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Ðàçõëàáâàò
ìåðêèòå â
Ãúðöèÿ
От петък системата с
есемеси за напускане на
дома в Гърция ще приключи, полицейският час
ще започва в 12,30 след
полунощ вместо в 11
часа вечерта, а рестрикциите за пътуване в
страната ще бъдат
премахнати като част от
поетапно завръщане към
нормалност след месеци
на ограничения, пише в.
"Катимерини". Оставяме
локдауна зад нас, заяви
зам.-министърът за
координация на правителствената дейност Акис
Скертос. Също от петък
системата за пазаруване
с "кликни и вземи" и
"кликни и пазарувай" ще
бъде отменена, тъй като
търговията се връща към
обичайната си работа. В
сила ще бъдат здравни
протоколи, предвиждащи
да има един купувач на
25 кв. м.
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Легендата на българския и
световния футбол Христо
Стоичков получи специална покана и гостува в
базата на Интер (Маями).
Клубът, в който съсобственик е Дейвид Бекъм, за
втора година играе в
шампионата на МЛС.
Бившият английски
национал се срещна с
Камата и му подари
фланелка на Интер, на
която бяха изписани
името "Стоичков" и
любимият номер 8 на
българския футболист.
"Много съм благодарен за
поканата и фланелката на
Интер (Маями). Най-добри
пожелания към собствениците на клуба Дейвид
Бекъм и Хорхе Мас. С
Бекъм играхме славни
мачове като съперници!
Сега ме иска в неговия
Интер", написа Стоичков
в Инстаграм. ç

Èñòèíàòà
за управлението на ГЕРБ

Ð

еалната картина в държавата, установена
от служебното правителство, ще бъде представена следващата седмица пред българското общество.
Това заяви в началото на първото правителствено заседание служебният премиер Стефан Янев.
Представяйки новите министри вчера,
президентът Радев им заръча: "В тази обстановка този кабинет трябва да разкрие
истинската картина за състоянието на държавата и най-важното - да направи първата крачка към укрепването на държавността. Да даде увереност на българите,

Äî ñåäìèöà ðåàëíàòà
êàðòèíà ùå áúäå
óñòàíîâåíà, óâåðè
ïðåìèåðúò Ñòåôàí ßíåâ
че страната може да се управлява почтено, прозрачно и отговорно".
В отговор премиерът Стефан Янев заяви: "Най-важното ще е отстояването на
върховенството на закона. Мотото на нашето правителство ще е "Почтеност, прозрачност и професионализъм".
2

Хасково.
С тържествен
ритуал и
много
емоции
бяха
изпратени
абитуриентите на
Природоматематическа
гимназия
"Акад. Боян
Петканчин".

Снимка
Пресфото
БТА

Äîáàâêàòà îò 50 ëåâà êúì ïåíñèèòå îñòàâà
Парите ще се дават до края
на служебното правителство
Добавката от 50 лева към пенсиите ще бъде изплащана поне още
два месеца, до края на
мандата на служебния
кабинет. Това обявиха
на брифинг новите ресорни министри в служебния кабинет "Янев"
- по социалната поли-

тика Гълъб Донев и министърът на финансите Асен Василев. "С
министъра на финансите бяхме в задълбочен разговор с анализ
на състоянието на бюджета. Това, което заварваме, и това, което
имаме възможност да

предоставим като възможност на българския
бизнес, изключително е
тежко, но се договорихме, че средствата от 50
лева ще продължат до
края на мандата на служебното правителство",
подчерта Донев.
Мерките за бизнеса
ще бъдат обсъдени допълнително, за да се
помогне за излизане от
икономическата криза,

да се осигури и подкрепа за самонаетите
лица, заяви финансовият министър Асен
Василев. Той поиска да
се даде срок на служебния кабинет в порядъка на 7-10 дни, в които
да бъде обсъдено как
могат да бъдат удължени останалите социално-икономически мерки
и как могат да се надградят. ç

Áúëãàðñêèÿò
ãåðîé Ñåðãåé
Àíòîíîâ

В

чера се навършиха
40 години от атентата срещу папа Йоан Павел Втори, извършен от турския терорист Мехмед Али Агджа. Но
безспорно атентатът срещу папата е драматична
част и от българската история, защото страната ни
несправедливо бе замесена от западните спецслужби като виновна за този
терористичен акт. Папа Йоан Павел Втори бе голям
духовен водач и лидер с
ярко присъствие, дълги години служи на вярата си и
в края на дните си призна, че никога не е вярвал
във вината на България!
"Кому е изгодно?" е
въпросът, който обяснява
причинно-следствените
връзки в живота и историята. Изгодно папата поляк да бъде жертва бе не
на тогавашния Източен
блок и най-малко на миролюбива православна
България, а именно на Запада, на силите, които искаха да разбият социалистическия строй, разделяйки и противопоставяйки
държавите и народите от
неговия блок по всички
възможни начини. Досущ
както става и днес с игрите на русофобия, шпионските истерии и пренаписването на историята!
За съжаление, в този
пъклен антибългарски план
бяха замесени и български предатели, най-вече кумирът на родните соросоиди Джон (Дими) Паница.
Българският патриот Сергей Антонов пък бе превърнат в мъченик на Студената война, атакуван жестоко психически, но не се
отрече от Отечеството, не
се пречупи и защити своята и на държавата си чест.
През ХХ век България
на три пъти бе превърната
в изкупителна жертва на
подобни големи политически интриги със съдебен
привкус - процеса "Димитров", процеса "Антонов" и
процеса срещу медиците в
Либия. През 30-те години
Лайпцигският процес опита да обвини българина Георги Димитров, а чрез него и комунистическото движение, като подпалвач на
Райхстага, но Димитров защити достойно своята чест,
честта на Родината и честта
на идеала. И стана политик от световна величина!
Сергей Антонов остана
тихият герой! Тъжно е, че
днес в София има улица
на името на националния
предател Дими Паница, а
няма даже и най-скромната паметна плоча на родолюбеца и мъченика Антонов! Нашенска реалност,
българска… Или пък световна!?

Д-р Теофан
ГЕРМАНОВ

ÁÚËÃÀÐÈß
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Твърденията на бизнесмена Светослав Илчовски
за издевателства в арестите с известни бизнесмени
ще бъдат проверени от Министерството на правосъдието, обяви служебният правосъден министър Янаки
Стоилов преди началото на
заседанието на Висшия съдебен съвет (ВСС), съобщи
БНР. Той увери, че ще бъде
извършена обективна проверка на всички изнесени
данни, но поиска повече
конкретика. Към двама бизнесмени, пребивавали в
ареста по различни разследвания, насочи вниманието Илчовски - Миню Стайков и Николай Банев. Първият отрече да е участник
във видео с издевателства,
а адвокатът му уточни, че
има разминаване между

времето, в което клиентът
й е бил под стража, и това,
в което Илчовски твърди, че
го е видял. Това са стари
проблеми и няма защо да
се заблуждаваме, че са изчезнали, коментира Янаки
Стоилов. Трябва да се посочват места, приблизителен срок и някакъв потенциален кръг лица, за да мо-

же наистина ефективно да
се провери. Аз наистина искам да се внесе по-добър
ред, но това изисква не
всичко да бъде свършено
от хората, които сигнализират, но все пак те да ни насочат какво точно да бъде
проверено. Стоилов дебютира като председателстващ Висшия съдебен съвет,

а първа точка в заседанието беше доста гореща - приемане на декларация срещу закриването на специализираните съд и прокуратура. Това предложение мина на първо четене в правната комисия на разпуснатото 45-ото народно събрание и изкара прокурорите
от страната на протест. В
рамките на дебата, който
продължи три часа, мнозинство и малцинство спориха
за качеството на специализираното правосъдие и за
това кое е политическа намеса - предложенията на
"Демократична България" за
закриване на спецсъда и
прокуратурата или приемането на декларация срещу
това, след като със закриването на 45-ото НС темата вече не е актуална.ç

Ñòåôàí ßíåâ: Ðàáîòèì íà ïúëíè
îáîðîòè, âñè÷êî å ïîä êîíòðîë
Ñëóæåáíîòî ïðàâèòåëñòâî
ñå ñúáðà íà ïúðâîòî ñè
îôèöèàëíî çàñåäàíèå
Министър-председателят Стефан Янев обеща
честна, открита и пълна
информация. Помоли за
толеранс от седмица, в
която колегите му да
могат да се запознаят с
настоящата картина, която
след това ще бъде представена пред медиите и
обществото, съобщи БНТ.
Работим на пълни обороти, всичко е под контрол.
В рамките на заседанието
служебният министърпредседател и членовете
на правителството обсъждат приоритетни задачи,

които ще бъдат изпълнени
през периода на работа
на служебния кабинет.
Очаквайте информация навременна честна и
открита, по всяко едно
време, защото ще работим в полза на обществото съвсем открито, каза
служебният премиер. Янев
уточни, че правителството
ще разгледа позиции на
кабинета за предстоящи
участия в заседания в
европейски формат другата седмица. Ще бъдат
обсъждани също перспективите за социално подпо-

Íàêðàòêî

До 15 юни ЦИК ще
вземе решение как ще
гласуват гражданите
под карантина
До 15 юни Централната
избирателна комисия ще
излезе с решение за реда и
условията за гласуване на
гражданите, поставени под
карантина или задължителна
изолация, съобщи БНР. Това
решиха членовете на ЦИК,
които приеха хронограмата за
насрочените на 11 юли
предсрочни парламентарни
избори. Заместник-председателят и говорител на комисията Цветозар Томов е категоричен, че проблемът не може да
бъде решен с подвижни
избирателни секции: Подлагам
под съмнение самата възможност да решим този проблем
с подвижни избирателни
секции, защото на 4 април не
го решихме така. От 140
хиляди българи, които бяха
карантинирани и болни, може
ли да ми каже някой от
хората, които бяха в комисията тогава, колко успяха да
гласуват с подвижните, ако са
повече от три, четири хиляди,
не знам, ще се учудя доста
силно. Значи, ние трябва този
път да решим така този
проблем, че всеки българин,
който е пострадал от пандемията, да може да упражни
правото си на глас, а това
изисква да обсъдим какви
възможности има, може би и
с Министерство на здравеопазването, преди да вземем
решение как да действаме.

Над тон негодна храна
унищожена по Великден

Служебното правителство проведе първото си заседание. На снимката
заедно с премиера Янев - Георги Панайотов (ляво), служебен министър
на отбраната и Гълъб Донев (в средата), служебен вицепремиер по
икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика.

магане и наложените
заради пандемията мерки
и Плана за ваксинация.
Янев опроверга публикации в медиите, че транспортният министър Георги

Тодоров е дал положителен резултат за коронавирус. От лабораторията,
правили изследването, са
направили грешка и са
поднесли извинение.ç

Íèêîëàé Âèòàíîâ ïðîãíîçèðà 70%
ùèò ñðåùó COVID-19 ñëåä 63 äíè
Проф. Николай Витанов, математикът на Националния оперативен щаб, прогнозира 70%
щит срещу COVID-19 след 63 дни,
ако поддържаме същото темпо
като до момента. В дълга публикация във Фейсбук Витанов очерта "наследството на НОЩ", което остава за служебното правителство, съобщава БТВ. Щитът
нараства.
Ядрото на щита днес е 20,6%,
повишение спрямо вчера - 0,5%.
Обхватът на щита днес е 38,3%,
повишение спрямо вчера - 0,5%.
При това темпо - достигане на
70% - 634 дни. При това темпо,
пише Витанов.



Ñòîèëîâ: Ùå ïðîâåðèì òâúðäåíèÿòà çà
èçäåâàòåëñòâà íàä áèçíåñìåíè â àðåñòà
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Под "щит" се има предвид
преболедували COVID-19 и ваксинирани срещу вируса. Не може да има оправдания за забавяне - ваксини вече с лопата да
ги ринеш.
Докато, по-бедните страни хората се молят за ваксина, тук
човек може да си избира, пише
още Витанов.
Витанов казва още, че третата вълна на коронавируса е овладяна и приключва. Репродуктивното число днес има рекордно ниска стойност - 0,595, като
се очаква също падане на броя
на активните случаи под 35 000.
Витанов за пореден път отрече

коментарите и мнението, че
COVID-19 има сезонен характер.
Познайте от три пъти името на
една южна страна с високи температури, където "грипчето" покосява стотици хиляди на ден и
има хиляди починали, казва той
по отношение на Индия, цитиран
от Епицентър.
Трендът надолу към падане
под 500 случая на ден и отиване
към 100 на ден е много силен,
посочва Витанов, но допълва, че
индийският щам е "на нашите граници".
Трябва много да се внимава.
Индийският щам не е допуснат в
България. Засега, казва още той.ç

Българската агенция по
безопасност на храните
(БАБХ) насочи за унищожаване 1536 кг месни храни и 23
кг козунак, негодни за
консумация. Те са открити при
проверките по Великден и
Гергьовден.
Инспекторите от отдели
"Контрол на храните" в ОДБХ
в страната са констатирали
месни продукти, разфасовки,
заготовки, колбаси, риба и
агнешко месо без етикети, с
изтекъл срок на годност и без
идентификационна маркировка. Козунакът, който подлежи
на унищожаване, е бил с
изтекъл срок на годност. В
обхвата на извънредния
контрол за религиозните
празници на територията на
България са проверени 5842
обекта за производство и
търговия с храни, пакетиращи
центрове за яйца, складове за
търговия на едро с храни,
заведения за обществено
хранене и търговски обекти за
търговия на дребно, пазари и
борси. За установени несъответствия със законодателството в областта на храните са
съставени 16 акта и 161
предписания. Затворен е
един обект в област Варна,
заради лошо хигиенно
състояние. В сравнение с
резултатите от проверките
около Великден през 2020
година се отчита по-малък
брой на нарушенията при
извършени повече инспекции.
Миналата година бяха
проверени около 4300 обекта,
за установени несъответствия
бяха съставени 60 акта и 365
предписани, насочени за
унищожаване бяха около 1
500 кг негодни храни,
припомнят от агенцията.
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Ïðîô. Ðóìåí Ãå÷åâ:

Íà òîçè äåí

ÁÑÏ å êëþ÷îâà çà îñúùåñòâÿâàíåòî
íà ïðîìåíèòå, êîèòî âñè÷êè î÷àêâàò
Õîðàòà â ñëóæåáíèÿ êàáèíåò
ñà èçÿâåíè ïðîôåñèîíàëèñòè
â ñâîèòå îáëàñòè, ñìÿòà
ñîöèàëèñòúò
"Хората в служебния
кабинет имат солиден
професионален опит и са
изявени професионалисти
в своите области. Аз бих
се фокусирал върху колегите, на които са им
възложени икономиката и
финансите. Министърът на
финансите има опит в
предишен служебен
кабинет, докато министърът на икономиката няма
административен опит, но
пък има много сериозно
образование и много
богат опит в работата си
с транснационални корпорации. Така че президентът е направил много
добър избор със състава
на служебния кабинет.
Въпросът е как ще управляват, защото като се
съди за работата на един
министър, изключително е
важно да се определи
какво наследява той."
Такова мнение за
служебния кабинет изрази
проф. Румен Гечев, депутат в 45-ото народно
събрание от "БСП за
България", във "Важното,
казано на глас" по БТВ
радио.
"Ще бъде важно да се
види какви са реалните
параметри на българския
бюджет и съответно на
българската икономика, за
да се прецени за този
кратък период от три
месеца какво би могло да
се направи и как да се
стабилизират икономиката
и финансите, за да бъдат
подготвени за управлението на следващото редовно
правителство", подчерта
проф. Гечев.

Според него обаче
няма как да се направят
радикални промени в
икономиката, първо,
защото времето е малко,
и второ, защото за сериозни реформи е нужен
парламент.
Социалистът

изрази резерви, че
положението с
бюджета е така, както
го представя
предишното
правителство.
"Няма как бюджет, в
който не са заложени
очаквания за развитието
на пандемията на Ковид19 през 2021 г., да завърши с излишък първото
тримесечие. Човек лесно
може да види, че причините за този излишък са
600-те млн., които правителството получи от
скандалната концесия на
летище София. Освен това
доста колеги също поставяме под съмнение реалното равнище на фискалния резерв", обърна
внимание Румен Гечев.
За колегата си от БСП
Янаки Стоилов, който е
министър на правосъдието
в служебното правителство, Гечев сподели: "Янаки
Стоилов е отлично попадение на президента. Той
е хабилитиран преподавател от Софийския университет по право, човек,
играл ключова роля при
разработването на Конституцията на Република
България. Също така е с
изключителен парламентарен и професионален

опит. Аз съм сигурен, че
Янаки Стоилов ще се
справи добре. Неговото
присъствие в кабинета е
един своеобразен мост
между БСП, служебния
кабинет и Президентството, тъй като за правителството основателно се
отбелязва, че е опит да се
направи баланс между
различните политически
сектори."
Според Румен Гечев

45-ият парламент
е бил своеобразен
преходен период в
свалянето на ГЕРБ
от власт.
"Въпреки краткия
живот на Народното
събрание бяха направени
някои важни промени в
Изборния кодекс - в това
число изпълнението на
закона, който беше приет
отдавна, но не беше
изпълнен от партия ГЕРБ
и техните сателити, а
именно - изцяло машинното гласуване. Това ще
изключи възможността за
невалидни бюлетини,
чиито нива в България
бяха скандално високи.
Също така няма да се
притесняваме от поправки
в протоколите и неотчитане на гласове и преференции. С една дума - технически и организационно
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се създават условия за
приближаване на вота до
реалната воля на избирателите", коментира още
той.
"От медиите научих, че
Жан Виденов има намерение да участва на изборите. Не е споделял с мен
тези си планове, може би
от година не съм имал
контакт с него. Ние сме
демократична страна и
всеки има право да се
кандидатира и да участва
в изборите", отговори
Гечев на въпрос за завръщането на Жан Виденов в
политиката според заявки
на експремиера за това
пред медиите през последните дни.
"БСП може и трябва да
си подобри резултата на
изборите. Направили сме
си анализа за грешките
на предходните избори и
сега работим активно за
корекции в поведението и
посланията си. Защото
ние имаме чудесни идеи,
но очевидно не сме ги
представили достатъчно
ясно и аргументирано. Ще
приведем допълнителни
аргументи защо БСП е
ключова политическа
сила, без която няма как
да се осъществят промените, които всички очакват", каза за задачите
пред БСП на предстоящите избори Румен Гечев.ç

Събития
 1643 г. - Четиригодишният Луи XIV става крал на
Франция след смъртта на баща си - Луи XIII.
 1871 г. - Свиква се Третият църковно-народен събор,
по време на който се изработва устав за управление на
Българската православна църква.
 1920 г. - Основан е Икономическият университет Варна. Най-старият икономически университет в България.
 1948 г. - Израел се обявява за независима държава.
Непосредствено след това
страната е нападната от съседните арабски страни, с което започва Арабско-израелската война (1948).
 1955 г. - България, заедно с Албания, ГДР, Полша,
Румъния, СССР, Унгария и Чехословакия, участва в създаването на Военно-политическата организация на Варшавския договор.
Родени
 1868 г. - Владимир Вазов, български генерал
 1909 г. - Йосиф Петров,
български поет и доайен на
Седмото ВНС
 1938 г. - Борислав Ралчев, български политик, бивш
депутат от НДСВ
 1944 г. - Джордж Лукас, американски режисьор
 1952 г. - Робърт Земекис, американски режисьор
 1969 г. - Кейт Бланшет,
австралийска актриса
 1971 г. - София Копола, американска режисьорка
 1984 г. - Марк Зукърбърг, основател на Фейсбук
Починали
 1912 г. - Аугуст Стриндберг, шведски драматург
 1987 г. - Рита Хейуърт,
американска актриса
 1998 г. - Франк Синатра, американски певец
 2015 г. - Би Би Кинг,
американски музикант

ÁÑÏ àëàðìèðà: ÃÅÐÁ ëèêâèäèðà è ïðîäàâà áîëíèöàòà â Ðàäíåâî
"Раднево вече е без болница. Медицинският персонал напусна и последните две отделения - неврологично и вътрешни
болести, както и отделението за
долекуване, затвориха врати. Реално към този момент жителите
на община Раднево не могат да
се хоспитализират за лечение
тук", каза с тревога председателят на БСП Красимир Куртев.
"Идеята е да бъдат "подарени" на приближения на кмета Теньо Тенев и ГЕРБ - Ибрям Алиев.
Обслужвайки основно неговия

частен инвеститорски интерес, да
придобие не само общинската
болница, но и успешно развиващия се Медицински център, кметът и ГЕРБ съсредоточават в ръцете на един собственик почти
цялото здравеопазване в община Раднево.
По този начин те поставят в
риск дори дейността на общопрактикуващите лекари, които са
категорично против приватизацията и монополизирането на здравеопазването в община Раднево", сочи позицията на БСП.

На 29 април т. г., на заседанието на Общински съвет Раднево, е внесено предложение от кмета за продажба на
100% от дяловете на Общината
в капитала на МБАЛ "Д-р Димитър Чакмаков" и "Медицински център - 1" ЕООД по реда на
Закона за приватизацията и следприватизационния контрол и наредбата за търговете и конкурсите.
"Общинската болница умишлено се води към фалит. Усилията на управляващите от ГЕРБ да-

доха резултат и днес здравното
заведение е доведено до кадрови, функционален и финансов колапс". Социалистите изтъкват, че
първоначално обявената цена на
МБАЛ "Д-р Димитър Чакмаков" по
пазарна оценка в размер на 1
282 000 лв., по предложение на
общинските съветници от ГЕРБ и
подкрепящите ги е намалена на
едва 682 000 лв., което изцяло
обслужва интересите на кандидат-инвеститора Алиев - това са
фактите, коментират от БСП.
Към настоящия момент нищо

не налага приватизацията на успешно развиващия дейността си
доболничен "Медицински център - 1". До 29 април т.г. в подписка против приватизацията му
са се подписали 1419 жители на
общината. Радневци се надяваха
да бъде гласуван в 45-ото НС внесеният от БСП мораториум върху продажби на общински болници, но новите партии го отхвърлиха.
Общинските съветници на
БСП ще инициират местен референдум.ç
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Îïòèìèçúì çà öåíèòå
íà ïðîëåòíèöèòå
Ñëúí÷îãëåäúò ñå òúðãóâà
íà çåëåíî çà ïî 900 ëâ./òîí,
ñúîáùàâàò îò ñåêòîðà
Сериозни заявки за
цените на слънчогледа и
рапицата има тази година, споделят зърнопроизводители от Южна България пред Агри.БГ. Вече
стана ясно, че офертите
на зелено за пшеницата в
Добруджа достигат до 380
лв./тон. Засега времето
също е на страната на
производителите. Ще има
ли една успешна година
за сектора?
Агрометеорологичните
данни сочат, че към този
момент състоянието на
есенниците е добро, а
очакваните през втората
половина на месеца
валежи ще се отразят
благоприятно на зимните
житни култури, при които
ще протича формиране и
наливане на зърното. В
края на май при част от
посевите с пшеница и
ечемик в южните райони
ще се наблюдава начало
на фаза млечна зрелост.
Че състоянието на
есенниците в Южна
България е по-добро от
миналогодишното, сочат и
данните от Областната
дирекция "Земеделие" в
Ямбол. "Поради падналите дъждове в началото на
пролетта влагата в почвата е много благоприятна

за развитието на зърнените насаждения", заявява пред БТА директорът
на службата Стоян Кунев.
Обследването на посевите в областта показва, че
в много добро състояние
са 15 на сто от засетите
площи, в добро състояние
- 55 на сто, и в средно 25 на сто. Поражения има
регистрирани в община
Тунджа, където заради
наводнения са пропаднали 1000 дка пшеница.
Добро е и състоянието
на посевите в Горнотракийската низина при
Пазарджишко. Зърнопроизводителят Иван Кабуров споделя пред Агри.БГ,
че в момента културите
се развиват перфектно,
много добри са метеорологичните условия, а
последните топли дни са
загрели почвата и са
дали силен тласък на
слънчогледите. Преди
това вегетацията им е
била намалена. Въпреки
че той лично не отглежда
рапица, твърди, че тази в
региона засега се развива много добре. "Заявките
поне към този момент са
за високи цени на рапицата. Има голямо търсене. Същото ще бъде и за
слънчогледа, а и за

пшеницата", коментира
Кабуров и добави: "Започват да се правят
предложения на зелено
за слънчогледа на цени
от 900 лв./тон. Пшеницата
е над 30 стотинки за
килограм. Поне аз получих такива оферти".
Въпреки високите цени
обаче Иван споделя, че
той лично не сключва
сделки на зелено. Миналогодишната реколта в
Пазарджишко отчете
добри добиви за областта, докато в традиционните житни региони на
страната сушата нанесе
големи щети.
Анализаторите отдават
до известна степен голямото търсене на рапица и
високите цени на маслодайните култури на световните пазари именно
на ниските добиви и
липсата на складови
наличности. Още първите
дни след Великден пристигнаха сигнали, че новата реколта от рапица

започва да се търгува на
европейския фючърсен
пазар със значителен
плюс от 11 евро, достигайки 515 евро за тон, и
то при невиждан интерес.
В същото време покачване се отчете и при пшеницата и ечемика. Този
ценови взрив на зърнените
пазари се отдава предимно
на сигналите за влошени
метеорологични условия в
основните страни производителки.
Дали цените ще останат
така съблазнители и в хода
на сезона, е трудно да се
предсказва. Според Центъра за икономически изследвания в селското стопанство CAPA средните изкупни
цени за пазарната 2021/
2022 се очаква те да бъдат
по-ниски, отколкото през
пазарната 2020/2021, но да
останат над тези, наблюдавани в периода след 2014
година. От зърнопроизводствения сектор обаче се
чуват противоположни
твърдения.ç

Òåíäåíöèè ïðè ìåñîòî: Î÷àêâàò ñå
íàé-âèñîêèòå öåíè çà ïîñëåäíèòå òðè ãîäèíè
Цените на тон кланично тегло на свинското месо продължават да се покачват плавно. Ценовото ниво през март е с 0,8%
над установеното предходния месец, но с 19% под нивото на същия период на 2020 г., пише в
последния бюлетин на Центъра
за икономически изследвания в
селското стопанство (CAPA).
Анализаторите отбелязват, че динамиката на европейския пазар
показва известно забавяне на
растежа на цените, като за момента средните равнища се движат над осреднените стойности
за периода 2016-2020 г., но остават с 11% по-ниски от отчетените през изминалата година, и
са категорични, че "цените у нас
ще следват европейските тенденции на растеж, което ще се подсилва и от сезонните предпоставки, като летните месеци традиционно се отличават с по-високи цени".
Предварителните данни от

Министерството на земеделието
за дейността на кланиците показват, че промишленото производство на свинско месо през
първите два месеца на настоящата година възлиза на 9,4 хил.
тона. На годишна база е постигнат ръст с 12,1%. Прогнозата на
САРА е за по-силно производство през 2021 г. Предвижда се
броят на закланите животни през

първото тримесечие да надвишава с 13,2% отчетения за същия
период на 2020 г.
"Цената на едро на говеждо
и телешко месо отбеляза понижение с 5% през март сравнено
с февруари, но предвид влиянието на европейските цени, които
нарастват динамично от началото на март и вече надвишават
равнищата от 2020 г., може да

се очаква повишаване и на българските цени в краткосрочен
план", констатират от САРА. За
двата месеца от началото на годината в кланиците са произведени 950,5 т говеждо и телешко
месо спрямо 1032,3 т през същите месеци на 2020 г.
Равнищата на цените на едро на агнешкото месо от началото на годината се движат между
11,75-12,00 лв./кг кланично тегло, отбелязвайки увеличение с
9% на годишна база. По данни
на производителите изкупните
цени варират между 6 до 8 лв./
кг живо тегло, което представлява ръст с около 15% спрямо
цените от 2020 г.
Основните ценови тенденции
за тази година е да има по-високи цени в сравнение с последните 3 години, като причина
е осезаемото увеличение на фуражите, както и от общия инфлационен натиск, се обобщава в
бюлетина на CAPA.ç

Ñâåòîâíàòà áàíêà:
Áúëãàðèÿ å ¹1
ïî ñïàä íà
åìèãðàíòñêèòå ïàðè
България е страната с найголям спад на изпращаните от
емигранти пари за периода от
април до декември 2020 г. заради пандемията. Това показват
данни на Световната банка в анализ за 37 държави - всичките с
ниски и средни доходи на населението. Според данни на БНБ
изпращаните от емигрантите пари са намалели близо осем пъти. През първите два месеца на
настоящата година българските
емигранти в чужбина са изпратили общо 24,8 млн. евро. За
същия период на миналата година сме получили от българите
зад граница 198,2 млн. евро.
На второ място по спад на
емигрантските преводи е Боливия, а на трето е Нигерия, показват данните на Световната
банка. Същевременно за същия
период в Бразилия, Самоа, Пакистан, Мексико, Непал, Доминиканска република и други има
лек ръст на имигрантските преводи въпреки пандемията и ръста на безработицата в световен
мащаб, показват още данните.
България е и сред дестинациите с най-високи такси за парични преводи. Статистиката на Световната банка показва, че преводите от Турция до България са
най-скъпи и дори поскъпват още
повече през последното тримесечие на 2020 г. Средната такса
надвишава 12%. Паричните преводи от Великобритания до България са на четвърто място по
най-висока такса, но поевтиняват през последните три месеца
на миналата година от средно
около 10% на 8%.
На второ място по най-скъпи
такси са паричните преводи от
Швейцария до Албания, на трето
- от Великобритания до Албания,
и на пето - от Чехия за Унгария.
Същевременно най-евтини са
паричните трансфери от Русия
до Азербайджан, Грузия, Киргизстан, Казахстан и Молдова.
Като цяло очакванията за голям спад на емигрантските преводи заради кризата не се оправдават. Официално регистрираните парични преводи от емигранти към страни с ниски и средни доходи достигат 540 млрд. долара през 2020 г., което е само
с 1,6% под общата сума за 2019
г. (548 млрд. долара), посочват
от Световната банка. Понижението е по-малко и в сравнение
със спада на преките чужди инвестиции към страните с ниски
и средни доходи, които се свиват с над 30 на сто през миналата година. Основната причина
за запазване на стабилността на
парите от емигранти са фискалните стимули в страните, в които те са емигрирали. Това води
до по-добри от очакваното икономически условия в тези страни, което пък позволява на емигрантите да продължат да изпращат пари на своите близки в родината.ç
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Ñëîâåñåí âàíäàëèçúì
ïî íèêîå âðåìå!
Ïðèçèâèòå çà ïðåìàõâàíå íà Ïàìåòíèêà íà Ñúâåòñêàòà àðìèÿ ñà ïîðåäíà ðóñîôîáñêà è àíòèäåìîêðàòè÷íà
ïðîâîêàöèÿ, âúçðàæäàò åçèêà íà îìðàçàòà è ñà âúâ âðåäà íà áúëãàðñêèÿ íàöèîíàëåí èíòåðåñ
Всеизвестни за българите са проблемите на държавата ни - първа в Европа по
бедност, корупция, ниски доходи, заболеваемост и лошо
здравеопазване. Знаем за
тежката социално-икономическа криза и опоскания от
управлението на ГЕРБ бюджет. За мафиотско-мутренския модел на властта, за рекета над бизнеса и за системното сплашване на обикновените граждани. За това,
че духовността и просветата са в безпрецедентна криза, а демографската ситуация е катастрофална. За това, че държавата ни е превърната в срутище и сметище, че алчността и корупцията убиват по трасетата на
некачествените пътища и магистрали, даже и в уличните
шахти… както и в болниците, превърнати в търговски
дружества.
Всеизвестни на столичани са и проблемите на София - корупцията, нагласените обществени поръчки, "ремонтът на прескъпите ремонти", презастрояването, наглостта на монополите "Топлофикация" и "Софийска вода", мръсният въздух, лошото общинско здравеопазване, липсващите места в детски градини и училища и т.
н., и т. н.
Да не коментираме битовата престъпност, бездомните кучета, задръстванията,
"ножицата" между богатия
център и бедните крайни
квартали.
Но вместо обществен дебат по тези реални проблеми на страната и София една група щатни и професионални соросоиди и русофоби се опитват да изместват
общественото внимание върху темата за Паметника на
Съветската армия. Инспирирани от агонизиращия режим на Бойко Борисов и
ГЕРБ тази група отново поиска демонтажа на паметника, претопляйки старите и
прибавяйки нови "аргументи":
Противоречал на евро-атлантическата ни ориентация, бил
неестетичен, Съветската армия била окупатор, паметникът не бил нито паметник на
културата, нито войнишки паметник…
И вместо да говорим за
важните теми на България,
медийните мисирки надигат
нов истеричен вой…
Нека го кажем ясно:
” Поредните опити за
премахване на Паметника
на Съветската армия са фактическа реабилитация на фашизма. Именно Съветската
армия даде най-решаващия

принос за освобождаването на Европа от кафявата чума. На цената на над 25 милиона жертви, с усилията на
един велик народ нацизмът
бе победен след четири жестоки години война. Жертвите, дадени от руския народ
и народите на СССР не само за освобождението на
отечеството, но и за крайния разгром на Хитлер, са в
пъти повече от жертвите, дадени от другите нации съюзнички, чакали с години да
открият Втори фронт срещу
нацизма.
” Паметникът на Съветската армия не противоречи
на евро-атлантическото членство на България. Нима
Франция не е член на НАТО
и ЕС, щом в Париж има булевард "Сталинград", а президентът Макрон лично поднесе цветя и отбеляза 9 май.
Нима Германия и Австрия не
са европейски държави, щом
в центъра на Виена и Берлин също има паметници на
Съветската армия. И нека напомним, че в цяла Европа
има паметници на съветските войни, на местната антифашистка съпротива, чиито
представители са почитани
като герои. И само в шепа
европейски държави, управлявани от десни популисти
се говори и действа с методите на ястребите на Студената война. Но подменяйки
историята, се създава реален риск от реабилитация на
фашизма, която е равнозначна на неговото постепенно
възраждани и от повторение
на трагедията, сполетяла Европа през 30-те и 40-те години на ХХ век. България не
може да бъде в оредяващата редичка на тези държави,
защото с Русия ние имаме
исторически специални отношения - общата православна вяра и азбуката, двойното Освобождение - от османското иго и от фашизма, както и помощта на СССР за
съграждането на социална
държава между 1944 и 1989
г. Години, в които България
бе достигнала до престижното 27-о място в Индекса на
ООН по човешко развитие,
бе станала държава на Духа
и икономическия прогрес, на
социалната политика, на безплатното образование и
здравеопазване, държава,
овладяла мирния атом, космическа държава.
” Това, че не е паметник
на културата, е повече от абсурдно. Не само защото българската държава в последните години стана пословична с абдикацията си от защитата на паметниците на

културата, с умишлените палежи, уж от "клошари" на исторически сгради и унищожаването с комерсиална цел
на обекти, свързани с историята и с наши големи творци. По-важното е, че Паметникът на Съветската армия
е дело на колектив от водещите за времето български
архитекти и художници. Ръководител на колектива е
скулпторът Иван Фунев. Автори архитекти са арх. Данко Митов, арх. Иван Васильов, арх. Любен Нейков и
арх. Борис Капитанов. Автори скулптори са Иван Фунев, проф. Любомир Далчев,
Мара Георгиева, Васка Емануилова, Васил Зидаров и
Петър Дойчинов. Художник
график е Борис Ангелушев.
Някой може ли да отрече художествената му стойност!?
” Абсурд е "аргументът",
че това не е войнишки паметник. Не само защото това е кощунство спрямо паметта на милионите жертви,
дадени от Съветската армия
по бойните полета на Европа, но и защото България
има не само достойна антифашистка съпротива, но и се
включва в Отечествената
война, редом до Съветската
армия, и доказва за пореден път българския боен героизъм и мощ. Доказателство за това е фактът, че ген.
Владимир Стойчев, командвал Първа българска армия
като част от Трети украински фронт на Съветската армия, е единственият чуждестранен офицер, марширувал
на Парада на победата в
Москва. А България благода-

рение на антифашисткото си
движение и участието в Отечествената война е избегнала участта да бъде лишена
от територии, раздробена и
унизена в поредна национална катастрофа. Тоест, това е
и паметник на българските
победители над фашизма!
” Абсурд е и съставът на
разрушителите - щедро платени от чужбина комплексирани ретро антикомунисти,
които не са извървели и една мисловна стъпка от 1990
година насам, деца на активни комунисти и представители на висшата идеологическа номенклатура, някои от тях
сътрудничили на спецслужбите преди 10 ноември 1989 г.,
но намерили своето ново амплоа в пещерната русофобия,
че даже и един внук на Герой на Съветския съюз, чийто дядо със сигурност се обръща в гроба заради действията му. Става дума за българския демократ и патриот
ген. Владимир Заимов.
С призивите за премахване на паметника се връщаме в епохата на пещерния реваншизъм, езика на
омразата и демогогията.
За съжаление, русофобският реваншизъм се налага
не само в София, но и в
Брюксел, където евродепутатите фалшифицират историческата истина, обвинявайки
Съветския съюз за началото
на Втората световна война!?
Жалки са опитите да се
изтрие от паметта на човечеството ролята на Съветския съюз и съюзническите
войски за победата над фашизма. СССР даде свидни

жертви, преживя години на
война, лишения, насилие, а
после без чужда помощ извървя епопеята на трудно, но
героично следвоенно възстановяване. Тези истини
трябва да се знаят и помнят!
Със сигурност, пригласяйки на чужди сили, изработвайки поредния задокеански грант, "гражданите" американофили и русофоби, търсят всевъзможни истерични
провокации и фалшификации. Но те не бива да успеят
в техните вандалски цели, защото не е възможно да се
манипулира колективната памет на цели народи, и на целия свят.
Опитите на конюнктурни
русофоби да реабилитират
фашизма и създадат информационна среда, която може да подведе Европа отново да преживее неговите
ужаси. Ще поемат ли платените руософоби този риск,
ще понесат ли подобна историческа отговорност!?
А колкото до Паметника
на Съветската армия в София! Той не само е държавна собственост, но е и важна част от междудържавните отношения между България и Русия. Едно поредно
влошаване на отношенията
ни с Руската федерация, наред с инспирираните отвън
и недоказани "шпионски
скандали" и с ястребската
реторика на част от овластения ни елит, са риск не само за вековните добри отношения, но и за редица
инвестиции, стратегически
енергийни и икономически
проекти, за туризма, който
без руските летовници у нас
ще бъде доубит след пандемията от коронавирус.
Подобна провокация срещу българо-руските отношения в момент, в който Русия
се утвърждава като един от
основните фактори в новия
многополюсен свят, ще е пагубна за България.
А на тези, които продължават истерично да провокират опити за премахване
на паметника, можем да напомним думите на бившия
български цар и премиер Симеон Саскобургготски, който отговорил на русофобите, че ако не харесват паметника, могат просто да не
минават покрай него, защото ако всеки нов обществен
строй започне да събаря
поставените преди него паметници, няма да я има и
Триумфалната арка в Париж…
Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА
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Джордж Клуни: как от работник
става милионер
Красавец, шегаджия,
любимец на жените,
джентълмен - така обикновено се изказват за звездата. Това дава основание
на Клуни да се чувства
отлично на 60 години, все
още холивудска знаменитост. Даже когато чисти с
прахосмукачката или се
занимава с децата си.
Прекрасната външност е
наследил от майка си,
участничка в конкурси за
красота, изящна жена,
която, като се наложи,
поправя покрива.
В средното училище
той отключва наследствено заболяване - паралич
на лявата половина на
лицето. Едното му око
изобщо не се отваряло и
децата го наричали с
обидното "Франкенщайн".

За една година лекарите
го спасили от тази беда.
Неговият баща Ник е
известен телевизионен
водещ, затова той иска да
стане журналист. В лентата "Ловци на съкровища"
Клуни-старши играе своя
син на стари години.
Разцветът на журналистическата кариера на
бащата съвпада с убийствата на Боби Кенеди и
Мартин Лутър Кинг. Ник
взел пистолетите играчки
на сина си и демонстративно ги изхвърлил в
своето шоу по телевизията. Той казал: "Моят син
каза да изхвърля това,
защото след всичко, което
се случи, не може да гледа
оръжие".
Друга знаменитост от
клана Клуни е неговата

леля, вече покойница,
Джоржда Розмари. В
началото на 50-те е
популярна певица на
естрадата в Америка.
Скоро на сцената излиза
Елвис Пресли и Америка
аплодира него. Розмари
не може да се преустрои и
редува алкохол със сънотворни.
Звездата не забравя
никога приятелите си. Той
изтегли наскоро 14 милиона от сметката си, сложи
ги в чанти и извика
приятелите си, за да ги
раздаде като подаръци по един милион на всеки.
В младите си години
той разтоварва вагони,
търгува с полици, бил е
помощник-готвач в ресторант, бил е шивач и дори
обущар.

Пласидо Доминго пя в „Травиата“
на сцената на Болшой театър
През този сезон Доминго се изявява в Болшой театър и като певец, и като
диригент, и като педагог, ръководещ майсторски клас
На Историческата сцена
на театъра започнаха поредица от представления на
операта на Джузепе Верди
със звездни изпълнители на
главните партии. Сред тях
са Пласидо Доминго, Ирина Лунгу, Матео Липи, Зузана Маркова, Динара Алиева.
Представленията стартираха на 5-и продължават до
9 май. Основно събитие бе

на 6 май - изпълнението от
Доминго на партията на
Жорж Жермон, но се повтори и на 9 май.
Великият оперен певец
през 1968 г. дебютира в
"Метрополитен". В тази опера е изпълнил 42 роли, има
400 участия на сцената. Соловият му репертоар включва над 60 главни роли. Извисявал е глас в "Ла Скала", Милано, "Щаатсопер",
Виена, "Ковънт Гардън",
Лондон, оперните театри на
Париж, Лос Анджелис, Чикаго, Вашингтон, Барселона, Мадрид, Буенос Айрес.

Мариус Куркински за новия си филм
„Засукан свят“
След две години отлагане заради пандемията филмът на Мариус
Куркински "Засукан свят" по разказ
на Николай Хайтов тръгва по кината от 14 май.
"Киното запечатва време, както
казва режисьорът Андрей Тарковски. Заставам зад филма "Засукан
свят" като човек, режисьор и актьор.
Държах посланието, което съм вложил в него, да бъде пренесено през
годините и да бъде така, както e
замислено. Както съм разсъждавал
тогава, какъвто съм бил тогава, когато съм посегнал към разказа", каза Мариус Куркински.
Сценарият e написан през 2015
г., a продукцията e завършена окончателно през 2019 г. Пандемията
обаче попречи на първоначално
планираното разпространение на
филма.
Трагикомичният разказ на големия български писател ни учи, че
животът e прекалено заплетен, за
да разбереш кое e за добро и кое за
лошо. Това, което той добавя от cебе
си във филма, e, че все пак "би
било добре c развитието на живота
да ce научим да правим разлика."

Откриха ресторант на София
Лорен във Флоренция

Дивата на италианското и световното кино София
Лорен е муза не само за режисьори, а и за ресторантьори.
Във Флоренция отвори врати първият ресторант в
света, който е посветен на кинозвездата и носи нейната "благословия".
Въпреки че Флоренция не е родното място на актрисата, той е известен открай време като най-привлекателния град за американски туристи. Затова там ще
бъде открит за първи път подобен ресторант, посветен
на киноактрисата, намерила късмета си и в Холивуд,
не само в Италия. Той се нарича "София Лорен - Original
Italian Food".
Прочутата неаполитанка скоро ще има и серия от
други ресторанти със собствената си марка, открити в
Неапол, Милано, Дубай, Маями, Шанхай, Хонконг.
"Когато ми предложиха да участвам в този проект,
не се поколебах и за миг, защото един ресторант включва в себе си някои от нещата, които обичам най-много
- италианската кухня, моментите, свързани със споделянето й, а освен това и много от моите героини по
някакъв начин са свързани с кухнята", казва Лорен
пред медиите.
"Аз съм 100% неаполитанка във всяко нещо, което
правя - когато пея, когато танцувам, мисля, играя,
когато избирам какво да ям. Винаги съм имала прекрасни връзки с храната, защото ме прави щастлива.
Моите специалитети са предястията и пицата. Харесват ми моите снимки, окачени в ресторанта във Флоренция, на които съм облечена като пицарка", допълва тя.
Огромна мозайка, възпроизвеждаща лика на София Лорен, посреща гостите във флорентинския ресторант, разположен на "Пиаца дела република" в центъра на града. Мозайката е дело на Луиджи Мазекия и е
направена от 1600 метални капачки. Има обаче и други изображения на актрисата.
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Италианци издадоха
запис на Гена Димитрова
в операта „Андре Шение“
Италианци издадоха архивен запис отпреди 30 години от операта "Андре Шение" от Умберто Джордано
с участието на великата Гена Димитрова. Спектакълът
е изнесен през май 1991 г.
в Генуа, когато оперната
прима празнува 50-ия си
рожден ден. Нейните партньори на сцената са Джузепе Джакомини и Джорджо
Занканаро, а на диригентския пулт е Паоло Олми.

Дискът има специално лимитирано издание за България с текст на обложката
на български език.
"Преди 2-3 години италианската компания "Бонджовани" иска да го публикува, но отначало е имало
съпротива от диригента. Записът е направен в театър
"Политеама Маргерита" и
това е последната постановка, играна там, преди отварянето на театър "Карло

Феличе", който по това време е в ремонт".
В началото на 90-те години нейната форма е блестяща и върхова и продължава до края на този период. Това е смятано от специалистите за "края на Златната ера на операта". Такова съчетание на гласове като тези на Джузепе Джакомини, Гена Димитрова,
Джорджо Занканаро трудно
може да се чуе след това.

Йехуди Менухин - цигуларят, който промени света
Менухин е един от найизвестните цигулари на света и удивявал с дарбата си
още от дете. За кратко време, през 30-те години на
20-и век, станал "най-известното дете на планетата".
През 1929 г., едва на 13-годишна възраст, Менухин изнесъл концерт в Берлин, а
присъстващият физик Алберт Айнщайн заявил развълнувано: "Денят на чудесата още не е завършил.
Нашият стар приятел Йехуди все още е зает".
Уникалността на Йехуди
е не толкова в техническото
му изпълнение, колкото в
увереността, с която изпълнявал произведенията. Бла-

годарение на вродения си
талант и проницателност,
той се превърнал в един от

малкото класически цигулари, разпознаваеми само по
звука на цигулката. Йехуди
бил едно "природно чудо",
което продължава да удивява хората дори след смъртта си.
Има една история, с която е известен Йехуди. През
1941 г., когато бил на 25
години и славата му от десетилетие е незатихваща, се
присъединил на парти в
Лонг Айлънд, където имал
възможност да покаже стрелковите си "способности".
Макар никога досега да не
бил докосвал оръжие, Йехуди го използвал, както се
ползва любимата му цигулка - поставил пистолета на

Драматичната история на
София, събрана в една икона

Икона от разрушената софийска църква
"Св. Богородица Пречиста" е изложена за
първи път в постоянната експозиция на Музея за християнско изкуство в криптата на
храм-паметника "Св. Александър Невски".
Иконата е дело на тревненски майстор и
датира от края на ХVІІІ век. Оцеляла е след
една от най-големите трагедии за християните в София.
През периода 1889 - 1891 г. по заповед
на кмета Димитър Петков са разрушени множество средновековни църкви в центъра на
столицата: "Св. Богородица Пречиста", "Св.
Архангели", "Св. Йоан Рилски", "Св. Никола Мали", "Св. Лука", а застрашени от събаряне са били дори базиликата "Св. София" и ротондата "Св. Георги". В пресата
от онова време с подробности е описано
драматичното разрушаване на църквата "Св.
Богородица Пречиста", която се е намирала
на ъгъла на бул. "Мария Луиза" и ул. "Трапезица" - днес срещу ЦУМ. Християните,
предимно жени и деца, се опитват да спасят църквата, като се затварят вътре, бият
камбаните, а срещу тях е изпратена жандармерия и конна войска. Обсадата продължава две-три денонощия, накрая са извикани пожарникари, които наводняват църквата и така принуждават християните да
излязат. Църквата е разрушена, а част от
спасените икони и утвар попадат по-късно
в различни софийски църкви. Иконата е открита през 1901 г. от Евтим Спространов в
галерията на втория етаж на църквата "Св.
Николай Нови Софийски", а през 1910 г. е
откупена за 85 лв. от Народния музей (днес
Национален археологически институт с му-

зей при БАН). Но не само историята на
тази икона е интересна, нейната иконография е уникална - тя представлява сборен
образ на християнските култове в София.
В центъра е изобразена Св. Богородица
с Младенеца, а от двете страни са образите
на най-почитаните светци в София, някои
от които имат и свои храмове в столицата:
св. Георги Нови Софийски, св. Николай
Нови Софийски, св. Йоан Рилски и св. Крал
Стефан Милутин, Архангел Михаил, св. Николай Мирликлийски, св. Петка, св. Неделя. В долната част са конните изображения
на св. Георги и св. Димитър.

лявото си рамо, след което
успял да възпроизведе перфектен изстрел.
За разлика от човека Менухин, който имал нещастен личен живот, творецът
Менухин се стремял да
ощастливи слушателите и
да направи света едно подобро място за живеене. Това не можело да се тълкува
като арогантност, защото
Менухин бил най-яростният си критик и дори като дете се чувствал безсилен, чудейки се как да запълни цялото си свободно време.
Имал на своя страна музиката, лекувал обърканата си
душа с цигулката.
Именно музиката му би-

ла "божествената искрица",
съпътствала живота му. Заедно с композитора Бенджамин Бритън пътували до
концентрационния лагер
Берген-Белзен в град Берген, изнасяйки представления пред затворниците, където се затвърдила вярата
му, че в крайна сметка доброто винаги побеждава. Той
измислил термина "световна музика", преди изобщо
да се говори за подобен
стил. Още преди светът да
чуе за "Бийтълс", Йехуди,
заедно с известния индийски музикант Рави Шанкар,
направил индийската класическа музика лесно разпознаваема за Запада.

„Светлина от Изтока“
от Наталия Бояджиева
48 репортажни разказа от
Китай "Светлина от Изтока"
- дебютната книга на Наталия Бояджиева - журналист
и пътешественик по душа.
Книгата излиза от печат
през 2016 г., през октомври
2019 г. претърпява второ преработено издание от издателство "Екрие" и поставя началото на новата поредица "Чудни пътешествия с "Екрие".
Корицата е отново дело на
художничката Емилия Бояджиева-Пеева, дъщеря на авторката, и представлява две
маслени платна, в които са
пресъздадени майсторски китайската душевност и загадъчност. "Картината на предната корица е масленото платно "Момиче" и изобразява девойка от Пънлай, където живяхме три години и с която
Емилия се срещна. Втората
картина "Чаена церемония",
която е част от триптих, се
появява, щом се доближат
крилцата на корицата."
Бояджиева живее три години в Пънлай, провинция
Шандун.
Ето какво споделя писателката за творческите си
търсения:
"Предизвикателството за
мен беше да преведа една
чужда култура като китайската на езика и метафората на
собствения си начин на живот. Криещите се под повърхността неща са универсал-

ни и правят от всички нас
човешко семейство. Но как
да ги извадя от техните скривалища...
С изключение на стотината най-необходими думи
не научих китайски. Времето и усилията, необходими
за изучаването на един толкова труден език, вложих в
моите приятелства и това ме
направи щастлива. Но като
компенсация на липсващия
език другите ми сетива се
изостриха. Изненади и неочакваности - на всяка крачка. Понякога съм разпитвала всички мои познати по
някакъв въпрос - загадка. Незаменима беше тяхната помощ през целия ми тригодишен престой.
Нямах предварителни
нагласи и предубеждения, които да е трябвало да преодолявам. Пристъпих към непознатата страна с отворен ум,
открито сърце и жажда да я
опозная".
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Вярвам в безсмъртието...

Навършиха се 35 години,
откакто големият български
художник напусна нашия свят
"Аз турям едно бяло платно. И много съм доволен,
ако Олга ми е изчистила вече палитрата и измила четките. Пред платното найнапред се питам какво искам да направя. То е същото, когато някой седне да пише стихотворение или ноти,
разбираш ме...
Аз, да кажем, направих
сега сума голи тела с блажни бои, но както стават по
акварелите. Искам да получа оная нежност и оная чувствителност, която се съдържа в акварела...
Като погледнеш и старите
ми работи, ще видиш, че има
връзка със сегашното. Даже
ако почнеш от "Детски портрет". С чистотата на "Детски
портрет" полека-лека съм
тръгнал насам. Взех да ставам философ на стари години. Дали не съм изфирясал?
Дохождат ми напоследък едни мисли в главата... страшни. Гледах снощи по телевизията архивни филми. Показаха страхотни неща.
Преди 70 години тълпа
народ отива нанякъде - стачка ли правят, на война ли
отиват?... И си мисля - нито един от тези, които видях

там, нито един не е жив сега! Това бая ме сепна.
Файтонджии, шофьори,
жени, върви войска, народ,
страшна навалица, и нито
един от тях не е жив. И какво е останало - нещо предметно, нещо в изкуството и
поколението от тях. Виж колко страшно е преходното!...
Питат ме защо съм се
направил в автопортрета повъзрастен. А аз взех вече да
се оглеждам - туй, дето съм
направил, ще доживее ли,
или няма да доживее...", разказва Дечко Узунов в интервю пред Бисера Йосифова.
Роден е на 22 февруари
1899 г. Отива си от този
свят на 26 април 1986 г.,
на 87 години.
Родното му място е Казанлък, където първо е ученик на Чудомир. През 1919
г. е приет студент в Държавното художествено индустриално училище (днес
Национална художествена
академия) в класа на проф.
Петко Клисуров. Когато общият курс на подготовка завършва през 1922 г. Узунов и състудентът му Иван
Пенков заминават за Мюнхен на специализация при

Портрет на Кръстьо Сарафов

проф. Карл фон Маар. Под
негово влияние двамата
млади художници се запознават с творчеството на
майстори като Рембранд
ван Рейн, Диего Веласкес,
Тициан, Петер Паул Рубенс,
Макс Либерман, Франц
фон Щук. По същото време в Мюнхен специализират и живеят и други млади български творци като
Елисавета Багряна, Фани
Мутафова, Чавдар Мутафов, Николай Лилиев, Константин Щъркелов, Симеон Радев, Светослав Минков, които формират приятелското обкръжение на Узунов, а също и стават модели за портретите му.
След завръщането си в
България завършва образованието си в Художествената академия през 1924 г., в
класа на проф. Стефан Иванов, като му преподават и
други майстори на четката Цено Тодоров, Иван Ангелов, Никола Маринов. От
1926 г. работи като щатен
художник в Министерство на
просветата до 1932 г., когато започва да преподава живопис в Художествената академия. Извънреден професор
е от 1937 г., а редовен - от
1942 до 1963 г. Сред учениците му са художниците Атанас Пацев, Георги Баев, Калина Тасева, Лика Янко, Мария Столарова, Светлин Русев, Георги Божков.

Тревненските възрожденски зографи разчупват канона

Икона от папа Витан, 1798 г.,
от криптата на
"Св. Александър Невски"

Различни са предположенията кои са първите тревненски иконописци - местни

хора или дошли от Самоков,
Тетевен, Охрид. Легендите
свързват тяхното посвещаване в занаята с атонските манастири - един от центровете на тогавашното религиозно изкуство. Иконографските образци на старата българска столица Търново и
близостта на Арбанашките
манастири са важен фактор
за зараждането на Тревненската иконописна школа. Тя
възприема своя оригинална
интерпретация на византийската иконография. В повече от 500 селища с българско население на територията на Османската империя
са оставили свои творби зог-

рафите от Витановската, Захариевската, Поп Димитър
Кънчовата, Миневската, Венковската и Минчевската фамилия.
Витановци са много талантливи иконописци със сериозна богословска подготовка и усъвършенствана техника на иконопис. Два века
делят първите и последни
представители на тази голяма зографска фамилия - повече от 50 живописци. Образите на рисуваните от тях
светци са канонични и същевременно проникнати от
новия ренесансов дух - в погледа, изражението се откриват не строгост, а мъдрост и

доброта, жизненост и романтизъм, отделни елементи от
облеклото са нарушили канона и са в плавни движения. Зографите дори си позволяват да изпишат името си,
както и имената на ктитора,
на лицето на иконата. Захариевската е другата голяма
фамилия иконописци, представяли школата от най-ранните до последните години в
развитието й. Освен яркия
колорит на иконите, специфичен при тях е кестенявият
контур, с който обрамчват
лицата на светците с топли
бадемови очи. С учудващо
умение и пестеливост на изразните средства зографите

успяват да придадат спецификата на отделните образи
и отликите във възрастта им.
Показателен е фактът, че
при 4000 души население в
Трявна през XIX век работели около 40 иконописни ателиета, в които било ангажирано цялото семейство. По
свой начин и според творческите си възможности зографите утвърдили Трявна като най-ранния и най-значим
художествен център на Българското възраждане.
Днес продължаваме да откриваме все нови и нови места, свързани с творческата
изява на тревненските възрожденски зографи.

Пламена Гетова - звезда на българския театър и кино
Завършила тогавашния
ВИТИЗ в класа на проф.
Гриша Островски, актрисата Пламена Гетова започва
творческия си път на сцените в Бургас и Стара Загора, но през 1983 г. се озовава във Военния театър,
където играе и до днес. Въпреки времето Армейският
театър има славата на една
от най-свободомислещите театрални институции. "Всеки
театър носи характера на
своя директор", отбелязва
звездата, която приема за
свой върховен творчески

ментор режисьор Леон Даниел.
Изумителен е случаят, когато световният драматург
Харолд Пинтър я гледа в интерпретацията на своята пиеса "Стари времена" в Театър 199. Той признава пред
широка публика, че Пламена Гетова изпълнява главната роля по-добре дори от
собствената му съпруга.
Киното се намесва решаващо в нейната кариера, когато Георги Дюлгеров успява да я изкопчи от разпределение в Разградския театър

като й поверява главната роля в кино шедьовъра "Авантаж". В лентата Пламена си
партнира с великия Руси Чанев. Така снимачната площадка става за нея любима
територия за изява на артистичния талант. Следват десетки роли за седмото изкуство,
задълго тя е сред най-сниманите актриси, а звездата все
така продължава да мечтае за
нови роли в качествени ленти. Пламена Гетова сподели,
че няма съзнанието, че е звезда на българското кино от 80те години.
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Лейди
Странгфорд
в паметта наНай-важно
село Радиловое
Сара-Нора
Кръстева:

публиката да бъде с нас

Лейди Емили Ан
Смит, виконтеса Странгфорд, по-известна, като лейди Странгфорд не
е само име на улици в
Пловдив и София, лице на паметна плоча, а
истински човек, който е
дишал, работил и живял в името на велика
кауза.
По моминско име
тя е Бофорт, дъщеря на
британския морски адмирал сър Френсис
Бофорт, създател на
скалата за измерване
на силата на ветровете. Любовта на баща
й към настроенията
на вятъра, изглежда, е
залегнала и в нейната природа, тъй като
опънатите платна на
душата й я отвеждат
през Европейския континент, чак до България, където оставя основния отпечатък от
жизнената си дейност.
Съпругът й лорд
Пърси Странгфорд е
дългогодишен дипломат в британското посолство в Истанбул и
специалист по Източния въпрос, отявлен
българофил. Подкрепя
българите по време на
борбата за църковна

независимост.
Смята се, че той е
първият британски
дипломат, който е разкрил пред английската
общественост националната идентичност и
култура на българите и
предположил, че при
залеза на Османската

империя българите, а
не сърбите ще имат водеща роля в политиката на Балканите. В своите мемоари лейди
Странгфорд пише:
"Покойният ми мъж
често е заявявал да
направя това, което е
възможно, макар и

малко да е то, в полза
на българите".
След смъртта на
съпруга си, от когото
приема титлата виконтеса Странгфорд, Емили Ан Смит посещава
България неколкократно, като създава редица болници и помага
на местното население
в едни от най-разделните времена в българската история - борбите за национално освобождение.
В историята на село Радилово името на
лейди Странгфорд е
записано със златни
букви. Тя спомага за
възстановяването на
населеното място, както и на целия район,
в месеците след Априлското въстание.
Марена Вачкова отговорник за музейната сбирка в село Радилово, споделя детайли за делото на английската благородничка в района. "След
жестокото потушаване
на Априлското въстание лейди прави една
голяма кампания, поддържа кореспонденция,
пише до българските
власти, до османските
- те отговарят, че ня-

ма кръвопролития, а
само леко се разбунтували българите. Обаче тя решава да дойде
да види на място, събира средства и идва
в България заедно с
Джанюариъс Макгахан, Юджийн Скайлер
и Уилям Гладстон. На
път за Батак те минават през Радилово и
виждат, че селото е напълно опожарено.
Първоначално тя
идва с цел да дари средства за дрехи и за храна, но когато вижда
колко болни са хората,
решава да направи
шест болници - в Батак, Перущица, Радилово, Карлово, с. Петрич
и Панагюрище, като
използва 30 хиляди
фунта стерлинги.
Лейди Странгфорд
освен помощ за болните е оказвала и подкрепа на български сирачета да намират семейства в Англия. С
помощта на българското население в района на Пазарджик възстановява къщите на 5
хиляди българи. Дава
им храна, дрехи и вещи от първа необходимост. Лейди привлякла от чужбина доб-

роволци - сестри и лекари, за работа в тези
места. В болницата на
Радилово пристигнала
млада хърватка - на 18
години, София Неспач. На следващата година тя починала от
тиф. Погребали я в
двора на болницата.
След като е използвана за болница, сградата в село Радилово е
станала кухня, училище, сега вече е музей,
посветен на историята
на селото, както и на
лейди Странгфорд.
Легендите предавани от старите към помладите в селото, гласят, че лейди е пристигнала на бял кон в
помощ на всички изстрадали в района от последствията на Априлското въстание. Тя казва, че й прави много
силно впечатление
колко цивилизовани са
българите и как всеки
е чакал спокойно реда
си, когато се е раздавала храна".
Когато окончателно
напуснала България,
смелата дама взела със
себе си шест момиченца, за да ги изучи в
Лондон и да се върнат
у нас като учителки.

За Сервантес и рицарството на духа
405 години от смъртта на великия автор на "Дон Кихот"
За испанския романист,
драматург и поет Мигел де
Сервантес Сааведра и неговия герой Дон Кихот е писано много. Повече, отколкото за всепризнатия класик
на всички времена Шекспир.
Между двамата има още нещо общо - за дата на смъртта на Сервантес се сочи 23
април 1616 година, макар че
всъщност е погребан на тази дата, а английският поет
Уилям Шекспир умира на 23
април 1616 година, макар и

по различен календар.
В чест на двамата световни класици на литературата
ЮНЕСКО определи 23 април за Международен ден на
книгата. Многобройни награди, скулптури, сгради и институции, улици, площади и
булеварди, както и 14 театъра в света, носещи името му,
пазят паметта на Сервантес.
Кратер на Меркурий носи неговото име. Най-важната литературна кастилска награда е на името на писателя.

В Алжир е превърната в обществен парк пещерата, в която той намира убежище при
едно от бягствата си от
пленничество. Сервантес е
4-вековна легенда на цивилизацията ни.
Романът му "Дон Кихот"
е смятан за първия съвременен европейски роман и
за един от най-добрите образци на художествената литература. Героят на романа
поставя въпроси, които звучат актуално. Вечните сред

тях са въпросът за "безразсъдството" на рицарите,
дръзнали да се изправят срещу жестоката реалност; за
разминаването между Исти-

Скарлет Йохансон: „Златен глобус“ се нуждае от промени
Актрисата Скарлет
Йохансон се присъедини към критиците на
наградите "Златен
глобус" и по-точно на
начина, по който се
планира да се справят
с дискриминацията.
Организаторите на
"Златен глобус" Холивудската асоциация за
чуждестранна преса
(HFPA) е обвинена в
липса на многообразие и непрозрачна работа.
По-рано тази седмица органът гласува
реформи за разширяване на членството си.
Йохансон е сред
звездите и фигурите в
бранша, които твърдят, че все още има
нужда от "фундаментална реформа".
Наградите "Златен

глобус" са на второ
място след "Оскарите"
по значимост, но организаторите са обвинени в дискриминационни практики. През
февруари материал в
"Лос Анджелис Таймс"
разкри, че сред 87-те
членове на организацията, които гласуват
за наградите, няма
чернокожи хора.

Тази седмица HFPA
очерта пакет от реформи за начина, по който работи, в опит да
направи организацията по-приобщаваща.
Те включват разширяване на членството
с акцент върху набирането на цветнокожи
членове и наемане на
съветници за разнообразието.

"Днес преобладаващият вот за реформиране на Асоциацията
потвърждава ангажимента ни за промяна",
заяви президентът на
HFPA Али Сар. Много холивудски фигури
заявиха, че инициативите не са достатъчно
добри.
Йохансон, номинирана за пет "Златни глобуса", призова
останалите да бойкотират организацията,
освен ако тя не направи наистина значителни промени. 36-годишната звезда припомни, че е била изправен пред "сексистки въпроси и забележки на някои членове
на HFPA, които граничат със сексуален
тормоз".

ната и Красотата; за "безумието" на смелите. Въпроси
важни и днес, 405 години
след смъртта на Мигел де
Сервантес.

Актрисата Дрю Баримор
написа кулинарна книга

Американската актриса, продуцент и телевизионна водеща
Дрю Баримор обяви в
токшоу, че е написала
първата си кулинарна
книга "Домакиня бунтарка: храна, семейство, живот". "Аз съм
развълнувана толкова
много, че мога да разкажа за всичко. Това
става като обява за
раждането на дете",
признава Баримор.
Звездата от "Ангелите
на Чарли" каза, че презентацията е на 2 ноември. Актрисата е написала книгата в съавторство с шеф-готвача
Пилар Валдес.
"Започнах да пътешествам по света, на-

учавайки за храната
повече, запознавах се
с готвачи, пробвах
блюда в разни ресторанти. Това ми помогна самостоятелно да се
потопя в готвенето вече на възраст 30-40 години".
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Анекдоти

На гишето:
- Как е вашата фамилия?
- Благодаря, добре е!
А вашата?

- Скъпи, без бельо
съм!
- Трай ма, другата седмица взимам заплата, ще
ти купя!

- Ало, Иване, голям си
нещастник!
- Имате грешка! Казвам се Петър!
- Няма значение! Сигурно и ти си нещастник!

Има два типа жени.
Домакини и романтички.
Когато видят прашна маса, домакинята я забърсва, а романтичката рисува сърце.
Доктор и пациент се
срещат:
- Как е главоболието
ви днес?
- А, супер е, отиде за 3
дни при майка си.
- Какво прави Ивет Лалова, когато изпусне автобуса?
- Амии... чака го на
следващата спирка?
Песимистът винаги псува, когато птичка се изцвъка на главата му. Оптимистът в подобна ситуация е щастлив, че кравите не летят.
- Земя, земя! - вика
радостно корабокрушенецът, изплувайки на
брега.
- Месо, месо!!! - от
храстите изскачат туземци с още по-радостни викове.
- Какво прави татко
ти?
- Ходи на работа.
- А мама?
- Изкарва пари.
- Как ги изкарва?
- От банкомата.
Един мъж пуснал обява във вестника:
"Търся съпруга".
На другия ден получил
стотина писма. Във всички пишело:
"Вземи моята!"
Младеж, отбиващ военна служба, е пуснат в отпуск. Прибира се вкъщи
и бащата пита:
- Е, как е в армията?
- Абе, тия са абсолютни идиоти.
- Защо бе?
- Утре сутринта ще ти
покажа.
На сутринта из цялото
село се чува яростен
звън на камабана. Всички тичат към църквата в
паника. От камбанарията слиза отпускарят, застава пред тълпата и
крясва:
- Такааааааааа! Ние с
баща ми отиваме за риба, останалите свободнооооооооооооо...

- Скъпи, вчера аз...
- Скъпа, запомни: няма "аз" има само "ние"!
- Добре, ние изхарчихме цялата ти заплата за
козметика!
Телефонът звъни, вдига го съпругът, слуша и
казва:
- Откъде да знам, не
съм метеоролог!
- Кой беше?
- Един глупак, питаше
дали хоризонтът е чист!
- Скъпи, засега мога да
готвя само торта и пържена риба.
- Добре, любов моя,
с времето ще се научиш.
А сега просто така, от
любопитство: какво ям торта или пържена риба?
Между приятелки:
- Ленче, а твоят мъж
помни ли датата на сватбата ви?
- За щастие не.
- Как така за щастие?
- Ми аз му напомням
за това по няколко пъти
в годината и всеки път
получавам подарък.
Две блондинки:
- Миме, правих тест за
бременност!

- И кво, трудни ли бяха въпросите?
- Докторе, искам да
направите така, че мъжът
ми да се чувства като
бик!
- Съблечете се, ще започнем с рогата.
- Мила, какво ще направиш, ако ме видиш да
целувам друга?
- Аз като грижовна жена ще те посещавам в
травматологията!
- Готово! Можете вече
да я ползвате!
- Брей, много кратък
тоя брачен ритуал бе!
- Г-це, когато се усмихнете, имам голямо желание да ви поканя при мен!
- Ау... голям донжуан
сте!
- Какво говорите, зъболекар съм...
В книжарницата:
- Извинете, имате ли
"Тютюн?"
- Цигари се продават
в лавката отсреща!
Разликата между психиатрите.
Американският:
- Заповядайте, седнете и се отпуснете.

Българският:
- Стегни се бе, кво си
се отпуснал!?
Таня към Пешо:
- Ако отида при друг
мъж, ще съжаляваш ли?
Пешо:
- Защо ми е да съжалявам чужд мъж?
Един перничанин влиза в спортен магазин и пита:
- Имате ли анцузи?
И следва въпрос от
продавачката:
- Господине, за сватба
или за всеки ден?
- Един слон на грил, моля.
- Ама това е пиле на
грил.
- А , така ли, цената ме
е подвела.
- Скъпи, какво правиш?
- Търся щастието!
- В хладилника?
- Ми, де да та знам къде си го сложила!
Жена пита мъжа си:
- Къде е книгата ни
"Как да доживеем до сто
години"?
- Изхвърлих я, защото
видях, че майка ти я чете...

Пена и Мара се срещат. Дълго не са се виждали.
- Пено ма, попитай ме
как живея?
- Маро ма, как си, как
живееш?
- Ууф, Пено, не питай...
- Какви са ти плановете за днес?
- Ще ходя до оптиката
да си купя нови очила.
- А после?
- После ще видя!
В природонаучния музей:
- Направо сърцето ми
се къса, като гледам в
бурканите тия спиртосани животни!
- Стига де, тва са само
три жаби!
- Така де, три жаби, а
колко литра спирт е похабен!
- А каква максимална
отстъпка можете да ми
направите?
- Ами 100%!
- Наистина?
- Да, вие нищо не плащате, ние нищо не правим!
- Ако съблазня мъжа
ти, ще останем ли приятелки?
- Не!
- Тогава врагове?
- Не!
- А какви?
- Ще бъдем квит!
- Скъпи, какъв подарък
искаш за рождения си
ден?
- Не знам.
- Какво най-много ти
харесва?
- Съседката от 10-ия
етаж.
- Как е дъщеря ти?
- Чудесно, зетят и прави подаръци, круизи!
- А синът?
- Ох, снахата го тормози, все подаръци и круизи иска!
- Докторе, помогни да
сваля килограми, всички
диети пробвах!
- Краставици, лук зеле, домати.
- Да ги варя или да ги
пека?
- Копай, копай!
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Световните цветни фестивали
в Испания и Франция
РОЗОВ ФЕСТИВАЛ
В ГЕРБЕРОЙ,
ФРАНЦИЯ
На половината път между Париж и тунела под Ламанша, малкия укрепен град
Оаза е сред най-красивите
във Франция със своите калдъръмени алеи, старите си
дървено-кирпичени къщи,
валовете и кулата на Карл
Велики. Първата седмица на
юни градчето се превръща
в цветна витрина по време
на своя фестивал на розата.
Известен е като "Града на
хилядите рози". Те украсяват
всеки ъгъл на този град, в
който художникът Ле Сиданер се е влюбил и който е
създал великолепните терасовидни градини на руините на замъка.

СЕЗОНЪТ НА ЦВЕТЯТА
В ЖИРОНА, ИСПАНИЯ
Както всяка пролет, улиците, вътрешните дворове,
паметниците и ъглите на
стария град на Жирона и на
осем други квартала на града се превръщат в уникални
декоративни градини, пълни с цветове, аромати и красота по време на изложбата. Тази година флоралната
среща във формат "на открито" е от 8 до 16 май. За да
откриете всички проекти,
има четири маршрута, които могат да бъдат направени пеш или с велосипед
ФЕСТИВАЛ НА
ЦВЕТНИЯ ДВОР, В
КОРДОВА, ИСПАНИЯ
Градът на джамията-катедрала нямаше да бъде то-

ва, което е, без този аплодиран конкурс, в който всеки май - тази година от
3-ти до 16-и, дворовете на
къщите са украсени с хиляди цветя. Събитието, обявено за национален туристи-

чески интерес и нематериално наследство на човечеството под егидата на
ЮНЕСКО, празнува един
век. Посещенията на вътрешните дворове са безплатни и за случая, в допълне-

ние към конкурса, който награждава най-красивите вътрешни дворове, е организирана програма от дейности.
ШОУ НА ЦВЕТЯТА
В ЧЕЛСИ,
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Самата кралица Елизабет
и други членове на английският кралски двор са почитатели това, което е най-яркия пример за флорално изкуство в света. Ежегодно събитие, което тази година е
преместено от май на 21-26
септември и се провежда в
Кралската болница в Челси.
В тази флорална витрина,
която обхваща повече от четири хектара земя, се въвеждат нови тенденции в градинарството, както и страхотни цветни изложби.

Том Круз върна наградите си „Златен глобус“
Американският актьор
Том Круз върна наградите си
"Златен глобус", присъждани от Асоциацията на чуждестранните журналисти, акредитирани в Холивуд в знак
на протест срещу липсата в
журито на представители на
многообразието в американското общество, съобщава
Си Ен Ен.
Круз печели "Златен глобус" три пъти по време на
кариерата си: през 1990 г. за
ролята на ветерана Рон Ковик във филма "Роден на 4
юли", през 1997 г. за ролята
на спортния агент Джери Магуайър в едноименния филм,
а през 2000 г. печели награда за най-добър актьор в под-

държаща роля в "Магнолия".
По-рано NBC, която традиционно е домакин на "Златен глобус", заяви, че няма
да го направи през 2022 г.,
защото журито не отразява
адекватно многообразието на
американското общество. В
същото време телевизионният канал изрази готовността
си да връчи награди през 2023
г., ако бъдат направени в журито съответните промени.
През февруари "Лос Анджелис Таймс" съобщи за
пълното отсъствие на афроамерикански журналисти в
журито, състоящо се от 87
членове. Организаторите
обещаха да поправят този
пропуск и да "направят не-

обходимите промени" както
в самата организация, така
и "в индустрията като цяло".
Наградата "Златен глобус", която се присъжда ежегодно от Асоциацията на
чуждестранните журналисти,
акредитирани в Холивуд, е
на второ място след "Оскарите" по престиж в САЩ.
Наградата се връчва в края
на изминалата година в повече от две дузини категории, обхващащи киното и
телевизията.
Наградата е учредена от
чуждестранни журналисти
през октомври 1943 г., а първата церемония по награждаването се провежда през
януари 1944 г.

Бродеуй отваря врати
на 14 септември
Театрите на Бродуей
ще могат отново да приемат публика от 14 септември, няма да има ограничения за максималния им брой в залата, съобщи губернаторът на щата Ню
Йорк Андрю Куомо.
"Шоутата на Бродуей
ще бъдат готови да приемат публиката си от 14
септември със 100% капацитет на аудиторията. Бродуей е голяма
част от идентичността и
икономиката на Ню
Йорк и ние сме развълнувани да видим, че за-

весата отново се вдига",
написа Куомо в Туитър.
Първото споменаване на театрите на Бродуей е преди 350 години. В действителност в
Ню Йорк има 4 улици
с името "Бродуей", но
знаменита остава тази,
която се намира в Манхатън. Постоянни трупи няма - всеки път се
наемат нови артисти,
броят на театрите всеки път е различен.
Кметът на Ню Йорк
Бил де Блазио обяви,
че градът планира да
отвори отново киноса-

лоните през септември
и ще представи план за
безопасното отваряне.
Като предпазни мерки
бяха отбелязани откри-

Салвадор Дали
създава много
вселени
На 11 май 1904 г. е роден
Салвадор Дали - испански каталунски художник сюрреалист, автор на световноизвестни произведения в областта на живописта, графиката, скулптурата, бижутерията, филми и книги. Художническите умения в неговите

творби се приписват на влиянието и възхищението от майсторите на Ренесанса. Той изгражда личен и твърде разпознаваем

ването на пункт за ваксинация срещу коронавирус за работниците в
театралната индустрия,
както и организиране-

стил, който всъщност е доста еклектичен.
Художникът има силно въображение и понякога необичайно
поведение със забележителна
склонност към нарцисизъм и мегаломания, които имат за цел да
привлекат общественото внимание.
Неговото поведение понякога
привлича повече внимание от самото му творчество и критиците
го тълкуват като рекламен трик.
Дали проявява любов към всичко, което е позлатено, с преко-

то на "горещи точки" в
града за експресни тестове.
Всички представления на Бродуей бяха

мерна страст към лукса и ориенталската мода. Той дори си измисля арабско потекло. В Кадакес е първото му студио, построено от неговите родители. Покъсно заедно с жена си Гала си
построяват къща в близкото градче Порт Лигат. Много от творбите на Дали отразяват любовта
му към тази част на Испания.
Става близък приятел с Федерико Гарсия Лорка и Луис Бунюел. През 1924 г. той илюстрира книга за първи път. През същата година е затворен за 35

преустановени на 12
март. По това време репертоарът се състоеше
от 31 спектакли и мюзикъли, включително
осем нови представления. Течаха репетиции
за още осем продукции,
чиито премиери бяха
насрочени за пролетта
на миналата година.
Миналия октомври
асоциацията "Бродуейска лига", която обединява над 700 собственици на театри и артистични директори,
продуценти и други работници в индустрията,
обяви, че представленията ще бъдат възобновени не по-рано от 30
май 2021 г.

дни в Жирона по обвинение в
подривна дейност. През 1925 г.
прави самостоятелна изложба в
Барсел.
Съвместно с Луис Бунюел
пише сценария на късометражния филм "Андалуското куче".
Премиерата е във филмово студио на Париж. Приет е в кръга
на сюрреалистите на парижкия
квартал Монпарнас. По това
време Дали пуска екстравагантни мустаци, повлияни от испанския майстор художник Диего Веласкес.
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Снимки Пресфото БТА

Руската

Португалски духовници участват
в процесия в католическия
храм във Фатима. Заради
пандемията посещението на
поклонници за церемониите е
ограничено до 7500 души.

Ðàçõëàáâàò ìåðêèòå â Ãúðöèÿ, îò
ïåòúê îòïàäàò ìíîãî îãðàíè÷åíèÿ
Íàä åäíà ÷åòâúðò îò ïúëíîëåòíèòå ãðàæäàíè â ÅÑ áèõà îòêàçàëè âàêñèíàöèÿ
ñðåùó COVID-19, ïîêàçâà ïðîó÷âàíå
От стр. 1
От петък гръцката версия на
"зелен сертификат" за пътуване до
островите, с изключение на Лефкада
и Евия, влиза в сила, с лодка или по
въздух. Тези, които искат да пътуват,
трябва да имат сертификат за ваксинация (14 дни след втората доза),
негативен резултат от PCR тест,
извършен до 72 часа преди пътуването, негативен резултат от бърз тест
или бърз домашен тест, извършен в
близките 24 часа, или документ,
удостоверяващ преболедуване от
COVID-19. Всички местни и чуждестранни пътници на възраст над 5
години ще бъдат задължени да
спазват тези условия.
Ресторантите в страната ще
останат без музика през месец май.
Детските градини ще се отворят на
17 май, летните кина ще отворят на
21 май, а културните пространства на
открито - на 28 май. От юни ще бъде
позволено провеждането на сватби и
кръщенета на открито с максимум
100 присъстващи.
Над една четвърт от пълнолетните
граждани в ЕС едва ли биха се
ваксинирали срещу COVID-19, когато
това им бъде предложено, показва
публикувано вчера проучване, цитирано от Ройтерс. Резултатите от
анкетата, проведена от Европейската
фондация за подобряване на услови-

ята на живот и труд (Юрофаунд),
също така предполагат, че има силна
връзка между колебанието към
ваксините и използването на социалните медии, особено там, където те
са основен източник на информация.
Според допитването българите
изпитват най-голямо нежелание да се
ваксинират - 67 процента от пълнолетните хора в България казват, че е
малко вероятно или много малко
вероятно да се ваксинират. В Ирландия само 10 % от пълнолетните
граждани казват, че не биха се
ваксинирали.
Проучването показва разделение
в нагласите между източната и
западната част на Европа. Във
всички западни държави членки на
ЕС, с изключение на Франция и
Австрия, делът на хората, възнамеряващи да се ваксинират, е над 60
процента, като в северните и средиземноморските страни, Дания и
Ирландия нивото е още по-високо. В
източните държави членки делът на
хората, които възнамеряват да се
ваксинират, е доста по-малък, като
варира от 59 % в Румъния до 33 % в
България.
Анкетата сочи, че основна роля за
колебанието към ваксините има
времето, прекарвано в социалните
мрежи, и вида на използваната
медия. Делът на скептично настрое-

предупредителна система за опасни ситуации в околоземното космическо пространство през 2020
г. е регистрирала 220 опасни
приближавания до Международната космическа станция (МКС)
с обекти от космически боклук.
Били са наблюдавани и над 4000
хиляди приближавания с руски
космически апарати. През 2020
г. са се наложили две корекции в
орбитата на МКС, за да бъдат избегнати сблъсъци с космически
боклук. Една от маневрите беше
осъществена на 23 септември.
Корекцията била предприета заради възможен сблъсък с фрагмент от японската ракета H-2А.
Сега в орбита около Земята кръжат около 7000 т космически
боклук.

Учени

от САЩ са създали едночипова
система, която е толкова миниатюрна, че може да се инжектира
в тялото с обикновена медицинска спринцовка, пише сп. "Сайънс
адвансис". Едно от потенциалните приложения на устройството е
като безжичен сензор за телесна
температура. Специалистите от
Колумбийския университет са успели да вместят в "куб" с обем
по-малък от 0,1 кубически милиметра пълноценна електронна
система за измерване на температурата и безжично предаване
на събраните данни. За комуникация с външния свят се използва ултразвуков сигнал, чийто излъчвател и приемник е специален пиезоелектричен елемент.

Най-голямата

Сръбският президент Александър Вучич
прави преглед на почетната рота по време
на посещението си в казарма в Белград, по
повод старта на масовата ваксинация в
армията срещу COVID-19

ните скача до 40 % сред хората, за
които социалните медии са основен
източник на новини. Сред хората,
които използват традиционни медии,
вкл. вестници, радио и телевизия,
само 18 % са скептични към ваксините.
Допитването е проведено между
февруари и март 2021 г. след една
пълна година на живот в условията
на ограничителни мерки заради
COVID-19 в 27-те държави членки на
ЕС. ç

австралийска телекомуникационна компания бе осъдена да заплати глоба от 50 млн. австралийски долара (39 млн. американски долара) за измама при сключване на договори за мобилни телефони на аборигени, които те
не разбирали и не можели да си
позволят финансово. Това е втората най-голяма глоба, налагана
за нарушения на закона за защита на потребителите в Австралия.
Решението бе взето от федерален съдия. Телекомуникационният гигант "Телстра" призна нарушенията и че е сключил договори за мобилни телефонни услуги
с аборигени, които слабо разбират английски. Служители на компанията пък понякога подправяли кредитни оценки и представяли безработни клиенти като трудово наети. Те също така не обяснили по подходящ начин потенциалните разходи и лъжели, че
някои продукти са безплатни.

Çà ïúðâè ïúò æåíà îãëàâÿâà èòàëèàíñêèòå òàéíè ñëóæáè

Елизабета Белони е родена на 1 декември 1958 г. в Рим. Завършва
престижния римски университет Луис. През 1985 г. започва работа
във външното министерство, работи в италианската мисия към
международни организации във Виена и в италианското посолство в
Братислава. Заемала е различни длъжности във външното министерство, като през 2016 г. става негов главен секретар, което е найвисокият пост за дипломат от кариерата.

Италианският премиер
Марио Драги избра за нов
началник на тайните служби дипломатка от кариерата, Елизабета Белони, която става първата жена на
тази отговорна длъжност,
предаде АФП.
Марио Драги избра посланичката Елизабета Белони за началник на Отдела
по информации за сигурността (ОИС). Тя заменя на
тази длъжност Дженаро Векионе, съобщи канцеларията на премиера. ОИС се отчита пряко на премиера.
Сред задачите му е надзорът на дейността на външното и вътрешното разузнаване.
Елизабета Белони е заемала редица важни постове в системата на италианското външно министерство.
Между 2004 и 2008 г. тя е

ръководила Кризисния щаб
на министерството, който отговаря за операциите при
случаи на похитени, ранени
или убити италианци в чужбина, било то при атентати
или в природни бедствия. На
тази си длъжност тя привлича медийното внимание в
случаи като преговорите за

освобождаването на журналиста Даниеле Мастроджакомо от в. "Република", който беше отвлечен през 2007
г. в Афганистан. Тя също е
координирала първите издирвания на италианци в
неизвестност след цунамито в Тайланд през декември 2004 г. ç

П О К А Н А
На основание чл. 16, ал. 3, т. 1 от ЗС, УС на ЗС "Свобода" с. Свобода поканва
всички член кооператори на годишно отчетно събрание на 29 май 2021 г. /събота/
от 09.30 часа в залата на кметството при следния дневен ред:
1. Освобождаване на членове на кооперацията.
2. Отчетен доклад за дейността на кооперацията и работата на Управителния
съвет през 2020 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2020 г., одиторски доклад и
разпределение на печалбата.
4. Отчетен доклад за работата на Контролния съвет за 2020 г. и заключение
по отчета на УС и годишния счетоводен отчет.
5. Предоставяне пълномощия на УС и Председателя за придобиване разпореждане с ДМА на кооперацията и с вещни права върху тях и сключване на
договори за кредити с банки и ДФ "Земеделие" през 2021 г. При липса на кворум
в определения час, на основание чл. 17, ал. 2 от ЗК събранието ще се проведе
един час по-късно при същия дневен ред и място, независимо от броя на присъстващите членове.
ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
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"Червените" постигнаха
историческа победа над
тима от Разград с 4:1
ЦСКА разгроми с 4:1
шампиона Лудогорец в
мач от 29-ия кръг на
Първа лига. С победата
"червените" се изравниха
по точки с Локомотив
(Пловдив) в борбата за
второто място. Двата тима
имат по 58, а следващият
кръг ще решат спора за
второто място в директен
сблъсък. Футболистите на
ЦСКА надиграха тотално
своя опонент и четирите
попадения на Юрген
Матей (4), Бисмарк Чарлс
(54), Мено Кох (61) и
Жорди Кайседо от дузпа
в 97-ата минута бяха наймалкото, с което се отърваха разградчани, които
вкараха чрез Сисиньо в
60-ата минута. Така домакините постигнаха исторически първи успех в
първенството срещу този
опонент на стадион "Българска армия" и нанесоха
най-тежката загуба на
Лудогорец в елита.
От своя страна повечето
футболисти на разградчани
затвърдиха впечатлението,
че са твърде посредствени
за амбициите на клуба. За
сметка на това доста често
показват недисциплинирана игра и арогантност

футбол. В конкретния
случай успяхме да оползотворим много от ситуациите, които създадохме
пред противниковата
врата. Добър мач за нас,
поздравявам момчетата умни, разумни. Много
добре", заяви наставникът
на "армейците".
"Искам по този начин
да минават мачовете, в

Арда и ЦСКА 1948
завършиха 0:0

в двубой от 29-ия кръг на
Първи лига. Срещата не
предложи интересни ситуации,
но пък и двата тима завършиха с намалени състави.
Наложи се и намесата на ВАР
при един от червените
картони.в 63-ата минута Иван
Коконов влезе много остро в
краката на Ангел Лясков. След
намеса на ВАР съдията
Станислав Тодоров разгледа
ситуацията и показа директен
червен картон на халфа на
Арда. В 83-тата минута
Александър Александров вече
имаше жълт картон, но
фаулира Спас Делев и бе
пратен по-рано под душовете.

Атлетико (Мадрид)
се наложи над Реал
Сосиедад
Бисмарк Чарлс бе изключително доволен от убедителния успех с 4:1
над "орлите" на "Българска армия". Според него е било нужно време, за
да се адаптира към играта на отбора, но след идването на Любослав
Пенев вече всичко е дошло на мястото си. Има химия между мен и
Кайседо. Не е важно кой играе", заяви Чарлз.

Äàìáðàóñêàñ: Òîçè ìà÷
áå êàòàñòðîôà çà íàñ
Треньорът на Лудогорец Валдас Дамбраускас заяви, че поражението от ЦСКА с 1:4, е било катастрофа за неговия отбор.
"Когато спечелиш титлата 4 кръга преди края на сезона, празнуваш, наслаждаваш се и това е причината за катастрофата на
"Българска армия". Липса на концентрация, още в първите минути получихме гол, вкарахме доста хубав гол, но минута покъсно допускаш ново попадение, недопустимо е. Поздравления
за съперника, те бяха доста мотивирани за този мач, важен
двубой за тях", коментира треньорът на тима от Разград.
спрямо противниците си,
което все по-често им
коства победите. Така в 93ата минута резервата
Мавис Чибота получи два
бързи картона заради
невъздържаните си прояви
и се прибра преждевременно в съблекалнята.



ÖÑÊÀ ðàçãðîìè øàìïèîíà
Ëóäîãîðåö

Íàêðàòêî

Треньорът на ЦСКА
Любослав Пенев похвали
своите футболисти след
гръмката победа. "Не
само срещу Лудогорец
имам тайна рецепта, а
срещу всеки един тим.
Радвам се, когато моите
отбори, играят рентабилен

които участваме. Не е
много хубаво играчите да
разкриват как се готвим,
но наистина тренирахме
статичните положения.
Това е поведение, това е
колективът, който искам да
виждам - да няма егоизъм,
да има комуникация.
Не знам дали зависи от
следващия мач срещу
Локомотив (Пловдив)
второто място. Ще подходим мотивирано, без
притеснения, със самочувствие не само за двубоя в
Пловдив, но и за останалите две срещи до края
на сезона. Имаме финал
за Купата срещу Арда.
Каквото зависи от нас,
трябва да го направим. На
дела, там на терена", каза
още видимо доволният
Любо Пенев.ç

с 2:1 в мач от 36-ия кръг в
Ла Лига и се доближи до
титлата. "Дюшекчиите"
откриха резултата чрез Яник
Караско (16), а Анхел Кореа
(28) удвои преднината на
домакините. През второто
полувреме баските намалиха
резултата чрез Игор Зубелида
(83), но до края на двубоя
мадридчани успяха да
задържат преднината си. С
постигнатия успех Атлетико
продължава да е еднолично
на върха в класирането с
актив от 80 точки с четири
повече от втория Барселона и
с пет пред третия Реал
(Мадрид), който обаче е с
мач по-малко.

УЕФА премести
финала на
Шампионската лига

от Истанбул на стадион "До
Драгао" в португалския град
Порто. Мачът между Манчестър Сити и Челси ще се играе
на 20 май от 22 часа
българско време. Радващата
новина за двата клуба е, че
ще получат по 6000 билета за
своите фенове.

Áîæèäàð Êðàåâ ñ ïúðâè ãîë
çà Ôàìàëèêàî
Божидар Краев вкара първия си
гол за Фамаликао при победата на
тима с 2:1 като гост на Витория Гимараиш в мач от 32-рия кръг. С този
успех тимът на българския национал си гарантира оставане в португалския футболен елита и през следващия сезон. 23-годишният роден нападател, който играе за Фамаликао
под наем от Мидтиланд, изравни за
1:1 в 21-вата минута, след като домакините откриха с попадение на
Бруно Дуарте в шестата минута.
Божидар Краев остана на терена до 65-ата минута, когато беше за-

менен от Иван Хайме. Пет минути
преди края резервата Ериберто Тавареш донесе победата на гостите.
Така Фамаликао излезе на десето
място с актив от 37 точки и два кръга преди края има аванс от седем
точки пред 16-ата позиция, която дава право на участие в бараж за оставане. Витория Гимараиш е на шеста позиция с 42 точки.
Оцеляването в португалската първа дивизия доведе до екстаз феновете на Фамаликао, които посрещнаха отбора с факли пред клубния
стадион.ç

Îùå äâàìà áÿãàò îò "Ãåðåíà"
Левски вече се раздели с четирима от легионерите си, но скоро
предстои да се случи същото с още
двама от тях. Драган Михайлович
и Билал Бари ще си тръгнат, въпреки че на "Герена" се появи светъл лъч с привличането на нов
спонсор. "Сините" имали намерение да задържат поне до зимата
Драган Михайлович. Швейцарецът

със сръбски корени обаче е бил категоричен, че ще търси ново предизвикателство в кариерата си. Такава е била и уговорката му с треньора Живко Миланов, който използва връзки в Кипър, за да го
привлече в отбора. Мароканският
нападател Бари пък се оказа трансферна грешка и просто ще доиграе сезона на "Герена".ç

Суперзвездата на Ювентус Кристиано Роналдо ще напусне "биаконерите" още това лято и
ще се завърне в родния си Спортинг (Лисабон). Това разкри майка му Долорес в еуфорията от първата титла на лисабонските "лъвове" от 19 години насам. "Пътувам за Торино и
ще говоря с него. Следващата година той ще играе тук. Аз ще го убедя да се завърне",
заяви майката на футболната звезда.
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Тв програма - петък, 14 май
ÁÍÒ 1
05.10 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
11.55 Евровизия 2021 - клипове
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Людмила Гурченко - тв филм /5
епизод/
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 Кръгът Блечли: Сан Франциско - тв
филм /3 сезон, 2 епизод/ (14)
22.55 Евровизия 2021 - клипове
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 По света и у нас /п от 20:00часа/
04.25 Людмила Гурченко - тв филм /5
епизод/п/

bTV
05.20 "Лице в лице" /п./
05.40 "Трансформърс: Роботи под прикритие" - анимация, сериал, с. 3, еп. 4
06.00 "Тази сутрин" - информационно предаване с водещи Златимир Йочев и
Биляна Гавазова
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците и приятели" /п./ - комедийно шоу
13.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
14.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с.
3, еп. 33
16.00 Премиера: "Малки убийства" - сериал, еп. 82
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 5,
еп. 12
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Безмилостен град" - сериал, еп.94
21.00 Премиера: "Съни бийч" - сериал, еп.
12 (последен)
22.00 "Комиците и приятели" - комедийно
шоу, нов сезон
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
еп. 17, 18
01.00 "Островът на Пиетро" - сериал, с. 3,
еп. 9
02.00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.10 "Втори шанс" - сериал, с. 2, еп. 35

bTV Action
05.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 15
06.00 Анимационен блок: "Турбо" - сериал,
еп. 18 - 21
08.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 15
09.00 "Тредстоун" - сериал, еп. 3
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10.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал, с. 5, еп. 13
11.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 2,
еп. 2
12.00 "Последният кораб" - сериал, с. 4,
еп. 6
13.00 "Рискована бременност" - трилър (тв
филм, Канада, 2017), режисьор Стив
Бакич, в ролите: Елизабет Арноа, Ана
Ван Хуфт, Райън Уилямс, Никол ЛаПлака и др.
15.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 16
16.00 "Тредстоун" - сериал, еп. 4
17.00 "Последният кораб" - сериал, с. 4,
еп. 7
18.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 2, еп. 3
19.00 Часът на супергероите (премиера):
"Легендите на утрешния ден" - сериал, с. 5, еп. 14
20.00 "Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, с. 19, еп. 9
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Легендата за Тарзан" фентъзи, екшън, приключенски (САЩ,
2016), режисьор Дейвид Йейтс, в
ролите: Александер Скарсгард, Марго Роби, Кристоф Валц, Самюъл
Джаксън, Каспър Кръмп, Джим Бродбент, Джаймън Хаунсу, Бен Чаплин и
др.
00.00 "Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, с. 19, еп. 9
01.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 2, еп. 3
02.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал, с. 5, еп. 14
03.00 "Последният кораб" - сериал, с. 4,
еп. 7
04.00 "Тредстоун" - сериал, еп. 4

bTV COMEDY
05.00
06.00
07.00
08.00
08.30
09.30
10.00

12.00
13.00
14.00
14.30
15.30
17.00
18.00
19.00
19.30
21.00
22.00
23.00
00.00
02.00
03.00
04.00

"Фитнес" /п./ - сериал
"Фитнес" - сериал, еп. 11, 12
"Столичани в повече" /п./ - сериал
"По средата" /п./ - сериал
"Двама мъже и половина" /п./ сериал
"Хотел Елеон" /п./ - сериал
"Сватбата на Уайлд" - комедия,
романтичен (САЩ, 2017), режисьор Деймиън Харис, в ролите:
Глен Клоус, Джон Малкович, Патрик Стюарт, Мини Драйвър, Грейс
Ван Патен, Джак Давънпорт, Ноа
Емърик, Питър Фачинели, Лили Енглърт и др.
"Приятели" /п./ - сериал
"Двама мъже и половина" /п./ сериал
"Хотел Елеон" /п./ - сериал
"Столичани в повече" /п./ - сериал
"Новите съседи" /п./ - сериал
"Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
"Приятели" - сериал, с. 6, еп. 6, 7
"По средата" - сериал, с. 9, еп. 9
"Новите съседи" - сериал, с. 9, еп. 9
"Столичани в повече" - сериал, с. 9,
еп. 5
"Хотел Елеон" - сериал, с. 3, еп. 11,
12
"Двама мъже и половина" - сериал,
с. 6, еп. 8, 9
"Сватбата на Уайлд" /п./ - комедия,
романтичен (САЩ, 2017)
"Фитнес" /п./ - сериал
"Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
- вечерно токшоу
"Столичани в повече" /п./ - сериал

bTV Cinema
06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с. 7, еп. 9, 10
08.15 "Незабравима Коледа" - романтичен
(тв филм, САЩ, 2016), режисьор
Дейвид Уийвър, в ролите: Мира Сорвино, Камерън Матисън, Джеси Филкоу, Бейли Скоджи и др.
10.00 "Вътрешна сигурност" - сериал, с. 7,
еп. 11, 12
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bTV Cinema, 22.45 ч., "Неуловим" - фентъзи, екшън,
криминален, режисьор Тимур Бекмамбетов,
в ролите: Анджелина Джоли, Джеймс Макавой,
Морган Фрийман, Терънс Стамп, Томас Кречман,
Комън, Крис Прат и др. [14+]
12.30 "Битката на половете" - спортен,
биографичен, драма, комедия (Великобритания, САЩ, 2017), режисьори Джонатан Дейтън и Валъри
Фарис, в ролите: Ема Стоун, Стив
Карел, Андреа Райзбъръ, Сара Силвърман, Бил Пулман, Алън Къминг,
Елизабет Шу, Ерик Крисчън Олсен
и др.
15.00 "Истината за Чарли" - психотрилър
(САЩ, 2002), режисьор Джонатан
Деми, в ролите: Танди Нютън, Тим
Робинс, Марк Уолбърг, Стивън Дилейн, Тед Ливайн и др.
17.00 "Бедни, но богати" - комедия (Италия, 2016), режисьор Фаусто Брици,
в ролите: Кристиан Де Сика, Енрико
Бриняно, Лучия Оконе, Лодовика Комело, Бебо Сторти, Милуд Мурад
Бенамара и др.
19.00 "Бедни, но много богати" - комедия
(Италия, 2017), режисьор Фаусто
Брици, в ролите: Кристиан Де Сика,
Енрико Бриняно, Лучия Оконе, Лодовика Комело, Паоло Роси, Масимо
Чаваро и др.
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Твърде лично" - екшън, трилър (Франция, САЩ, Великобритания, 2008),
режисьор Пиер Морел, в ролите:
Лиъм Нийсън, Маги Грейс, Джон
Грийс, Фамке Янсен, Зандър Бъркли,
Кейти Касиди, Лилънд Орсър, Дейвид
Уоршофски и др.
22.45 "Неуловим" - фентъзи, екшън, криминален (САЩ, Германия, 2008), режисьор Тимур Бекмамбетов, в ролите:
Анджелина Джоли, Джеймс Макавой, Морган Фрийман, Терънс Стамп,
Томас Кречман, Комън, Крис Прат и
др. [14+]
01.00 "Раждането на една нация" - биографичен, исторически, драма (САЩ,
2016), режисьор Нейт Паркър, в
ролите: Нейт Паркър, Арми Хамър,
Пенелъпи Ан Милър, Джаки Ърл Хейли, Марк Буун мл., Колман Доминго,
Анжъню Елис, Дуайт Хенри, Ейжа
Наоми Кинг и др. [14+]
03.30 "Домът на Мис Перигрин за чудати
деца" - фентъзи, приключенски (САЩ,
2016), режисьор Тим Бъртън, в ролите: Ейса Бътърфилд, Ева Грийн,
Самюъл Джаксън, Алисън Джани,
Джуди Денч, Крис О`Дауд, Рупърт
Евърет, Терънс Стамп и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.10 "Черният списък" - сериал, сезон 1/
п/
06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA

12.30 "Мерием" (премиера) - сериен филм
13.30 "Изпитанията на живота" (премиера)
- сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично
шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен
филм
18.00 "Семейни войни" (премиера) - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна емисия
20.00 "Кошмари в кухнята" - риалити
21.00 "All Inclusive" (премиера) - сериал,
сезон 3
22.00 "Отдел Издирване" (премиера) - сериал, финал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Черният списък" - сериал, сезон 1
00.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 3
01.30 "Бегълци от бъдещето" - сериал
02.30 "Сияйна луна" - сериал
04.30 "Изпитанията на живота" - сериал
/п/

Êèíî Íîâà
06.10 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 2 /п/
07.00 "Коледа зад ъгъла" - семеен филм с
уч. на Джеси Меткалф, Фиона Гюбелман, Британи Бристоу, Брент Крауфорд и др.
09.00 "Мистериите на Хейли Дийн: Смъртоносна среща" - мистери с уч. на Кели
Мартин, Джакомо Баесато, Вив Лийкок, Емили Холмс и др.
11.00 От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 2
12.00 "От любов към дизайна" - романтична комедия с уч. на Даника Маккелър, Андрю Уокър, Алвина Огъст и др.
/п/
14.20 "Любов в менюто" - романтичен
филм с уч. на Отъм Рийзър, Каван
Смит, Джордин Ашли Олсън, Ричард
Иън Кокс и др. /п/
16.00 "Коледен роман" - романтичен филм
с уч. на Алиша Уит, Дейвид Алпей,
Луси Гест, Линдън Банкс и др.
17.50 "Предел на риска" - трилър с уч. на
Кевин Спейси, Пол Бетани, Джеръми
Айрънс, Деми Мур, Саймън Бейкър,
Закари Куинто, Стенли Тучи и др.
20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 10
21.00 "Пагубна стихия" (премиера) - криминален екшън с уч. на Мел Гибсън,
Емили Хърш, Кейт Босуърт, Дейвид
Заяс, Стефани Кайо и др.
23.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 10 /п/

Променливо

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 89

Днес минималните температури ще бъдат от 6 до 11 градуса. През деня отново ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от
изток. Дневните температури ще бъдат от 20 до 25 градуса.
В събота ще остане нестабилно. Преди обед ще има и слънчеви часове, но около и след пладне отново на много места ще
има краткотрайни валежи и гръмотевици. Минималните температури ще са от 6 до 11, по Черноморието малко по-високи, а
дневните ще се повишат и ще бъдат от 22 до 27 градуса.
В неделя минималните температури ще са от 9 до 14, а
дневните от 20 до 25 градуса. Отново около и следобед на
места ще превали и прегърми, като явленията ще бъдат помалко интензивни и на по-малко места от тези в събота.
В понеделник ще има локални превалявания около планините, а в низините ще остане без валежи. Температурите ще се
повишат и ще достигнат 23 до 29 градуса.
От вторник до четвъртък следващата седмица предстои отново нестабилно време, с интензивни гръмотевични бури и
локални градушки.

ВОДОРАВНО: "Да си купиш крава". Рабат. Масарик (Томаш). Колесар. Пекари. Нитон. Левит.
Рем. Сотир. Нака. Сап. Рокер. Нок. Масал. Рисак. Торон. Новинар. Санитар. Рила. Солар. Нетер (Емил). Вин (Жак). Сидер. "Рале". "Кин". Мотет. "На М". Соват. Ниман (Алберт). Нерит. "Караман". Сотиров (Стоян). Роба. НОМАД. Сорит.
Док. Затор. Кале. Вани. Иниго. "Ел". Лар. Нонин. Вера.
ОТВЕСНО: "Баронесата". Икономова (Добрина).
Сал. Масон. Нивет. Кар (Алфонс). Либен. Парис. Нарин. Касис. Лотос. Тирозин. Гутатор. Налим. "Тома". "Ротор". Радон. Ватин. Тим. Никин.
Ретик (Георг). Дони. Шап. Ресор. Ремар. Рин.
Аксел. Равин. Тарос. Ракен ("Терез Ракен"). Килер. Набоков (Владимир). Параван. Натан (Жак).
"Мара". Вирикова. ЕЛАНА. Илер. Ракитак. Рорем (Нед). Нитела.

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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РА ЕВРОМЕДИЯ ООД
Счетоводство, Каса
944-10-26
Печат Алианс Медиапринт
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130 ãîäèíè îò
ðîæäåíèåòî
íà Ìèõàèë
Áóëãàêîâ
Специална програма в
чест на 130 години от рождението на писателя Михаил
Булгаков предвижда на 15 и
16 май в кинотеатрите "Москино" и "Художественный" да
се прожектират филми по неговите книги. Празничната
програма в Москва включва
лентите "Морфий", "Иван Василевич сменя професията
си", "Кучешко сърце". Ще се
отрият изложби на филмови
афиши по сценарии и книги
на автора. На 15 май в кинотеатър "Художественный" ще
има безплатна прожекция на
"Морфий" на Алексей Балабанов по мотиви на "Записки
на младия лекар". Булгаков е
от най-гениалните и тайнствени руски писатели и драматурзи. Повечето от книгите му са екранизирани многократно. Зрителите ще видят и "Кучешко сърце" на режисьора Владимир Бортко.
Булгаков добива световна
слава с романа си "Майстора и Маргарита". ç

Ñîíÿ Éîí÷åâà è êèíîðåæèñüîðúò Ëþäìèë Ñòàéêîâ
ïîëó÷àâàò „Çëàòíî ïåðî“
Соня Йончева

Тържествената церемония ще се състои на 21
май на Ларгото. В навечерието на 24 май - Празника на българската азбука, просвета и култура,
"Европейски музикален
фестивал" се обръща с
признание към хората,
които създават и поддържат жива искрата на
българския творчески
гений.
24-ма изтъкнати наши
музиканти, артисти, писатели, журналисти, художници и преподаватели ще
бъдат отличени с наградата "Златно перо" за техния
принос към изкуството и
културата.
Традицията на това
отличие съществува вече
над четвърт век.
Вече са ясни имената
на 23-ма от тазгодишните
лауреати на приза, сред
които са оперната прима
Соня Йончева, кинорежисьорът Людмил Стайков,
поетът текстописец Найден Вълчев, диригентът
Борислав Иванов, цигу-

ларката Стойка Миланова.
Тържествената, 26-а поред
церемония "Златно перо"
ще се състои на 21 май от
16.00 ч. на столичното
Ларго с водещ Георги
Митов - Геми, журналист.
Изборът на публиката за
носителя на 24-тия почетен знак ще обявят на
самата церемония.
Специално участие в
тържеството има Държавният фолклорен ансамбъл
"Филип Кутев" с художествен ръководител Георги
Андреев. "Европейският
музикален фестивал" е
ярко събитие и през годините в него са участвали
световни имена като Джо
шуа Бел, Максим Венгеров, Найджъл Кенеди,
Миша Майски, Пинкас
Цукерман, ансамбъл
"Кремерата Балтика",
"Цукерман чембър плейърс", Камерен оркестър
"Концертгебау", Academy
of St Martin in the Fields,
Симфоничен оркестър на
Москва "Руска филхармония". ç

Откриването бе на 13
май, продължава до 9
юни - Варна, ул."Драгоман". "Преминаващи
фигури" е изложба скулптура и живопис. Изкуството е един голям урок
за искреността. Истинският художник винаги изобразява това, което мисли,
не се страхува да смаже
съществуващите норми.
По този начин той учи на
искреност себеподобните
си. Талантливият варненец е един от най-добрите български скулптори с
автентичен разпознаваем
стил. Той е не по-малко
ценен в последните

години за прекрасната си
асоциативна абстрактна
живопис, разкриваща
цветните пластове на
душата на творец, завладян от формата и нейната
линия. Неговите платна
имат енигматични изчистени образи, знаци,
кодове и релефи завладяват и чуждестранната
публика в успешните
изложби в Германия,
Чехия, Австрия, Франция,
Полша. Творчеството му
не е локално, а среща
естетическо разбиране и
любов на хора от различни националности и
култури. ç

„Ïúòÿò“ ñ Åëèåçåð Àëøåõ
Вернисаж в
галерия nOva art
space на големия
художник Елиезер
Алшех. Творчеството
на Елиезер Алшех
отдавна достойно и
напълно заслужено
е заело своето
подобаващо място в
художественото
наследство на
България. Свидетелство за това са и
значимите изложби,
организирани по
случай 100 години
от рождението на
автора в Национална художествена
галерия - Двореца

през 2008 г., както и
изложбата "Елиезер
Алшех и "естетика
на безобразието" в
Софийската градска
художествена галерия през 2018 г., по
случай 110 години
от рождението му.
Художественото
наследство на
Алшех винаги е
възбуждало огромен
интерес както у
колекционерите и
публиката, така и у
видни художествени
критици - само част
от имената, които
са изследвали
Е. Алшех в дълбочи-

на, са Ружа Маринска, Румяна Константинова, Аделина
Филева, Пламен В.
Петров. Проследявайки хронологично
пейзажите, можем
да тръгнем по
стъпките на художника, чийто живот е
белязан от постоянно пътуване и
търсене - от България, през Германия,
Италия, Франция, та
чак до Аржентина,
където художникът
намира своя пристан, а впоследствие
и края на своя
житейски път. ç



Àðò ãàëåðèÿ Le Papillon ïðåäñòàâÿ Õðèñòî Õðèñòîâ
ñ èçëîæáàòà „Ïðåìèíàâàùè ôèãóðè“

Íàêðàòêî

„Сцена на вековете“ в
Царевец отново оживява
15 спектакъла ще гледаме
на "Сцена на вековете"летен оперен фестивал в
крепостта "Царевец" Велико Търново. Форумът
ще се проведе от 30 юни
до 10 септември. За първи
път ще има майсторски
клас по оперно пеене,
воден от световната прима
Красимира Стоянова.
Включени са балетна
постановка и мюзикъл,
изпълнени от деца. Артистичен директор на феста е
маестро Владимир Бошнаков. Със спектакли ще се
представят оперите от
Варна, Стара Загора, Русе
и Пловдив и Великотърновският театър.

София Лорен с награда
за най-добра актриса
София Лорен спечели
престижна годишна
награда за най-добра
актриса за филма "Животът пред теб". Наградата за
италианско кино "Давиде
ди Донатело" се дава
веднъж годишно за кино
постижения. Звездата,
която е на 86 години,
каза: "Вълнувам се както
преди 60 години, когато
за първи път получих тази
награда". Режисьор е
нейният син Едоардо
Понти, а във филма играе
и момчето Ибрахим Гая,
за когато актрисата казва,
че е "прекрасно, вълшебно
дете". Италианското
правителство подготвя
голям проект за съживяване на филмовото студио
Cinecita с инвестиция от
300 милиона евро.

