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ÄÏÀ: ÍÀÒÎ íå
äàâà íà Óêðàéíà
òàíêîâå
è ñàìîëåòè
В НАТО има неформална
договорка да не се предоставят на Украйна някои видове тежко въоръжение като танкове и
самолети, съобщи германската агенция ДПА, като
се позова на свои източници. От информацията
на агенцията става ясно,
че иде реч за западни
образци от тези типове
военна техника. Притеснението било, че Кремъл
може да разгледа такива
доставки като влизане на
западните държави във
война с Русия и да предприеме ответни действия.
По някои информация
Германия е обещала на
Украйна да й предостави
танкове "Леопард-1" и
бойни машини на пехотата "Мардер-2", нейно
производство. ç
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Âåçåíêîâ âîäè
Îëèìïèàêîñ
êúì òèòëà

Александър Везенков и
Олимпиакос победиха Перистери със 79:67 като
домакин в първа среща от
четвъртфиналните плейофи в гръцкото баскетболно първенство. Българинът изигра нов силен мач
за Олимпиакос и завърши
с 20 точки, 15 борби и 6
асистенции, за 31 минути
на терена. В серията се
играе до два успеха, а
втората среща е днес. В
същото време стана ясно,
че Везенков ще се завърне в националния отбор на България за първи
път от четири години насам. Селекционерът на
"лъвовете" Росен Барчовски потвърди, че Везенков
ще облече екипа на
националния тим още за
юлския прозорец от
квалификациите за
световното първенство. ç

Öåíîâè øîê
Искат 330% увеличение на
парното във Велико Търново

Ï

оскъпване на парното и топлата вода
между 29 процента в София и 330 на сто
във Велико Търново са поискали топлофикационните дружества. Това става
ясно от публикуваните заявления на
дружествата на страницата на енергийния регулатор. Изчисленията им обаче
са правени още през март и не отчитат
както отпуснатите компенсации от
държавата, така и спрените доставки на
природен газ от Русия, което промени
цените на горивото, съобщава "Нова тв"
и БГНЕС.
Преди седмица един от членовете на
регулатора - Александър Йорданов, бе
изслушан в парламентарната енергийна

Българската
академия на
науките и
община Банско
днес отбелязват
300 години
от рождението
на Паисий
Хилендарски и
260 години от
написването
на "История
славянобългарска"
с национална
научна конференция
"В началото бе
Историята"
и изложба.
Честванията
започнаха с
поднасяне на
венци и цветя
пред паметника
на Св. Паисий
в града

Â ñòîëèöàòà ñà „ñêðîìíè“ ñ 29% ïî-âèñîêà öåíà, ñòàâà ÿñíî
îò çàÿâëåíèÿòà ïðåä ÊÅÂÐ
комисия за исканията на компаниите,
където заяви:
Предстои енергийният регулатор да
излезе със свои изчисления с колко ще се
променят цените на електро- и топлоенергията от юли. По неофициална информация се очаква токът за бита да поскъпне с
около 3 - 4 процента, а цените на парното
и топлата вода средно за страната да се
увеличат с около 40 на сто.
4

Снимка БГНЕС

Âëàñòòà ùå ïðàâè íàêàçàòåëíè ñïèñúöè áåç ñúä
è ïðèñúäà, ùå îòíåìà èìóùåñòâà ïî äîíîñè
Властта брани
финансовата и икономическа система с
извънреден орган, за
което вече има готов
проектозакон, с който
"Епицентър" разполага. Той е изработен от
екип в МС, все още
не е минал на подпис
през кабинета и не е
влязъл в парламента.
Запитан дали е

Çàêîíîïðîåêòúò
å ôàøèçîèäåí
è ìðàêîáåñåí,
êàòåãîðè÷åí å
Éîðäàí Öîíåâ
îò ÄÏÑ

запознат с този законопроект, заместникпредседателят на ДПС
и на ПГ на партията
Йордан Цонев заяви
пред "Епицентър":
"Да, получих го преди
една седмица и не
повярвах, че такъв
фашизоиден текст
може да бъде сътворен
като закон. Това е
мракобесие. Явно, че

законопроектът е
изработен под ръководството на финансовия министър Асен
Василев, тъй като
разпространението на
текста идва от неговото министерство".
Властта ще прави
наказателни списъци
без съд и присъда, ще
замразява пари и имущества по донос.  3

ÑÀÙ ùå ñå
ïðîâàëÿò
â îïèòà äà
èçîëèðàò
Ðóñèÿ

Г

оляма част от
международната
общност отказва да
последва САЩ и
техните съюзници в
превръщането на Русия в
парий заради военната й
операция в Украйна. Дори
Саудитска Арабия, която
отдавна поддържа тесни
военни връзки със САЩ,
отхвърли искането на
Вашингтон да увеличи
добива на петрол, за да
намали растящите цени"
на енергията. Това
заявяват Даниел Депетрис и Раджан Менон от
базирания във Вашингтон
мозъчен тръст Defense
Priorities в общ коментар,
публикуван от Politico в
сряда.
Според двамата автори на статията "в поголямата част от останалия свят моралният плам,
който се прояви в
реакцията на западните
страни" към провеждането
на специалната операция
на Руската федерация,
забележимо липсва.
Вместо това страни като
Бразилия, Индия, Индонезия, Мексико, Турция,
Южна Африка в повечето
случаи остават уклончиви,
действайки предимно за
защита на своите икономически и стратегически
интереси", се казва
в статията. Авторите
подчертават, че "някои,
като Индия, се въздържаха от всички резолюции
на ООН, целящи да
накажат Русия. Други
гласуваха за някои от
тях. Но всички те отказаха публично да осъдят
Русия, а някои, особено
Индия, в резултат на това
сами понесоха удар от
Съединените щати",
смятат Депетрис и Менон.
Според тях тези
страни са обединени от
желанието да гледат на
специалната операция в
Украйна "като на регионален конфликт, а не като
сериозна заплаха за
глобалната стабилност,
закони и норми, които са
в основата на световния
ред, както Западът прави". Те подчертават, че
много страни "поставят
националните си интереси
над призивите на САЩ за
изолация и санкции
срещу Русия".
Така Израел и Турция
"не осъдиха публично Русия и се опитват да запазят" ползите от сътрудничеството с нея, както и
възможността да действат
като посредници между
Москва и Киев.  2
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èçîëèðàò Ðóñèÿ

Снимки БГНЕС

Министърът на външните работи Теодора
Генчовска прие в МВнР
министъра на външните
работи на Кралство
Саудитска Арабия принц Фейсал бин
Фархан ал Сауд.
Двамата министри
проведоха среща на
четири очи, а след това
дадоха изявление за
медиите

Âåëèçàð Åí÷åâ: Ðóñîôîáèÿòà íà
Ïåòêîâ å íàöèîíàëíî áåäñòâèå è ñðàì
Ùå ìîëè Ìîñêâà
çà ãàç è ùå ñå
îòðè÷à îò
ñîáñòâåíèòå ñè
êëåâåòè,
ïðîãíîçèðà
æóðíàëèñòúò
Журналистът, бивш
дипломат, разузнавач и
народен представител
Велизар Енчев остро
критикува поредните
русофобски изцепки на
премиера Кирил Петков:
"От интервю на Кирил
Петков за "Ди Велт"
научавам нещо ново премиерът бил смаян, че
20% от българите все още
подкрепят Русия...
Аз също съм смаян от
заблудата му за процентите
подкрепа.
Не 20, а поне два пъти
по 20 са българите, подкрепящи Русия, защото добре
знаят причините за войната
- както огромната отговорност на НАТО, чието разширяване на изток принуди
Москва да реагира, така и

ÇÅÌß

На форума в Давос премиерът Петков предизвика присмех в социалните
мрежи, защото за разлика от другите премиери и висши политици, през
цялото време носеше опознавателен бадж с името си. На снимката: С
премиера на Черна гора Дритан Абазович

саботирането на Минските
споразумения от Зеленски
и украинският терор над
руснаците в Донбас и
Луганск.
Смаян съм от бясната
русофобия на Кирил
Петков, издаваща мизерно историческо образование и срамна липса на
геополитическа визия и
обща култура.
Искам обаче да видя а това ще е скоро - как
моли руснаците за газ и
как се отрича от собствените си клетви срещу
"бензиностанцията с
ракети".
Тази персона е общодържавно бедствие и
национален срам", завърши Велизар Енчев.ç

Áèñåðè çà ïëàùàíåòî â ðóáëè: Áÿõìå çàâèñèìè 90%,
íå - ìàé, 95%, íî èì êàçàõìå "Äà, àìà íå"
"Възможностите са там. Така това, което
се случи, беше, че ние бяхме най-зависимата
страна в Европа към Русия от газ. Бяхме на
над 90% зависимост. Те ни поискаха да
плащаме в рубли и ние казахме "не".
Това обяви Кирил Петков по време на
световния икономически форум в Давос.
Българският премиер говори на третия ден
от форума в общ панел с външната министърка на Пакистан Хина Рабани Хар, Хелън Кларк,
която е бивш премиер на Нова Зеландия и
Каралайн Ансти - президент на Pact.

Според Петков всички са били много
шокирани, защото се е очаквало да кажем
"да" за рублите най-бързо. Теорията му, че
никой не е очаквал подобни действия от
българското правителство, до голяма степен
се потвърждава от факта, че много други
държави все пак намериха варианти за
разплащане - например Гърция, Италия и
Германия.
Така обясни Петков, че сме станали от
95% зависими на 0% зависими за една
седмица от руския газ.

От стр.1
Според авторите на статията
много "държави смятат, че
международните усилия
трябва да бъдат насочени
към съдействие за уреждането в Украйна чрез преговори", а не към използването
на специалната операция
като "извинение за изолиране на Русия, камо ли за
нейното отслабване". Така
политически лидери са
убедени, че "обвиненията
няма да променят поведението на Русия, а ще засилят
поляризацията", като по този
начин ще намалят шансовете
за политическо решение, а
"стратегията за изолиране на
Русия ще се окаже контрапродуктивна".
"Разминаването гарантира, че усилията на САЩ да
превърнат Русия в парий ще
се провалят - не защото
много страни подкрепят
нахлуването на Русия в
Украйна, а защото искат да
защитят специалните предимства, които ползват чрез
отношенията си с Москва. Те
също така смятат, че публичното осъждане на Русия
няма да сложи край на
войната в Украйна. Нежеланието на тези страни да
изберат страна и да налагат
санкции се разглежда на
Запад като неморалност и
стратегическа наивност. За
да изразят недоволството
си, Съединените щати
понякога прибягват до не
толкова фини заплахи", се
казва още в коментара.
"За САЩ би било подобре, ако започнат да
живеят в реалния свят колкото и да е неприятно - а
не в свят на илюзии, в
който страните гарантирано
следват примера на американските политици. В
противен случай Съединените щати сами ще се обрекат
на разочарование, отчаяние
и потенциален провал",
заключават авторите на
статията.
От сп. "Политико"
Превод "Гласове"

Ïðîêóðîðè èñêàò áóôåðåí ïåðèîä ïðåäè
ÌÑ íàçíà÷è íîâî ðúêîâîäñòâî íà
Êîìèñèÿòà çà çàùèòà íà ïîòðåáèòåëèòe çàêðèâàíåòî íà ñïåöîáâèíåíèåòî
Правителството прие решение, с което освобождава Димитър Маргаритов като председател на Комисията за защита
на потребителите. Освободени
са също членовете на Комисията - Константин Арабаджиев и
Константин Райков.
Със същото правителствено
решение е определен нов състав на Комисията за защита на
потребителите. Иван Френкев е
новият председател на Комисията, а за нейни членове са определени Велина Николова-Ве-

ликова и Николай Мравов.
Иван Френкев е бакалавър
по финансови и бизнес икономики от Университета в Лондон,
Обединеното кралство, и магистър по бизнес администрация от
Университета в Истанбул, Турция. Има опит в управлението
на компании, от 2019 г. е общински съветник в Общинския
съвет в Смолян.
Велина Николова-Великова е
магистър по право от СУ "Св.
Климент Охридски". От ноември
2002 г. до момента работи като

адвокат в Софийска адвокатска
колегия.
Николай Мравов е магистър
по икономика от Икономическия университет в гр. Варна.
В периода 1994 - 2003 г. е
два мандата общински съветник
в Община Сливен, член е на Съвета на директорите на "Пътнически превози - Сливен" ЕАД,
заемал е и други ръководни позиции в различни търговски дружества.
Решението на Министерския
съвет е прието неприсъствено.ç

Ръководителите на седем прокуратури в София настояват за
удължаване срока за закриване
на специализираното правосъдие.
Мотивите им са, че сегашният
срок - 27 юли, не е достатъчен
за завършване и предаване на
всички започнати дела.
Вчера пленумът на Висшия съдебен съвет изслуша ръководителите на прокуратури в София
по инициатива на прокурорската
колегия на съвета, предаде БНТ.
"Проблемите се изразяват в
това, че считано от 27 юли, ако
законът не бъде променен, ще бъ-

дат блокирани всички дела, по които работим в момента. След изтичане на този тримесечен срок
имаме седемдневен срок да предадем всички дела и преписки.
Единственият начин да се разреши този проблем е да се удължи
срокът, в който спецорганите да
бъдат закрити", каза Ивайло Ангелов от Апелативната специализирана прокуратура.
Магистратите предлагат буферен период от 6 месеца за завършване и предаване на всички
дела, започнати в спецправосъдието.ç
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От стр.1
Министърът на финансите ще
е начело на специалния Междуведомствен съвет, който ще изготвя
черните списъци.
Законът има за цел да се защити националната сигурност от
действията на лица, групи или образувания, за които има установени факти и събрани данни, че
осъществяват дейност, която
представлява риск за икономическата и финансовата система
на страната, пише в чл. 2 на законопроекта.
Законът е насочен към тези,
които използват с престъпни цели
високотехнологични продукти; извършват злоупотреби и измами в
киберпространството; за които има
данни за нерегламентирана дейност
на инвестиционни посредници; се
опитват да трансферират чрез бъл-

гарски банки средства с неустановен произход; извършват злоупотреби със средства на ЕС.
Физическите и юридическите
лица, за които има данни, че извършват една от тези дейности,
след проверка, ще се включват от
правителството в специален Национален списък.
Освен това се предвижда да
има Национален списък на свързаните лица, където попадат тези,
които са съдействали или са осигурили материална помощ на лицата от Националния списък.
За всички тях се предвижда
замразяване на всякакви активи,
дейност и спиране на изпълнението на договорите. Изключение може да се направи по хуманитарни
причини.
На практика обаче в създаваните Национални наказателни

Êúì äíåøíà äàòà
íÿìàìå íèòî
åäíî îñíîâàíèå
äà âäèãíåì
âåòîòî âúðõó
Ñåâåðíà
Ìàêåäîíèÿ,
êàòåãîðè÷åí å
ñîöèàëèñòúò

Êðèñòèàí Âèãåíèí, ÁÑÏ:
Ïàêåòúò îò ìåðêè ùå
îáëåê÷è õîðàòà è áèçíåñà

"Дебатът за Северна
Македония е един от
важните дебати. Много
зависи как се води, но
това е една съществена
тема за България. За
съжаление, се превърна в
обект на политически
злоупотреби от всякакъв
характер. Апелирам към
всички, които имат отношение към тази тема, да
извадим настрани твърде
емоционалния подход и
опитите за трупане на
политически дивиденти и
да търсим възможните
решения." Това заяви
заместник-председателят
на Народното събрание и
заместник-председател на
БСП Кристиан Вигенин в
ефира на БНТ.
В предаването "Денят
започва" той обясни, че
ситуацията, в която се
намира страната ни, е
особено неприятна. "Нашата задача, като държава, е да постигнем реализацията на целите, които
сме си набелязали правата на българите в
Северна Македония,
общата ни история, езикът
на омразата, отказът от
претенции за македонско
малцинство в България.
Към днешна дата нямаме
нито едно основание да
вдигнем ветото върху
РСМ, тъй като по всичко
изброено дотук не беше
постигнат прогрес", кате-

горичен е социалистът.
"Трябва на база договора с РСМ да договорим
конкретни стъпки, които
да доуточняват въпросите
по двустранния договор и
да дават времева рамка.
Вторият елемент е европейският, тоест да видим
кое от нашите искания
може да се превърне в
общо искане на ЕС към
РСМ. Третият е чисто
националният подход на
България по отношение на
Република Северна Македония - към днешна дата
имаме доста ограничено
медийно и дипломатическо присъствие", коментира
социалистът, който смята,
че всичко това няма как
да бъде изпълнено за
седмица, месец или година.

списъци по донос може да попадне всеки, при това без съд и
присъда.
Проектът посочва, че "Включването на лице в Националния списък на лицата или в Националния
списък на свързаните лица по смисъла на този закон е основание
за започване на проверка по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество".
Изрично е посочено, че "На политическа партия или коалиция, на
която учредител/председател е лице, включено в Националния списък на лицата или в Националния
списък на свързаните лица, не се
предоставя държавна субсидия по
чл. 25 от Закона за политическите
партии (регламентиращ кои партии имат право на държавна субсидия)".

Законът ще се изпълнява от
Междуведомствен съвет и идеята
е той да бъде консултативен орган
към Министерския съвет и да се
назначава от него.
Негов председател според замисъла трябва да бъде министърът на финансите, а членове зам.министрите на правосъдието, на
вътрешните и на външните работи, на икономиката и зам.-шефовете на ДАНС и на НАП.
"С този закон се уреждат мерки за превенция и защита на националната сигурност от рискове
за икономическата и финансовата
система на държавата, както и редът и контролът за тяхното прилагане", гласи чл. 1 на проекта.
За случаите в обхвата на този
закон няма да важи правилото от
административното право, че обжалването спира изпълнението.ç

трябва да бъде общоевропейско. "Не може да се
прилагат различни подходи към едни членки на
Европейския съюз", категоричен е той. По думите му
щом някои страни имат
възможността да плащат в
евро, но в същото време
руската страна да превалутира, което да не засяга
цената на природния газ,
България също може да го
прави.
Кристиан Вигенин
обясни, че понякога се
създава усещането, че
коалицията ще се разпадне, но увери, че това няма
да стане. "Работим доста
ефективно, в рамките на
коалиционен формат в
Народното събрание,
събираме се всяка седмица, обсъждаме важни
въпроси. И каквото считаКристиан Вигенин
очаква при гласуването на ме, че не можем да решим
антиинфлационните мерки на това равнище, се
обръщаме към лидерите за
в пленарната зала, те да
допълнителни разговори и
останат такива, каквито
решения. Така че коалициса. "Почти всички мерки
ята малко по малко се
са предвидени да влязат
да работи", обясни
научи
в сила от 1 юли, освен
въпроса с пенсиите, които зам.-председателят на
ще влязат на две стъпки - БСП.
Той отправи призив да
от 1 юли и 1 октомври.
не се създава излишно
Това е един сериозен
напрежение у хората, че
пакет от мерки, имаше
едва ли не идват нови
критики, че ще създаде
избори, защото това е
нова инфлация, но това
последното, което ни
не е така. Той е предвиден да облекчи ситуацията трябва.
По думите на Вигенин
за хората и бизнеса,
БСП не се притеснява от
които имат най-голямо
нужда, тоест той е спаси- нови политически проекти.
"Ние си вършим нашата
телен и смятам, че ще
работа, а когато дойде
проработи", посочи депумоментът, хората ще си
татът от левицата.
кажат мнението", заключи
Вигенин смята, че
социалистът.ç
решението за руския газ

 

Âëàñòòà ùå ïðàâè íàêàçàòåëíè ñïèñúöè áåç ñúä
è ïðèñúäà, ùå îòíåìà èìóùåñòâà ïî äîíîñè

ÇÅÌß

Íà òîçè äåí

Събития
 1703 г. - Руският цар Петър Велики основава Санкт Петербург.
 1850 г. - Населението в Белоградчишко се вдига на въстание, прераснало в цяла Северозападна България и известно като Видинско въстание.
 1866 г. - В Букурещ е създаден Таен български централен комитет (ТБЦК), приемник
на който по-късно става БРЦК.
 1870 г. - Васил Левски преминава от Румъния в България
със задачата да създаде мрежа от местни революционни
комитети.
 1985 г. - В Рим започва процес за съучастие в атентата
срещу Йоан Павел II на Сергей Антонов и задочно - на Тодор Айвазов и Жельо Василев.
Родени
 1894 г. - Дашиъл Хамет,
американски писател
 1903 г. - Никола Фурнаджиев, български поет
 1918 г. - Ясухиро Накасоне, министър-председател на
Япония
 1923 г. - Хенри Кисинджър,
Държавен секретар на САЩ от
1972-1977 г., Нобелов лауреат през 1973 г.
 1956 г. - Джузепе Торнаторе, италиански режисьор
 1964 г. - Елена Йончева,
българска журналистка и евродепутат
 1967 г. - Пол Гаскойн, английски футболист
 1970 г. - Бианка Панова,
българска гимнастичка
Починали
 927 г. - Симеон I Велики,
цар на българите
 1564 г. - Жан Калвин, швейцарски религиозен реформатор

 1840 г. - Николо Паганини,
генуезки цигулар и композитор
 1876 г. - Таньо Стоянов,
български революционер
 1964 г. - Джавахарлал Неру, индийски революционер и
държавник
 1993 г. - Тодор Боров, български литературен историк и
библиограф
 2021 г. - Лорина Камбурова, българска актриса
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Âñå ïîâå÷å ðàáîòèì çà äúðæàâàòà
Данъчната свобода в
България тази година се
измести в края на май,
каквото е и тенденцията
през последните 2 години.
Точно 146 дни работят
българите за държавата
през 2022 г., изчисляват от
Института за пазарна
икономика (ИПИ). Това е с
6 дни повече, отколкото
през миналата година.
Икономистите припомнят,
че държавният бюджет,
приет едва в края на
февруари, предвижда
публични приходи от над
57 млрд. лв. през 2022 г.
"Приемайки, че за ден
изработваме по средно
392 млн. лева - изчислено
на база прогнозирания
при приемането на бюджета БВП в размер на
143 млрд. лева - то ни
трябват поне 146 дни, за
да попълним държавата
хазна. Продължителността
на този период отговаря
на приходи по консолидираната фискална програма в размер на 40% от
БВП на страната", пише в
анализа.
През последните две
години, в резултат на повисоките нива на преразпределение през бюджета,
датата на данъчната
свобода у нас се измести
от средата към края на

Äàíú÷íàòà ñâîáîäà ïðåç 2022 ã. çàêúñíÿâà ñ ïî÷òè ñåäìèöà, òåíäåíöèÿòà
âåðîÿòíî ùå ñå çàäúðæè è ïðåç ñëåäâàùèòå ãîäèíè, òâúðäÿò îò ÈÏÈ

месец май. Докато непосредствено преди пандемията нивата на преразпределение са от порядъка
на 36-37% от БВП на
страната, а бюджетното
салдо е около нулата, то
след удара на пандемията
през 2020 г. наблюдаваме
нарастваща роля на
държавата и сравнително
високи нива на бюджетен
дефицит. Средносрочната
бюджетна прогноза на
страната предвижда
консолидираните приходи
да се задържат на нива
около 40-те процента, а
бюджетният дефицит да
остане около или дори
над 3% от БВП поне до
2024 г. Това означава, че

денят на данъчната свобода ще се задържи в края
на май и в следващите
години, прогнозират от
ИПИ.
И през тази година
почти изцяло ще работим,
за да платим две основни
групи от данъци. Общо за
преките данъци и социалните и здравните осигуровки са ни нужни близо
58 дни - 24 дни за преките
данъци и 34 дни за осигурителните фондове. За
косвените данъци са ни
нужни 54 дни, като близо
38 дни са само за приходите от ДДС, изчисляват
от ИПИ. Имуществените
данъци, които са ключов
приходоизточник за

общините, ни отнемат
малко над 3 дни. За
неданъчните приходи са
ни нужни 18 дни, като тук
най-голяма тежест имат
постъпленията от различните такси за граждани и
бизнес.
Предстоящата актуализация на бюджета през
тази година, в т.ч. приемането на т. нар. мерки срещу инфлацията, най-вероятно ще промени основните бюджетни показатели
и е възможно да измести
още деня на данъчна
свобода, предупреждават
икономистите. Високата
инфлация, която влияе
както на приходите в
бюджета, така и на номиналния размер на БВП,
също ще окаже своя ефект
върху изчисленията на
база заложеното в бюджета. Въпреки това по-високите нива на преразпределение остават водещата
новина по отношение на
данъчната свобода. Найголямата тежест традиционно пада върху работещите, за които данъчната
свобода ще настъпи в
началото на лятото, подчертават от ИПИ. ç

Èñêàò ïîñêúïâàíå íà ïàðíîòî
è òîïëàòà âîäà ñ äî 330%
Поскъпване на парното и топлата
вода между 29 процента в София и
330 на сто във Велико Търново са поискали топлофикационните дружества.
Това става ясно от публикуваните заявления на дружествата на страницата на енергийния регулатор. Изчисленията им обаче са правени още през
март и не отчитат както отпуснатите
компенсации от държавата, така и
спрените доставки на природен газ
от Русия, което промени цените на
горивото.
Преди седмица един от членовете
на регулатора - Александър Йорданов
бе изслушан в парламентарната енергийна комисия за исканията на компаниите, където заяви: "Да, има искания
за увеличение. Няма искания за нама-

ление на цени. Всякакви коментари по
повод ценовите заявления, преди ние
да сме отчели и резултата от компенсациите, които дружеството са получили, по-скоро биха изкривили представата на обществото по отношение
на това какви ще бъдат цените".
Ден по-късно за възможен двуцифрен скок на парното и топлата вода от
1 юли предупреди и енергийният министър Александър Николов: "Топлофикационните дружества са с различен
модел на работа, съответно различен
ефект ще има върху крайната цена, тъй
като ефективността на управлението и
начинът на работа на самите технологични решения са различни. Когато природният газ е повишен няколко пъти,
колкото и тежко да звучи, повишение

от няколко десетки процента не е неочаквано. Дали ще се търсят решения,
които да компенсират потребителите със сигурност. Със сигурност това ще
бъде коментирано на ниво МС, и ниво
вицепремиер - премиер".
Предстои енергийният регулатор да
излезе със свои изчисления с колко
ще се променят цените на електро- и
топлоенергията от юли. По неофициална информация се очаква токът за
бита да поскъпне с около 3-4 процента, а цените на парното и топлата вода средно за страната да се увеличат
с около 40 на сто. ç

ÅÊ âúðíà Ñòðàòåãè÷åñêèÿ ïëàí íà Áúëãàðèÿ ñ 200 çàáåëåæêè
Европейската комисия
върна Стратегическия план
на България с 200 забележки. Това обяви пред БНР заместник-министърът на земеделието Иван Христанов.
"Стратегическият план е документът, на чиято база в
следващите години българското земеделие и селските региони ще бъдат финансирани с 8 милиарда евро,
затова той е много важен
и като за първи път тези
пари трябва да постигнат
едни цели, които са общоевропейски цели, тоест вече ще трябва да постигаме
конкретни резултати, а не
просто да усвоим едни пари, които Европа ни дава".

Това коментира в интервю
за предаването "Преди
всички" на програма "Хори-

зонт" Светлана Боянова,
председател на Института
по агростратегии и инова-

ции: "Не ми харесва думата усвояване, защото наистина тези пари трябва да
постигнат конкретна цел, в
случая те са девет цели на
Европейския съюз, свързани със справедливия довод на фермерите, с опазване на околната среда,
докато се прави земеделско производство, със социалния живот в селските
райони. Всъщност тези 8
милиарда са за нас и за
постигане на конкретни резултати". "България има 200
забележки по този план, но
има държави и с по 400",
добави председателят на
Института по аграрна икономика. ç

Ïî÷èâêà íà ìîðåòî íè
ùå å ñ 30% ïî-ñêúïà
òîâà ëÿòî
Почивката на българското
Черноморие това лято ще е
по-скъпа от миналия сезон.
Заради по-високите разходи
нощувките в курортите по Черноморието ще са със средно
20-30% по-високи цени, показват офертите на туроператорите. "Като увеличение в
момента се движим в рамките на около 20%. През лятото
увеличението на цените на почивките ще надхвърли 30%".
Това прогнозира пред БНР Румен Драганов, директор на
Института за анализ и оценки
на туризма. "Запазва се сезонността - висок и нисък сезон по Черноморието, което
определя и разликите в цените. "Разликата между ниския и високия сезон понякога е 100%, тоест ако една стая
струва 150 лева през ниския
сезон, през високия сезон
струва 300 лева", посочи Драганов.
Драганов каза, че Черноморието разполага с изключително голям брой легла в
хотелите. Той очаква големи
намаления за върха на летния сезон през август заради сезонността и конкуренцията. "Има стаи, които са започнали да се продават за
80 лева през месец август.
Чадърите и шезлонгите във
всички хотели са безплатни.
Иначе около 25 лева ще струват два шезлонга и чадър",
каза той пред БНТ преди ден.
Летният сезон се очертава да
е силен - имаме 30% повече
записани туристи от съседни
страни, но ще останем под
нивата от 2020 г., посочи
Драганов.
Пред Bulgaria ON AIR днес
Румен Драганов коментира и
темата с украинските бежанци и настаняването им в хотелите. В рамките на три месеца бежанецът трябва да се
социализира и устрои, не може цял живот да си бежанец,
посочи той. "Голяма част си
намериха работа. Фризьорките станаха фризьорки, балерините - балерини, хлебарите - хлебари... Нашият сезон
е много къс - 2-3 месеца. Какво ще правят след това? Това
не са целогодишни хотели,
затварят в края на септември
- началото на октомври", каза Драганов. "Нямаме такъв
опит, какъвто имат Германия,
Австрия и Полша. Има си ред
в Европа и света, той трябва
да се спазва и в България",
каза още Драганов. ç
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Емоциите, които дават италианските
творци, са универсални
За първи велик оперен композитор се смята италианският Клаудио Монтеверди, живял
от 1567 до 1643 г. И това е само началото.
"Ако погледнете историята на операта
през XVIII век, само в
Неапол са създадени
400 нови композиции",
каза Стефан Лиснер,
директор на театър
"Сан Карло" в Неапол,
открит през 1737 г. По
онова време южният
град е столица на кралство, управлявано от
Бурбоните.
За Лиснер, който е
ръководил също Миланската скала и Парижката опера, преди да
поеме кормилото в Неапол през 2020 г., няма
спор. "Пеенето на италиански език... вдъхва

най-силни емоции на
любителите на операта", каза той пред АФП
в интервю в опияняващата атмосфера на
"Сан Карло", цялата в
червени кадифени столове, блестящи светлини и позлата.
В гримьорната си
зад кулисите италианският баритон Габриеле Вивиани прави вокалните си упражнения, преди да излезе на
сцената в "Тоска" на
Пучини. "Без да искам
да засегна моите колеги или френските и германските композитори... Мисля, че италианската песен има нещо допълнително, а
именно способността
да изразява емоции,
както никой друг не
може."

Сумико, японка от
Ню Йорк, която се откроява сред тълпата с
традиционното кимоно,
е пристигнала в Неапол специално за това
представление и е ентусиазирана от кандидатурата на Италия за
ЮНЕСКО.
"Емоциите, които ни
дават тези композитори, са универсални. Това е отвъд историята.
Тя е отвъд границите",
каза тя пред АФП.
За министъра на
културата Дарио Франческини операта е една от "най-автентичните и оригинални културни изразни средства" на Италия, разпространила се по целия
свят. И до днес в Италия има около 60 оперни театъра, което е све-

товен рекорд, а оперни
певци като тенора от
ХХ век Лучано Павароти са почитани като
големи звезди.
В Италия лиричната музика "не е запазе-

на само за елита", казва Лиснер, въпреки че
според него "по-голямата част от публиката не
може да плаща определени цени на билетите
и е изоставена", което

е "огромна грешка".
На тази тенденция
се опитва да се противопостави "Сан Карло",
като запазва билети с
намалени цени за младите хора.
БГНЕС

Музеят на град Тараклия подготви
експозиции с български носии

Жул Масне сам „забранил“
операта си „Манон“

Музеят за културното наследство на
Тараклия подготви
три експозиции с
български носии,
посветени на Международния ден на
музеите. Едната от
тях включва няколко традиционни носии на българките в
Молдова от XX век.
Костюмите са запазили чертите, характерни за дрехите,
съществували някога в онези региони
на България, където са живели предците на преселниците на бесарабските
българи. Тези носии
включват предимно
дамско вълнено об-

На 12 май 1842 година
в Монто, Франция, е
роден един от най-големите световни композитори Жул Масне. Малкият Жул
се ражда като 12-ото, наймалкото дете на индустриалец. Никой и не предполагал, че новороденото е
бъдещият колос на операта, автор на 27 опери Жул Масне.
Някои от оперите на
френския композитор, като
"Иродиада" (1881), "Манон" (1884), "Сид" (1885),
"Вертер" (1886), "Таис"
(1894), "Жонгльорът от
Нотр дам" (1902), "Дон
Кихот" (1910), не само му
донасят световна слава, но
не са слизали от сцена от
създаването си до днес.
Масне завършва Парижката консерватория,
където изучава пиано.
През 1859 година получава
първите си награди като
музикант и по препоръка
на известния оперен
композитор Амброаз Тома е
приет във Вила Медичи.
През 1863 година за кантатата си "Давид Рацио" той
спечелва Голямата римска
премия, която му дава
възможност да остане
3 години в Италия.
Там се запознава с
Ференц Лист и срещата
им е съдбовна в професионален и в личен план.
През 1866 година Масне
се жени за една от общите
им ученички - ЛуизКонстанс дьо Греси.
Композиторът се завръща в Париж, където се
отдава на композиране.
През 1878 година е назначен за професор в Консерваторията и при него се
обучавали знаменитости
на музиката- Гюстав

лекло (риза, рокля,
престилка, фарта,
шал) с тъмен цвят
и от вълнен плат "терлици".
Другата изложба,
която могат да раз-

гледат посетителите,
включва 90 илюстрации на автентични шевици и български носии от 28
фолклорни области
на България, изда-

дени през 1950 г.
Тази колекция е подарък от колекционера Петър Костин,
който я е купил в
България преди
много години.

Приключи литературният конкурс „Нестинарството живият въглен на българския дух“
Приключи литературният конкурс на
тема "Нестинарството - живият въглен на българския дух". В него взеха
участие автори от България, Австралия, Италия, Германия, Великобритания, Испания, Швеция, САЩ и други
страни.
За проза са наградени общо шестима автори - трима от САЩ, един от
Испания и един от Австралия. От петимата автори, отличени за поезия,
двама са от САЩ и един от Великобритания.
"С удоволствие споделям, че всички лауреати от чужбина са членове
на Конфедерацията на българските
културни организации и дейци в чужбина. Изключително съм радостна, че
сред тях са писатели и поети от Чикаго, които отново показаха талантливото си присъствие и се вписаха в
този много оспорван конкурс", заяви
Снежана Галчева, председател на Салон за българска култура и духовност
- Чикаго, и вицепрезидент на Конфедерацията на българските културни
организации и дейци в чужбина.

Сопраното Мари Хейлброн

Шарпантие, Шарл Кьоклен, Анри Рабо, Флоран
Шмит.
Операта му "Манон"
стъпва върху един нашумял роман на абат Прево.
Става въпрос за излезлият през 1731 година роман
"Историята на кавалера
Де Грийо и Манон Леско"
- известен с краткото
заглавие "Манон Леско".
Масне започва да пише
операта "Манон" през
1881 година и я завършва
след около две години.
Премиерата се състояла
на 19 януари 1884 г. на
сцената на "Опера-Комик"
в Париж, при зашеметяващ успех от страна на
публиката. Първата
изпълнителка на Манон
била белгийската певица
Мари Хейлброн. След
около 80 успешни представления певицата заболява от перитонит и
умира. Масне бил съкрушен от загубата. За него
Мари вече била олицетворение на "неговата"
Манон. Сам решава да
свали постановката от
репертоара на операта.
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„Между небето и земята“ живопис от артистичното
дуо Валентина Чернева
и Милен Маринов
Изложбата се откри на
19 май и продължава до
7 юни в арт галерия
"Ларго". Варненското
артистично дуо се подготвя
за експозицията специално
от началото на годината.
Картините омагьосват
зрителите с детайлите си и
пренасят в една сюрреалистична приказка. Заглавието е "Между небето и
земята", а творбите разказват за мечти и копнежи. В
платната на Милен "Нарисувах си море" и "Къщата
на поета" летящите птици
са олицетворение на
желанието за свобода.
Героите от картините на
Валентина Чернева са
преместени в небето. От
тях струи усещане за
лекота, за сладостта от
живота във формата на
сочни плодове, докоснати
от слънцето. Основните
теми в картините й са
любовта, семейството и
домът. Колоритът е нежен
и изчистен, композициите
са изящни и обрани.
Подходът на Валентина е
по-лаконичен, с малко
обекти успява да разкаже
много истории.

Звезди гостуват в
„Европейски музикален
фестивал 2022“
Големият американски
цигулар Пинкас Цукерман,
британският пианист Джулиан Тревелиян, квартет
"Епок" от Чехия, звездата
на фадото Камане от Португалия и още изявени чуждестранни и български артисти гостуват в "Европейски музикален фестивал" тази година. Двадесет и второто издание на фестивала,
организиран от "Кантус
Фирмус", продължава до 8
ноември.
Планирани са 13 основни събития - симфонични
и камерни концерти, както
и съпътстващи прояви.
Форумът поставя във фокус композиторите Волфг а н г А м а д е у с М о ц а р т,
Франц Шуберт и няколко
български автори, чиито
годишнини ще бъдат отбелязани през 2022 г. "От Шопен до Максимюк" - така

Да видиш диви орхидеи в Родопите

Над милион години история
на едно място
Националният археологически музей, представен от гл. ас. Камен
Бояджиев: "Около сградата е имало и хан, и
медресе. Това е била
главната джамия за София. Но през 19-и век
след земетресение пада
минарето й и е изоставена. Временно е полева болница по време на
Руско-турската война.
После сградата е предоставена на бъдещата
Народна библиотека, но
условията за съхраняване на книги не са
подходящи и след 5 го-

Родопите са една от
най-обичаните планини в България. Сред
меките й извивки се
крият уютни села, вековни гори, изобилие
от горски плодове, билки и диви цветя.
Смята се, че около
65% от всички виреещи в страната растения
могат да се видят в Родопите. Сред тях са и
няколко от най-интересните представители на
диворастящите орхидеи.
Малцина знаят, че
в България се срещат
диви орхидеи. Те не са

така големи и пищни
като тропическите, може дори да ги стъпчете, докато се разхождате из планинските поляни.
Да ги откриете сред
природата, е далеч посложна задача. Ще ви
трябват планински водач и ботаник, които
знаят къде да ги намерят и какво да ви разкажат за тях. Родопите
са най-богатата в България планина на диви орхидеи", разказва
Христо Тумбев, който
организира ботанически турове в Родопите с

акцент върху билките и
дивите цветя. Самото
събитие се провежда в
края на юни - на ежегодния Фестивал на дивите цветя в Родопите
в село Смилян.
В България виреят
над 60 вида диви орхидеи - имат интересни имена - бъзов дланокоренник (който
цъфти още от края на
април), тризъбест салеп, опърлен салеп.
пурпурен салеп, маймунски салеп (заради
формата на цветовете
си, наподобяваща китка от малки маймунки).

се нарича концертната
програма на акордеонното
трио Motion от Полша. Тя
е на 2 юни в зала 11 на
НДК. Тримата виртуози са
истински феномен на европейската и световната музикална сцена. Повече от
25 години ансамбълът популяризира акордеона и
полската музика по света,
изнасяйки концерти в 43
страни.
Португалското фадо ще
очарова българската публика на 8 юни в зала "България", когато ще гостува Камане - "най-великият фадо
изпълнител след Амалия
Родригеш". Известният португалски певец, чиято кариера продължава вече над 40
години, ще представи у нас
най-новия си албум "Тук е
спокойно", реализиран заедно с Марио Лажиня - пианист и композитор.

дини е дадена на Народния музей.
Първо са се наложили конструктивни
ремонти, после - разширение. Според самия Иречек сградата е
неподходяща. След изграждането на Народната банка се добавят
новите помещения
между тях.
Ние сме едни от
най-богатите като специализирана археологическа сбирка на Балканите. Обхващаме период от над 1 милион
години. В зала "Пра-

история" има находки
на над 1,5 милиона може би едни от найстарите в Европа, те са
от пещера Козарника.
Оригиналите на "Голяма Косматка" са при
нас. Може би бронзовата глава на Севт Трети, Вълчетрънското съкровище са сред найзабележителните ни артефакти. Не толкова известни са разкопките
от 30-те, когато са разкрити останки от античния период на Сердика и от ранножелязната епоха."
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Пол Маккартни
е най-богатият
музикант
Пол Маккартни е
най-богатият британски музикант със
състояние 865 млн.
британски лири,
съобщи в. "Индипендънт".
Легендарният
музикант от "Бийтълс", който следващия месец навършва
80 години, е добавил
миналата година 45
милиона лири към

богатството си от
авторски права и от
американското турне
Got Back, по данни на
в. "Сънди таймс".
На второ място е
група "Ю Ту" с общо
състояние на музикантите 625 млн. лири
- с 5 милиона повече
от миналата година.
Андрю Лойд Уебър
е трети с активи 495
млн. лири. Неговото

състояние обаче е
намаляло от една
година заради отражението на пандемията
от Ковид-19.
Четвърти е Елтън
Джон с 395 млн.
лири, следван от
Стинг, Мик Джагър и
Кийт Ричардс.
Ед Шийран вече е
в групата над 30 години и заема 10-о място
с 260 млн. лири.

Хари Стайлс е найбогатият британски
млад музикант със
състояние от 100 млн.
долара. Втора е Дуа
Липа с 60 млн. лири.

Следват певиците от
група "Литъл микс"
със същата сума. На
четвърто до седмо
място са бившите
музиканти от група

"Уан дайрекшън" Найл
Хоран, Луис Томлинсън, Лиъм Пейн, Зейн
Малик. След тях са
Сам Смит, Стормзи,
Луис Капалди.

Ще снимат филм за Кейт Мос и художника Люсиен Фройд
Режисьорът Джеймс Лукас, известен най-вече с
филма си "Телефонното
обаждане", ще направи биографичен филм "Мос и
Фройд" за връзката между
моделката и художника Люсиен Фройд, внук на основателя на психоанализата
Зигмунд Фройд. Това съобщи Dazed.
Мос и Фройд станаха
приятели в началото на
2000-те, когато Кейт призна
в интервю за Dazed, че би
искала да позира гола за художника. Но по това време
Фройд отказва да рисува известни хора - в очите му те
бяха станали "ожесточени",
сякаш върху тях е "израснала втора кожа", което противоречи на интимния му
подход към реализма.
След като прочете това
интервю, 80-годишният

Фройд се зае да нарисува
Мос, която беше бременна по
това време (тя чакаше раждането на дъщеря си Лила).
След тази първа среща дамата станаха толкова близки, че Фройд дори татуира
модела върху тялото й, използвайки уменията, които е
научил, докато е служил във
флота. Мос и Фройд бяха
приятели почти до смъртта
на художника през 2011 г.
Рисуването на портрета
продължи девет месеца - Мос
позираше в къщата на Фройд
от 19:00 до 2:00 часа всеки
ден. В крайна сметка творбата бе продадена на търг на
Christie's през 2005 г. на частен колекционер в Америка за
$5 милиона. Мос вече одобри биографичния филм и стана продуцент на лентата.
"Позирането за Люсиен
беше чест и невероятно пре-

Композиторите на филмова
музика искат награда в Кан

Вярно куче защити
стопанката си от пума

Композиторите настояват
за признание на кинофестивала в Кан, който не им присъжда награда, за разлика от
Американската академия за
кинематографично изкуство
и наука на "Оскарите", съобщи АФП.
"Нека музиката да се появи в Кан. Останалото ще
дойде от само себе си", каза
Патрик Сигвалт, композитор
и президент на управителния съвет на Дружеството на
авторите, композиторите и
звуковите редактори. Именно то организира преминаването на трийсетина композитори по червения килим
на кинофестивала в Кан. "Това е възможност да покажем,
че композиторите са много
важни за създаването на една кинотворба", подчерта
Патриг Сигвалт.
"Една награда за композитор на кинофестивала в

В американския щат
Калифорния вярно куче
спаси стопанката си от
пума, която я нападна по
време на разходка, съобщи
Daily Mirror.
Пума се нахвърли върху
24-годишната Айрин
Уилсън и я удари с ноктите
си, докато жената си
почива край поток със
своята белгийска овчарка
на име Ева. Кучето веднага се нахвърля върху
хищника да защити стопанката си.
Уилсън се уплашила за
домашния любимец и
изтичала до пикапа, за да
вземе щанга и да я използва за прогонването на
звяра. На пътя обаче тя
забелязала минаващ
шофьор и го помолила за
помощ. В резултат на това
двамата наистина прогонили хищника.
След боя кучето имало

Кан е много уместна. Тя би
поставила край на аномалия, продължила дълго. Сигналите от ръководството на
кинофестивала са много положителни", добави Сигвалт.
Той е обсъждал темата с президента му Пиер Лекюр и
генералния директор Тиери
Фремо.
Композиторът Валантен

Хаджадж, който работи с
белгийския режисьор Лукас
Донт, спечелил наградата
"Златна камера" в Кан" през
2018 г. за "Момиче" и чийто филм "Близо" (Close) тази година е в основната конкурсна програма. Той също
участва в групата, която изкачи стъпалата на фестивалния дворец.

живяване. След като гледах
"Телефонното обаждане", знаех, че Джеймс ще предаде емоциите по начина, по който този мемоар заслужава. Участвах в проекта и разработването на сценария от самото
начало и сега съм много щастлива да видя как филмът
оживява". Снимките ще се
проведат и с подкрепата на архива на Люсиен Фройд. Кой
ще играе моделката и кой художника, все още не се съобщава - явно интригата трябва да остане до последно.
Люсиен Фройд е един от
най-известните британски
художници, специализиран в
голи портрети. Той е майстор на психологическия портрет и се смята за един от
най-добре платените съвременни художници. Почина
през 2011 г. на 88-годишна
възраст.
БГНЕС

няколко рани по главата, а
от устата му течала кръв,
така че тя веднага го
завела във ветеринарната
клиника. Лекарите оказват
необходимата помощ и
скоро кучето ще се върне у
дома.
За да изплати медицинските сметки за домашния
си любимец, Уилсън
създаде страница за набиране на средства. Към
момента на писане на
новината вместо необходимите $7500 бяха събрани
$27 000. Всички пари,
които остават след плащане на ветеринарна помощ,
момичето обещава да
похарчи за благотворителност.
По-рано беше съобщено, че умно куче е спасило
дете от падане във водоем
и въоръжено с мрежа, е
извадило топката му от
езерото.
БГНЕС

приложение
СЪБОТНИК
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иблиотеките се смятат
за културни институции
и последното място, на
което очакваме да ги
видим, е молът. Но южнокорейците имат друго мнение и
най-впечатляващата библиотека, която можем да посетим
в страната изобщо, се намира в най-големия подземен
мол в Азия - Starfield Coex
Mall в столицата Сеул. Макар да е разположена под нивото на земята, библиотеката Старфийлд не е мрачна.
Многобройните прозорци на
второто й ниво я изпълват
със светлина. По огрените от
слънцето рафтове се пазят
над 50 000 книги и списания
във всякакви жанрове и на
всевъзможни теми. Най-впечатляващи са трите колонилавици, всяка висока по 13
м. В зависимост от сезона и
празниците библиотеката се
накичва с разнообразни гигантски украшения, които
подхождат на размерите й коледни елхи, кули от книги
или дървета, отрупани с плодове и зеленчуци.
Има изумителни библиотеки по света, които са маг-
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Библиотеката Старфийлд
се намира в мола
нит за читателите, истинска
атракция за туристите. Старфийлд не прави изключение
и скоро след откриването й
през 2017 г. снимки от нея
стават хит в интернет. На
първия етаж на библиотеката
посетителите обикновено
обикалят в основата на гигантските цилиндрични лавици за книги, снимат се и
разглеждат списанията. Книгите не се дават за вкъщи.
В библиотеката често се провеждат представяния на книги, лекции, концерти.
На второто ниво на Старфийлд се пие кафе, яде се
торта, има шоколадовите
специалитети. Едно социално пространство, където хората четат, идват да се видят с приятели, да пият кафе и да се снимат.

Антъни Хопкинс ще изиграе Зигмунд Фройд
Сър Антъни Хопкинс ще
влезе в ролята на Зигмунд
Фройд във филма "Последният сеанс на Фройд", пише Тhe Hollywood Reporter.
Става дума за адаптация по
едноименната пиеса на
Марк Ст. Джермейн. Режисьор е Мат Браун. Действието се развива в края на
Втората световна война и в
края на живота на бащата
на психоанализата. Фройд
кани писателя Клайв Люис
на дебат за съществуването

на Бога. Лентата изследва
отношенията на самия
Фройд с дъщеря му Анна. В
сюжета се преплитат минало, настояще и бъдеще.
Сър Хопкинс е два пъти
носител на награда"Оскар",
отличен е с пет приза
BAFTA и специална награда "Златен глобус". Зад гърба си има десетки филми, но
е най-познат на зрителите с
ролята на Ханибал Лектър.
"Мога да играя чудовища добре. Разбирам чудови-

щата. Разбирам лудите",
споделя големият майстор
на киното. Освен с впечатляващите си роли в киното, той оставя друго богатство - безкрайна мъдрост,
натрупана през редица върхове и спадове в неговият
живот. "Насладете се на
всичко, което е вътре във
вас - несъвършенствата,
тъмнината, богатството,
светлината и всичко. Само
така ще почувствате живота си пълен."

Кино „Одеон“ чества 90 години от рождението
на Григор Вачков с три филма
Три филма с участието
на Григор Вачков (19321980) ще гледаме в кино
"Одеон". През следващата
седмица се навършват 90
години от рождението на
артиста.
"Най-добрият човек, когото познавам" (1973) ще
бъде прожектиран на 27
май. Това е ден след навършването на годишнината.
Режисьор на филма е Лю-

бомир Шарланджиев. Освен Вачков, в актьорския
състав са Невена Коканова и Петър Слабаков.
На 1 юни се завърта
"Последно лято" (1974) на
режисьора Христо Христов.
За филма Григор Вачков бе
награден в Сан Ремо за
"най-добър актьор". Ден покъсно "Одеон" ще покаже и
"Селкор" (1974) на Атанас
Трайков. Филмът е по ро-

мана на Георги Караславов.
В него участват още Антон
Горчев, Емилия Радева и
Рачко Ябанджиев.
Григор Вачков е роден
на 26 май 1932 г. Участвал
е в над 40 български кинопродукции, сред които и
"Мера според мера", "Юмруци в пръстта", "Топло",
"Танго" и др. Умира след
прекаран инсулт на 18 март
1980 г.

Загребският фестивал на книгата в контекста на социалните събития
Загребският фестивал на
книгата, организиран от
издателство "Лйевак", се
превърна в едно от любимите културни летни събития. Тазгодишната тема на
фестивала, който се провежда от 23 до 28 май, е "Апокалипсис днес: или отношенията между природата и
обществото".
Основните програми на
фестивала поставят въпроса какво е отношението на
хората към околната среда
и дали са наясно, че екологията е тема, която те се

опитват да заобиколят, но
тя няма да ги заобиколи.
За около двадесет събития
ще се съберат близо четиридесет автори от Хърватия и чужбина, които ще
се опитат да поставят литературата в контекста на
актуални социални събития.
Свързването на писатели с писатели, с учени, публицисти и журналисти, отваря възможността за разглеждане на социалните
проблеми от различни гледни точки.

По време на фестивала
ще се проведат разговори
с гостуващи писатели, с
фламандската гостенка Рачида Ламрабет и с исландския писател и активист Андри Магнасон. Те споделят
мнението, че бъдещето на
книгата ще зависи от две
сили - от новите технологии и четенето. Докато технологиите ще повлияят
върху производството, разпространението и формата
на книгата, нивото на търсене ще определи нейното
оцеляване.

приложение
СЪБОТНИК
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Следващият, моля!

Анекдоти

- Съседке, какъв цвят
бикини носиш?
- А какво значение има
това?
- Ами по цвета на бикините, може много да се
каже за характера на една жена.
- Ми тогава считай, че
съм безхарактерна!

След семеен скандал
мъжът пита с треперещ
гласец:
- Може ли да гледам
телевизор?
- Мож е, но не го
включвай!
Един моряк отишъл в
хотел и поискал стая. На
рецепцията му отговорили:
- За съжаление, нямаме нито една свободна
стая! Всъщност има едно
свободно легло, но то е в
стаята на един летец, който хърка ужасно!
Морякът бил толкова
изморен от дългото плаване, че веднага се съгласил. На сутринта мениджърът на хотела попитал:
- Как спахте, господине?
- Прекрасно! - отвърнал морякът.
- А как се справихте с
хъркането на летеца?
- Ами, влязох в стаята, съблякох се, приближих се до него, целунах
го и му казах "Лека нощ,
красавецо!". После той цяла нощ не мигна...
Един поп влязъл в
бръснарница, за да се
подстриже малко. Седнал
на стола. Бръснарят го
подстригал и попът казал:
- Какво ти дължа, синко?
- Нищо, отче - казал
бръснарят. - Днес съм
решил от свещеници да не
взимам пари. Приеми го
като малка подкрепа за
църквата.
- Много ти благодаря,
синко - казало отчето и
си тръгнало.
След няколко дни едно момче от църквата донесло на бръснаря един
куп книги като подарък от
благодарното отче.
На следващия ден в
бръснарницата влязъл
един малък бизнесмен търговец на захарни изделия. Бръснарят го подстригал и него и търговецът попитал:
- Какво ти дължа?
- Нищо - казал бръснарят. - Днес пари от
дребни търговци не взимам. Приеми като малка
подкрепа от моя страна
за дребния бизнес в тая
държава.
- О-о-о, много ти благодаря. Оценявам жеста
- казал търговецът и си
тръгнал.
След няколко дни един
куриер донесъл на бръснаря един голям пакет с
шоколади, бисквити, бонбони и други подаръци от
благодарния търговец.
След два дни в бръснарницата влязъл един
депутат. Седнал на стола.
Бръснарят го подстригал
и депутатът попитал:
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- Какво дължа?
- Нищо - казал бръснарят. - Днес реших да не
взимам пари от депутати.
Гледайте на това, като на
малка подкрепа от моя
страна за държавата.
- Благодаря - казал депутатът и си тръгнал.
На следващия ден
бръснарят отива на работа и какво да види. Пред
бръснарницата са се наредили на опашка 20 депутати и го чакат да отвори...
От учебника по математика за четвърти клас.
"Оркестър от 30 музиканта, изпълнява 4-та
симфония на Бетовен за
40 минути. Пресметнете за
колко време, ще я изпълнят 50 музиканти."
- От сутринта чак сега
седнах.
- Е какво прави до сега?
- Ами, лежах си...
Какво става, когато
стоматолог се ожени за

маникюристка?
Борят се за прехраната със зъби и нокти!
- Какво мислиш да
следваш, сине?
- Искам да завърша
висше за гадател, тате.
- Я ела за малко оттатък!
- Няма, 'щот ша ма
бийш!
- Бря... Май имаш дарба...
- Кога обядвате у вас?
- пита гостът 6-годишния
син на домакините.
- В един часа.
- А ако имате гости?
- Веднага след като си
отидат.
Ако жената е винаги
права, а мъжът винаги
греши, тогава, ако мъжът
каже на жена, че е права, мъжът прав ли е, или
греши?
- Докторе, дай ми нещо за глава!
- Взимай тая шапка!...
Карикатури
Павел
КУЧИНСКИ

В школа за тайни агенти до последния изпит успели да се класират само
американецът, французинът и Бай Ганьо. Последният изпит се състоял в
това да докажат вярността си към тайните служби. Дали първо на американеца един пистолет,
показали му една стая и
казали:
- В тази стая се намира жена ти. За да ни докажеш своята вярност и
че никога няма да се разколебаеш в мисия, трябва да я застреляш.
Той влязъл в стаята,
постоял, постоял около 1015 минути, излязъл супер
притеснен и казал:
- Не мога да я убия.
Аз 20 години живея с тази жена, не мога!!!
Скъсали го и го пратили по живо, по зрдаво да
се прибира в тях.
Втори повикали французина и му казали:
- В тази стая се намира жена ти, за да ни докажеш своята вярност и
че никога няма да се разколебаеш в мисия, трябва да я застреляш.
Влязъл французинът в
стаята и той постоял около 10-15 минути, излязъл
супер притеснен и казал:
- Не мога да я убия.
Аз от 20 години живея с
тази жена. Обичам я!
И него го скъсали.
Най-накрая извикали
Бай Ганьо, дали му пистолета и му казали:
- В тази стая се намира жена ти. За да ни докажеш своята вярност и
че никога няма да се разколебаеш в мисия, трябва да я застреляш.
Бай Ганьо влязъл в стаята, още вратата не се била затворила и се чуло:
"Дан, дан, дан, дан, дан,
пат-кют, пат-кют, пат-кют".
Бай Ганьо илиза от стаята
супер ядосан и са развикал:
- Ей, гадняри! Дали сте
ми халостни патрони и
трябваше да я трепя с табуретката!
Купувам салата, а на
нея пише: "консерванти,
оцветител, емулгатор, нитрати..."
Купувам сапун, а в него: "мед, кокос, масло,
ананас..."
Разговор във влака:
- Да си призная, аз
съм Дева.

- Какво, наистина ли?
- Не, по хороскоп. А
мъжът ми е Овен.
- По хороскоп?
- Не, наистина.
Група американски
бизнесмени почиват в Таити. Виждат един туземец
да лежи под бананови палми и да яде банани. Един
от бизнесмените се обърнал към него:
- Господине, аз съм
търговец на банани. Милионер съм и мога да ти
дам един добър съвет.
Вместо да лежиш така,
занеси от тези банани на
пазара и ги продай!
Човекът отговорил:
- Е и?
- Като продаваш банани, след известно време
ще си купиш велосипед.
- Е и? - отново попитал
туземецът.
- С велосипеда ще караш повече банани и като натрупаш пари, ще можеш да си купиш кола.
- Е и? - пак се почудил
мъжът.
- С колата ще караш
бананите на пазара в града, където са по-скъпи и
така ще натрупаш повече
пари.
- Е и? - почесал се по
главата местният.
- Когато спечелиш повече пари, няма да има
нужда да правиш нищо други ще отглеждат бананите, а ти само ще си лежиш и ще си ядеш.
Таитянинът отвърнал:
- Че аз сега какво правя?!
Един султан обявил вакантна бройка в щата на
харема и направил кастинг.
Явили се три кандидатки. Влязла първата:
- Колко е две и две,
пролет моя? - попитал
султанът.
- Четири, господарю
мой! - отвърнала тя.
"Умна е!" - отбелязал
султанът.
Влиза втората и султанът пак я пита:
- Колко е две и две,
слънце на очите ми?
- Пет, повелителю мой!
"Е, не е толкова умна,
но има въображение!"
Влиза третата и той
пита и нея:
- Колко е две и две,
радост на живота ми?
- Колкото кажете Вие,
господарю!
"Покорна е!" - помислил султанът.
Накрая, избрал тази,
която имала най-хубаво
дупе... Той за съветници
си имал везири!
- Сине, какви са тези
чудовища, дето си нарисувал?
- Съседите бе, тате!
- И що са такива?
- Ми нали ти каза, че
на нея краката и растат
от сливиците, а на него
ръцете са му в задника!
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Два непознати
манастира в
Трънския край
Два непознати манастира в Трънския
край ще могат да видят гостите на първото
състезание по планинско бягане "Трън Ултра Рън". Съпътстващата програма на мероприятието предвижда
на 28 май - деня преди официалната надпревара, посещение на
обновените обители.
В най-южното трънско село Пенкьовци се
намира църквата "Св.
Петка", обявена за археологически и художествен паметник на културата с национално
значение. Църквата е

неколкократно преизграждана, а манастирът
е обновен през 2019 г.
Тук са съхранени
уникалните стенописи
на зограф Зифония от
1867 г. Зографът изписва по западната и южната фасада сцени с
нравствено-поучително
съдържание, изписани
са също таванът на светата обител, както стените на наоса и притвора. Българското Възраждане оставя своя отпечатък и в майсторски изработения дървен
иконостас.
В архитектурно отношение е забележи-

телна западната пристройка от 1858 г. с полукръглите й фасади,
които се срещат само в
Трънско и Брезнишко.
От този период е също
откритият седмостенен
притвор с дървени колони и декоративни висящи аркади, характерни за архитектурата в
района.
От Пенкьовския манастир тръгва четата
на Ильо войвода, която през 1876 г. взима
участие в Сръбско-Турската война. Мястото е
средище на родолюбци
от цялото Краище. В
двора на манастира

има няколко вековни
дъба, два от тях са на
повече от 800 години.
Леворечкият манастир "Свети четиридесет
мъченици" се намира в
Еловишката планина.
Местно предание разказва, че манастирът е
основан по заръка на
българския цар Петър
Делян още в първите
години на XI век, да-

тира от XV-XVI век.
През XIX век е претърпял чувствителни изменения.
Надпис на северната стена сочи, че манастирската църква е
обновявана през 1850
г. Летописи свидетелстват, че от 1847 г. към
манастира е съществувало и училище. През
70-те години на XX век

Старото име на Поморие е Анхиало
Поморие е предпочитан град
за почивка. Историята му започва като древно селище, но точният период на създаване не е
установен. Първите писмени сведения за града са свързани с изграждането на северния край на
Бургаския залив фруриона Анхиалос от аполонците през VІ век
пр. Хр.
Учените не са установили точното местоположение на тази крепост. Старото име на Поморие, с
което се среща през І в.пр.Хр., е
Анхиало. За първи път името е
споменато в исторически извори
от римския географ Страбон през
63 г. пр. Хр., като пише, че: "след
Месамбрия иде Анхиало, градец
на аполонийците". Това име градът носи до 1 век след Хр., а покъсно, когато Тракия е римска
провинция, е заменено от името
Улпианон Анхиалеон. Вероятният произход на името е тракийско-гръцко-римски.

Популярните професии
през вековете
Изглежда просто: най-популярните професии са тези, които се заплащат най-добре.
Оказва се обаче, че в историята на човечеството невинаги е било така. Кои са били найпопулярните професии през вековете:

Древният свят
В Древен Египет начело на списъка на
престижните професии с изключение на владетелите, защото те просто се раждали такива, стояли писарите. Те били като топ мениджърите на древността, от тях зависело разпределението на работата, нейното провеждане и дори събирането на данъците. Цялата държава, фараонските и жречески стопанства били поверени в техните ръце.
Добавката Улпия към името на
града е свързана с династичното
име на император Траян, а Поморие е един от малкото градове, които я получават. Улпианон Анхиалеон можем също да приемем за
старото име на Поморие, а от жи-

вота на траките по тези земи са
останали следи, сред които тракийски могили. Под това си наименование градът е известен като
развит и прогресиращ град, като
един от най-големите антични
градове по нашите земи.

Дестинации
за любителите
на чай
Чаят е най-търсената напитка в света след
водата. В някои страни
го пият заради тонизиращите му свойства, в
други има сложни ритуали около консумацията.
Има исторически
данни, че китайците са
пиели чай преди 5 хиляди години. Смята се,
че растението се отглежда най-напред в североизточна Индия, северен
Мианмар или югозападен Китай, невъзможно
е да се определи точното място.
Всяка година на 21
май светът отбелязва
Международния ден на
чая - инициатива на

храмът е обявен за паметник на културата с
национално значение.
Тогава са консервирани стенописите, които
са най-късно от XVII
в. През есента на 2009
г. е правен частичен ремонт на храма, единствено оцелял от манастирския комплекс. Храмът е укрепен и обновен отвътре.

ООН, която цели да
обърне внимание на ползите от напитката. Пиенето на чай е наистина
специално преживяване.
Индия е втори производител на чай в света, но голяма част изобщо не успява да напусне страната - около 70%
от отгледания в Индия
чай се изпива от самите

индийци. Тук се отглеждат две от най-популярните разновидности чай
- Асам и Дарджилинг.
В Индия има хиляди
чаени плантации. Може
да си вземем чай масала от уличните продавачи. Тази напитка се приготвя от чаени листенца. варени в мляко, захар и микс от подправ-

ки. Всяко семейство и
всеки продавач има своя
емблематична рецепта,
която често включва
джинджифил, кардамон,
канела, черен пипер, индийско орехче, анасон.
В Япония пиенето на
чай е издигнато до изкуство. Чаена церемония
и чай матча в най-различни форми са търсени. Самата церемония се
практикува от повече от
500 години, но японците пият чай поне от хиляда години.
На много места в
страната може да се посети традиционна чаена церемония. Показват
ви тайни като накъде да
е обърната чашката и за
какво служат големите
ръкави на кимоното. Киото е една от най-добрите дестинации за тази
цел.

Писар от ХV век

Тогава се оформило и противоречието между доходност и престиж: във Вавилон найбогати били търговците, но най-престижна
била професията на лекарите. Смятало се, че
за техните умения им помагат самите богове. Това бил затворен кръг, който предавал
тайните си от поколение на поколение.
В Древна Гърция и Рим с най-голям
престиж се ползвала професията на адвокатите. Демостен, Цицерон, Гай Цезар и Тиберий си осигурили известност с адвокатска
практика. Наградата за блестяща пледоария
била не приличен хонорар, а хвалебствена
ода, излязла из под перото на някой от известните поети.

Средните векове
В християнска Европа през средните векове най-ценени били свещениците. Заедно
с лекарите, при тези професии се изисквала
грамотност. Средновековието много ценило
и юриста, ювелира, ковача на оръжия.
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Руското министерство
на отбраната обеща да отвори два морски коридора, за да могат чуждестранните кораби да напуснат пристанища в Черно и
Азовско море, предаде
Асошиейтед прес, цитирайки генерал Михаил Мизинцев, началника на Националния център за управление на отбраната. Коридорите ще работят всеки ден,
от 8 до 19 ч. московско
време, увери генералът.
Единият от тях ще е от Мариупол.
Генерал Мизинцев каза,
че в момента в шест пристанища, включително Одеса, Херсон и Николаев, се
намират 70 чужди кораба
от 16 страни. Говорителката на руското външно министерство Мария Захаронгария ще задължи
банките, телекомуникационните
компании, големите
търговски вериги,
застрахователните компании, енергийните компании и авиокомпаниите да
внасят "значителна част
от допълнителните си
печалби" в държавния
бюджет. Това заяви премиерът Виктор Орбан във
видео, публикувано на
страницата му във Фейсбук, предаде агенция
БГНЕС.
Орбан каза, че банките
и компаниите, които се
възползват от настоящата
трудна ситуация на фона
на войната в Украйна и
нарастващите цени, ще
трябва да инвестират в
укрепване на унгарската
армия и във схема за
финансиране на сметките
за електричество на
домакинствата. Допълнителният данък ще се
прилага през текущата и
2023 г. "Очакваме тези,
които правят допълнителни печалби в тази ситуация, да допринесат за
разходите", заяви той.
Орбан не уточни размера на целевите приходи
от новите мерки, като
отбеляза, че пълните
подробности ще бъдат
обявени в четвъртък.
"Задължаваме банки,
застрахователи, големи
търговски вериги, енергийни и търговски компании,
телекомуникационни
компании и авиокомпании

Ó

Руският президент Владимир Путин посети онзи ден за пръв път
ранени в Украйна руски войници

ва заяви вчера, че на 24
май руски сапьори са прочистили пристанището на

Мариупол, след което пет
чужди кораба се успели да
напуснат порта.

Междувременно на фона на засилената руска
офанзива в Донбас и призиви на влиятелни фигури
като Хенри Кисинджър Украйна да направи териториални отстъпки на Русия,
за да спре войната, президентът Володимир Зеленски заяви, че Украйна
няма да даде своя територия на Русия в името на
мирно споразумение. "Тези "велики геополитици",
които предлагат подобни
решения, пренебрегват
"интересите на обикновените украинци, на милионите, които наистина живеят в териториите, които
те им предлагат да разменят срещу илюзия за мир",
каза Зеленски в традиционното си вечерно видеообръщение. ç

Óíãàðèÿ âúâåæäà
èçâúíðåäíè äàíúöè
Áàíêè è ãîëåìè êîìïàíèè ùå ïëàùàò äîïúëíèòåëíî íà
áþäæåòà, çà äà ïîìîãíàò íà äîìàêèíñòâàòà è àðìèÿòà
да плащат значителна
част от допълнителните си
печалби в два държавни
фонда", каза унгарският
министър-председател. Те
ще финансират разходите
за компенсиране на
домакинствата за повисоки цени на енергията
и издръжката на армията.
Това не е първият път,
когато Орбан налага
допълнителни данъци на
банки и други сектори, за
да запълни дупките в
държавния бюджет. Той
предприе подобна стъпка
след финансовата криза и
през 2010 г. обложи банки,
търговски дружества и
енергийни компании. Това
помогна за намаляване на
дефицита, но подкопа
доверието на инвеститорите.
От вторник в Унгария
действа "извънредно
положение", въведено
часове след като четвърто
за последните 12 години,
правителство начело с
министър-председател
Виктор Орбан, встъпи в

:

Ðóñèÿ îáåùà êîðèäîðè çà ÷óæäèòå êîðàáè îò ×åðíî è Àçîâñêî ìîðå

Íàêðàòêî

Руската централна банка
опитва да спре ръста
на рублата
Руската централна банка намали
основния лихвен процент след
извънредно заседание, тъй като
властите се опитват да овладеят
курса на рублата, рязко поскъпнала въпреки конфликта в Украйна.
Банката на Русия намали лихвата
от 14% на 11%, като заяви, че
външните условия за икономиката
остават "предизвикателни,
значително ограничаващи
икономическата активност". След
като Западът наложи на Русия
изтощителни санкции заради
началото на военната кампания на
Москва в Украйна през февруари,
финансовите власти въведоха
строг контрол върху капитала, за
да стимулират икономиката.
Оттогава рублата преживя
впечатляващ подем и укрепна с
около 30% спрямо долара.

СТО призова да не се
блокира износът на
ключови храни

Ръководителят на Световната
търговска организация Нгози
Оконджо-Иуела призова страните
да не блокират или ограничават
износа на основни хранителни
продукти, след като руската
инвазия в Украйна влоши
световните търговски вериги и
дестабилизира пазарите на храни.
Преди дни Индия реши да
ограничи износа на захар до 10
милиона тона до септември, а
преди това въведе забрана за
продажба на пшеница в чужбина.
Войната в Украйна наруши
доставките на торове, пшеница и
други стоки както от Русия, така и
от Украйна. "В резултат на това
има 41 държави с ограничения в
износа на храни", каза ОконджоИуела и добави, че освен самите
хранителни продукти, не трябва да
се забравят и проблемите във
вноса и износа на суровините,
семената и торовете.

Испания ще реформира
секретните служби след
шпионския скандал

Виктор Орбан и президентът на Унгария Каталин Новак
по време на церемонията по встъпването в длъжност
на четвъртото му поредно правителство
Снимки БГНЕС

длъжност. В изявление
към нацията Орбан посочи, че светът е на ръба на
икономическата криза, а
Унгария трябва да стои
настрани от текущата
война. Часове преди

обръщението на Орбан
парламентът, в който 2/3
мнозинство има неговата
партия ФИДЕС, одобри
промени в Конституцията,
за да позволи на премиера подобен ход. ç

Испания ще "засили съдебния
контрол" върху тайните си служби
след скандала с хакването на
мобилните телефони на високопоставени политици, заяви
министър-председателят Педро
Санчес, предаде БГНЕС.
Скандалът избухна през април,
когато стана ясно, че телефоните
на каталунските сепаратистки
лидери са били подслушвани. Той
се разшири, когато правителството потвърди, че телефоните на
Санчес и министрите на отбраната
и вътрешните работи също са
били обект на "външна атака".

Ëèäåðúò íà „Èñëÿìñêà äúðæàâà“ å çàäúðæàí â Èñòàíáóë
В Истанбул е задържан
настоящият лидер на джихадистката групировка "Ислямска държава" (ДАЕШ)
Абу Хасан ал Курайши, съобщи турският информационен портал Ода ТВ, цитиран от БТА.
По информация на портала идните дни президентът на Турция ще съобщи
подробности за извършената в Истанбул операция
по задържането на джихадиста.
По данни на Ода ТВ операцията по задържането на

лидера на ДАЕШ е била извършена миналата седмица и е била ръководена от

началника на Главната дирекция на полицията в Истанбул Зафер Акташ. Акци-

ята е била извършена при
огромна секретност съвместно от турската разузнавателна служба МИТ с
екипи от Отдела за борба
срещу тероризма на истанбулската полиция.
След задържането на
Абу Хасан ал Курайши той
е бил разпитван от екипи
на полицията за борба с тероризма и на националното разузнаване. При разпитите са получени много
важни сведения за организацията, посочва сайтът.
През 2019 г. Турция съ-

действа за операцията на
американските специални
сили, при която бе ликвидиран предишен лидер на
групировката - Абу Бакр ал
Багдади. Следващ лидер на
групировката стана Абу Ибрахим ал Хашими ал Курайши, който бе споходен от
същата съдба през февруари 2022 г., когато при операция на САЩ той се е самовзривил. След като потвърди смъртта му, "Ислямска държава" обяви за свой
бъдещ лидер Абу Хасан ал
Хашими ал Курайши. ç

ÑÏÎÐÒ

Феновете
задават и
куп
неудобни
въпроси, на
които
Гриша
Ганчев не е
отговорил
"Червени" запалянковци от "Трибуна Сектор "Г"
публикуваха остра декларация срещу собственика
на ЦСКА Гриша Ганчев.
Текстът е на база обширното интервю, което
босът даде пред клубната
телевизия, голяма част от
което бе публикувано и
във в. "Земя". Запалянковците обвиняват шефа на
"червените", в няколко
лъжи.
"Лъжа номер едно никой не се меси в
работата на треньорите
на ЦСКА и те имат последната дума относно
селекцията. И понеже
очевидно нашето мнение
не е меродавно за широкия фронт от поддръжници на ръководството, ще
използваме малко цитати
от бивши вече наставници, минали през "Армията". Бруно Акрапович:
"Нямах проблем с продажбата на играчи, защото си я обяснявах с
нуждата на клуба от
пари. Но още не мога да
приема, че не участвах в
селекцията на новите
състезатели (като старши
треньор на ЦСКА)". Стойчо Младенов: "Двамата
нови не знам кой ги е
гледал, нито аз, нито
екипът ми. Кой е ходил в
Бразилия? Най-активният
човек в селекцията трябва да е треньорът, а при
нас не е така..." Да
видим какво каза и Любо
Пенев през 2019г.: "Вярвах, че ЦСКА е единен в
защита на своята позиция, но в нито един
момент аз не бях подкрепен от ръководството на
клуба. Нещо повече,
станах свидетел на поведение, което, вместо да
обединява нашите футболисти, води до демотивация на част от тях и
разделяне на отбора на
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Çàïàëÿíêîâöèòå îò "Òðèáóíà Ñåêòîð Ã"
îáâèíèõà ñîáñòâåíèêà íà ÖÑÊÀ â ëúæà

Фенове на ЦСКА чакат отговори на няколко неудобни въпроса от
собственика на клуба Гриша Ганчев

групички. За три месеца
аз не мога да изчистя
грешки, допускани през
последните три години,
особено когато срещам
тиха, но яростна опозиция
вътре в клуба".
Горепосочените цитати
ни водят до лъжа номер
две - Стойчо Стоилов не
е на работа в клуба от
над година. За всеки,
който знае къде е "Армията" и извън социалните
мрежи, е повече от ясно,
че главният скаут и любимец на Гриша Ганчев
никога не е напускал.
Избутан настрана, скрит

Äàíàèë Ãàí÷åâ è Ôèëèï Ôèëèïîâ
çàïî÷âàò îáèêîëêà èç Áúëãàðèÿ
Ръководството на ЦСКА предприеме хитър ход, за да постопли
отношенията си феновете на клуба след проваления сезон. Това
става ясно от публикация на официалния сайт на "армейците".
Привържениците от цялата страна ще могат да получат отговори
очи в очи по всички вълнуващи ги въпроси от Данаил Ганчев и
изпълнителния директор Филип Филипов.
"От следващия месец ръководството на ЦСКА инициира серия от
срещи с фенклубовете в цялата страна. Собственикът Данаил Ганчев и изпълнителният директор Филип Филипов започват обиколка
по места с цел да запознаят всички желаещи с онези събития,
решения и бъдещи планове за клуба, които искрено вълнуват "червената" общност в България. Ще се свържем допълнително с фенклубовете в различните градове, за да определим заедно удобни за
всички дати", пише в съобщението на клуба.

Â Ñúðáèÿ ïðîäúëæàâàò äà òâúðäÿò,
÷å Ñàøà Èëè÷ èäâà íà "Àðìèÿòà"
Договорът на бъдещия треньор на ЦСКА Саша Илич ще бъде за
1+1 година, съобщават медии в Сърбия. Двете страни са обсъждали и какви ще бъдат целите пред тима за следващия сезон, както
и при какви условия контрактът ще бъде автоматично удължен.
Любопитно е да се отбележи, че никога досега чуждестранен
наставник не се е задържал цяла кампания на "Българска армия".
Очаква се 44-годишният специалист да парафира с "червените" в
близките дни, а да бъде обявен официално за нов треньор найкъсно до 1 юни, откогато и договорът му ще влезе в сила.
от широкия поглед, Стоилов продължава да твори,
а резултатите от работата
му си проличаха категорично и тази пролет. И
ще продължава да го
прави, докато настоящото
ръководство е начело на
любимия ни клуб. И нито

- маркетинговите. Тук за
лъжи не можем да говорим, тъй като, за да
излъжеш за дадено нещо,
трябва да разбереш
какво представлява то на
първо време. Хубаво е,
че след 6 години на
тотална безтегловност,
обезличила до неузнаваемост марката ЦСКА на
широкия пазар, ние ще
започнем да променяме
нещата, задоволявайки
потребността на "армейската" обществен... пардон,
истинските фенове. Все
пак назначението на
доказан професионалист
като Ива Уорън не е
случайно, нали?
Какво да кажем за
присъствието, което
пречи на майките с деца
да си стоят спокойно на

едно патетично интервю
на света няма да промени това. Кому иначе са
нужни бушони като Милош Крушчич и Саша
Илич?
Стигаме и до непознатите и неизследвани за
нашето ръководство води

Армията? Интересно е, че
когато трябваше да се
брани емблемата от
натрапниците, нахлули с
полиция на свещения ни
стадион, нямахте нищо
против присъствието,
което ги спря. Същото
това присъствие през
последните години неведнъж чисти и облагородява
съоръжението, на което
вие не сте забили и един
пирон, откакто сте поели
управлението на клуба ни.
Сигурно Трифон Попов е
украсил алеята към "Сектор А" с червените ни
знамена? Заради вашето
"успешно" управление
това присъствие остана
последното, което се
забелязваше в Борисовата градина, когато играе

ЦСКА. А сега то не иска
нищо друго, освен вашето
перманентно отсъствие.
За финал бихме искали
да зададем и няколко
случайни въпроса за
следващото блиц интервю:
Истина ли е, че настоящото пресаташе на клуба е
искал да напусне почти
веднага след постъпването си, но е "оставен"
насила на граждански
договор и с ограничени
функции, докато момчето
за всичко Влади Василев
се мъчи да "ръководи"
медийната политика на
клуба, очевидно крайно
безуспешно?
Казахте ли на Стойчо
Младенов на последната
ни обща среща "Ти къв
си, да не си скаут, че да
ми водиш некви играчи?" Това според вас
съгласуване на трансферите ли е? Има ли вече
кой да пусне таблото на
Армията?
Скрихте ли умишлено
разрешителните за едната от подготвяните от нас
изненади за финала,
която щеше да доунижи
онези отсреща? Заради
голия за*ник на Наско
Сираков ли стана така.
или заради нещо друго?
Има ли нещо вярно в
твърдението, че маркетингът на клуба е занемарен умишлено с цел да
не се убеди "армейската"
общност, че ЦСКА има
повече от необходимия
потенциал да привлича
инвеститори и респективно да се самоиздържа и
без вас?
Истина ли е, че не сте
осигурили всичко необходимо като информация на
потенциалните купувачи,
проявили интерес към
придобиването на контролния пакет акции на
клуба преди известно
време?
Ако за вас победите и
ЦСКА не са на всяка
цена, защо продължавате
да мъчите и себе си, и
нас с очевидната си
невъзможност да изведете клуба там, където му е
мястото?", се казва в
декларацията на феновете на ЦСКА.ç

Ãðèãîð Äèìèòðîâ ïðåãàçè è âòîðèÿ ñè
ñúïåðíèê íà "Ðîëàí Ãàðîñ"

Ðîìà è Ìîóðèíüî ñ èñòîðè÷åñêè
òðèóìô â Åâðîïà

Григор Димитров удължи найубедителното си в кариерата начало на "Ролан Гарос", разгромявайки и втория си съперник Борна Чорич - с 6:0, 6:4, 6:3 за
1 час и 51 минути игра. При положение че в първия кръг топ
ракетата ни размаза Маркос Хирон с 6:1, 6:1, 6:1, то той за
първи път в професионалното си
битие се класира за третия кръг

Рома победи Фейенорд с 1:0
на стадион "Еър Албания" в Тирана и ликува в първия в историята финал за Лигата на конференциите. Николо Дзаниоло (32)
реализира единствения гол за
"вълците", които спечелиха първи трофей от европейска клубна
надпревара. Преди това те имаха два загубени финала - в КЕШ
(предшественик на Шампионска-

в Париж след само десет загубени гейма.
В следващата фаза противник
на Гришо ще бъде 15-ият поставен в основната схема Диего
Шварцман, който осъществи драматичен обрат от 0:2 до 3:2 сета
срещу испанеца Жауме Мунар и
изкара на корта 3 часа и 50 минути. Аржентинецът и Димитров
се срещнаха преди по-малко от

месец на турнира в Мадрид, където българският тенисист постигна убедителна победа с 6:0,
6:3.
Успехът на Григор продължава традицията той да прескача
втория кръг на "Ролан Гарос" неизменно от 2012 година насам,
когато в едва второто си участие в основната схема отстъпи
на Ришар Гаске.ç

та лига) от Ливърпул (2:4 след
дузпи, 1:1 в редовното време и
продълженията) през 1984 година и в УЕФА Къп (сегашната Лига Европа) от Интер през 1991
година с общ резултат 1:2 (1:0 в
Рим и 0:2 в Милано).
Жозе Моуриньо пък стана
първият треньор, водил отбори
във финалите на четири различни европейски клубни турнира.ç

ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ
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Тв програма - петък, 27 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, 12 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 /2 сезон, 2
епизод/ (16)
23.00 По света и у нас
23.25 Ханибал - тв филм /7 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, 12 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./
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 "Смени жената" - семейно риалити,
с.4, нови епизоди
21.30 "Дъ Шоуто" - комедийно шоу
22.00 bTV Новините - късна емисия
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
23.00 "Островът на Пиетро" - сериал, с. 3,
еп. 5
00.10 "По средата" - сериал, с. 2, еп. 24
00.40 "Столичани в повече" - сериал,
с. 11, еп. 12
01.30 "Като на кино" - предаване за кино
01.40 "Домашен арест" - сериал, с. 3,
еп. 5
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.40 "Буря от любов" /п./ - сериал, с. 12

bTV ACTION
05.00 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 9,
еп. 14
06.00 Анимационен блок: "Турбо" - сериал, еп.17 - 20
08.00 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 9,
еп. 14

09.00 "Легендите на утрешния ден" сериал, с. 5, еп. 7
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 7, еп. 3
11.00 "Кодово име: Уиски Кавалер" сериал, еп. 3
12.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 15
13.00 "Смъртоносен пациент" - трилър
(САЩ, 2018), в ролите: Бри Уилямсън, Марк Хапка, Лора Райт, Броуди Хъцлър и др.
15.00 "Прокуратура Чикаго" - сериал, еп. 1
16.00 "Легендите на утрешния ден" сериал, с. 5, еп. 8
17.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 16
18.00 "Кодово име: Уиски Кавалер" сериал, еп. 4
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата"
- сериал, с. 7, еп. 4
20.00 Екшън в 8: "Закон и ред: Специални
разследвания" - сериал, с. 21, еп. 3
21.00 "Наркос" - сериал, еп. 4
22.00 Екшън петък: "Смъртоносно оръжие 4" - екшън, трилър (САЩ,
1998), в ролите: Мел Гибсън, Дани
Главър, Джо Пеши, Рене Русо, Трейси Улф, Джет Ли, Крис Рок, Даниел
Гецов
00.30 "Наркос" - сериал, еп. 4
01.30 "Кодово име: Уиски Кавалер" сериал, еп. 4
02.30 "Стрелата" - сериал, с. 7, еп. 4
03.30 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 16
04.30 "Легендите на утрешния ден" сериал, с. 5, еп. 8

bTV COMEDY
05.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
06.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал,
с. 13, еп. 9, 10
07.00 "Мистър Пибоди и Шърман" /п./ сериал
07.30 "По средата" - сериал, с. 9, еп. 1, 2
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
09.30 "Модерно семейство" /п./ - сериал
10.00 "Нанси Дрю" - комедия, трилър,
семеен (САЩ, 2007), режисьор
Андрю Флеминг, в ролите: Ема
Робъртс, Тейт Донован, Макс Тириът, Крейг Гелис 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, еп. 1, 2
19.00 "Модерно семейство" - сериал,
с. 11, еп. 1, 2
20.00 Премиера: "Татенца" - сериал, еп. 7
21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 5-7,
еп. 12
22.30 "Модерно семейство" /п./ - сериал
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
24 еп., с. 6, еп. 24, с. 7, еп. 1
00.00 "Нанси Дрю" /п./ - комедия, трилър, семеен (САЩ, 2007)
02.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" (2019 есен)
04.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал

bTV Cinema
06.00 "Случаите на Поаро" - сериал, с. 4,
еп. 1
08.00 "Крал Артур: Легенда за меча" фентъзи, приключенски, (Великобритания, САЩ, Австралия, 2017),
в ролите: Чарли Хънам, Анабел
Уолис, Ейдън Гилън, Ерик Бана,
Джуд Лоу, Хърмони Корфилд, Джаймън Хаунсу, Кейти Макграт, Дейвид
Бекъм, Майкъл Макелхатън
10.30 "Случаите на Поаро" - сериал, с. 4,
еп. 2

Времето
Днес ще преобладава слънчево време. Следобед ще се развива купеста облачност, на места ще
има и краткотрайни валежи,
придружени с гръмотевици. Вятърът ще е
предимно слаб, от запад-северозапад, а в
събота - от запад-югозапад. Дневните температури в по-голямата част от страната ще
са около и над 30°.
НИМХ/БТА
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bTV Cinema, 21.00 ч., "Отряд самоубийци" фентъзи, екшън, (САЩ, 2016), в ролите: Уил Смит,
Джаред Лето, Марго Роби, Вайола Дейвис,
Скот Истууд, Джай Кортни, Джей Хернандес,
Кара Делавин, Лони Лин-Комън, Адеуале Акиной
Агбадже, Джоуел Кинаман
12.30 "Легенда за пазителите" - анимация, екшън, приключенски (САЩ,
Австралия, 2010), режисьор Зак
Снайдър
14.30 "След залеза" - комедия, криминален (САЩ, 2004), в ролите: Пиърс
Броснан, Салма Хайек, Уди Харелсън, Дон Чийдъл, Наоми Харис,
Крис Пен, Майкълти Уилямсън и др.
16.30 "Близнаци" - комедия (САЩ, 1988),
в ролите: Дани ДеВито, Арнолд
Шварценегер, Кели Престън, Клоуи
Уеб, Бони Бартлет, Трей Уилсън,
Маршал Бел, Дейвид Карусо, Хю
О`Брайън и др.
18.45 "Дънди Крокодила II" - приключенски, комедия (Австралия, САЩ,
1988), в ролите: Пол Хогън, Линда
Козловски, Джон Мейлон, Ърни
Динго, Чарлз Дътън, Кенет Уелш,
Луи Гузман и др.
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Отряд самоубийци" - фентъзи, екшън, (САЩ, 2016), в ролите: Уил
Смит, Джаред Лето, Марго Роби,
Вайола Дейвис, Скот Истууд, Джай
Кортни, Джей Хернандес, Кара Делавин, Лони Лин-Комън, Адеуале
Акиной Агбадже, Джоуел Кинаман
23.30 "Те живеят в нощта" - криминален,
драма (САЩ, 2016), в ролите: Бен
Афлек, Ел Фанинг, Брендън Глийсън, Ремо Джироне, Крис Месина,
Сиена Милър, Зоуи Салдана, Крис
Купър, Тайтъс Уеливър и др. [16+]
02.00 "Майк и Дейв си търсят гаджета" комедия (САЩ, 2016), в ролите:
Зак Ефрон, Адам Дивайн, Ана Кендрик, Обри Плаза, Стивън Рут, Уенди Уилямс, Стефани Фараси, Сам
Ричардсън, Кумейл Нанджиани и
др. [14+]
04.00 "Светъл ум" - драма (САЩ, 2017), в
ролите: Крис Евънс, Маккена Грейс,
Линдзи Дънкан, Октавия Спенсър,
Джени Слейт, Майкъл Кендал Каплан, Глен Плъмър и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.20
06.00
09.30
12.00
12.30
13.30
15.00
16.00
16.10

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

17.00 "Откраднати мечти" (премиера) сериен филм
18.00 "Семейни войни" сериал- тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" (нов сезон)
- риалити
21.00 "Под прикритие" - сериал, сезон 2
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Хъдсън и Рекс" - сериал, сезон 1
23.30 "Слуга на народа" (премиера) сериал, сезон 2
00.00 "Престъпни намерения" - сериал,
сезон 13
01.00 "Военни престъпления" - сериал,
сезон 15
01.50 "Кобра 11: Обади се!" - сериал,
сезон 16
02.30 "Някой като теб" - сериал
04.10 "Неразделни" - сериал /п/

Êèíî Íîâà
06.00 "В кадър"
06.40 "Пролет: По следите на миналото"
- романтичен филм с уч. на Симоне
Томала, Кристоф Орт, Кристо
Феркич, Йоханес Хершман /п/
08.40 "Рики Боби: Лудият на макс" комедия с уч. на Уил Феръл, Джон
Си. Райли, Саша Барън Коен, Гари
Коул, Майкъл Кларк Дънкън, Лесли
Биб и др. /п/
11.00 "Кабелджията" - комедия с уч. на
Джим Кери, Матю Бродерик, Лесли
Ман, Джак Блек, Бен Стилър и др.
13.20 "Казанова" - приключенска комедия
с уч. на Хийт Леджър, Сиена Милър,
Джеръми Айрънс, Оливър Плат, Лена
Олин и др.
15.40 "Бърз или мъртъв" - уестърн с уч. на
Шарън Стоун, Джийн Хекман, Ръсел
Кроу, Леонардо Ди Каприо /п/
17.45 "Отстреляй бившата" - екшънкомедия с уч. на Дженифър Анистън,
Джерард Бътлър, Кристин Барански,
Питър Грийн, Джейсън Съдейкис /п/
20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 15
21.00 "Стъкления" (премиера) - трилър с
уч. на Джеймс Макавой, Брус Уилис,
Самюъл Джаксън, Сара Полсън,
Аня Тейлър-Джой и др.
23.40 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 15 /п/
00.30 "25-ят час" - драма с уч. на Едуард
Нортън, Филип Сиймур Хофман,
Бари Пепър, Росарио Доусън, Ана
Пакуин, Браян Кокс и др. /п/

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 97
ВОДОРАВНО: "Вер и Зара". Адора. Серотонин.
РАР. Мецанин. Гибона. Лиман. Повод. Потир. Каравана. Мадарас (Виктор). Ен (Ханс). Рота. Атанасова (Флора). Мо. Става. Арет. Кирил. "Маракана". Каланетика. Семинар. За. Атаман. Калов. Баро. "Анатол". БИ. Мисир. КА. Исет. Лен. Виминал.
Се (Анри). Ранитал. Тел. Дивинил. Латини. Кати.
Алимарин (Иван). Паганини (Николо). Атака.
ОТВЕСНО: "Весело момиче". "Америка". Рецитатор. Марин. Ваг. "Пирамида". Икитос. "Рита". Зонара (Йоан). Слана. Иванин (М. И). Ватин." Рат.
Ламарини. Рон. Катамаран. "Милан". Сан. Пасаван. Накит. Ли. Игор. Нарез. Танали. "На нивата".
Атако. Алама. "Бов". Саки ( Ариго). Алил. Тат. Порода. Оракул. Тира. Ран. "Невена". Обесеник. "Караваната". Авителина.
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Ðóñåíñêàòà
îïåðà ïðåäñòàâÿ
„Ñåâèëñêèÿò
áðúñíàð“
Русенската опера ще представи "Севилският бръснар"
от Росини на 27 май в зала
"Филхармония". Режисьор е
известният оперен бас Орлин
Анастасов. "Той ловко прокарва смели и изключително
забавни паралели със съвременната действителност, които показват колко неизменчива е човешката природа
както в красивите си страни
на любовта, така и в заслужаващите ирония и присмех
горделивост и сребролюбие",
казват от операта. Анастасов
е успял чрез съвременен поглед върху операта не само
да постигне нова символика,
но и същевременно да представи добър прочит на либретото със специално внимание към детайлите. Диригент
на спектакъла е Алфонсо Тодиско. В ролята на граф Алмавива ще се представи Александър Баранов. И солистът
на операта Стоян Стянджов
като Бартоло, а Розина е сопраното Теодора Чукурска. Фигаро е баритонът Александър
Крунев, а Базилио - басът
Момчил Миланов. ç
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Ïðåìèåðàòà íà ôèëìà „Åëâèñ“
ïðåäèçâèêà ôóðîð â Êàí
Световната премиера
на биографичния филм
"Елвис" с режисьор Баз
Лурман предизвика огромен интерес и одобрение
на кинофеста в Кан.
Продукцията получи
бурни овации, които
продължиха цели 12
минути - най-дългите на
форума на Френската
Ривиера.
Филмът представя
житейската историята на
Краля на рокендрола
Елвис Пресли, починал
през 1977 г. на 42-години.
Плеяда от холивудски
звезди дойдоха за премиерата като Том Ханкс и
Остин Бътлър - изпълняващ ролята на легендарния певец. Към тях се
присъедини и Присила
Пресли, бившата съпруга
на Краля на рокендрола,
която с ентусиазъм подкрепи филма.
По червения килим
преминаха Шарън Стоун,
Кайли Миноуг, Шакира,

италианската група "Монескин". И манекенката
Кая Гербер, дъщеря на
Синди Крауфорд, бе сред
публиката, за да подкрепи
Остин Бътлър.

Продукцията "Елвис" не
просто почита Пресли на
големия екран. Тя разглежда в детайли изпълнените
с трудности отношения на
певеца с мениджъра му

С дигитална изложба
РИМ в Плевен отбелязва 90годишнината от рождението на актьора Григор Вачков. Експозицията "Григор
Вачков - Гришата. Мечтателят от село Трънчовица" е
достъпна от 26 май на интернет страницата. Точно на
тази дата известният български актьор трябваше да
навърши 90 години.
В изложбата са включени снимки и документи от
личния архив на семейството, като част от него е даренa на РИМ - Плевен, от
сестрата на Григор Вачков Райна, през 1981 г. Помощ
при подбора на интересни
материали е оказало и читалището в родното село на
актьора Трънчовица, което

носи и неговото име.
Почитателите на Григор
Вачков могат да разгледат
снимки, запечатали моменти от живота му като ученик в Плевен, новобранец
в казармата, от студентските години, фотоси със съпругата му Силвия и дъщеря
му Марта, от ролите им на
сцена и във филми.
"Нашата идея е изложбата да се обновява в момента, в който получим нови
интересни снимки и документи", казва Десислава
Близнашка. Тя подчерта, че
пандемията от коронавирус,
е довела до това те да работят по-активно и във виртуална среда. "Така, дори да
сме под карантина, можем
да се насладим на изкуст-

вото от уюта на дома ни,
като използваме компютър,
таблет или смартфон".
Дигиталната изложба,

посветена на Григор Вачков, няма да е единствената виртуална експозиция на
плевенския музей. ç

Áåðëèí âðúùà â Íàìèáèÿ çàäèãíàòè àðòåôàêòè
Музеят по етнология в
Берлин обяви, че връща на
Намибия близо двадесет
древни артефакта. Те са под
формата на безсрочен заем в рамките на оценката
на експонатите, задигнати
по време на колониалната
ера, съобщи АФП.
На Националния музей
на Намибия на 27 май ще
бъдат предадени 23 експоната - може да се изследват от творци и учени, съобщиха от берлинския музей.
Експонатите са подбрани
от намибийски експерти и
включват кукла в традицион-

но облекло, накити и други.
Стъпка напред в процеса на оценка на "дългата и
сложна история между Намибия и Германия", каза Естер Мумболах, директор на

Националния музей на Намибия. "Призоваваме всички бъдещи партньори да
последват примера на тази институция", добави тя.
Фондацията Пруско кул-

турно наследство, която управлява берлинския музей
и е сред основателите на
новия музей Хумболтов форум, не обясни защо експонатите не са върнати.
Президентът на фондацията Херман Парцингер каза,
че е било решено да стане
под формата на заем. Той
увери, че артефактите ще
останат в Намибия.
Берлинският музей работи от 2019 г. с Националния
музей на Намибия за бъдещето на стотици експонати
от колекцията си, задигнати от африканската страна
през колониалната епоха. ç

:

Äèãèòàëíà èçëîæáà „Ãðèãîð Âà÷êîâ - Ãðèøàòà.
Ìå÷òàòåëÿò îò ñåëî Òðúí÷îâèöà“

Том Паркър (в ролята е
Том Ханкс). "Уорнър брос"
пуска по киносалоните
"Елвис" на 24 юни. Кинофестивалът в Кан продължава до 28 май. ç

Íàêðàòêî

Премиера на „Място,
наречено Другаде“ новата пиеса
на Яна Борисова
С двойна премиера на 25 и
29 май в Младежки театър
"Николай Бинев" дебютира
"Място, наречено Другаде" последният текст на драматурга Яна Борисова.
Текстът следва реална
история от живота на своите
герои, в чиито роли влизат
актьорите Боряна Братоева и
Петър Антонов. Една изключително смешна и покъртително
откровена история, разкриваща мъжката и женската
гледна точка, когато любовта
е наоколо. Режисьорът
Димитър Коцев - Шошо.
Музиката е дело на талантливия композитор Милен
Кукошаров.

Завладяващият роман
на Изабела Хамад
„Парижанина“
"Когато погледна живота си,
виждам цял списък от
грешки. Очарователни,
красиви грешки. Не бих ги
променил", казва Мидхат
Камал, главният герой в
романа "Парижанина" блестящ дебют на Изабела
Хамад с логото на изд. "Кръг".
Майсторски написана,
книгата четем в превода на
покойния Стефан Аврамов
(1978 - 2021), когото трагично загубихме през 2021 г.
Животът Мидхат Камал
започва в Наблус - град на
север от Йерусалим. През
1914 г. Османската империя
тъне в упадък, а на хоризонта
се задава Първата световна
война...

