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Американската инвестиционна компания Kohlberg Kravis Roberts&Co (KKR) е новият
собственик на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица-изток 3", съобщи Ройтерс. Председател
на борда на глобалния институт към компанията е бившият шеф на ЦРУ Дейвид
Петреъс. Сделката е на стойност 2,2 млрд., а 27% от собствеността в централата са
на Националната електрическа компания, уточнява flagman.bg. ТЕЦ "КонтурГлобал
Марица-изток 3", която е разположена в старозагорското село Медникарово, е с
мощност 908 MW и произвежда средно 10% от електроенергията в България.  4
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Åðäîãàí: Íÿìàì
íàìåðåíèå
äà ïðåêúñâàì
îòíîøåíèÿòà
ñè ñ Ïóòèí
Турският президент
Реджеп Тайип Ердоган
заяви, че няма намерение
да прекъсва отношенията
си с руския си колега
Владимир Путин заради
ситуацията в Украйна,
предадоха турските
медии. Водим балансирана политика и в отношенията ни с Русия, и с
Украйна. Нямам намерение да прекъсвам нито
връзките с Путин, нито
със Зеленски, каза
Ердоган на среща с
представители на турски
младежи в Анкара.
Турският лидер посочи, че
има намерение да продължава да води телефонна дипломация и с
Путин, и със Зеленски
във връзка с развитията
в Украйна. Ердоган за
пореден път изтъкна, че
Анкара не може да се
откаже от доставките на
природен газ от Русия. ç
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Äîïèíã ÷åíãåòà
òúðñÿò
Àíòúíè Èâàíîâ
Родният плувец Антъни
Иванов е със спрени
състезателни права, след
като нарушил правилата
на Международната
антидопингова агенция
(УАДА) и три пъти не е
бил намерен на заявеното
местонахождение. По
негова молба Иванов ще
бъде изслушан в Комисията на българския
Антидопингов център, за
да обясни причините.
Според правилника при
три нарушения за подаване на информация за
местонахождение всеки
спортист е заплашен от
забрана за участие в
състезания за период
между 12 и 24 месеца.
Антъни постигна силни
резултати в студентското
първенство на САЩ от
началото на годината.
Като национал на България, той плува в седем
финала на големи първенства в коронната си
дисциплина 200 м
бътерфлай. ç

Õðàíèòå
може да поскъпнат
до 200%

Î

т Българската академия на науките
прогнозираха възможен над 200% скок
в цените на храните при песимистичния вариант и 50% при оптимистичния. Доц. Огнян Боюклиев от Института за икономически изследвания очаква
поне два пъти поскъпване на основните храни, ако войната в Украйна продължи. Тази сряда управляващите
предложиха нулеви ставки на ДДС на
хляба и още редица антиинфлационни
мерки. По думите на доц. Боюклиев в
пакета от мерки на властта има повече
политика и много по-малко икономика.

Президентът
Румен Радев
удостои вчера с
висши държавни отличия
изтъкнатите
дейци
на културата
Боян Ангелов,
Илка Зафирова,
Божидар
Николов,
Виолета
Карапеева и
Борислав
Иванов.
На церемонията
председателят
на СБП Боян
Ангелов заяви,
че българските
писатели
никога няма
да предадат
духовната
граница
на България.

Ñâàëÿíåòî
íà ÄÄÑ åäâà ëè
ùå ñå îòðàçè
íà öåíàòà
íà íàñúùíèÿ,
ñìÿòà äîö.
Îãíÿí Áîþêëèåâ
îò ÁÀÍ

Той смята, че свалянето на ДДС ще
помогне до известна степен на хлебопроизводителите, но едва ли ще се отрази
на цената. Икономистът напомни, че в
големите градове хляб се продава в
големите вериги хипермаркети от заготовки и това измества производителите.
Боюклиев определи като "хубава" отстъпката от 25 стотинки на литър при
зареждане на бензин А95 и дизел, но
даде за пример Гърция с такава подкрепа за островите. Принципът е да се
избира групата, която е най-засегната
4
от инфлацията.

Снимка БГНЕС

Ìîñêâà: Ïîëîâèíàòà îò êëèåíòèòå íà
„Ãàçïðîì“ ñà îòâîðèëè ñìåòêè â ðóáëè
Руският вицепремиер Александър Новак
заяви в четвъртък, че
около половината от
54-те компании, които
имат договори за природен газ с енергийния
гигант "Газпром", са
отворили сметки в рубли, предаде БНР.
"Днес мисля, че около 54 компании имат договори с "Газпром експорт", каза Новак на
конференция в Москва,

цитиран от РИА "Новости". "Около половината от тях вече са отворили специални сметки - в чужда валута и в
рубли, в упълномощената банка" за плащане на газа, добави той.
Новак посочи, че след
финализиране на данните за април ще има
списък на "такива, които плащат в рубли, и
такива, които отказват
да плащат".

Европейската комисия обяви тази седмица, че всичко друго освен плащане по газовите договори в определената валута представлява нарушение на
санкциите срещу Русия.
Миналия месец
"Газпром" обяви, че
спира доставките за
Полша и България заради отказа им да плащат в рубли. Финландската държавна компа-

ния "Газум" обяви, че
Русия може да спре
доставките скоро след
отказа й да плати на
"Газпром" в рубли.
Италианската енергийна компания "Ени"
съобщи, че е отворила
сметки в евро и в рубли, за да изпълни
предстоящи плащания
за доставка на руски
газ, като настоя, че това не е нарушение на
санкциите. ç

Äåïóòàòè îò
âñè÷êè ñòðàíè,
çàðåøåòâàéòå ñå!

Ш

убето е голям
страх. Депутатите
се самобарикадирали с метални
решетки. Като оправдание
послужи някакво изискване на НСО. Може би ще ни
кажат в тренда на времето, че решетките ще пазят
депутатите от Русия, тоест
от Путин и може би от…
Решетников. Други ще кажат, че на БГ политиците
решетките им отиват. Но
стига шеги!
Нека си спомним, че нито НСО, нито депутатите са
искали подобна мярка и на
онзи 14 декември 1989 г.
с протестите срещу Член
Първи, нито в бурната
1990-а с митингите и палатковите "градове на истината". Нито през 1997-а
или през 2013-а, когато
през февруари българи се
палеха заради непосилните цени на тока и парното,
нито през юли и нощта с
белия автобус.
Министерството на културата възразява и решетките ще бъдат премахнати.
Но нека да признаем, че
ако не сега, то най-късно
през зимата българите наистина ще излязат на масов социален протест. Цените растат не с месеци, а
с дни, по-евтиният газ с
отскок стана по-скъп с
13%, топлинният Октопод
иска със 100 - 150% поскъпо парно, ДДС пада, но
хлябът поскъпва, Брюксел
ще ни даде План за развитие, но в него и битовият ток ще се купува от борсата… С увъртане ще клекнат за Северна Македония,
както го решиха за оръжията за Киев. Ще ни
втълпяват, че инфлация
имало и по света, но у нас
сме най-малко зле… Ще ни
омайват с мега, ултра, хипер заводи за батерии, но
ще пропуснат да кажат
колко ще спечели от тази
криза транснационалната
олигархия на корпорациите и банките, които тихомълком и "скромно" удвоиха печалбите си за 2 години ковид пандемия… Ще
ни е гневно и заради стремежа на елита ни (за кой
ли път!) да е най-верният
и раболепен сателит на Вашингтон - газът от Русия
ни бе спрян и ще го купуваме много по-скъпо с пари, които ще идват от джоба на 6 милиона българи и
ще потъват в джобовете на
шепа приближени посредници. В по-глобален мащаб
плащаме и за ефектите от
т. нар. Зелена сделка, вдигнала още преди година
драстично цените на тока
и осъдила на ликвидация
традиционни отрасли. Европа налага санкции след
санкции, но санкциониращият се оказа по-губещ от
санкционирания.
Е, при това положение:
Елити от всички страни, зарешетвайте се!
Д-р Теофан
ГЕРМАНОВ
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Метални решетки са поставени от вътрешната страна на вратите на
централния вход на Народното събрание
Снимка БГНЕС

Министерството на културата (МК) е наредило да бъдат премахнати решетките на парадния
вход на Народното събрание. Ин-

спектори от Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство" на МК са извършили по сигнал проверка за

нерегламентирана намеса по
сградата на Народното събрание,
която е със статут на недвижима
културна ценност от национално
значение, предаде БНТ. Инспекторите са установили, че поставените решетки са в нарушение
на статута и са съставили протокол.
По-рано вчера депутати от
ГЕРБ и "Възраждане" поискаха
премахването на металните решетки поставени от вътрешната
страна на парадния вход на Народното събрание. В декларация
от парламентарната трибуна от
"Възраждане" определиха поставянето им като "позор", предаде
БГНЕС. Депутатът от "Възраждане" Елена Гунчева припомни, че
сградата на Народното събрание

е построена през 1884 г. и е претърпяла войни, бунтове, бомбардировки и протести. "Никой председател не си е позволявал да
сложи решетки на сградата, която е символ на парламентаризма и демокрацията", каза тя.
С призив за премахване на
загражденията се обърна към
председателя на НС Никола Минчев и Цвета Караянчева от ГЕРБ.
Минчев обясни, че загражденията са поставени по искане на
Националната служба за охрана
заради пробива в сигурността по
време на протестите през януари, които бяха организирани
именно от "Възраждане". Съоръженията са аналогични с монтираните през 2019 г. в сградата
на бившия Партиен дом.ç

Ïåòêîâ îáÿâè êîëàáîðàöèÿ ñúñ
ÑÀÙ, çà äà èìàìå áàòåðèè
Ìèíèñòúð-ïðåäñåäàòåëÿò
ðàçêàçà, ÷å ðóñêà ðàêåòà ñå
âçðèâèëà íà 500 ìåòðà îò íåãî
Енергийната стратегия
на България беше променена в посока на зелената трансформация и тука
колаборацията с нашите
приятели от САЩ също е
много важна, да имаме
възможност да имаме
най-голямата инвестиция
на батерии, на ниво
системен оператор в
света. Така министърпредседателят Кирил
Петков обяви вчера
бъдещите планове на
правителството по време
на бизнес закуска, организирана от Американската
търговска камара в България. Тема на събитието бе
"Устойчивост на трансатлантическите отношения
между България и САЩ.
Общо бъдеще чрез диверсификация, декарбонизация на икономиката и
здравеопазване".
Петков се отказа да
чете написаната му предварителна реч и в свободен и вече наложен
собствен стил изложи
виждания си за междуна-

родното положение и
връзките на България с
други държави.
"В момента имаме
безпрецедентна криза.
Когато бях в Украйна, аз
го видях от първо лице реални ракети прелетяха
над българската делегация
и се взривиха в жилищна
сграда, на около 500
метра от нас", заяви
премиерът пред участниците на форума, сред
които и помощник държавен секретар на САЩ за
Европа и Евразия Карън
Донфрийд. Припомняме,
че според члена на делегацията, съпроводила
Петков в Киев, депутатът
от ИТН Станислав Балабанов, ракетата се взривила
на 200 метра от българите, а бащата на премиера
написа същия ден във
Фейсбук, че ракетите
били две.
Нашата голямата
задача е да продължим
битката с корупцията.
Антикорупцията е и ограничаване на чужди влия-

Премиерът Кирил Петков се срещна с помощник държавния секретар на
САЩ по европейските и евразийските въпроси Карън Донфрид. Тя имаше
разговор и с президента Румен Радев
Снимка БГНЕС

ния в България, по-точно
от Русия, заяви още
премиерът в речта си.
"Антикорупцията е и
ограничаване на чужди
влияния върху България,
по-точно на влияния от
Русия. Едни и същи хора
са готови както да предадат националния си
интерес, така и да предадат факта, че обществените ресурси трябва да
бъдат използвани за
обществени нужди", разкри Петков.
"Изпълнявахме си

всичко по договора, но
като политически инструмент бе решено да ни
прекъснат газа, за да
покажат, че ако не се
взимат под внимание
едностранните им препоръки, България няма да
има газ и това правителство няма да издържи.
Беше важно да покажем,
че никой не може да
извива ръцете на демократичния свят", разказа
своята версия по темата
за скандала с руския газ
премиерът.ç

Âäèãàò çàïëàòèòå íà äèðåêòîðèòå íà ó÷èëèùà
Минималната основна месечна заплата на директор в средното образование става 1724 лв.
се със задна дата от 1 април т. г.,
съобщи БГНЕС, като се позова на
информация от Министерството
на образованието и науката.
Увеличението на възнагражденията в образователната система
с 12,3% от началото на миналия
месец вече е в сила и за ръководителите на образователните институции. Повишени са и добавки-

те за организация и контрол на
заниманията по интереси. Ако в
училището има до 10 групи, сума-

та става 25 лв., при 11 до 20 групи - 38 лв., а при над 20 групи 50 лв. месечно за периода 1 април - 31 декември 2022 г.
Увеличава се също максималният годишен размер на допълнителното трудово възнаграждение, което може да получи един
директор за официални празници или за началото на учебната
година - от 2800 на 3100 лв.
общо за календарна година. В
края на годината се допуска ед-

нократен бонус, който от 2000
лв. се вдига на 2200 лв.
От 10 на 15 годишно се повишава броят на работните дни
в учебно време, в които директорите могат да бъдат в служебен отпуск или командировка за
изпълнение на трудовите им задължения извън населеното място на постоянната им работа. В
този брой не са включени дните за квалификация и за изпълнение на служебни задачи.ç
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Абсолютен рекорд при
излекуваните
от COVID-19
10 545 души са излекувани
за последните 24 часа, а
общо преболедувалите у
нас са 1 036 716. Броят
на излекуваните е абсолютен рекорд от началото на
епидемията, съобщи БГНЕС.
Продължава да намалява
заболеваемостта от COVID-19
в страната на двуседмична
база, като днес тя е 63 на
сто хиляди души. Това
показват данните на
Националния център по
заразни и паразитни
болести. Само София град е в жълта зона по
ниво на заболеваемост.
Всички останали области в
страната са в зелена зона
- със заболеваемост под
100 на сто хиляди души.
275 са новите случаи
вчера. Това е със 182
случая по-малко спрямо
данните съобщени в сряда.
Шест души са починали за
денонощието.

Библиотекарите
започват протести
Библиотекарите започват от
днес протести в цялата
страна с искане за увеличение на работните заплати.
Това съобщиха от синдикалните организации на
Регионалните библиотеки
при КТ "Подкрепа". Служителите на Столичната
библиотека ще демонстрират пред сградата от 14 до
15 часа. Синдикатите
припомнят, че на 18
декември 2020 г. е подписано Допълнително споразумение към Браншовия
колективен трудов договор
за библиотеките, в което
бяха поставени условия за
въвеждане на минималните
начални основни месечни
възнаграждения в бранша.
Споразумението обаче не
се изпълнявало.

Настаниха украинци в
социални жилища в
Благоевград
Над 90 украински граждани
и едно българско семейство получиха вчера от кмета
на Благоевград Илко
Стоянов ключовете за
апартаменти в социалните
жилища в града на нуждаещи се деца и техните
родители. Предоставените
жилища са в новопостроени сгради, готови за
живеене, обзаведени с
всичко необходимо,
съобщиха от общината в
Благоевград. Това е първата
община, която осигурява
възможност за настаняване
на украински граждани в
социални жилища.

Влак със 150 души
аварира край Крумово
Пътническият влак от
Свиленград до Пловдив е
аварирал в района на гара
Крумово поради повреда на
електрическата мотриса,
съобщи "Нова телевизия".
Пътниците са били пренасочени към следващи влакове
по това направление. 150
пътници са били блокирани,
като някои от тях са
тръгнали пеша, а други са
били извозвани с автобуси.
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Íà òîçè äåí
В Руския културно-информационен център в София се състоя
представяне на книгите "Една
изповед…" на антифашиста, деец
на Армията и МВР ген. Демир
Борачев, както и спомените на о.
р. полк. инж. Чавдар Борачев
"Спомени и размисли на военния
разузнавач, дипломат… и човек"
и на книгата на руския генералполковник Фьодор Иванович
Ладигин "Военностратегически
базис на външната политика на
САЩ" в превод от руски език на
Чавдар Борачев. В събитието взе
участие председателката на СБЖ
Снежана Тодорова, ветерани на
армията, МВР, разузнаването и
дипломацията и общественици.

Ãüîêîâ: Óâåëè÷åíèåòî îò 10% ïëþñ
60 ëåâà íå ñå å ñëó÷âàëî îò ãîäèíè
Òåçè ìåðêè íå ïðîâîêèðàò èíôëàöèÿòà è íÿìà äà îòâîðÿò
"äóïêà" â áþäæåòà íà ÍÎÈ, óâåðè ñîöèàëíèÿò ìèíèñòúð
Това са социални
мерки, с които хората да
успеят да се справят с
инфлацията. Това са
мерки това са мерки в
подкрепа на най-засегнатите хора и бизнеса.
Това каза в предаването "Още от деня" по БНТ
социалният министър
Георги Гьоков по повод
представените днес
аникризисни мерки на
кабинета "Петков".
"По темата пенсии
трябва да бъдем много
внимателни. Това не са
окончателните мерки за
пенсиите, защото те
трябва да бъдат одобрени
от НС. Това ще стане с
актуализацията на бюджета. Тези 60 лева ще
влязат твърдо в пенсиите.
Ще има и едно увеличение от 10%, което също
твърдо ще влезе в пенсиите и ще спомогне за
справяне с инфлацията.

Това прави около 21.6%.
За нас това е едно много
справедливо увеличение.
Предвиждаме няколко
неща, а тези две мерки
ще важат за всички
пенсии и за по-ниските, и
за по-високите.
Първо ще се увеличат
пенсиите с 10% и тогава
ще влязат тези 60 лева.
Такова увеличение не се
е случвало в последните
години. Сега минималната
пенсия ще е 467 лева.
Ще направим и преизчисления на пенсиите.
Това ще стане от 1 октомври и ще обхване всички
пенсии от 2008 година до
днес. Това подлежи на
дебати.
Около милиард и
половина лева ще отидат
при пенсионерите. Искаме тези пари да бъдат
разпределени справедливо между всички в пенсионната система. Всичко е

въпрос на сметки и
изчисления.
Не мисля, че има
опасност от отваряне на
дупка в бюджета на НОИ.
С тези мерки не провокираме инфлацията. Може
би трябва три месеца да
оставим българите без
заплати и пенсии. Тогава
инфлацията ще е отрицателна", обяви министърът
на труда и социалната
политика.
"Предсрочните избори
са само в главата в на
опозицията. Коалицията е
стабилна. Факт е, че има
форсмажорни събития, но
се справяме. Ето от днес
мерките са ясни. Ние
нямаме намерение да
спестим нито един лев и
искаме да разпределим
всички тези средства от
тези мерки възможно
най-справедливо. Винаги
има място за критики и
от опозицията, и от

президента включително,
но тази критика трябва да
бъде градивна. Не виждам
сериозни проблеми в
коалицията и съм сигурен,
че с тези мерки ще помогнем на най-засегнатите
хора", категоричен бе
Георги Гьоков.ç

Събития
 325 г. - Римският император Константин I Велики свиква Първия никейски събор, на
който е прието "Веруюто".
 1498 г. - Португалският мореплавател Васко да Гама първи от европейските мореплаватели заобикаля Африка и
пристига в Кожикод (преди известен като Каликут), Индия.
 1875 г. - Княз Александър
Дондуков-Корсаков встъпва в
длъжност като руски императорски комисар в България.
 1927 г. - Чарлз Линдберг
излита от Лонг Айлънд, Ню
Йорк, за да извърши първия
самостоятелен полет без кацане над Атлантическия океан, който завършва успешно
на летище Бурже в Париж.
 1932 г. - В СССР е въведен терминът социалистически реализъм като нов стил в
литературата.
Родени
 1799 г. - Оноре дьо Балзак, френски писател
 1818 г. - Едуард Тотлебен,
руски граф и военен деец
 1915 г. - Моше Даян, израелски офицер и политик
 1916 г. - Алексей Маресиев, съветски летец
 1935 г. - Димитър Киров,
български художник
 1944 г. - Джо Кокър, британски поп певец
 1946 г. - Шер, американска поп певица и актриса
 1964 г. - Весела Лечева,
българска спортистка и политик от БСП
Починали
 1506 г. - Христофор Колумб, генуезки мореплавател
 1945 г. - Владимир Вазов,
български генерал
 1982 г. - Димитър Попов,
български политик, кмет на
София и министър на финансите

Ãåîðãè Ñâèëåíñêè îñúäè
Èâî Õðèñòîâ, ÅÏ: Âîéíàòà íå
òðÿáâà äà å ïîâîä çà åíåðãèéíî ïðîêóðàòóðàòà çàðàäè
íåïðàâîìåðíî îáâèíåíèå
ñàìîóáèéñòâî íà Åâðîïà
Войната не трябва да е повод за енергийно самоубийство на Европа. Обявихме отказ от руския газ, а сега търсим
механизми как да заобиколим собствените си декларации, за да се впишем в новите схеми за разплащане."
Това заяви в изказването си по време на пленарната сесия на Европейския
парламент в Брюксел Иво Христов, член
на Групата на Прогресивния алианс на
социалистите и демократите в ЕП (S&D).
Евродепутатите проведоха дебат на
тема "Планът REPowerEU: Европейска
солидарност и енергийна сигурност в
контекста на нахлуването на Русия в
Украйна и неотдавнашното спиране на
доставките на газ за Полша и за България", в рамките на който бе представена и официалната позиция на Европейската комисия.
"България е сред най-зависимите от
руския газ страни, която се отказа от

руските доставки. За своя сметка. Към
момента ние търпим загуби от това, че
се придържаме към европейската стратегия. А може би от собствената си наивност", каза още Иво Христов.
По думите му идеологизирането на
Зелената сделка трябва да отстъпи място на реализма. "Безотговорно е да
повтаряме мантрата за атома и газа
като преходни енергоизточници, докато намаляваме градуса на топлата вода и ограничаваме времето за душа на
гражданите", смята Христов. "Енергийната независимост е илюзия. Ние заменяме една зависимост с друга. Обричаме икономиките си на скъпи суровини. Нужен ни е мир, трябва усилие
към мир, конкурентни цени, надеждни
доставчици и съюзна политика в закупуването на газ. Нужна ни е солидарност на дело, а не на думи", завърши
изказването си българският евродепутат.ç

Председателят на ПГ "БСП за България" осъди прокуратурата, че в продължение на години
той беше неправомерно обвиняван. Първоинстанционният съд приема твърдението на Свиленски, че делото, точило се повече от 7 години и по което той е оправдан, е продължило
неразумно дълго. Присъдени му са 15 000 лева
за морални щети, 4500 за имуществени и над
1300 за разноски по делото.
"За мен бе важно неопровержимо да докажа невинността, да защитя доброто си име и
името на партията, която представлявам. И найвече да дам пример на всички българи, че си
заслужава човек да се бори за правата си, дори те да са потъпкани от най-високо място. В
продължение на години, служейки си с прокуратурата, политическите ми опоненти спекулираха с мними обвинение по мой адрес. Познавам ги и не вярвам да ми се извиняват. Дано
поне, когато прочетат това решение, малко да
се засрамят", коментира Георги Свиленски.ç
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Äîö. Îãíÿí Áîþêëèåâ îò ÁÀÍ:

Íàä 200% ñêîê â
öåíèòå íà õðàíèòå

повече измества нашите производители. Тук ДДС не знам каква роля ще изиграе", коментира доц. Боюклиев пред Bulgaria on Air.
Той определи като "хубава" отстъпката от 25 ст. на литър при
зареждане на бензин А95 и дизел,
но отбеляза, че в Гърция има такава подкрепа за островите - избира се групата, която е най-засегната от инфлацията.
"Бих насочил пари към късите
вериги. Да направим по-евтин
транспорта около София на производителите на зеленчуци. Кач-

ването на прага на задължителното регистриране по ДДС ще даде
някакво отражение", посочи ученият от БАН и добави, че би насочил средствата към работещите
бедни.
"Войната е шанс да подпомогнем местните зеленчукопроизводители или овощари. Всичко е
внос. Очаква ни жътва, нова реколта. Има достатъчно засети площи, трябва да подпомогнат износа. Няма как да се изолираме от
международния пазар", каза още
доц. Огнян Боюклиев.ç

От Българската академия на науките прогнозираха над 200% скок
в цените на храните при песимистичния вариант и 50% при оптимистичния. Доц. Огнян Боюклиев
от Института за икономически изследвания при БАН очаква поне
два пъти поскъпване на основните
храни, ако войната в Украйна продължи. "Целият пакет е повече по-

литически и донякъде антиинфлационен. Обърнат е към всички избиратели. Има повече политика и
много по-малко икономика. Свалянето на ДДС ще помогне до известна степен на хлебопроизводителите, но едва ли ще се отрази
на цената. В големите градове хляб
се продава в големите вериги хипермаркети от заготовки. Това все

Èìà ÄÄÑ íà
âîäàòà, íà ñîëòà,
íà áðàøíîòî è
íàêðàÿ íóëåâà
ñòàâêà çà
íàñúùíèÿ, à òîâà
íÿìà êàê äà ñâàëè
öåíàòà, êàçâàò
ïðîèçâîäèòåëè

È ïðè 0 % ÄÄÑ
õëÿáúò ùå ïîñêúïâà

Хлябът няма да поевтинее - дори ако наистина
ДДС бъде свален от 20%
на 0 процента, както
обещават управляващите.
Това твърдят производители. Причината - разходите
им продължавали да
растат. В същото време от
браншовата камара на
хлебопроизводителите
отдавна напират за намаляване на ставката, като
уверяват, че това автоматично би свалило цената
на хляба в магазина.
Всеки ден растат
разходите ни за електроенергия, за брашното,
което от септември досега
е поскъпнало 100%, растат цените и на природния
газ, горивата и всички
останали консумативи,
обясни пред бТВ хлебопроизводителят от Генерал
Тошево Тошко Няголов.
Той подчерта, че освен
това изобщо не е ясно за
кои видове хляб ще важи
нулевият данък. "От
понеделник цената на
брашното се вдига с 50
лв. на тон. Това ще оскъпи
хляба с 5-10 стотинки.
Едва ли 0% ДДС ще свали

цената от 1 юли, по-скоро
може да я задържи",
смята Няголов.
Конкуренцията трябва
да води цените, а не
явното вмешателство на
държавата в цените. Това
заяви в ефира на Радио
Пловдив производителят
на хляб Георги Лефтеров.
Според него държавната
помощ в момента води до
това, че се помага на
големите, а на малките не. "Не мисля, че ще им
се помогне много - на
такива дребни мишки като
нас, които всеки ден
правят хляб и хранят
около 300 човека", казва
той. По думите на хлебаря, проблемът с цените на
хляба е свързан с цените
на горивата - от зърното,
което трябва да се докара
от нивата до мелницата,
от там - до пекарната,
където да се направи.

"Всичко това е горива,
купувани от най-обикновени бензиностанции в
България", подчерта той.
"Опитват се да управляват
свободна икономика с
несвободни методи",
смята Лефтеров.
По повод 0% ДДС за
хляба той обясни, че
повечето малки пекарни
не са регистрирани по
ДДС. "Купуваме с ДДС
брашно, но ще продаваме
хляба без ДДС. От тук
следва въпросът кой
счетоводител ще оправи
тази каша, за да уреди
този вариант и как това
ДДС ще помогне на
малкия бизнес. Реално ще
го плати човекът, който
изяде хляба. Това са
методи от развития социализъм", смята производителят на хляб. Той даде и
своята рецепта за излизане от кризата - да се

отвори пазарът, да влязат
чужди фирми, не да
купуват горива от няколко
монополни структури.
"Защото конкуренцията
прави ниските цени и
високото качество".
"Има ДДС на водата,
на солта, на брашното и
накрая нулева ставка ДДС
за хляба. Това няма как
да свали цената", смята
производителят на хляб от
Пловдив.
Много анализатори
отбелязват, че до влизането в сила на новата
ставка на ДДС хлябът
масово ще поскъпва.
"Категорично няма да се
случи намаление на
крайната цена. Ефектът от
0% ДДС ще остане при
производителя, той няма
да начислява и внася
ДДС, но и няма да свали
цената за крайния потребител", коментира пред
БНР доц. Виктор Йоцов от
Икономическия институт
на БАН, преподавател в
УНСС. Той посочва и друг
проблем - измамите,
които ще насърчи нулевата ставка. "Изведнъж
всички пицарии ще започнат да продават хляб заради нулевия данък.
Тази мярка крие огромни
опасности, без да има
ефект срещу инфлацията",
смята доц. Йоцов.ç

Ðîäíèòå êàðòîôè ùå ñà çëàòíè òàçè ãîäèíà
С почти 100% са се повишили разходите за декар земеделска продукция в сектор "Плодове и зеленчуци", това са наблюдения на производители от Гоце
Делчев. Иван Сабахлъков отглежда картофи в благоевградското
село Хаджидимово. Той е един
от малкото останали големи земеделски производители в региона. Повечето, които масово
отглеждаха тютюн през предходни години, се отказаха, като съобщиха, че гледането на зеленчуци не е рентабилно за тях, пре-

даде БНТ. "В момента торове, препарати и горива са страшно скъпи, а помощ няма отникъде и
трябва да отбележим, че и картофопроизводството е заложено
да бъде унищожено, което е пагубно. По време на война да унищожиш отрасъл, който допринася за изхранването на населението, е убийствено", коментира Сабахлъков.
Производителят препоръча
всеки, който може, да си засее
собствени картофи, чушки, домати и други зеленчуци, за да се

смекчи инфлацията. Според производителя мерките на правителството няма да помогнат, а ще
утежнят положението. "Увеличението на българските картофи ще
е 100% спрямо миналата година. Българинът трябва да се подготви за това нещо, защото ние,
които работим за това, няма как
да изкараме евтина продукция.
Самите ние купуваме и произвеждаме страшно скъпо", обясни Иван Сабахлъков.
До миналата година субсидията за производството на карто-

фи е 100 лв. на декар, с които
не се покриват никакви разходи,
обясни още той. А от тази година
пък Европейският съюз забранява субсидирането, защото има
свръхпроизводство на картофи.
Това е и причината у нас да има
толкова много вносна продукция.ç

Áèâø øåô íà ÖÐÓ
êóïè ÒÅÖ
"Ìàðèöà - èçòîê 3"
Американската инвестиционна
компания Kohlberg Kravis
Roberts&Co (KKR) е новият собственик на ТЕЦ "Контур Глобал Марица - изток 3", съобщи Ройтерс.
Председател на борда на глобалния институт към компанията е
бившият шеф на ЦРУ Дейвид Петреъс. В сделка на стойност 2,2
млрд. долара KKR е придобил друга американска компания ContourGlobal, която има мажоритарен дял в българската електроцентрала, а 27% в нея са на Националната електрическа компания, уточнява flagman.bg. Бордът
на компанията вече е одобрил
офертата и препоръчва на акционерите да я подкрепят. Съгласие
имало и от Reservoir Capital Group
- най-големия акционер със 71,4%
в ContourGlobal. Сделката ще се
осъществи чрез компанията
Cretaceous Bidco, регистрирана в
Лондон в края на март 2022 г.
От KKR заявяват, че оценяват
ContourGlobal като висококачествен бизнес, подкрепен от балансирано и географски диверсифицирано портфолио за производство на електроенергия. Компанията осигурявала привлекателна
платформа за значителен бъдещ
растеж, увеличаващ стойността,
воден от променящия се характер на енергийната индустрия в
резултат на целите за декарбонизация в момент на глобален енергиен преход. ККR e една от водещите световни инвестиционни
компании, има екип от над 1900
служители, а управляваните от нея
активи се оценяват на близо 460
млрд. долара. Инвестициите са насочени в 10 сектора, основни сред
които са енергетиката и капиталовите пазари.
Сделката за теца всъщност не
е първата инвестиция на KKR в
България. Компанията има дял в
"Юнайтед груп", където мажоритарен акционер е лондонският фонд
"Би Си партнърс". Преди близо 2
години "Юнайтед груп" купи БТК
за 1,3 млрд. евро, а в началото
на 2021 г. стана собственик и на
"Нова тв" в сделка за 185 млн.
евро. През 2018 г. KKR наддаваше заедно с вече покойния чешки милиардер Петр Келнер за покупката на бизнеса на "Теленор"
в България, Сърбия и Черна гора.
Сделката тогава бе спечелена от
компанията PPF на Келнер с цена
от 2,8 млрд. евро.
СоntоиrGlоbаl yправлява 138
централи в Европа, Cеверна и Латинска Америка и Африка. Компанията влезе в България през 2011
г., когато купи от италианската
"Енел" един от тецовете в Маришкия басейн. Сега централата произвежда 13% от тока, който се
потребява в България.
ТЕЦ "Контур Глобал Марицаизток 3", която е разположена в
старозагорското село Медникарово, е с мощност 908 MW и произвежда средно 10% от електроенергията в България. Напоследък
централата има проблеми с българските власти, Екоминистерството спря работата й заради системно замърсяване на въздуха.ç
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„Титаник“ е любимата
филмова драма
на британците
"Титаник" бе избран за
любима драма от зрителите
на Острова, побеждавайки
филми като "Гладиатор" и
"Смело сърце", показват
резултатите от ново проучване.
Блокбастърът от 1997 г.,
режисиран от Джеймс
Камерън и с участието на
Леонардо ди Каприо и
Кейт Уинслет, зае първото
място, посочен като найдобър и гледан филм от
една четвърт от британците

в проучване сред 2000
киномани.
"Гладиатор" на Ръсел
Кроу зае второ място, а
след него се наредиха
награденият с "Оскар"
"Речта на краля" и "Имението Даунтън" в анкетата на
компанията Showcase
Cinemas.
Любими семейни филми
като "Смело сърце" и "БенХур" също попаднаха в
челната десетка. "Титаник"
е режисиран от Джеймс

Камерън. 67-годишният
режисьор заяви за хаоса
на пандемията: "Не се
страхувам. Харесвам
промените. Аз съм дете на

60-те години. Харесва ми,
когато нещата са хаотични. Мисля, че има разширени възможности и форми
на киното. Искам да

направя филм, който да е
дълъг шест часа и едновременно с това, версия в два
часа и половина. Но това
ще е един и същ филм".

Фотоизложба във Варна представя
звездата Шарл Азнавур

Холи Бери се снима
в нов трилър

Фотоизложба във Варна
представя личния и професионален живот на Шарл
Азнавур, съобщиха организаторите от Фондация "Азнавур" и Общоарменския
благотворителен съюз "Парекордзаган" в крайморския
град. Експозицията се откри в галерия "Графит" и може да бъде разгледана до 30
май. Представените фотографии са предоставени от
личния архив на семейство Азнавур и едноименната фондация.
Изложбата съпътства откриването на монумент във
Варна, посветен на великия
артист. Композицията е дело
на скулптора Красимир Ангелов и ще бъде позиционирана на площад "Съединение". Откриването й е на 30
май.
Шарл Азнавур е със 70годишна кариера, с 200 милиона продадени албума,
1400 песни, 90 филма, 294
албума, хиляди концерти в
над 90 държави и лайв пърформанси на 9 езика. Той
е първият френско-арменски изпълнител със звезда

55-годишната актриса
Холи Бери се присъедини
към актьорския състав на
филма на Lionsgate
"Mother Land", чиито
международни продажби
ще стартират на пазара в
Кан следващата седмица.
Режисьор на лентата,
която ще започне да се
снима догодина, е Александър Ажа, чиито известни предишни филми са
The Hills Have Eyes и
Piranha 3D.
Във фокуса е историята
на майка и нейните синове близнаци, които от
години са измъчвани от
зъл дух. Когато едното от
момчетата си задава
въпроса дали е истинско,

на Алеята на славата в Холивуд. Неговата She е включена в саундтрака на блокбъстъра Notting Hill, а хитовете La Mamma, La

Boh ѐ m e , P a r i s a u m o i s
d'aout, Tous les visages de
l'amour, Et moi dans mon
coin и много други звучат
по цял свят.

Луксозно издание на „101 далматинци“ поставя
начало на новото издателство „Рижко“
Дни след 126 години
от рождението на писателката Доуди Смит - на
българския пазар се появява луксозно издание
на обичания роман "101
далматинци". Той поставя начало на новото издателство за детски книги "Рижко", което обещава стойностни заглавия.
Красивите илюстрации
на "Далматинците" са дело на младата художничка Мила Янева-Табакова,
а романът е в иконичния
превод на Жечка Георгиева.
Новото издание на
"101 далматинци" предла-

га добре позната и обичана история. Един ден
кутретата на далматинците Мисис и Понго мистериозно изчезват. Петнистите четириноги са
убедени, че смразяващата Злобара де Мон е замесена в престъплението, но за съжаление, стопаните им мисис и мистър Душкинг дори не подозират. На Мисис и
Понго се налага да се
справят с опасната ситуация сами, но не напълно... защото в спасителната мисия се включват всички кучета в Англия!

свещената връзка в семейството е нарушена и те са
изправени пред борба за
оцеляване.
Президентът на продукцията на Lionsgate Ерин
Уестърман заяви: "Толкова
сме развълнувани да
работим отново с Холи и
Алекс. Холи е убедителна
на екрана - тя е перфектният човек, който може да
предаде психологическия
ужас на тази майка,
опитваща се да защити
семейството си".
Бери направи режисьорския си дебют с филма
Bruised, разкри, че "определено" иска да застане зад
камерата отново.
БГНЕС
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Розовият трабант на Ина Николова,
или когато мечтите се сбъдват
Когато човек има мечта,
нищо не може да му попречи да я осъществи. На
младини Ина Николова
мечтае, че някога ще си
купи трабант, ще го боядиса в розово и ще обикаля с
него България. 25 години
по-късно мечтата й се
сбъдва. Където и да се
появи, розовата красавица
с името Пеперудената фея
неизменно се превръща в
атракция. "Дълго време не
знаех какво име да сложа
на трабанта и започнах да
го украсявам отвън - с
цветенца, с пеперудки и
името просто си дойде.
"Пеперудена" защото аз
самата като характер съм
лека, позитивна, "фея" защото обичам да правя
вълшебства, изненади.
С колата сме едно цяло" споделя Николова.
Неугледното жълто
возило се преобразява до
неузнаваемост само за 10
месеца. Колата е напълно
разглобена, всяка част от

нея е реставрирана и
боядисана в розово любимия цвят на Ина,
защото е "весел, шарен и
създава усмивки в мен и
хората".
Също толкова ярка

личност е и самата Ина
Николова. Счетоводител по
професия, но фея по душа,
тя е човек, който винаги е
на път и се радва искрено
на живота. Усмихната,
позитивна и неизменно

облечена в розово в тон с
Пеперудената фея, собственичката на пленителната
кола обаче не гледа на
живота през розови очила:
"Виждам розово, но
гледам реално - твърди

Ина. - Аз съм обикновен
човек, просто правя живота
си розов, цветен, шарен.
Има и тъмни моменти, но
те бързо преминават,
важното е да гледаме на
всичко с усмивка".
Пеперудената фея не
само доставя невероятни
емоции на всеки, който я
срещне и е желан гост на
ретропарадите на автомобили из цяла България, но
участва и в различни каузи:
возила е "капачки за бъдеще", раздавала е мартеници и великденски яйца,
търсила е Дядо Коледа…
И навсякъде е посрещана
топло и с усмивки:
"Много се радват хората, винаги казват колко е
красива, светла и цветна.
Поздравяват ме, искат да се
снимат, да се возят и на
мен това ми доставя удоволствие, аз се зареждам от
тези положителни емоции,
защото никога не съм мислила, че ще стане толкова
популярна" - признава тя.

Мария Петкова за пътя към корените Маргарита Петкова бе
звезден гост в Плевен
и свободата в… Първомай
В последно време градчета като Първомай се превърнаха в притегателно място за семейства от големите
градове в страната, които търсят спокойствие и повече
простор за децата си. Защото, ако има нещо позитивно,
което ни донесе пандемията, то е тъкмо това - възможността да работим или учим от дистанция.
Именно така - на чист въздух и далеч от стреса в
големия град, са преминали тези две години за семейството на Мария Петкова от София.
Още в началото на тревогите около COVID-19 те се
преместват задълго в град Първомай. Заедно със съпруга и двете си деца, пътя към старата фамилна къща
поема художничката Мария Петкова. "Аз съм живяла
доста дълго време в София и през целия ми живот е
имало моменти, в които си казвам "трябва да се махна,
трябва ми въздух". Тъй като в столицата животът е изключително забързан, това неизбежно се отразява на
хората. И макар децата ми да са родени в големия град,
ми се искаше да успеят да вкусят от другото - да тичат
на воля, да играят с кучето в двора, да гонят жаби, да
гледат светулки в тъмното и докато се стъмни, да не
мисля къде са и какво правят, защото имам вътрешното
спокойствие, че са в безопасност."
В Първомай художничката премества ателието си и
детската школа по рисуване, на която отделя голямо
внимание. В градчето открива много деца, които искат
да се занимават с изкуство, а според Мария естетическото възпитание и усещането за свобода чрез изкуството трябва да започват в детството. "Творческата атмосфера в Първомай я създаваме самите ние" - казва

ни тя: "Аз правя това, на което съм способна, старая се
да давам най-доброто от себе си на своите ученици.
Отначало започнах да занимавам с рисуване малко деца в града, но после се събраха повече, а те проявиха
интерес и към разнообразните събития, които организирам - пленери за деца и родители. Миналата година
направихме доста творчески работилници и в читалището в близкото село Брягово. С моето семейство, тъй
като децата и съпругът ми пеят народни песни, се опитваме да направим една мини културна среда, към която
всеки желаещ да може да се присъедини".

Голямата поетеса
Маргарита Петкова носител на десетки национални награди, автор на много книги и
на текстове на обичани от поколения българи песни, бе звездният гост в Европейската
нощ на музеите и галериите в Плевен.
Двамата с поета Добромир Банев представиха в залата на галерия "Арт център Плевен" своята съвместна
поетична творба "Абсурдни времена" - нецензурирана версия.
Маргарита Петкова
разказа за щастливо изживените години на
своята младост в Плевен като редактор на алманаха за литература,
изкуство и култура "Мизия". По същото време
е удостоена и с първите големи национални
и регионални литера-

турни награди за творчеството си. Именитата авторка разкри, че
двамата с Добромир
Банев като дует, тандем
и съавтори са реализирали нова версия на
стихосбирката си "Абсурдни времена", в която представят творби,
отпаднали от предходно издание. Двамата
поети прочетоха редове
от новата си книга.

риба и гнезди на колонии. Учудващо консервативна птица - веднъж

избрала си едно място
за гнездене, тя си остава там постоянно.

В природен парк „Персина“
господари са птиците
Изумително красив
архипелаг се е разпрострял сред забързаните
води на река Дунав между градовете Никопол и
Белене. Сред тези плаващи късчета земя се
откроява Персин - найголемият български остров и четвърти по големина по дунавското
поречие. Дълъг е цели
15 км и е широк 6 км.
На него е кръстен и
природният парк "Персина", включващ ня-

колко прилежащи острова и влажни зони, огласяни по всяко време
от мелодични птичи трели. Тук господари са не
хората, а птиците. Мястото е дом на над 220
пернати вида. Някои от
тях са световно застрашени. Сред обитателите на местните заливни гори и блата се открояват малкият корморан, червеногушата
гьска, белооката потапница, ливадният дърда-

вец, морският орел и
други дребни и по-едри
пернати, за които се
грижат стопаните на
парка. Местна гордост
е заселилата се колония
от къдроглави пеликани, която е по-многобройна дори и от тази в
резервата "Сребърна",
на 300 км източно по
дунавското ни поречие.
Най-едрата птица в
нашите географски ширини е особено атрактивна с рошавата си

глава и с торбата под
клюна. Пеликанът се
храни изключително с
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Летисия Каста стана на 42
Зад гърба си Летисия
Каста има цели 18 филма и
като че ли в последните години киното взима превес
над изявите на подиума. На
11 май тя стана на 42 години и чака четвърто дете.
През 2009 г. в нейна чест бе
наречена невероятно красива роза.
Каста участва в българската продукция "Островът" на
Камен Калев, дори изигра
самата Брижит Бардо в "Генсбург" на Жоан Сфар. "Истинската красота е да бъдеш

верен на себе си. Това е, което ме кара да се чувствам
добре."
Прелестните й форми могат да бъдат видени в доста
голи сцени, а тази в Gipsy с
известния испански фламенко танцьор Хоакин Кортес
остава сред най-скандалните във френска филмова история.
През 1994 г. прави първото си дефиле за Жан-Пол
Готие, превръща се в един от
най-успешните топ модели в
цялата история на Франция

и връща женствените форми
на подиума. "Когато станах
модел, всички се опитваха да
ме моделират: Бях прекалено
дебела, прекалено ниска, искаха да променят и формата
на зъбите ми. Горда съм, че
останах такава, каквато съм."
Любимата муза на Ив Сен
Лоран и ангел на Victoria's
Secret покорява кориците на
над 100 различни издания в
цял свят, а лицето й става разпознаваемо с кампаниите на
Chanel, Miu Miu, Yves Saint
Laurent и L'Oreal.
ния. Дойде новината, че
възроденото от пепелта шоу,
превърнало се в емблема на
90-те години на миналия
век, ще има втори сезон,
надеждата, че ще участва
Ким Катрал, пропадна.
"Абсолютно не", категорично заявява актрисата,
запитана в скорошно свое
интервю със сп. Variety дали отново ще се превъплъти в любимия на мнозина персонаж. Думите й
не оставят никакво място
за съмнение. Враждата с
бившата й колежка Сара

Ким Катрал
знае кога да
каже „Не“
Всички почитатели на
сериала "Сексът и градът"
до последния епизод тайно
се надяваха да видят Саманта в продълженото.
Вместо това те трябваше да
се задоволят с шепа разочароващи текстови съобще-

Джесика свежда шансовете до нулата.
За тези, които се чудят
каква е точната причина
носителката на награда
"Златен глобус" да липсва,
тя разкри, че дори не е била поканена отново пред
камера.
"Никога не са ме молили да бъда част от продължението, тъй като преди
години дадох ясно да се
разбере какво мисля за идеята да се направи евентуален трети филм по сериала."

Дни на българското
изкуство се провеждат
в Канада
Дни на българското
изкуство се провеждат в
Канада от 14 май до
4 юни. Те са своеобразно
продължение на провеждащия се традиционно
Български фестивал на
изкуствата, който се
осъществява ежегодно до
2019 г. "Фестивалът
имаше за цел да представя
най-доброто в жанрове
като джаз музика, театър,

филм, класическа музика,
литература и визуално
изкуство, основно в
градовете Монреал, Торонто, Отава, но нерядко
достигаше и до западните
и по-отдалечени провинции на Канада. Българските общности отново ще
се радват на възможността да се докоснат до
автентично българско
изкуство".

Милион долара струва свитък със стихове на Шарлот Бронте

Създателката на "Джейн
Еър" пише стиховете, когато е на 13 години. Ръкопис ъ т, н а р е ч е н B o o k o f
Rhymes, е буквално миниатюрен, тъй като става дума
за мъничко книжле - по-скоро тефтерче, което е високо
десетина сантиметра. Страниците му пък са 15.
За последно ценният свитък се появява преди повече от сто години - през

1916-а. След това изчезва
и мнозина познавачи на делото на Шарлот Бронте го
смятат за безвъзвратно изгубен.
Сега обаче ръкописът беше изтъргуван на антикварния пазар в САЩ - при това за внушителните 1,25
млн. долара. Смята се, че
това е най-голямата сума,
платена за творба на британската авторка.

Купувач е британска благотворителна организация,
която смята да предостави
свитъка на музея на фамилията Бронте в графство
Йоркшир. Friends of the

National Libraries, както се
казва организацията, си е
поставила за цел да прави
достъпни документи с общонационално значение, попаднали в частни ръце.

Музеят на сестрите Бронте е уреден в енорията на
техния баща, който е бил
свещеник. Точно там те пишат най-знаменитите си
творби.

приложение
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„Родолюбецът“ от Димитър Мантов
разказва за Хр. Г. Данов
Романизираната биография на
Христо Г. Данов - "Родолюбецът", е
първата книга от новата библиотека
на Издателска къща "Хермес" "Седемте хълма", която събира
историческата памет на Пловдив, за
да я съхрани и предаде на идните
поколения. Избраните книги са
художествена хроника на Града под
тепетата, разказ за онзи неповторим дух, който се усеща и днес.
Сам той бе вярвал в напредъка,
в силата на знанията, но невинаги
бе съзнавал докрай какво могат да
сторят книгите…
Когато слабичкият Христо от
Клисура се крие по копите сено, за
да препрочита някоя книжка, заета
му от даскала в школото, той дори
не дръзва да мечтае, че след години
ще отвори собствена книжарница в
центъра на Пловдив. Нито пък

подозира, че когато прекарва с
чамов сал по Дунава първото си
отпечатано календарче "Старопланинче", името му завинаги ще
остане в историята като Бащата на
българското книгоиздаване.
Неутолимото любопитство на
Христо Г. Данов го тласка напред в
търсене на знания. И нито опасностите по пътищата или заплахите от турските власти го отклоняват
от мисията му. Защото именно
желанието му да пръсне тези
знания като семена по цялата
българска земя му отрежда място
сред най-значимите личности на
Възраждането.
Книгата е дело на писателя
Димитър Мантов. Той е роден на
13 октомври 1930 г. в село Босилковци, Русенско, в семейство на
учители. Докато учи в гимназията

в село Полски Тръмбеш, Димитър
редактира младежките литературни
списания "Млад творец" и "Пролет". През 1952 г. завършва право
в Софийския университет "Св.
Климент Охридски". Работи като
адвокат, журналист в различни
издания, издател.
Изпод перото на Мантов излизат над шейсет книги: романи,
очерци, документални повести,
сборници с пътеписи. През целия
си живот писателят остава запленен от българската история. С
романите си "Калоян", "Княз Борис
I", "Иван Асен II. Цар и самодържец", "Цар-Петрово време" и много
други той обрисува най-светлите
мигове от многовековния път на
българите, борбата им за национална идентичност и проявата на
силна душевност.

„България винаги е в сърцата ни!“, написаха потомците
на Адриана Будевска от Аржентина
"България винаги е
в сърцата ни!", написаха потомците на голямата актриса Адриана
Будевска от далечна Аржентина до Историческия музей в Добрич в
знак на признателност,
че името й се пази живо. Писмото идва след
реконструкцията на родния дом на Будевска в
Добрич и обновената експозиция за живота и
дълголетния й път на
сцената. "Вечни благодарности за огромната
работа, която вършите,
за да запазите жива паметта на баба ни Адриана Будевска", пишат
внуците на актрисата
Гилермо и Адриана
Ганчеви с признанието,
че подредената нова изложба е чудесна.
От музея припомнят
кои са Гилермо и Адриана Ганчеви, като разказват за българските
им корени и за замина-

ването на примата на
Народния театър за Аржентина. "Адриана Будевска отпътува на 20
август 1937 г. с кораб от
Хамбург за Буенос Айрес, където е единственият й син - Венелин
Ганчев. Актрисата пристига в Латинска Америка с тежък товар от горчиви спомени, загубила съпруг и три деца. Тя
живее в аржентинската
столица в квартал "Матадерос", на улица "Сан
Педро" №5070 при сина си до отпътуването
си за България през
1948 г.", посочва главният уредник в музея
д-р Кремена Митева.
В новото проучване
на музея за семейството на актрисата има интересни детайли за съдбата на останалото й
единствено живо дете.
Работейки във Военновъздушните сили на Аржентина, през 1947 г.

Венелин Ганчев полага
началото на проекта
"Космоплан" - за апарат, който да лети в Космоса. В Аржентина
признават приноса на
човека - често казвал "Аз
мога, българин съм" - в
космическите изследвания в онази далечна
епоха. Наследниците на
Венелин Ганчев смятат
да напишат книга за него, за да му отдадат заслужена почит.
Първородното дете
на Венелин Ганчев и
първороден внук на Будевска - Гилермо, е роден през 1944 г. Той работи десетилетия в Аржентинската федерална
полиция. Автор е на
книгата "Чудотворката
на българския театър
Адриана Будевска (1878
- 1955)". Изданието е
представено на международна изложба на книгата в Буенос Айрес
през 2018-а, както и на

празника "Буенос Айрес
чества България" в същата година.
Внучката на актрисата - Адриана Ганчев, е
родена през 1946-а и
дълги години е преводач с френски език.
Правнучката Алехандра
завършва Държавната
консерватория в Буенос
Айрес, а нейният син
Иван е роден на 24 май
- Деня на българската
култура и славянската
писменост, което семейството винаги изтъква
с гордост.
"Адриана и Гилермо
Ганчеви запомнят Будевска като много нежна баба", разказва Кремена Митева за споделеното от потомците.
Будевска ги учи на песни, разказва им приказки и легенди. Актрисата много обича да стои
в градината и да се грижи за цветята. Вкъщи
винаги има латинки и

здравец. И досега в къщата на Адриана на масата стои саксия с латинки. Внучката обича
да подарява саксии със
здравец на свои приятелки - потомки на българи, които не познават благоуханното растение.
В онези години семейният лекар на Ганчеви - д-р Анхел Лернер, често минава през
дома им не само за да
премери кръвното налягане на Адриана Будевска, но и да опита от
българското кисело мляко, което много му се ус-

лажда. С бабиното кисело мляко е отгледан и
Гилермо през едно
страшно горещо лято с
44-градусови жеги, когато в Аржентина умират
много новородени.
През 1948 г. българската общност в Аржентина изпраща Будевска
за България с голяма
любов, има няколко тържества в нейна чест, организирани от Българското дипломатическо
представителство и Славянските дружества, отслужено е богослужение
в Руската православна
църква.

Александровската гробница с отличие от ЕК Чудотворна икона „Света Богородица
Вратарница“ в Роженския манастир
Александровската гробница с музейния център
"Тракийско изкуство в Източните Родопи" край хасковското село Александрово е един от 12-те обекта,
отличени от Европейската
комисия със Знака на европейското наследство за
миналата година.
Това е първият български обект, получил наградата, която се присъжда от
независими експерти на
сгради, музеи, архиви и паметници с особено значение за европейската култура и история.
До момента общо 60
обекта в цяла Европа притежават този Знак за европейско наследство. Уникалната тракийска гробница от 4-ти век преди Хрис-

та е открита през 2000 година археолози, ръководени от Георги Китов.
Датирана е към 4-ти век
Пр. н. е. Принадлежала е на
тракийски цар или знатен
аристократ. Предметите,
свързани с погребалната церемония и тракийските религиозни вярвания за отвъдния живот на високостатусната личност, са ограбени,
но гробницата впечатлява с

уникалните си стенописи.
Тракийската гробница е
открита в могилата Рошавата чука, на около 500
метра източно от село
Александрово. Точна реплика на гробницата е изложена в Музейния център
"Тракийско изкуство в Източните Родопи", на 150 м
северно от могилата, изграден с дарение от Япония
и открит през 2009 г.

Чудотворна икона
"Света Богородица Вратарница" в Роженския
Манастир "Свето Рождество Богородично"
има много имена. В
патриаршеска грамота
от 1761 г. се посочва,
че по това време манастирът "Рождество Богородично" бил подворие
на атонския светогорски манастир Иверон.
През 1790 г. игуменът
на Иверон и игуменът
на Роженския манастир
Игнатий Родестим възлагат на монаха зограф
Яков Иверски да направи копие на прочута-

та чудотворна икона от
светогорския Иверски
манастир "Света Богородица Портариса" за
Роженската обител.

За разлика от останалите копия на светогорската светиня в целия православен свят,
дарената икона на Света Богородица Портариса е обкръжена от десет
малки композиции, затворени в овални рамки,
представляващи събитията от историята на светинята и нейните чудеса на излекуване. По
традиция всяка година
за празника Рождество
Богородично вярващи
принасят дарове пред
чудотворната икона на
Божията Майка и молят за здраве.
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Тя: Ти съсипа триста от
най-хубавите ми години!

Анекдоти
Попитали врачанин:
- Какво можеш да кажеш за молекулите на ракията?
- Мноооого добре се
съчетават с молекулите
на туршията.

Седя си в хола, пия ракия и гледам тв, а детето
обикаля около мен и пита:
- Тате, к'во пиеш, бе?
- Ракия.
- Може ли да пробвам
малко?
- Па пробвай.
Пийна малко, намръщи
се и вика:
- Ееееееее, ма то много гадно това бе, тате!
Казвам му:
- Аааааа така, мойто
момче! Гадно е, я! А майка ти вика, че кефа съм
си правел!

- Иване, ти си юрист и
би трябвало да знаеш какво може и какво не бива!
- Мите, юристът трябва да знае как може, когато не бива!
Прибира се мъж посред нощ, пиян като кирка. Жена му чува шум от
падане и надниква в кухнята. Гледа - в тъмното
мъжът отворил хладилника и говори на светлината отвътре:
- Такси, карай към
Слънчев бряг!
Безмълвно съпругата
си ляга със злорада усмивка. След два часа става до тоалетната, пак надниква и заварва същата
картина.
- Такси, карай към
Слънчев бряг! - продължава да настоява пред
хладилника мъжът й.
Жената отново безмълвно ляга да си доспи.
На сутринта става, влиза
в кухнята и гледа ни мъж,
ни хладилник!
- Ега ти! - възкликва
тя. - Кандърдисал го е!
Богаташ пита свещеника:
- Отче, за 500 000 долара мога ли да си купя
място в небесното царство?
Свещеникът отговаря:
- Затруднявам се да ви
отговоря положително на
този въпрос. Но дайте да
опитаме!
Хараламби (50-годишен) отива в дома на любовницата си, която живеела на 15 етаж. Тъкмо
влязъл във входа и видял
бележка:
- Асансьорът не работи!
- Няма страшно, на
крилете на любовта направо ще полетя при нея!
До третия етаж се качил на бегом, до шестия
взел да пъхти, до деветия взел да лази, на дванайстия взел валидол, на
четиринайсетия, седейки
на една постелка, си помислил:
- Офффф... Дано да я
няма.
Попитали Радио Ереван:
- По какво си приличат телевизионната водеща и жената шофьор?
- Ти я виждаш, а тя теб
не!
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Карикатури Павел КУЧИНСКИ

През соца:
Сутринта партийният
секретар на завода пита
един работник:
- Абе, ти защо не дойде на последното партийно събрание?
- О, извинявай, ако
знаех, че ще ви е последно, непременно щях да
дойда!
Самолет лети над
джунглата. Туземец отива
при пилота и му казва:
- Селото ми е тука отдолу, да слезеш на петстотин метра, да скоча,
иначе трябва да вървя
половин ден, от летището
обратно...
- Добре! Върви до
вратата, като сляза на
петстотин, ще ти кажа да
скачаш! - казал пилотът.
След малко пилотът извикал:
- Айде скачай...
Стюатдесата до него:
- Защо го излъга, беше на хиляда...
- Ами, миналия път като слязох на петстотин,
един скочи, а трима се качиха...

- Записах се в хора на
селото. Там всяка седмица пием и играем карти.
- А кога пеете?
- На прибиране към
къщи.
Лекарят:
- Събличайте се!
- Ама защо?
- Аз съм лекар, аз найдобре знам!
Мъжът се съблича.
Лекарят:
- И от какво се оплаквате?
Голият:
- От нищо... Едни нови
шкафове трябва да ви
доставя в кабинета...
- Много напредна нашата медицина - казва
една баба на съседката
си. - Едно време, като бях
на 20 години, по пет пъти
се събличах пред доктора, докато разбере какво ми е. А сега като ме
види на вратата, вика: "Покажи си само езика!"
Скандал в семейство
костенурки.

- Брат, оказа се, че
папагала, който си купих,
е женски.
- Как разбра?
- Вместо да повтаря
нещата които казвам, ги
оспорва!
Луд отива при психиатър и му казва:
- Докторе, аз съм птица!
Докторът:
- Добре, тогава идете
да полетите малко из чакалнята, а аз през това
време ще ви уредя гнездо в болницата.
- Непрекъснато търся
смисъла на живота и не
мога да го намеря!
- В хладилника няма ли
го?
- Няма го!
- Значи вчера сме го
изпили!
Жена на 46 години получила инфаркт, между
живота и смъртта видяла
Господ и го попитала - дойде ли моят час? Не, казал Господ, ти ще живееш още 36 години, 2 дена
и 8 часа.
Като се събудила след
упойката в болницата, же-

ната решила, че след като й е отредено още толкова време, си струва да
инвестира в себе си.
Сложила си силикон,
направила си липосукция,
уголемила си устните,
вежди, цялостен тунинг.
На път към къщи, пресичайки на пешеходната
пътека, я блъснала кола
и умряла.
На оня свят попитала
Господ:
- Ти нали ми каза, че
ще живея още 36 години,
2 дена и 8 часа? Защо ме
излъга?
- Жено, не можах да
те позная.
Бракоразводно дело.
Бабата на 115 години, дядото на 118. Бабата вика:
- Този мръсник...
Дядото вика:
- Хич да не я слушаш
тая...
Съдията:
- Хора, вие направо ме
учудвате, аз направо съм
шашнат. Като се мразите
от толкова години, що не
се разведохте преди 2030, ами сега идвате?
Бабата отговаря:
- Чакахме децата да
измрат, та да не ги притесняваме...
Отива един човек да
търси работа във ферма.
- Искам 1000 лева заплата!
- Чакай, бе! Хората тука взимат по 50-60 лева,
а ти 1000?! Че какво повече знаеш?
- Ами... Разбирам езика на животните.
- Добре. Я ела тука.
Завел го шефът при
свинете. Животните изгрухтели.
- Аха. Шефе, казаха, че
са се опрасили с 5 прасенца, а вие и кметът сте
писали 3, две сте си ги
поделили!
- Сакън! Тихо! Добре,
добре! Разбрал си някак
си. Ама я ела при кравата!
Кравата измучала.
- Да, шефе. Ами тя каза, че дава по 10 литра
на ден, а вие с кмета пишете 5, другите си ги вземате!
- Добре! Добре! Тихо!
Нает си! 1000 лева! 2000
лева! Само мълчи!
Отиват те да уредят договора, минават покрай
овцете и те изблейват.
Шефът бързо казва:
- Не ги слушай, не ги
слушай! С кмета бяхме
пияни.
Срещат се двама евреи:
- Здрасти, Моше.
Имаш ли малко пари да
ми дадеш назаем?
- Съжалявам, нямам и
стотинка в себе си.
- А у вас?
- У нас всички са добре, благодаря.
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Енрике Иглесиас стана на 47
Той е звезда в музиката,
оставил ясен отпечатък през
последните две десетилетия.
Испанският певец става разпознаваем още с първия си
албум през 1995 година Enrique Iglesias, който го изстрелва във висините на попа. Трудно е да повярваме,
че човек с енергичност и заряд като неговия навършва
47 години.
Енрике покорява женските сърца - чрез раздвижени
поп и латино хитове или
чрез романтични балади.
Някои фенки са скромни и
се задоволяват с това да го
гледат замечтано, с надеждата той да отвърне на погледа им. Иглесиас е известен с отношението си към
своите фенове. По време на
концертите си постоянно
скача и обикаля сцената,
подтиквайки ги да танцуват
с него.

Роден на 8 май 1975 г. и
израствайки в семейството
на Хулио Иглесиас, поема по
пътя на своя известен баща.
Упражнявал е пеенето си тайно. След развода на родителите си първо живее с майка си, но по-късно заживява
с баща си в Маями. Учи бизнес в местния университет,
но напуска, за да запише
първия си албум. Днес певецът е щастлив баща на три
деца (две от тях са близнаци). Тяхна майка и негова
половинка още от 2001 година е бившата руска тенисистка Анна Курникова. Щастливото семейство живее в
Маями, Енрике рядко намира възможност да прекарва
време с тях. Това е и причината да обяви скорошното си
"пенсиониране". Последният
му албум Final е разделен на
две части, като първата излезе миналата година.

Музеят „Леополд“ представя творба
на Егон Шиле, смятана за изчезнала
"Създадената през 1907
г. картина е частна собственост и е в много добро
състояние", разказва при
представянето й пред журналисти директорът на музея "Леополд" във Виена
Ханс-Петер Виплингер.
Ранната картина на Егон
Шиле, озаглавена "Леополд Чихачек на пианото",

е смятана доскоро за изчезнала. Седемнадесетгодишният художник рисува
Чихачек, който му е вуйчо
и настойник след ранната
смърт на баща му. Картината ще бъде показана на
публиката след реставрация, дадена е от собственичките като дългосрочна
заемка.

Интерес представлява и
новият проект на музея да
предостави за електронна
продажба 24 произведения
на Егон Шиле, сред които
ще е и новооткритата творба, чрез незаменими токени (NFT). Произведенията
ще бъдат предложени за
продажба между 16 и 26
май като NFT.

Лиъм Нийсън е майстор на гафовете
В интервютата си Лиъм
Нийсън обича да изрича
най-безумните неща, които
му хрумват.
Актьорът прави опит да
се превърне в най-великия
интервюиран в света. Всяка друга знаменитост се
придържа към правилата на
играта. Тяхната задача е да
популяризират даден проект,
за да увеличат приходите му.
Всички, с изключение на
Нийсън. Защото неговата
тактика за интервю е различна. Нийсън обича да седи спокойно, да отговаря на
въпроси за най-новия си
филм и след това, точно когато всички се готвят да
прибират багажа си, да изрича най-безумното нещо,
което му идва наум. Най-

известният случай е през
2019 г., когато Нийсън провали интервю за "Индипендънт", като изведнъж разк-

ри, че прекарал една седмица в патрулиране из квартала си с пистолет в ръка с
надеждата, да срещне "чер-

но копеле", което да убие,
за да отмъсти за изнасилването на своя приятелка.
В този случай Том Бейтман успя да реагира по
единствения разумен начин
на подобно странно признание, като промълви: "По
дяволите". Откровението на
звездата за момент помрачи кариерата му - бе отменена премиерата на червения килим на филма, който
той рекламираше.
Той си остава феноменален актьор, признат от критиката и успешен в комерсиално отношение, така че
продължава да снима филми без забрана.
През февруари появата
на Нийсън в австралийското телевизионно предава-

не "Сънрайз" предизвика
вълнение, когато отново
Нийсън си спомни за
снимките в страната, казвайки на интервюиращия
го Нелсън Аспен: "Обичах
Мелбърн, обичах австралийския ни екип... Намерих си няколко приятели и
се влюбих веднъж там, но
тя беше заета".
Какъвто и да е случаят,
признанието е притеснило
Нийсън, защото сега той
твърди, че всичко това е било просто замислена шега.
"Това бяха глупости", каза
Нийсън пред "Дейли Мейл"
тази седмица. "Казах:
"Влюбих се, но тя беше заета". Това е шега." Все пак
той е комедиен гений.
БГНЕС

Хората, които ценят времето, са най-щастливи
Парите - или
тяхната липса често се определят
като един от найстресиращите аспекти в нашия живот.
Сега ново изследване показва, че хората, които ценят
времето си повече от

парите, са принципно по-щастливи, а
не трупащите голямо
богатство, пише
Science Alert.
Тези открития
показват, че няма
значение дали даден
човек разполага с
повече пари или

време. Важно е,
отношението му към
двете неща.
Изследователи от
Университета на
Пенсилвания и
Университета на
Калифорния, Лос
Анджелис (UCLA)
задават простичък

въпрос на 4400 души
- "Кое предпочитате
да имате повече:
време или пари?".
Участниците са
поканени да определят нивото на своето
щастие.
Екипът открива,
че 64% от анкетира-

ните са искали
повече пари. Тези
обаче, които предпочели времето, са
били като цяло пощастливи. Не е
важно колко кеш
имате в джоба, а
това, което искате
повече.
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Бившият президент на САЩ
Джордж Уокър Буш погрешка
заклейми инвазията на Владимир Путин в Ирак, преди да се
коригира и да каже, че има
предвид Украйна. Буш направи
гафа по време на реч на
събитие в Далас, щата Тексас,
където говореше колко е важно
изборите да бъдат честни. Той
каза: "Решението на един човек
да започне напълно неоправдана инвазия в Ирак… имам
предвид Украйна". Буш бе
президент по време на ръководената от САЩ инвазия в Ирак
през 2003 г. заради притежаване на оръжия за масово
унищожение от режима на
Саддам Хюсеин. Такива оръжия
не бяха открити.

Турция

Ìîñêâà: Íàä 1700 óêðàèíñêè áîéöè ñà íàïóñíàëè
Êèåâ óäúëæàâà
„Àçîâñòàë“ îò ïîíåäåëíèê íàñàì âîåííîòî
ïîëîæåíèå
”

Повече от 1700 украински бойци са напуснали
стоманодобивния завод в
Мариупол от понеделник
насам, съобщи руското
министерство на отбраната. Те са отведени на
контролирана от Русия
територия. Украйна заяви,
че е наредила на гарнизона в Мариупол да се
оттегли, но отказа да
коментира съдбата на
бойците, предаде БНР.
Разговорите около
евакуацията на бойците от
завода "Азовстал" в Мариупол бяха описани като
"много трудни" от съветник
на украинското президентство. Киев обяви, че е
наредил на гарнизона там
да се оттегли, но засега не
коментира каква е съдбата
на бойците. Министерството на отбраната на Украйна подчерта, че ще направи "всичко необходимо", за
да спаси бойците, който
все още са блокирани в
завода. Киев изрази
надежда, че ще успее да
размени бойците от "Азовстал" за руски войници,
които държи в плен.
Украинският президент
Володимир Зеленски
нарече нахлуването на
Русия "абсолютен провал"
с "катастрофални грешки",
допуснати на най-високо
ниво. Зеленски подписа
указ за удължаване на

è ìîáèëèçàöèÿòà
ñ îùå 90 äíè
” ÅÊ äàâà ñïåøíî
248 ìëí. åâðî íà
Ïîëøà, Ðóìúíèÿ,
Óíãàðèÿ, Ñëîâàêèÿ è
×åõèÿ çà áåæàíöèòå
Към утрото на 19 май са се предали над половината от украинските
националисти от "Азовстал", заяви ръководителят на ДНР Денис
Пушилин. От 16 май доброволно са се предали в плен 1730 украински военни и националисти от полка "Азов", вкл. 80 ранени. Ранените
са откарани в болница, а останалите са откарани в следствен
изолатор на територията на ДНР, където вече са били посетени от
служители на Международния комитет на Червения кръст, които са
проверили условията, при които те са поставени.

военното положение и
мобилизацията в Украйна
с още 90 дни, което трябва
да получи одобрението на
поне половината украински депутати.
Украинските сили са
подложили на обстрел
гранично село в западния
руски регион Курск рано
вчера сутринта, предаде
Ройтерс. Убит е най-малко
един цивилен, каза областният управител Роман
Старовойт. Същевременно
украинското вътрешно
министерство съобщи за
обстрел на Сумска и
Черниговска област в
продължение на около два
часа. Русия заяви, че

Бившият бразилски президент Луис Инасио Лула да Силва (76 г.)
се ожени в сряда за 55-годишната социоложка Росанжела
Силва. Лула е смятан за фаворит на предстоящите през
октомври избори за държавен глава в страната. Той беше
президент между 2003 и 2010 г., а сега изпреварва в проучванията на общественото мнение сегашния президент на
Бразилия - десния популист Жаир Болсонаро. Това е трети
брак за Лула, двете му предишни съпруги са починали.
Връзката между Лула и новата му жена, наричана Жанжа,
започна през 2017 г., когато той излежаваше присъди, които
по-късно бяха отменени от бразилския Върховен съд. Бившият
президент отхвърля обвиненията срещу себе си и твърди, че е
бил осъден по политически причини."Реших отново да се
оженя, защото вярвам, че Бразилия може да бъде поправена",
каза Лула на католическата брачна церемония. "Мъж на 76
години, който е влюбен като мен и иска да се ожени, може да
желае само доброто на тази страна", добави той.

използва ново поколение
мощни лазерни оръжия за
изгаряне на дронове в
опит да противодейства на
потока от западни оръжия,
доставяни на Украйна.
Междувременно Европейската комисия реши да
отпусне 248 млн. евро на 5
държави-членки на ЕС,
които са приели най-голям
брой бежанци от Украйна.
Спешната помощ от европейски фондове ще получат Полша, Румъния,
Унгария, Словакия и
Чехия. Държавите ще
могат да използват тези
средства за предоставяне
на незабавна помощ, като
храна, транспорт и вре-

менни жилища, както и за
подобряване на способността им да управляват
външните граници на ЕС.
Германският канцлер
Олаф Шолц заяви вчера,
че не гледа с добро око на
идеята да бъде "скъсен"
пътят на Украйна към
членство в ЕС - това по
думите му "не е въпрос на
няколко месеца или няколко години", предаде БНР.
"Фактът, че не съществува
по-къс път към приемането
в ЕС (на Украйна), е императив на безпристрастност
към шестте страни от
Западните Балкани", които
отдавна се стремят към
членство в европейската
общност, подчерта той
пред депутатите в Бундестага. Германският канцлер
защити решението на
страната си да достави на
Украйна оръжия за войната
с Русия, което според него
"няма да представлява
ескалация". ç

е блокирала започването на
преговори за присъединяването на Швеция и Финландия
към НАТО, съобщиха източници
от Алианса. Новината идва
часове след като Хелзинки и
Стокхолм подадоха официално
молбите си за членство, а
турският президент Реджеп
Ердоган категорично заяви, че
Анкара ще се обяви против и
няма смисъл делегации от
двете държави да се опитват
да разубеждават Турция.
Ердоган обвинява двете
скандинавски нации, че
укриват членове на Кюрдската
работническа партия (ПКК).
Без подкрепата на всички
членове на НАТО Швеция и
Финландия не могат да се
присъединят към военния
алианс.

Полша

ще съдейства на Швеция и
Финландия, ако те бъдат
атакувани, преди да станат
членки на НАТО, каза премиерът Матеуш Моравецки.
"Считам приемането на
Швеция и Финландия в НАТО
за важен сигнал за укрепването на сигурността в Европа",
заяви той на пресконференция. "Искам ясно да подчертая,
че в случай на атака срещу
Швеция и Финландия, докато
тече процесът по присъединяването им, Полша ще им се
притече на помощ", допълни
полският премиер.

Силна буря

удари Гърция в сряда. Вятър
със скорост 143 км/ч
изкорени дървета и спря
движението на голяма част от
фериботите. Повече от пет
часа ферибот не може да
достигне до пристанище на о.
Самос. Властите на о. Евия
издирват един човек, като в
акцията участват хеликоптер и
спасители. На острова има
наводнени къщи, магазини и
улиците са под вода, съобщават местни жители. Област
Атика също е силно засегната
от бурите. Там има изкоренени дървета. В няколко
области валя и градушка, а в
град Ксанти се наводниха
пътища. Лошото време
продължи и вчера.

Всеки пети

живеещ в Кипър е чуждестранен гражданин, показват
предварителните резултати от
извършеното национално
преброяване. Малката
средиземноморска държава
увеличава населението си до
918 000 души. Чужденците граждани на страни от ЕС и на
трети страни, които пребивават в Кипър, са повече от 190
000 души, или малко над 21%
от цялото население. Техният
брой се e увеличил с над 10
000 души за последните 10 г.,
след предишното преброяване.
Област Пафос на западния
бряг на острова е найпредпочитана от чужденците.
Те представляват 38% от
общото й население. Към
момента не може да се посочи
броят на българите, живеещи
в Кипър, тъй като разпределението на населението по
гражданство ще стане ясно
след допълнителната обработка на данните.
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Управителният съвет решава за
треньора в понеделник, обяви
собственикът на столичния
Локомотив Иван Колев
Собственикът на Локомотив (София) Иван
Василев разкри пред
БЛИЦ, че другата седмица
започва същинската
работа по поставянето на
осветлението на клубния
стадион в квартал "Надежда". Бизнесменът заяви,
че Управителният съвет на
клуба ще реши в понеделник кой ще води отбора
следващия сезон.
"Имаме разрешение за
изграждане на осветление
за наша сметка от областния управител. Имахме
големи проблеми с банките, тъй като дейността на
клуба не отговаря на
изискванията за отпускане на кредит. В момента
всичко е оправено. Бях
принуден аз лично да
изтегля кредит, за да
субсидирам изграждането
на осветлението на Локомотив (София) и да може
нашите привърженици да
се завърнат в своя дом.
От понеделник започват
да се дават строителни
линии и оценки. Ако
имаме късмет, все пак
пилоните и други неща

идват от Италия, за първия или втория мач от
следващия сезон Локомотив да играе в своя дом,
въпреки че сме притеснени много с времето",
призна собственикът на
"железничарите".
"Управителния съвет в
понеделник ще вземе
решение дали Иван Колев
ще остане треньор, или
ще бъде друг. Искаме да
продължим договорите на
някои от футболистите и
това по всяка вероятност
ще се случи. Кацарев найвероятно ще преподпише.
Октавио си заминава,
договорът му свършва. Той
в момента е и контузен.
По всяка вероятност в
понеделник ще разтрогнем
с Върджил Пиасон. Търсим
футболисти и от България,
и от чужбина, но няма
нищо, което да е факт.
Локомотив винаги е имал
цели пред себе си. Въпреки че започнахме само с
пет души от миналия
сезон, видяхте, че направихме добри игри, но
спадът беше след зимната
подготовка, когато подси-



Îñâåòëåíèåòî íà ñòàäèîíà â êâàðòàë
"Íàäåæäà" ãîòîâî çà íîâèÿ ñåçîí

Íàêðàòêî

Алън Пардю остава
в ЦСКА,
след като е провел
конструктивен разговор
със собственика на клуба,
съобщава английският
журналист Роб Дорсет от
"Скай Спортс". През
уикенда Пардю заяви за
"Скай Спортс Нюз", че има
желанието да се завърне и
да работи в Англия. "Пардю
ще остане в ЦСКА, но при
условие, че бъде
направена сериозна
селекция", написа Дорсет в
социалната мрежа.

Александър Тунчев
ще бъде новият

Собственикът на Локомотив Иван Василев още не е решил кой ще бъде
новият треньор на отбора. Говори се, че Станислав Генчев може да
стане наставник на столичните "железничари"

лихме отбора. За съжаление, и пандемия, и много
контузии се отразиха на
играта. Травмите ни
притискат и за последния
мач. Нашата цел не беше
да се борим за оставане.
Задачата беше да сме в
групата от седмо до 11-о
място, което беше напълно постижимо. Сега целта
ще е същата, а ако може,
и по-напред. Дано отборът играе по-добре, дай
боже да уцелим и подобри попълнения", допълни бизнесменът.
"Граденето на стадион,
на отбор изисква много
средства, а ние реално
приходи нямаме. В мо-

мента пари в клуба влизат
основно от нашия спонсор, от Веско Стоянов и
от мен. Ние не печелим
нищо. За мен Локомотив
е кауза. Какво ще става с
клуб след мен, не зная.
Важното е да се остави
база, функционираща
школа. Аз искам за свое
успокоение, като се
обърна, да видя, че с моя
екип сме оставили нещо,
което е създадено. Лесно
се руши, а трудно се
гради. А трябва да се
отбележи, че не дължим
една стотинка на никого.
Клубът е чист пред НАП и
всички учреждения",
завърши Иван Василев.ç

старши треньор на Арда
(Кърджали). Това стана
ясно след среща на
ръководството на клуба и
бившия ни национал.
Договорът на Александър
Тунчев е за две години и
влиза в сила от новото
първенство. Бившият
наставник на Локомотив
(Пд) до края на месеца ще
обяви своите помощници.

Бенфика постигна
договорка

за назначението на Роджър
Шмит за старши треньор
на отбора през
следващите два сезона,
потвърдиха от португалския
клуб в интернет. "Орлите"
завършиха на трето място
във футболния шампионат
на страната. Той беше
начело на ПСВ Айндховен
през настоящата кампания
и изведе отбора до второ
място в първенството на
Нидерландия. В своята
кариера до момента 55годишният специалист е
работил в Залцбург, Байер
Леверкузен и Пекин Гуоан.

Òðèìà ðîäíè ùàíãèñòè Äóçïè äîíåñîõà âòîðè
îòêàçàõà íà Êàòàð
åâðîïåéñêè òðîôåé íà Àéíòðàõò
Трима от най-добрите ни щангисти отхвърлиха предложение да
се състезават за Катар на Олимпийските игри в Париж през 2024
г. Офертата е била отправена към
световния шампион Карлос Насар, европейския първенец Божидар Андреев и Мартин Тошев.
Делегация на Катар е била у
нас, но си е тръгнала с празни
ръце, съобщава bTV. Тримата продължават подготовка с националния отбор, след като са получили обещание за подобрени финансови условия на среща със
спортния министър Радостин Василев.
Представителите на Катар би-

ли готови да платят за привличането на тримата родни щангисти, за да представят арабската страна на Олимпийските игри
в Париж през 2024 година. Те са
искали да се възползват от лошото финансово състояние на
българската федерация, ниското
заплащане на състезателите и неразбориите в родните щанги. Това бе и причината България да
няма участник на европейското
за младежи в Гърция. В щангите,
когато получиш разрешение от
собствената си федерация, няма
никакъв проблем веднага да започнеш да се състезаваш за друга
страна.ç

Ðèëñêè ñïîðòèñò íà ôèíàë
ïðè áàñêåòáîëèñòèòå
Рилски спортист (Самоков)
стигна отново до финал в Националната баскетболна лига, след
като спечели серията с 3-0 победи след труден успех със 77:76
при гостуването си на Спартак
(Плевен).
Така тимът от Самоков за вто-

ра поредна година достига до
спора за трофея, където ще чака
победителя от другата полуфинална серия между Левски и Балкан. В момента баскетболистите
от Ботевград водят с 2-1 победи, а четвъртият мач е днес в
столичната зала "Универсиада".ç

Отборът на Айнтрахт спечели Лита Европа без нито един загубен двубой

Айнтрахт (Франкфурт) е тазгодишният победител в турнира
Лига Европа. "Орлите" триумфираха с 5:4 след изпълнение на
дузпи над Рейнджърс (Глазгоу)
във финала, игран на "Рамон Санчес Писхуан" в Севиля и спечелиха втория си европейки трофей след 1980 година, когато
вдигат Купата на УЕФА. Германският тим остана непобеден в 13

мача в Лига Европа през този
сезон, така че съвсем заслужено триумфира в турнира и през
следващата кампания ще играе
в Шампионската лига, въпреки че
завърши на 11-о място в Бундеслигата.
Двата отбора изиграха динамичен двубой, в който създадоха доста положения. Джо Арибо
даде аванс на Рейнджърс в 57-

ата минута, но Рафаел Боре изравни в 69-ата. След това никой
не успя да вземе победата в рамките на 120 минути и се стигна
до дузпи. Единственият пропуск
в тях направи опитният Аарън
Рамзи, който играе в Рейнджърс
под наем от Ювентус. Героят на
Айнтрахт Боре реализира решаващия наказателен удар за "орлите".ç
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Тв програма - петък, 20 май
ÁÍÒ 1
05.10 Още от деня /п/
05.55 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова и Симеон Иванов
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
13.00 Последният печели /п/
14.00 Малки истории
15.00 Ранчото "Хартленд" - тв филм /4
сезон, 8 епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Светът на жестовете
16.45 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана
Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 Марсилия - тв филм /6 епизод/
(16)
22.45 Устойчивост: Истории на хора, които правят промяната - Гърция документална поредица
23.00 По света и у нас
23.25 Ханибал - тв филм /3 епизод/ (16)
00.10 Светът и ние /п/
00.30 100% будни /п/
02.20 Култура.БГ /п/
03.10 Вечната музика /п/
03.40 Ранчото "Хартленд" - тв филм /4
сезон, 8 епизод/п/
04.25 По света и у нас /п от 20:00 часа/

bTV
05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно
предаване с водещ Златимир Йочев
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели" /п./ - комедийно шоу
13.30 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /
п./
15.00 Премиера: "Буря от любов" - сериал, с. 12
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал, с.
4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично
предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 "Стани богат" - куиз шоу
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Мен не ме мислете" сериал, еп. 26 (финал на сезона)
21.00 "Ергенът" - романтично риалити
(финал)
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
00.30 "По средата" - сериал, с. 2, еп. 19
01.00 "Като на кино" - предаване за кино
01.10 "Столичани в повече" - сериал,
с. 11, еп. 7
02.20 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Буря от любов" /п./ - сериал, с. 12

bTV ACTION
05.00 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 9,
еп. 9
06.00 Анимационен блок: "Турбо" - сериал, еп. 3 - 6
08.00 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 9,
еп. 9
09.00 "Легендите на утрешния ден" сериал, с. 5, еп. 2

10.00 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 21
11.00 "Господарят на илюзията" - сериал,
еп. 11
12.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 10
13.00 "Мобилна връзка" - криминален,
трилър (САЩ, Германия, 2004), в
ролите: Ким Бейсингър, Крис Евънс,
Джейсън Стейтъм, Джесика Бийл,
Ноа Емърик, Валъри Крус, Уилям
Мейси и др.
15.00 Премиера: "Хуберт без Щалер" сериал, с. 9, еп. 10
16.00 "Легендите на утрешния ден" сериал, с. 5, еп. 3
17.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 11
18.00 "Господарят на илюзията" - сериал,
еп. 12
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата"
- сериал, с. 5, еп. 22
20.00 Екшън в 8: "Закон и ред: Специални
разследвания" - сериал, с. 20, еп.
22
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Смъртоносно оръжие 3" - екшън, криминален, трилър (САЩ, 1992), в ролите: Мел
Гибсън, Дани Главър, Джо Пеши,
Рене Русо, Стюарт Уилсън, Дарлийн Лав, Трейси Улф, Ник Чинлънд, Марк Пелегрино и др.
00.15 "Кобра" - сериал, еп.6
01.15 "Господарят на илюзията" - сериал,
еп. 12
02.15 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 22
03.15 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 11
04.15 "Легендите на утрешния ден" сериал, с. 5, еп. 3

bTV COMEDY
06.00 "Модерно семейство" - сериал,
с. 9, еп. 17, 18
07.00 "Мистър Пибоди и Шърман" /п./ сериал
07.30 "Да живее крал Джулиън!" - сериал, анимация, с. 2, еп. 17, 18
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
09.30 "Модерно семейство" /п./ - сериал
10.00 "Принцът и аз 4: Приключения в
рая" - романтичен (тв филм, САЩ,
2010), режисьор Катрин Кирън, в
ролите: Кам Хескин, Крис Гиър,
Джонатан Фърт, Селина Ло и др.
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
14.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
15.30 "Модерно семейство" /п./ - сериал
16.00 "Татенца" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
17.30 "Комиците и приятели" - комедийно шоу (2019 есен)
18.00 "Приятели" - сериал, с. 8, еп. 15, 16
19.00 "Модерно семейство" - сериал,
с. 10, еп. 13, 14
20.00 Премиера: "Татенца" - сериал, еп. 2
21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 5-7,
еп. 7
22.30 "Модерно семейство" /п./ - сериал
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 6, еп. 14, 15
00.00 "Приключения в Ню Йорк" - комедия, криминален, семеен (САЩ,
2004), в ролите: Мери-Кейт Олсен,
Ашли Олсен, Юджийн Леви, Анди
Риктър, Райли Смит, Боб Сагет,
Джаред Падалеки и др.
02.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
03.30 "Комиците и приятели" (2019 есен)
04.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал

bTV Cinema
06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 3, еп. 1, 2
08.00 "Убийство по учебник" - криминален, трилър (САЩ, 2002), в ролите:
Сандра Бълок, Бен Чаплин, Райън
Гослинг, Майкъл Пит, Агнес Брукнър, Крис Пен и др.

Времето
Днес ще бъде слънчево,
с временни увеличения на
облачността над Източна
България. Без валежи. Температурите ще бъдат от 20
до 26 градуса. Ще духа слаб вятър от север-северозапад.
Слънчево, с развитие на купести облаци след
обяд, но без валежи, ще остане времето утре. Минималните температури ще са от 5 до 10, а дневните - от 24 до 29, на места в Дунавската равнина до
около 30. Там ще духа слаб вятър от запад.
В събота ще бъде топло, по поречието на Дунав
- горещо, с юлски температури от 29 до около 33,
34 градуса. В Дунавската равнина ще духа до умерен западен вятър.
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bTV Cinema, 21.00 ч., "Батман срещу Супермен:
Зората на справедливостта" - фентъзи, екшън,
приключенски (САЩ, 2016), в ролите: Бен Афлек,
Хенри Кавил, Ейми Адамс, Джеси Айзенбърг,
Даян Лейн, Лорънс Фишбърн, Джереми Айрънс,
Холи Хънтър, Гал Гадот
10.30 "Случаите на Поаро" - сериал, с. 3,
еп. 3, 4
12.30 "К-911" - комедия, екшън, криминален (САЩ, 1999), в ролите: Джим
Белуши, Джеймс Ханди, Уейд Уилямс, Кристин Тучи и др.
14.15 "К-9: Частен детектив" - екшън,
комедия, криминален (САЩ, 2002),
в ролите: Джим Белуши, Гари Басараба, Ким Хъфман, Кристофър Шайър и др.
16.00 "Примамката" - екшън, комедия,
криминален (Канада, САЩ, 2000),
в ролите: Джейми Фокс, Дейвид
Морс, Робърт Пасторели, Дъг Хъчисън, Кимбърли Елийс, Дейвид Пеймър, Майк Епс и др.
18.30 "Чакала" - криминален, екшън
(САЩ, Великобритания, Франция,
Германия, Япония, 1997), в ролите: Брус Уилис, Ричард Гиър, Сидни Поатие, Даян Венора, Матилда
Мей, Джей Кей Симънс, Джон
Кънингам, Джак Блек, Даниел Дей
Ким, Лари Кинг
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Батман срещу Супермен: Зората
на справедливостта" - фентъзи,
екшън, приключенски (САЩ, 2016),
в ролите: Бен Афлек, Хенри Кавил,
Ейми Адамс, Джеси Айзенбърг, Даян Лейн, Лорънс Фишбърн, Джереми Айрънс, Холи Хънтър, Гал Гадот
00.00 "Ледена смърт" - екшън, криминален, мистъри (САЩ, Канада, Франция, Турция, 2009), в ролите: Кейт
Бекинсейл, Гейбриъл Макт, Том
Скерит, Шон Дойл, Къламбъс Шорт,
Алекс О`Лафлин, Ерин Хайкок, Башар Рахал и др.
02.00 "Кръгът" - фантастика, трилър (ОАЕ,
САЩ, 2017), в ролите: Ема Уотсън,
Том Ханкс, Джон Бойега, Глен Хедли, Бил Пакстън, Карън Гилън и др.
04.15 "Стая на загадките" - хорър, трилър
(САЩ, 2017), в ролите: Евън Уилямс, Анабел Стивънсън, Елизабет
Хауър, Дан Джей Джонсън [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.20
06.00
09.30
12.00
12.30
13.30
15.00

"Пресечна точка" /п/
"Здравей, България"
"На кафе" - предаване на NOVA
Новините на NOVA
"Една жена" - сериал
"Неразделни" (премиера) - сериал
"Не ме оставяй" (премиера) - сериен филм
16.00 Новините на NOVA

16.10 "Пресечна точка"
17.00 "Откраднати мечти" (премиера) сериен филм
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Лъжите в нас" - сериал, финал
21.00 "Hell’s Kitchen България" - риалити,
нов сезон
22.30 "Братя" (премиера) - сериал, сезон
4, финал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Слуга на народа" (премиера) сериал, сезон 2
00.00 "Престъпни намерения" - сериал,
сезон 12
01.00 "Врагът сред нас" - сериал
01.45 "Кобра 11: Обади се!" - сериал,
сезон 16
02.15 "Някой като теб" - сериал
04.00 "Неразделни" - сериал /п/

Êèíî Íîâà
05.20 "В кадър"
05.50 "Пролет: Изгубеното момиче" - драма с уч. на Симоне Томала, Марко
Гирнт, Кристина до Рего, Йоханес
Хершман и др./п/
07.45 "Изкуствен интелект" - фантастика
с уч. на Холи Джоуел Осмънд, Джъд
Лоу, Франсис О’Конър, Сам Робардс, Уйлям Хърт, Джейк Томас и
др. /п/
11.00 "От местопрестъплението: Маями"
- сериал, сезон 5
12.00 "Отвъд маската" - приключенски
екшън с уч. на Андрю Чейни, Кара
Килмър, Джон Рис-Дейвис, Адетокумбо Маккормак и др.
14.30 "Златна Коледа" - романтичен филм
с уч. на Андреа Рот, Никълъс Брендън, Елиза Донован, Брус Дейвисън и др.
16.30 "Авиаторът" - биографична драма с
уч. на Леонардо Ди Каприо, Кейт
Бланшет, Кейт Бикинсейл, Джон С.
Райли, Алек Болдуин и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението" - сериал, сезон 15
21.00 "Мълчание" (премиера) - историческа драма с уч. на Адам Драйвър,
Яндрю Гарфийлд, Лиъм Нийсън,
Киарън Хайндс и др.
00.20 "От местопрестъплението" - сериал, сезон 15 /п/
01.10 "Хотел Артемида" - трилър с уч. на
Джоди Фостър, Джеф Голдблум,
София Бутела, Дейв Баутиста, Стърлинг К. Браун, Джени Слейт, Закъри Куинто и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 93
ВОДОРАВНО: "Паролата". Агами. Галапагос. Лан
(Жан). Говедар. "Тараре". Раса. Икономов (Боян).
Сена (Аертон). Икономика. Неруда (Пабло). Ото
(Николаус). Нал. Дата. Ане. Ди. АЛ. Лар. Тик. Но.
Оригинал. Ро. Лепидолит. Ран. Гутатор. Морава.
Аре. Акарида. Лани. Анит. Нада. Тонет. Рованик.
"Кал". Тенори. Макаров (Олег). Лама. Каменар. Карара. "Нина". Аденитис. Чинели. Акинети.
ОТВЕСНО: "Нагоре-надолу". Атамани. Раванели
(Фабрицио). Етаноламин. Колесар. Опарин (Александър). Кене. Лада. "Ударите". Етанал. Напа. "Идалидо". Атера. Тарикат. Горан. "Нора". Маг. Ко. Алил.
Киров (Любо). "Да". Отони. Аниматор. Кек. Басано
(Якопо). Аратор. Вилани.. Ромон. Рина. Арин. Каламитет. Радан. Мате. Мароко. Иравади. Арит. Минева (Стефка). Икона. "Ако". Аси.

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.
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Българският културен
институт във френската
столица посреща празника на българската просвета и култура 24 май със
седем дни, посветени на
българските книги. От 18
до 25 май ще бъдат представени над 100 заглавия
на съвременни родни автори, издавани от 5 издателства.
В Галерията на българския културен институт публиката ще се
срещне с творби на Рене Карабаш, Захари Карабашлиев, Йоанна Елми, Алек Попов, Георги
Господинов и др. Книгите ще са на български
език, както и такива, издадени на френски през
последните години. Седмицата на българските
книги се организира от
Асоциация "Артавюнир" в
партньорство с Българския културен институт в
Париж. ç

Графикът Людмил
Георгиев представя първата си самостоятелна
изложба във Виена. Тя
носи заглавието "Един
наш собствен свят", а
творбите са посветени на
24 май, Денят на българската просвета и култура и
на славянската писменост.
Домакин на събитието
ще бъде българският
културен институт във
Виена "Дом Витгенщайн".
Вернисажът е ден преди
празника - на 23 май.
Изложбата, чийто куратор
е Стефан Стоянов, ще
продължи до 8 юли.
На откриването специално музикално участие
ще има пианистката
Анжела Тодорова, лауреат
на над 20 награди от
конкурси по пиано и
камерна музика в България, Сърбия, Македония,
Румъния, Чехия и Италия.
Графиките на Людмил
Георгиев ще бъдат допълнени от монументалните
творби на Габриела фон

Хабсбург, внучката на
последния австрийски
император. Те ще бъдат
разположени във външно-

то пространство около
сградата.
"Людмил Георгиев
обича да си играе с

Румънският музикант е
носител на престижни
международни награди,
към които прибави признание с победата си на
Международния конкурс
Чайковски в Москва и
АRD в Мюнхен.
"Славянски празник" е
концертът, който Симфоничният оркестър на БНР
с диригент Марк Кадин
ще изнесе днес в зала
"България". Ще звучат
творби от Антонин Дворжак, Анатолий Лядов и
Георги Андреев.

За първи път гостува
виолончелистът Андрей
Йоница. Той ще изпълни
Концерт за виолончело и
оркестър в си минор на
чешкия класик Антонин
Дворжак. Повече от сто
години Концертът има
славата на най-великото
музикално произведение,
създавано за този инструмент. Участва и смесеният
хор на БНР с диригент
Любомира Александрова,
който ще представи осем
руски народни песни за
симфоничен оркестър от

Анатолий Лядов - премиера за България. Кулминацията в концерта ще бъде
"Танцов триптих" на Георги

Андреев, създаден от
композитора специално
за радиосимфониците по
идея на маестро Кадин. ç

„Àìàäåóñ“ êàòî íîâî òâîð÷åñêî
ïðåäèçâèêàòåëñòâî
Театрално-музикалният спектакъл
"Амадеус" е новото
творческо предизвикателство пред
екипа на Музикалнодраматичния театър
"Константин Кисимов" във Велико
Търново. Бойко
Илиев е и автор на
сценичната адаптация. В основата на
спектакъла стоят
пиеса на Питър
Шафър, както и
сценарият на прочутата филмова драма
"Амадеус от 1984 г.
на Милош Форман.
Ще звучи музиката на Моцарт от
оперите "Отвличане
от сарая", "Сватбата

на Фигаро", "Дон
Жуан", "Вълшебната
флейта", концерти за
пиано, "Реквием".
Участват актьори,
солисти, оркестърът,
хорът и балетът на
театъра. Диригентпостановчик е
Георги Патриков.
Хореографията е на
Катя Богданова.
"Амадеус" представя отчаяния бунт
на човека, който цял
живот е изпълнявал
всички морални норми, участвал във
всички благотворителни комитети, изряден гражданин и
католик, предан на
своя Бог, а е лишен
от онази божествена

искра, която би го
приближила до гения
на Моцарт. Музиката
на Моцарт е тази, в
която се разкрива
Бог, а Салиери е дарен само с онази
достатъчна музикалност да разбере това, което не спира
да го измъчва до
"първия слънчев
лъч", обяснява
режисьорът.
Премиерата е на
9 юни от 19.00 ч. На
следващия ден, 10
юни, спектакълът се
играе в Музикалния
театър в София. С
постановката театърът ще участва в Летния фестивал "Сцена
на вековете". ç



Âèîëîí÷åëèñòúò Àíäðåé Éîíèöà ãîñòóâà
íà Ðàäèîñèìôîíèöèòå

цветовете, превръщайки
много често графичните
си отпечатъци в зрелищен
живописен спектакъл. Но
дори и това е недостатъчно за художника. Често
той престъпва и технологичните граници на графиката, работейки с неочаквани материали и основи.
Дори върху натрошено
автомобилно стъкло."
Людмил Георгиев е
роден на 11 януари 1962 г.
Член е на Съюза на българските художници от
1994 г. Живее и работи в
София. От 1987 г. участва в
множество национални и
регионални графични
изложби. Негови творби са
селектирани за изложби в
Италия, Германия, Австрия,
Полша, Сърбия, Македония
и Япония. Людмил Георгиев има индивидуални
изложби в Париж, Белград, Берлин, Франкфурт.
През 2018 г. той създава първата по рода си у
нас галерия за графично
изкуство - Grafikart. ç

Íàêðàòêî
Елдар Алиев отново
на българска сцена

Световноизвестният хореограф поставя балетната премиера "Хиляда и една нощ"
в Софийската опера и балет. С премиерния спектакъл се отбелязва 100 години от рождението на азербайджанския композитор
Фикрет Амиров. Пет поредни дни - на 27, 28, 29, 31
май и 1 юни, Софийска опера и балет ще зарадва своята публика с очакваната
премиера на "Хиляда и една нощ". Участват първите
сили от трупата на Софийската опера: Марта Петкова,
Кристина Чочанова - Иванова, Боряна Петрова, Катерина Чебикина, Никола Хаджитанев, Алфред Яго, Георги Банчев, Матю Уитъл.

Актьорът
Том Круз
грабна
почетна
„Златна
палма“
в Кан
Актьорът
Том Круз
бе удостоен с почетна награда "Златна палма" на 75-ото издание на кинофестивала в Кан,
където представи "Топ Гън:
Маверик", предаде Асошиейтед прес. Номинираната за
награда "Оскар" продукция
бе приветствана с петминутни аплодисменти от публиката на крака след края на
прожекцията. Преди да получи "Златната палма", актьорът бе почетен с видеомонтаж от кадри, запечатали знакови моменти от кариерата му в киното.

