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Èíäèÿ ñ íîâ
ðåêîðäåí áðîé
çàðàçåíè
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 надхвърли 21 млн. по данни на
здравното министерство.
Броят на починалите
достигна 230 168, след
като от сряда бяха
регистрирани нови 3980
смъртни случая. Индийската централна банка
съобщи в сряда, че ще
деблокира 6,7 млрд.
долара за евтино финансиране на производители
на ваксини, за болници и
предприятия от здравния
сектор с цел борба срещу
втората вълна от Covid19, която съсипва
страната. Тези заеми ще
бъдат на разположение
до 31 март идната
година.
< 13

ÑÏÎÐÒ

9 770 861 23 100 4

0 0 0 8 5>

Áîáè íÿìàëî äà
ñå êàíäèäàòèðà
çà øåô íà
ôóòáîëà

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 президент 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.
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София. Денят на храбростта
и на Българската армия - 6
май, Гергьовден - бе честван
пред Паметника на Незнайния 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

Ìîäåëúò
"ÃÅÐÁ"
в действие

Крупният агробизнесмен Светослав Илчовски разказа в парламента потресаващи неща за модела на управление на
ГЕРБ. Ако са верни твърденията му, това ще е основа за сериозни корупционни
разкрития в най-високите етажи на
властта

” Убийствен рекет и годишна такса
спокойствие в размер на 700-800 хиляди
лв., стигаща по-късно до 50% от цял бизнес в рамките на 40 млн. лева.
” Бизнесменът твърди, че пред очите
му на рожден ден на министър-председателя Борисов Иван Пилето и най-богатият
българин му подарили кюлчета злато. Според Илчовски след иронична забележка от
Борисов "Иван след това се реванширал на
премиера с едно малко и две големи златни кюлчета".
” "Министерството на земеделието е
контролирано 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", добави бизнесменът.
” "Мата Хари", заснела кюлчетата и
пачките в премиерското чекмедже, е плеймейтка и момиче на повикване.
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Äà îòáåëåæèì çàåäíî Äåíÿ íà Ïîáåäàòà 9 ìàé
На 9 май се навършват 76 години от Великата победа над фашизма в Европа и света. Постигната с героизма и милионите жертви на Червената армия и народите на Съветския съюз и на държавите съюзници, с героизма на антифашистката съпротива в европейските страни, победата създаде шанса
Европа да живее в мир

и съгласие.
Нека заедно - с чувство на уважение към
героизма и с радост и
надежда за мир - да отбележим 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 митинг-концерт.
Национален инициативен комитет

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

Г

ергьовден! Ден на
храбростта и Ден
на Българската армия! Ден на национална гордост, чест и
достойнство... толкова,
колкото са ни останали, но все пак национален празник! Празник, започнал в далечната 1880 г. - две години след края на Рускотурската война и Освобождението ни от
петвековно иго. На този парад са марширували 32-ма опълченци,
наградени с първия орден на Свободна България - "Орден за храброст"!
И такава е повелята на Гергьовден! Българската православна
църква, народът, войската, политиците и
държавният глава и
главнокомандващ да
бъдат заедно на водосвета на бойните ни знамена и на военния парад пред Паметника на
Незнайния войн и хрампаметника "Св. Александър Невски".
И точно в същия
час и минута, когато
цяла България с трепет гледаше на живо
или чрез телевизионните екрани постиженията на българските войни - пилоти, специални
и сухопътни войски, моряци и гвардейци..., започна "извънреден"
брифинг на премиера в
оставка, вездесъщия
Бойко Борисов. Явно за
"тризвездния български генерал" няма нищо
свято и патриотично,
няма чест и достойнство. Щом той не командва парада и не му козируват (ръкопляскат),
се появява единствено
грозното лице на разяждащото му безпределно его, на жаждата
му за власт и неовладени страхове, че вече
не е Командирът на
държавата.
Изоставил общуването с "народа" от прозореца на Джипката,
Борисов бе обладан от
типичния му за последните месеци агресивен
тон и несвързан словоред, изпълнен с нервност и обвинения към
другите, но не и към
собствената му безконтролна власт, упражнявана цели три мандата!? Уволненият министър-председател както
винаги зае позата на
жертва!
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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 Борисов, за т. нар. Мата Хари,
която е снимала кюлчетата
злато в спалнята на премиера; за клипове със
сексуални издевателства в
затвора върху известен
бизнесмен с цел да го
изнудват за пари; за
убийствен рекет; за годишна 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 изслушването му беше провалено от
депутати от ГЕРБ.
Светослав Илчовски един от големите земевладелци 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. Принудата била за това да
продава зърно под пазарните 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-председателя Борисов Иван Ангелов - Пилето (собственик
на фирма "Градус") и найбогатият 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 пристигнал 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 кюлчета, поясни Илчовски.
"Министерството на
земеделието е контролирано от Иван Пилето. Никой
не може нищо да вкара
без тях. Затова храната ни
е най-боклучивата в света
и в същото време най-

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 фиктивно завишаване на обороти
на компании, които възнамеряват да се листват на
борсата.

Ïåíñèîíåðñêè
ãåíîöèä

бившата резиденция на
Тодор Живков, присъствали 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!

скъпата. Не ни управляват
министри, а такива като
Пилето - във всички сектори, пълен контрол. България е разделена на губернии, но напоследък се
оядоха и започнаха да си
гледат в канчетата един на
друг. Така убиват предприемаческия дух на младите
хора. Не сме имали възможност 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 безрезултатна 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 бизнесменът да осигурява
евтино зърно на човека от
Стара Загора. "По 700-800
хиляди лв. на година се
получаваха, но аз изкарвам по 10 млн., давах ги
тези пари за спокойствие",

ПриЗЕМЯване

Бизнесменът декларира, че е присъствал на
сбирки заедно с премиера
Борисов, на когото са му
показвали клип със сексуални извращения над
бизнесмен, лежащ в
затвора. Спомена имената
на Миню Стайков и Николай Банев.
"На такава среща се
събират и се обсъжда кой
ще бъде сдробен. Беше
поръчан известен бизнесмен, който е още в затвора. От Карнобат... Показаха ми клипове как издевателстват върху един от
известните бизнесмени - в
килия, сексуално. Да го
изнудват за огромни
пари", разказа бизнесменът. Той обяви, че не
разполага с този запис и
само го е гледал.

Такса спокойствие 50% от продукцията

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

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 бизнесменът. По това време
получил предупреждение
по телефона от министър
да спре да купува земеделска земя, защото щели
да го дадат на "нашите
прокурори".
"Всеки ден е схема
тука", беше една от репликите на Илчовски за това
как функионират нещата
през последните години.
Според него всеки сектор
е разпределен и се контролира 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 Борисов - през 2013, 2018 и
2019 г. По думите му те
били провеждани в резиденцията край Студена,

Имал обаче друг запис.
"Клипът е за едно момиченце, което всеки го
търси в България. Известна плеймейтка, тя си
работи момиче на повикване.
Тя лично му споделила,
че е била наета срещу
5000 лв. да обслужи
премиера и тя е направила снимките в спалнята
му", твърди пред комисията бизнесменът. Самите
кюлчета пък били подарък
за рожден ден на Борисов.
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 ненавиждали този кръг на Борисов, но от страх не смеели да реагират.
Депутатът от ГЕРБ
Маноил Манев нарече
бизнесмена лъжесвидетел
и обяви заседанието на
комисията за цирк.
Появиха се и още
депутати от ГЕРБ, включително 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. ç

След цял един месец през който къдреха изборния 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 - например правото на справедлива пенсия.
Чухме отдавна известни неща: над милион и
сто хиляди души получават пенсии/подаяния, които ги отпращат доста под
границата на бедността направо казано, в някакви гробищни тарифи.
Но нямаше пролети
,
сълзи.
От години пенсиите не
се преизчисляват - това
си е направо геноцид срещу стотици хиляди пенсионери, абсурдно разслояване на пенсионерската
общност/маса.
Сами го казват, и пак
няма сълзи - хайде към
гробищните паркове.
Какви кротки, търпеливи хора са българските
пенсионери - преживели
един достоен живот - а
сега ги подмятат в нелепи парламентарни разправии.
Накрая пуснаха завесата.
И пропуснаха шанса да
оставят след себе си нещо положително.
Големият/Съдбоносният въпрос е очевиден: как
да се възстанови връзката Народ/избиратели - депутати.
Тя съществува само в
изборния ден, и то формално/бездушно.
След това всичко приключва.
Какви хора са това,
нормалният разум не може да ги проумее.
Милиони хора влачат
скотско съществуване и
оцеляват по някакъв необясним начин - а тия говорят за "харесване"…
Забравете по най-бързия начин 45-ия парламент.
Êåâîðê ÊÅÂÎÐÊßÍ
Îò Ôåéñáóê
(Ñúñ ñúêðàùåíèÿ,
çàãëàâèåòî å íà ÇÅÌß)
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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
ДПС. Какво се оказа: всички те са гласували "за" на
първо четене с пълното съзнание, че законът няма да
мине окончателно, но за да
ви лъжат, че са го подкрепили. За пореден път се видя, че ПРОМЯНАТА, така
шумно декларирана от новите партии в парламента,
е ПОДМЯНА под диктовка-

Âåëèçàð Åí÷åâ çîâå: Ïåíñèîíåðèòå íà áóíò!
"В петък, 7 май, от 09.00 часа, около Народното събрание трябва да има кордон от пенсионери 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 пенсионери - 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.
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 председателят на БСП Корнелия Нинова във Фейсбук.
"В Народното събрание
една от точките в дневния
ред бе нашето дългогодишно предложение за преизчисляване на всички пенсии.
То беше прието от всички
парламентарни групи на
първо четене и беше логично то да мине веднага и на
второ четене, след като нямаше направени заявки за
предложения между първо
и второ четене. Г-жа Нинова направи именно такова
предложение, но то бе отхвърлено от ГЕРБ, ДПС, "Има
такъв народ" и "Демократична България". Това означава, че те са гласували лицемерно и с ясното съзнание,
че този парламент има само още един работен ден
живот и няма как този закон да се приеме", така
обясни събитията в Народното събрание от сряда секретарят на парламентарната група на "БСП за България" Ирена Анастасова в

предаването "Още от деня"
по БНТ.
"Години наред отстояваме
и ще продължаваме да отстояваме нашите приоритети
в подкрепа на младите семейства и на възрастните хора", подчерта Анастасова и
отбеляза, че е показателно
какви са приоритетите на
другите формации, щом БСП
е една от само две парламентарни групи, внесли социален законопроект.
Анастасова заяви, че
БСП не иска властта на всяка цена и затова е върнала
мандата за съставяне на
правителство. "Нали никой
не живее с илюзията, че
след като всички парламентарни групи вкупом казаха,
че няма да подкрепят наше
правителство, можехме да
направим кабинет? Ние не
искаме излишно да протакаме процедурата и смятаме, че колкото по-бързо върнем мандата, толкова побързо ще има сформирано
служебно правителство с
надеждата наистина да се
постигне ревизия на досегашното управление", коментира тя.
"Не смятаме, че като трета политическа сила не трябва да излъчим председател

на ЦИК и затова Изпълнителното бюро на БСП реши,
че ще излъчим единствено
заместник-председател. Но
остава въпросът защо втората парламентарно представена формация - "Има такъв народ", не излъчи председател. След заявки, че искат честни и прозрачни избори, най-логичното би било представител на "Има такъв народ" да оглави Централната избирателна комисия. Тяхното решение да не
предложат такъв буди въпроси", каза по отношение на
провелите се днес консултации при президента за определяне на състава на
ЦИК.
На въпрос относно притесненията дали възрастните хора ще успеят да се
справят с машинното гласуване, Анастасова отговори
така: "На много места с очите си видях как възрастните хора гласуваха с машини, а останалите не. Това поколение се справя с всички
задачи, ще се справи и с
тази".
В края на разговора Ирена Анастасова изрази увереност, че БСП ще увеличи
резултата си на предстоящите избори.ç

От стр. 1
Този път не беше менискусът, а
обвинения към опонентите му в
лицето на президента Радев и парламентарните партии, които готвели "капан" на ГЕРБ и не излъчили шеф на ЦИК!? Ето защо той
в Деня на храбростта оттеглял някой си Ципов като председател
на ЦИК (въпреки че ГЕРБ орева
орталъка как този пост им се полага!)!? Страхливец, без чест и
достойнство - това е диагнозата
за Борисов на Гергьовден.
Той е все по-изолиран от народа! Останал в измамното обкръжение на скъпоплатени чиновници и бизнесмени, Борисов изплака "болката" и фобията си от
служебния кабинет на президента Радев, като нервно замаза свидетелствата 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 мафиотско-мутренския модел на управление на Борисов, който държи България повече от десетилетие на абсолютното европейско
дъно. Затова на 11 юли с масов
вот за промяна и реална социална алтернатива този модел
трябва да си отиде завинаги!



"Правим това изявление,
за да се знае истината какво се случи днес в парламента. "Има такъв народ",
чрез председателката на
парламента, ГЕРБ, ДПС и
"Да, България" опропастиха
възможността днес да се
вземе окончателно решение
за преизчисляване на всички пенсии, което ние внесохме в парламента. Нека
българските граждани да
знаят истината, че тези парламентарни групи ни подкрепиха на първо четене абсолютно лицемерно и със
съзнанието, че няма да се
стигне до второ, но да кажат, че са гласували "за" и
в предизборната кампания
да продължат да лъжат възрастните хора. Когато се
стигна до истинското решение, да го гласуваме и на
второ четене и да стане
окончателно, си пролича кой
за какво се бори в този парламент. Маските паднаха."
Това заяви председателката
на БСП Корнелия Нинова на
извънреден брифинг в парламента в сряда.
"Нашата позиция е последователна, принципна и
неотстъпчива пет години - за
преизчисляване на пенсиите като единствения начин
на възрастните хора в България да бъде осигурен достоен живот. Не вярвайте на
думи, гледайте делата. Гласуването днес показва, че
единствено БСП може да
направи факт преизчисляването на пенсиите. Ние ще
продължим да се борим по
същия начин за преизчисляването на пенсиите и занапред", посочи още тя.
"Скъпи наши майки и бащи, баби и дядовци, трябва
да знаете истината за лицемерието и задкулисието. В
Народното събрание се гласува на първо четене нашето предложение за преизчисляване на пенсиите със
завидно единодушие. Поради 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 представител е председателят на
парламента, отказаха гласуването. ГЕРБ и "Демократична България" се обявиха също против. Всичко се случи
под директния натиск на

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

Íà òîçè äåí

Събития
 1895 г. - Руският учен Александър Степанович Попов демонстрира пред Руското физикохимично общество своето изобретение - първия в света радиоприемник.
 1945 г. - България във Втората световна война: Първа българска армия в Австрия се установява в село Фьолкермаркт в област Каринтия.
 2000 г. - Владимир Путин
полага клетва като втори демократично избран президент на Русия.
Родени
 1840 г. - Пьотър Чайковски, руски композитор
 1892 г. - Йосип Броз Тито,
президент на Югославия
 1901 г. - Гари Купър, американски 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 Благоев, български политик, основател
на социалистическото движение
в България
 1966 г. - Станислав Йежи
Лец, полски писател
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Ðóñèÿ ñïèðà ïîëåòèòå çà
ñâîèòå òóðèñòè äî Áúëãàðèÿ
Òóðîïåðàòîðèòå
èìàò
èíôîðìàöèÿ îò
ðóñêè ãðàæäàíè,
÷å â ìîìåíòà
áúëãàðñêîòî
ïîñîëñòâî â
Ìîñêâà íå
èçäàâà âèçè
Русия спира полетите на
своите туристи за България
и оставаме втори сезон
без тях по Българското
Черноморие, обяви за
ТравелНюз Евелина Пулева, член на УС на Бургаската регионална туристическа камара. Последният
полет на руската авиокомпания 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 пътуванията до страната ни с
туристическа цел, припомня 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.

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 германските и британските туроператори анулираха почивките
до България за началото
на летния сезон през май
и юни, припомни Калин
Сутев, управител на "Дести-

нейшън Туристик Сървисис", представител на DER
Touristik в България, в която
група влиза и туроператорът ITS. Чартърната авиокомпания "Бългериън ер
чартър" също е прекратила
полетите от Германия до
летищата Варна и Бургас
до края на юни. Записванията в Германия и на
другите пазари за Българското Черноморие са в
застой, обяви Нина Чамова, генерален мениджър на
"Сънтурс", която е представител на германския
туроператор "Алтурс".
Иван Грошев, управител
на "МТС България", посочи, че голяма част от
записванията отиват към
2022 г. и повече гледат към
следващия, а не предстоящия сезон. Компанията е
представител на германския туроператор FTI,
британския Jet2Holidays и
руския "Корал". Грошев не
вижда отварянето на
руския пазар и тази
година.ç

Áðîÿò íà îòãëåæäàíèòå îâöå äðàñòè÷íî å íàìàëÿë
По данни на агростатистиката у нас в момента се отглеждат
около 1,3 милиона овце, като
броят им през последните години драстично е намалял, предупреди БНР. Експертите не са единодушни по въпроса, но според
различни данни за последните 20

години броят на овцете у нас
се е сринал от 11 милиона на
един милион. От началото на прехода 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

Бойко Пенков

Åëåêòðîííèòå
ðåöåïòè ñå
îòëàãàò
çà 1 þíè
Болничната система все
още не е готова за електронната рецепта, за това нейното въвеждане се отлага за 1
юни, съобщи зам.-министърът
на здравеопазването в оставка Бойко Пенков. Той увери,
че това ще е последното отлагане на системата. По думите му аптеките са почти готови да изпълняват електронни рецепти. Той отбеляза, че
към момента са издадени към
100 хил., от които само 3 хил.
не са изпълнени. Пенков поясни, че до въвеждането на
този софтуер, до края на месец май, ще се работи и с
хартиени, и с електронни рецепти. След това ще се премине към работа изцяло само
с електронни рецепти. Изключение ще се прави след 1 юни
само за хората с хронични заболявания, които имат 3-месечни рецепти на хартия.ç

във фермите. Това е така, защото сред тях се усвояват субсидиите за пасища. За поредна година животновъдите ще настояват
за нормативни промени, които да
гарантират по-справедливо разпределение на европейските субсидии.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/

РКС. Упълномощава УС да се разпорежда със средствата от фонд
"Инвестиции", "Резервен" и неразпределени печалби на РКС, "КООПТУР" ЕООД, "ТЕРРА КООП" ЕООД и "ТЕРРА ТУР" ЕООД, чийто едноличен собственик на капитала е РКС Хасково.
Докл.: Председателя
на комисията по Предложенията

2. Приемане на годишния финансов отчет на РКС и на "КООПТУР"ЕООД, "ТЕРРА КООП" ЕООД и "ТЕРРА ТУР"ЕООД за 2020 г. и разпределение 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/

6. Освобождаване от отговорност на председателя на РКС и членовете на УС и КС на РКС за дейността им през 2020 г.
Докл: Председателя
на комисията по Предложенията

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

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

4. Определяне размера на средствата за дейността на КС през
2021г.
Докл:П.Димитрова
/гл.счет. на РКС/

8. Освобождаване на УС и КС, определяне броя и избор на членове на УС и КС на РКС.
Докл.:Председателя
на комисията по Предложенията

5. Упълномощаване на УС и Председателя на Съюза за сключване на договори за придобиване, продажба, замяна, учредяване на
ипотека, учредяване права на строеж и други вещни права; сключване 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

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 деловодството на РКС, гр.Хасково, ул."Скопие"1 всеки ден от 10 до 14 часа.
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Джак Никълсън - геният на киното
Джон Джоузеф "Джак"
Никълсън е смятан за
едни от най-брилянтните
американски актьори.
Овладял е до съвършенство умението да се въплъщава в тъмни персонажи
или психопати и винаги
успява да омагьоса зрителите с неповторимата си
харизма.
Той казва: "Доволен
съм от факта, че съм
положил необходимите
усилия. Това, от което
винаги съм се притеснявал, е, че може да се
откажа, преди да дам
всичко от себе си". Джак е
смятан за един от великите актьори в историята на
киното. Надарен с потресаващ талант, той изглежда добре във всяка роля и
сякаш я изпълва отново

със съдържания. Владее до
съвършенство гротеската и
ролите на луди хора сякаш
са му по мярка. Потресаващо 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 партньор 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 сестра, а бабата и дядото майка и баща. Едва в
зрелите си години научава, 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 работа 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-

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 вдъхновило 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 възможности и казват, че няма
още роля, която да разкрие
истински неговите възможности. През 1969 г.
съдбата му дава този
шанс.

"Записки на младия лекар" на Михаил
Булгаков в ново издание
Цикълът разкази "Записки на
младия лекар" и новелата "Морфин" 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

"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 23годишния 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", публикувана в изданието на "Нике",
също е вдъхновена от личния
опит на Михаил Булгаков и
борбата му със зависимостта
към един от най-разпространените по онова време опиати. И
тя има своя екранизация от 2008
г., дело на режисьора Алексей
Балабанов.

Сценични кукли и живопис на Любомир Цакев в Стара Загора
Ретроспективна изложба
на Любомир Цакев (19402012) бе открита в западната зала на Художествена галерия 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 емблематичен за Стара Загора. Една
от онези личности, които с
емоцията и обаянието си даваха особен привкус на бохемата в Стара Загора", каза по време на откриването
проф. д-р Марин Добрев.
"Всеки, който поне веднъж
е влизал в сградата на Кукления театър на спектакъл,
чиято сценография е на
Любомир Цакев, няма как
да не я е помнил. Всеки,
който в продължение на десетилетия се е срещал с негови картини по изложби също. Събрани в едно пространство, и едното, и другото направление носят духа на неговата завидна личност. Когато беше весел си тананикаше", разказа
още спомени директорът на
Художествената галерия.
За магията зад завесите,

за създадените от него десетки кукли говори директорът на Кукления театър Дарин Петков. "Като художник, дошъл в театъра ни
през 1968 г., заедно с Васил Апостолов - режисьор,
от работата на този велик
тандем за Старозагорския
куклен театър може да се говори като театър, поставен
на професионална основа.
Основен двигател за това

винаги е бил Любомир Цакев с неговата висока академична взискателност, с неговия художествен вкус, с
неговата безкомпромисност,
с неговия работохолизъм и
неговата голяма, голяма
любов към това, което прави... Изложбата е памет и
уважение към неговия живот и творчество, но и част
от нашата идентичност.
Част от неговия свят, в кой-

то сме живели и живеем",
допълни Петков.
Любомир Цакев е талантлив живописец и е сред
най-значимите фигури в
българската куклена сценография. Роден е през 1940 г.
в гр. Елхово. През 1968 г.
завършва специалност
"Сценография" при проф.
Георги Каракашев в Художествената академия и специализира куклена сценография в Прага. Постъпва в
Старозагорския куклен театър. От 1969 г. започват
участията му изложбите на
старозагорските художници
и първите му самостоятелни изяви в областта на куклената сценография. Талантът му е забелязан бързо и
още през 1970 г. получава
индивидуална награда на
Фестивала на куклената пиеса във Варна за сценографията към "Ян Бибиян" от
Елин Пелин. От 1973 г. е
член на СБХ, а от 1976 до
1990 г. е председател на художествения съвет на СБХ
- група Стара Загора. През
1982 г. е назначен за директор на Държавен куклен
театър - Стара Загора и остава на поста до 1996 г. ,
когато тежка парализа пре-

късва активната му творческа дейност. Умира на 17
февруари 2012 г.
Любомир Цакев е сценограф на над 70 куклени
и редица театрални, балетни и оперетни постановки. Гостувал е като художник-постановчик на куклените театри в Санкт Петербург, Краков, София,
Пловдив, Сливен, Варна,
Русе и т. н. Куклени спектакли с негова сценография са представяни в
Иран, Франция, Австрия,
Кипър, Полша, Русия, Испания, Чехия и др. Участвал е в международни форуми в Прага, Бърно, Сао
Пауло. Удостояван е с награди от редица форуми на
българските куклени театри, от Съюза на българските художници, Съюза на
артистите в България. Седемкратен носител е на
наградата "Стара Загора".
Организирал е четири самостоятелни изложби. Негови живописни произведения притежават галерии
на Стара Загора, Кюстендил, Казанлък, Ямбол,
Хасково, както и частни колекции в България, Германия и Великобритания.
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Дакота Джонсън във
филм по роман на
Джейн Остин
Актрисата Дакота
Джонсън ще се снима
в киноадапатция по
романа "Доводите на
разума" от Джейн Остин, съобщи Варайъти. Режисурата е поверена на Кари Кракнел,
а адаптираният сценарий на Рон Бас и Алис
Виктория Уинслоу.

Очаква се снимките да започнат през
май. "Доводите на разума" е последният роман на Джейн Остин.
Той е екранизиран няколко пъти, включително през 2007 г. със
Сали Хокинс. Най-новият 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 типичното 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 Мелани Грифит, а баща
й е Дон Джонсън звездата от "Маями
Вайс". Нейната баба
по майчина линия е
актрисата активист Типи Хедрен - най-голямата муза на Алфред
Хичкок.

Откриха неизвестно есе на Реймънд Чандлър
Творбата е открита
в кутия за обувки в
Бодлиевата библиотека
на университета в Оксфорд и показва една
по-мека страна на автора, свързван обикновено с по-мрачен светоглед. Филип Марлоу, вероятно най-самостоятелният сред детективите в литературата, не е имал шефове и никой, който да
му се пречка в работата. Създателят му, писателят Реймънд Чандлър, обаче се е нуждаел от помощ. Есето
му "Съвети към секре-

тарката" излиза тази
седмица в литературното
списание
"Странд" и съдържа
иронични инструкции
към асистентката му
през 50-те години на
миналия век - Хуанита Месик.
За Чандлър, който не
общувал с много хора с
изключение на съпругата и неколцина близки
приятели, работата е
много лично занимание. Тонът му към Месик варира от такъв на
снизходителен работодател 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 направи. Ако дойдеш на
работа късно, не се извинявай. Само ясно
обясни защо се е случило, колкото и глупаво да е обяснението.
Може да си спукала гума. Може да си се успала. Може да си се
напила. Ние и двамата сме просто хора",
пише Чандлър.

Избират най-добрата библиотека на света
Наградата се дава от
IFLA - международна организация на библиотечните
асоциации и институции.
Условието е да е отворила
врати в периода 2019-2020
г.
Сред критериите за оценка са например функционалната архитектура и решения,
които илюстрират дигиталното развитие, но също така правят видима и местната култура. Сред кандидатстващите могат да бъдат обществени или градски библиотеки.
Най-важно за една модерна библиотека е да се
превърне в движеща сила за
местната общност. В архитектурно отношение трябва
да създава единен комплекс
с околните постройки и отворени пространства. Сама-

та й архитектура да е отражение на ценностите, върху които се изгражда животът.
Сред другите фактори една библиотека да е успешна е например функционалността на помещенията, които предлага. Преценява се
как въздействат те върху хората, които използват библиотеката.
Важно е също за какво
предоставя територията си
библиотеката, какви инициативи тръгват от нея. И дали в едно и също пространство могат да се организират различни по характер
прояви.
Съвременната библиотека според IFLA е територия
за обучение, за трупане на
допълнително познание.
Един от начините това да

се случи е чрез модерните
технологии. Затова се оценяват иновативността и

творческият подход в използването им. Важно е чрез дигитализация да се създаде

пространство, което да служи 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 Световния ден на книгата и авторското право - 23 април,
и реално се дава от читателите - за най-продавана книга от изминалата година. За
2020-а неин носител, определен от петчленно жури,
стана сборникът на Иван
Станков "Имена под снега".

Сега статуетката отива
при Георги Мишев за книгата "Мир на кумирите ни".
Тя носи подзаглавие "Бележки под линия II", защото е
втора част на мемоарната
проза на писателя. Както и
първата - "Мир на страха
ни", произведението отразява нашето недалечно минало и личностите, белязали

с присъствието си пътя на
автора и на България.
"Цветето на Хеликон" е
безсребрена, но скъпа по
своята емоционална стойност награда, която реално
се дава от читателите - за
най продавана книга от изминалата година между 12те номинирани за Голямата награда "Хеликон".
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Том Круз герой в киното
и живота
Въпреки че си счупи
глезена по време на снимките на "Мисията невъзможна 6", което забави
хитовото продължение с
шест месеца, Том Круз (58)
не престава да демонстрира
безстрашие.
В "Мисията невъзможна
7" той, за ужас на продуцентите, настоя да изпълнява (както обикновено)
сам каскадите вместо
обичайните каскадьори,
което беше доказано от
последните снимки на
филма във Великобритания. Локацията е железопътна линия в Северен
Йоркшир, а действието се
развива на покрива на
товарен влак, който, разбира 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

изключителните мерки за
сигурност на снимачната
площадка. Точно в такъв
момент от снимачния
процес се е случила истинска 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 заснемането 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 забележими въженца, за да не се

виждат във филма. "Дейли
Мейл" съобщава, че 39годишната 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.

Световните паметници имат двойници

Мистериозните статуи на
Великденския остров в Чили имат своето копие в японската префектура Миядзаки,
по-специално в тематичния
парк Sunmesse Nichinan. В
знак на благодарност за помощта, получена от японското правителство за ремонт
на оригиналите, на азиатците е позволено да създадат 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 Статуята на свободата е подарък от Франция за Ню Йорк,
изпратен в 300 парчета медни елементи, които са събрани след вдигане на пиедестала. Интериорът й е

Скорсезе създава киномюзикъл по
Гершуин
.Мартин Скорсезе и Ървин Уинклер се обединяват
с Джон Карни от сериала
"Съвременна любов", за да
създадат музикален филм
"Очароващ ритъм", вдъхновен от живота и творчеството на композитора
Джордж Гершуин. Карни ще
бъде режисьор на проекта,
но той е създал сценария заедно с Крис Клуис, известен с развлекателното шоу

"Безумна телевизия".
Лентата носи името на
известна песен на Гершиун и разказва историята на
млада жена като пътешествие из миналото и днешния ден на Ню Йорк. Знаменитият американски композитор си отива от този
свят само на 38 години.
Роднините на Гершуин са
одобрили използването на
негови композиции. Той

пише както класическа музика, така и за Бродуей.
Някои от неговите композиции в джаза стават стандарти. Пише оперите "8.30
часа", едноактната "135-а
улица" и "Порги и Бес", както самият той я нарича "народна опера". През 1937 г.,
докато е в Холивуд, той
припада по време на работа и след това умира при
операция.

проект на Гюстав Айфел,
който малко след това ще издигне Айфеловата кула. Само три години по-късно парижката общност, пребиваваща в Америка, в чест на
стогодишнината от Френската 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 Мадрид
Звезда в германската история, тази бивша врата към
Берлин е символ. Конструкция от пясъчник с височина
26 метра, ширина 65 метра,
дължина 11 метра и увенчана от квадрига, е пресъздадена в парк "Европа"на град
Мадрид. Той не е единственият в голяма културна и

развлекателна зелена зона,
има още 18 европейски паметника, които можем да посетим, без да напускаме Мадрид. Освен парче от Берлинската стена тук могат да се
видят и Кулата Белем, Атомиумът в Брюксел и Лондонският мост.
Айфеловата кула в Париж и в… Лас Вегас
В Прага, в Токио, в Сидни, в китайския град Шънджен... има 30 копия на найизвестната кула във вселената. Едно от най-известните е парижкият хотел и казино в Лас Вегас, на 165
метра височина. Реплика с
размер на половината от
оригиналната желязна конструкция, която Айфел е
проектирал за френската
столица, открита по повод
Световното изложение през
1889 г.
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Сара-Нора
"Преди
всичкоКръстева:
Ючбунар еНай-важно
град в градае
публиката да бъде с нас

Това е една република от клоуни и една държава от мъченици", пише Чавдар Мутафов.
Днес пространството около улица "Пиротска" без съмнение е една от най-шарените, самобитни и оживени
точки в самото сърце на града, запазило нещо от духа
на Стара София. Но ако нейната източна част от булевард "Мария Луиза" до Женския пазар и улица "Стефан
Стамболов" ни навява спомени за онази стара търговска "Пиротска", където магазините били по-скъпи и
по-едри, а дамите от висшето общество се разхождали
с новите си европейски дрехи. От "Христо Ботев" на изток, тя е съхранила последните остатъци от един от
най-бедните, но и най-знаменити исторически квартали на Стара София - "Ючбунар".
В края на XIX и началото на XX век "Ючбунар",
или "Три кладенци" в превод, се разпростирал на запад и север от десния бряг
на Владайската река.
Заселен предимно с работници, занаятчии, бежанци и несъстоятелни софийски семейства, "Ючбунар" се
отличавал със своя пролетарски характер и действително бил един от сиромашките квартали. Иван Вазов
в разказа си "Наводнение"
го определя като "гето", а поетът Христо Смирненски сам израснал сред беднотията, успява майсторски да

запечата тъжните "Зимни вечери" на неговите жители.
Малко известна е силната връзка на поета Христо
Смирненски със сценичните изкуства. В края на 1920
г. той участва в написването на либретото на оперетата "Милионерът" с музика
от Ст. Стефанов. Тя е поставена няколко пъти на сцената на "Свободния театър"
през сезона 1920-1921 г. В
нея се осмиват новите милионери след Първата световна война. Написал е и
пародия на оперетата "Феята на карнавала" от Калман,
представена с голям успех
на хумористична вечер в
"Ючбунар". Никола Балабанов си спомня, че по време
на представления "в оперетите имаше прибавени номера в действията и ние се
нуждаехме от злободневни
куплети. Докато траеше антрактът между второ и трето
действие, духовитият Христо нахвърляше набързо искания от нас материал". В
началото на 1921 г., по повод годишнината от убийството на Карл Либкнехт и Роза Люксембург, Смирненски
и Крум Кюлявков написват
едноактната пиеса "Карл
Либкнехт пред съда". Играна е от любители. Запазен е
и п л а н ъ т н а д р а ма т а
"Смъртта на Спартак".
В спомените на Георги
Верин четем: "Малки едно-

Храм "Св. Николай Софийски"

етажни паянтови или гевгирени къщички, разделени
една от друга с големи дворища и празни места за
строеж, с множество кръчмички, мутафчийници, сарачи, опинчари и малки еврейски дюкянчета, наредени
по главната прашна или
много кална улица. Бидейки най-низката част на София, този квартал беше нехигиеничен и въпреки всички подобрения, които се
направиха, въпреки много-

то постройки и кооперации,
той си остана на втори
план". Това е текст от мемоарната книга "София
преди 50 години", написана през 1947 г.
Като център на стария
квартал, още преди появата на църквата "Св. Никола 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, които били обрастли навсякъде. Местността била прочута за друго - в нея имало
голям буен извор, чиято вода се смятала от населението за свята. "Там софиянци
отивали да пият и да се измиват с нея, вярвайки, че
ще получат изцеление от
разни болести и ще бъдат
предпазени от други", разказва Райна Костенцева в
книгата "София - моят роден град".

Роман Полански снима филм с Мия Фароу

Новият живот на
бусинската керамика
"И създаде Господ Бог
човека от земната пръст, и
вдъхна в лицето му дихание за живот; и човекът
стана жива душа."
Това казва седмият стих
от втора глава на Книга
Битие. Според една много
подобна африканска легенда за сътворението божеството създател седнало на една скала над реката и започнало от глина да извайва човеците, сетне ги пускало по течението. В село

Бусинци, близо до Трън,
има река и глина, а керамиката, която се е правела
в него, е прочута с майсторството и шарките си.
Днес тя може да бъде видяна в местния музей, а хората тръгват към Бусинци,
за да се срещнат с миналото и с глината. Селото обаче е обезлюдено, а природата наоколо си възвръща
териториите, плъзвайки в
дворовете на старите кирпичени къщи. Едно време

87-годишният режисьор
не спира да прави кино въпреки скандалите и противоречивите мнения за него.
Американски медии, съобщиха, че в швейцарски хотел в момента тече кастинг
за участие в най-новата продукция на режисьора с работно заглавие "Дворецът".
Филмът ще се снима във
Франция, финансиран от
италианската компания
RAI. Но във филмовите среди упорито се говори, че в

продукцията ще се включи
и Мия Фароу. Тя без колебание летя до Обединеното
кралство, за да свидетелства
в защита на Полански в дело за клевета през 2005 г.
Фароу никога не е обръщала внимание на скандалите около Полански и обвиненията в изнасилване.
Тя участва в един от шедьоврите на режисьора от 60-те
години - "Бебето на Розмари".
Роман Полански бе от-

личен със "Сезар" за найдобра режисура за своя
филм "Офицер и шпионин",
посветен на "аферата Драйфус", през 2020 г. Номинираната в 12 категории лента взе приза и за най-добри костюми, и за най-добър адаптиран сценарий
въпреки общественото недоволство във Франция. Този
филм не е показван в САЩ,
защото никой американски
дистрибутор не посмя да го
внесе.

е имало по няколко грънчарски 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 Бусинци, 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 помощ идва художникът керамик Захари Иванов, който
за известно време живее в
селото, за да изучава майсторлъка и моделите на местните грънчари.
Усилията на Стефка,

Александър и Захари вече дават своя плод, самата Стефка се учи да точи глина под
вещите напътствия на майстора керамик, а класическите модели на бусинската ке-

рамика вече не са само музейни експонати, покрити с
патината на времето. Да се
възроди селото и в него да
се завърнат хората, е само
въпрос на време.

приложение
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Анекдоти
- Скъпи, след сватбата ще имаме три деца.
- Откъде си толкова
сигурна?
- Ми те сега са на
село при баба си...
Из сайт за запознанства:
- Всички, които търсят голямата и чиста
любов! Тежа 120 килограма, къпя се всеки
ден!
Мъж и жена мислят
нова парола за компа,
мъжът пише:
- Моят член.
Жената се смее, защото излиза надпис:
- "Не е достатъчно
дълъг!"
Чудя се как да обясня 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 кръстословица:
- 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 тръгна гола по улиците...
- Щом ще излизаш,
купи две бири.
Ей, няма справедливост в тоя живот, бе!
Да можеше килограмите да се топят като парите... или поне парите да се натрупват като килограмите!
- Знаете ли защо
българинът все дава на
късо?
- Защото непрекъснато 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...

В препълнен автобус:
- Господине, вече пет
минути лежите върху
мен! - възмущава се
младо момиче.
- Нищо не мога да
направя!
- Ами тогава отстъпете мястото на някой
друг!
Трима селяни се надлъгвали кой е отгледал
най-големи ябълки:
- Аз като сложих една ябълка на кантара
и тя го счупи!
- А аз като сложих
една на кантара и тя
го счупи заедно с масата!
- А аз като я сложих
на каруцата...
- И ти счупи каруцата ли? - попитали първите двама.
- Не бе, излезе един
червей от ябълката и
ми изяде коня!
Един телевизионен
техник бил повикан в
една къща... но домакинята била толкова
красива, че човекът не
можел да свали очи от
нея... Накрая, когато
най-после техникът
свършил с работата си,
домакинята му платила и му казала:
- Аз... искам да ви
помоля... за нещо необичайно... но трябва да
ви помоля да го запазите в тайна!
Техникът бързо се
съгласил.
Жената продължила:
- Малко ми е неудобно да говоря за това...
но моят съпруг, иначе е
много свестен човек...
но има... физическа слабост... Дори бих казала, че не може да се
справя с някои неща...
Исках да ви помоля за
това още от мига, в който ви видях на вратата...
Все пак аз съм жена, а
вие сте мъж... и си помислих, че бихте могъл...
Техникът веднага отвърнал:
- Ооо, да, да, да...
- Та бихте ли... преместили този хладилник?

- Каква е рецептата за вашето дълголетие, на 99 години сте?
- Един път в годината аз устройвам алкохолна терапия на организма си!
- И колко изпивате
тогава?
- В този ден аз не
пия...
Без диплома сте нищо! А с диплома сте
дипломирано нищо!
- Докторе, след
развода напълнях! Вашият съвет?
- Спрете вече да
празнувате!
Първите седем са
най-важни... после к'вото и да ти сипят е все
тая.
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Тече съдебно заседание. Разпитват обвиняемия. Той казва:
- Връщам се от командировка, гледам жена ми в леглото, прозореца отворен (а ние
на първия етаж живеем), 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 задушно и отворих прозореца. Изведнъж нахлу мъжът ми и ни в клин, ни
в ръкав хвърли шкафчето през прозореца.
- Потърпевшият, вие
какво ще кажете?
- Аз съм спортист. Бягам си около блока и
изведнъж на главата ми
пада нощно шкафче!
- Така. А вие какво можете да кажете?
- Седя си аз кротко в
нощното шкафче...
- През лятото не
работя, че е голяма жега, 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 работа, защото закъснях.
- С колко?
- С 2 седмици.

Новак
Джокович

Шеф влиза в офиса
си и не може да повярва на очите си: негов служител си е сложил възглавница на
бюрото, полегнал е
върху нея, че дори се
е завил с някакво одеяло. 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 трябваше да си донеса и
пижама.
На улицата жена крещи на мъжа си:
- Мръсник, женкар, не
пропускаш нито една фуста, спиш с половината
град!
Минаваща наблизо
жена се заинтересувала:
- Простете, Вие ругаете, ли го или го рекламирате?
- Иванчо, хайде да играем на доктор и медсестра.
- Не, Марийке, за тия
заплати не си заслужава.
Вика ми:
- По-красив си, когато си без очила!
- Мерси! И ти си покрасива... 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, изкуствени са?
- И тя е надуваема!
- Докторе, може ли
без заобикалки?
- Ок, свети Петър
съм...
Жена се оглежда в огледалото и пита мъжа си:
- Скъпи, какво ти харесва най-много в мен красивото ми лице или
стройното ми тяло?
Мъжът:
- Чувството ти за хумор.
Мъж без жена върши
глупости, а жена без
мъж... пакости.
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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 усложнение, вследствие на
сърдечна недостатъчност.
Още не бяхме и чували за
Ковид, но ето че Батето си
замина от този свят от нещо подобно на "модерната"
болест.
Измина цяло десетилетие
от оня ден, в който половин София и множество хора от страната, се наредиха
на опашка да отдадат последна почит на една от найхаризматичните личности
на България. И днес, когато се заговори за телевизия,
всички от по-старите телевизионни легенди, с носталгия си спомнят за времето
на Батето. Едно е сигурно че до днес, каквито и неща
да са изговаряни по повод
на публични лица в държавата ни, за Людмила Живкова се говори с уважение,
а за Иван Славков - с обич
и усмивка.
Неговият най-голям принос за България, беше в телевизията ни. По негово
време тя беше една-единствена, но вършеше работа и образователна, и културна, и забавна. Днес приоритетите на родните телевизии са с малки изключения,
конюнктурни и забавни
предавания, малко криминален "прах" и новините,
които преди това сме прочели в сайтовете. Малко са
телевизиите, които си позволяват да "кривнат" встрани от политиката на властимащите, защото медиите
ни отдавна са със запушена уста и на 112-о място по
свобода на словото в света.
Иван Славков беше ярка и широкоскроена личност,
която балансираше политиката на тъста си със "западните" жанрове. По негово време блесна звездата на
Хачо Бояджиев и мюзикхола. По негово време се родиха телевизионни сериали,
които балансираха славното минало на партията-ръководителка, с онзи модел
на живот зад Желязната завеса, който дишаше в романите на Богомил Райнов.
Така в едничката ни телевизия гледахме сериали, които обичаме и до днес, имаше телевизионен театър, за
който жадуваме и до днес,
имаше шоу програми, в които гледахме най-големите
родни, че и световни звезди, в целия им блясък.
Съдбата на Иван Славков, до срещата му с Людмила, е на "момче коньовичарче", както сам обичаше

да се шегува. Но той вече е
завършил ВМЕИ, бил е ватерполист в отбора на "Септември", а после състезател
в ЦСКА и "Академик"- София. В продължение на 5
години е в националния отбор. Беше красив като френска кинозвезда и се държеше като такава - със самочувствие и уникално чувство за хумор. Първата му
съпруга е стюардеса. Загива в жестока авиокатастрофа.
Останал вдовец, среща
Людмила - дъщерята на
първия държавен и партиен ръководител. И за втори
път остава вдовец. Новината
за смъртта на Людмила научава по телефона. Преживява тежко загубата й и каквито и легенди да сътворяват от първо лице бивши
красавици от интимно

Ограниченият ни по политически и идеологически
причини кръгозор се разширяваше отвъд Желязната завеса на екрана и там можехме да видим почти всичко, което правят и гледат
чужденците.
Като генерален директор
на БНТ Славков гласува доверие и даде път на много
лица, които и днес стоят
достойно във флагмана на
телевизионната журналистика. Някога Сашо Диков
беше лансиран от Славков
като красив спортист, който
израсна във времето като
политически "таралеж в гащите" на властта. От времето на "Всяка неделя" през
1979-а и до днес Кеворк Кеворкян е легендарно име от
екрана и човек, който не се
страхува да бъде будна съвест на обществото ни.

ма никакъв шанс националната ни телевизия да привлече масовия зрител така,
че той да я предпочита пред
останалите "господари" на
ефира.
По други телевизии, побългарени купени формати
заливат с шумна и рекламна показност, която много
сполучливо една водеща нарече "фекално позициониране", но българинът се научи да ги "зяпа", защото методично бе превърнат от екрана в евтин воайор. И колкото и тези изтъркани формати да са му станали скучни и безинтересни, нашенецът продължава да ги "зяпа", докато чопли семки в
хола си, или на кухненската маса.
Телевизиите "култивираха" цели поколения с лошия
си вкус, не по-безотговорно

приближения му кръг, Славков 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 телевизията, вероятно знаят
по-добре от всички някогашнит главни редактори и
програмни директори на
БНТ. Повечето от тях вече
не са между живите, но много зрители от по-старото поколение помнят какво гледахме по БНТ някога, по неговото време. И до днес то
носи славата на Златния период на БНТ.
Да, националната телевизия тогава нямаше конкуренти, но е факт, че именно Славков я извади от казионния й скучен формат и
с размах даде възможност
тя да разкрие на драгите
зрители, едно друго, непознато дотогава ново и забавно лице.
Това е времето на Ласка
Минчева и Васа Ганчева;
времето на апогея на найдобрите ни изпълнители в
телевизионния ефир - Емил,
Лили, Кидика, "Трамвай
№5" и мн. др.; времето на
Кеворк и Гарелов - на "Всяка неделя" и "Панорама".

Пиперливите му коментари неведнъж са ни отрезвявали, за да ни насочат към
недоизказаното в усуканите
фрази на политическите популисти. Политиците ни години наред бяха "събеседници по нежелание" на народа
си, а Кеворкян намираше начин да ни припомни, какво
ни казваха някогашни класици на литературата, майстори на четката и други
изявени културни личности
на нацията ни, които демокрацията първо превърна в
невидими хора, а после погреба без почести. Телевизионната политика на Славков по време на Златния период на БНТ "освети" тези
хора и те доказаха, че са го
заслужавали.
Какво получихме срещу
постдемократичната възможност, БНТ да има конкуренция? Измина дълъг
период от време, в който тя
самата не придобиваше самочувствието да се конкурира с другите излюпени гиганти на екрана. Измина
дълго време, в което тя все
още не е създала своите лица и личности. БНТ все още
е аутсайдер в неравно състезание с мастити телевизии с богати спонсори и
собственици. И сякаш ня-

и от чалгата. В продължение на години ние гледаме
смешките на едни и същи
хора, лансирани от едни и
същи продуценти; свикнахме с глупостите на едни и
същи "кухи лейки" в сутрешните часове, напоително да
ни разказват за живота си,
а вечерно време да ни "забавляват" шоумени, лишени от всякакъв талант, но
затова пък "абонирани" за
телевизията "си" до гроб.
Българинът днес има възможност да следи световните канали, да гледа много
филми и да си подбира темите, но той до такава степен е зомбиран от десетилетното облъчване с евтинията
от пошлости, че дори загуби
чувството за хумор, способността 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 помръдват и на йота от старите си програмни схеми, старите си водещи и старите
си шутове. И въпреки това
ги гледаме, защото вкусът,
който се опитва да ни върне БНТ, от години върви
към зрителя с бавни и неуверени стъпки, сякаш да не
стъпи накриво, заради от-

говорността, че е "национална" телевизия. Подобно
на държавата, и телевизията на народа абдикира от
живота му.
А в живота на Славков
се случи един парадокс: Той,
който разбираше от телевизия, 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 изключването му от Международния олимпийски комитет,
Иван Славков буквално остаря за кратко време. Напуснаха го част от хората,
които бяха постоянни гости на масата му, докато беше силен. Той осъзна драмата да бъдеш самотен сред
множество от хора. Осъзна
собствените си грешки и ги
огледа през призмата на човешкото лицемерие. Замина
за Несебър и в скромното
си апартаментче започна да
пише книга. С човек, когото никога преди не би се
сетил да покани, да му напише мемоарите. Според
повечето му приятели в книгата го "няма Батето"! Но
той прецени да ни остави
това.
И после си отиде, а множеството го изпрати по-почетно отколкото тъста му
Живков. Излезе сравнението, 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 това е някакъв знак за значимост. Иван Славков ни остави една фраза, която може да прозвучи двояко, но е
много вярна - че чрез телевизията е управлявал страната. И днешните ни политици се опитват да управляват страната чрез телевизиите и през сайтовете. Дори през фейсбук. И успяват.
А държавата ни работи
като телевизия, но това няма никакво значение за политиците. 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. Всеки сам избира зрелищата,
които иска да гледа, защото те са дребното удоволствие, дори когато липсва
хляб.
Ако беше жив, Батето
непременно щеше да изкаже някаква крилата фраза
за родните телевизии днес.
Но едно са думите, а съвсем друго нещо парите. И
както обикновено, пак за
тях става реч!
От Dir.bg
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Китай

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.

Ñúðáèÿ äàâà 25 åâðî íà âñåêè, êîéòî
ñå âàêñèíèðà ñðåùó COVID-19
Ôðàíöèÿ ðàçðåøè ïî-øèðîê îáõâàò çà ïðèëàãàíå íà ïðåïàðàòèòå
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 ваксинират, предаде Епицентър. Вучич
обяви, че на служителите в обществения сектор, които не са имунизирани, 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 работят 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 "Пфайзер"/"Бионтех" във ваксинационните
центрове. Списък с патологични

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, муковисцидоза, тризомия 21 и някои
редки заболявания.
Общият брой на хората, които
вече имат възможност да се ваксинират 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 Еманюел 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 найобещаващи.
ЕК е готова да осигури 90 млн.
евро за проучвания и изпитания на
лекарствата и 40 млн. евро за

Първият министър

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

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

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.

Бившият американски
конгресмен от Демократическата партия Бил Нелсън,
летял в Космоса на борда
на совалката "Колумбия",
положи клетва като нов ръководител на НАСА, предаде АФП.
Той изрече клетвата
пред вицепрезидентката на
САЩ Камала Харис, а на
церемонията присъстваха
шефовете на НАСА по времето на Барак Обама и Доналд Тръмп - Чарлз Болдън
и Джим Брайдънстайн.
Според Нелсън, който е
на 78 години, това илюстрира приемствеността в кос-

обяви, че замразява за неопределено 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. Комисията 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 външнополитическите интереси на страната.

мическото управление, където не трябва да има разделение на политически
принцип. "Започва една нова космическа ера", подчерта Нелсън.
Задачата му обаче няма
да е лесна. Той ще управлява НАСА в момент, в който тя ще трябва да се справи с няколко големи предизвикателства. На първо
място е програмата за връщане на американец на Луната, чийто амбициозен график предвижда това да стане през 2024 г.
Предстои Сенатът на
Конгреса да одобри амери-

канската астронавтка Памела Мелрой за заместник на
Нелсън. Тя е пилотка и е една от двете жени, управлявали совалка към Международната космическа станция. ç

на Шотландия Никола Стърджън
отрече твърденията, че ще
проведе референдум за независимост, 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 страната", изтъкна Стърджън в телевизионен 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 провеждането на референдум за независимост. На предишния референдум
по този въпрос през 2014 г.
шотландците отхвърлиха
независимостта с 55 срещу 45
процента.

САЩ

съобщиха за неуспешен изпитателен 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.

СЪОБЩЕНИЕ

На 10. 06. 2021 г. /четвъртък/ от 9.00 ч. в салона на Тракторен стан с. Коиловци, обл. Плевен ще се проведе Годишно отчетно изборно събрание на СН - Коиловци, 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 договори за кредити и субсидии
6. Приемане и освобождаване на членове
7. Избор на ръководни органи - Председател, УС, КС
УС на СН Коиловци

ÑÏÎÐÒ
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Борислав
Михайлов
беше принуден
да подаде
оставка,
разкри Йордан
Лечков

Âèöåïðåçèäåíò íà ÁÔÑ
ñå íàõâúðëè íà Áåðáàòîâ

Вицепрезидентът на
БФС Йордан Лечков
атакува Димитър Бербатов 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 обстоятелствата. 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 попитал в коя църква първо
се прекръстиха? При кого
ходиха за подкрепа,
защото аз знам? И няма
нищо лошо. Какъв административен опит имат",
чуди се Лечков.
Водещите настоятелно
го питаха при кого Бербатов е ходил за подкрепа,
но Лечков отказа да каже
това, което твърди, че
знае: "Ходили са при
различни хора за подкрепа. Нека те да кажат."
"Когато някой иска

нещо, трябва да излезе с
програма. През тези 558
дни се изредиха толкова
много имена за кандидати. 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 президентът се казва Борислав
Михайлов. Всичко друго
са врели-некипели", добави Лечков.
Вицепрезидентът на

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

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 регистър. Не знам какъв ход ще предприеме Боби. Вероятно ще
обжалва и ако спечели, ще си остане начело на БФС до февруари 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 "страшни неща", ако Борислав
Михайлов не беше подал
оставка преди година и
половина. Бившият кмет
на Сливен обясни как
колегата му е бил принуден 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 поискана оставката на Михайлов и неправилно подадена. Случи се след полити-

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 Михайлов да си подаде оставката.
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 националните ни отбори, и клубовете. На всички международни нива щяха да ни
извадят. Имаше индикации, че това може да се
случи. Ето, това е нещо
ново, което научавате
сега от мен", обяви Лечков.
Той обясни, че състоя-

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. Футболистите се подготвят в
клубовете, а не в националния отбор. Сменихме
поне десет треньори, все
известни имена. Не ми е
приятно да уволнявам
Петър Хубчев, Красимир
Балъков, Христо Стоичков,
Лотар Матеус. На треньорите, които са идвали, ние
им предоставяме възможност.
Къде е тяхната отговорност? Ние нямаме силно
вътрешно първенство,
нямаме добри футболисти,
които да играят в чужбина, 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 нашето ежедневие. Нямаме
силни Левски и ЦСКА.
Трябваше да бъдем понастоятелни в работата с
държавата. Ако тя отказва, това не е сериозно.
Общините трябва да са
самостоятелни, да има
промяна в закона за
финансирането на спорта", каза още Йордан
Лечков.ç

Ëèöåíçúò íà êëóáà å çàñòðàøåí,
òâúðäè òðåíüîðúò íà Ëåâñêè
Живко Миланов, който води
Левски в отсъствието на треньора 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 класиране от седмо до десето място в
Първа лига. Миланов обаче призна, че положението в клуба далеч не е добро и се надява в
най-скоро време нещата да се
оправят. „Трудно се справяме в
тази ситуация. За момента важното е какво ще се случи след
20 дена с клуба, положението е
много сериозно и лицензът е застрашен. Надявам се хората, които управляват, да измислят някакъв начин за излизане, защото това е мъка за всички. Мога
да кажа само адмирации за футболистите, които се опитват да
дават максимума в тази ситуа-

ция“, заяви Миланов.
“Със сигурност сега ще дойдат проблемите, защото си тръгнаха четирима играчи, които можеха 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 футболисти и опит“, каза треньорът на
„сините“.
Не мога да кажа дали Славиша ще може да води отбора за
мача с Ботев в Пловдив. Надявам се футболистите да се възстановят и да няма нови контузии. Дано всички да са на линия
за неделя”, допълни Миланов. 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

ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ

Тв програма - петък, 7 май
ÁÍÒ 1
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 забавнопознавателно 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 Мариана Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня коментарно предаване
19.00 Последният печели забавнопознавателно 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 Александър Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците и приятели" /п./ комедийно шоу
13.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
14.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с.3 еп.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 емисия
20.00 Премиера: "Безмилостен град" сериал, еп.89
21.00 Премиера: "Съни бийч" - сериал, еп.11
22.00 "Комиците и приятели" - комедийно шоу, нов сезон
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" - вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
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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

ÇÅÌß

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, криминален (САЩ, 2001), режисьор
Анджей Бартковяк, в ролите:
Ева Мендес, Стивън Сегал, Бил
Дюк, Том Арнолд, Айзея Уошингтън, 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 (премиера): "Легендите на утрешния
ден" - сериал, с.5 еп.9
20.00 "Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, с.19 еп.4
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Геобуря" - фантастика, екшън (САЩ, 2017),
режисьор Дийн Девлин, в ролите: Джерард Бътлър, Катрин Уиник, Аби Корниш, Ед Харис,
Анди Гарсия, Робърт Шийхън,
Джим Стърджис, Били Слотър,
Даниел Ву, Зази Бийц и др.
00.00 "Закон и ред: Специални разследвания" - 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 никога" /п./ - сериал
06.00 "По-добре късно, отколкото никога" - 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 Хайланд, 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-

Променливо
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+]
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./ - комедия (САЩ, 2019)
02.00 "По-добре късно, отколкото никога" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /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, Бенедикт Уонг, Макензи Дейвис, Доналд Главър и др.
11.15 "Вътрешна сигурност" - сериал,
с.7 еп.1, 2
13.45 "Господар и командир: Далечният край на света" - приключенски, екшън (САЩ, 2003),
режисьор Питър Уиър, в ролите: Ръсел Кроу, Пол Бетани,
Били Бойд, Джеймс Д`Арси,
Крис Ларкин, Лий Ингълби и др.
16.30 "Посейдон" - екшън, приключенски, трилър (САЩ, 2006),
режисьор Волфганг Петерсен, в
ролите: Ричард Драйфус, Кърт
Ръсел, Еми Росъм, Джасинда
Барет, Миа Маестро, Майк Вогъл, Фреди Родригес, Джош Лукас, Джими Бенет, Андре Брауър и др.
18.15 "Денят на независимостта" фантастика, екшън (САЩ, 1996),
режисьор Роланд Емерих, в ролите: Джеф Голдблъм, Уил Смит,
Вивика Фокс, Маргарет Колин,
Робърт Лоджиа, Мери Макдонъл, Джъд Хърш, Бил Пулман и
др.
20.50 "Като на кино" - предаване за
кино
21.00 "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+]
00.00 "Формата на водата" - фентъзи,
драма, приключенски, романтичен (САЩ, 2017), режисьор
Гийермо дел Торо, в ролите:
Сали Хокинс, Октавия Спенсър,
Майкъл Шанън, Дъг Джоунс,
Майкъл Стулбарг, Ричард Дженкинс и др. [14+]
02.30 "Зелената стая" - хорър, трилър, музикален (САЩ, 2015),
режисьор Джереми Солниър, в
ролите: Антон Йелчин, Имъджен
Путс, Алиа Шоукат, Калъм Търнър, Марк Уебър и др. [16+]

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

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.10 "Черният списък" - сериал, сезон 1 /п/
06.00 "Здравей, България" - сутрешен
блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Мерием" (премиера) - сериен
филм
13.30 "Изпитанията на живота" (премиера) - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен филм
18.00 "Семейни войни" (премиера) телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна
емисия
20.00 "Кошмари в кухнята" - риалити
21.00 "All Inclusive" (премиера) - сериал, сезон 3
22.00 "Отдел Издирване" (премиера)
- сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Черният списък" - сериал, сезон 1
00.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 2
01.30 "Бегълци от бъдещето" - сериал
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
04.30 "Изпитанията на живота" - сериал /п/
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ПРИЛОЖЕНИЯ

06.00 "От местопрестъплението: Маями" - сериал, сезон 2 /п/
07.00 "Убийства в Мидсъмър" - сериен филм, сезон 20
09.00 "Изпечено убийство: Само десерт" - мистери с уч. на Алисън
Суини, Камерън Матисън, Барбара Нивън, Лиза Дюръпт и др.
11.00 От местопрестъплението: Маями" - сериал, сезон 2
12.00 "Коледа и Лешникотрошачката"
- семеен филм с уч. на Ейми
Екър, Катрин Мери Стюарт, Саша 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" - сериал, сезон 10
21.00 "Дуелистът" (премиера) - трилър с уч. на Петър Фьодоров,
Владимир Машков, Юлия Хлъйнина, Франциска Петри, Мартин Вутке, Сергей Гармаш, Павел Табаков и др.
23.10 "От местопрестъплението" - сериал, сезон 10
/п/
00.00 "13 часа: Тайните войници на
Бенгази" - трилър с уч. на Джон
Красински, Пабло Шрайбър,
Джеймс Бадж Дейл, Дейвид Денман и др.

Съботник
Теменужка ХРИСТОВА
Бони НЕМСКИ

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.

Патриот и Турция днес
Теофан ГЕРМАНОВ
СТИЛИСТ
Добромира МАНЕВА
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
Величка ТАСКОВА,
Светлана ВУЧКОВА,
Венцислав ЗАФИРОВ
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И РЕКЛАМА
944-10-26
reklamenotdel_zemia@abv.bg
Рекламите и обявите се заплащат
авансово по банковата сметка
или в брой
БАНКОВА СМЕТКА
Райфайзенбанк АД, София
IBAN BG39RZBB91551060382418
Банков код BIC RZBBBGSF
РА ЕВРОМЕДИЯ ООД
Счетоводство, Каса
944-10-26
Печат Алианс Медиапринт
Вестник ЗЕМЯ
е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –
излизащ от 1 май 1958 г.

ÊÓËÒÓÐÀ

Â Ïàíàãþðèùå
ñúõðàíÿâàò
èçêóñòâî íà
çëàòàðèòå
Историческият музей в
Панагюрище представя
тематичната си композиция "Панагюрската златна школа", която показва
не толкова популярния
факт, че още през 18-и век
средногорският град развива една от най-популярните златарски школи, като възходът на златарството e през 19-и век.
Това прави Панагюрище един от предпочитаните партньори и на международния пазар. Композицията е подготвяна почти две години. Златните
накити са изложени в
"Джуновата къща" от 1893
година, част от музейния
комплекс.
Майсторите са част от
културния подем на страната през 19-и век. В този период в Панагюрище
е имало над 500 занаятчийски ателиета. Те са били разположени на две от
главните улици в града.
Докосваме се до това
забравено изкуство.ç
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Èçóìèòåëíèÿò òðîìïåòèñò Ñåðãåé
Íàêàðÿêîâ - ùå ñâèðè â çàëà "Áúëãàðèÿ"
На 13 май от 19.00 ч.
най-големият жив "Паганини на тромпета" ще представи Концерта за тромпет
и оркестър на Александър
Арутюнян в зала "България". Диригент на оркестъра е Найден Тодоров.
Накаряков е известен
още като "Карузо на
тромпета". Второто произведение 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 придвижването, 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. Неговата изключителна дарба е

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 катастрофа, когато е на девет
години се налага да изос-

"Усещане за река" е авторската експозиция на художника Радослав Нейков, който ще
ни представи собствените си
рефлексии към реката. Изложбата се открива в галерия-книжарница "София Прес" на 10
май и ще продължи до 30 май.
"Реката е знак едновременно за динамичното преобразяване на живота и за неговата
устойчивост. Тя е мястото, където са съсредоточени субективните преживявания на автора от детството му, място,
наситено с различни вълнения
и дълбочини и свързано с умиление, тишина и съзерцание
като противовес на забързаното и неприветливо ежедневие в големия град.
Именно като устойчив обект,
природен и специфично личен,

×åñòâàìå 80 ãîäèíè îò
ðîæäåíèåòî íà íåçàáðàâèìàòà
Ãåíà Äèìèòðîâà
На големия християнски празник Гергьовден незабравимата 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, запечатал 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 Паоло 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

тя се явява своеобразен барометър за вътрешното състояние на човека и за посоката,
в която е поел.
Силно реалистични очертания преминават в абстрактно замъглени форми, денят се сменя
с нощта, риби се подават от речното дъно, интензивният поглед
се спира, за да усети естественият пулс на живота, но дори в
най-идиличните пейзажи прозира романтичният драматизъм на
търсещото съзнание, конфликтът между вечното и преходното, между природното спокойствие и градската динамика.
Служейки си с цветовете и
живописта, Радослав Нейков
разказва истории, пропити с
редуващи се емоции, но с постоянно усещане за река."
Åëèçà ÌËÀÄÅÍÎÂÀ



"Óñåùàíèÿòà çà ðåêà" ïðåç æèâîïèñòà íà Ðàäîñëàâ Íåéêîâ

тави клавишите и да се
преориентира към тромпета. Негов учител става
баща му. Първата изява на
Сергей Накаряков зад
граница е през 1990 г,
когато невръстният тромпетист гостува за първи
път в България.
На фестивала на Иво
Погорелич в Бад Ворисхофен, Германия, през 1991 г.
привлича вниманието, а
през август дебютира с
Литовския камерен оркестър 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 концертно турне в Япония.ç

Íàêðàòêî

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 зографско 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 съпоставени 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 книжовност. Така е запазена българската автентичност във времето.
Петър Граматик е превеждал
тук "Четвероевангелието".
Преводи се пазят в музеите в
Букурещ, Париж, София.

