия "Средец".

Фотодокументалната из-
ложба е част от национална-
та програма, с която се от-
белязват 150 години от гибел-
та на Апостола на свободата
Васил Левски. Експозицията
представя развитието на бъл-
гарското националноосвобо-
дително движение от 1861 г.
с изявите на Георги Раковс-
ки до смъртта на Васил Лев-
ски през 1873 г.

Авторите включват в об-
щия порив за извоюване на
Освобождението, както ради-
калните революционни орга-
низации като БРЦК и ВРО,
така и "другите", както често
ги наричаме, също имащи за
цел просперитета и освобож-

Джералдин Чаплин
ще бъде специален гост
на „София филм фест“
Джералдин Чаплин ще бъде
специален гост на "София
филм фест". Актрисата ще
представи филма на Джеси-
ка Удуърт - "Лука", и ще
получи "Наградата на
София" - на Столичната
община, съобщиха от "Арт
фест". След двете си роли в
"Босият император", Дже-
ралдин Чаплин изиграва
Генерала в "Лука" (Белгия-
Италия-Нидерландия-Бъл-
гария-Армения) на носител-
ката на "Златен лъв на
бъдещето" Джесика Удуърт,
който провокира публиката
и критиката на кинофести-
вала в Ротердам. Джерал-
дин е първата дъщеря на
Чарлз Чаплин и Уна О'Нийл,
и внучка на Нобеловия
лауреат Юджийн О'Нийл.

Във Франция
предпочитат
манга комикс
Всяка седма продадена
книга във Франция е манга
комикс, съобщи вестник
"Паризиен", по данни на
пазарния изследовател Же
Еф Ка. Мангата има 57
процента дял от общите
продажби на комикси.
Повод за изследването е
международният фестивал
на комиксите в Ангулем.
Рисуваните истории предс-
тавляват 25,2 процента от
всички продадени книги.
Френският книжен пазар е
вторият най-голям разпрост-
ранител на манга в света
след Япония.

Íàêðàòêî

Èçëîæáàòà „Áóíòúò íà äóõà -
îñíîâíà ñèëà ïî ïúòÿ
êúì ñâîáîäàòà" ñå îòêðè
â ãàëåðèÿ „Ñðåäåö“
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Живопис, графика и скул-
птури показва художничката
Цветелина Спиридонова в из-
ложбата си "Съпротивление".
Експозицията се открива на
7 февруари в столичната га-
лерия "Нюанс".

За произведенията си ав-
торката се вдъхновява от се-
мената, цветята, природата и
човека. "Кръстих изложбата
ми "Съпротивление" спонтан-
но, без особена концепция,
не почувствах нужда да раз-
казвам дълго и с красиво на-
редени думи за творческия
ми път, експерименти и тър-
сения в изграждащия ме про-
цес на художник и човек", ко-
ментира Спиридонова.

Тя показва скулптури от
орехово дърво. "Те ме нака-
раха да усетя, че въпреки
съпротивлението на твърдия
материал, аз мога да постиг-
на целта си и с търпение да
отнемам това, което не ми е
нужно, за да извайвам оп-
ределена форма". Живопис-
ните й платна са съчетали
спонтанна емоция с чиста
енергия и дълго съзерцава-
не в определени детайли.
"Графиката е техниката, коя-

На 2 февруари се навър-
шиха 101 години от рождени-
ето на великата Стоянка Му-
тафова. Легендата на българ-
ския театър Стоянка Мутафо-
ва е родена през 1922 г. в
София. Баща й Константин Му-
тафов е драматург в Народ-
ния театър "Иван Вазов". Ро-
ден е в град Русе, където мал-
ката Стоянка често гостува в
своето детство. През 1941 г.
завършва Първа софийска де-
вическа гимназия. Завършва
класическа филология в Со-
фийския университет "Св. Кли-
мент Охридски", Държавната
театрална школа към Народен
театър "Иван Вазов" в София
(1946 - 1947) и театралния
отдел на Академията за изкус-
тва в Прага, Чехословакия
(1947 - 1949). От 1946 до
1949 г. работи в театър в Пра-
га, а от 1949 до 1956 г. - в
Народния театър.  Играла е в
над 90 театрални постановки.
Популярна с ролите си във
филмови продукции като "Го-
леманов", "Вражалец", "Мили-
онерът", "Новогодишна шега",
"Топло", "Любимец 13", "Кит".
Известни нейни сценични пар-
тньори са Георги Калоянчев,
Георги Парцалев, Апостол Ка-
рамитев, Невена Коканова. ç

Íàâúðøèõà ñå 101 ã.
îò ðîæäåíèåòî
íà âåëèêàòà
Ñòîÿíêà Ìóòàôîâà

Â ãàëåðèÿ „Íþàíñ“ ïîêàçâàò òâîðáè
íà Öâåòåëèíà Ñïèðèäîíîâà

дението на българите, но по
пътя на развитието и еволю-
цията. В този план в излож-
бата присъстват и "Доброде-
телната дружина", и Тайният
централен български комитет
(ТЦБК), както и други орга-
низации със своите ръково-
дители, печатни органи, прог-
рамни документи. Акцент са
още Общото събрание на
БРЦК в Букурещ и смъртта
на Ангел Кънчев на приста-
нището в Русе.

Изложбата включва сним-
ки на Васил Левски, изведе-
ни на самостоятелни пана,
снимки на негови сподвиж-
ници, документи на БРЦК и
ВРО, текстове из писма на
Апостола, паметни места,
свързани с дейността му. Про-
ектът е реализиран от Наци-
онален музей "Васил Левски"
в партньорство с фондация
"Васил Левски" и Регионална
библиотека "Любен Караве-
лов" - Русе. ç

Написах едно стихотворение, на което Хайго
написа музика и го изпях на конкурса „Бургас и
морето“ 1997 г. За първи и последен път се явявам
на конкурс и като певец. И не щеш ли, получих
награда. Отдавна не съм пял тази песничка на моите
рецитали, но напоследък тя не ми дава мира да я
споделя тук, с вас.

АХ, КОЛКО МНОГО ГОДИНИ
Ах, колко много години, пълни с любов и омрази!
Беше отдавна, отдавна, но споменът още ме води
там във Бургас, на площада - моята Трета гимназия,
старата църква отсреща "Свети Кирил и Методи".
Тя - ученичка с престилка, с номер зашит на ръкава,
аз - ученик със фуражка, със козирка над очите.
Свиреше акордеонът на комсомолска забава.
Нямаше касетофони, ни дискотеки, ни Бийтълс.
Аз я поканих на танц - беше танго или румба.
Бройкаха старите даскали да се държиме прилично.
Тя се притисна до мене и ненадейно ни хрумна
да се измъкнем навънка двамата поединично.
По улица "Богориди" спряхме се там до морето.
Да се обичаме вечно пред него си дадохме клетва.
Нямаше даже целувка - това не беше прието:
"Не се целувай с момчета!" - мама така я съветва.
Беше отдавна, отдавна - цели четиресет години!
Смешните клетви за вярност вече със прах са покрити.
Пият кафета момичета на улица "Богориди",
чакат момчета със дънки и обеци на ушите.
Колко пропуснати мигове! Колко нелепи забрани!
Колко щастливо невежество! Колко илюзии сини!
Друга любов всеотдайна още душата ми храни,
щом ме налегне омраза в днешните трудни години.
Не остарявай, любов, чуваш ли, много те моля!
Недей се изнизва бездушно, спри се, о, време проклето!
Кой ме облече отново в тази изтъркана роля!
Аз съм момчето, което още говори с морето.

1997

Íåäÿëêî Éîðäàíîâ çà ó÷åíè÷åñêèòå ñïîìåíè

Френската актриса Жу-
лиет Бинош ще бъде поче-
тена на церемонията по
връчването на испанските
кино награди "Гоя", съобщи
АФП.

Тя ще получи награда за
своята изключителна кари-
ера, обяви в сряда Испан-
ската киноакадемия. Актри-
сата е носителка на "Ос-
кар" от 1996 г. за ролята си
в "Английският пациент" на
Антъни Мингела. Тя е безус-
ловна звезда на европей-

Æóëèåò Áèíîø ùå ïî÷åòàò íà íàãðàäèòå „Ãîÿ“
ското кино и ще получи
международната награда
"Гоя" на церемонията в Се-
виля тази година. Тази наг-
рада съществува едва от
две години. През 2022 г. с
нея бе отличена австралий-
ската актриса Кейт Блан-
шет.

Кариерата на Бинош
продължава вече 40 годи-
ни. Тя е играла в много фил-
ми, сред които "Непосил-
ната лекота на битието",
"Любовниците на моста".

Работила е с режисьорите
Жан-Люк Годар, Лео Ка-
ракс, Луи Мал, Кшищоф
Кешловски, Ейбъл Ферара,
Ласе Халстрьом, Джон Бур-
ман, Михаел Ханеке.  Жу-
лиет Бинош е носителка на
френската кино награда
"Сезар", британската "БАФ-
ТА", както и отличия в Кан,
Берлин и Венеция. Тя е но-
сителка на почетна награ-
да от испанския кинофес-
тивал в Сан Себастиан
през 2022 г. ç

то ми даде крила и ме научи
на търпение и занаятчийство,
въпреки различните ми екс-
перименти с други материа-
ли, тя ще остане един първо-
роден начин да изразявам се-
бе си като художник". ç


