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БСП ще подкрепи Румен Радев и Илияна Йотова за втори президентски мандат. Това е първата точка в дневния ред
на заседанието на Националния съвет, на което присъствено
тази събота (17 април) ще бъдат обсъдени резултатите на
парламентарните избори и бъдещите политически действия
на социалистите. Очаква се двойката да бъде издигната от
инициативен комитет, който левицата да подкрепи. ç
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âîéñêèòå ñè
îò Àôãàíèñòàí
îò 1 ìàé
Президентът на САЩ Джо
Байдън обяви, че изтеглянето на американските
войски от Афганистан ще
започне на 1 май и ще
приключи до 11 септември. САЩ ще започнат
окончателното изтегляне
на 1 май т. г. Изтеглянето няма да бъде прибързано. Ще го направим
отговорно, обмислено и
сигурно и като се
координираме напълно
със съюзниците ни и
партньорите ни, които
сега разполагат с повече
сили в Афганистан от
нас", каза Байдън в реч
в Белия дом. В Афганистан са разположени
2500 американски
военни, а в мисията на
НАТО "Решителна подкрепа" участват общо
9600 военни от 36
страни, които също ще
започнат да се изтеглят
от 1 май. ç

Àíòè-ÃÅÐÁ
мнозинството е факт!
Ï

артията на Слави Трифонов "Има такъв
народ" предложи юристката Ива МитеваРупчева за председател на 45-ия парламент.
Малко по-късно със 163 гласа тя бе
избрана, 74 от ГЕРБ се въздържаха.
"Осъзнавам отговорността и очакванията на всички ви да намерим най-вярната посока, за да отговорим на предизвикателствата на днешната усложнена реалност. Убедена съм, че ще работим достойно за авторитета на този парламент.
На 4 април повече от половината български избиратели изпълниха обществения си дълг и дадоха своя глас, за да се
конституира Народното събрание. Към нас
са обърнати очакванията на избирателите", продължи тя.

Þðèñòêàòà Èâà Ìèòåâà-Ðóï÷âà
îò „Èìà òàêúâ íàðîä“ å íîâèÿò
øåô íà ïàðëàìåíòà
За заместник-председатели на Народното събрание с 234 гласа анблок бяха
избрани:
- Цвета Караянчева, ГЕРБ
- Виктория Василева, ИТН
- Кристиан Вигенин, "БСП за България"
- Мукадес Налбант, ДПС
- Атанас Атанасов, "Демократична България"
- Татяна Дончева, "Изправи се! Мутри,
вън!".
< 2, 3
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ÑÏÎÐÒ

9 770 861 23 100 4

0 0 0 7 4>

Â Áàéåðí
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Сензационна за България
новина беше съобщена от
Байерн (Мюнхен). На
официалния сайт на
германския колос бе
обявено, че наш треньор
започва работа в клуба.
Петър Гайдаров е назначен за наставник на
юношеската формация на
Байерн до 16 години. "За
мен е огромна чест да
работя в Байерн. Нямам
търпение за предизвикателството", коментира
българинът. Младият
специалист e роден през
1991 г. в Пазарджик,
където расте до осмата
си година. След това
семейството му се
премества и живее в
Инголщад (Германия),
където пребивава и в
момента. Въпреки че е
само на 29 години,
Гайдаров има завършени
специалности като IT
специалист и бизнес
< 14
мениджър.

София. Президентът Румен Радев от трибуната на 45-ото народно събрание направи обръщение към нацията и депутатите.

Çåìåäåëèåòî íè ñ íàé-íèñêà áðóòíà
äîáàâåíà ñòîéíîñò â ÅÑ
Изнасяме основно суровини, голяма
част от които се връщат с добавена
стойност, опаковани и брандирани главно през чуждите търговски вериги
През 2020 г. селскостопанският сектор е допринесъл около 171,9
млрд. евро за БВП на
ЕС, което се равнява на
1,3% от общия. В сравнително изражение това е само малко по-мал-

ко от целия БВП на Гърция. Селскостопанската
индустрия в ЕС създава прогнозна брутна добавена стойност от 177
милиарда евро през 2020
г. Един от начините да
се разглежда това е, че

на всеки 1 евро, похарчено за разходите за
стоки и услуги, използвани в производствения
процес, фермите в ЕС
създават добавена стойност от 0,75 евро. Найвисока е брутната добавена стойност в агробизнеса и преработката
на храни в Италия,
Франция и Германия, а
най-ниска е в България,
където аграрният сектор
основно изнася сурови-

ни, голяма част от които се връщат с добавена стойност, опаковани
и брандирани - главно
през чуждите търговски
вериги. При средна обща брутна добавена
стойност за ЕС - Германия, Италия и Франция имат коефициент от
между 1.10 до 3.20 EUR
на всяко 1 евро суровина, докато в България
този коефициент е между 0.12 и 0.23 евро. < 4

Íàðîäúò íè
ïîðú÷à åäíî ÏÐÎÌßÍÀ!

С

ега България се
намира в изключително тежка
ситуация, както и
целият свят. Днес ни
владеят пандемията и
икономическата криза,
но за страната ни това
има и социален аспект.
Нашият народ много
пъти ни е казвал къде
грешим - вие, старите
управници, и ние, уж
бъдещите нови, много
пъти ни е казвал истината, но на 4 април той
ни изпрати в тази зала
с една-единствена
поръка - промяна!
Тази промяна, която
ще извади България от
всички последни места
в ЕС, защото аз и
надявам се, вие, искаме
да видим в очите на
българите щастието да
не сме най-бедни, найнещастни и за найголямо съжаление най-безпросветни.
България е дала на
света Паисий Хилендарски и неговата "История
славянобългарска", на
всички славяни - азбука
и писменост, хора като
Иван Вазов, Димчо
Дебелянов, Никола
Вапцаров. Певци и
артисти, записани със
златни букви в пантеона
на Миланската скала
като Борис Христов,
Никола Гюзелев, Райна
Кабаиванска, не мога да
ги изброя всичките...
Учени във всички
области на науката,
велики артисти и никой
от нас не иска нашите
велики артисти, нашите
културни дейци да
протягат ръка за пенсия.
Независимо от това,
че сме различни, че
имаме различни политически убеждения,
мисля, че имаме една
цел - просперитета на
България и нейното
достойно място в
европейската система.
Мисля, че нашите
предци са ни дали и
формулата за тази цел и
тя е изписана на
фасадата на тази сграда
- "Съединението прави
силата".
Мика ЗАЙКОВА,
икономист, доайен
на 45-ото народно
събрание
Текстът представлява акценти от
речта й при откриването на новия
Парламент.
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Снимка Пресфото БТА

Îòêðèâàíåòî íà íîâèÿ ïàðëàìåíò
îñòàíà áåç îáùà ñíèìêà íà íàðîäíèòå
ïðåäñòàâèòåëè, ñëåä êàòî îò òðèòå
íîâè ïàðòèè îòêàçàõà äà ñå ñíèìàò
ñ äåïóòàòèòå îò ÃÅÐÁ
С тържествено заседание започна работа
45-ото народно събрание.
То се проведе в историческата сграда на площад
"Народно събрание",
коментира БНТ. По
Конституция заседанието
откри най-възрастният
народен представител.
Сред новите депутати това е Мика Зайкова от
"Има такъв народ". Поради липса на електронна
система в старата сграда
на НС се наложи Зайкова
поименно да провери
дали има кворум, като
прочете имената на
всички 240 депутати.
Всеки в залата трябваше
да каже дали е тук или
да вдигне ръка. Народното събрание реши заседанието да се предава
пряко по БНТ и БНР, така
че моля за усмивки и за
радост. Нека народът да
види, че депутатите от 45
НС са с добро настроение и имат хумор, откри
заседанието Зайкова като
заяви, че се надява да е
добра орисница. Новите
депутати положиха клетва. Беше решено депутатите, които са в изолация
или под карантина да
участват дистанционно
чрез интернет платформа.
Петима депутати, сред
които и Слави Трифонов,
положиха клетва онлайн.
След това прозвуча
химнът на Република
България и химнът на
Европа.
В речта си при откриване на заседанието
президентът Румен Радев
увери, че още в понедел-

ник ще проведа консултации за съставяне на
правителство. Държавният
глава направи обръщение
към народните представители в новото 45-о народно събрание. В тържественото си слово президентът изтъкна предизвикателствата, пред които са
изправени новите законотворци, както и задачата им да излъчат правителство. С вота си избирателите поискаха нови
хора и избраха вас.
Никой не е безгрешен, но
онези, чието политическо
битие започва сега, имат
шанса да запишат на
общественото поприще
една красива глава в
своите биографии, затова
приемете липсата на опит
като възможност. В тази
зала има достойни политици с парламентарно
минало, които отстояваха
парламентаризма. От вас
зависи новото Народното
събрание да заработи
професионално и почтено.
Десислава Атанасова от
коалиция ГЕРБ-СДС в
слово по време на първото заседание заяви, че ще
предложим кабинет, който
от ден първи да може да
заработи на бързи обороти. Няма нужда да се
лъжем, че този парламент
едва ли ще изкара пълния
си 4-годишен мандат,
заяви в първата си реч
като народен представител от името на ПГ на
"Има такъв народ" зам.председателят на партията
Тошко Йорданов. Основната задача на "Има такъв
народ" е задължителна

Първото заседание на новоизбраното 45-о Народно събрание се проведе
в сградата на парламента на пл. "Народно събрание" 2. Заседанието се
води от най-възрастния присъстващ народен представител Мика Зайкова.

промяна в Изборния
кодекс. Има няколко
елементарни неща, които
искат хората, и този
парламент е длъжен да ги
направи, категоричен бе
Йорданов. Не преговаряме със задкулисието за
власт и пари, не правим
никакви скрити договорки
- нито с Борисов за
правителство, нито с ДПС
за президент. Това каза от
своя страна в първата си
реч лидерът на БСП
Корнелия Нинова. ДПС
няма да гласува за партия
или коалиция без ясна
програма, заяви председателят на ДПС Мустафа
Карадайъ в първата си
реч. Считаме, че е легитимно, ако ни бъде предложено да влезем в
разговор с "Има такъв
народ", разбира се, не
става дума за пакетна
подкрепа, а за подкрепа
на политики, каза председателят на "Демократична
България" Христо Иванов.
Ако "Има такъв народ"
излъчи свое предложение
за кабинет, ние сме
готови да подкрепим и
други действия, обясни
още Иванов. Коалиция с
мутрите не трябва да има,
заяви от трибуната на
45-ото народно събрание
Мая Манолова, съпредседател на коалиция "Изправи се! Мутри, вън!".
След почивката от

ГЕРБ предложиха гласуването за председател на
НС да става със ставане
от място с поименно
извикване по азбучен ред
и извикване на "за",
"против" и "въздържал се",
с мотивът, че изборът на
председател е едно от
знаковите събития в НС.
Депутатите обаче отхвърлиха предложението на
доскоро управляващите и
избраха Ива Митева Рупчева от "Има такъв
народ" за председател на
парламента. За нея
гласуваха 163 народни
представители. Цвета
Караянчева, която беше
предложение на ГЕРБСДС, събра 75 гласа. НС
избра анблок и заместник-председатели - Цвета
Караянчева от ГЕРБ-СДС,
Виктория Василева от
"Има такъв народ", Кристиян Вигенин от "БСП за
България", Мукаддес
Налбант от ДПС, ген.
Атанас Атанасов - "Демократична България", и
Татяна Дончева - "Изправи се! Мутри, вън!"
Тържественото заседание за откриването на
новия парламент остана
без обща снимка на
народните представители,
тъй като от трите нови
партии са отказали да се
снимат с депутатите от
ГЕРБ, коментира още
БНТ. ç

Îñòàâêàòà íà „Áîðèñîâ 3“ ïðèñòèãíà ñ ïèñìî â ïàðëàìåíòà
Министър-председателят
Бойко Борисов подаде пред
новоизбраното 45-о народно
събрание оставка на ръководения от него Министерски съвет, съобщи Дир.бг.
Писмото на премиера Борисов, с което подава оставката на кабинета, беше депозирано вчера до председателя на Народното събрание
чрез деловодствата на двете
институции. В съответствие с
чл. 111, ал. 3 от Конституцията
ръководеното от премиера Борисов правителство ще продължи да изпълнява функциите си до избирането на нов
Министерски съвет и ще осъществи приемственост в управлението. Новината беше
бурно аплодирана от народни-

те представители. Това или е
срам пред народа и пред вас
- да дойдат тук и да си подадат оставката, или е пренебрежение към тази институция.
Все пак сме парламентарна
република, допълни от своя
страна Мика Зайкова. След това парламентът прие оставката. Припомняме, че премиерът
в оставка Борисов се отказа
и от депутатско място. Преди
ден Бойко Борисов обяви на
извънреден брифинг кандидата за премиер, издигнат от
партия ГЕРБ - Даниел Митов.
За председател на Народното
събрание Борисов предложи
Цвета Караянчева. Председател на парламентарната група
ГЕРБ/СДС ще е Десислава Атанасова. ç
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Протест пред
парламента съпроводи
клетвата на новите
депутати
Протестиращи се бяха
събрали пред сградата на
парламента с надпис
"Съединението прави
силата", където се проведе
тържественото заседание, с
което се открива новоизбраното 45-о народно
събрание. Те отправиха
искане парламентът да се
саморазпусне и да има
нови избори и служебно
правителство. Хората
настояваха и за пълно
разследване на правителствата на ГЕРБ. Засилено бе
полицейското присъствие в
района.

Генералният адвокат
към Съда на ЕС:
България да издаде
документи на дете с
две майки с еднополов
брак
България трябва да издаде
документи за самоличност
на дете с две майки с
еднополов брак, е становището на генералния адвокат
към Съда на ЕС в Люксембург. Става дума за брака и
детето на британка и
българка, които са признати
в Испания, където двойката
живее. Българските власти
обаче отказаха да посочат
две майки в удостоверението
за раждане. В случая
представител на европейския
съд само излиза със становище, но не може да
принуди България да признае
брака или родителските
права над детето.

Патриарх Неофит
е постъпил в болница
за годишните си
изследвания

От Светия синод съобщиха,
че патриарх Неофит е постъпил в болница за годишните си изследвания. Направеният задължителен PCR
тест за COVID-19 е отрицателен, написаха от канцеларията на Светия синод. В
очакване на Възкресение
Христово патриарх Неофит
благославя всички българи
за здраве, дългоденствие и
преуспяване.

Коронавирусът у нас:
Огнище на коронавирус
в Сливенския затвор
За огнище на COVID-19 в
Сливенския затвор съобщи
Топновини.бг. 13 души 9 лишени от свобода жени
и четирима служители - са
заразени. Лишените от
свобода са изолирани от
останалите в медицинския
център към затвора. Служителите са под домашна
карантина и под наблюдението на личните си лекари.
Според РЗИ състоянието
на всички е относително
добро и не се налага
хоспитализация.
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Íå ïðåãîâàðÿìå ñúñ çàäêóëèñèåòî çà âëàñò è ïàðè. Íå ïðàâèì íèêàêâè ñêðèòè äîãîâîðêè íèòî ñ Áîðèñîâ çà ïðàâèòåëñòâî, íèòî ñ ÄÏÑ - çà ïðåçèäåíò, çàÿâè ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ
Слово на Корнелия
Нинова при откриване на
45-ото народно събрание:
"Днес не просто откриваме поредното Народно
събрание. Днес полагаме
началото на парламентарни процеси, които ще
определят накъде ще върви
България в следващите 10
и повече години.
Намираме се в необичайна ситуация. Ние сме в
здравна, икономическа и
социална криза, и сме на
прага на финансова и на
политическа такава. Ето
защо повече от всякога от
нас се изисква разум и
отговорност. Не мандатно
мислене, а държавнически
и визионерски решения. За
нас, от парламентарната
група на "БСП за България", задачата е може би
най-лесна.
Ние има на какво да
стъпим, защото в последните 4 години сме последователни, стабилни и предсказуеми в политиката,
която водим.
Към настоящия момент
бих я очертала в 5 направления.
Първо - за България.
Второ - за здравната,
икономическата и социалната криза.
Трето - за парламентаризма.
Четвърто - за правителството и изпълнителната
власт.
И пето - за властта и
задкулисието.
Първо - за България:
За нас членството в
Европейския съюз е неотменимо и основен приоритет, но то дава и възможности. И в конкретния
момент най-важната възможност е Планът за
възстановяване и устойчивост. Той е възможност за
развитие на високотехнологична икономика, за
работни места, за преодоляване на неравенствата
по доходите и регионалните, и намаляване на бедността. За развитие на
здравеопазване, образование и култура.
Правителството на
Борисов се провали в тази
най-важна за развитието
на България в следващите
10 години задача. Срокът
за предаване на плана е 30
април и макар той да не е
преклузивен се изисква
спешна мобилизация на
експертен, научен и политически потенциал за да се
справим.
Тук за БСП е лесно.
Ние сме последователни и
стабилни, както казах, в
политиките си. Преди 2
месеца искахме Планът да
бъде разгледан и приет от
Народното събрание.
Управляващите отказаха. И
тогава, и сега ние сме

готови с ясни и конкретни
предложения по него. Ето
ги и са на масата за
преговори за бъдещето на
България.
Втори приоритет - за
здравната, икономическата
и социалната криза. И тук
не ни е трудно.
Повече от година правим своите алтернативни
предложения с План за
управление на здравната
криза и с конкретни мерки
за подпомагане на икономиката, домакинствата и с
грижа за хората. Готови са.
И внасяме днес в Народното събрание този пакет от
закони, които касаят
помощ за малкия и среден
бизнес, спешни решения
за удължаване на кредитна
ваканция, данъчна ваканция, помощ за икономиката
и за откриване на работни
места. Помощ за домакинствата и младите семейства със специален пакет
средства за деца с облекчение на младите семейства в кризата, преизчисляване на пенсиите, Законът
за възрастните хора и т.н.
Трети приоритет - за
парламентаризма.
Възстановяване на
парламентаризма за нас е
основното, приоритетна
задача в момента. ГЕРБ и
присъдружните им партии
в предишните мандати
поставиха Народното
събрание в подчинена роля
на един човек - на министър-председателя, и с това
на практика погазиха
Конституцията на Република България. Това трябва
спешно да се промени. И
тук сме готови с решение възстановяване на блиц
контрола върху премиер и
министри. Той беше въведен от БСП и отменен от
ГЕРБ. Спиране на порочната практика да се внасят
закони без оценка за
въздействие.
Ревизия и отмяна на
лобистки текстове в закони, които обслужваха
частни интереси. Приемане
на трайно и устойчиво
законодателство, което
гарантира разумна бизнес
среда и спокойствие за
хората.
Четвърти приоритет за изпълнителната власт и
правителството. За да
постигнем първите три
трябва да направим пълна
ревизия на сегашната
изпълнителна власт. 3а
целта предлагаме да се
започне със следното:
Първо - Народното
събрание да наложи мораториум на сегашното
правителство, макар и в
оставка, до съставяне на
ново, върху сключване на
договори за продажби,
концесии, назначения и
удължаване срокове по

:

ÁÑÏ: Âðåìå å çà äúðæàâíè÷åñêî
ìèñëåíå, íå çà ìàíäàòíî!
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Събития
” 1071 г. - С превземането

договори и бордове и
ръководства на комисии и
агенции. В момента текат
усилено такива процеси.
Следващо - премиерът и
финансовият министър да
отчетат пред нас реалното
финансово състояние на
държавата и да внесат
актуализация на бюджета.
В последните 3-4 месеца
са изхарчени над 5 млрд.
лева извън решение на
Народното събрание.
В резерва има свободни средства само в размер
на 1 милиард и 400 млн.
лева. Извън заделените от
закона в Сребърен фонд,
фонд "Козлодуй" и т. н.
Има опасност да посегнат на Сребърния фонд,
където има 3,3 млрд. лева
така, както направиха през
2010 г. с резерва на Здравната каса. Затова ние не
просто констатираме тези
факти, а действаме. Внасяме днес в деловодството
на парламента промени в
Закона за публичните
финанси, с които се ограничава възможността на
министър-председателя
който и да е той - сегашният в оставка или бъдещият,
който ще бъде излъчен, да
бъде ограничен във възможността да харчи безконтролно парите на
хората.
И тук може да се стъпи
на експертизата на БСП,
защото припомням: ние 4
години внасяме този закон,
но се отхвърляше от
мнозинството. Ние сезирахме Сметната палата,
сезирахме Конституционния съд по този въпрос.
Бяхме сами в опозиция в
предишния парламент и не
успяхме.
Вярвам, че сега ще го
направим. По принципни
съображения. Да сложим
ред в управлението на
финансите на страната.
Продължаваме с желанието всички корупционни
схеми и сделки, всички
скандали да бъдат разследвани, да се носи отговорност и да има справедливост.
Пети приоритет - за
властта и задкулисието.
Уважаеми български
граждани,
Това е може би най-

важният въпрос. Той е в
основата на всички пороци
на управлението, за които
говорих досега. Паралелната държава, която беше
създавана десетилетия
наред, трябва да бъде
разградена. Това няма да
бъде лесно, защото тя е
просмукана дълбоко в
основите на обществото. Тя
е заложена в законите, тя
е оплела в задкулисие
бизнес интереси, кражби,
институциите до найниските равнища, с което
се сблъскваме ежедневно
днес.
Нейното унищожаване и
налагане на върховенството на закона ще изисква
общи усилия на всички ни
като народ.
Тъй като ние тук сме
представители на народа,
избрани по негова воля,
искам от името на ПГ на
"БСП за България" , по
този въпрос да заявя
следното: четири години се
борихме с тази паралелна
държава. Първо тя ни
покани да бъдем част от
нея - отказахме. Последваха четири години тежки
удари - не се предадохме и
не се отказахме.
Решени сме да продължим. Искам днес да пресека всякакви спекулации, с
които различни говорители
заливат от екраните и
манипулират общественото
мнение:
Първо, не преговаряме
със задкулисието за власт
и пари. Не правим никакви
скрити договорки - нито с
Борисов за правителство,
нито с ДПС - за президент.
Ние сме за открито, стабилно, честно и смело управление, което да започне
разграждане на паралелната държава. Но ние сме и
за компетентно правителство, което да гарантира
перспективата за България
и благосъстоянието на
българския народ. Няма да
подкрепим правителство на
ГЕРБ. Няма да правим
голяма коалиция. Не го
правихме преди 4 години,
не го правим и сега. Сигурна съм, че всички осъзнаваме отговорността си в този
ключов за България момент. Нека да я носим
достойно. ç

на Бари Италия се освобождава напълно от
византийска власт.
” 1705 г. - Английската
кралица Анна удостоява
Исак Нютон с рицарско
звание.
” 1879 г. - Учредителното
събрание гласува и приема
Търновската конституция първата конституция на
България.
” 1917 г. - Владимир
Ленин се завръща тайно в
Санкт Петербург през
Финландия.
” 2009 г. - Русия приключва успешно своята
контратерористична
операция в Чечня, започнала през 1999 г.

Родени
” 1844 г. - Анатол Франс,

френски писател, Нобелов
лауреат

” 1889 г. - Чарли Чаплин,

британски актьор

” 1897 г. - Константин

Кисимов, български актьор

” 1921 г. - Питър Устинов,

британски актьор
” 1924 г. - Хенри Манчини,
американски композитор
” 1969 г. - Хасан Азис,
български политик, кмет на
Кърджали
” 1972 г. - Кончита
Мартинес, испанска
тенисистка

Починали
” 1850 г. - Мари Тюсо,
създателка на музея на
восъчни статуи в Лондон
” 1859 г. - Алексис дьо
Токвил, френски политолог
” 1925 г. - Йосиф Хербст,
български журналист
” 2009 г. - Димитър
Шойлев, български лекар
” 2009 г. - Виктор Пасков,
български писател
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Ñëàíà ïîïàðè êàéñèèòå â Ñèëèñòðåíñêî
Ниските температури
край Дунава са попарили
ранните сортове кайсии. В
земеделската кооперация
"Нива - 93" в силистренското село Проф. Иширково се
отглеждат 2000 дка овощни
градини, 1250 дка от които
са заети с кайсии. Падналите през последните няколко дни нощни температури от минус 4-5 градуса
се оказват фатални за порано цъфналите дръвчета,
уточнява председателят Велика Славова. Част от цветчетата на кайсиите са почернели и няма да дадат
плод. От кооперацията са
подали сигнал до ОД "Земеделие" в Силистра. Очаква се комисия да обходи
овощните градини и да констатира какъв е процентът
на измръзналите плодни
овошки. В някои землища

на Силистренска област в
градините има поражения
на 100 %, допълни Кирил
Боянов, председател на Областния съюз на земеделските кооперации край Дунава.
Близо 20 000 дка са насажденията с кайсии в Силистренска област. В целия
регион през 2020 г. беше отчетена слаба реколта. Причината - сланите и отрицателните нощни температури.
"През пролетта на миналата година кайсиите бяха осланени, а след това като втора вълна дойдоха късните
повратни студове и изцяло
ги компрометираха. Цялата
ни площ от 1250 дка с кайсии пропадна", допълва Велика Славова. Очертава се
2021 г. да бъде поредната,
която ще донесе загуби от
овощните градини.

На този етап са попарени само ранните кайсии.
Прасковите, сините сливи
и ябълките нямат поражения, тъй като още не са в
масов цъфтеж, пояснява
Славова. За да се "спаси"
от капризите на природата
и станалите вече постоянни пролетни студове, стопанката ще застрахова продукцията си. След 20 април
всички стопани имат възможност да направят това.

Îò áðàíøà:
Ðîäíîòî ãðîçäå
å äîñòèãíàëî
ôðåíñêèòå öåíè

Този срок е определен от
застрахователните компании, които покриват риска
от измръзване, попарване,
осланяване, проливен дъжд,
градушка, наводнения и дори пожар. Застрахователните полици покриват унищожаването на реколтата и
направените разходи по ограничаване на вредите
вследствие на природните
катаклизми за периода от
20 април до 1 октомври. ç

Áúëãàðèÿ å ñ íàé-íèñêà áðóòíà äîáàâåíà
ñòîéíîñò ñðåä çåìåäåëöèòå â ÅÑ
Èçíàñÿìå îñíîâíî ñóðîâèíè, ãîëÿìà ÷àñò
îò êîèòî ñå âðúùàò ñ äîáàâåíà ñòîéíîñò,
îïàêîâàíè è áðàíäèðàíè - ãëàâíî
ïðåç ÷óæäèòå òúðãîâñêè âåðèãè
През 2020 г. селскостопанският сектор е допринесъл около 171,9 млрд. евро
за БВП на ЕС, което се равнява на 1,3% от общия. В
сравнително изражение това е само малко по-малко
от целия БВП на Гърция. Селскостопанската индустрия в
ЕС създава прогнозна брутна добавена стойност от
177,0 милиарда евро през
2020 г. Един от начините да
се разглежда това е, че на
всеки 1 евро, похарченf за
разходите за стоки и услуги,
използвани в производствения процес, фермите в ЕС
създадена добавена стойност от 0,75 евро. Най-висока е брутната добавена
стойност в агробизнеса и
преработката на храни в Италия, Франция и Германия, а
най-нисък в България, къде-

то аграрния сектор основно
изнася суровини, голяма
част от които се връщат с
добавена стойност, опаковани и брандирани - главно
през чуждите търговски вериги.
При средна обща брутна добавена стойност за ЕС
- Германия, Италия и Франция имат коефициент от
между 1.10 до 3.20 EUR на
всяко 1 евро суровина, докато в България, този коефициент е между 0.12 и 0.23
евро.
Общата стойност на селскостопанската продукция
през 2020 г. възлиза на 411,8
млрд. Евро, от които около
половината (52,8%) са от
култури (включително 14,0%
от зеленчуци и градинарски растения и 11,2% от зърнени култури) и малко под

две пети (38,6%) от животни и животински продукти
(включително 13,1% от мляко и 9,6% от свине). Останалата част е от селскостопански услуги и неземеделски дейности.
Селскостопанският доход
на годишна работна единица в ЕС се очаква да бъде с
1,5% по-нисък през 2020 г. в
сравнение с 2019 г. Този лек
спад на нивото на ЕС включва по-ниски селскостопански доходи в пет от седемте

най-големи земеделски производители: Италия (-4,9 %),
Холандия (-5,1%), Франция
(-7,6%), Румъния (-13,8%) и
Германия (-14,6%, като това е най-рязкото намаление
сред държавите-членки).
По-голямата част от държавите-членки обаче отбелязаха увеличение на този индекс през 2020 г. Най-голям
р ъ с т и м а ш е в Литва
(+30,2%), Хърватия (+13,2%),
Испания (+13,0%) и Унгария
(+11,6%). ç

Èçòî÷íîáàëêàíñêàòà ñâèíÿ çàñòðàøåíà îò èç÷åçâàíå çàðàäè À×Ñ ó íàñ
"Болестта африканска чума по свинете (АЧС) застрашава типа породи, като
Източнобалканската свиня
(ИБС), защото механичният
вектор за разпространение
на болестта е много активен, въпреки оградите, електропастирите и мерките", каза по време на уебинар, организиран от Националната
служба за съвети в земеделието, Тракийският университет в Стара Загора и
асоциациите на свиневъдите в България доц. Георги
Желев на тема АЧС. Според Цветан Илиев от Асоциацията на индустриалното свиневъдство в България
подобен случай в Европа е
имало с мангалицата в Унгария, където са били около 200 глави, но в момента

след доместикиране има 1520 хил. животни. Според него българската порода свине обаче не подлежи на такъв подход, затова има
опасност да я загубим, ако
не успеем да изолираме животните.
Според Радостина Донева, председател на Асоциацията за развъждане и съхранение на Източнобалкан-

ска свиня (АРСИС), мерките, които държавата е взела
по отношение на източнобалканската свиня, са неадекватни, защото при индустриалните обекти има затворена система, а източнобалканските свине се гледат в
гората, където има вектори,
като диви животни, птици,
фураж, гризачи и не може
да се постигне дезинфекция.

По време на огнищата на
АЧС животните са били затворени в наличните обекти тип селскостопански двор,
където болестта не може да
се ограничи. "Източнобалканската свиня е лакмус за
проблемите на цялата система и ако при индустриалното свиневъдство е възможно управление, при източнобалканската свиня е
невъзможно. И ако нямаме
мерки, ако не се управлява
глобално и успеем да запазим източнобалканската свиня, то ще е въпреки мерките, а не заради тях", допълни още Донева. Източнобалканската свиня е най-разпространена в областите Шумен, Варна и Бургас, където
има и свръхпопулация на дива свиня. ç

Гроздето у нас през 2020
г. е прибрано на конкурентни
цени с Франция и Германия.
Това обяви инж. Красимир Коев, изпълнителен директор на
Изпълнителна агенция по лозата и виното, в ефира на
Bloomberg. Колкото и странно да звучи на пръв поглед,
причините за добрата година
са именно ограниченията, на-

ложени заради COVID-19. По
думите на браншовия представител благодарение на това
българските винопроизводители са успели да реализират
своите продукции въпреки
пандемичната обстановка. Това доведе до тройно по-голям
износ за местно производство, твърди инж. Коев и пояснява:"По време на първия локдаун се получи така, че първите страни, които затвориха, бяха Франция, Испания и
Италия - точно лидерите във
винопроизводството. Пазарът
на вино не прибегна до закупуването на производство от
тези страни, от които традиционно се правеше в годините назад. Насочиха се големи
партиди вино от България към
търговските обекти".
От думите му става ясно,
че това освобождаване на
обемите в резервоарите на
родните винопроизводители е
помогнало на реколтата през
2020 г. Заради невъзможност
да пласират продукцията си
френските и немските винопроизводители са ползвали
мярката "Кризисно дестилиране на вино". "Виното се издестилира, за да може впоследствие да се използва в
производство на дезинфектанти. Нашите винопроизводители отхвърлиха мярката и успяха да реализират количествата вино, без да залежава",
обясни браншовикът и изтъкна още ползи за родните производители: "Възможността да
се пътува навън е ограничена, а това води до засилване
на вътрешния туризъм. Виненият туризъм само печели от
това". "Виното е една от визитните картички на страната
ни наред с розовото масло и
киселото мляко. Бих заявил
смело, че се възползваме от
това. Усилията са насочени
към това да няма пречки пред
бизнеса", каза още инж. Красимир Коев. ç
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Джеръми Айрънс ще играе премиера
Чембърлейн
Актьорът, носител на
"Оскар", Джеръми Айрънс
ще се превъплъти в образа
на британския премиер Чембърлейн в екранна адаптация за Netflix на бестселъра
"Мюнхен". Действието във
филма се развива през есента на 1938 г., когато Европа
е на ръба на война. Хитлер
е твърдо решен да предприеме военни действия. Правителството на британския
премиер Невил Чембърлейн
отчаяно търси мирно решение. Въпросът ще бъде обсъден на конференция в града, който завинаги ще остане свързан с последвалите
събития - Мюнхен.
На фона на засилващия
се натиск британският държавен служител Хю Легат и
Паул фон Хартман, германски дипломат, пътуват към
Мюнхен за спешната конференция. Когато започват
преговорите, двамата приятели от студентските години
се оказват в центъра на мрежа от политически интриги
и съвсем реална опасност.

В образа на Хю Легат зрителите ще видят актьора
Джордж Маккей. Хитлер ще
играе отново Мартин Вутке, който изигра ролята на
диктатора в "Гадни копилета". Режисьор на "Мюнхен"
ще бъде Кристиан Швохов.
"Страхотно е да видим актьор от ранга на Джеръми
Айрънс да играе Невил
Чембърлейн", казва авторът
на книгата Робърт Харис.
Запазена марка за големия актьор е взискателност,
етика в професията, дисциплина и труд. Извън киното е
изключителен ездач и добър
скиор. Мрази готвенето, но
обича градинарството и красотата на природата. Собственик е на боядисания от него в розово замък "Килкоу
касъл" в Каунти Корк, Ирландия. Носи пръстен с печат и инициалите на баща
си PDI - Пол Дъган Айрънс.
Той е един от 9-имата носители на "Тройната корона" с
награди "Оскар", "Тони" и
"ЕМИ". Айрънс е сновен донор на Работническата пар-

тия през 1998, при това спонсор в обучението на британския актьор Стивън Менуъринг, докато учи в Италианската академия за театрално
изкуство "Конти".
Споделени мисли: "Никога не съм бил пристрастен
към играта и все повече разбирам, че работя, за да живея живота, който искам. Актьор като Ал Пачино живее,
за да играе. Аз не съм сигу-

рен в това, притежавам нещо като безпристраст(e)ност,
чувство за липса на важност
в това, което правя и то е
здравословно".
"Надявам се медиите найпосле да престанат да се взират в миналото и да ровят
из старите ми интервюта, а
да се захванат с актуалните
събития. Често ме питат
трябва ли художникът, режисьорът или актьорът да се

чувства отговорен за това,
което става в обществото,
тоест за чужди действия като тези на политиците, да
речем. Не разбирам откъде
накъде изкуството трябва да
отговаря за грешките на държавните ръководители. Това,
разбира се, е само личното
ми мнение. Всеки един от
нас е свободен да изразява
личното си мнение и да е в
състояние да го отстоява".

Славчо Пеев: Сатирата винаги е била водещият театър
"Обичам страхотно този
театър, а много от колегите
ми, с които казвахме истини на народа от сцената, вече ги няма… Аз съм благодарен, че животът ме свърза със Сатиричния театър,
мястото, където се казваха
неща, които другаде не можеше". Това каза Славчо Пеев, обичаният поколения наред български театрален, телевизионен и кино актьор,
доайен на Сатиричния театър.
"Бях много свързан с двама мои страхотни приятели

- Радой Ралин и Петър Ступел. Те бяха напред във времето, мислеха по друг начин, особено Радой. Той беше много пред нас, Петър
беше много енергичен. Благодарен съм на съдбата, че
съм ги срещнал и живял с
тях, те казваха какво ще се
случи в нашата държава...
Не можем да се опазим от
мрачния хумор. Хората станаха други, няма усмивки,
гледат надолу - пандемията
много промени хората", допълни Пеев.
Той сподели, че в Сати-

рата има много млади хора,
които искат нещата да бъдат по-добри: "Сатирата винаги е била водещият театър, спомнете си какви спектакли е имало и ще има. Няма кой да замести хора като
Татяна Лолова, Георги Парцалев, Георги Калоянчев,
Нейчо Попов и Никола
Анастасов, но идват млади
актьори, които вървят по
техните стъпки - да влияят
и действат върху хората, те
да станат по-добри и по-смели. И този живот да бъде
по-добър".

Проф. Александър Шурбанов: За превода е необходимо
вдъхновение и свежест на душевните сили

„Умиращ град“ в Италия
иска признание от ЮНЕСКО

Проф. Александър Шурбанов
е автор на редица поетични и
есеистични книги, на голям брой
литературоведски изследвания,
посветени на Шекспир и поетиката на Английския ренесанс, но
най-вече името му е свързано с
преводите на Шекспир, Чосър,
Милтън и много поезия и проза.
На 5 април проф. Александър
Шурбанов чества 80-ия си рожден ден.
За един преводач годините и
натрупаният опит са предимство.
"Възрастта, разбира се, носи повече знания и ерудиция поради
натрупването на времето. За превода и за личното творчество
обаче е необходимо вдъхновение,
вътрешен подтик, свежест на душевните сили. Човек трябва да
се опитва да запази тези неща
през годините. Дано да съм успял", казва проф. Шурбанов.
Последните преводи, по които работи проф. Шурбанов, са
Шекспировата драма "Ромео и

Чивита ди Баньореджо
се съпротивлява успешно
на гибелта си от толкова
дълго време, че Италия го
номинира заедно с околните скали и долини за обект
на световното наследство.
Преди векове градът е бил
доста по-голям и свързан с
околните селища с пътища.
Но свлачища, земетресения
и ерозия намалили драстично територията му и го
оставили изолиран на
върха на хребет. Когато
през зимата облаците
слизат ниско, Чивита ди
Баньореджо сякаш е крепост, плаваща във въздуха.
В ясни дни скалата, върху
която е кацнало градчето,
прилича на парче от торта.
Миналото, настоящето
и бъдещето на Чивита са
мечтата на геолога. "В

Жулиета", както и поемата "Манфред" на Байрон. В момента известният преводач работи по превода на поетичната проза на
Джон Дън от късните му години.
"Джон Дън е един от най-големите художници на английското
слово от всички векове и неслучайно целият модернизъм от ХХ
век, в поезията особено, се гради върху неговото творчество.
Много ми се иска за българските
читатели да я има и тази велико-

лепна проза от късните му години, която вече е по-скоро барокова, отколкото маниеристична.
Едно узряване на неговия стил,
което е хубаво да го имаме и ние".
Много неща от живота му не
са били по негов избор, но е
прегърнал тези, които са му
близки, а работата по текстовете на Шекспир, Милтън, Джон Дън,
въпреки че е имало подтик отвън, е било по негов избор. "Това идва с четенето, вникването
в тези автори. Не мога да си
представя живота си без връзката с тях".
По повод 80-годишния юбилей на проф. Шурбанов катедра
"Англицистика и американистика" към Факултета по класически и нови филологии на Софийския университет "Св. Климент
Охридски" организира конференция с международно участие "Целият свят е превод / All the World
is Translation" на 23 април от
14.00 ч.

продължение на три хилядолетия регресивната
ерозия на практика е свила
Чивита до ядрото й, останали са само площадът и
няколко улици наоколо",
каза геологът Лука Константини, който участва в
проект за наблюдение и
забавяне на ерозията.
В подземни пещери в
меката вулканична скала
туф стоманени решетки
поддържат стените. "Мотото ни е "устойчивост",
защото Чивита е основан
от етруските, преминава
през римската епоха и
цялото средновековие,
преди да стигне до наши
дни", каза Лука Профили,
кмет на гр. Баньореджо,
от който е част Чивита.
"Това място е така крехко".
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205 години от рождението на Димитър Добрович
През тази година се навършват 205 години от рождението на Димитър Добрович - първият български художник с академично образование. Един космополитен
сливенец. Неговото име носи
Художествената галерия, както и Националната художествена гимназия в Сливен.
"Димитър Добрович е
сред авторите, положили основите на българското светско изкуство" каза Каролин
Капитанова, уредник в културната институция. "За живота и дейността му се знае
твърде малко. В ранните си
години той се обучава в метоха при Хилендарския манастир, а след това учи за
абаджия. През 1833 г. художникът заминава за Цариград, където учи в най-престижното учебно заведение в
Османската империя - Великата гръцка народна школа, където са се обучавали и
други видни българи, като
Георги Раковски, Сава Доброплодни. През 1838 г. художникът пристига в столи-

цата на новоосвободената
гръцка държава - Атина, където остава през следващите десет години и продължава своето образование, но
по-профилирано - в частна
художествена школа. Включва се активно в културния
живот, там се запознава и с
първите фототехники, които провокират интереса му
към фотографията. Години
по-късно това ще доведе до
създаването на нов художествен метод, озаглавен от него елеофотография. През
1848 година Добрович се установява в Рим, където живее 44 години и има плодотворен творчески живот. Обучава се в Академията "Св.
Лука", издържа се с рисуване на копия на живописни
произведения от италиански майстори и трансфер на
мрамор. Разработва свой метод - елеофотография, който
представлява "надживописване" с маслени бои на черно-бели фотографии. Напуска Италия през 1892 г. и се
връща в родния град, къде-

то остава до смъртта си.
Участва в изложби, преподава в Мъжката гимназия в
града, твори активно, като
създава предимно портрети.
Той завещава на Сливен 12
от своите произведения, които поставят основа на художествена сбирка към читалище "Зора", а по-късно и
на Художествената галерия
с неговото име. Над 80 негови произведения съхранява днес във фондовете си
сливенската галерия. Сега в
зала "Сирак Скитник" са изложени десетина негови
творби в рамките на постоянна експозиция. Подбрани
са произведения от различните му периоди. Освен живописни произведения, художникът има и богато иконописно творчество, за което се знае от различни документи, но тези произведения
не са достигнали до наши
дни".
Над 20 българи са воювали с Гарибалди. Сред тях
е и художникът от Сливен
Димитър Добрович. През

Георги Русев си отива без пари, имоти и кола
Георги Русев - големият
актьор на малките роли,
изиграл най-колоритните чешити в българското кино, си
отиде преди 10 години на 1
април - Денят на хумора и
шегата. И досега няма артист, който да има толкова
култови реплики, превърнали се във вицове с времето.
В личен план Русев се
радва на един от най-стабилните бракове в гилдията, за
разлика от много свои колеги, които се развеждат по няколко пъти. Със съпругата
му Надежда Попова, която е
уважаван инженер-химик, остават заедно цели 55 години. 10 лета след смъртта му
тя продължава да говори за
него в сегашно време и не
иска да повярва, че го няма.
Приживе актьорът царува в
женско царство. Има две дъ-

щери, доживява две внучки,
даже и една правнучка. Не
успява да прегърне своя
правнук Александър, който от
съвсем малък сочел снимката му и казвал: "Това е дядо
Гошо".
Последните думи, които
Русев изрича, преди да си
отиде на 82-годишна възраст, са: "Обичайте се и след
мене". Семейството спазва
повелята му. Разправии и
спорове отсъстват от тяхно-

то битие. Остават задружни и сплотени и трудно преодоляват загубата. Продължават да се събират поне
веднъж седмично на трапезата на Надежда. Макар да
е на преклонна възраст, тя
все още е жизнена и изпълнена с енергия, когато става дума за децата й. "Поръчват ми предварително
какво да сготвя и аз го правя", споделя вдовицата на
Русев, чийто единствен смисъл след неговата кончина
са дъщери, внуци и правнуци. През миналата година в родното му село Костенец откриха неговата паметна плоча, която е поставена на входа на читалището
там. На церемонията присъстваха всичките му роднини. Жена му се гордее,
че на негово име има и

1848 г. младият художник заминава за Италия, за Рим,
където иска да се усъвършенства. Италия обаче е обхваната от революционен
подем и младият художник
се записва в студентския батальон и три месеца се сражава по барикадите заедно
с Гарибалди и неговите легионери. На 3 юни обаче Га-

рибалди капитулира. Тогава
за Димитър Добрович настъпват тежки времена. Той
се прехранва, като рисува
древните паметници на културата из Рим. През 1853 година обаче той завършва художествената академия в
италианската столица и така става първият дипломиран български художник.

уличка в софийския квартал
"Малинова долина".
Георги Русев никога не се
съгласи да се снима за реклами. Въпреки че са му предлагали хонорари, пред които трудно се устоява. Не искаше да смесва високото изкуство, което е изповядвал
цял живот, с комерсиализма.
Живееше в неголям найобикновен панелен апартамент, нямаше кола и сметки
в банките.
В киното той изгрява едва на 37-годишна възраст, защото преди това не проявява
интерес към това изкуство.
Предпочита театъра. За големия екран го открива Въло
Радев в "Най-дългата нощ",
който излиза на екран през
февруари 1967 г. Истинският
му възход в киното обаче започва след 10-ия му филм "Преброяване на дивите зайци" на Едуард Захариев по
сценарий на Георги Мишев,
където е в ролята на ветери-

нарния лекар. Бързо става
любимец и на зрителите, и
на всички режисьори. През
70-те и 80-те има години, в
които участва в по 4-5 филма. Така се появяват и ролите му шедьоври в "Оркестър
без име", "Дами канят", "Покрив", "Илюзия", "Вчера", "Зона Б-2", "Адио, Рио!", "Опасен чар", "След края на света" и много други.
Култова реплика
на кинолегендата
- Гошо, спри за малко бе,
момче. Абе, Гоше, ще оглушеем с това твое думкане, бе.
Здравето ми се взе. Айде, мани мене, ама кокошките престанаха да носят. При 20 кокошки - яйца от пазара купувам. Аз и на война съм
бил, ама такова чудо - бомбардират, бомбардират, па
спрат. А при тебе спиране няма, от сутрин до вечер. Какво е това чудо, какво беше
това твое изкуство, бе? Оглушаваме бе, Гоше!

Трима италиански художници
в следосвобожденска България

Илка Зафирова на 80:

Възстановяването
на българската държава след Освобождението слага началото на
собствен културен живот и европеизация на
страната. В първите години в България пристигат много чужденци специалисти в различни области - изкуство,
култура, архитектура и
др. Така постепенно се
оформя видът на новото следосвобожденско
българско изкуство
именно от тях.
Сред пристигналите
от Европа художници
Центърът "Българо-европейски културни диалози" към НБУ открива
имената на четирима
италиански майстори,
преподавали рисуване в
български гимназии в

На 8 април голямата
българска актриса Илка
Зафирова отпразнува юбилей, ето какво каза тя в
"Артефир":
"Мога да кажа, че за
нищо не съжалявам. Професионално така беше бурно понякога, в началото.
После се успокои работата, защото това е голямо
притеснение. Аз обичам тази професия, обичам да бъда актриса.
Близо 60 години съм на
сцена, мисля, че вече стига. Човек трудно има много
строг поглед отстрани за
себе си, особено в професията. Реших, че е време
да се оттегля мирно, без
скандали. В момента найщастлива ме прави моята
внучка София".

Луиджи Болонгаро, „Пейзаж от Кестерич“ (1897)

последното десетилетие
на 19-и век и оставили
следа в художествения
живот на страната ни.
Това са Луиджи Болонгаро, Цезар Дрог,
Джорджо Канела и Антонио Канела. Луиджи
Болонгаро е преподавател по рисуване във
Варненската държавна
мъжка гимназия, къде-

то е преподавал и Джорджо Канела. Пътят на
Цезар Дрог пък е свързан с гимназията в
Пловдив. Италианските художници участват
в художествения живот
на страната ни и техни
творби се откриват както в държавните галерии, така и в частни колекции.

Не съжалявам за нищо
Най-трудната роля
"Аз не знам колко са
ролите - 100, 200, това е
близо 60 години на сезон
по 3-4 роли. Не съм имала
нещо, което крайно да ми
се опъне. Невинаги съм успявала да направя това,
което съм си мислела или
което искат, но докрай да
не мога - не се сещам."
Големите хора
в живота
"Те развиват у човека
чувствителност за нещо, което може би не е имал. Аз,
като актриса, да кажем,
чувството за музика - да
разбирам, да схващам, да
усещам, да знам причините, развива неща, които човек не е имал. Може да ги
придобие само при общуване с такива хора, и то

хората да са качествени."
Какво дават
книгите на актьора
"Не съм сигурна колко
четат младите актьори, по
простата причина, че сега
с таблета, то се работи
непрекъснато, ако за някой те интересува нещо, ще
го намериш. Аз поне не мога
да чета книга в таблета и
да се наслаждавам, защото имам нужда да се върна, да помисля, някой път
и да прехвърля даже десетина страници, за да си
припомня нещо точно и да
си обясня. Книгите са един
изключително голям, прекрасен, отворен прозорец
към света, към хората, към
душите. Аз съм от четящите. В момента чета "Лисица" на Дубравка Угрешиш."
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През митове от палеолита,
чак до наши дни
"Кратка история на
мита" от Карън Армстронг е богат, наситен
разказ за връзката на
човечеството с митовете. Всички богове и
герои, които слизат в
подземния свят,
сражават се с чудовища и се борят с тайнствените сили на
душата, оформят
пъстра плетеница от
митове и легенди от
цял свят - от палеолита, чак до наши дни.
Гръцкият бог на
виното Дионис също
така е бог на хаоса и
плодородието. В
Библията са запазени
митове за сътворение-

то, според които
Йехова създава света,
като убива морско
чудовище. Каква е
връзката между това и
нордическите предания
за Рагнарок?
И най-важният
въпрос - как е възможно митовете на народи, разделени от
хиляди километри и
стотици години,
изобщо да имат нещо
общо?
От самото начало
човешките същества се
отличават със способността си да раждат
идеи. Хората наблюдават, учат, надграждат.
Измислят неща, които

не могат да видят и да
докоснат, създават
цели светове, които не
са съществували.
При това митовете
не са се появили със
зараждането на писмеността. Археологически разкопки от времето на неандерталците
показват сложни
ритуали за погребване, истории за живота
в отвъдното.
Каква е основната
цел на тези истории,
ако не да ни помогне
да се ориентираме в
заобикалящата ни
действителност?
Митовете са населени
от същества, подобни

Излезе „Лес тъмен“ от
Никол Краус
Случва се да си
представим какъв би
бил животът ни, ако
бяхме посещавали
друго училище, ако
бяхме свързали
живота си с друг
човек, ако бяхме
избрали друга страна.
Може би точно
такъв друг живот
наистина съществува? Точно това
разнищва "Лес тъмен" на Никол Краус,
която излезе на 9
април и получи
признанието на
самия Филип Рот.
"Лес тъмен" в превод
на Здравка Букова,
подхваща разказ за
един адвокат, превърнал се във филантроп, който няма
търпение да се раздели с притежанията си
("за да си разчисти
място за размисъл"),

но и за една писателка, озовала се в
задънена улица. И в
творчески, и в личен
план ("ами ако,
вместо да съществува
в едно универсално
космическо пространство, всеки от нас е
роден сам в своя
блестяща празнота,
която накълцва на
парчета, сглобявайки
стълбища и градини,
и гари по свой уникален модел, докато
оформи своето пространство в един собствен свят?").
Двамата герои от
паралелните нишки
на повествованието
напускат Ню Йорк в
посока Тел Авив с
мисълта за върховно
преобразяване, опирайки се на Кафка,
Фройд и юдейската
философия. "Лес

Радина
Кърджилова
в „Сцени от
живота на
една актриса“

тъмен" е четвъртият
поред роман на Краус,
определен от "Гардиан" като "блестящо
постижение и завладяваща рефлексия
върху самата природа
на литературата". Изд.
"Колибри".
Никол Краус е
родена през 1974 г. в
Ню Йорк, учила е в
Станфордския университет в Калифорния и
в Оксфорд. Книгите й
са преведени на 35
езика и й носят
поредица от награди.
Бестселърът "История
на любовта" печели
приза "Сароян" за
международна литература, носител на
редица награди в
САЩ и Великобритания. През 2016 г. е
екранизиран с успех
от режисьора Раду
Михайлеану.

Дигитален каталог на куклата създаде
Видинският държавен театър
Дигитален каталог
на куклата създаде Видинският куклен театър. Директорът на
трупата е Поли Трифонова.
В каталога са представени автори на кукли - сценографи, кукломайстори. Той е изработен по проект
"Иновативен европейски куклен театър, финансиран по програма "Творческа Европа". Представянето на
каталога се състоя на
12 април на специална онлайн среща в

платформата Zoom на
посочен от кукления
театър линк. Дигиталният каталог на кук-

лите е изработен съвместно с партньорите
на Държавния куклен
театър - Видин от

на нас самите - от
говорещи животни до
божества в човекоподобен образ.
Митологията е
динамична, постоянно
еволюираща, но и
смайващо устойчива.
От времето на палеолита и митологията на
ловците чак до Голямата Западна трансформация - в наши
дни митовете никога
не са напускали
съзнанието ни. Нуждата да поставим живота
си в по-голям контекст, надхвърлящ
тленността, винаги е
съпровождала човечеството. Изд. Сиела.

Франция и Италия. В
него са представени
творби на български и
чужди майстори на
кукли, както и стъпка
по стъпка е проследен
процесът по тяхното
създаване. По думите
на Поли Трифонова
основата цел на каталога е да бъде полезен не само на всички
творци, заети с куклено изкуство. "Желанието ни е този достъпен за всички дигитален каталог да предизвика и интереса на пошироката публика",

обясни Трифонова.
"В този Дигитален
каталог на куклата
технологията на изработката на една кукла
се представя в 3D
формат. Така че всеки, който е любопитен и се интересува
творчески от това какво се случва с куклените театри в Европа
и света, как се случват нещата в нашата
работа, може да влезе
в този каталог и да
разгледа различни автори от различни държави".

Какво се крие зад самоубийството на една
млада актриса, нищи
"Сцени от живота на една актриса". Филмът
разкрива палитра от
емоции, взаимоотношения, страсти, сблъсъци
на его, талант и ранимост, а премиерата е в
рамките на фестивала
Киномания в кино
"Люмиер" на 19 април
от 20.00 ч.
Филмът на режисьора Иван Владимиров се
среща със софийската
публика, след като вече
получи признание - 3
награди "Златна роза" Специалната награда
на журито, за режисура
и сценарий, както и
специалната награда на
журито от фестивала за
операторско майсторство "Златното око".
В ролите ще видим
палитра от най-обичаните български актьори,
сред които: Радина Кърджилова (в главната роля), Йордан Ръсин, Мимоза Базова, Стефан
Денолюбов, Стефка
Янорова, Ивана Папазова, Цветан Алексиев,
Йосиф Шамли , специалното участие имат:
Валентин Ганев, Иван
Бърнев, Ивайло Христов, Владимир Пенев,
Мариус Куркински,
Асен Блатечки и Светлана Янчева.
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Изумителни
ще покаже
световное
Сара-Нора видове
Кръстева:
Най-важно
изложение
цветя
в Китай
публикатазада
бъде
с нас
Невиждано разнообразие
от растителни видове ще
предложи десетото изложение за цветя в Китай. То е
едно от най-големите в света и се провежда на всеки
четири години. Изумителният цветен свят привлича хиляди туристи от всички краища на страната.
Подготовката за десетото китайско изложение за
цветя навлиза в заключителния си етап, тъй като
има за цел да завърши строителните дейности до края
на април, заяви представител на изложението в Шанхай. Китайското изложение
за цветя през 2021 г. ще се
проведе на остров Чунминг
в Шанхай от 21 май до 2

юли, като ще покаже огромно разнообразие от градини, тъй като за първи път
то се провежда на остров.
Чън Кун, заместник-директор на централата на изложението: "Този път изложението ще покаже много
новости. За първи път провеждаме това изложение за
цветя на остров, в провинцията и в гората. Представянето на концепцията за
екология е най-ярката ни
атракция. Строителството
на открити градини и изложбени зали продължава в
експо парка".
Изложението разполага
с няколко специални градини, разположени на площ
от 10 квадратни километра,

за да покаже огромното разнообразие от цветя.
Всяка градина вътре в
парка има своя акцент. Идеята на китайските организатори е да превърнат тяхната градина с орхидеи в
най-големия открит парк за
орхидеи. В градината им с
хризантеми има истинско
море от този вид и за първи път ще демонстрират разнообразие от зелени хризантеми.
Ще бъде показана и наймалката водна лилия в света в местната лотосова градина. Китайското флора изложение е едно от най-важните събития за цветя в света и се провежда на всеки
четири години.

Вълшебните градини
на Кьокенхоф

Повече от 7 милиони холандски лалета
приветстват посетителите всяка пролет в красивите градини на Кьокенхоф. Най-голямата
цветна градина в света
отваря вратите си през
април и май. Лалетата
Blossom е едно от найголемите събития в Холандия. За пръв път
мястото става специализирана градина за
пролетни цветя в края
на 40-те години на миналия век, а през 1950
г. е отворено за посетители.
Успехът е фамозен през първата година
над 230 000 души посе-

щават мястото. Тази
пролет само 15 000 души се разходиха в градините. Заради пандемията и ограничителните мерки Кьокенхоф
отвари врати на 9, 10
и 11 април.
Градините са в Лисе, в сърцето на
Bollenstreek. Само половин час с влак от Амстердам. Красотата на
лалетата и луковичките
стоят в основата на милиарден бизнес. Кьокенхоф - или Кухненската
градина, както се превежда от холандски, е
най-доброто място, на
което да видим лалета
в Холандия. От Кухнен-

ска градина преди 150
години, огромната
площ е изцяло променена. Първата изложба на цветя е организирана през 1949 г. от
кмета на близкия град
Лисе и производители
на луковици за лалета.
Всички луковици - няколко милиона на брой
се засаждат на ръка. Освен че имат на разположение километри
алеи, езерца, мелница,
посетителите се включват в работилници за
изработка на украшения от цветя, на курс
по цветарство, да карат
колело, да си направят
пикник...

Наричат пещерата Ухловица
„подземният дворец на Родопите“
И дори и вече да сте
виждали много пещери, ще се убедите, че
точно тази си заслужава прозвището. Усещането за замък се създава от многобройните стълби, които ви отвеждат ту нагоре, ту надолу из дебрите на пещерата, както и от факта, че тя е на няколко
етажа. Откъде идва
името на пещерата
"Ухловица"?
Ухловица е вариант
на "улулица" - птица от
семейството на совите,
за която се смята, че е
живяла в миналото в

района. Пролетно време любовната песен на
улулицата се чува далеко и е възможно това да е направило впечатление на местните
хора.
Пещерата е дълга
460 м, от които 330 са
пригодени за посещение от туристи. Вътре
водата и въздушните течения са свършили великолепна скулптурна
работа през последните
хилядолетия. По стените се редуват най-различни образувания такива, наподобяващи
корали, бисери, камен-

ни слънца, дървета и каменни водопади. На
горния етаж се намира
Залата на пропастите,
откъдето започват четири дълбоки пропасти,
стигащи до долния
етаж. Там величествено
и царствено стои на
мястото си големият каменен водопад, който
искри в бяло, сякаш е
направен от сняг или
скъпоценни камъни.
При него има седем езера, които са пълноводни само напролет. Пещера се намира на 3 км
от село Могилица и на
25 км от Смолян.

Белинташ - от площадка за НЛО до светилище за ритуали на траките
Белинташ е едно от
най-мистичните места
в Родопите, около което витаят много легенди и догадки - от иманярски предания за заровени съкровища до
твърдения за кацане на
космически кораби.
Скалното светилище
вероятно е ползвано за
звездни наблюдения,
но не по-малко впечатляваща е панорамата
към нагънатите като
одеяло Родопи и скри-

тите в гънките им махали.
Теорията, която за
момента е подкрепена
от най-сериозни проуч-

вания и доказателства,
е че на скалното плато
в Родопите някога е
имало тракийско светилище. Точните функции

на светилището не са
известни, но вероятно
са се извършвали жертвоприношения.
По скалата ясно се
виждат изсечени от
древните хора ямки за
изливане на течности
за жертвоприношения,
както и продълговати
изсичания - жлебове,
по които вероятно са се
движели плъзгащи се
порти. Каква точно конструкция се е издигала
над скалата, не е из-

вестно, тъй като от нея
нищо не е запазено.
Съществуват и предположения, че светилището е било обсерватория, от която жреците
от племето беси са извършвали своите звездни наблюдения. Повод за такива теории
дава разположението
на жертвените ямки,
наподобяващо това на
някои от най-ярките
звезди в небето.
Най-активно място-

то е използвано през
първото хилядолетие
преди новата ера, но
има следи и от по-ранна човешка дейност.
Смята се, че Белинташ и светилище Караджов камък са имали визуална връзка и са били част от цялостна светилищна система в древността. Към тях някои
добавят също древния
комплекс край село Долнослав и манастирския
комплекс Кръстова гора.

приложение
СЪБОТНИК
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Бойко:
- Няма не искам, няма недей!

Анекдоти
За да е бракът найпродължителен... трябва жената да е сляпа,
мъжът глух, а свекървата няма.

Видиш калинка,
радваш й се. Видиш
хлебарка - баммм с
чехъла... После външността нямала значение...

В кабинета на психиатъра влиза добре
облечен мъж, от ушите му виси фиде, на
сакото има следи от
брашно и разбити яйца, а на главата тенджера.
- Така - казва психиатърът, след като му
хвърля бърз поглед какво ни безпокои?
- В дадения момент
- отговаря мъжът вежливо - ме безпокои душевното състояние на
моята жена!
Аз съм за нови избори! Нека дадем
шанс на Азис, Рачков
и Гала.
- Съгласно правилата в нашата фирма,
нямате право да разгласявате размера на
заплата си.
- Да бе! Щото аз
умирам да се излагам!
- Скъпи, ще дойдеш
ли да ме прибереш от
клиниката по пластична хирургия?
- Добре, ама как да
те позная?
Бояджия боядисвал
тавана в психиатрията. Дошъл един пациент и му казал:
- Майсторе, здраво
ли си хванал четката?
- Да, защо?
- Тогава ще ти взема стълбата, че ми
трябва!
- Докторе, благодаря Ви!
- Е, чак пък "благодаря Ви"? И 50 лв. стигат…
Надпис в зоопарка:
- "Уважаеми маймуни, Вие ще ни разберете по-лесно! Не вземайте храна от ръцете на хората!"
Чужденец учи български:
- Антонимът на "подкокоросвам" е "разкандърдисвам".
- Защо сте с плаващо работно време?
- Защото сме потъваща фирма!
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Домакин забелязал,
че гостите му много налитат на виното и хич
не се сещат да си
тръгнат. На следващото презареждане с вино им донесъл оцет.
Единият от гостите
продължава да пие,
сякаш нищо не се е
случило, а друг го пита:
- Абе, ти не усещаш
ли, че са ни сипали
оцет?
- Е, колко оцет може да има у една къща? Бутилка-две и пак
ще ни сипят от виното...

Джим Кери

ГЕРБ
отмени
конкурса "Най-красива рисунка с тебешир
на асфалта" - тебешир
- има, асфалт - няма!

Разпит:
- Какво се случи?
- Не знам... всичко
стана много бързо!

- Вчера заведох жена си на изложба на
змии.
- И какво?
- Как какво? Трето
място!!!

- Помня как веднъж
шефът ме попита кой
от нас е дебил. Той или
аз?
- И ти кво?
- Ми, казах, че всички знаят, че той на работа дебили не взема!

След дълъг размисъл как да кръсти новата си кръчма, бай
Гроздан лепна табела
"Напоителни системи!".

Бойко:
- Давам 10 депутати
на Слави.
Слави:
- Не искам!

По женски: За добрия любовник гардеробите ми винаги са отворени!
- Скъпи, имам добра и лоша новина.
- Почни с добрата.
- Ще ни направят отстъпка в автосервиза!
Социологическо проучване: 9 от 10 мъже
са съгласни, че жените им са винаги прави.
Десетият изчезна след
проучването...
Един мъж питал жена си:

- Скъпи, какво би
направил, ако ти остава точно 1 час живот?
- Ще правя любов с
теб!
- Добре! Ами останалите 59 минути?

- Гоше! Бременна
съм, ти си бащата!
- Сериозно ли?
- Не бе, шегувам се.
Днес е 1 април.
- Тоест не си бременна?
- Тоест не си ти бащата!
Студентски изпит.
Силно почерпен, клатушкайки се и фъфлейки, студент пита професора:
- Гуссин пруфесор...
шшшизпитати ли ииииииидин мнооого почерпчен стундт?!?
- Моля ви се, не можем да изпитваме студенти под влияние на
алкохола!
- Аммммъъъъ гусиин
пруфесоорр... Мноууу
ви са моля веее, моля
шшшш изпитати ли
един почерппппн студдентт!??
- Ох, добре, хайде,
ще направя изключение!
- Ааааааа сууууппппеееер... Момчеттаааааа - внааассяйййте гооо!!!
Шефът:
- От Вас би станал
перфектен престъпник!
- Защо, шефе?
- Не мога да открия
нито една следа от работата, която сте свършили днес!
- Докторе, животът
ми е пълна скука...
- Хванете си любовник!
- Имам вече двама...
- Тогава разкажете
на мъжа си за тях...

Жена в ресторант
си накапва роклята с
доматен сос.
- Виж, скъпи, изглеждам като прасе.
- Да, а и освен това
се накапа с доматен
сос.

Мъж се жалва:
- Мойта вече прекалява! Наела си
човек да й пази дрехите в гардероба. Откъде толкова пари,
ма?

За да не се разболеете - преди да си
легнете, трябва да изпиете 100 грама водка. Вчера си легнах
ШЕСТ ПЪТИ!!!
Костенурка е ограбена от охлюви.

- Чувствам, че не е
далеч денят, когато ще
поискаш да шофираш
колата. Но я ми кажи караш си по пътя и баба с внуче внезапно
ти пресекат пътя, кое
ще удариш най-напред?
- Бабата.
- А би трябвало спирачките! - казал тъжно мъжът.

Кейт
Бланшет

Практикувате
ли екстремни спортове?
- Понякога апострофирам жена си.

приложение
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Проф. Йосиф Радионов - магьосник
на четири струни
Самороден талант,
в съчетание с изискан
вкус и космополитност,
заедно със съзнанието
за принадлежност към
българската национална традиция - това са
само част от характерните черти на личността и творческия стил
на един от най-обичаните активно концертиращи български артисти инструменталисти - цигуларя и педагог Йосиф Радионов,
който на 3 април отбеляза своя 70-годишен юбилей.
Роден през 1951 г.
в София, Йосиф Радионов започва да учи
цигулка от ранна детска възраст, а негови
първи учители са личности като Вера Вазова - авторитетен детски музикален педагог и
племенница на патриарха на българската
литература Иван Ва-

зов, Тодор Съмналиев
- концертмайстор тогава в Софийската филхармония и цигулковият педагог Анна Иванова. Въпреки че не е
ученик в музикалното
училище, талантът на
Йосиф Радионов е забелязан от композитора Тодор Попов, който
го включва в сформирания от него младежки струнен квартет, както и в малък ученически оркестър. Това, както и индивидуалните
занимания, развиват у
младия музикант не само любовта към високите образци на световната и българска
музикална класика, но
и чисто техническите
му изпълнителски умения и през 1969 г. Радионов е приет на едно от челните места в
Българската държавна
консерватория - днес
НМА "Проф. Панчо

Владигеров", където
учи най-напред при
Леон Суружон, а след
това се дипломира в
класа на един от доайените на българската
цигулкова школа проф.
Владимир Аврамов.
По това време идва
и първият му голям успех на конкурсния подиум - Първа награда
от Националния конкурс "Светослав Обретенов" в Провадия през
1972 г. През 1981 г.
Йосиф Радионов е
удостоен от Унгарския
културен институт с медал "100 години Бела
Барток", а през 1975 г.
заедно с цигуларя Ангел Станков сформират
едно от най-популярните и успешни български цигулкови дуа, известно като дуото
"Станков-Радионов",
което става лауреат
през 1993 г. на Първия
международен конкурс

за камерна музика в
Осака (Япония).
Двамата виртуози
осъществяват и много
записи за български и
чужди музикални медии и студия. Записват
творби от световната и
българска класика, както и произведения от
съвременни автори,
някои от които създадени специално за тях.
Като концертиращ
артист инструменталист
Йосиф Радионов е бил

солист на всички български камерни и симфонични оркестри, както и на именити състави като I Solisti..Veneti
- Италия; HаndelFestspiele Halle, Германия; Операта в Ница,
Франция; Gewandhaus Лайпциг; Московска
консерватория; Suntory
Hall - Токио; Филхармония на Чикаго,
САЩ; Национален оркестър - Колумбия и
много други, а като ор-

кестров музикант той е
концертмайстор на Софийската филхармония
между 1981 и 1992 г.
Негови студенти са:
Мирослав Чакърян концертмайстор на
филхармонията в Йоханесбург (ЮАР),
Иван Пенчев - примариус на "Кварто квартет" и Йоана Каменарска - концертмайстор и
преподавател във Висшето училище в Хамбург (Германия).

Художникът Валентин Топалов в
„Ефирни пътеки“ - галерия „Париж“
Изложбата живопис стартира на 12 април и е до 30
април. Това е неговата трета самостоятелна изложба в
пространството на галерията, като след преживяванията в Париж и изложбата
"Парижки ескизи" през 2014
г., следват впечатленията от
Охрид през 2017 г. и родилата се изложба "Спомени
от Охрид", а сега дойде ред
и на Времето на затваряне
и изолация беше изключително благодатно за художниците.
Изолацията извади от
тях много складирани и
натрупани емоции и тър-

сения, които те разгърнаха в картини. Дори самите
заглавия като "Вглъбяване", "Съзерцание", "Пробуждане" говорят достатъчно
красноречиво за вътрешните процеси, които текат в
твореца. Паралелно се
вмъкват и "Интериор",
"Ателие", "Семейство"- местата и хората, с които протичат всички тези външни
сътресения.
Всичко това Валентин Топалов е смесил и претворил
в типичните за него изящни абстрактни картини, с
много нежни и пастелни
цветове, малки деликатни ак-

центи и приятно усещане за
ефирност и лекота.
Валентин Топалов принадлежи към пернишката
група художници, има над
четиридесет самостоятелни
изложби в страната и чужбина, негови произведения
са притежание на Националната художествена галерия в София и много общински художествени галерии в България. Картините
му са собственост на частни
колекции и сбирки в България, САЩ, Франция, Германия, Холандия, Турция, Гърция, Северна Македония,
Чехия.

Кристиян Калоянов.
На 2 юли за първи път
в България ще прозвучи театралната музика на Дмит-

рий Шостакович към легендарните руски спектакли
"Москва-Черьомушки" и
"Хамлет", а Симфония кон-

цертанте от Сергей Прокофиев ще изпълни блестящият български виолончелист
Александър Сомов.

Симфоничният оркестър на
БНР с концерти през май
На 14 май Радиооркестърът под диригентството на
Марк Кадин се завръща на
сцената на зала "България"
с една от най-ярките програми в сезона си. Концертът "Испания" е селекция от
разкошни музикални картини на испански и европейски композитори. Специалният гост на вечерта ще бъде
испанецът Рафаел Агире.
Един от най-добрите китаристи в света, той ще солира в знаменития концерт
"Аранхуес" от Хоакин Родриго.
На 4 юни в изпълнение
на харизматичния цигулар
Марио Хосен ще прозвучи
Първият концерт от Пага-

нини. Един от най-популярните концерти ще бъде представен в автентична версия.
Романтичното настроение
ще поддържа Италианска
симфония от Менделсон. Зад
диригентския пулт ще застане маестро Найден Тодоров.
18 юни - ярка, разпалваща и както винаги особена
програма от маестро Марк
Кадин. Великолепни рапсодии за оркестър от българските и европейски класици:
Владигеров, Стоянов, Лист,
Енеску и Рапсодия на френския композитор Клод Дебюси, в която солист ще бъде
един от най-добрите млади
български кларинетисти
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Снимки Пресфото БТА
и Интернет

Арменският премиер
Френският президент Еманюел
Макрон посети вчера парижката катедралата "Нотр Дам", за
да види как вървят възстановителните дейности след опустошителния пожар преди две
години. Часове след пожара,
избухнал на 15 април, Макрон
обеща, че катедралата ще бъде
възстановена и отворена за
богомолци до 2024 г. Повече
от 700 дни работници обезопасяваха обекта, така че самите
реставрационни работи да
започнат безопасно.

Áðîÿò íà çàðàçåíèòå ñ COVID-19 â Ãåðìàíèÿ
ñêî÷è ñ áëèçî 30 000 çà äåíîíîùèå
Àíãåëà Ìåðêåë å ïîä íàòèñê çàðàäè çàêîíîïðîåêòà çà ëîêäàóí
Броят на потвърдените
случаи на коронавирус в
Германия нарасна с 29 426
за последното денонощие
до общо 3 073 442 по данни
на института за инфекциозни болести "Роберт Кох",
предаде Ройтерс. Това е
най-високият еднодневен
брой на новозаразени в
страната от 8 януари.
Смъртните случаи за
денонощието, свързани с
COVID-19, са 293, с което
общият брой на починалите
достигна 79 381. Броят на
новозаразените на 100 000
души за седемдневен
период е нараснал до 160,1
на ден.
Германия се бори с нов,
по-заразен вариант на
вируса, пет месеца преди
национални избори, в
които според прогнозите
консерваторите на канцлерката Ангела Меркел ще
понесат тежки загуби.
Меркел е разочарована, че
някои провинции не прилагат по-строги ограничителни мерки въпреки нарастването на броя на новозаразените и иска парламентът да даде на федералното правителство временни
правомощия да въвежда
коронавирусни затваряния
в райони с висока степен
на заразяване. Предлага
се правителството да
налага такива мерки,

когато степента на заразяване надхвърля 100 новозаразени на 100 000 души.
Вчера германският
министър на здравеопазването Йенс Шпан призова
16-те германски провинции
бързо да наложат построги ограничения, за да
се опитат да забавят
разпространението на
заразата, а не да чакат,
докато се приеме федерален закон за общи мерки.
Германската канцлерка
Ангела Меркел се натъкна
на силна съпротива срещу
намерението си да иска
допълнителни правомощия,
за да налага локдауни
заради коронавируса в
райони с висока заболеваемост. Имайки предвид
авторитарното минало на
страната, особено критично бе възприета мярката
за налагане на вечерен
час. Заради бързо нарастващата заболеваемост и
запълването на болничните
легла правителството на
Меркел настоява парламентът да приеме изменения в Закона за защита от
заразни болести, за да
получат федералните
власти право да налагат
ограничения дори и при
съпротива от страна на
лидерите на провинциите.
Райнер Хазелоф, премиер
на източната провинция

Медици се грижат за пациент с COVID-19 в болница в Гера, Германия.
Лекарите в страната очакват до 6000 пациенти в интензивни отделения до края на месеца.

Саксония-Анхалт, заяви, че
е по-важно хората да бъдат
накарани да съдействат на
властите, за да бъде овладяна заболеваемостта, а не
да им се забранява да
излизат от дома си вечер.
За разлика от Великобритания и Франция Германия не иска да налага
драстични ограничения
върху движението на
хората в страна, която
яростно защитава демократичните свободи заради
нацисткото и комунистическото си минало. Противници на затварянето
организират протести в
цяла Германия, но особено
в бившата Източна Германия. Там е по-висока

подкрепата за крайнодясната партия "Алтернатива
за Германия", която разкритикува ограниченията.
Законът, който предстои
да бъде гласуван от парламента следващата седмица,
предвижда да се налагат
вечерен час и ограничения
върху частните събирания
в региони с над 100 новозаразени на 100 000 души,
бройка, който вече е
надхвърлена в по-голямата
част от Германия. Училищата ще трябва да преминават отново към дистанционно обучение, ако заболеваемостта достигне над 200
случая на 100 000 души,
като Саксония и Тюрингия
вече са над този праг. ç

Êîòêà, ñïàñèëà ÷îâåê, áå íàçíà÷åíà
çà âðåìåíåí ïîëèöåéñêè íà÷àëíèê

На разпространените от японската телевизия
кадри котката Коко, облечена в подходяща
полицейска униформа, полага клетва за
началник. "Тържествено обещавам да бъда
бдителна по време на разходките си", се
казва в придружаващия текст.

Полицейското управление на
японския град Тояма назначи за
един ден за свой началник котката
Коко, която миналата година помогна да бъде спасен човек, съобщи
ТАСС.
През миналото лято, докато се
разхождала, жена забелязала котка, която втренчено гледа към един
от напоителните канали на града.
Проследявайки погледа, тя осъзнала, че животното наблюдава мъж,
лежащ в безсъзнание на дъното на
канала. Нивото на водата в него би-

ла 15 см, поради което мъжът могъл да се удави. Той бил изваден с
общите усилия на минувачи, а пристигналите с линейка медицински лица успели да го съживят.
В Япония животните често стават символични началници. Железопътна гара в градчето Кишигава
стана известна с факта, че дълги години неин почетен началник беше
котка на име Тама. През 2015 г. животното почина на 17-годишна възраст, но малко след това беше заменено от друга котка - Нитама. ç

Никол Пашинян заяви
вчера, че ще се оттегли от
поста си през последните
десет дни на този месец, за
да подготви почвата за
произвеждането на предсрочни парламентарни
избори. Арменският лидер
от миналия ноември се
сблъсква с призиви да си
подаде оставката. Причината
за това е подписаното от
него споразумение за
прекратяване на военните
действия в конфликта с
Азербайджан, което бе
постигнато с посредничеството на Русия. По силата на
споразумението Армения
загуби земи, населени с
етнически арменци.

САЩ отмениха

изпращането на два военни
кораба в Черно море.
Преминаването на корабите
през Босфора, предвидено
за сряда и четвъртък, е
било анулирано и Турция не
е била уведомена за
евентуално отлагане на
разполагането на корабите
в Черно море, според
Анадолската агенция.
Миналата седмица турските
власти обявиха, че са били
уведомени от САЩ за
преминаването на два
военни кораба през
Дарданелите и Босфора към
Черно море на 14 и 15
април. Изпращането на
американските кораби беше
обявено в контекста на
засилване на напрежението
между Русия и Украйна и
беше възприето като знак
на подкрепа от Вашингтон
за Киев. В сряда военноморските сили на Русия
започнаха маневри в Черно
море, а Москва предупреди
очакваните американски
кораби да стоят далеч от
Крим и определи тяхното
изпращане в Черно море
като провокация.

Аржентинското
правителство

взе решение да затегне
карантинните мерки и да
забрани свободното
придвижване на жителите
на столицата и предградията й от 20.00 до 06.00
часа, обяви президентът на
страната Алберто Фернандес. Досега на жителите на
районите с неблагоприятна
епидемиологична обстановка, към които се числеше и
Буенос Айрес, беше
забранено да се намират
на улицата от 00.00 до
06.00 часа. Фернандес
съобщи също, че в столицата и предградията й ще
бъдат забранени спортните
занимания и всякакви
религиозни и културни
дейности в закрити
помещения. Освен това
всички училища преминават
на дистанционно обучение.
Ограниченията ще действат
до 30 април. Още преди
приключването на обръщението на президента, в
редица райони на столицата
хората излязоха по
балконите и започнаха да
дрънкат с тенджери и
тигани в знак на протест.
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Ëóäîãîðåö ïðèçíà
ïðåâúçõîäñòâîòî
íà "÷åðâåíèòå"
ЦСКА се класира за
втора поредна година на
финал в турнира за Купата на България. Това стана
факт, след като "червените" спечелиха с 2:1 гостуването си на Лудогорец в
Разград и с общ резултат
3:2 заслужено ще се
борят за трофея срещу
Арда на 19 май на Националния стадион "Васил
Левски". След срещата
всички от Лудогорец
признаха, че отборът на
ЦСКА ги е превъзхождал.
Футболистите на Любослав Пенев изиграха
изключително силна
първа част, в която дръпнаха с два гола след
точни изстрели на Енрике
Рафаел (3) и Георги Йомов
(36). След почивката
домакините се активизираха, но вкараха само
едно попадение, дело на
Елвис Ману в 72-рата
минута. В края 86-ата
минута нервите взеха
връх и реферът Георги
Кабаков вдигна три червени картона. Той изгони
Алекс Сантана от Лудогорец заради груб фаул
срещу Митко Митков.

Любослав Пенев започна
разправия с бразилеца,
което му коства втори
жълт картон, а същото
стори и защитникът на
гостите Иван Турицов,
заради което и той потегли преждевременно към
съблекалните. До края на
мача ЦСКА се справи
сравнително лесно с
набезите на противника,
който имаше непосилната
задача да отбележи два
гола, за да се класира за
финала.
След последния съдийски сигнал Пенев се нахвърли на Кабаков, навлизайки на терена и приближавайки се към него.
Треньорът на ЦСКА поиска обяснение от съдията и
двамата си размениха
някои реплики. "Не те е
срам!", провикна му се
Пенев, който трудна бе
изведен от хора от щаба
на ЦСКА.
Треньорът на Лудогорец
Валдас Дамбраускас
призна че съперникът е
превъзхождал неговия
отбор. "Не е първото
разочарование в кариерата ми. Това да губиш е

ЦСКА елиминира
тима от Разград
и ще играе
срещу Арда
във финала
за Купата на
България

Бразилецът Енрике Рафаел и Георги Йомов (вляво) отбелязаха
головете на успеха за ЦСКА.

част от играта и винаги
трябва да бъдеш подготвен за неуспеха, ако си
готов и да спечелиш. Днес
ЦСКА бе по-добрият отбор
и заслужено стигна до
финала. Първото полувреме наклони везните в
полза на съперника. След
почивката играхме подобре, но бе твърде късно
за нас", каза Дамбраускас.
"Имахме различни
сценарии за подход към
срещата, но допуснахме
твърде много грешки в
средата на терена, което
даде възможност на ЦСКА
да контраатакува. Не

мисля, че ти трябва екстра мотивация за подобен
мач, все пак той може да
те доведе до финала. Не
мисля, че липса на такава
беше проблемът, а поскоро тактическо надиграване", коментира литовецът.
"Сега трябва да вдигнем
главите възможно найскоро и да продължим да
работим. Да се подготвим
максимално добре за мача
с Левски за първенство,
да си вземем поуките и
да направим така, че
загубата да не ни се
отрази", добави още
Дамбраускас. ç

Ñòàíèñëàâ
Êîñòîâ ñ ãîë
â Êèïúð

Бившият голмайстор
на Левски Станислав
Костов вкара гол при победата на Олимпиакос
(Никозия) с 4:2 над АЕЛ
(Лимасол) в първи полуфинал за Купата на Кипър. 29-годишният българин започна титуляр и бе
заменен заради контузия
в 44-тата минута. Олимпиакос поведе още в първите секунди с гол на
Омар Хани. Костов удвои
преднината на домакините в 35-ата минута, засичайки центрираната от
корнер топка от воле 2:0. В 43-тата минута Марко Адамович намали за
АЕЛ - 2:1. В добавеното
време на първата част
Хани се разписа за втори път и Олимпиакос поведе с 3:1. Втората част
започна силно за домакините и Стефанос Хараламбус покачи на 4:1.
Крайният резултат оформи Раян Маее в 90-ата
минута.
В другия полуфинал
Анортозис надви АПОЕЛ
с 1:0. ç

Ëèâúðïóë ïðîïóñíà øàíñîâåòå ñè è íå ñå îêàçà ïðå÷êà çà Ðåàë ïî ïúòÿ êúì ïîëóôèíàëèòå
Реал (Мадрид) се класира за полуфиналите на Шампионската лига, където ще срещне Челси, след
като удържа нулево равенство с
Ливърпул в гостуването си на "Анфийлд". Преди седмица "белите" надиграха напълно мърсисайдци и

спечелиха с 3:1 в Мадрид. Този път
тимът на Юрген Клоп игра по-силно от своя съперник и създаде доста положения, но не успя да ги
реализира. Реал действаше малко по-пестеливо, но въпреки това
имаше също някои шансове, най-

добрият от които бе удар в гредата на Карим Бензема през първата част.
Домакините започнаха на високи обороти и второто полувреме
и още в 47-ата минута Куртоа трябваше да спасява удар отблизо на

Фирмино. Юрген Клоп предприе
двойна смяна в 60-ата минута. Тиаго и Жота се появиха на местата
на Милнър и Кабак и така мърсисайдци заиграха с още по-офанзивна формация, но не можаха да
поразят вратата на Реал. ç

Ìàí÷åñòúð Ñèòè ïðåîäîëÿ
ïðîêëÿòèåòî íà 1/4-ôèíàëèòå

Ïèðèí ñå èçìúêíà îò ïîðàæåíèå
â Ïåðíèê

Отборът на Манчестър Сити се класира за
втори път в историята
си след 2016 година на
полуфиналите в Шампионската лига, след
като елиминира Борусия (Дортмунд) след
две победи с по 2:1.
Следващият съперник
на "гражданите" е Пари Сен Жермен, който
детронира действащия
победител в турнира
Байерн (Мюнхен). Така
Сити преодоля проклятието на 1/4-финалите,
което тегнеше в последните три сезона и
се приближи плътно до
мечтата да спечели
най-престижния европейски клубен трофей.
Домакините откриха в 15-ата минута с
попадение на Джуд Белингам. Рияд Марез
върна равенството от

Пирин (Благоевград) успя да се
измъкне в последните минути и записа равенство срещу Миньор
(Перник) в мач от 27-ия кръг на
Втора лига. След гръмкия успех миналата седмица с 5:1 срещу втория в класирането Локомотив (София), сега "орлетата" стигнаха само до 1:1, като трябваше да чакат
до 86-ата минута на мача, за да
отбележат попадение. Борис Галчев от дузпа в самото начало (7')
изведе домакините напред в резултата, а Карачанаков бе точен

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола
достигна до осмия си полуфинал като треньор в Шампионската лига. Това е рекорд в историята на турнира. По
този начин 50-годишният испански специалист се
изравни по този показател с португалеца Жозе Моуриньо, който също има 8 полуфинала в най-авторитетния
европейски клубен турнир.

дузпа в 55-ата минута,
а в 75-ата Фил Фодън
даде аванс на "граж-

даните", които можеха
да стигнат и до по-убедителна победа. ç

за гостите. В 75-ата минута пък "чуковете" останаха с човек по-малко, след като Иван Вълчанов си
изкара втори жълт картон.
С това равенство Пирин остава
на първата позиция с 53 точки, на
4 пред втория Локо (София). Миньор от своя страна също не променя мястото си в класирането и
запазва 7-ото си място с 33 точки.
Други резултати от кръга: Спортист (Своге) - Хебър (Пазарджик)
1:1 и Нефтохимик - Струмска слава 1:0. ç

Â Áàéåðí íàçíà÷èõà áúëãàðèí
çà òðåíüîð
От стр. 1
Междувременно вече е натрупал и 11 години стаж като футболен треньор. Преди
два сезона той поема
отбора до 17 години на

Нюрнберг. Успешната
му треньорска работа
попада във фокуса на
редица елитни футболни клубове от Германия, а поканата да работи в Байерн е истин-

ско предизвикателство
за Петър Гайдаров.
Много скоро се очаква той да придобие и
единствения липсващ
му треньорски лиценз
- УЕФА ПРО. ç
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Тв програма - петък, 16 април

07.30
08.00
09.00
10.00
10.15
11.00
11.15
12.00
12.30
12.45
13.45
14.00
15.30
16.00
16.30
17.30
17.45
18.10
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00
22.30
23.10
00.25
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
05.40
06.50

"Антидот" (п)
"Студио Икономика" (п)
Документален филм
ТВ пазар
"Актуално от деня" (п)
ТВ пазар
Музикален антракт
"Хубава си, татковино"
ТВ пазар
"Общество и култура" (п)
ТВ пазар
"Нашият следобед с БСТВ"
Новини
Музикален антракт
"Думата е ваша" - открита линия
ТВ пазар
Музикален антракт
ТВ пазар
Новини - централна емисия
"Актуално от деня"
Документален филм
"Общество и култура" (п)
Новини (п)
"Актуално от деня" (п)
"Нашият следобед с БСТВ" (п)
Документален филм
"Студио Икономика" (п)
"Думата е ваша" (п)
"Антидот" (п)
"За историята свободно" (п)
Документален филм
"Нашият следобед с БСТВ" (п)
Музикален антракт

ÁÍÒ 1
05.15 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва сутрешен блок с Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу/п/
14.00 Обзор "УЕФА Лига Европа"
14.30 Виенското колело детски тв филм
/Великобритания, 2016г./
14.45 Малки истории
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Светът на жестовете
16.45 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана
Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня коментарно предаване
19.00 Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 Достоевски тв филм /4 епизод/ (14)
23.00 По света и у нас
23.30 БНТ на 60 /п/
00.30 Светът и ние /п/
00.45 100% будни /п/
02.40 Култура.БГ /п/
03.40 Извън играта /п/
04.10 Туризъм.бг /п/
04.40 Музика, музика /п/

bTV
05.30 "Лице в лице" /п./
05.40 "Трансформърс: Роботи под прикритие" - анимация, сериал, еп.18
06.00 "Тази сутрин" - информационно предаване с водещи Златимир Йочев и
Биляна Гавазова
09.30 "Преди обед"
12.00 bTV Новините - обедна емисия
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12.30 "Комиците и приятели" /п./
13.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
14.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с.3
еп.17
16.00 Премиера: "Малки убийства" - сериал, еп.67
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 "Столичани в повече" - сериал, с.4
еп.10
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Безмилостен град" - сериал, еп.74
21.00 Премиера: "Съни бийч" - сериал, еп.8
22.00 "Комиците и приятели" - комедийно
шоу, нов сезон
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Кое е това момиче" - сериал, с.7
еп.7, 8
01.00 "Опасни улици" - сериал, с.14 еп.116
02.00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.10 "Втори шанс" - сериал, с.2 еп.15

bTV Action
05.15 "Монк" - сериал, с.7 еп.11
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Роботи под прикритие" - сериал, с.2
еп.7 - 10
08.00 "Монк" - сериал, с.7 еп.11
09.00 "Твърде лично" - сериал, с.2 еп.11
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал, с.4 еп.9
11.00 "Смелите" - сериал, еп.11
12.00 "Супергърл" - сериал, с.5 еп.5
13.00 "Огън под земята" - екшън, трилър
(САЩ, 1997), режисьор Феликс Алкала, в ролите: Стивън Сегал, Марг
Хелгенбъргър, Крис Кристоферсън,
Стивън Ланг и др.
15.00 "Монк" - сериал, с.7 еп.12
16.00 "Твърде лично" - сериал, с.2 еп.12
17.00 "Супергърл" - сериал, с.5 еп.6
18.00 "Смелите" - сериал, еп.12
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на
утрешния ден" - сериал, с.4 еп.10
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Лондонград"
- сериал, еп.27
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Мисията невъзможна
2" - трилър, екшън (САЩ, Германия,
2000), режисьор Джон Ву, в ролите:
Том Круз, Дугрей Скот, Танди Нютън,
Винг Реймс, Ричард Роксбърг, Брендън Глийсън, Раде Шербеджия, Доминик Пърсел и др.
00.15 "Лондонград" - сериал, еп.27
01.15 "Смелите" - сериал, еп.12
02.15 "Легендите на утрешния ден" - сериал, с.4 еп.10
03.15 "Супергърл" - сериал, с.5 еп.6
04.15 "Твърде лично" - сериал, с.2 еп.12

bTV COMEDY
05.30 "Модерно семейство" /п./ - сериал
06.00 "Модерно семейство" - сериал, с.8
еп.2, 3
07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "По средата" /п./ - сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
09.30 "Хотел Елеон" /п./ - сериал
10.00 "Флирт с четиридесетгодишна" - романтичен, комедия (тв филм, САЩ,
2008), в ролите: Хедър Локлиър,
Робърт Бъкли, Ванеса Уилямс, Камерън Банкрофт и др.
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
14.00 "Хотел Елеон" /п./ - сериал
14.30 "Столичани в повече" /п./ - сериал
15.30 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
18.00 "Приятели" - сериал, с.4 еп.15, 16
19.00 "По средата" - сериал, с.8 еп.12
19.30 "Новите съседи" - сериал, с.8 еп.5
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с.7
еп.11
22.00 "Хотел Елеон" - сериал, еп.13, 14

ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ
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bTV Cinema, 21.00 ч., Месец на Оскарите: "Кървав
диамант" - приключенски, трилър, в ролите:
Леонардо ДиКаприо, Джаймън Хаунсу, Дженифър
Конъли, Арнолд Вослу, Майкъл Шийн, Базъл
Уолас и др.
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с.4 еп.11, 12
00.00 "Флирт с четиридесетгодишна" /п./ романтичен, комедия (тв филм, САЩ,
2008)
02.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал

bTV Cinema
05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с.11 еп.2
08.00 "Властелинът на пръстените: Двете
кули" - фентъзи, приключенски (САЩ,
Нова Зеландия, 2002), в ролите:
Илайджа Ууд, Иън Маккелън, Миранда Ото, Кейт Бланшет, Хюго Уийвинг,
Шон Бийн, Виго Мортенсен, Лив
Тайлър, Доминик Монахан, Кристофър Лий, Орландо Блум и др.
11.30 Премиера: "Случаите на Поаро" сериал, с.11 еп.3
13.30 "В кадър" - рубрика
13.45 "Стив Джобс" - биографичен, драма
(САЩ, 2015), в ролите: Майкъл Фасбендър, Кейт Уинслет, Джеф Даниълс, Сет Роугън, Майкъл Стулбарг,
Катрин Уотърстън и др.
16.15 "Довереникът на кралицата" - биографичен, драма, исторически (Великобритания, 2017), в ролите: Майкъл
Гамбън, Джуди Денч, Али Фазал,
Оливия Уилямс, Еди Изард, Джонатан Хардън, Тим Макмълън, Адил
Актар и др.
18.30 "Аз съм Сам" - драма (САЩ, 2001), в
ролите: Шон Пен, Мишел Пфайфър,
Дакота Фанинг, Ел Фанинг, Денис
Фанинг, Лорета Дивайн, Даян Уийст,
Дъг Хъчисън, Ричард Шиф, Лора
Дърн, Мери Стийнбъргън и др.
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Месец на Оскарите: "Кървав диамант" - приключенски, трилър (САЩ,
2006), в ролите: Леонардо ДиКаприо, Джаймън Хаунсу, Дженифър
Конъли, Арнолд Вослу, Майкъл Шийн,
Базъл Уолас и др.
23.45 Месец на Оскарите: "Съучастникът" трилър, криминален, драма (САЩ,
2004), в ролите: Том Круз, Джейми
Фокс, Джейда Пинкет-Смит, Марк
Ръфало, Питър Бърг, Брус Макгил,
Деби Мазар, Хавиер Бардем [14+]
02.15 "Източни обещания" - криминален,
драма, трилър (Великобритания, Канада, САЩ, 2007), в ролите: Джоузеф Алтън, Наоми Уотс, Виго Мортенсен и др. [14+]
04.15 "13 гряха" - хорър, трилър (САЩ,
2014), в ролите: Марк Уебър, Девън
Грей, Том Бауър, Рутина Уесли, Рон
Пърлман и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.10
06.00
09.30
12.00
12.30
13.30
15.00
16.00
16.10
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
00.30
01.30
02.30
04.30

"Специален отряд: Лайпциг" /п/
"Здравей, България" - сутрешен блок
"На кафе" - предаване на NOVA
Новините на NOVA
"Мерием" (премиера) - сериал
"Изпитанията на живота" (премиера)
- сериал
"Не ме оставяй" (премиера) - сериал
Новините на NOVA
"Пресечна точка"
"Намери ме" (премиера) - сериал
"Семейни войни" - тl игра
Новините на NOVA
"Кошмари в кухнята" - риалити
"All Inclusive" - сериал, сезон 3
"Отдел Издирване" - сериал
Новините на NOVA
"Специален отряд: Лайпциг" (премиера) - сериал
"Добрата съпруга" - сериал, сезон 2
"Проповедникът" - сериал, сезон 2
"Завинаги свързани" - сериал
"Изпитанията на живота" - сериал /п/

Êèíî Íîâà
06.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 2 /п/
06.50 "Убийства в Мидсъмър" - сериал
08.50 "Нора Робъртс: Далече на север" мистери с уч. на Еди Сибриан, Лиан
Раймс, Грег Лоусън и др.
11.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 2
12.00 "Коледа от приказките" - романтичен
филм с уч. на Кейтлин Лееб, Ник
Хаунслоу, Джош Дийн, Мелинда Шанкар, Чарлз Шонеси и др. /п/
13.40 "Бръснарницата: Следващо клъцване" - комедия с уч. на Айс Кюб,
Реджина Хол, Антъни Андерсън, Шон
Патрик Томас, Комън, Ники Минаж
15.45 "Палави мамчета" - комедия с уч. на
Мила Кунис, Кристен Бел, Катрин
Хан, Кристина Апългейт, Ани Мумоло, Джейда Пинкет-Смит и др.
17.40 "Любезните пичове" - екшън-комедия с уч. на Ръсел Кроу, Раян Гослинг, Ангури Райс, Мат Бомър, Маргарет Куоли и др.
20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 9
21.00 "Спасяването на редник Раян" - военен филм с уч. на Том Ханкс, Мат
Деймън, Том Сайзмор, Едуард Бърнс,
Вин Дизел, Бари Пепър, Джовани
Рибизи, Тед Дансън и др.
00.10 "От местопрестъплението" - сериал
01.00 "Милост" - биографична драма с уч.
Рейчъл Вайс, Колин Фърт, Дейвид
Тюлис, Кен Стот, Джонатан Бейли,
Марк Гатис, Ейдриън Шилер, Саймън
Макбърни, Андрю Бъчан и др. /п/

Променливо

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 74

Днес минималните температури ще бъдат от минус 1 до плюс 5 градуса, а максималните от 10 до 16
гпадуса. Облачността от юг на север ще се увеличава и над страната ще се установи облачно време.
Вятърът ще отслабне, но все още няма да стихне
напълно. Над югозападните райони ще започнат превалявания от слаб дъжд.
В събота отново започва период с предимно облачно и валежно време, като с прекъсвания ще превалява няколко дни. В планините ще превалява и
сняг.
Минималните температури ще бъдат най-често от
3-4 до около 7-8 градуса, а дневните ще останат под
обичайните за периода и в началото на следващата
седмица и най-често ще бъдат около 10 градуса.
Предварителните прогнози сочат постепенно повишение на температурите от сряда.

ВОДОРАВНО: "Хипотеза". Анири. Моносилаб. РАМ.
Детелин. Дако.Тъга. Азотоген. Новара. Ирокези.
Нан. Паладин (Александър). Сан. Ко (Жан). Ол.
По (Едгар). Сепаратор. Мол. Витамини. Адамо (Салваторе). НО ТО ЦО. Аносов (Павел). "Ван". Ва. "Алам
Ара". Амарела. "Или". Мисир. Раб. Нина. Бон. Мана. Ат. Ризалит. Мотика. Колан. МАВ. "На М". Ропотамо. Агора. Нотара (Константин). Оливин. Пило.
Енот. Дама.
ОТВЕСНО: "В името на сина". Ибикони. "Потъването на Созопол". Донеган (Лони). Пат. "Миналото". Толар. Самовар. Лата. Беси. АП. Рицар. Минаре. Зина. Акано. Ерат (Кристине). МАН. Кал. Зилоти. Алан. Мо. "Адора". Алабама. "О.Т.". "Баба Тодорана". Овал. Кокил. Доминат. Гид. Пироген. Масалитинова (Таня). РА. Ез. ПОМОРИН. Карим (Фатим). Мими Николова. Аламана.

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

Актьор и музикант Хю Лори създава сериал по мотиви
ни романа на Агата Кристи "Защо не Еванс?", пише Deadline.
Лори е продуцент и сценарист.
Не е известно дали ще влезе
в роля в сериала. За него това е първи телевизионен опит.
Романът "Защо не Еванс?" е
публикуван през 1934 г. В него се разказва историята на
Боби Джонс и неговата приятелка от светското общество
Франсис Дервент. Веднъж двамата намерили умиращ мъж,
докато търсели топка за голф.
Героите започват собствено
разследване, за да разгадаят
тайната на убийството. ç
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Ñîôèéñêàòà îïåðà îòáåëÿçâà 80 ãîäèíè
îò ðîæäåíèåòî íà Ãåíà Äèìèòðîâà
Софийската опера
отбелязва 80 години от
рождението на Гена
Димитрова (1941-2005).
На 6 май от 19.00 ч. чрез
онлайн платформа почитателите на голямата ни
певица ще гледат излъчване на "Джоконда" от
Амилкаре Понкиели с
нейно участие в главната
роля. Записът е от сцената на Софийската
опера от 1999 г.
Тогава акад. Пламен
Карталов събира първокласен състав за премиерата на този спектакъл.
Партньори на Гена Димитрова са Никола Гюзелев,
Стефка Минева, Живко
Пранчев, Румен Дойков,
Елена Чавдарова.
Георги Нотев дирижира оркестъра, хора и
балета на Софийската
опера. Костюмите са на
Салваторе Руссо, а
хореографията - на
Флавио Донати.
Една от най-големите
оперни певици на всички

времена - Гена Димитрова - изпълнява партията
на Джоконда.
Румен Дойков, в
образа на Енцо Грималди, на 1 май отбелязва
своя 70-и рожден ден.
Дълги години той е водещ тенор на Софийската опера. Гастролира с
успех самостоятелно и
като солист на Софийската опера в Европа,
САЩ и Южна Америка.
Има над 1000 спектакъла
в кариерата си, от които
над 200 са на "Аида".
"Джоконда" е написана в стила на голямата
френска опера и остава
най-известната творба на
композитора. Произведението се превръща в
своеобразен мост между
драматичните опери на
Верди и веризма на
Пучини. 145 години след
първото изпълнение,
музиката на Понкиели
продължава да вълнува
публиката.
Гена Димитрова е

родена на 6 май 1941 г. в
село Беглеж, Плевенско.
Началото като певица се
поставя още в детските
години, когато нейният
талант е забелязан от
първия й учител по
музика - Иван Генков,
който й предрича бляскаво бъдеще.
След дебюта си на
софийска сцена през 1967
г. като Абигаил в "Набуко"
от Джузепе Верди, Гена
Димитрова внимателно
започва да гради своята
кариера. Докато покорява

27-ото издание на найголемия фестивал на руския театър "Златна маска"
в Москва протича през февруари, март, април. За това време в Москва може
да видят най-силните спектакли от цялата страна.
Номинирани за голямата
награда са 56 спектакъла
и 189 частни номинации.
Тържествуват всички видове театрално изкуство драма, опера, балет, оперета, съвременен танц, мюзикъл, куклено изкуство. Церемонията по награждаването ще стане на 22 април
в концертна зала "Зарядье".
"Златна маска" е учреден
през 1993 г. от Съюза на театралните дейци на Русия,
той обхваща всички жанрове. Фестивалът протича "на

живо", но неговата секция
Russian Case, която е за
чуждестранна публика, премина тази година в онлайн
формат. За дискусиите са
включили над 400 събеседници. Специално участие
имат режисьорите Дмитрий
Кримов, Андрей Могучий,
Юрий Бутусов, както и на
знаковите театрални зони
- "Гогол Център" на Кирил
Серебреников и "Електротеатър" на Борис Юхананов.
Интересно е мястото на
европейските режисьори в
руския театрален афиш като Алвис Херманис, Ян Фабър, Саймън Макбърни и
Кети Митчел. Има постановки на Александър Морфов, номинирани и награждавани през годините с тази престижна премия. ç

Íàòàëè Ïîðòìàí ùå èãðàå ãëàâíà ðîëÿ â „Äíè íà ñàìîòà“
ïî ðîìàíà íà Åëåíà Ôåðàíòå
Героинята й изпада в
криза, когато е изоставена от съпруга си, след като се отказва от мечтата
си за стабилен живот. Носителката на "Оскар" ще се
превъплъти в образа на
Тес. Портман намекна за
проекта в Инстаграм миналата есен. През септември тя писа за неаполитанската поредица на Феранте и определи романите,
които сякаш не искаш да
привършваш, "защото се
чувстваш така свързан с
образите и техните преживявания".
Маги Бетс е автор на

адаптирания сценарий, режисьор и един от продуцентите на филма. Романите на
Феранте са популярни за
телевизионни и кинопродукции напоследък. Нетфликс
работи по сериал върху романа й "Измамният живот
на възрастните". Маги Джиленхол режисира Оливия
Колман в адаптация на "Изгубената дъщеря".
Анонимността на автора зад името Елена Феранте е може би най-голямата
литературна мистерия на
нашия век, която сполучливо е наречена "Треската
Феранте". ç
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всички големи сцени и
театри, за нея се говори
като за явление в музикалния свят. Среща се с
най-големите певци,
диригенти и режисьори
по това време и те никога не пестят суперлативи
за нея.
Нейните Турандот,
Абигаил, лейди Макбет,
Джоконда и Тоска остават ненадминати. Тя е
обожавана от публиката
по целия свят, но в
България е особено
почитана и обичана. ç

Íàêðàòêî

Цигуларят Гидон Кремер
с два концерта в София
Латвийският цигулар Гидон
Кремер ще има два
концерта в София - на 18
и 22 април. Виртуозът ще
представи две програми в
зала "България". На 18
април от 11.00 ч. под
палката на Найден Тодоров
ще звучи Концерт за
цигулка и оркестър в ла
минор от Шуман, а след
това - Симфония номер 29
в ла мажор от Моцарт.
Урош Лайовиц е диригент
на втория концерт на 22
април от 19.00 ч. В
програма са творби от Гия
Канчели - "Здрач", за две
цигулки и струнен оркестър, и Франц Шуберт Симфония номер 9 в до
мажор.

„Цветята“ на Теодора
Иванова-Додо е големият
победител в конкурса
за пиеса
"Цветята" на Теодора
Иванова-Додо е големият
победител в шестото
издание на конкурса за
написване на съвременна
българска пиеса на театър
"София". Новината бе
обявена в БТА от директора на театъра Ириней
Константинов. Авторката
получава 2000 лв. "Още
следващия месец ще
започнат репетиции на
камерната сцена на
съвременна пиеса за
четирима души", каза
Константинов. По думите
му премиерата ще бъде
вероятно в края на юни.

