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Âåëèçàð Åí÷åâ çîâå:
Ïåíñèîíåðèòå íà áóíò!
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Президентът на Славия и
член на Изпълкома към
БФС Венцеслав Стефанов
разкри пред БЛИЦ, че
Борислав Михайлов
нямало да се кандидатира
за нов мандат начело на
БФС. "Първо, искам да
подчертая, че аз не знаех
за намерението на Боби
да си оттегли оставката и
да се върне като прези-
дент на БФС. Не се бяхме
чували и виждали месеци
наред. Изненадах се,
когато го видях да
пристига за заседанието
на Изпълкома. Боби е
достатъчно голям човек,
умен и си взима сам
решенията", заяви Венци
Стефанов.

Ìîäåëúò
"ÃÅÐÁ"

 Индия регистрира
рекорден брой случаи на
заразяване и на смърт от
Covid-19 за денонощие.
За последните 24 часа
са установени 412 262
новозаразени, с което
общият им брой надхвър-
ли 21 млн. по данни на
здравното министерство.
Броят на починалите
достигна 230 168, след
като от сряда бяха
регистрирани нови 3980
смъртни случая. Индийс-
ката централна банка
съобщи в сряда, че ще
деблокира 6,7 млрд.
долара за евтино финан-
сиране на производители
на ваксини, за болници и
предприятия от здравния
сектор с цел борба срещу
втората вълна от Covid-
19, която съсипва
страната. Тези заеми ще
бъдат на разположение
до 31 март идната
година.

Г
ергьовден! Ден на
храбростта и Ден
на Българската ар-
мия! Ден на наци-

онална гордост, чест и
достойнство... толкова,
колкото са ни остана-
ли, но все пак нацио-
нален празник! Праз-
ник, започнал в далеч-
ната 1880 г. - две годи-
ни след края на Руско-
турската война и Ос-
вобождението ни от
петвековно иго. На то-
зи парад са марширу-
вали 32-ма опълченци,
наградени с първия ор-
ден на Свободна Бъл-
гария - "Орден за храб-
рост"!

И такава е повеля-
та на Гергьовден! Бъл-
гарската православна
църква, народът, вой-
ската, политиците и
държавният глава и
главнокомандващ да
бъдат заедно на водос-
вета на бойните ни зна-
мена и на военния па-
рад пред Паметника на
Незнайния войн и храм-
паметника "Св. Алек-
сандър Невски".

И точно в същия
час и минута, когато
цяла България с тре-
пет гледаше на живо
или чрез телевизионни-
те екрани постижения-
та на българските вой-
ни - пилоти, специални
и сухопътни войски, мо-
ряци и гвардейци..., за-
почна "извънреден "
брифинг на премиера  в
оставка, вездесъщия
Бойко Борисов. Явно за
"тризвездния българс-
ки генерал" няма нищо
свято и патриотично,
няма чест и достойнст-
во. Щом той не коман-
два парада и не му ко-
зируват (ръкопляскат),
се появява единствено
грозното лице на ра-
зяждащото му безпре-
делно его, на жаждата
му за власт и неовла-
дени страхове, че вече
не е Командирът на
държавата.

Изоставил общува-
нето с "народа" от про-
зореца на Джипката,
Борисов бе обладан от
типичния му за послед-
ните месеци агресивен
тон и несвързан сло-
воред, изпълнен с нер-
вност и обвинения към
другите, но не и към
собствената му безкон-
тролна власт, упражня-
вана цели три манда-
та!? Уволненият минис-
тър-председател както
винаги зае позата на
жертва!

Крупният агробизнесмен Светослав Ил-
човски  разказа в парламента потреса-
ващи неща за модела на управление на
ГЕРБ. Ако са верни твърденията му, то-
ва ще е основа за сериозни корупционни
разкрития в най-високите етажи на
властта

Ãåðãüîâäåí - Äåí
íà õðàáðîñòòà, íî
íå íà ôîáèèòå íà
åäèí "ãåíåðàë"
â îñòàâêà

в действие
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На 9 май се навър-
шват 76 години от Ве-
ликата победа над фа-
шизма в Европа и све-
та. Постигната с геро-
изма и милионите жер-
тви на Червената ар-
мия и народите на Съ-
ветския съюз и на дър-
жавите съюзници, с ге-
роизма на антифашис-
тката съпротива в ев-
ропейските страни, по-
бедата създаде шанса
Европа да живее в мир

Äà îòáåëåæèì çàåäíî Äåíÿ íà Ïîáåäàòà 9 ìàé

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА

” Убийствен рекет и годишна такса
спокойствие в размер на 700-800 хиляди
лв., стигаща по-късно до 50% от цял биз-
нес в рамките на 40 млн. лева.
” Бизнесменът твърди, че пред очите

му на рожден ден на министър-председате-
ля Борисов Иван Пилето и най-богатият
българин му подарили кюлчета злато. Спо-
ред Илчовски след иронична забележка от
Борисов "Иван след това се реванширал на
премиера с едно малко и две големи злат-
ни кюлчета".
” "Министерството на земеделието е

контролирано от Иван Пилето. Никой не
може нищо да вкара без тях. Затова хра-
ната ни е най-боклучивата в света и в
същото време най-скъпата", добави бизнес-
менът.
” "Мата Хари", заснела кюлчетата и

пачките в премиерското чекмедже, е плей-
мейтка и момиче на повикване.

София. Денят на храбростта
и на Българската армия - 6

май, Гергьовден - бе честван
пред Паметника на Незнай-
ния воин с демонстрация на
самолети и вертолети на ВВС

и ВМС. Президентът и
върховен главнокомандващ
на Въоръжените сили Румен
Радев прие почетния строй
на представителните части.

Снимки Пресфото БТА
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и съгласие.
Нека заедно - с чув-

ство на уважение към
героизма и с радост и
надежда за мир - да от-
бележим  празника на
Победата на 9 май
(неделя) от 10.00 часа
пред Паметника на
Съветската армия в
София с поднасяне на
венци и цветя и с ми-
тинг-концерт.

Национален инициа-
тивен комитет
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Îìåðòàòà íà ÃÅÐÁ ñå ïðîïóêâà:
Áèçíåñìåí ñâèäåòåëñòâà çà êþë÷åòàòà, "Ìàòà
Õàðè" è òàêñà ñïîêîéñòâèå ïðåä âëàñòòà
Àêî ñà èñòèíà òâúðäåíèÿòà íà Ñâåòîñëàâ Èë÷îâñêè, íàÿâå
èçëèçà ñòðàøíàòà êàðòèíà íà ìàôèîòñêî-ìóòðåíñêèÿ
ìîäåë íà îòèâàùàòà ñè âëàñò íà Áîéêî Áîðèñîâ

Бизнесмен разказа в
парламента потресаващи
неща за премиера Бори-
сов, за т. нар. Мата Хари,
която е снимала кюлчетата
злато в спалнята на пре-
миера; за клипове със
сексуални издевателства в
затвора върху известен
бизнесмен с цел да го
изнудват за пари; за
убийствен рекет; за годиш-
на такса спокойствие в
размер на 700-800 хиляди
лв., стигаща по-късно до
50% от цял бизнес в
рамките на 40 млн. лева.

Изнесените факти са
ужасяващи, ако са верни,
пише "Епицентър".

Бизнесменът Светослав
Илчовски застана пред
комисията по ревизия на
Мая Манолова и говори
близо час, но изслушване-
то му беше провалено от
депутати от ГЕРБ.

Светослав Илчовски -
един от големите земевла-
делци в България, който в
началото на тази година
обяви, че мести бизнеса
си в САЩ, заяви, че е бил
изнудван от собственик на
друга фирма, който се е
представил за говорещ от
името на Борисов. Прину-
дата била за това да
продава зърно под пазар-
ните цени. Преди време
Илчовски  беше основен
свидетел в процеса срещу
бившия депутат от ГЕРБ, а
после и от ДПС Димитър
Аврамов.

Бизнесменът твърди, че
пред очите му на рожден
ден на министър-председа-
теля Борисов Иван Анге-
лов - Пилето (собственик
на фирма "Градус") и най-
богатият българин Цоло
Вутов (собственик на 50%
от "Геотехмин" ООД) му
подарили кюлчета злато.
"Иван Ангелов, който
според Илчовски бил
ковчежникът на премиера
за изпиране на пари",
донесъл малко кюлче.
След него Вутов пристиг-
нал с голямо кюлче злато.
"Е, Иване, толкова ли ти
се откъсна от сърцето,
виж какво голямо кюлче
ми е донесъл Цоло", казал
Борисов.  И Иван след
това се реванширал на
премиера с едно малко и
две големи златни кюлче-
та, поясни Илчовски.

"Министерството на
земеделието е контролира-
но от Иван Пилето. Никой
не може нищо да вкара
без тях. Затова храната ни
е най-боклучивата в света
и в същото време най-

скъпата. Не ни управляват
министри, а такива като
Пилето - във всички секто-
ри, пълен контрол. Бълга-
рия е разделена на губер-
нии, но напоследък се
оядоха и започнаха да си
гледат в канчетата един на
друг. Така убиват предпри-
емаческия дух на младите
хора. Не сме имали въз-
можност да застанем
открито, защото всичко се
контролира от ГЕРБ",
добави той.

Светослав Илчовски
каза още, че регионалният
министър в оставка Петя
Аврамова през септември
2020 г. го е изнудвала да
спре да купува земи с
думите: "Спри, бе! Спри да
купуваш земя, бе! Спри
или ще те дам на нашите
прокурори". Срещу него
била образувана безрезул-
татна проверка.

Илчовски се представи
като крупен собственик на
земя - притежаващ 150 000
декара земя, 100 000 от
тях - лична собственост.
Той започнал да купува
земя преди 17-18 години,
като твърди, че никога не
е участвал в проекти с
еврофондове, за да не
става зависим.

Проблемите му почнали
през 2012 г., след като от
държавно дружество му
поискали "почерпка" от по
10 000 лв. за напояване в
рамките на проект за
поливно земеделие.

Бизнесменът тръгнал да
търси контакт в местния
офис на ГЕРБ в Червен
бряг и оттам го свързали с
друг крупен бизнесмен,
приближен до властта, от
Стара Загора. Двамата се
разбрали, като цената на
спокойствието била биз-
несменът да осигурява
евтино зърно на човека от
Стара Загора. "По 700-800
хиляди лв. на година се
получаваха, но аз изкар-
вам по 10 млн., давах ги
тези пари за спокойствие",

обясни Илчовски.
От думите му се разбра,

че покрай тези подаръци
той е бил допуснат в
близкия кръг до властта,
където се правел на
"балък".

Исканията към него с
времето обаче ставали все
по-нагли. Имало е натиск
за закопаване на трупове
на норки в негови земи,
както и покана за фиктив-
но завишаване на обороти
на компании, които възна-
меряват да се листват на
борсата.

Такса спокойствие -
50% от продукцията

Разривът в отношенията
настъпил окончателно
през септември 2020 г.
Тогава му била поискана
50% от продукцията,
възлизаща общо на 40
млн. лв. годишно. "Искаха
да дам моята продукция,
защото работех в тяхната
държава", разказа бизнес-
менът. По това време
получил предупреждение
по телефона от министър
да спре да купува земе-
делска земя, защото щели
да го дадат на "нашите
прокурори".

"Всеки ден е схема
тука", беше една от репли-
ките на Илчовски за това
как функионират нещата
през последните години.
Според него всеки сектор
е разпределен и се конт-
ролира от бизнесмени,
приближени до властта, а
"министрите са кукли на
конци".

Разказа, че се е срещал
с министър-председателя в
ловна хижа.

Най-скандалната част от
разказа на бизнесмена
обаче бе за съдържанието
на два записа и участието
му в три сбирки, на които
е присъствал Бойко Бори-
сов - през 2013, 2018 и
2019 г. По думите му те
били провеждани в рези-
денцията край Студена,

След цял един месец -
през който къдреха из-
борния закон - накрая се
сетиха за българските
бедняци.

Обаче заседанието на
Парламента доникъде не
стигна - и го закриха със
скандал.

Нямат ви за нищо -
изобщо не се надявайте
и на тия.

Поне стана ясно, че на
българските управници и
през ум не им минава, че
вие имате права - напри-
мер правото на справед-
лива пенсия.

Чухме отдавна извест-
ни неща: над милион и
сто хиляди души получа-
ват пенсии/подаяния, ко-
ито ги отпращат доста под
границата на бедността -
направо казано, в някак-
ви гробищни тарифи.

Но нямаше пролети
сълзи.

От години пенсиите не
се преизчисляват - това
си е направо геноцид сре-
щу стотици хиляди пенси-
онери, абсурдно разсло-
яване на пенсионерската
общност/маса.

Сами го казват, и пак
няма сълзи - хайде към
гробищните паркове.

Какви кротки, търпели-
ви хора са българските
пенсионери - преживели
един достоен живот - а
сега ги подмятат в неле-
пи парламентарни разп-
равии.

Накрая пуснаха заве-
сата.

И пропуснаха шанса да
оставят след себе си не-
що положително.

Големият/Съдбоносни-
ят въпрос е очевиден: как
да се възстанови връзка-
та Народ/избиратели - де-
путати.

Тя съществува само в
изборния ден, и то фор-
мално/бездушно.

След това всичко прик-
лючва.

Какви хора са това,
нормалният разум не мо-
же да ги проумее.

Милиони хора влачат
скотско съществуване и
оцеляват по някакъв нео-
бясним начин - а тия го-
ворят за "харесване"…

Забравете по най-бър-
зия начин 45-ия парла-
мент.

Êåâîðê  ÊÅÂÎÐÊßÍ

Îò Ôåéñáóê
(Ñúñ ñúêðàùåíèÿ,

çàãëàâèåòî å íà ÇÅÌß)

Ïåíñèîíåðñêè
ãåíîöèä

бившата резиденция на
Тодор Живков, присъства-
ли по 30-40 души, за да
уточняват "искания къде,
как, кога и кой".

"Нарочно плащах пари,
губих пари само и само
да мине тяхното време",
каза свидетелят.

Сплашване с клипове
с изнасилване на
арестуван бизнесмен!

Бизнесменът деклари-
ра, че е присъствал на
сбирки заедно с премиера
Борисов, на когото  са му
показвали клип със сексу-
ални извращения над
бизнесмен, лежащ в
затвора. Спомена имената
на Миню Стайков и Нико-
лай Банев.

"На такава среща се
събират и се обсъжда кой
ще бъде сдробен. Беше
поръчан известен бизнес-
мен, който е още в затво-
ра. От Карнобат... Показа-
ха ми клипове как издева-
телстват върху един от
известните бизнесмени - в
килия, сексуално. Да го
изнудват за огромни
пари", разказа бизнесме-
нът. Той обяви, че не
разполага с този запис и
само го е гледал.

"Мата Хари" - момиче
на повикване
за 5000 лева!?

Имал обаче друг запис.
"Клипът е за едно моми-
ченце, което всеки го
търси в България.  Извест-
на плеймейтка, тя си
работи момиче на повик-
ване.

Тя лично му споделила,
че е била наета срещу
5000 лв. да обслужи
премиера и тя е направи-
ла снимките в спалнята
му", твърди пред комисия-
та бизнесменът. Самите
кюлчета пък били подарък
за рожден ден на Бори-
сов.

Той каза, че познава
момичето, но няма да
каже името й, защото тя
има дете. Няма никаква
Мата Хари, подчерта той.

Илчовски разказа, че
мнозина от ГЕРБ ненавиж-
дали този кръг на Бори-
сов, но от страх не смее-
ли да реагират.

Депутатът от ГЕРБ
Маноил Манев нарече
бизнесмена лъжесвидетел
и обяви заседанието на
комисията за цирк.

Появиха се и още
депутати от ГЕРБ, включи-
телно и Петя Аврамова, за
която бизнесменът твърди,
че го е заплашвала. Тя
заяви, че не познава този
човек и че смята да
потърси правата си пред
съда. ççççç

,

ПриЗЕМЯване



ÁÚËÃÀÐÈß 7.05.2021
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

3

"Правим това изявление,
за да се знае истината как-
во се случи днес в парла-
мента. "Има такъв народ",
чрез председателката на
парламента, ГЕРБ, ДПС и
"Да, България" опропастиха
възможността днес да се
вземе окончателно решение
за преизчисляване на всич-
ки пенсии, което ние вне-
сохме в парламента. Нека
българските граждани да
знаят истината, че тези пар-
ламентарни групи ни подк-
репиха на първо четене аб-
солютно лицемерно и със
съзнанието, че няма да се
стигне до второ, но да ка-
жат, че са гласували "за" и
в предизборната кампания
да продължат да лъжат въз-
растните хора. Когато се
стигна до истинското реше-
ние, да го гласуваме и на
второ четене и да стане
окончателно, си пролича кой
за какво се бори в този пар-
ламент. Маските паднаха."
Това заяви председателката
на БСП Корнелия Нинова на
извънреден брифинг в пар-
ламента в сряда.

"Нашата позиция е пос-
ледователна, принципна и
неотстъпчива пет години - за
преизчисляване на пенсии-
те като единствения начин
на възрастните хора в Бъл-
гария да бъде осигурен дос-
тоен живот. Не вярвайте на
думи, гледайте делата. Гла-
суването днес показва, че
единствено БСП може да
направи факт преизчислява-
нето на пенсиите. Ние ще
продължим да се борим по
същия начин за преизчис-
ляването на пенсиите и за-
напред", посочи още тя.

"Скъпи наши майки и ба-
щи, баби и дядовци, трябва
да знаете истината за лице-
мерието и задкулисието. В
Народното събрание се гла-
сува на първо четене наше-
то предложение за преиз-
числяване на пенсиите със
завидно единодушие. Пора-
ди това, че парламентът се
разпуска другата седмица,
предложихме да се приеме
днес и на второ четене и
най-накрая да получите
справедливост за труда си.
И тук маските паднаха. Има
такъв народ, чийто предста-
вител е председателят на
парламента, отказаха гласу-
ването. ГЕРБ и "Демократич-
на България" се обявиха съ-
що против. Всичко се случи
под директния натиск на

Íèíîâà:  Ïðîìÿíàòà íà íîâèòå
ïàðòèè ñå îêàçà ïîäìÿíà ïîä
äèêòîâêàòà íà ÃÅÐÁ è ÄÏÑ
Ñ îòêàçà çà ïðåèç÷èñëÿâàíå
íà ïåíñèèòå ïðîìÿíàòà ñå
ïðåâúðíà â ïîäìÿíà, çàÿâè
ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ

Íà òîçè äåí

�

Събития

� 1895 г. - Руският учен Алек-
сандър Степанович Попов демон-
стрира пред Руското физикохи-
мично общество своето изобре-
тение - първия в света радиопри-
емник.
� 1945 г. - България във Вто-

рата световна война: Първа бъл-
гарска армия в Австрия се уста-
новява в село Фьолкермаркт в об-
ласт Каринтия.
� 2000 г. - Владимир Путин

полага клетва като втори демок-
ратично избран президент на Ру-
сия.

Родени

� 1840 г. - Пьотър Чайковс-
ки, руски композитор
� 1892 г. - Йосип Броз Тито,

президент на Югославия
� 1901 г. - Гари Купър, аме-

рикански актьор
� 1914 г. - Андрей Гуляшки,

български писател
� 1919 г. - Ева Перон, първа

дама на Аржентина
� 1957 г. - Вероник Жано,

френска актриса
Починали

� 1924 г. - Димитър Благо-
ев, български политик, основател
на социалистическото движение
в България
� 1966 г. - Станислав Йежи

Лец, полски писател

ДПС. Какво се оказа: всич-
ки те са гласували "за" на
първо четене с пълното съз-
нание, че законът няма да
мине окончателно, но за да
ви лъжат, че са  го подкре-
пили. За пореден път се ви-
дя, че ПРОМЯНАТА, така
шумно декларирана от но-
вите партии в парламента,
е ПОДМЯНА под диктовка-

на ЦИК и затова Изпълни-
телното бюро на БСП реши,
че ще излъчим единствено
заместник-председател. Но
остава въпросът защо вто-
рата парламентарно предс-
тавена формация - "Има та-
къв народ", не излъчи пред-
седател. След заявки, че ис-
кат честни и прозрачни из-
бори, най-логичното би би-
ло представител на "Има та-
къв народ" да оглави Цент-
ралната избирателна коми-
сия. Тяхното решение да не
предложат такъв буди въп-
роси", каза по отношение на
провелите се днес консул-
тации при президента за оп-
ределяне на състава на
ЦИК.

На въпрос относно при-
тесненията дали възрастни-
те хора ще успеят да се
справят с машинното гласу-
ване, Анастасова отговори
така: "На много места с очи-
те си видях как възрастни-
те хора гласуваха с маши-
ни, а останалите не. Това по-
коление се справя с всички
задачи, ще се справи и с
тази".

В края на разговора Ире-
на Анастасова изрази уве-
реност, че БСП ще увеличи
резултата си на предстоя-
щите избори.ç

предаването "Още от деня"
по БНТ.

"Години наред отстояваме
и ще продължаваме да отс-
тояваме нашите приоритети
в подкрепа на младите се-
мейства и на възрастните хо-
ра", подчерта Анастасова и
отбеляза, че е показателно
какви са приоритетите на
другите формации, щом БСП
е една от само две парла-
ментарни групи, внесли со-
циален законопроект.

Анастасова заяви, че
БСП не иска властта на вся-
ка цена и затова е върнала
мандата за съставяне на
правителство. "Нали никой
не живее с илюзията, че
след като всички парламен-
тарни групи вкупом казаха,
че няма да подкрепят наше
правителство, можехме да
направим кабинет? Ние не
искаме излишно да прота-
каме процедурата и смята-
ме, че колкото по-бързо вър-
нем мандата, толкова по-
бързо ще има сформирано
служебно правителство с
надеждата наистина да се
постигне ревизия на досе-
гашното управление", комен-
тира тя.

"Не смятаме, че като тре-
та политическа сила не тряб-
ва да излъчим председател

та на старите - ГЕРБ и ДПС.
Лъгаха ви преди изборите,
излъгаха ви и след тях. Ние
продължаваме упорито,
принципно и стабилно да се
борим за социалната кауза."

Това написа председате-
лят на БСП Корнелия Нино-
ва във Фейсбук.

"В Народното събрание
една от точките в дневния
ред бе нашето дългогодиш-
но предложение за преиз-
числяване на всички пенсии.
То беше прието от всички
парламентарни групи на
първо четене и беше логич-
но то да мине веднага и на
второ четене, след като ня-
маше направени заявки за
предложения между първо
и второ четене. Г-жа Нино-
ва направи именно такова
предложение, но то бе отх-
върлено от ГЕРБ, ДПС, "Има
такъв народ" и "Демократич-
на България". Това означа-
ва, че те са гласували лице-
мерно и с ясното съзнание,
че този парламент има са-
мо още един работен ден
живот и няма как този за-
кон да се приеме", така
обясни събитията в Народ-
ното  събрание от сряда сек-
ретарят на парламентарна-
та група на "БСП за Бълга-
рия" Ирена Анастасова в

Âåëèçàð Åí÷åâ çîâå: Ïåíñèîíåðèòå íà áóíò!
"В петък, 7 май, от 09.00 часа, около Народното събрание трябва да има кордон от пенсио-

нери и бунтовни граждани.
Депутатите от БСП продължаваме битката за българските пенсионери. Предстои съдбоносно

второ гласуване за преизчисляване на пенсиите.
На първо гласуване депутатите одобриха с огромно мнозинство предложението на БСП. Но

в нарушение на парламентарния правилник, който е със силата на закон, председателят на НС
Ива Митева не позволи второ гласуване, поради което окупирахме трибуната и заседанието бе
прекратено.

Ние искаме справедливо индексиране на всички пенсии, а не унизителни подаяния по
Великден и Коледа. Необходимият един милиард е в "Сребърния фонд"!

Сега или никога трябва да победим антисоциалната система, която на 5 май бе защитена
от "Има такъв народ", ГЕРБ, ДПС и "Да, България".

На 5 май паднаха маските на  партийните слуги на българския капитализъм!
Всъщност тези четири партии са най-големите врагове на два милиона български пенсионе-

ри - най бедните и най-болните  пенсионери в Европейския съюз.
7 май е Денят на истината!"
Това написа във Фейсбук народният представител от парламентарната група на "БСП за

България" Велизар Енчев.

От стр. 1
Този път не беше менискусът, а
обвинения към опонентите му в
лицето на президента Радев и пар-
ламентарните партии, които гот-
вели "капан" на ГЕРБ и не излъ-
чили шеф на ЦИК!? Ето защо той
в Деня на храбростта оттеглял ня-
кой си Ципов като председател
на ЦИК (въпреки че ГЕРБ орева
орталъка как този пост им се по-
лага!)!? Страхливец, без чест и
достойнство - това е диагнозата
за Борисов на Гергьовден.

Той е  все по-изолиран от на-
рода! Останал в измамното обк-
ръжение на скъпоплатени чинов-
ници и бизнесмени, Борисов из-
плака "болката" и фобията си от
служебния кабинет на президен-
та Радев, като нервно замаза сви-
детелствата на едър бизнесмен от
Северозапада за произхода на
кюлчетата, за "Мата Хари" и за
партийно-държавния рекет върху
бизнеса, достигащ 50% за такса
"Спокойствие".

Алчността за еднолична власт
и пари са истинското лице на ма-
фиотско-мутренския модел на уп-
равление на Борисов, който дър-
жи България повече от десетиле-
тие на абсолютното европейско
дъно. Затова на 11 юли с масов
вот за промяна и реална соци-
ална алтернатива този модел
трябва да си отиде завинаги!

Ãåðãüîâäåí - Äåí íà
õðàáðîñòòà, íî íå
íà ôîáèèòå íà
åäèí "ãåíåðàë" â
îñòàâêà
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Ðóñèÿ ñïèðà ïîëåòèòå çà
ñâîèòå òóðèñòè äî Áúëãàðèÿ

Русия спира полетите на
своите туристи за България
и оставаме втори сезон
без тях по Българското
Черноморие, обяви за
ТравелНюз Евелина Пуле-
ва, член на УС на Бургас-
ката регионална туристи-
ческа камара. Последният
полет на руската авиоком-
пания S7 до Бургас ще
бъде на 9 май, каза тя.
Досега се осъществяваше
по един полет седмично от
края на март. Спирането
на полетите се случва след

призива на руския политик
Владимир Жириновски,
който поиска държавата
официално да забрани
купуването на имоти в
България, както и пътува-
нията до страната ни с
туристическа цел, припом-
ня Нюз.бг. Туроператорите
имат информация от руски
граждани, че в момента
българското посолство в
Москва не издава визи.
Такива се поставят само
за смесените бракове.
Притеснени сме за сезона.

Òóðîïåðàòîðèòå
èìàò
èíôîðìàöèÿ îò
ðóñêè ãðàæäàíè,
÷å â ìîìåíòà
áúëãàðñêîòî
ïîñîëñòâî â
Ìîñêâà íå
èçäàâà âèçè

Положението е тежко и не
можем да издържим втори
сезон без руски, германски
и британски туристи, които
са сред най-важните гости
за големите курорти,
обясни Пулева. Според нея
служебното правителство
трябва да вземе спешни
мерки. Наскоро германски-
те и британските туропера-
тори анулираха почивките
до България за началото
на летния сезон през май
и юни, припомни Калин
Сутев, управител на "Дести-

нейшън Туристик Сърви-
сис", представител на DER
Touristik в България, в която
група влиза и туроперато-
рът ITS. Чартърната авио-
компания "Бългериън ер
чартър" също е прекратила
полетите от Германия до
летищата Варна и Бургас
до края на юни. Записва-
нията в Германия и на
другите пазари за Българс-
кото Черноморие са в
застой, обяви Нина Чамо-
ва, генерален мениджър на
"Сънтурс", която е предста-
вител на германския
туроператор "Алтурс".

Иван Грошев, управител
на "МТС България", посо-
чи, че голяма част от
записванията отиват към
2022 г. и повече гледат към
следващия, а не предстоя-
щия сезон. Компанията е
представител на германс-
кия туроператор FTI,
британския Jet2Holidays и
руския "Корал". Грошев не
вижда отварянето на
руския пазар и тази
година.ç

РАЙОНЕН  КООПЕРАТИВЕН  СЪЮЗ  гр. ХАСКОВО

ÏÎÊÀÍÀ

На основание чл.16, ал.3 от ЗК и чл.19, ал.1, 2 и ал.3 от Устава на РКС гр.Хасково, УС на РКС свиква общо годишно отчетно-изборно
събрание на 25.05.2021г./вторник/ от 10 часа в залата на РКС гр.Хасково, ул."Скопие" 1, ет.3, при следния:

ДНЕВЕН  РЕД

1. Отчет на УС на РКС за дейността на Съюза за 2020 г.
Докл: Ж. Йончев

/Председател на РКС/

2. Приемане на годишния финансов отчет на РКС  и  на "КООП-
ТУР"ЕООД, "ТЕРРА КООП" ЕООД и "ТЕРРА ТУР"ЕООД за 2020 г. и  раз-
пределение на печалбата. Вземане решение по финансови ревизии
на РКС и   на "КООПТУР" ЕООД, "ТЕРРА КООП" ЕООД и "ТЕРРА ТУР"
ЕООД.

Докл: П. Димитрова
/гл.счетоводител на РКС/

3. Заключение на КС на РКС по отчета на УС за дейността на
Съюза за 2020 г. Докл: Г. Павлов

/Председател на КС/

4. Определяне размера на средствата за дейността на КС през
2021г.

                     Докл:П.Димитрова
/гл.счет. на РКС/

5.  Упълномощаване на УС и Председателя  на Съюза за сключва-
не на договори за придобиване, продажба, замяна, учредяване на
ипотека, учредяване права на строеж и други вещни права; сключва-
не на договори за отдаване под наем на недвижими имоти, договори
за получаване на кредити от банки, други физически и юридически
лица, включително и срещу учредяване на ипотеки върху недвижими
имоти-собственост на РКС и запор на движими вещи собственост на

РКС. Упълномощава УС да се разпорежда със средствата от фонд
"Инвестиции", "Резервен" и неразпределени печалби на РКС, "КООП-
ТУР" ЕООД, "ТЕРРА КООП" ЕООД и "ТЕРРА ТУР" ЕООД, чийто едноли-
чен собственик на капитала е РКС Хасково.

Докл.: Председателя
на комисията по Предложенията

6. Освобождаване от отговорност на председателя на РКС и чле-
новете на УС и КС на РКС за дейността им през 2020 г.

Докл: Председателя
на комисията по Предложенията

7. Освобождаване и избор на председател на РКС.
Докл.:Председателя

на комисията поПредложенията

8. Освобождаване на УС и КС, определяне броя и избор на члено-
ве на УС и КС на РКС.

Докл.:Председателя
на комисията по Предложенията

9. Освобождаване и избор на управител на "КООПТУР" ЕООД, "ТЕРРА
КООП" ЕООД и "ТЕРРА ТУР" ЕООД.

Докл.:Председателя
на комисията по Предложенията

Забележка: Материалите за събранието са на разположение в дело-
водството на РКС, гр.Хасково, ул."Скопие"1 всеки ден от 10 до 14 часа.

По данни на агростатистика-
та у нас в момента се отглеждат
около 1,3 милиона овце, като
броят им през последните годи-
ни драстично е намалял, предуп-
реди БНР. Експертите не са еди-
нодушни по въпроса, но според
различни данни за последните 20

Áðîÿò íà îòãëåæäàíèòå îâöå äðàñòè÷íî å íàìàëÿë
години  броят на  овцете у нас
се е сринал от 11 милиона на
един милион. От началото на пре-
хода броят на чифтокопитните
животни със стопанско значение
е намалял от 16,5 милиона на
2,7 милиона, което означава, че
в България просто са "изчезна-

ли" 14 милиона животни. Друг
проблем, за който алармират
браншовите организации, са
"виртуалните животни". Според
овцевъдната асоциация близо
двеста хиляди у нас са овцете,
които фигурират в системата на
ветеринарните власти, но не и

във фермите. Това е така, защо-
то сред тях се усвояват субсиди-
ите за пасища. За поредна годи-
на животновъдите ще настояват
за нормативни промени, които да
гарантират по-справедливо раз-
пределение на европейските суб-
сидии.ç

Болничната система все
още не е готова за електрон-
ната рецепта, за това нейно-
то въвеждане се отлага за 1
юни, съобщи зам.-министърът
на здравеопазването в остав-
ка Бойко Пенков. Той увери,
че това ще е последното от-
лагане на системата. По ду-
мите му аптеките са почти го-
тови да изпълняват електрон-
ни рецепти. Той отбеляза, че
към момента са издадени към
100 хил., от които само 3 хил.
не са изпълнени. Пенков по-
ясни, че до въвеждането на
този софтуер, до края на ме-
сец май, ще се работи и с
хартиени, и с електронни ре-
цепти. След това ще се пре-
мине към работа изцяло само
с електронни рецепти. Изклю-
чение ще се прави след 1 юни
само за хората с хронични за-
болявания, които имат 3-ме-
сечни рецепти на хартия.ç

Åëåêòðîííèòå
ðåöåïòè ñå
îòëàãàò
çà 1 þíè

Бойко Пенков
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Джон Джоузеф "Джак"
Никълсън е смятан за
едни от най-брилянтните
американски актьори.
Овладял е до съвършенст-
во умението да се въплъ-
щава в тъмни персонажи
или психопати и винаги
успява да омагьоса зрите-
лите с неповторимата си
харизма.

Той казва: "Доволен
съм от факта, че съм
положил необходимите
усилия. Това, от което
винаги съм се притесня-
вал, е, че може да се
откажа, преди да дам
всичко от себе си". Джак е
смятан за един от  велики-
те актьори в историята на
киното. Надарен с потре-
саващ талант, той изглеж-
да добре във всяка роля и
сякаш я изпълва отново

Джак Никълсън - геният на киното

"Записки на младия лекар" на Михаил
Булгаков в ново издание

Цикълът разкази "Записки на
младия лекар" и новелата "Мор-
фин" на руския класик Михаил
Булгаков са събрани в ново
издание на издателство "Нике".
Преводът е на Лиляна Минкова,
а оформлението е на Дора
Иванова.

Историите са вдъхновени от
истински случаи в кариерата на
писателя, който сам практикува
лекарската професия. Според
Лидия Яновская - биограф на
Булгаков, той започва да пише
тези разкази през 1919 г., но за
първи път са публикувани през
1925 - 1926 г. в списанията

Сценични кукли и живопис на Любомир Цакев в Стара Загора
Ретроспективна изложба

на Любомир Цакев (1940-
2012) бе открита в западна-
та зала на Художествена га-
лерия Стара Загора. В нея
са събрани 50 произведения
(живопис и сценография),
които представят различни
периоди от творчеството на
Цакев.

"Поводът ни е среща с
човек, който е емблемати-
чен за Стара Загора. Една
от онези личности, които с
емоцията и обаянието си да-
ваха особен привкус на бо-
хемата в Стара Загора", ка-
за по време на откриването
проф. д-р Марин Добрев.
"Всеки, който поне веднъж
е влизал в сградата на Кук-
ления театър на спектакъл,
чиято сценография е на
Любомир Цакев, няма как
да не я е помнил. Всеки,
който в продължение на де-
сетилетия се е срещал с не-
гови картини  по изложби -
също. Събрани в едно прос-
транство, и едното, и дру-
гото направление носят ду-
ха на неговата завидна лич-
ност.  Когато беше весел -
си тананикаше", разказа
още спомени директорът на
Художествената галерия.

За магията зад завесите,

със съдържания. Владее до
съвършенство гротеската и
ролите на луди хора сякаш
са му по мярка. Потреса-
ващо е, е че играл в 70
филма, 12 номинирани за
"Оскар", което е рекорд за
кино историята.

Роден е в Ню Йорк на
22 април 1937 г. Майка
му е танцьорка, а бащата
видимо е нейният парт-
ньор в танците - Доналд
Фурчило. Биографът на
актьора Патрик Милиган
не изключва, че неговият
биологичен баща може да
е мениджърът Еди Кинг.
Много години наивно си
мисли, че майка му е
просто по-голямата сест-
ра, а бабата и дядото -
майка и баща. Едва в
зрелите си години науча-
ва, че голямата сестра е

всъщност майка му. Тя
предпочела да си послужи
с лъжа, за да спаси честта
си.

В училище той не се
задържал на едно място, и
отделял много време на
театъра в школото.  Тази
любов се превърнала в
истинско убеждение, че
трябва да стане артист.
Успял да си намери рабо-
та в студио МGМ в отдел
за мултипликация и
няколко години бил момче
за всичко. Той разнасял
пощата, поръчвал храна
за служителите, дори
чистел. В свободното си
време посещавал курсове
по актьорство.

Звездата му изгрява и
съдбата го потупва по
рамото, когато се среща с
продуцента Джо Пастер-

"Медицинский работник" и
"Красная панорама".

Разказите пренасят читателя
в отдалечена провинция в Русия,
в Муриевската болница, където
веднага след завършването на
университета постъпва героят на
Булгаков - млад и неопитен
лекар.

Големият проблем на 23-
годишния медик е както липсата
на опит, така и невежеството и
мнителността на руските селяни
към медицината.

"Записки на младия лекар"
получава нов живот през 2012 г.,
когато историите на Булгаков са

екранизирани за малкия екран в
сериала A Young doctor's
Notebook. В главните роли са
Даниъл Радклиф и Джон Хам.
Режисьор на първия сезон е
Алекс Хардкасъл, работил за
популярни сериали.

Повестта "Морфин", публику-
вана в изданието на "Нике",
също е вдъхновена от личния
опит на Михаил Булгаков и
борбата му със зависимостта
към един от най-разпростране-
ните по онова време опиати. И
тя има своя екранизация от 2008
г., дело на режисьора Алексей
Балабанов.

за създадените от него де-
сетки кукли говори директо-
рът на Кукления театър Да-
рин Петков. "Като худож-
ник, дошъл в театъра ни
през 1968 г., заедно с Ва-
сил Апостолов - режисьор,
от работата на този велик
тандем за Старозагорския
куклен театър може да се го-
вори като театър, поставен
на професионална основа.
Основен двигател за това

винаги е бил Любомир Ца-
кев с неговата висока ака-
демична взискателност, с не-
говия художествен вкус, с
неговата безкомпромисност,
с неговия работохолизъм и
неговата голяма, голяма
любов към това, което пра-
ви... Изложбата е памет и
уважение към неговия жи-
вот и творчество, но и част
от нашата идентичност.
Част от неговия свят, в кой-

то сме живели и живеем",
допълни Петков.

Любомир Цакев е талан-
тлив живописец и е сред
най-значимите фигури в
българската куклена сценог-
рафия. Роден е през 1940 г.
в гр. Елхово. През 1968 г.
завършва специалност
"Сценография" при проф.
Георги Каракашев в Худо-
жествената академия и спе-
циализира куклена сценог-
рафия в Прага. Постъпва в
Старозагорския куклен теа-
тър. От 1969 г. започват
участията му изложбите на
старозагорските художници
и първите му самостоятел-
ни изяви в областта на кук-
лената сценография. Талан-
тът му е забелязан бързо и
още през 1970 г. получава
индивидуална награда на
Фестивала на куклената пи-
еса във Варна за сценогра-
фията към "Ян Бибиян" от
Елин Пелин. От 1973 г. е
член на СБХ, а от 1976 до
1990 г.  е председател на ху-
дожествения съвет на СБХ
- група Стара Загора. През
1982 г. е назначен за ди-
ректор на Държавен куклен
театър - Стара Загора и ос-
тава на поста до 1996 г. ,
когато тежка парализа пре-

късва активната му творчес-
ка дейност. Умира на 17
февруари 2012 г.

Любомир Цакев е сце-
нограф на над 70 куклени
и редица театрални, балет-
ни и оперетни постанов-
ки. Гостувал е като худож-
ник-постановчик на кукле-
ните театри в Санкт Пе-
тербург, Краков, София,
Пловдив, Сливен, Варна,
Русе и т. н. Куклени спек-
такли с негова сценогра-
фия са представяни в
Иран, Франция, Австрия,
Кипър, Полша, Русия, Ис-
пания, Чехия и др. Участ-
вал е в международни фо-
руми в Прага, Бърно, Сао
Пауло. Удостояван е с наг-
ради от редица форуми на
българските куклени теат-
ри, от Съюза на българс-
ките художници, Съюза на
артистите в България. Се-
демкратен носител е на
наградата "Стара Загора".
Организирал е четири са-
мостоятелни изложби. Не-
гови живописни произве-
дения притежават галерии
на Стара Загора, Кюстен-
дил , Казанлък , Ямбол ,
Хасково, както и частни ко-
лекции в България, Герма-
ния и Великобритания.

нак. Той просто видял в
него талант и го насочил
към отлични учители по
сценична реч и  актьорска
игра. Благодарение и на
Пастернак получил работа
в театър и изиграл малки
роли в тв сериали. Втора-

та съдбоносна среща е с
режисьора Роджер Карман,
който по това време
търсел млади таланти. Той
поканил Джак да играе
във филм за убийци, но се
получил провал на лентата
и дори неговата игра
минала под знака минус.
Това обаче само го вдъх-
новило и амбицирало.
Независимо от откровено
лошите филми на Корман
- "Магазинче за ужаси"
(1960) и "Гарван" (1963),
именно той отваря път за
актьора към голямото
кино. Критиците виждат в
младежа големи възмож-
ности и казват, че няма
още роля, която да разкрие
истински неговите въз-
можности. През 1969 г.
съдбата му дава този
шанс.
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Актрисата Дакота
Джонсън ще се снима
в киноадапатция по
романа "Доводите на
разума" от Джейн Ос-
тин, съобщи Варайъ-
ти. Режисурата е пове-
рена на Кари Кракнел,
а адаптираният сцена-
рий на Рон Бас и Алис
Виктория Уинслоу.

Дакота Джонсън във
филм по роман на
Джейн Остин

Творбата е открита
в кутия за обувки в
Бодлиевата библиотека
на университета в Ок-
сфорд и показва една
по-мека страна на ав-
тора, свързван обикно-
вено с по-мрачен све-
тоглед. Филип Мар-
лоу, вероятно най-са-
мостоятелният сред де-
тективите в литерату-
рата, не е имал шефо-
ве и никой, който да
му се пречка в работа-
та. Създателят му, пи-
сателят Реймънд Чан-
длър, обаче се е нуж-
даел от помощ. Есето
му "Съвети към секре-

Откриха неизвестно есе на Реймънд Чандлър

Избират най-добрата библиотека на света
Наградата се дава от

IFLA - международна орга-
низация на библиотечните
асоциации и институции.
Условието е да е отворила
врати в периода 2019-2020
г.

Сред критериите за оцен-
ка са например функционал-
ната архитектура и решения,
които илюстрират дигитал-
ното развитие, но също та-
ка правят видима и мест-
ната култура. Сред кандидат-
стващите могат да бъдат об-
ществени или градски биб-
лиотеки.

Най-важно за една мо-
дерна библиотека е да се
превърне в движеща сила за
местната общност. В архи-
тектурно отношение трябва
да създава единен комплекс
с околните постройки и от-
ворени пространства. Сама-

Очаква се снимки-
те да започнат през
май. "Доводите на ра-
зума" е последният ро-
ман на Джейн Остин.
Той е екранизиран ня-
колко пъти, включи-
телно през 2007 г. със
Сали Хокинс. Най-но-
вият филм на Дакота
Джонсън е "Нашият

приятел" с Джейсън
Сегел и Кейси Афлек.
Скоро ще я видим в
"Изгубената дъщеря" с
Маги Джиленхол.

Дакота е типично-
то момиче от Тексас -
руса и със сини очи,
тя е копие на майка
си .  Дакота Мауи
Джонсън е родена на

4 октомври 1989 г. в
Остин. Майка й е Ме-
лани Грифит, а баща
й е Дон Джонсън -
звездата от "Маями
Вайс". Нейната баба
по майчина линия е
актрисата активист Ти-
пи Хедрен - най-голя-
мата муза на Алфред
Хичкок.

тарката" излиза тази
седмица в литератур-
ното списание
"Странд" и съдържа
иронични инструкции
към асистентката му
през 50-те години на
миналия век - Хуани-
та Месик.

За Чандлър, който не
общувал с много хора с
изключение на съпруга-
та и неколцина близки
приятели, работата е
много лично занима-
ние. Тонът му към Ме-
сик варира от такъв на
снизходителен работода-
тел до злочест съпруг.

"Ти си човешко съ-

щество. Невинаги ще
се чувстваш добре. Ще
бъдеш изморена и ще
искаш да полегнеш.
Кажи си. Направи го.
Ще се ядосваш, ще ти
се иска да излезеш за
малко. Кажи и го нап-
рави. Ако дойдеш на
работа късно, не се из-
винявай. Само ясно
обясни защо се е слу-
чило, колкото и глупа-
во да е обяснението.
Може да си спукала гу-
ма. Може да си се ус-
пала. Може да си се
напила. Ние и двама-
та сме просто хора",
пише Чандлър.

та й архитектура да е отра-
жение на ценностите, вър-
ху които се изгражда живо-
тът.

Сред другите фактори ед-
на библиотека да е успеш-
на е например функционал-
ността на помещенията, ко-
ито предлага. Преценява се
как въздействат те върху хо-
рата, които използват биб-
лиотеката.

Важно е също за какво
предоставя територията си
библиотеката, какви иници-
ативи тръгват от нея. И да-
ли в едно и също простран-
ство могат да се организи-
рат различни по характер
прояви.

Съвременната библиоте-
ка според IFLA е територия
за обучение, за трупане на
допълнително познание.
Един от начините това да

се случи е чрез модерните
технологии. Затова се оце-
няват иновативността и

творческият подход в изпол-
зването им. Важно е чрез ди-
гитализация да се създаде

пространство, което да слу-
жи максимално на нуждите
на хората от общността.

"Мир на кумирите ни" е новият лауреат на
"Цветето на Хеликон"

Това е награда, която по
традиция се връчва на Све-
товния ден на книгата и ав-
торското право - 23 април,
и реално се дава от читате-
лите - за най-продавана кни-
га от изминалата година. За
2020-а неин носител, опре-
делен от петчленно жури,
стана сборникът на Иван
Станков "Имена под снега".

Сега статуетката отива
при Георги Мишев за кни-
гата "Мир на кумирите ни".
Тя носи подзаглавие "Бележ-
ки под линия II", защото е
втора част на мемоарната
проза на писателя. Както и
първата - "Мир на страха
ни", произведението отразя-
ва нашето недалечно мина-
ло и личностите, белязали

с присъствието си пътя на
автора и на България.

"Цветето на Хеликон" е
безсребрена, но скъпа по
своята емоционална стой-
ност награда, която реално
се дава от читателите - за
най продавана книга от из-
миналата година между 12-
те номинирани за Голяма-
та награда "Хеликон".
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Въпреки че си счупи
глезена по време на сним-
ките на "Мисията невъз-
можна 6", което забави
хитовото продължение с
шест месеца, Том Круз (58)
не престава да демонстрира
безстрашие.

В "Мисията невъзможна
7" той, за ужас на проду-
центите, настоя да изпъл-
нява (както обикновено)
сам каскадите вместо
обичайните каскадьори,
което беше доказано от
последните снимки на
филма във Великобрита-
ния. Локацията е железо-
пътна линия в Северен
Йоркшир, а действието се
развива на покрива на
товарен влак, който, разби-
ра се, се движи и главните
герои тичат по него,
включително приятелката
на Круз във филма, Хейли
Атуел.

Както се подразбира,
снимачният екип трябва да
бъде с тях на влака и не е в
завидно положение въпреки

Том Круз герой в киното
и живота

Световните паметници имат двойници
Мистериозните статуи на

Великденския остров в Чи-
ли имат своето копие в япон-
ската префектура Миядзаки,
по-специално в тематичния
парк Sunmesse Nichinan. В
знак на благодарност за по-
мощта, получена от японс-
кото правителство за ремонт
на оригиналите, на азиат-
ците е позволено да създа-
дат седем високи пет метра
копия, които стоят на брега
на океана. Казват, че имат
силата да носят различни
видове късмет - от добро
здраве до успех в бизнеса.

Статуята на свободата в
Ню Йорк и Париж

Малцина знаят, че Ста-
туята на свободата е пода-
рък от Франция за Ню Йорк,
изпратен в 300 парчета мед-
ни елементи, които са съб-
рани след вдигане на пие-
дестала. Интериорът й е

Скорсезе създава  киномюзикъл по
Гершуин

изключителните мерки за
сигурност на снимачната
площадка. Точно в такъв
момент от снимачния
процес се е случила истинс-
ка драма, последвана от
спасяване, заради което Том
Круз кацна във всички
медии като истински екшън
герой не само на големия
екран, но и в реалния
живот. По време на засне-
мането на сцената на
стълкновение върху влак,
превозващ въглища, един
от операторите изгубил
равновесие и се свлякъл от
товарния влак, оставайки
да виси, закопчан с колани.
Круз спрял и се втурнал да
помага на оператора, за да
му попречи да се плъзне
надолу, извличайки го
обратно на покрива на
влака. Не е било никак
лесно, операторът е имал
голяма, много тежка камера
със себе си. 58-годишният
актьор е бил обезопасен, но
само с тънки, едва забеле-
жими въженца, за да не се

виждат във филма. "Дейли
Мейл" съобщава, че 39-
годишната Хейли Атуел
нервно хапала устната си,
докато гледала драмата, и
че други членове на сни-

мачния екип, които са
били в другия край на
покрива на препускащия
влак, също са се притекли
на помощ.

Епидемията забави

плановете по "Мисията
невъзможна 7", така че
новите приключения на
Том Круз като агент Итън
Хънт можем да видим в
кината на 27 май.

проект на Гюстав Айфел,
който малко след това ще из-
дигне Айфеловата кула. Са-
мо три години по-късно па-
рижката общност, пребива-
ваща в Америка, в чест на
стогодишнината от Френс-
ката революция подарява
друга на френската столица.
Тя е по-малка от първата,
но я има, на остров в река
Сена, до която се стига с
метро от станция Bir-Hakeim.

Бранденбургската врата в
Берлин, а защо не и в Мад-
рид

Звезда в германската ис-
тория, тази бивша врата към
Берлин е символ. Конструк-
ция от пясъчник с височина
26 метра, ширина 65 метра,
дължина 11 метра и увенча-
на от квадрига, е пресъзда-
дена в парк "Европа"на град
Мадрид. Той не е единстве-
ният в голяма културна и

развлекателна зелена зона,
има още 18 европейски па-
метника, които можем да по-
сетим, без да напускаме Мад-
рид. Освен парче от Берлин-
ската стена тук могат да се
видят и Кулата Белем, Ато-
миумът в Брюксел и Лон-
донският мост.

Айфеловата кула в Па-
риж и в… Лас Вегас

В Прага, в Токио, в Сид-
ни, в китайския град Шън-
джен... има 30 копия на най-
известната кула във вселе-
ната. Едно от най-известни-
те е парижкият хотел и ка-
зино в Лас Вегас, на 165
метра височина. Реплика с
размер на половината от
оригиналната желязна кон-
струкция, която Айфел е
проектирал за френската
столица, открита по повод
Световното изложение през
1889 г.

.Мартин Скорсезе и Ър-
вин Уинклер се обединяват
с Джон Карни от сериала
"Съвременна любов", за да
създадат музикален филм
"Очароващ ритъм", вдъхно-
вен от живота и творчест-
вото на композитора
Джордж Гершуин. Карни ще
бъде режисьор на проекта,
но той е създал сценария за-
едно с Крис Клуис, извес-
тен с развлекателното шоу

"Безумна телевизия".
Лентата носи името на

известна песен на Герши-
ун и разказва историята на
млада жена като пътешест-
вие из миналото и днеш-
ния ден на Ню Йорк. Зна-
менитият американски ком-
позитор си отива от този
свят само на 38 години.
Роднините на Гершуин са
одобрили  използването на
негови композиции. Той

пише както класическа му-
зика, така и за Бродуей.
Някои от неговите компо-
зиции в джаза стават стан-
дарти. Пише оперите "8.30
часа", едноактната "135-а
улица" и "Порги и Бес", как-
то самият той я нарича "на-
родна опера". През 1937 г.,
докато е в Холивуд, той
припада по време на рабо-
та и след това умира при
операция.
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Сара-Нора Кръстева: Най-важно е
публиката да бъде с нас
"Преди всичко Ючбунар е град в града

Днес пространството око-
ло улица "Пиротска" без съм-
нение е една от най-шаре-
ните, самобитни и оживени
точки в самото сърце на гра-
да, запазило нещо от духа
на Стара София. Но ако ней-
ната източна част от буле-
вард "Мария Луиза" до Жен-
ския пазар и улица "Стефан
Стамболов" ни навява спо-
мени за онази стара търгов-
ска "Пиротска", където ма-
газините били по-скъпи и
по-едри, а дамите от висше-
то общество се разхождали
с новите си европейски дре-
хи. От "Христо Ботев" на из-
ток, тя е съхранила послед-
ните остатъци от един от
най-бедните, но и най-зна-
менити исторически кварта-
ли на Стара София - "Юч-
бунар".

В края на XIX и начало-
то на XX век "Ючбунар",
или "Три кладенци" в пре-
вод, се разпростирал на за-
пад и север от десния бряг
на Владайската река.

Заселен предимно с ра-
ботници, занаятчии, бежан-
ци и несъстоятелни софийс-
ки семейства, "Ючбунар" се
отличавал със своя проле-
тарски характер и действи-
телно бил един от сиромаш-
ките квартали. Иван Вазов
в разказа си "Наводнение"
го определя като "гето", а по-
етът Христо Смирненски -
сам израснал сред бедноти-
ята, успява майсторски да

87-годишният режисьор
не спира да прави кино въп-
реки скандалите и противо-
речивите мнения за него.

Американски медии, съ-
общиха, че в швейцарски хо-
тел в момента тече кастинг
за участие в най-новата про-
дукция на режисьора с ра-
ботно заглавие "Дворецът".
Филмът ще се снима във
Франция, финансиран от
италианската компания
RAI. Но във филмовите сре-
ди упорито се говори, че в

Роман Полански снима филм с Мия Фароу

Това е една република от клоуни и една държава от мъченици", пише Чавдар Мутафов.
запечата тъжните "Зимни ве-
чери" на неговите жители.

Малко известна е силна-
та връзка на поета Христо
Смирненски със сценични-
те изкуства. В края на 1920
г. той участва в написване-
то на либретото на оперета-
та  "Милионерът" с музика
от Ст. Стефанов. Тя е пос-
тавена няколко пъти на сце-
ната на "Свободния театър"
през сезона 1920-1921 г. В
нея се осмиват новите ми-
лионери след Първата све-
товна война. Написал е и
пародия на оперетата "Фея-
та на карнавала" от Калман,
представена с голям успех
на хумористична вечер в
"Ючбунар". Никола Балаба-
нов си спомня, че по време
на представления "в опере-
тите имаше прибавени но-
мера в действията и ние се
нуждаехме от злободневни
куплети. Докато траеше ан-
трактът между второ и трето
действие, духовитият Хрис-
то нахвърляше набързо ис-
кания от нас материал". В
началото на 1921 г., по по-
вод годишнината от убийст-
вото на Карл Либкнехт и Ро-
за Люксембург, Смирненски
и Крум Кюлявков написват
едноактната пиеса "Карл
Либкнехт пред съда". Игра-
на е от любители. Запазен е
и планът на драмата
"Смъртта на Спартак".

В спомените на Георги
Верин четем:  "Малки едно-

етажни паянтови или гев-
гирени къщички, разделени
една от друга с големи дво-
рища и празни места за
строеж, с множество кръч-
мички, мутафчийници, са-
рачи, опинчари и малки ев-
рейски дюкянчета, наредени
по главната прашна или
много кална улица. Бидей-
ки най-низката част на Со-
фия, този квартал беше не-
хигиеничен и въпреки всич-
ки подобрения, които се
направиха, въпреки много-

то постройки и кооперации,
той си остана на втори
план". Това е текст от ме-
моарната книга "София
преди 50 години", написа-
на през 1947 г.

Като център на стария
квартал, още преди поява-
та на църквата "Св. Нико-
ла Софийски" в началото на
миналия век, се оформило
пространство, което някога
било известно. Наричано
"Търница", в него могли да
се намерят най-различни ви-

дове храсти и трънаци, ко-
ито били обрастли навсякъ-
де. Местността била прочу-
та за друго -  в нея имало
голям буен извор, чиято во-
да се смятала от население-
то за свята. "Там софиянци
отивали да пият и да се из-
миват с нея, вярвайки, че
ще получат изцеление от
разни болести и ще бъдат
предпазени от други", раз-
казва Райна Костенцева в
книгата "София - моят ро-
ден град".

Храм "Св. Николай Софийски"

продукцията ще се включи
и Мия Фароу. Тя без коле-
бание летя до Обединеното
кралство, за да свидетелства
в защита на Полански в де-
ло за клевета през 2005 г.

Фароу никога не е обръ-
щала внимание на сканда-
лите около Полански и об-
виненията в изнасилване.
Тя участва в един от шедьов-
рите на режисьора от 60-те
години - "Бебето на Розма-
ри".

Роман Полански бе от-

личен със "Сезар" за най-
добра режисура за своя
филм "Офицер и шпионин",
посветен на "аферата Драй-
фус", през 2020 г. Номини-
раната в 12 категории лен-
та взе приза и за най-доб-
ри костюми, и за най-до-
бър адаптиран сценарий
въпреки общественото недо-
волство във Франция. Този
филм не е показван в САЩ,
защото никой американски
дистрибутор не посмя да го
внесе.

Новият живот на
бусинската керамика

"И създаде Господ Бог
човека от земната пръст, и
вдъхна в лицето му диха-
ние за живот; и човекът
стана жива душа."

Това казва седмият стих
от втора глава на Книга
Битие. Според една много
подобна африканска леген-
да за сътворението божест-
вото създател седнало на ед-
на скала над реката и за-
почнало от глина да извай-
ва човеците, сетне ги пус-
кало по течението. В село

Бусинци, близо до Трън,
има река и глина, а кера-
миката, която се е правела
в него, е прочута с майс-
торството и шарките си.
Днес тя може да бъде ви-
дяна в местния музей, а хо-
рата тръгват към Бусинци,
за да се срещнат с минало-
то и с глината. Селото оба-
че е обезлюдено, а приро-
дата наоколо си възвръща
териториите, плъзвайки в
дворовете на старите кир-
пичени къщи. Едно време

е имало по няколко грън-
чарски колела в една къща.

Бусинската грънчарска
школа е добре известна сред
художниците керамици, но
и не само сред тях. Стефка
Бонева, чийто род е от Бу-
синци, заедно със съпруга
си Александър Дуцов, от две
години опитва да възроди
моделите грънци, които са
се правели в селото. Така
тя ще върне към живот не
само грънчарския занаят, а
и изобщо Бусинци. На по-
мощ идва художникът кера-
мик Захари Иванов, който
за известно време живее в
селото, за да изучава май-
сторлъка и моделите на мес-
тните грънчари.

Усилията на Стефка,

Александър и Захари вече да-
ват своя плод, самата Стеф-
ка се учи да точи глина под
вещите напътствия на май-
стора керамик, а класически-
те модели на бусинската ке-

рамика вече не са само му-
зейни експонати, покрити с
патината на времето. Да се
възроди селото и в него да
се завърнат хората, е само
въпрос на време.
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- Скъпи, след сват-
бата ще имаме три де-
ца.

- Откъде си толкова
сигурна?

- Ми те сега са на
село при баба си...

  

Из сайт за запознан-
ства:

- Всички, които тър-
сят голямата и чиста
любов! Тежа 120 килог-
рама, къпя се всеки
ден!

  

Мъж и жена мислят
нова парола за компа,
мъжът пише:

- Моят член.
Жената се смее, за-

щото излиза надпис:
- "Не е достатъчно

дълъг!"
  

Чудя се как да обяс-
ня на чужденец, че
"дреме ми" и "не ми
дреме" означава едно
и също нещо...

  

На работа мъжът се
чувства като в рая - тук
ангелче, там ангелче!
Вкъщи се чувства като
в приказка - зад всяка
врата Баба Яга!

  

Двама решават кръс-
тословица:

- Кажи зеленчук с
три букви?

- Зелка.
- Е, не се събира.
- Вземи по-малка.

  

Семеен скандал:
- Ако не ми дадеш

пари да си купя рокля,
да знаеш, че ще тръг-
на гола по улиците...

- Щом ще излизаш,
купи две бири.

  

Ей, няма справедли-
вост в тоя живот, бе!
Да можеше килограми-
те да се топят като па-
рите... или поне пари-
те да се натрупват ка-
то килограмите!

  

- Знаете ли защо
българинът все дава на
късо?

- Защото непрекъс-
нато свързва двата
края...

  

Вуте си разхождал
един охлюв. Срещнал
го Нане и му вика:

- Вуте, много убав
охлюв имаш, бе!

- Я имах и по-убав,
ама избега...

Анекдоти

  

В препълнен авто-
бус:

- Господине, вече пет
минути лежите върху
мен! - възмущава се
младо момиче.

- Нищо не мога да
направя!

- Ами тогава отстъ-
пете мястото на някой
друг!

  

Трима селяни се над-
лъгвали кой е отгледал
най-големи ябълки:

- Аз като сложих ед-
на ябълка на кантара
и тя го счупи!

- А аз като сложих
една на кантара и тя
го счупи заедно с ма-
сата!

- А аз като я сложих
на каруцата...

- И ти счупи каруца-
та ли? - попитали пър-
вите двама.

- Не бе, излезе един
червей от ябълката и
ми изяде коня!

  

Един телевизионен
техник бил повикан в
една къща... но дома-
кинята била толкова
красива, че човекът не
можел да свали очи от
нея... Накрая, когато
най-после техникът
свършил с работата си,
домакинята му плати-
ла и му казала:

- Аз... искам да ви
помоля... за нещо нео-
бичайно... но трябва да
ви помоля да го запа-
зите в тайна!

Техникът бързо се
съгласил.

Жената продължила:
- Малко ми е неудоб-

но да говоря за това...
но моят съпруг, иначе е
много свестен човек...
но има... физическа сла-
бост... Дори бих каза-
ла, че не може да се
справя с някои неща...
Исках да ви помоля за
това още от мига, в кой-
то ви видях на вратата...
Все пак аз съм жена, а
вие сте мъж... и си по-
мислих, че бихте могъл...

Техникът веднага от-
върнал:

- Ооо, да, да, да...
- Та бихте ли... пре-

местили този хладил-
ник?

  

Тече съдебно заседа-
ние. Разпитват обвиня-
емия. Той казва:

- Връщам се от ко-
мандировка, гледам -
жена ми в леглото, про-
зореца отворен (а ние
на първия етаж живе-
ем), а по тротоара бяга
някакъв мъж по гащи.
Аз хванах нощното
шкафче и го метнах по
него!

- Свидетелката, вие
какво ще кажете?

- Полегнах аз да си
почина, беше ми задуш-
но и отворих прозоре-
ца. Изведнъж нахлу мъ-
жът ми и ни в клин, ни
в ръкав хвърли шкаф-
чето през прозореца.

- Потърпевшият, вие
какво ще кажете?

- Аз съм спортист. Бя-
гам си около блока и
изведнъж на главата ми
пада нощно шкафче!

- Така. А вие какво мо-
жете да кажете?

- Седя си аз кротко в
нощното шкафче...

  

- През лятото не
работя, че е голяма же-
га, през зимата също,
че е лют студ.

- Е, сега е пролет и
ти пак не работиш?

- Е, кат се сетя къв
студ беше, и ква жега
ме чака...

  

- Представяш ли
си, уволниха ме от ра-
бота, защото закъснях.

- С колко?
- С 2 седмици.

  

Шеф влиза в офиса
си и не може да по-
вярва на очите си: не-
гов служител си е сло-
жил възглавница на
бюрото, полегнал е
върху нея, че дори се
е завил с някакво оде-
яло. Шефът побеснява:

- Ама какво е това?
Аз да работиш ли ти
плащам, или да спиш?

Служителят отговаря
сънено:

- Ааааа, ако ще си
говорим за това колко
ми плащаш, май тряб-
ваше да си донеса и
пижама.

  

На улицата жена кре-
щи на мъжа си:

- Мръсник, женкар, не
пропускаш нито една фус-
та, спиш с половината
град!

Минаваща наблизо
жена се заинтересувала:

- Простете, Вие руга-
ете, ли го или го рекла-
мирате?

  

- Иванчо, хайде да иг-
раем на доктор и мед-
сестра.

- Не, Марийке, за тия
заплати не си заслужа-
ва.

  

Вика ми:
- По-красив си, кога-

то си без очила!
- Мерси! И ти си по-

красива... като съм без
очила!

  

- Боли ме коляното.
Лондон:
- Отиди на ортопед.
Берлин:
- Отиди на ортопед.
Париж:
- Отиди на ортопед.
София:
- Че вали дъжд.

  

- Къде с тези цветя?
- За жената ги взех!
- Ти не си в ред, из-

куствени са?
- И тя е надуваема!

  

- Докторе, може ли
без заобикалки?

- Ок, свети Петър
съм...

  

Жена се оглежда в ог-
ледалото и пита мъжа си:

- Скъпи, какво ти ха-
ресва най-много в мен -
красивото ми лице или
стройното ми тяло?

Мъжът:
- Чувството ти за ху-

мор.
  

Мъж без жена върши
глупости, а жена без
мъж... пакости.

Новак
Джокович

  

- Каква е рецепта-
та за вашето дълголе-
тие, на 99 години сте?

- Един път в година-
та аз устройвам алко-
холна терапия на орга-
низма си!

- И колко изпивате
тогава?

- В този ден аз не
пия...

  

Без диплома сте ни-
що! А с диплома сте
дипломирано нищо!

  

- Докторе , след
развода напълнях! Ва-
шият съвет?

- Спрете вече да
празнувате!

  

Първите седем са
най-важни... после к'во-
то и да ти сипят е все
тая.

,
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Телевизиите, преди
и след Славков

На 1 май тази година се
навършиха 10 години от
смъртта на Иван Славков,
наричан от мнозинството
Батето, а от други - Зетя.
Славков почина на 1 май
2011 г. в Правителствена
болница от белодробно ус-
ложнение, вследствие на
сърдечна недостатъчност.
Още не бяхме и чували за
Ковид, но ето че Батето си
замина от този свят от не-
що подобно на "модерната"
болест.

Измина цяло десетилетие
от оня ден, в който поло-
вин София и множество хо-
ра от страната, се наредиха
на опашка да отдадат пос-
ледна почит на една от най-
харизматичните личности
на България. И днес, кога-
то се заговори за телевизия,
всички от по-старите теле-
визионни легенди, с ностал-
гия си спомнят за времето
на Батето. Едно е сигурно -
че до днес, каквито и неща
да са изговаряни по повод
на публични лица в държа-
вата ни, за Людмила Жив-
кова се говори с уважение,
а за Иван Славков - с обич
и усмивка.

Неговият най-голям при-
нос за България, беше в те-
левизията ни. По негово
време тя беше една-единст-
вена, но вършеше работа -
и образователна, и култур-
на, и забавна. Днес прио-
ритетите на родните телеви-
зии са с малки изключения,
конюнктурни и забавни
предавания, малко крими-
нален "прах" и новините,
които преди това сме про-
чели в сайтовете. Малко са
телевизиите, които си поз-
воляват да "кривнат" встра-
ни от политиката на влас-
тимащите, защото медиите
ни отдавна са със запуше-
на уста и на 112-о място по
свобода на словото в света.

Иван Славков беше яр-
ка и широкоскроена личност,
която балансираше полити-
ката на тъста си със "за-
падните" жанрове. По него-
во време блесна звездата на
Хачо Бояджиев и мюзикхо-
ла. По негово време се ро-
диха телевизионни сериали,
които балансираха славно-
то минало на партията-ръ-
ководителка, с онзи модел
на живот зад Желязната за-
веса, който дишаше в ро-
маните на Богомил Райнов.
Така в едничката ни теле-
визия гледахме сериали, ко-
ито обичаме и до днес, има-
ше телевизионен театър, за
който жадуваме и до днес,
имаше шоу програми, в ко-
ито гледахме най-големите
родни, че и световни звез-
ди, в целия им блясък.

Съдбата на Иван Слав-
ков, до срещата му с Люд-
мила, е на "момче коньови-
чарче", както сам обичаше

да се шегува. Но той вече е
завършил ВМЕИ, бил е ва-
терполист в отбора на "Сеп-
тември", а после състезател
в ЦСКА и "Академик"- Со-
фия. В продължение на 5
години е в националния от-
бор. Беше красив като френ-
ска кинозвезда и се държе-
ше като такава - със само-
чувствие и уникално чувст-
во за хумор. Първата му
съпруга е стюардеса. Заги-
ва в жестока авиокатастро-
фа.

Останал вдовец, среща
Людмила - дъщерята на
първия държавен и парти-
ен ръководител. И за втори
път остава вдовец. Новината
за смъртта на Людмила на-
учава по телефона. Прежи-
вява тежко загубата й и как-
вито и легенди да сътворя-
ват от първо лице бивши
красавици от интимно

приближения му кръг, Слав-
ков е имал здрава духовна
връзка с жената с белия
тюрбан. Той продължи да
бъде част от семейството на
Живков и ценеше тъста си
до края му. А какъв беше в
работата си като шеф на те-
левизията, вероятно знаят
по-добре от всички някогаш-
нит главни редактори и
програмни директори на
БНТ. Повечето от тях вече
не са между живите, но мно-
го зрители от по-старото по-
коление помнят какво гле-
дахме по БНТ някога, по не-
говото време. И до днес то
носи славата на Златния пе-
риод на БНТ.

Да, националната теле-
визия тогава нямаше кон-
куренти, но е факт, че имен-
но Славков я извади от ка-
зионния й скучен формат и
с размах даде възможност
тя да разкрие на драгите
зрители, едно друго, непоз-
нато дотогава ново и забав-
но лице.

Това е времето на Ласка
Минчева и Васа Ганчева;
времето на апогея на най-
добрите ни изпълнители в
телевизионния ефир - Емил,
Лили, Кидика, "Трамвай
№5" и мн. др.; времето на
Кеворк и Гарелов - на "Вся-
ка неделя" и "Панорама".

Ограниченият ни по по-
литически и идеологически
причини кръгозор се разши-
ряваше отвъд Желязната за-
веса на екрана и там мо-
жехме да видим почти всич-
ко, което правят и гледат
чужденците.

Като генерален директор
на БНТ Славков гласува до-
верие и даде път на много
лица, които и днес стоят
достойно във флагмана на
телевизионната журналис-
тика. Някога Сашо Диков
беше лансиран от Славков
като красив спортист, който
израсна във времето като
политически "таралеж в га-
щите" на властта. От вре-
мето на "Всяка неделя" през
1979-а и до днес Кеворк Ке-
воркян е легендарно име от
екрана и човек, който не се
страхува да бъде будна съ-
вест на обществото ни.

Пиперливите му комента-
ри неведнъж са ни отрезвя-
вали, за да ни насочат към
недоизказаното в усуканите
фрази на политическите по-
пулисти. Политиците ни го-
дини наред бяха "събеседни-
ци по нежелание" на народа
си, а Кеворкян намираше на-
чин да ни припомни, какво
ни казваха някогашни кла-
сици на литературата, май-
стори на четката и други
изявени културни личности
на нацията ни, които демок-
рацията първо превърна в
невидими хора, а после пог-
реба без почести. Телевизи-
онната политика на Слав-
ков по време на Златния пе-
риод на БНТ "освети" тези
хора и те доказаха, че са го
заслужавали.

Какво получихме срещу
постдемократичната въз-
можност, БНТ да има кон-
куренция? Измина дълъг
период от време, в който тя
самата не придобиваше са-
мочувствието да се конкури-
ра с другите излюпени ги-
ганти на екрана. Измина
дълго време, в което тя все
още не е създала своите ли-
ца и личности. БНТ все още
е аутсайдер в неравно със-
тезание с мастити телеви-
зии с богати спонсори и
собственици. И сякаш ня-

ма никакъв шанс национал-
ната ни телевизия да прив-
лече масовия зрител така,
че той да я предпочита пред
останалите "господари" на
ефира.

По други телевизии, по-
българени купени формати
заливат с шумна и реклам-
на показност, която много
сполучливо една водеща на-
рече "фекално позиционира-
не", но българинът се нау-
чи да ги "зяпа", защото ме-
тодично бе превърнат от ек-
рана в евтин воайор. И кол-
кото и тези изтъркани фор-
мати да са му станали скуч-
ни и безинтересни, наше-
нецът продължава да ги "зя-
па", докато чопли семки в
хола си, или на кухненска-
та маса.

Телевизиите "култивира-
ха" цели поколения с лошия
си вкус, не по-безотговорно

и от чалгата. В продълже-
ние на години ние гледаме
смешките на едни и същи
хора, лансирани от едни и
същи продуценти; свикнах-
ме с глупостите на едни и
същи "кухи лейки" в сутреш-
ните часове, напоително да
ни разказват за живота си,
а вечерно време да ни "за-
бавляват" шоумени, лише-
ни от всякакъв талант, но
затова пък "абонирани" за
телевизията "си" до гроб.

Българинът днес има въз-
можност да следи световни-
те канали, да гледа много
филми и да си подбира те-
мите, но той до такава сте-
пен е зомбиран от десетилет-
ното облъчване с евтинията
от пошлости, че дори загуби
чувството за хумор, способ-
ността си да измисля вицове
и вече дори и сам не знае,
какво би харесал на екрана.

Повечето ни телевизии
сменят собствениците си, но
не и маниера си. Не пом-
ръдват и на йота от стари-
те си програмни схеми, ста-
рите си водещи и старите
си шутове. И въпреки това
ги гледаме, защото вкусът,
който се опитва да ни вър-
не БНТ, от години върви
към зрителя с бавни и неу-
верени стъпки, сякаш да не
стъпи накриво, заради от-

говорността, че е "нацио-
нална" телевизия. Подобно
на държавата, и телевизия-
та на народа абдикира от
живота му.

А в живота на Славков
се случи един парадокс: Той,
който разбираше от телеви-
зия, беше заснет със скрита
камера от телевизионери на
Би Би Си. Излезе филмът
"Да купиш игрите", който
опетни името му, и до края
си Батето тайно в себе си
преживяваше този скандал.

След скандала с изключ-
ването му от Международ-
ния олимпийски комитет,
Иван Славков буквално ос-
таря за кратко време. На-
пуснаха го част от хората,
които бяха постоянни гос-
ти на масата му, докато бе-
ше силен. Той осъзна дра-
мата да бъдеш самотен сред
множество от хора. Осъзна
собствените си грешки и ги
огледа през призмата на чо-
вешкото лицемерие. Замина
за Несебър и в скромното
си апартаментче започна да
пише книга. С човек, кого-
то никога преди не би се
сетил да покани, да му на-
пише мемоарите. Според
повечето му приятели в кни-
гата го "няма Батето"! Но
той прецени да ни остави
това.

И после си отиде, а мно-
жеството го изпрати по-по-
четно отколкото тъста му
Живков. Излезе сравнени-
ето, че такова погребение,
като на Батето, не е имало
от времето на траурната
процесия за Гунди и Котков.
А ето че минаха 10 години
оттогава, и още не е имало
такова погребение, ако то-
ва е някакъв знак за значи-
мост. Иван Славков ни ос-
тави една фраза, която мо-
же да прозвучи двояко, но е
много вярна - че чрез теле-
визията е управлявал стра-
ната. И днешните ни поли-
тици се опитват да управ-
ляват страната чрез телеви-
зиите и през сайтовете. До-
ри през фейсбук. И успяват.

А държавата ни работи
като телевизия, но това ня-
ма никакво значение за по-
литиците. Още от времето
на Римската империя, та до
днес, "Хляб и зрелища" си
остава верният подход към
население, което не се е
осъзнало като народ. Все-
ки сам избира зрелищата,
които иска да гледа, защо-
то те са дребното удоволст-
вие, дори когато липсва
хляб.

Ако беше жив, Батето
непременно щеше да изка-
же някаква крилата фраза
за родните телевизии днес.
Но едно са думите, а съв-
сем друго нещо парите. И
както обикновено, пак за
тях става реч!

От Dir.bg
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Китай
обяви, че замразява за неопре-
делено време участието си в
стратегическия икономически
диалог с Австралия. Напоследък
отделни лица от правителството
на Австралия, основавайки се на
манталитета от времето на
Студената война и идеологически
предубеждения, предприеха
редица мерки, които създадоха
препятствия за нормалните
контакти и сътрудничеството
между двете страни, заяви
китайската Национална комисия
за развитие и реформи. Комиси-
ята не посочва кои точно мерки
са причина за решението.
Новината доведе до рязко
поевтиняване на австралийския
долар, който отстъпи до 0,7701
австр. долара спрямо щатския
долар след курса от 0,7747
австр. долара. Австралийският
премиер Скот Морисън съобщи,
че правителството е анулирало
международните споразумения
на щата Виктория, сключени с
Китай по инициативата "Един
пояс, един път", тъй като те не
отговарят на външнополитичес-
ките интереси на страната.
Първият министър
на Шотландия Никола Стърджън
отрече твърденията, че ще
проведе референдум за незави-
симост, дори ако премиерът на
Великобритания Борис Джонсън
не даде позволение. "Аз ще бъда
отговорна за провеждането на
референдума в подходящо време
и срокове и в крайна сметка ще
направя печеливша каузата за
независимост чрез търпеливо
убеждаване на хората в страна-
та", изтъкна Стърджън в телеви-
зионен дебат. Днес шотландците
избират 129 депутати за
парламента в Единбург. Ако
Шотландската национална партия
спечели мнозинство, което се
очаква според анкетите,
Стърджън официално ще поиска
Лондон да позволи провеждане-
то на референдум за независи-
мост. На предишния референдум
по този въпрос през 2014 г.
шотландците отхвърлиха
независимостта с 55 срещу 45
процента.
САЩ
съобщиха за неуспешен изпитате-
лен пуск на междуконтинентална
балистична ракета "Минитмън 3"
при излитането й, уточнявайки,
че ракетата не е носила бойна
глава и че е в ход разследване
за установяване на причината за
неизправността. Американската
армия планира да повтори
изпитателния пуск, за да
демонстрира ефективността на
американското ядрено възпиране
и да успокои съюзниците на
Вашингтон, се казва в изявление
на ВВС на САЩ. В експлоатация
от 50 г. насам, "Минитмън 3" е
единствената ракета с наземно
базиране в ядрения арсенал на
САЩ от 2005 г. Тя е инсталирана
в силози.

Íàêðàòêî

:

Лицата над 16 години и тези,
които вече са получили една или
две дози, както и тези, които ще се
ваксинират с поне една доза до 31
май, ще получат еднократно около
3 хиляди динара, което е около 5
процента от средната заплата за
страната.

Президентът Александър Вучич
обясни, че целта на инициативата е
да поощри хората да се ваксини-
рат, предаде Епицентър. Вучич
обяви, че на служителите в общест-
вения сектор, които не са имунизи-
рани, няма да им бъдат изплащани
болнични, ако се заразят. Очакваше
се по-късно вчера кризисният щаб
за борба с разпространението на
коронавируса в Сърбия, да вземе
решение за разрешаване да рабо-
тят и досега затворените части на
ресторантите и кафенетата от
събота, 8 май.

Същевременно френските власти
одобриха ваксинирането срещу
ковид на хора на 16 и 17 години,
които са изложени на повишен
риск от сериозно боледуване при
евентуално заразяване с вируса.
"На хората на 16 и 17 години, при
които се наблюдават патологични
състояния, излагащи ги на много
висок риск от тежка форма на
боледуване на ковид, могат да се
ваксинират с ваксината на "Пфай-
зер"/"Бионтех" във ваксинационните
центрове. Списък с патологични

Ñúðáèÿ äàâà 25 åâðî íà âñåêè, êîéòî
ñå âàêñèíèðà ñðåùó COVID-19
Ôðàíöèÿ ðàçðåøè ïî-øèðîê îáõâàò çà ïðèëàãàíå íà ïðåïàðàòèòå

От 10 май във Франция ще могат да се
ваксинират всички хора на възраст 50 и
повече години, обяви френският президент

Еманюел Макрон.

СЪОБЩЕНИЕ
На 10. 06. 2021 г. /четвъртък/ от 9.00 ч. в салона на Тракторен стан с. Коилов-

ци, обл. Плевен ще се проведе Годишно отчетно изборно събрание на СН - Кои-
ловци, с. Коиловци, обл. Плевен при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчетен доклад на СН- Коиловци
2. Финансов отчет
3. Отчетен доклад на КС
4. Приемане на бизнес програма
5. Вземане решение за упълномощаване на председателя за сключване на дого-

вори за кредити и субсидии
6. Приемане и освобождаване на членове
7. Избор на ръководни органи - Председател, УС, КС

УС на СН Коиловци

Бившият американски
конгресмен от Демократи-
ческата партия Бил Нелсън,
летял в Космоса на борда
на совалката "Колумбия",
положи клетва като нов ръ-
ководител на НАСА, преда-
де АФП.

Той изрече клетвата
пред вицепрезидентката на
САЩ Камала Харис, а на
церемонията присъстваха
шефовете на НАСА по вре-
мето на Барак Обама и До-
налд Тръмп - Чарлз Болдън
и Джим Брайдънстайн.

Според Нелсън, който е
на 78 години, това илюстри-
ра приемствеността в кос-

78-ãîäèøíèÿò Áèë Íåëñúí îãëàâÿâà ÍÀÑÀ,
îáåùà íîâà åðà çà ÑÀÙ

Бил Нелсън е избран за член на
Камарата на представителите от

1979 до 1991 г., а после в
Сената от 2001 до 2019 г.

Смята се, че Нелсън е в близка
позиция до Байдън и че ще
може да прокарва идеите си

пред него.

мическото управление, къ-
дето не трябва да има раз-
деление на политически
принцип. "Започва една но-
ва космическа ера", подчер-
та Нелсън.

Задачата му обаче няма
да е лесна. Той ще управ-
лява НАСА в момент, в кой-
то тя ще трябва да се спра-
ви с няколко големи пре-
дизвикателства. На първо
място е програмата за връ-
щане на американец на Лу-
ната, чийто амбициозен гра-
фик предвижда това да ста-
не през 2024 г.

Предстои Сенатът на
Конгреса да одобри амери-

канската астронавтка Паме-
ла Мелрой за заместник на
Нелсън. Тя е пилотка и е ед-
на от двете жени, управля-
вали совалка към Между-
народната космическа стан-
ция. ç

състояния, които създават висок
риск от тежко боледуване от ковид,
бе изготвен по-рано от здравните
власти за други възрастови групи.
Този списък включва раковите
болести, които са в процес на
лечение, сериозните форми на
хронични бъбречни заболявания,
трансплантациите на органи, муко-
висцидоза, тризомия 21 и някои
редки заболявания.

Общият брой на хората, които
вече имат възможност да се вакси-
нират след новото решение на
френските власти, е около 800 000
души. От 10 май във Франция ще
могат да се ваксинират всички хора
на възраст 50 и повече години,
обяви френският президент Еманю-
ел Макрон.

До октомври Европейската
комисия очаква в ЕС да бъде
разрешена употребата на поне три
лекарства срещу COVID-19.  До
края на годината е възможно броят
на тези лекарства да достигне пет,
се посочва в съобщение на ЕК.
Също до края на годината ще
започне оценка на допълнителни
седем лекарства срещу новата
болест. Комисията ще изготви
списък на 10 възможни лечения и
до юни ще определи петте най-
обещаващи.

ЕК е готова да осигури 90 млн.
евро за проучвания и изпитания на
лекарствата и 40 млн. евро за

тяхното производство. Комисията
изразява очакване за по-добро
съгласуване на изследванията в
търсенето на нови лечения. ç

Снимки Пресфото БТА

Френски риболовен кораб
блокира пристанището Сейнт

Хелиер на о. Джърси в
Ламанша. Френските рибари,

разгневени от загубата на
достъп до водите край

бреговете си, събраха лодките
си в знак на протест. Кораби

от британския флот патрулират
във водите около о. Джърси,
след като над 60 френски и

местни лодки обявиха протест
срещу разпоредбите за
риболова след Брекзит.
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Вицепрезидентът на
БФС Йордан Лечков
атакува Димитър Берба-
тов при гостуването си в
bTV. Както е известно,
след изненадващото
завръщане на Борислав
Михайлов беше отменен
извънредният конгрес за
избор на президент на
футболната ни централа.
Един от кандидатите за
поста е Бербатов, като
той обяви старта на
кампанията си 24 часа
преди оттеглянето на
оставката от страна на
легендарния вратар.
"Чисто стечение на обсто-
ятелствата. Ако сега
имаше конгрес, нямаше
да бъде валиден. Моля
ви, когато казвам нещата,
да ги следите, да ги
проследявате. И ще
видите от първия ден
какво съм казал", обърна
се Лечков към водещите.

"Пожелавам успех на
Бербатов, млади хора са,
бъдещето е пред тях.
Нищо лошо няма да
кажа. Само бих ги попи-
тал в коя църква първо
се прекръстиха? При кого
ходиха за подкрепа,
защото аз знам? И няма
нищо лошо. Какъв адми-
нистративен опит имат",
чуди се Лечков.

Водещите настоятелно
го питаха при кого Берба-
тов е ходил за подкрепа,
но Лечков отказа да каже
това, което твърди, че
знае: "Ходили са при
различни хора за подкре-
па. Нека те да кажат."

"Когато някой иска

Âèöåïðåçèäåíò íà ÁÔÑ
ñå íàõâúðëè íà Áåðáàòîâ

Борислав
Михайлов
беше принуден
да подаде
оставка,
разкри Йордан
Лечков

нещо, трябва да излезе с
програма. През тези 558
дни се изредиха толкова
много имена за кандида-
ти. Повечето хора са от
бившия Изпълком или от
сегашния. Намираме
кусур на футбола, а ако
погледнете кой седи от
едната страна... Упрекнете
ме мен в зависимост.
Достатъчно неща казах.
Нищо не подозирам, аз
съм наясно. От първия
ден казвам, че президен-
тът се казва Борислав
Михайлов. Всичко друго
са врели-некипели", доба-
ви Лечков.

Вицепрезидентът на
чески натиск. Това беше
вмешателство в една
независима организация,
каквато е БФС", каза в
студиото Йордан Лечков.

"Натискът беше от
премиера, то беше видно
- излезе и призова Михай-
лов да си подаде оставка-
та.

Заради това той си я
подаде, за да не стават
страшни неща. Щяхме да
бъдем наказани, защото
това е вмешателство в
независима организация.
ФИФА и УЕФА можеха да
ни извадят от всички
състезания - и национал-
ните ни отбори, и клубове-
те. На всички междуна-
родни нива щяха да ни
извадят. Имаше индика-
ции, че това може да се
случи. Ето, това е нещо
ново, което научавате
сега от мен", обяви Леч-
ков.

Той обясни, че състоя-

Ëèöåíçúò íà êëóáà å çàñòðàøåí,
òâúðäè òðåíüîðúò íà Ëåâñêè

53-годишният Йордан Лечков отказа да съобщи подробности при кого е
ходил Димитър Бербатов за подкрепа

Живко Миланов, който води
Левски в отсъствието на треньо-
ра Славиша Стоянович, заяви, че
лицензът на клуба е застрашен.
“Сините” прекъснаха головата си
суша и се наложиха с 2:0 над
Царско село в двубой за класи-
ране от седмо до десето място в
Първа лига. Миланов обаче приз-
на, че положението в клуба да-
леч не е добро и се надява в
най-скоро време нещата да се
оправят. „Трудно се справяме в
тази ситуация. За момента важ-
ното е какво ще се случи след
20 дена с клуба, положението е
много сериозно и лицензът е зас-
трашен. Надявам се хората, кои-
то управляват, да измислят ня-
какъв начин за излизане, защо-
то това е мъка за всички. Мога
да кажа само адмирации за фут-
болистите, които се опитват да
дават максимума в тази ситуа-

ция“, заяви Миланов.
“Със сигурност сега ще дой-

дат проблемите, защото си тръг-
наха четирима играчи, които мо-
жеха да помогнат в този сгъстен
цикъл.

 Но каквото - такова, има 5
мача, които трябва да изиграем,
надявам се всички да са здрави.
След напускането на Робърта,
който бе нашият голмайстор, е
нормално да има спад. Надявам
се и с влизането на Боби Цонев
да отбелязваме по-лесно. Ще
трябва време на нашите футбо-
листи и опит“, каза треньорът на
„сините“.

Не мога да кажа дали Слави-
ша ще може да води отбора за
мача с Ботев в Пловдив. Надя-
вам се футболистите да се възс-
тановят и да няма нови конту-
зии. Дано всички да са на линия
за неделя”, допълни Миланов. ç

Áîáè íÿìàëî äà ñå êàíäèäàòèðà
çà øåô íà ôóòáîëà

От стр. 1
"Аз го попитах: "Боби, защо се върна?". И той ми отговори

следното: "Върнах се, за да си изчистя името и ще го направя.
На 99% обаче няма да се кандидатирам отново за президент
през февруари догодина, когато предстои редовният конгрес на
БФС", разкри Стефанов.

"Не мога да коментирам защо не е вписан в Търговския ре-
гистър. Не знам какъв ход ще предприеме Боби. Вероятно ще
обжалва и ако спечели, ще си остане начело на БФС до февру-
ари 2022 година. Ако не - Михаил Касабов ще продължи да
изпълнява функциите на временен президент. Но това са мои
предположения", завърши Венци Стефанов.

БФС  хвърли голяма
бомба, твърдейки, че са
щели да се случат "страш-
ни неща", ако Борислав
Михайлов не беше подал
оставка преди година и
половина. Бившият кмет
на Сливен обясни как
колегата му е бил прину-
ден да се оттегли от
управлението на футбол-

ната ни централа под
натиск от страна на
Бойко Борисов.  "Още
тогава Михаил Касабов
беше неправилно вписан.
Има си правила, които
трябва да се спазват.
Беше неправилно поиска-
на оставката на Михай-
лов и неправилно подаде-
на. Случи се след полити-

нието на националния
отбор е лошо, тъй като
няма силно първенство и
развит детско-юношески
футбол. "Пропуски има.
Хората, които пратиха
подкрепа към Борислав
Михайлов, казаха - всичко
е наред, но националният
отбор не върви, за който
отговарях аз. Нека да
бъдем коректни. Футбо-
листите се подготвят в
клубовете, а не в нацио-
налния отбор. Сменихме
поне десет треньори, все
известни имена. Не ми е
приятно да уволнявам
Петър Хубчев, Красимир
Балъков, Христо Стоичков,
Лотар Матеус. На треньо-
рите, които са идвали, ние
им предоставяме възмож-
ност.

Къде е тяхната отговор-
ност? Ние нямаме силно
вътрешно първенство,
нямаме добри футболисти,
които да играят в чужби-
на, да бъдат водещи
фигури в националния
тим. Заедно с Балъков
направихме програма за
детско-юношески футбол,
съвместно с държавата.
Футболът няма как да не
бъде отражение на наше-
то ежедневие. Нямаме
силни Левски и ЦСКА.
Трябваше да бъдем по-
настоятелни в работата с
държавата. Ако тя отказ-
ва, това не е сериозно.
Общините трябва да са
самостоятелни, да има
промяна в закона за
финансирането на спор-
та", каза още Йордан
Лечков.ç

Челси победи с 2:0 Реал (Мадрид) в реванша на "Стамфорд Бридж" в Лондон и заслужено е финалист в
тазгодишното издание на Шампионската лига. Отборът на Томас Тухел елиминира "белия балет" с общ

резултат 3:1 и на 29 май ще спори за трофея с Манчестър Сити, който се справи с ПСЖ. Това ще бъде
втори английски финал в Шампионската лига в последните три сезона. "Сините" от Лондон стигнаха до него

след голове на Тимо Вернер в 28-ата минута и на Мейсън Маунт пет минути преди края на реванша.
Снимкa Пресфото БТА
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05.10 Туризъм.бг /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 забавно-

познавателно семейно куиз
шоу/п/

14.00 Обзор "УЕФА Лига Европа"
14.30 Саботьорите детски тв филм /

Шотландия, 2017г./
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 Мариа-

на Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня коментарно преда-

ване
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 Дружината тв филм /6 епизод/

(14)
22.55 Евровизия 2021 - клипове
23.00 По света и у нас
23.30 С песните на Лили Иванова 2

част /п/
00.30 Светът и ние /п/
00.45 100% будни /п/
02.40 Култура.БГ /п/
03.40 Извън играта /п/
04.10 Обзор "УЕФА Лига Европа" /п/
04.40 Следите остават /п/

bTV

05.40 "Трансформърс: Роботи под
прикритие" - анимация, сериал,
с.2 еп.10

06.00 "Тази сутрин" - информационно
предаване с водещи Златимир
Йочев и Биляна Гавазова

09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Алек-
сандър Кадиев

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

комедийно шоу
13.30 "Шоуто на Николаос Цитири-

дис" /п./
14.30 Премиера: "Обещание" - сери-

ал, с.3 еп.28
16.00 Премиера: "Малки убийства" -

сериал, еп.77
17.00 bTV Новините
17.30 "Домашен арест" - сериал, с.2

еп.38
18.00 "Столичани в повече" - сериал,

с.5 еп.7
19.00 bTV Новините - централна еми-

сия
20.00 Премиера: "Безмилостен град" -

сериал, еп.89
21.00 Премиера: "Съни бийч" - сери-

ал, еп.11
22.00 "Комиците и приятели" - коме-

дийно шоу, нов сезон
22.30 "Шоуто на Николаос Цитири-

дис" - вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия

00.00 "Двама мъже и половина" -
сериал, еп.7, 8

01.00 "Островът на Пиетро" - сериал,
с.3 еп.4

02.00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.10 "Втори шанс" - сериал, с.2 еп.30

bTV Action

05.15 "Монк" - сериал, с.8 еп.10
06.00 Анимационен блок: "Турбо" -

сериал, еп.4 - 7
08.00 "Монк" - сериал, с.8 еп.10
09.00 "Библиотекарите" - сериал, с.4

еп.10
10.00 "Легендите на утрешния ден" -

сериал, с.5 еп.8
11.00 "Хуберт и Щалер" - сериал,

еп.13
12.00 "Последният кораб" - сериал,

с.4 еп.1
13.00 "Открити рани" - екшън, крими-

нален (САЩ, 2001), режисьор
Анджей Бартковяк, в ролите:
Ева Мендес, Стивън Сегал, Бил
Дюк, Том Арнолд, Айзея Уошин-
гтън, DMX, Дейвид Вадим, Джил
Хенеси и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.8 еп.11
16.00 "Библиотекарите" - сериал, с.4

еп.11
17.00 "Последният кораб" - сериал,

с.4 еп.2
18.00 "Хуберт и Щалер" - сериал,

еп.14
19.00 Часът на супергероите (преми-

ера): "Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.5 еп.9

20.00 "Закон и ред: Специални разс-
ледвания" - сериал, с.19 еп.4

21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Геобуря" - фан-

тастика, екшън (САЩ, 2017),
режисьор Дийн Девлин, в роли-
те: Джерард Бътлър, Катрин Уи-
ник, Аби Корниш, Ед Харис,
Анди Гарсия, Робърт Шийхън,
Джим Стърджис, Били Слотър,
Даниел Ву, Зази Бийц и др.

00.00 "Закон и ред: Специални разс-
ледвания" - сериал, с.19 еп.4

01.00 "Хуберт и Щалер" - сериал,
еп.14

02.00 "Легендите на утрешния ден" -
сериал, с.5 еп.9

03.00 "Последният кораб" - сериал,
с.4 еп.2

04.00 "Библиотекарите" - сериал, с.4
еп.11

bTV COMEDY

05.00 "По-добре късно, отколкото ни-
кога" /п./ - сериал

06.00 "По-добре късно, отколкото ни-
кога" - сериал, с.2 еп.7

07.00 "Столичани в повече" /п./ -
сериал

08.00 "По средата" /п./ - сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "Хотел Елеон" /п./ - сериал
10.00 "Сватбена треска" - комедия

(САЩ, 2019), режисьор Робърт
Лукетич, в ролите: Сара Хай-
ланд, Тайлър Джеймс Уилямс,
Джена Дюън, Мат Шайвли, Ана
Кемп и др.

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

сериал
14.00 "Хотел Елеон" /п./ - сериал
14.30 "Столичани в повече" /п./ -

сериал
15.30 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитири-

дис" - вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с.5

еп.20, 21
19.00 "По средата" - сериал, с.9 еп.4
19.30 "Новите съседи" - сериал, с.9

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

с.8 еп.13
22.00 "Хотел Елеон" - сериал, с.3

еп.1, 2
23.00 "Двама мъже и половина" -

сериал, с.5 еп.17, 18
00.00 "Сватбена треска" /п./ - коме-

дия (САЩ, 2019)
02.00 "По-добре късно, отколкото ни-

кога" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитири-

дис" /п./ - вечерно токшоу
04.00 "Столичани в повече" /п./ -

сериал

bTV Cinema

06.00 "Къща от карти" /п./ - сериал,
с.6 еп.7, 8

08.30 "Марсианецът" - фантастика,
приключенски, екшън (САЩ,
2015), режисьор Ридли Скот, в
ролите: Мат Деймън, Джесика
Частейн, Кристен Уиг, Джеф
Даниълс, Майкъл Пеня, Шон
Бийн, Кейт Мара, Себастиан
Стан, Чиуетел Еджиофор, Бене-
дикт Уонг, Макензи Дейвис, До-
налд Главър и др.

11.15 "Вътрешна сигурност" - сериал,
с.7 еп.1, 2

13.45 "Господар и командир: Далеч-
ният край на света" - приклю-
ченски, екшън (САЩ, 2003),
режисьор Питър Уиър, в роли-
те: Ръсел Кроу, Пол Бетани,
Били Бойд, Джеймс Д`Арси,
Крис Ларкин, Лий Ингълби и др.

16.30 "Посейдон" - екшън, приклю-
ченски, трилър (САЩ, 2006),
режисьор Волфганг Петерсен, в
ролите: Ричард Драйфус, Кърт
Ръсел, Еми Росъм, Джасинда
Барет, Миа Маестро, Майк Во-
гъл, Фреди Родригес, Джош Лу-
кас, Джими Бенет, Андре Брау-
ър и др.

18.15 "Денят на независимостта" -
фантастика, екшън (САЩ, 1996),
режисьор Роланд Емерих, в ро-
лите: Джеф Голдблъм, Уил Смит,
Вивика Фокс, Маргарет Колин,
Робърт Лоджиа, Мери Макдо-
нъл, Джъд Хърш, Бил Пулман и
др.

20.50 "Като на кино" - предаване за
кино

21.00 "Американски гангстер" - ек-
шън, криминален, биографичен
(САЩ, 2007), режисьор Ридли
Скот, в ролите: Дензъл Уошин-
гтън, Ръсел Кроу, Чиуетел Еджи-
офор, Джош Бролин, RZA, Ко-
мън, Юл Васкес, Карла Гуджи-
но, Джон Ортиз, Куба Гудинг
мл., Арманд Асанте, Идрис Елба
и др. [14+]

00.00 "Формата на водата" - фентъзи,
драма, приключенски, роман-
тичен (САЩ, 2017), режисьор
Гийермо дел Торо, в ролите:
Сали Хокинс, Октавия Спенсър,
Майкъл Шанън, Дъг Джоунс,
Майкъл Стулбарг, Ричард Джен-
кинс и др. [14+]

02.30 "Зелената стая" - хорър, три-
лър, музикален (САЩ, 2015),
режисьор Джереми Солниър, в
ролите: Антон Йелчин, Имъджен
Путс, Алиа Шоукат, Калъм Тър-
нър, Марк Уебър и др. [16+]

04.15 "Караваната" - хорър, трилър
(САЩ, 2018), режисьор Том Ней-
гъл, в ролите: Денис Ричардс,
Миша Бартън, Джеф Дентън,
Брайън Нейгъл и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.10 "Черният списък" - сериал, се-
зон 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" (пре-

миера) - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) -

сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицис-

тично шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сери-

ен 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) - се-

риал, сезон 3
22.00 "Отдел Издирване" (премиера)

- сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Черният списък" - сериал, се-

зон 1
00.30 "Добрата съпруга" - сериал, се-

зон 2
01.30 "Бегълци от бъдещето" - сериал
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
04.30 "Изпитанията на живота" - се-

риал /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплението: Мая-
ми" - сериал, сезон 2 /п/

07.00 "Убийства в Мидсъмър" - сери-
ен филм, сезон 20

09.00 "Изпечено убийство: Само де-
серт" - мистери с уч. на Алисън
Суини, Камерън Матисън, Бар-
бара Нивън, Лиза Дюръпт и др.

11.00 От местопрестъплението: Мая-
ми" - сериал, сезон 2

12.00 "Коледа и Лешникотрошачката"
- семеен филм с уч. на Ейми
Екър, Катрин Мери Стюарт, Са-
ша Радецки, Кенет Уелш и др. /
п/

13.40 "Семейна Коледа" - семеен филм
с уч. на Майкъл Ради, Бони
Беделия, Стив Бачич, Натали
Кнеп и др.

15.30 "Реплики" - трилър с уч. на
Киану Рийвс, Алис Ийв, Джон
Ортиз, Амбър Ривера, Томас
Мидълдич и др. /п/

17.30 "Дежа Вю" - Дензъл Уошингтън,
Вал Килмър, Джим Кавийзъл,
Пола  Патън,  Брус Грийнууд, Ел
Фанинг, Мат Крейвън и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - се-
риал, сезон 10

21.00 "Дуелистът" (премиера) - три-
лър с уч. на Петър Фьодоров,
Владимир Машков, Юлия Хлъй-
нина, Франциска Петри, Мар-
тин Вутке, Сергей Гармаш, Па-
вел Табаков и др.

23.10 "От местопрестъплението" - се-
риал, сезон 10 /п/

00.00 "13 часа: Тайните войници на
Бенгази" - трилър с уч. на Джон
Красински, Пабло Шрайбър,
Джеймс Бадж Дейл, Дейвид Ден-
ман и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - петък, 7 май ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ПППППроменливо
Днес ще бъде топло и предимно слънчево, с поява на висока и

средна облачност. Максималните температури ще бъдат от 23 до
28 градуса. В източните райони и планините ще духа слаб южен
вятър.

В събота от северозапад и североизток ще прониква по-хладен
въздух. Минималните температури ще бъдат от 8 до 13, а дневните
ще се понижат чувствителни спрямо петъчните и ще бъдат от 15
до 20 градуса, в североизточните райони - по-ниски, до 12-14
градуса. Облачността над Западна България ще бъде променлива,
а над източните райони - значителна.

Ще завали дъжд, предимно в централните и източни части на
страната. По-съществени валежи ще има по Черноморието и в
планините на Южна България.

В неделя сутрин минималните температури ще бъдат от около 2
до 8 градуса  и  на места в котловините и високите полета не са
изключени слани.

Ще духа слаб източен вятър. Максималните температури ще са
от 16 до 21 градуса.

Ниски  ще останат минималните температури в понеделник и
вторник: от 3 до 8 градуса.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Американски гангстер" - екшън,
криминален, биографичен (САЩ, 2007), режисьор

Ридли Скот, в ролите: Дензъл Уошингтън, Ръсел Кроу,
Чиуетел Еджиофор, Джош Бролин, RZA, Комън, Юл
Васкес, Карла Гуджино, Джон Ортиз, Куба Гудинг мл.,

Арманд Асанте, Идрис Елба и др. [14+]
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На 13 май от 19.00 ч.
най-големият жив "Пагани-
ни на тромпета" ще предс-
тави Концерта за тромпет
и оркестър на Александър
Арутюнян в зала "Бълга-
рия". Диригент на оркестъ-
ра е Найден Тодоров.
Накаряков е известен
още като "Карузо на
тромпета". Второто произ-
ведение на вечерта е
Симфония № 1 от Луис
Глас.

Накаряков включи
България в програмата си,
след като цигуларят Рей
Чен съобщи, че не може
да пристигне заради
затруднения в придвижва-
нето, породени от корона
кризата. Сергей Накаряков
е сред най-търсените
тромпетисти в света,
постигнал изключителен
успех, нарушавайки смело
установените правила за
изпълнение на класическа
музика на тромпет. Него-
вата изключителна дарба е

Религиозни произведения
на изкуството от миналото
и съвремието ни
На 5 май се откри в галерия
"Петко Задгорски", Бургас,
изложба от произведения на
българското православно
религиозно изкуство от
Средновековието, съпоставени
със  съвременното изкуство.
Това е най-новата експозиция,
с творби от Музея за зографс-
ко и резбарско изкуство в
Трявна. Един от кураторите е
проф. Красимир Русев:
"Обединих в експозицията
копирки от град Трявна. Те са
от 19-и век от знакови
иконописци, които са съпоста-
вени със съвременни автори и
съвременни сюжети. Сега може
да се гадае точно кои са
авторите, но емблематичните
са Захария Цанюв и Йоаникий
папа Витан. Става дума
наистина за една много
сериозна, много голяма
школа".

Манастирът "Рождество
Богородично-Ястреб"
очаква нови камбани
Забравеното духовно и
книжовно средище през
Средновековието "възкръсва"
чрез манастира "Рождество
Богородично-Ястреб". Светата
обител се намира до град
Ловеч, в местност Сливешки
ливади. Манастирът, посветен
на Рождество на Света
Богоридица, се смята за
предшественик на Троянската
света обител. След падането на
България под турско робство
Ловеч остава единственият
независим град и тук се мести
цялата духовност и книжов-
ност. Така е запазена българс-
ката автентичност във времето.
Петър Граматик е превеждал
тук "Четвероевангелието".
Преводи се пазят в музеите в
Букурещ, Париж, София.

Íàêðàòêî
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Историческият музей в
Панагюрище представя
тематичната си компози-
ция "Панагюрската злат-
на школа", която показва
не толкова популярния
факт, че още през 18-и век
средногорският град раз-
вива една от най-популяр-
ните златарски школи, ка-
то възходът на златарст-
вото  e през 19-и век.

Това  прави Панагюри-
ще един от предпочита-
ните партньори и на меж-
дународния пазар. Компо-
зицията е подготвяна поч-
ти две години. Златните
накити са изложени в
"Джуновата къща" от 1893
година, част от музейния
комплекс.

Майсторите са част от
културния подем на стра-
ната през 19-и век. В то-
зи период в Панагюрище
е имало над 500 занаят-
чийски ателиета. Те са би-
ли разположени на две от
главните улици в града.
Докосваме се до това
забравено изкуство.ç

"Óñåùàíèÿòà çà ðåêà" ïðåç æèâîïèñòà íà Ðàäîñëàâ Íåéêîâ

×åñòâàìå 80 ãîäèíè îò
ðîæäåíèåòî íà íåçàáðàâèìàòà
Ãåíà Äèìèòðîâà

На големия християнски празник Гергьовден не-
забравимата Гена Димитрова щеше да навърши 80
години. За жалост, тя си отиде без време през 2005
г. По повод годишнината Софийската национална
опера и балет ще излъчи в платформата Eventim на
6 май от 19.00 ч. операта "Джоконда" от Понкиели с
участието на голямата прима от 1999 г.

Издаден е двоен компактдиск в Италия, запеча-
тал спектакъл на операта "Андре Шение" от Умберто
Джордано, в който Гена Димитрова е в ролята на
Мадалена. Продукцията е с хора и оркестъра на
Театро Комунале в Генуа под диригентството на Па-
оло Олми. Оперната дива през 1972 г. изпълнява в
"Ла Скала" ролята на Амелия с Пласидо Доминго и
Пиеро Капучили.

Гена специализира в Студио към "Ла Скала"при
Ренато Пасторино, Енца Ферари и Рената Корозио.
Победител е в конкурса на Тревизо. Във Франция
пее с италианска трупа в  "Силата на съдбата".ç

"Усещане за река" е авторс-
ката експозиция на художни-
ка Радослав Нейков, който ще
ни представи собствените си
рефлексии към реката. Излож-
бата се открива в галерия-кни-
жарница "София Прес" на 10
май и ще продължи до 30 май.

"Реката е знак едновремен-
но за динамичното преобразя-
ване на живота и за неговата
устойчивост. Тя е мястото, къ-
дето са съсредоточени субек-
тивните преживявания на ав-
тора от детството му, място,
наситено с различни вълнения
и дълбочини и свързано с уми-
ление, тишина и съзерцание
като противовес на забърза-
ното и неприветливо ежедне-
вие в големия град.

Именно като устойчив обект,
природен и специфично личен,

забелязана, когато едва
13-годишен участва на
фестивала в Корсхолм,
Финландия. Роден е в
Нижни Новгород през 1977

г. На 6-годишна възраст
започва да свири на
пиано, но след катастро-
фа, когато е на девет
години се налага да изос-

тави клавишите и да се
преориентира към тромпе-
та. Негов учител става
баща му. Първата изява на
Сергей Накаряков зад
граница е през 1990 г,
когато невръстният тром-
петист гостува за първи
път в България.

На фестивала на Иво
Погорелич в Бад Ворисхо-
фен, Германия, през 1991 г.
привлича вниманието, а
през август дебютира с
Литовския камерен оркес-
тър на Залцбургския
фестивал, където получава
наградата Prix Davidoff.

Сергей Накаряков
триумфира в световните
музикални центрове
Hollywood Bowl в Лос
Анжелис, Lincoln Center в
Ню Йорк, Royal Festival
Hall и Royal Albert Hall в
Лондон и др. Участва във
фестивали в цяла Европа,
Америка и Канада, като
всяка година прави кон-
цертно турне в Япония.ç

тя се явява своеобразен ба-
рометър за вътрешното състо-
яние на човека и за посоката,
в която е поел.

Силно реалистични очерта-
ния преминават в абстрактно за-
мъглени форми, денят се сменя
с нощта, риби се подават от реч-
ното дъно, интензивният поглед
се спира, за да усети естестве-
ният пулс на живота, но дори в
най-идиличните пейзажи прози-
ра романтичният драматизъм на
търсещото съзнание, конфлик-
тът между вечното и преходно-
то, между природното спокойс-
твие и градската динамика.

Служейки си с цветовете и
живописта, Радослав Нейков
разказва истории, пропити с
редуващи се емоции, но с пос-
тоянно усещане за река."

Åëèçà ÌËÀÄÅÍÎÂÀ


