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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!

Åâðîäåïóòàòúò Èâî Õðèñòîâ: Áëúô å,
÷å Ðàäåâ êîíöåíòðèðà âëàñò, òîé ïîëó÷è
ìîùåí âîò íà äîâåðèå îò õîðàòà
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Нощните клубове във
Франция ще бъдат
затворени за четири
седмици от петък в опит
да се противодейства на
рязкото увеличаване на
случаите на Covid-19,
особено сред младите
хора, заяви министър-
председателят Жан
Кастекс. В училищата
също ще се изисква по-
строга социална дистан-
ция и по-широко изпол-
зване на маски за лице,
тъй като Франция е
изправена пред пета
вълна от случаи на
вируса, които отново
пълнят болничните легла,
каза Кастекс. Засега
правителството се
въздържа от налагане на
по-строги цялостни
мерки за населението. ç
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наете ли как
навремето нарича-
ха миражите на
палми и езера,

УЕФА даде наряд на
германския съдия Тобиас
Щийлер за мача от група
"F" на Лига Европа между
Лудогорец и Мидтиланд,
който е от 22 часа в
четвъртък в Разград.
Двубоят е решителен за
датския шампион, който
при победа ще има шанс
да продължи в елимина-
циите на Лига Европа, но
при загуба - в следваща-
та фаза на Лигата на
конференциите.
40-годишният Щийлер
живее в Хамбург и работи
като адвокат. От 2012 г.
ръководи мачове в
Бундеслигата, а две
години по-късно става
международен съдия към
ФИФА. Германецът до
момента е свирил един
мач с българско участие.
Това е срещата от втория
квалификационен кръг на
Лига Европа между Черно
море и Динамо (Минск),
завършила при резултат
1:1 на 16 юли 2015 г. ç

резидентът Румен Радев приключи
консултациите си около връчването на
мандата за ново правителство. Той
разговаря с представители и на остана-
лите две политически сили, които прего-
варят за коалиция - партия "Има такъв
народ" и Обединение "Демократична
България".  Радев посочи, че двете
служебни правителства, които бяха
назначени от него, са стабилизирали
страната и са показали, че с общи
усилия могат да бъдат преодолени
различията в България. Държавният
глава изрази надежда, че до дни ще

З
които се привиждаха на
умиращите в пустинята
нещастници? Фата
Моргана, което на
италиански значи "фея
Моргана", зла магьосни-
ца примамваща пъте-
шествениците с приз-
рачни явления.

Хрумна ми тази
позабравена метафора,
защото Америка, "стра-
ната на звездите и
райетата", все повече
ми заприличва на Фата
Моргана, на мамещ
призрак, на оптична
илюзия. Вече всичко в
страната на Чичко Сам е
пресилено, нереално,
издуто като балон,
фантасмагорично.

Ето например
изявлението на г-жа
Дж. Паси, прессекретар
на Белия дом, от края
на ноември: "Винаги сме
готови за нови санкции
срещу Русия". Тежко
заявление. А какви са
санкциите? Най-вече
финансови и силови
(изгонване, забрана за
влизане в САЩ, включ-
ване в "лош списък").

Да вземем финансо-
вите. За да налагаш
такива санкции, трябва
да си икономически
силен. А Чичко Сам е
задлъжнял до гуша. Над
трилион и двеста
милиарда долара на
Китай, почти толкова и
на Япония, да не
говорим за "по-дребни-
те" суми. И като си
станал Гольо Босев, на
кого продаваш фасони?
Засега спасението е
едно - продължаващата
социална психоза около
долара, а и големите
печатни машини,
бълващи зелени пари в
огромно количество.

Оказва се, че небе-
зизвестната доларова
банкнота е нещо като
смокинов лист, прикри-
ващ срамотиите на
голодупеста Америка.
Ами ако призрачната
илюзия внезапно
свърши?

Но да минем към
другата тема - силовата.
С кой фасон Чичко Сам
се смята за първа
военна (и полицейска)
сила в света? С бом-
бардировките над малка
Сърбия, с полупобедата
над Ирак и дългогодиш-
ното висене в Афганис-
тан? Или с "победата"
над Хитлерова Германия
и страните от Оста?

Ñëóæåáíîòî
ïðàâèòåëñòâî

може да връчи мандата на партия "Про-
дължаваме промяната". "Предстои,
надявам се в близките дни, при готов-
ност за коалиционно споразумение да
връча мандат за съставяне на правителс-
тво на първата по численост парламен-
тарна група", заяви Румен Радев.

стабилизира България
Ðóìåí Ðàäåâ èçðàçè íàäåæäà,
÷å äî äíè ùå ìîæå äà âðú÷è
ìàíäàòà íà ïàðòèÿ
„Ïðîäúëæàâàìå ïðîìÿíàòà“

Ôàòà Ìîðãàíà
ïî àìåðèêàíñêè

Министерството на регионалното раз-
витие остро разкритикува Комисията по
енергийно и водно регулиране, че нехае
за цените на водата и за опасността от
фалити на ВиК дружества. "Държавните
ВиК дружества в страната са заплашени
от фалит заради високата цена на елек-
троенергията и липсата на разбиране от
страна на КЕВР, която отказва да защити
операторите", се казва в съобщение на
МРРБ, изпратено до медиите след трета
поред работна среща между двете инсти-
туции и представители на ВиК бранша.
На срещата ресорният зам.-министър Ва-
лентин Граматиков е изтъкнал, че проб-
лемите са много тежки и скоро ще се
стигне до ситуация, в която ВиК достав-
чици ще бъдат принудени да спрат рабо-
та. Според председателя на КЕВР Иван
Иванов единственият шанс за справяне
със ситуацията е въвеждането на ком-
пенсаторен механизъм от страна на дър-
жавата.  Според експертите на КЕВР  при-
лагането на чл. 19 от закона било невъз-
можно, тъй като в момента вече тече про-
цедура по одобрение на новите бизнес
планове на дружествата, които предвиж-
дат вдигане на тарифите. ç

ÌÐÐÁ ñå ñêàðà ñ
ÊÅÂÐ çà öåíèòå
íà âîäàòà
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Åëåêòðîêîìïàíèèòå âå÷å
ïðåäóïðåæäàâàò íàðåä
ÂèÊ ôèðìèòå, ÷å ùå èì
ñïðàò òîêà çà
íåïëàòåíè ñìåòêè

ÏÏ

Банско. Признателните граждани на града вчера почетоха 112-ата годишнина
от рождението на Никола Вапцаров с поднасяне на венци пред  паметника  в
родния му град. За поколенията той остави поетични  слова, в които се усеща
духът на едно ново време, все още неясно, но желано заради възвишените му
висоти. Това, което Вапцаров ни завеща, е толкова голямо и така необходимо,
че той го постави над себе си, над своя живот.  Той и днес ни е нужен - на нас,
на нацията, на цялото човечество! Честит рожден ден, поете!

Петър
ГЕРАСИМОВ
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Ðóìåí Ðàäåâ: Ñëóæåáíîòî ïðàâèòåëñòâî ñòàáèëèçèðà
Áúëãàðèÿ è ïîêàçà, ÷å ñ îáùè óñèëèÿ óñïÿâàìå

"Вашата политическа
сила вече доказа себе си
като част от промяната.
Много български избира-
тели продължават да
виждат във вас надеждата
за една нова и откровена
политика, която назовава
ясно проблемите, а не ги
замита под килима.
Убеден съм, че с опита от
миналата година вече
имате ясна представа за
предизвикателствата и
задачите пред едно ново
управление и имате
готовност да допринесете
активно за решаването на
проблемите."

Това заяви президентът
Румен Радев преди нача-
лото на консултациите с
представители на "Има
такъв народ".

Той посочи, че двете
служебни правителства,
които бяха назначени от
него, са стабилизирали
страната и са показали,
че с общи усилия могат
да бъдат преодолени
различията в България.

"Убеден съм, че анга-
жиментът, който поехте,
за търсене на баланс и
партньорство в бъдещо
управление, основани на
знанието и почтеността,
са изключително важни в
една политическа среда, в
която често невежеството
и арогантността са взима-

ли връх", заяви още
държавният глава.

"Ние заявихме отдавна,
че ще направим всичко
по нашите сили да има
едно нормално правителс-
тво в страната, защото
предизвикателствата са
много по-големи, отколко-
то преди 3 месеца. Това,
което винаги сме правили,
е да си спазваме думата.
Ще продължим да бъдем
такива, каквито сме. Без
политическо лицемерие.
Ще назоваваме нещата
такива, каквито са. Ще
бъдем предвидими и
лоялни партньори, ако,
разбира се, колегите, с
които водим преговори,
също бъдат такива. В
момента знаем, че трябва
да се надмогне личното
его. Трябва да се напра-
вят необходимите компро-
миси в името на голямата
цел. Така или иначе моде-
лът "ГЕРБ и ДПС" не е
разграден. Надявам се в
останалите политически
партии да има здрав
разум, да постигнем
необходимите компроми-
си, да уточним правилни-
те стъпки", отвърна Тошко
Йорданов

"С вота си за вас
българските граждани
показаха, че имат нужда
от безкомпромисна защи-
та на правовата държава

Âúðõîâåíñòâîòî íà çàêîíà äà
å ïðèîðèòåò íà áúäåùîòî
óïðàâëåíèå, êàòåãîðè÷åí å
äúðæàâíèÿò ãëàâà

и пресичане на злоупот-
ребите с власт. Пред вас
стои отговорността да
поемете ангажимент към
последователно отстоява-
ните от вас приоритети за
върховенство на правото
и модернизация на стра-
ната. Трябва да покажете,
че те трябва да са прио-
ритети на едно бъдещо
управление,  независимо
от неговата формула",
заяви Радев.

Надявам се, че този
път наистина ще успеем
да излъчим едно управле-
ние. Колкото и да изглеж-
да труден процесът, той
този път е малко по-
лесен. Въпросът е как ще
функционира.

Това заяви на консул-
тациите при президента

лидерът на ДБ Христо
Иванов.

Това управление осигу-
рява на страната не
просто редовно правител-
ство, но осигурява изклю-
чително важната възмож-
ност да започнем промя-
ната. Дълбока трансфор-
мация за това как се
упражнява властта. Много
важно е, че мнозинството
ще може да функционира
самостоятелно - без ДПС
и ГЕРБ, подчерта той.

В края на разговора
Атанас Атанасов от ДСБ
заяви, че партията му не
е доволна от част от
назначенията в сектор
"Сигурност", но държавни-
ят глава подчерта, че сега
не е моментът за подобни
кадрови оценки.ç

ГДБОП е задържала мъжа, за-
подозрян, че е крайният получа-
тел на сумата от 60 млн. лв. от
незаконни схеми при строителс-
твото на АМ "Хемус". Той е бил
арестуван в понеделник вечер и
в момента се намира в ареста
на столично РПУ, потвърдиха от
полицията. Според събраните до-
сега данни, мъжът е участвал в
създаването на мрежа от фир-
ми, като е убеждавал различни
хора да станат фиктивни упра-
вители на тези фирми, по смет-
ките на които били преведени
част от парите, предназначени за
Лот 5 от магистрала "Хемус". Пос-
ле, твърдят от МВР, той лично
придружавал фиктивните управи-
тели до банков клон, откъдето
те теглили парични суми и му ги
предоставяли. По този начин "с
общо 52 деяния в периода от
18 юни 2020 г. до 8 септември
2021 г. той е получил сума в раз-
мер на 53 060 861 лв." Разслед-
ването се води от ГДБОП, а пре-
ди ден Софийската градска про-

Çàäúðæàí å ïðåäïîëàãàåìèÿò ïîëó÷àòåë
íà ïàðèòå ïî àôåðàòà ñ ÀÌ "Õåìóñ"

куратура (СГП) е повдигнала об-
винение за престъпление по чл.
253 от Наказателния кодекс. С
прокурорско разпореждане мъ-
жът остава в ареста за 72 часа.
Софийската градска прокурату-
ра е привлякла 42-годишния
Б. К към наказателна отговор-
ност за изпиране на пари.

Наказанията варират, защо-
то зависи от тежестта на прес-
тъплението, но могат да са от 1

до 13 години затвор, от 1 до 8
години затвор, от 3 до 12 годи-
ни затвор, от 5 до 15 години зат-
вор и глоби, вариращи от 3000
до 200 000 лв. Обвиненият е за-
държан с постановление на наб-
людаващите прокурори за срок
до 72 часа.

Разследването по случая про-
дължава, то се води от ГДБОП.
За първи път мъжът беше арес-
туван за 24 часа в началото на

ноември, а след това е бил ос-
вободен, припомни БНР. Според
службите средствата са били из-
теглени в брой от подставени ли-
ца, част от които - клошари и ма-
лоимотни хора. Тогава от полици-
ята съобщиха, че от близо 84 млн.
лева за Лот 5 на АМ "Хемус" 60
млн. са били изнесени кеш в са-
кове и чували. Според разследва-
щите парите са били изтеглени в
брой от 5-има подставени клоша-
ри и малоимотни лица. От служ-
бите преди време обясниха, че
част от средствата са били тегле-
ни в чували и носени на неизвес-
тен към онзи момент човек. Зам.-
директорът на ГДБОП Любомир Ни-
колов потвърди това.

Към момента няма яснота да-
ли е арестуван този човек и един
от организаторите на схемата.
Предполага се, че отклоняване на
средства за автомагистрала "Хе-
мус" се е състояло за всички ло-
тове от 1 до 6, за които авансово
са раздадени 696 млн. лв., комен-
тира Актуално.ком.ç
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СЪБИТИЯ
 1854 г. - Папа Пий IX обя-

вява догмата за непорочното за-
чатие на Дева Мария.

 1903 г. - В България за
първи път денят е честван като
студентски празник.

 1949 г. - Открито е Пана-
гюрското златно съкровище.

 1974 г. - Чрез референ-
дум Гърция отхвърля монархия-
та.

 1991 г. - В Беловежката
гора държавните глави на Ру-
сия, Украйна и Беларус подпис-
ват споразумение за разпуска-
не на Съветския съюз.

РОДЕНИ
 65 г. пр. н. е. - Хораций,

римски поет 1542 г.
 1888 г. - Владимир Заи-

мов, български офицер и анти-
фашист, герой на Съветския съ-
юз

 1914 г. - Полина Недялко-
ва, първата жена генерал от бъл-
гарската армия

 1943 г. - Самуил Сеферов,
български художник

ПОЧИНАЛИ
 1938 г. - Лазар Станев,

български антифашистки деец
 1978 г. - Голда Меир, ми-

нистър-председател на Израел
 1980 г. - Джон Ленън, бри-

тански музикант и член на ле-
гендарните "Бийтълс"

 2005 г. - Иван Дуриданов,
български лингвист

От стр.1
Победа, която струваше на Щати-
те 300 хиляди убити (само десе-
тина пъти повече от малка Бълга-
рия и седем пъти по-малко от съ-
седна Югославия), на фона на 27
милиона жертви на Съветска Ру-
сия,  30 милиона - на Китай, и  8
милиона на Германия… Въпросът
е: къде се е крил "победителят"
Чичко Сам, та се е отървал с тол-
кова малко жертви? А дългогодиш-
ната война във Виетнам в защита
на  буржоазнокапиталистическия
режим на Сайгон? Накрая цял Ви-
етнам стана комунистически, а
последните американски солдати
му удариха яко бягане. Бягане, ама
с 50 хиляди млади мъже, върнати
в черни пластмасови чували за тру-
пове, и още 300  хиляди, остана-
ли без крак или ръка или превър-
нати в полунормални наркомани…

Та за каква сила и победител
говорихме? Всичко е Фата Морга-
на, илюзия и самозаблуждение до-
ри и за самата върхушка в Белия
дом, която с носталгия си спомня
следвоенните години, когато не-
докосната от призрака на войната
и разрушенията,   Северна Амери-
ка продаваше и пшениченото зър-
но срещу злато, а паричните пото-
ци ликвидираха чак тогава  финан-
совите сътресения от  Голямата деп-
ресия (1928). А време е  светът и
самата Америка да се събудят.

Ôàòà Ìîðãàíà
ïî àìåðèêàíñêè
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Медиите станаха рупори на оп-
ределени интереси - на полити-
че-ски и корпоративни структи, на
отделни лица и групировки. Това
каза Велиана Христова, завеждащ
отдел "Общество" във в. "Дума" и
председател на синдикално-твор-
ческото дружество на СБЖ в из-
данието, в предаването "Софийс-
ка трибуна" - продукция на Сто-
личната организация на БСП, из-
лъчена на честотите на софийс-
ката програма на радио "Фокус".

"И всяка медия е длъжна или
се налага да заема определена по-
зиция, която е зад съответния ин-
терес, и нищо друго не може да
пробие. И при това положение
каква свобода на словото и за
какво говорим въобще? В гилдия-
та много добре се знае, вероятно
и вие знаете коя медия кого обс-
лужва. Всичко това се знае. Но
понеже хората не са много ори-
ентирани и четат просто или гле-
дат, и така вярват на всичко, кое-
то им се приказва. И в един мо-
мент става действително пълен ха-
ос, не могат да разберат кое е
истината", каза още тя.

Според нея, ако човек изчете
всичко, може би ще намери вяр-
ната среда - кое е вярното и кое
са крайностите. По думите й хо-
рата четат само определени неща
и поради тази причина картината
е едностранчива. Велиана Хрис-
това подчерта, че във Факултета
по журналистика би трябвало да
се обръща особено внимание на
свободата на словото, да се въз-
питават журналистите какво е то-
ва като професия.

"Там има по-скоро в послед-

Ìåäèèòå ñòàíàõà ðóïîð íà ïîëèòè÷åñè è êîðïîðàòèâíè èíòåðeñè

но време уклон към пиар, а пиа-
рът е обслужване. Това ми се стру-
ва, че малко трябва да се проме-
ни и самото образование по жур-
налистика. Когато се подготвят
журналистите, да им се обясня-
ва, да се възпитават в същността
на професията. Защото професи-
ята не е да държиш микрофона
или да записваш каквото ти е ка-
зал някой. Професията е и да си
абсолютно подготвен, за да не мо-
гат да те излъжат и съответно и
ти да не излъжеш хората".

Според журналист цензурата
и автоцензурата вървят ръка за
ръка и ако няма цензура, няма и
автоцензура. Тя смята, че в мо-
мента е невъзможно да бъдат из-
бегнати зависимостите на издате-
ля, изразяващи се в натиск върху
журналистите от дадена медия. Тя
посочи, че начинът е въвеждане-
то на Закон за защита на журна-
листите.

"Има един-единствен начин -
Съюзът на българските журналис-
ти го предлагаше в няколко пар-
ламента, но никой не ни обръща
внимание, и това е да се приеме
Закон за защита на журналисти-
те. Вътре тези неща да се обгово-
рят, за да има журналистът на как-

во да се опре. Защото сега един-
ствената му възможност е да на-
пусне медията си и да съди изда-
теля за определени действия. Дру-
га възможност няма, той няма за-
щита от това. И такъв закон би
трябвало да се приеме. Да се на-
дяваме, че в това Народно събра-
ние най-сетне ще ни обърнат вни-
мание, защото от медиите зависи
обликът и в обществото", каза още
Христова.

Тя коментира и подписаната от
нея позиция от името на журна-
листите във вестник "Дума", коя-
то бе изпратена до Националния
съвет на БСП, и с нея се изразя-
ва остър протест срещу унизител-
ното отношение към екипа на "Ду-
ма", како и срещу диктата и екс-
перимента, разрушаващ издание-
то:

"Първо трябва да кажа, че аз
съм го подписала това писмо в
силата на моята отговорност като
председател на Синдикално-жур-
налистическото дружество, но то-
ва писмо е писано от всички до
един хора, работещи в "Дума". Не
сме кой знае какъв състав голям,
но всички хора, с изключение на
четирима души в отпуска по бо-
лест, тях не сме ги включвали в
писането на тази позиция, иначе
всички останали работещи в "Ду-
ма" - и журналисти, и страньори,
тази позиция я писахме заедно.
Искам да кажа, че тя е принципна
позиция, защото случи се така,
че наш колега написа нещо мно-
го дребно и много културно го бе-
ше написал, нашият зам. главен
редактор, написа, че е добре да
има присъствен пленум, а не да

са пленумите на хартия, на под-
писи, защото се решават важни
въпроси. Това дразни някои хора.
Дойдоха да ни кажат, че трябва
да ни вкарат в правия път, не е
ясно какъв е този прав път, и та-
ка, щото правият път винаги има
и пресечени улици, нали, и по те-
зи пресечни улици също вървят
хора. "Дума" винаги е публикува-
ла само аргументирани позиции,
никога не си е позволявала да
прави някакви интриги или нещо
друго - това категорично е забра-
нено при нас, и затова ни беше
странно".

По думите й всичко е твърде
обидно за редакцията и разстрой-
ва работата в нея.

"Толкова години ние правим
този вестник с много ясна пози-
ция лява, с много ясни позиции
по това, което се случва в дър-
жавата, и на нас да ни се налага
по този начин. Разбира се, вед-
нага започнаха да ни използват,
че сме написали вече няколко ко-
леги, нали: "Вие написахте пис-
мото срещу Нинова". Нищо общо
няма тук писмото срещу Нинова.
Трябва да кажа, че аз мисля, че
някой просто подля вода и на са-
мата Нинова. Едва ли в този мо-
мент, така си мисля, че в този
момент, когато такива важни не-
ща се решават, правителство се
прави, политики се изчистват, пре-
говоря се, някой просто подля во-
да на Нинова да има паралелно и
скандал в "Дума". Не мисля, че
това й е необходимо. Това горе-
долу се случва във вестника", по-
сочи Велиана Христова.

Тя подчерта, че писмото е аб-

солютно принципно и няма отно-
шение дори към самата Нора Сто-
ичкова. По думите й стана ясно,
че към момента отговор на пози-
цията няма.

Христова посочи, че ролята на
медиите в сегашната политическа
обстановка е да бъдат коректив
на всичко, което вреди на хора-
та.

"А ролята на слугите или аз
както ги наричам, "евнусите", па-
зители на този или на онзи, това
вече е друго нещо и то е вредно
за обществото. Затова мисля, че
самата професия журналистика
трябва да бъде регулирана про-
фесия. Трябва да й се обръща мно-
го повече внимание, тъй като жур-
налистиката е и отговорност пред
обществото", каза още тя.

Велиана Христова коментира
и казуса с редакцията на в.
"Труд", където нахлу полиция.
"Ако има журналисти, които
страдат и които несправедливо
страдат, те трябва да бъдат за-
щитени. За съжаление, защита-
та на журналистиката е много
трудна в наше време. Не само
от тези случаи сега, не само при
нас, при нас това не се случва
за първи път и аз нямам усеща-
нето, че някой много се беше
загрижил за нас, за радиото, ко-
гато се случваха и там такива
неща, в телевизията имаше - по-
скоро гледат сеир хората и не
си дават сметка каква вреда им
нанасят ударите по журналисти-
те", обобщи председателят на
синдикално-творческото дружес-
тво на СБЖ във вестник "Дума"
Велиана Христова.

Пропаганден блъф
на ГЕРБ е твърдение-
то за концентрация
на власт при прези-
дента Радев. Прези-
дентските правомо-
щия си остават много
ограничени - такива,
каквито са дефинира-
ни в сегашната
Конституция. Друг е
въпросът, че прези-
дентът се радва на
голямо обществено
доверие, което прави
гласа му по-ясен и
по-подкрепян от
гражданството."

Това заяви в
предаване по bTV
евродепутатът от
БСП Иво Христов,
бивш началник на
кабинета на прези-
дента Румен Радев в
периода 2017-2019 г.

Според Христов,
ако се потвърди
появилата се в
публичното простран-
ство информация, че
някои от служебните
министри ще бъдат
предложени като
членове на редовния
кабинет, това би бил
добър атестат за

кадровата политика
на президента Радев,
който е открил кон-
сенсуални и ефектив-
ни министри, които
ще бъдат наследени
от новата коалиция.

"Изборите бяха
масивен вот на
доверие за президен-
та Радев, който след
пет години на власт
спечели с милион и
половина гласа в
своя полза. Това е
приблизително същи-
ят резултат като през
2016 г. - минус гласо-
вете на ДПС. Това
развенча мита на
съвременната българ-
ска политика - че
държавният глава се
определя от ДПС",
коментира още Иво
Христов.

"Все по-трудно ще
се правят коалиции и
те ще са все по-
компромисни. Очаква
ни труден период на
криза, който не
свършва с тези
избори", смята евро-
депутатът.

Според Христов е
очевидно, че партии-

те са несъвместими:
"Някои от тях изпо-
вядват почти неоли-
берални виждания.
Други са прононсира-
но социални - като
БСП. Предстои да
видим какво ще роди
този коктейл. Необхо-
дима е обща полити-
ческа воля, каквато
засега не се забеляз-
ва. Тя ще се оформи
в хода на първите
месеци", заяви евро-
депутатът, който се
надява БСП да се
превърне в социален
стълб на бъдещия
кабинет.

В ефира на bTV
евродепутатът комен-
тира още, че най-
смущаваща е възмож-
ността за реванш на
картела на статуквото.

"Тя продължава да
съществува. Възмож-
но е този кабинет да
обере пасивите от
трудната зима и ако
не успее да реши
проблема в правосъ-
дието, тогава карте-
лът на статуквото ще
търси своя реванш
много скоро. Колкото

и компромисен да е
този кабинет, той
вече е жалон по пътя
от автокрация към
демокрация", смята
Иво Христов.

По думите му
картелът на статукво-
то е проникнал на
всички нива на
държавната админис-
трация. Той назнача-
ваше чиновниците в
продължение на
дванадесет години.
"Разбутването е

необходимо, когато
става въпрос за
компетентност и
добросъвестност. Ако
реформата на дър-
жавната администра-
ция, анонсирана от
г-н Асен Василев,
почива на тези два
стълба, тя ще бъде
резултатна и полез-
на", категоричен бе
Христов.

Попитан какви са
очакванията от
бъдещото правителст-

во, евродепутатът
отговори, че залогът
е да бъде реформи-
рана една тежко
обременена държава,
оплетена в схема-
джийство, некомпе-
тентност и корист.

"Никой не бива да
очаква бързи резул-
тати. Когато сме
траяли дванадесет
години да се изгради
порочната схема, не
бива да очакваме, че
на първия месец
някой ще я разгради.
Но реформата заслу-
жава подкрепа,
защото е етап към
нормализацията."

Иво Христов
коментира още: "Не
разбирам каква е
логиката Корнелия
Нинова да подаде
оставка, след което
да поеме няколко
функции едновремен-
но - председател на
парламентарната
група, шеф на прего-
ворен екип и потен-
циален министър.
Очевидно оставката
целеше само и един-
ствено да спъне
преизбирането на
президента Радев, в
което не сполучи". ç

Велиана Христова
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Èêîíîìèêàòà íè å çàáàâèëà
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Брутният вътрешен
продукт (БВП) на Бълга-
рия през третото триме-
сечие на 2021 г. е нарас-
нал с 4,6% спрямо същия
период година по-рано.
Това показват сезонно
изгладените предварител-
ни данни на Националния
статистически институт
(НСИ), публикувани
вчера. Това представлява
забавяне спрямо ръста от
9,9% през предходното
второ тримесечие.  Пуб-
ликуваните в средата на
ноември експресни оцен-
ки показаха значително
по-слаб ръст на българс-
ката икономика от 0,4%
на годишна основа.
Спрямо второто тримесе-
чие на тази година пови-
шението на БВП е с 0,6%,
а според изчисленията на

националната статистика
в експресната оценка
тримесечният ръст беше
0,9%.

По предварителни
данни произведеният
брутен вътрешен продукт
през третото тримесечие
на 2021 г. възлиза на
36,133 млрд. лв. по теку-
щи цени. На човек от
населението се падат
5241 лв. от стойностния
обем на показателя.
Създадената от отраслите
на националната иконо-
мика брутна добавена
стойност от юли до
септември възлиза на
31,201 млрд. лева по
текущи цени, отчита НСИ.

През третото тримесе-
чие на годината относи-
телният дял на аграрния
сектор в добавената

Безпрецедентното покачване
на цените на суровините през
последната година няма да спре
поне до средата на 2022 г. Очак-
ва се сериозно поскъпване на
стоките за крайните потребители
след предоговарянето на догово-
рите между големите търговски
вериги и доставчиците в начало-
то на годината. Като цяло регио-
нът на Централна и Източна Ев-
ропа се възстановява по-добре
от останалата част на континен-
та заради преместването на про-
изводства от Азия. Това са зак-
люченията от проучване на "Ко-
фас" за региона, който бяха пред-
ставени от Пламен Димитров, уп-
равител на фирмата за България,
в ефира на предаването "Бизнес
старт" с водещ Живка Попатана-
сова. "Очакваме цените да про-
дължават да растат поне до сре-
дата на следващата година. До
този момент не сме били свиде-
тели на такъв рязък скок на це-
ните на някои суровини и енер-
гоносители, какъвто бе през пос-
ледната година."

Производствените компании,
особено тези с голямо потреб-
ление на електроенергия, усещат
натиск както в цените на сурови-
ните и електроенергията, така и
натиск за повишаване на запла-
тите. "Това не може да се преда-
де автоматично на крайния пот-
ребител и доста компании изпит-
ват сериозни затруднения в пла-
нирането повече от седмица нап-
ред. Виждаме компании, които
включват и изключват машините
си в зависимост кога могат да се
доберат до малко по-евтин ток",
даде за пример гостът.

Основните фактори за инф-
лацията, която усеща население-
то, остават храните, електроенер-
гията и транспорта, каза Димит-
ров и допълни, че очаква голямо
увеличение на цените на стоките
в началото на следващата годи-
на.  "Повече от големите вериги
се договарят със своите достав-
чици веднъж годишно в начало-
то на годината и до този момент
наблюдаваме дори изкуствено за-
държане на част от цените, за-
щото доставчиците нямат право
да предоговорят цените", обясни
той.

Официалната статистика сочи
за повишение на цените от около
10%, но за България е поне 15%
за последната година, каза Ди-
митров. "Не очакваме нещо по-
различно като тенденция поне до
средата на 2022 г." Димитров не
се ангажира с прогноза за очак-
ваното повишение на цените в на-
чалото на 2022 г., тъй като то ще
зависи "от преговорите между ма-
газини и доставчици".

ЦИЕ е на подобно ниво като
България, но регионът се възста-
новява по-добре от Западна Ев-
ропа от пандемията, тъй като част
от производствата, които са били
в Азия, са се преместили в про-
цеса на съкращаване на веригите
на доставки, каза Димитров.ç

Åêñïåðò:
Î÷àêâà ñå ãîëÿì
ñêîê íà öåíèòå  â
íà÷àëîòî íà 2022 ã.

Идеята за министерство на дър-
жавните предприятия беше абсур-
дна. Това коментира пред БНР бив-
шият заместник-министър на фи-
нансите и член на Фискалния съ-
вет Любомир Дацов. Той бе кате-
горичен, че отделянето на расте-
жа и иновациите от Министерст-
вото на икономиката също е без-
смислено, а промяната ще доведе
до създаване на двойна админис-
трация и ще доведе до загуба на
координацията между двете бъде-
щи министерства. "Името за но-
вото ведомство е много хубаво -
"растеж и иновации", но това е
грешка, независимо колко прек-
расно звучи", каза финансистът. Той
използва темата да припомни, че
отдавна е предложил сектор "Труд"

Ë. Äàöîâ: Èäåÿòà çà ìèíèñòåðñòâî íà
äúðæàâíèòå ïðåäïðèÿòèÿ áåøå àáñóðäíà
от Министерство на труда и соци-
алната политика да се прехвърли
на Министерството на икономика-
та.  "Най-голямо предизвикателст-
во, независимо че непрекъснато
акцентираме върху социалните ас-
пекти, всъщност са проблемите с
труда. Най-големите предизвика-
телства пред нас в следващите 20
години са трансформациите в сфе-
рата на труда", отбеляза Любомир
Дацов.

Според него доста неща в ко-
алиционното споразумение на бъ-
дещите управляващи ще претър-

стойност на икономиката
увеличава равнището си
спрямо същия период на
миналата година с 0,8
процентни пункта до
7,6%. Според статистика-
та индустриалният сектор
увеличава относителния
си дял в добавената
стойност на икономиката
с 0,6 процентни пункта до
26,4%. Относителният дял
на добавената стойност,
реализирана от дейности-
те в сектора на услугите,

намалява до ниво от 66%
при 67,4% през съответ-
ния период на предходна-
та година.

В НСИ изчисляват, че
за крайно потребление
през третото тримесечие
се изразходват 75,1% от
произведения БВП. Ин-
вестициите (бруто образу-
ване в основен капитал)
формират 14,8% от произ-
ведения БВП. Външнотър-
говското салдо от стоки и
услуги е положително.ç

България се нарежда на
91-во място сред 230 държави
по показателя цена на електрое-
нергията и нивото у нас е под
средното в света. Проучване на
Cable.co.uk показва, че средната
цена в страната ни в периода юни
- ноември е 0,124 долара за ки-
ловатчас, като най-ниската цена
е 0,069 долара, а най-високата
- 0,15 долара. За сравнение, в
света средната цена на електро-
енергията в този период е 0,165
долара за киловатчас. За изгот-
вянето на класацията са използ-
вани данни за 3883 енергийни
тарифи в 230 държави и на тази
база се изчислява медианната це-
на за всяка една страна.  Данни-
те показват, че България е сред
страните с най-скъпа електрое-
нергия в Източна Европа. Сред-
но в региона потребителите пла-
щат 0,11 долара за киловатчас,

Áúëãàðèòå ïëàùàò åäíà îò íàé-ñêúïèòå
åëåêòðîåíåðãèè â Èçòî÷íà Åâðîïà

компанията.
Проучванията показват още,

че средната цена на електроенер-
гията в Западна Европа е над
средното за света - 0,194 долара
за киловатчас. Най-евтин ток в
този регион плащат в Норвегия
(0,093 долара за киловатчас), а
най-скъпо в Дания (0,35 долара
за киловатчас) и Германия (0,32
долара). Дания всъщност е не са-
мо страната с най-скъпа елект-
роенергия в Европа, но заема и
незавидната 217 позиция в света
в класацията за най-евтина елек-
троенергия на Cable.co.uk. Герма-
ния е 211. Като цяло едни от най-
ниските регионални цени на тока
имат бившите социалистически
републики - 0,049 долара, като в
Русия средната цена е 0,05 дола-
ра за киловатчас, което й отреж-
да 22 позиция в класацията за
най-евтина електроенергия.ç

като най-евтина е електроенер-
гията в Сърбия (0,061 долара) и
в Полша (0,07 долара), докато в
Словения цената е 0,173 долара
за киловатчас.

Най-евтината електроенергия
в света се продава в Либия -
едва 0,007 долара за киловат-
час, следват Ангола (0,013 дола-

ра), Судан (0,014 долара) и Кир-
гизстан (0,017 долара). Цената
на тока в Либия е много силно
подкрепена от държавни субси-
дии, а и страната е енергийно
независима заради богатите си
залежи на петрол и бързо раз-
виващите се проекти за възоб-
новяема енергия, отбелязват от

пят промяна, защото досега се за-
лагат много неща, които са нера-
ционални и "просто защото са се
въртели в главата на някой, който
няма опит".

Относно намеренията за сери-
озно съкращения в държавната ад-
министрация, той посочи, че чи-
новниците в България - в централ-
ното управление, са 56 хил. и ня-
ма как 30 хил. да бъдат отстране-
ни. "Заедно с общините и всички
останали независими структури са
някъде около 100 хил. души", до-
бави той и допълни, че изказване-

то на Асен Василев от "Продължа-
ваме промяната", който е спряган
и за финансов министър, е по-ско-
ро политическо. Дацов добави още,
че внедряването на дигитални ад-
министративни услуги ще освобо-
ди или намали значителен брой
чиновници на гише. Финансистът
обърна внимание на това, че ак-
центът в темата трябва да е на
друго място. "В България продъл-
жава да има сфери, където услу-
гите са абсолютно недостатъчни и
недоразвити поради липса на хо-
ра", каза той.ç

Èêîíîìèêàòà íè å çàáàâèëà
ðúñòà ñè äî 4,6% ïðåç ëÿòîòî
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Ãîëåìèÿò òâîðåö è ÷îâåê
Âåæäè Ðàøèäîâ íà 70 ãîäèíè
Животът е хубав, много е хубав!, казва скулпторът, който ще празнува
рожден ден на 14 декември

"За 70-годишнината си
откривам акварелната из-
ложбата "Жертвоприноше-
ние" в галерия "Вежди", ка-
за известният художник и ва-
ятел в документалния филм
по БНТ "Вежди", дело на сце-
нариста и режисьор Дими-
тър Шарков. Галерията се
намира на кръстовището на
"Симеоновско шосе" и Око-
ловръстния път и е подарък
за юбилея му от съпругата
му д-р Рашидова.

"Това е курбан", разказа
той и допълни, че ще съче-
тае минало и бъдеще, като
сложи в реставрирани ретро
рамки модернистични твор-
би, а това е негова стара
мечта.

Във филма Рашидов отк-
ровено разказва за смъртта
на майка си, за живота си в
сиропиталище, как дарява
роговиците от очите на брат
си за трансплантация, за бо-
хемския си живот, че дълги
години е бил самотник и
скиталец, за Париж, за ус-
пеха там, за своите прияте-
ли - Георги Трифонов, Хрис-
то Калчев, Миряна Башева,
на които често поднася цве-
тя, но безкрайно му липс-
ват. (Рашидов никога не е
парадирал с факта, че с лич-
ни средства е помогнал на
много български творци, а
даренията му за домове за
сираци са щедри и многоб-
ройни.)

Интересна е и историята
с неговото преоткриване на
акварела. Когато се лекува
в Германия от рак на ларин-
кса, му е забранено да рабо-
ти с метали. И той търси
изход във водните бои. Сне-
жи му носи за Коледа две
прекрасни саксии с коледни
звезди. И той ги рисува до-
ри когато от тях остават са-
мо стъбълцата... (По-късно
прави изложба с тези аква-
рели, всичко си продава, а
парите са дарени за деца с
онкозаболявания.)

Във филма Вежди разказ-
ва за срещите си с великите
творци на нашето време, за
много награди и признание
на публиката по цял свят.

Вежди Рашидов е роден на
14 декември 1951 г. в Димит-
ровград.

Завършва Художествената
гимназия в София, а през
1978 г. - Художествената ака-
демия, специалност "Скулпту-
ра" при проф. Д. Даскалов,
където по-късно като утвър-
ден творец преподава.

Творческите му изяви още
от началото на пътя му в из-
куството са силни и многоб-
ройни. През 1985-а замина-
ва за Франция след конкурс
за "Сите дез-ар" в Париж.
Участва в групови, тематич-
ни и самостоятелни излож-
би във всички по-големи гра-
дове в страната, в повечето
европейски държави и светов-
ни културни центрове. Показ-
ва творбите си в повече от
45 самостоятелни изложби в
Пловдив, Габрово, Базел, Па-
риж, Варна, Варшава, Ст. За-
гора, Краков, Лондон, Ди-
митровград, Делхи, Москва,
Ереван, София, Истанбул,
Амстердам, Токио, Анкара,
Сапоро, Виена, Измир, Со-
зопол, Сеул, Берлин, Вашин-
гтон, Претория, Йоханесбург,
Белград, Довил, Палма де
Майорка, Хеерде (Холандия),
Бон и др. Само в Париж
престижни галерии са орга-
низирали осем пъти негови
самостоятелни изяви. Теми-
те на неговите скулптури и
малки пластики са разнооб-
разни, винаги посветени на
човека и драматичните му
състояния, пресъздадени в
оригинални художествени об-
рази. Неговият почерк в из-
куството се характеризира с
ярко индивидуална пластич-
ност и силен емоционален за-
ряд. Световноизвестният
френски скулптор Сезар каз-
ва: "Българският артист Веж-
ди Рашидов е наредил себе

Òâîðåöúò, ÷îâåêúò, ïîëèòèêúò - åäíà áèîãðàôèÿ, ïîñâåòåíà íà Áúëãàðèÿ

си и своята страна сред най-
високите върхове на култу-
рата на XX век, сега и зави-
наги. Това, което прави, е
прекрасно, докоснато от екс-
пресионизма.... толкова е
завладяващо. Той е толкова
силен като излъчване, тол-
кова могъщ... Очевидно е
колко много културни плас-
тове присъстват в творбите
му. Той е един от неокласи-
ците на нашето време".

За Вежди Рашидов Анри
Лоарет, директор-президент на
музея "Лувър", казва: "Преди
да се срещнем, аз бях запоз-
нат с качествата на Вежди Ра-
шидов - един по-различен от
нормата човек, чието кредо е
развитието на музеите и из-
куството в България. Човекът
и артистът веднага ме пле-
ни. Един вдъхновен и прин-
ципен човек, любопитен за
всичко, загрижен за всички.
Човек, който носи образа на
"новатор в изкуството" и во-
ди, както се изразява Емил
Зола в своето време, "добра-
та битка" в името на защита-
та на артистичното творчест-
во. Неговите скулптори имат
неговия образ - щедри, отво-

рени, далеч от общоприето-
то. Неговите лица, бюстове,
колкото и еклектични да са,
имат обща черта - те не се
виждат, те се гледат".

Забележителните качества
на творбите на Вежди Раши-
дов са отбелязани и с мно-
гобройни награди, увенчава-
щи яркия талант на своя съз-
дател, признание за голямо-
то изкуство: Награда за скул-
птура на Международния
симпозиум в Бургас '78 г.,
от Националната художестве-
на изложба в Плевен '78 г.,
златен медал на Ватикана на
името на Данте Алигиери '81
г., Първа награда от Между-
народно биенале на хумора
и сатирата в Габрово '83 г.,
награда за портрет на худож-
ника Борис Димовски (1983
г.), Почетен златен медал на
Европейската академия за
изкуства - Париж, "За изк-
лючителни заслуги към чо-
вешката общност" '85 г.; Сре-
бърен медал на Първото све-
товно триенале на портрета
в скулптурата в Гданск, Пол-
ша, през 1987 г., Награда на
Световното изложение за из-
куство на принца на Мона-

ко, 1987 г.; Почетен диплом
на Министерството на кул-
турата на Армения през 1989
г.; Почетен диплом на фон-
дация "Арт Хоризонтс" - Ню
Йорк, през 1989 г., Голямата
годишна награда на СБХ за
скулптура на името на Мар-
ко Марков през 1989 г., Наг-
радата на веригата "Юнеку-
ра" - Япония, през 1996 г.,
Наградата на асоциация "Арт
диалог" за най-добър чужд
автор за периода 1989-1996
г. Негови произведения се
намират в почти всички га-
лерии в страната, както и в
много частни колекции и му-
зеи в чужбина: музей "Пуш-
кин" - Москва, Фондация
"Лудвиг - Кьолн", Национал-
на галерия - Ереван, Наци-
онална галерия - Варшава,
музея "Маннцу" - Токио, му-
зей "Корита" - Токио, "Ста-
тис музеум", Отаро - Япо-
ния, Фондация "Екли" - Па-
риж, музей "Тилсен" - Кана-
да, Национална галерия - Ан-
кара.

Вежди Рашидов е член на:
международната Академия за
пластично изкуство към
ЮНЕСКО, Европейската
академия за изкуства, Париж-
кия есенен салон. Бил е член
и на Съвета за духовно раз-
витие към президента на Р
България. Член-кореспондент
на Българската академия на
науките. Той е почетен граж-
данин на Армения , на
градовете Кърджали, на гр.
Мадан, Дулово, Правец, Ди-
митровград.

За своето ярко участие в
международния културен жи-
вот и високото изкуство Веж-
ди Рашидов е удостоен с 14
международни награди. Но-
сител е на Медала на Вати-
кана, носител на орден
"Александър Невски" I сте-

пен на Руската федерация,
носител на орден на заслу-
гите на Украйна и Турция - I
степен, носител на орден
"Стара планина" I степен и
орден "Кирил и Методий".

През юни 2009 г. му е
присъдено почетното звание
доктор хонорис кауза на Спе-
циализираното висше учили-
ще по библиотекознание и
информационни технологии
за големия му принос към
българската култура и актив-
ната гражданска позиция.

На 24 юни 2009 г. в Мос-
ква в театъра "Етсетера" Веж-
ди Рашидов получи Голямата
награда в областта на скулп-
турата "ВЕРА" на Третия мос-
ковски международен фести-
вал на изкуствата "Традиции
и съвременност".

На тържествена церемония
в Москва на 6 март 2010 г.
Вежди Рашидов бе удостоен
със званието академик на
Международната академия за
изкуство и култура за цялост-
ното си творчество.

На 14 юни 2012 г. в Ере-
ван Армения награди Вежди
Рашидов с най-високото от-
личие - Златен медал за изк-
лючителен принос в култура-
та.

Избран за депутат в 41-
вото народно събрание от
МИР - Кърджали, като водач
на листата на ПП ГЕРБ. Пре-
избиран е за депутат и през
2013, 2014, 2017, 2021 г. Сам
се отказва от политиката с мо-
тива да се даде път на по-
младите

От 27 юли 2009 г. до 13
март 2013 г. Вежди Рашидов
е министър на културата на
Република България. Отново
министър на културата от
2014-2017 г., а от 2017-2021
г. е шеф на Комисията по кул-
тура и медии в парламента.

С любимата жена д-р Снежана Бахарова
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Вежди Рашидов дари три кашона книги от личната си библиотека на НБ "Иван Вазов" в Пловдив

Вежди Рашидов подари
през април 2021 г. на На-
родната библиотека "Иван
Вазов" в Пловдив книги от
личната си библиотека, го-
ляма част от които са с лич-
но посвещение от авторите
към него.

"Книгата е паметта на
времето. Пловдив е моят лю-
бим град, а библиотеката тук
е една от най-добрите и за-
това от сърце правя това да-
рение. Тук книгите ще бъдат
достъпни за много хора,
всяко посвещение на титул-
ните страници носи за мен
емоция и е живата ми връз-
ка с автора", заяви Вежди
Рашидов.

Той поздрави директора
на библиотеката Димитър
Минев и екипа му за успеш-
ната дигитализация на фон-
довете, както и градската уп-
рава на Пловдив за подкре-
пата, която оказват на раз-
витието на културата в гра-
да.

По-късно Вежди Рашидов
посети най-старата сграда на
Градската художествена га-
лерия на ул. "Съборна" в
Пловдив, която в момента се
реконструира с над 2.3 ми-

Ùåäðîñòòà íà òàëàíòà
Дарение на книги за Пловдив

лиона лева, осигурени от
държавата и от общината.
"Само за две години в Плов-
див се изградиха три нови
прекрасни галерии, градът
има легендарна слава на
уникално средище на духа и
на творците и затова съм си-
гурен, че културата ще про-
дължи да бъде приоритет в
развитието", допълни Раши-
дов. В края на посещението
си той посети и Археологи-
ческия музей, известен с уни-
калната си колекция, и поз-
драви директора доц. Коста-
дин Кисьов за изследовател-
ската и популяризаторската
работа.

Храна за бедните

Вежди Рашидов направи
октомври 2021 г. лично да-
рение от голямо количество
хранителни продукти за бла-
готворителната кухня на
Мартин Мартинов, който
помага на бедните с кампа-
нията си "Подай ръка".

"Онзи ден в предаване-
то на Люба Кулезич чух при-
зива за помощ за  благот-
ворителната кухня на Мар-
тинов в ресторант "Гамбри-
нус" в Костинброд и спон-

танно, както съм го правил
много пъти досега в подоб-
ни ситуации, реагирах. В
трудни моменти хората тряб-
ва да си подават ръка, а та-
къв момент е и днешният,
защото онези, които са из-
паднали в беда, са част от
всички нас, от нашето об-
щество.

Дарителството е дълбоко
личен акт.  Винаги съм смя-
тал, че дарителят не е няка-
къв анонимен мушморок, а
човек с голямо сърце, който
е състрадателен към съдба-
та на бедните, на изпадна-
лите в беда, на нуждаещите
си", каза Вежди Рашидов.
Както е известно, в  биогра-

фията му  има десетки него-
ви лични дарителски проя-
ви, помогнали на много хо-
ра в трудно положение, на
творци, артисти, писатели,
на ученици и студенти. С
лични средства той е пома-
гал и на познати, и на съв-
сем непознати, изпаднали в
беда, без да изтъква себе си.

На 15 април 2015 г. в му-
зея "Лувър" в Париж беше от-
крита изложбата "Епопеята
на тракийските царе: Архео-
логически открития в Бълга-
рия". Тя е най-значимото съ-
битие в културния календар
на страната ни през 2015 г.
И пряко продължение на про-
чутите изложби на Тракийс-
кото изкуство от 70-те годи-
ни, състояли се по инициа-
тива на тагавашния минис-
тър Людмила Живкова и на
проф. Александър Фол в Па-
риж, Лондон, в САЩ, в Мос-
ква, в Токио, в Мексико сити
и в редица други държави.
Подготовката за изложбата в
Лувъра започна преди някол-
ко години с активното учас-
тие на министъра на култу-
рата Вежди Рашидов в наве-
черието на събитието пред
БНР. Какви са очакванията
от представянето на тракийс-
ките съкровища в Лувъра?

"Очакванията на българ-
ската държава би трябвало

Êóëòóðíèÿò ïîñëàíèê íà Áúëãàðèÿ ïðåä Åâðîïà è Ðóñèÿ
Тракийската изложба в Лувъра - сбъдната мечта

да са много големи. Три не-
ща българите не знаят. Пър-
вото - че Лувърът е най-ма-
щабният световен музей. Той
е и нещо като Ватикана -
държава в държавата - каз-
ва за Радио България ми-
нистър Рашидов. - Всеки мо-
же да си даде сметка, че ко-
гато през един музей на ден
минават 30 хиляди човека,
това е поток от хора, които
са от цял свят. Другото, кое-
то не знаем, е, че Лувърът
няма политика да предоста-
вя зали, а предпочита да по-
казва културата, която при-
тежава самият той. Защото,
като голям музей, той има
прекалено много артефакти.
България има един шанс,
който никога не се е случ-
вал - това да влезем там на
такова високо ниво. И аз
много често казвам, че това
повече няма да се случи по-
ради ясната политика на
световния музей."

Според министър Раши-

дов експозицията е възмож-
ност да излезем с едно от
най-добрите неща, които
имаме - културата на наши-
те древни земи. "Няма по-
голяма реклама за България
от това, което ще се случи.
Неслучайно много хора вече
започват да коментират те-
мата. Предстои едно светов-
но събитие" - отбелязва той
пред БНР.

Член е на две руски
академии

Вежди Рашидов прие
през септември 2021 г. в ате-
лието си Елеонора Митро-
фанова, посланик на Русия
в София.

Това съобщиха от екипа
на Вежди Рашидов. Нейно
Превъзходителство му благо-
дари, че е откликнал на мол-
бата й да се запознае отбли-
зо с творчеството му, на кое-
то е голям почитател.

Г-жа Митрофанова преда-

де на г-н Рашидов поздрави
от многобройните му прия-
тели в Москва, между които
е и специалният президентс-
ки съветник по международ-
ното културно сътрудничест-
во Михаил Швидкой. Тя по-
сочи, че в Русия ценят висо-
ко и творчеството на Раши-
дов, и големите му заслуги
за развитието на българо-
руските културни връзки.

Вежди Рашидов е акаде-
мик на две руски академии
по изкуствата, а негови твор-
би са притежание на фонда
на музея "Пушкин", както и
на много частни колекции в
Русия.

Високо отличие от
Барсеолона, почетно
членство в Съюза на
испанските художници

На тържествена церемо-
ния в двореца Пинятели в
Барселона Вежди Рашидов бе
удостоен със златен медал на

Кралския артистичен кръг.
Най-високото отличие му се
присъжда за изключителни
заслуги към европейската
култура. Рашидов разказа за
отличието пред БНТ.

"Разбира се, е много при-
ятно да получиш призвание
и от едно друго европейско
общество, и от колегите си",
сподели той

Наскоро Рашидов стана и
почетен член на Съюза на
испанските художници. Той
сподели, че за него е с ед-
наква тежест както призна-
нието от професионалните
среди, така и това от публи-
ката.

"Това ми е професията,
това е животът ми, това е
всичко", коментира Рашидов
по повод творческата си ка-
риера.

Той сподели, че в края на
годината подготвя изложба,
свързана с жертвоприноше-
нието като тип отношение
към живота.

Îò ñâîáîäåí àðòèñò ñòàíàõ íàðîäåí ñëóãà
Едно от първите му интервюта като министър пред в. "Стандарт", посветено на визията му
за българската култура, за творческия му път и отношенията "творчество-власт"

Заварваме Вежди Раши-
дов в министерския кабинет,
затрупан с бумаги. Най-от-
горе стоят няколко листа,
които съдържат графика му
със срещи. "За месец животът
ми се обърна на 360 граду-
са", шегува се именитият
скулптор. Разговорът със

"Стандарт" му позволява за
няколко минути да запали
любимата си лула и да раз-
каже за срещите с хората в
Кърджалийско, за майка си -
певицата Кадрие Лятифова,
и непосредствените си зада-
чи като министър на кул-
турата.

- Г-н Рашидов, наскоро
казахте, че никой не знае
кой е бил министър на кул-
турата по времето на Мо-
царт. А в коридора пред ка-
бинета ви са наредени пор-
трети на предците ви у нас
- Петко Славейков, Марин
Дринов, Иван Вазов, Стам-

болов. С какво чувство ми-
навате покрай тях?

- В цялата тази история
въпросът не е да знаем кой
е бил министърът, а това,
че човешкият род не е из-
мислил други способи, за да
има своите ясни определе-
ния за история и народ. Яв-

но, че не е толкова важно
кой е министърът на култу-
рата, колкото каква култур-
на политика може да прове-
де една нация, за да създаде
големите имена, които пра-
вят историята. И сега ние
повече знаем кой е Дюма,
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Страниците подготви
д-р Теофан ГЕРМАНОВ

Използвани са мате-
риали от сайта на Ми-
нистерството на култура-
та, Посолството на
Република Армения, БТА,
БНР, "Епицентър"

Пикасо и Дали, отколкото за
онези, които са създавали
добри условия, за да същес-
твуват големите имена в
държавата. Думата "минис-
тър" в латинския е "слуга".
Ето, аз ще отделя 4 години
от живота си, за да се опи-
там да направя някои поло-
жителни неща, които да да-
ват ясната политика на бъл-
гарския творец. Особено в
едно звено като културата,
където култура се прави от
определен човек, от личност.
Литературата на Радичков не
я правят всички, които пи-
шат - само той си я прави,
картината на Генко Генков
не я рисуват другите худож-
ници - Генко сам си я рису-
ва. Съвкупността от имена
създава така наречения елит
на българската култура. За
тях казваме, че те са вечни,
по една проста причина - че
надживяват останалите, ос-
тавяйки послания за идни-
те поколения.

- Разкажете ни за разго-
вор с избиратели или случ-
ка в Източните Родопи, ко-
ято ви е впечатлила?

-  Хората бяха много раз-
вълнувани. За пръв път виж-
даха някой след избори да
седне при тях и да изпие ед-
но кафе. Самочувствието им
се вдигна малко, видях, че
те вече преодоляват страха.
Бяха доволни, че могат да
пипнат един министър, да
си поговорят човешки на
"ти" с него. Ако в едно село
преди не можехме и петима
души да съберем на събра-
ние, сега дойдоха по сто.
Сега са по-спокойни - раз-
бират, че точно хората, от

които се страхуват, вече не
са на власт.

- Майка ви Кадрие Ля-
тифова е легендарна певи-
ца, какво ви казваха за нея
хората в Родопите?

- За този край тя е ле-
гендарна - има улици и па-
метници на нейно име, Дра-
матичният театър в Кърджа-
ли също е кръстен на нея.
Обичат я. Бях направил ед-
ни дискове с нейни песни и
всички искаха да им дам. То-
ва е изкуството - нея вече
половин век я няма, но пес-
ните й се пеят. Те са едни от
най-хубавите черноморски
песни, т. нар. румелийски.
Странното е, че младите хо-
ра казват: "Дайте ни ней-
ните дискове, искаме да я чу-
ем". Наричаха я Славея на
Родопите, тя имаше фантас-
тичен глас. Беше уникално
момиче. Казвам момиче, за-
щото аз сега съм по-възрас-
тен от нея, а тя стои в съз-
нанието ми като едно кра-
сиво синеоко 32-годишно мо-
миче, което е моя майка.
Магията на песента е в то-
ва, че тя се носи от уста на
уста, от поколение на поко-
ление. Така и родопската пе-
сен се носи из най-хубавия
край. Сега, ако тръгнете из
Родопите, ще чуете малки де-
ца как пеят едни хубави пес-
ни и ехото ги разнася

- Животът ви сигурно се
промени доста, след като от
свободен творец станахте
министър. С какво ви е най-
трудно да свикнете?

- Животът ми се обърна
на 360 градуса. Вече не съм
свободен артист. Не е тай-
на, че в много кризисна об-
становка дойдохме на власт.
От една страна, е световна-

та криза, за която нашата
държава не носи вина. От
друга страна, положението с
огромния бюджетен дефицит,
което заварихме в страната.
В Министерството на култу-
рата до август 70 на сто от
бюджета е похарчен. От ос-
таналите 30 на сто от бю-
джета знаете, че трябва да
съкратим 15 процента, така
че са ни останали само па-
ри за заплати до края на го-
дината.

- Кои са язвите във ва-
шата сфера, които трябва
да лекувате?

- Цели има, пари няма.
Има например археологи-

чески обекти, за които няма
и стотинка.

- Имате ли вече яснота
за бюджета на министерст-
вото (за 2010 г. - бел. ред.)?

- Първо ще наредим при-
оритетите. Човек не може да
обещае хиляда неща за един
мандат и да ги направи. Но
може да се седне и да помис-
ли за три важни неща и да
ги осъществи. Например ед-
но от важните неща, които
отдавна дължим на младите
хора и на младите таланти,
е да направим музей, какъв-
то има във всеки световен
град - Музей на модерното
изкуство. Още не сме наме-

рили мястото за младите та-
ланти, техния свят и техния
живот. Дължим им това
пространство. Другият ми
приоритет е излизането на
културата на пазара, така
както киното започва да го
прави. Ще дам пример с фил-
ма "Дзифт" - колко много зри-
тели спечели и колко прес-
тижни международни награ-
ди донесе той. Това е профе-
сионален продукт, който но-
си само добри дивиденти на
държавата. Известно е, че па-
зарният принцип е реформа-
та в културата. Българската
култура може да излезе на па-
зара, да пълни салоните.
Стимулатор за това ще са и
световните сцени. Не може
да си на хранилката, цял жи-
вот да ти стига една заплата
и да не се бориш за нищо
повече.

- Какво мислите за За-
кона за културното наследс-
тво, заради който много кул-
туртрегери се хванаха за ко-
сите?

- Законът трябва да се
преработи, без да бъде про-
меняна неговата философия.
Целта ни е законът да стане
работещ. Не искам тракийс-
ката култура да бъде прода-
дена под масата, а да оста-
не в България. Три култури
има в Европа - римската,
византийската и тракийска-
та, която е така добре запа-
зена у нас. Ние самите не
разбираме какви щастливи
хора сме с това богатство.
Наистина част от тези сък-
ровища е в ръцете на част-
ни колекционери, друга е в
музеите. Нима искаме да за-
губим тракийската култура
само защото не можем да си
устроим законите.

"Вие сте жива легенда в Ар-
мения с онова, което сте  напра-
вили след катастрофалното зе-
метресение през 1988 година, ос-
тавили сте много дълбока следа
с доброто си дело, което и сега,
след 32 години, се предава от
уста на уста, за да го знае и
помни и младото поколение." С
тези думи новоназначеният пос-
ланик на Армения у нас Армен Еди-
гарян се обърна към председате-
ля на Комисията по културата и
медиите Вежди Рашидов на сре-
щата им в Народното събрание
през октомври 2020 г.

Вежди Рашидов е почетен
гражданин на Армения заради из-
ключителния си жест към армен-
ския народ след земетресението,
когато заедно с художника Георги
Трифонов даряват на най-пост-
радалия район в град Спитак 60
хиляди долара от изложбата си в
Индия  и от последвалата  из-
ложба във Франция. Двамата твор-
ци са на летището в Москва, на
път за Делхи, когато ги застига
вестта за голямото природно бед-
ствие и спонтанното им решение
е всички пари от продадените
картини да бъдат дарени на Ар-
мения. Миналата година Вежди Ра-
шидов получи и специален сер-
тификат от арменското правител-
ство заради безценната си по-
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мощ за бедстващото население
на Спитак през 1988 г. Той е и
носител на златен медал на Ар-
мения за изключителен принос в
областта на културата.

През юни 2012 г. на специал-
на церемония в Ереван Армения
награди Вежди Рашидов с най-
високото отличие - Златен медал
за изключителен принос в култу-
рата, съобщи пресцентърът на Ми-
нистерството на културата.

"Името на Вежди Рашидов е
записано със златни букви в сър-
цето на арменския народ заради
безценната помощ, която той ока-
за на пострадалия от катастро-
фалното земетресение арменски
град Спитак през 1988 г. А твор-
чеството на Вежди Рашидов като
художник и дейността му като ми-
нистър на културата на България
ние оценяваме изключително ви-
соко, затова Златният медал -
най-високото държавно отличие
на арменското Министерство на
културата, е само част от висо-
ката ни оценка за него", заяви,
преди да връчи отличието, минис-
търът на културата на Армения Ас-
мик Погосян.

"Благодаря много, за мен е
чест да притежавам тази висока
държавна награда, а още по-го-
ляма чест е голямата обич и приз-
нание на арменския народ, които

получавам днес", заяви Вежди Ра-
шидов.

За уважението към твореца и
благотворителя Вежди Рашидов
свидетелстват архивите отпреди
9 години. Тогава той бе на двуд-
невно официално посещение в Ар-
мения, месецът е юни 2012 г. Ви-
зитата му бе съпроводена от из-
ключително внимание от страна
на домакините. За да го посрещ-
не в Ереван, специално пристиг-
на посланикът на Армения у нас
Арсен Схоян. Кметовете и ръко-
водствата на Таушкая област, на
град Билижан и на град Хеван,
през които мина делегацията на
Вежди Рашидов. Така те засвиде-
телстваха уважението си към "ге-
роя на паметта", както наричат
Вежди Рашидов в Армения, към
твореца и към министъра.

Министър Вежди Рашидов и
арменската му колежка Асмик По-
госян подписаха на специална це-
ремония Програма за културно
сътрудничество.

През 2012 г. тогавашният ми-
нистър на културата и почетен
гражданин на Армения Вежди Ра-
шидов бе на аудиенция в Пър-
вопрестолния свети Ечмиядзин -
резиденция на арменския патри-
арх. Архиепископ Ованесян пре-
даде специалната благословия към
България и българския народ от

името на арменския патриарх Ка-
толикос Гарегин Втори. Архиепис-
коп Ованесян увери министър Ра-
шидов, че Армения никога няма
да забрави ръката за помощ, ко-
ято Рашидов е протегнал в един
от най-трудните моменти през
1988 г.

"Духовенството и културата не
могат едни без други. Горд съм,
че и арменският и българският
народ имат памет за доброто", ка-
за министър Вежди Рашидов.

Във водената от министър Ра-
шидов в Армения делегация са
Хайгашод Агасян и Антраник Ара-
баджиян - Астор. Талантът на ма-
га Астор е възхитителен, а Хайга-
шод Агасян е истински пратеник
на хармонията - така представи
двамата именити български твор-
ци от арменски произход минис-
тър Рашидов и на срещата в Пат-

Удостоен е със златтния медал на Кралския артистичен кръг на Барселона

риаршията, и на церемонията в
Министерството на културата.

Богатата програма на визита-
та на министър Рашидов през
2012 г. включва още посещение
на музея на прочутия художник
Мартирос Сарян, разглеждане на
уникалния манастирски комплекс
"Агарцин", посещение на учили-
щето "П. К. Яворов", среща с кмета
на Ереван Таран Маркарян.

Рашидов бе гост и на градо-
вете Спитак и Гюмри.

Заради помощта и съпричастността с трагедията на арменския народ след
земетресението от 1988 г. българският творец е почетен гражданин на
републиката и носител на много арменски отличия

С внучките си от сина си Влади
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Най-големият монумент на Балканите и
Европа е паметникът „Създатели на
българската държава“ в Шумен

Най-големият истори-
чески паметник у нас се
намира на 6 км от град
Шумен, на 450 метра
надморска височина.
Разположен е на хълма
Илчов баир. Идеята за
изграждането на паметника
възниква през 1977 година
при подготовката за чест-
ванията на 1300-годишни-
ната от създаването на
България (681 г.).

Строежът започва през
август 1979 година, а
откриването на монумента
е на 28 ноември 1981-ва.
Тук се намира най-голяма-
та в Европа мозайка -
триптих, на открито, която
заедно с 21 скулптури
символизира идеята за
създаването, развитието и
възхода на българската
държава в периода от VІІ
до Х век, когато Шуменски-
ят край е център на държа-
вата. В основата на памет-
ника е поставена капсула с
послание към поколенията.

Грандиозният паметник
пресъздава най-важните
моменти от историята на
Първото българско царст-
во, като представя хановете
Аспарух - основателя,
Тервел - първия български
дипломат, получил титлата
"кесар" от византийския
император, Крум - законо-
дателя, Омуртаг - строите-
ля, княз Борис - покръсти-
теля, цар Симеон Велики и
книжовниците Климент,
Наум и Ангеларий.

 Паметникът "Създатели
на българската държава" е
дълъг 140 метра и висок 50
метра. За изграждането му
са работили 1000 души на
три смени. Изкопана 2300
куб. м земна маса, използ-
вано е 2400 тона арматур-
но желязо и 50 000 куб. м
бетон. 22 месеца строеж.
Огромните гранитни
блокове се доставят от Гара
Мездра. Работи се ден и
нощ, независимо от време-
то. В слънце, дъжд, студ,
дълбоки снегове и силни
ветрове.

Въздействието от тези
забележителни фигури се
подсилва от цветните пана
на мозайките и фрагменти-
те от надписи, които всеки
българин знае, като този,
който започва с думите:
"Човек и добре да живее,
умира и друг се ражда…" А На стр. 10
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над всичко това, на 50
метра височина, се извися-
ва фигурата на лъва -
символ на българската
мощ и жизненост. Мястото
на този архитектурен
комплекс е избрано прециз-
но в най-високата част на
Дунавската равнина -
Шуменското плато.

Пръв е изобразен хан
Аспарух (смятан за осно-
вател на България) - той е
представен със забит в
земята меч и ръце, вдигна-
ти в различни посоки,
които показват къде ще
бъде българската държава:
"Тук ще бъде България! -
под това небе, на тази
земя". Зад него захожда
величествена фигура на

кон - най-почитаното
животно от прабългарите.
На опашката му са изписа-
ни части от летописа
"Именник на българските
владетели".

След това следват
скулптурите на Тервел,
Крум, Омуртаг (български
ханове, управлявали през
VIII и IX в.), които се
извисяват на 18 м височи-
на, а около тях са изобра-
зени откъси от стари
византийски хроники. Под
тях е записана мъдростта
на хан Омуртаг: "Човек,
дори и добре да живее,
умира и друг се ражда и
нека роденият по-късно,
като види тези писмена, си
спомни за този, който ги е

направил… името му бе
Ювиги хан Омуртаг".

Хан Тервел през 705
година пречи на арабите
да превземат Константино-
пол, като помага на визан-
тийския император Юсти-
ниан II да си върне прес-
тола. За тази заслуга
получава титлата кесар -
втора след императорската
и областта Загоре, Северна
Тракия.

Хан Крум е първият
български стратег и зако-
нодател. Надписите около

неговата фигура разказват
как през 813 година дости-
га до вратите на Констан-
тинопол и демонстрира
силата си, като извършва
ритуално жертвоприноше-
ние пред очите на смутени-
те византийци. С поглед
към ръцете, показващ
ограничение, Крум казва:
"От тук дотук - извън тези
рамки е непозволено и
наказуемо". Хан Омуртаг -
известен като строител и
философ. Той успява да
осигури на българския
народ 30-годишен мирен
договор с Византия.

Следващата статуя е на
княз Борис I, който въвеж-
да християнската вяра през
864 година. Фигурата му е
приведена, устремена
напред, като че ли се взира
в далечината, за да открие
правилния път за своя
народ. Над него е образу-
ван слънчев кръст, който
символизира приемането
на християнството, тъй
като именно той покръства
българите.

Златният век на Бълга-
рия при управлението на
Симеон Велики (893 - 927)
е представен с 11 фигури.
Фигурата на владетеля е
заобиколена от книжовни-
ци, боляри и воини. Срещу
тази композиция са изобра-
зени част от крепостните
стени във Велики Преслав.
В залата "Златният век"
скулптурата на цар Симеон
заема централно място, тъй
като той превръща Бълга-
рия в една от най-великите
европейски държави по
време на управлението си
от 893 до 927, и успява да
увеличи българската тери-
тория до три морета: Черно,
Егейско и Адриатическо.
България е в небивал
икономически културен и
духовен разцвет и този
период от историята й е
известен като "Златен век"
за българската държава.
Високо вдигнатата лява
ръка на Симеон е символ
на държавната власт, а
дясната му служи за опора
и неслучайно от тази
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страна се намират неговите
книжовници. Под него са
поставени болярите, които
са му помогнали да стигне
до важни държавни реше-
ния. В залата "Златният
век", освен фигурата на
Симеон, са и тези на
Климент, Наум и Ангела-
рий.

На върха на мемориала
е поставен гранитен лъв,
тежащ 1000 тона. Разполо-
жен е на 52 метра височина.
Изпълнен е от 2000 елемен-
та по-тъмен гранит. Използ-
ван е кран, а поставянето
му е една от най-трудните
задачи по изработката на
паметника. Зад опашката му
има стилизирана пеперуда
(лястовица). Тя е добавена
по-късно. В азиатската
култура тя е символ на
дълголетието. Замисълът е,
че както тя преминава през
различни метаморфози, така
и в развитието си България
преживява възходи и
падения през съществуване-
то си.

Бетонните тела, на
които е монтирана мозай-
ката - триптих, са разполо-
жени под различен ъгъл,
за да се покаже постъпа-
телното развитие на дър-
жавата. Чрез три отделни
шрифта е показано разви-
тието на българската
държава.

В първото пано е
представена руническата
писменост, "чертите и
резките", използвани от
прабългарите, сред които
се отличава знакът на
Тангра. При второто пано
е изобразена глаголицата,
а накрая кирилицата.

Всяко от телата, на
които са монтирани мозай-
ките, е под различен ъгъл -
45о, 60о и 90о. Композиция-
та трябва да представя
идеята за постъпателното
развитие на държавата.
Воините в първото пано,
"Победителите", с аклама-
ции приветстват хана,
облечен в пурпурна ризни-
ца. Лицата на фигурите,
изобразени във второто
пано, имат нерадостно
изражение. Така се демонс-

трира, че приемането на
християнството не е мина-
ло без съпротива. Третото
пано пресъздава братята
Кирил и Методий, техните
ученици Наум, Климент,
Ангеларий, Сава и Горазд,
както и книжовниците и
строителите на Симеоно-
вия "Златен век". Мозайки-
те са изпълнени от 12
художници в София.
Техниката на изработване
е следната: камъчетата са
поставяни в тави с леярска
пръст. Фигурите са изпъл-
нени в позитив, залети са
с лепило и върху него е
поставен плат.

След транспортирането
им до Домостроителния
комбинат в Шумен са
обърнати и залети с бял
цимент и армиран бетон.
Преди започване на монти-
рането на бетонните тела
платът е свален. Монтира-
нето и изливането на телата
се извършва паралелно.
Преобладават естествени
камъни, съчетани с изкуст-
вен смалт - златен, сребъ-
рен, червен и черен.

От паметника се разк-
рива красива гледка към
целия Шумен. В далечина-
та се виждат и скалите,
където е изсечен Мадарски-
ят конник! От Шумен до
паметника се стига по 1300
стъпала. По стъпалата има
13 площадки за почивка, а
началото е при сградата на
Драматичния театър
"Васил Друмев" с четири
грифона. До паметника
може да се стигне и по
панорамен път от Шумен.

Авторите на проекта са
арх. Благой Атанасов и
скулпторите Крум Дамянов,
Иван Славов, инж. Влади-
мир Стамов. В процеса на
работата към колектива са
включени арх. Анета
Каменова-Булант, като
съавтор на подхода към
паметника, арх. Георги
Гечев за разработване на
работния проект на памет-
ника, художниците: Симеон
Венов и Владислав Паска-
лев, инж. Преслав Хаджов
и инж. Александър Васи-
лев. От създаването си
досега паметникът е пос-
рещнал общо близо
2 400 000 туристи, посоч-
ват от община Шумен.
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Живко КОНСТАНТИНОВ,

от личния блог на автора
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Източното крило на Сла-
вянобългарския манастир
"Св. Великомъченик Георги"
на Атон възвръща автентич-
ния си облик след повече от
200 години

За втори път Министерс-
кият съвет отпусна средства
за ремонта на Източното
(Банското) крило на Славя-
нобългарския манастир "Св.
Великомъченик Георги" на
Света гора (Атон). Това е
сграда, която е от 1756 г. и
оттогава са правени само
частични ремонти. Затова се
налагаше да бъде направен
цялостен ремонт, който да
придаде завършен вид на ма-
настира.

Започнахме ремонта на
две от трите основни части
на Банското крило, след като
първите средства за това бя-
ха отпуснати от българското
правителство в края на 2019
г., каза за БТА отец Гавриил
от Славянобългарския манас-
тир "Св. Великомъченик Ге-
орги" на Света гора.

Той разказа, че с първите
средства, отпуснати от бъл-
гарската държава в края на
2019 г., е била реставрирана
почти цялата конструкция на
сградата, оправени са били
и фасадите й. Сега продъл-
жава възстановяването на
сградата и подмяната на раз-
лични системи - за отопле-
ние, осветление и за венти-
лация. Ремонтиран беше и
покривът на манастира, обяс-
ни отец Гавриил.

Източното или Банското
крило в Славянобългарския
манастир "Св. Великомъче-
ник Георги" на Атон е пост-
роено преди повече от двес-
та години със средства на
заможния банскалия хаджи
Вълчо. В него българският
будител Паисий е довършил
своята "История славянобъл-
гарска".

Служебното правителство
одобри на 17 ноември тази
година допълнителни разхо-
ди по бюджета на Министер-
ския съвет за 2021 г. в раз-
мер на 2,3 милиона лева.
Средствата са за довършва-
нето на ремонта и за рекон-
струкцията на Източното
(Банското) крило на Славя-
нобългарския манастир "Св.
Великомъченик Георги" на
Атон.

"За момента външният
вид на тази част от манас-
тира придава занемарен об-
лик на цялата обител. Всеки
поклонник, който посещава
други манастири на Атон и
вижда как те са обновени, и
когато влезе в Зограф, невол-
но си задава въпроса: "Защо
тук се вижда такава разру-
ха?". Затова и главна цел на
монашеското братство в Зог-
рафската обител е обновява-
нето на Банската махала,
както още са наричали това
крило в по-старо време",
обясни отец Гавриил.

В източното крило на ма-
настира, построено преди по-
вече от двеста години, сега
продължават започнатите
през 2019 г. ремонтни и рес-
таврационни дейности, като

Един от големите търгов-
ци на памук от Беломорие-
то през 18-и век - хаджи
Вълчо се замогва значител-
но, като продава стоката си
на новопоявилите се мани-
фактури в Западна Европа.
Някои негови сънародници
- търговци, правят банки
във Виена, а той решава да
вложи своите средства във
вечната небесна съкровищ-
ница.

Праз 1758 г. хаджи Въл-
чо построява за своя сметка
Източното крило в Зографс-
кия манастир, наричано още
"Банската махала". Призна-
телните отци го вписват в
ежедневния ктиторски поме-
ник. През 1764 г. строи храм
до манастирските порти, а
по-късно се уединява като
монах с името Пафнутий
около храма "Рождество Бо-
городично", недалеч от ма-
настира. Този наш сънарод-
ник остава в паметта на ма-
настирското братство като
един от големите благодете-
ли на обителта.
Основаването

Един от най-старите ма-
настири на Атонската пла-
нина - Зографската света оби-
тел, има за свой небесен пок-
ровител Свети великомъче-
ник Георги.

Често обителта е нарича-
на "Зограф" или Зографски
манастир заради чудото,
свързано с основаването й.
През 919 г. младото манас-
тирско братство строи храм
и е в недоумение на кого да
го посвети. Изненадващо
върху чиста дъска за икона
се появява ликът на Свети
Георги. Отците възприемат,
че великомъченикът сам изог-
рафисва своя образ и затова
иконата е наречена "Зограф",
а оттам и обителта получава
същото название. В същото
време образът изчезва от
икона в манастирски храм в
град Лида - Мала Азия. В
откровение към тамошните
жители светецът им открива,
че си е намерил нов дом, за-
щото Господ предава тамош-
ните земи на сарацините по-
ради умножилите се грехове
на хората.
Ктиторите

Зографският манастир е
основан в края на 9-и век
(898 г.) от трима братя по
плът - Моисей Аарон и Йо-
ан, от царски род на тога-
вашното българско царство.
Това свято място традици-
онно е покровителствано и
подкрепяно от много бъл-
гарски царе, а също така и
от византийски, молдовски,
османски и руски владете-
ли. "Обновител на обител-
та" е наричан цар Йоан II
Асен, който чрез царска гра-
мота - хрисовул, дарил щед-
ро манастира със землища
по всички краища на царс-
твото си.

Зограф често е наричан
"Манастирът на българите".
Запазените дарителски поме-
ници, четени в на проско-
мидията в олтара на събор-
ния храм, са свидетелство
на монашеските молитви за
дарителите и показват, че
през многовековната исто-
рия на манастира животът
на народа ни и този на ма-
настирското братство са вза-
имно проникнати, подчерта
отец Гавриил.

Светата обител
е българска
от 1100 години

Фануилска чудотворна икона на св. Георги

Зографският манастир

конструктивното му укрепва-
не е извършено в значител-
на степен. С извършването
на планираните дейности ще
бъде възстановен автентич-
ният облик на манастира,
който през вековете е бил
стожер на българската духов-
ност. Поддръжката и грижа-
та от страна на българската
държава са свързани с това
да бъде съхранен български-
ят характер на Зографския
манастир "Св. Великомъче-
ник Георги".

Славянобългарският ма-
настир "Св. Великомъченик
Георги", наричан още Зог-
рафски манастир, е българс-
кият православен манастир
в Света гора на полуостров
Атон, в Гърция. Той е един
от най-големите манастири
на Света гора.

Важното е да се знае, че
Зографският манастир на
Света гора е български ма-
настир от 1100 години на
Атон. Това е манастирът, кой-
то винаги е бил населен от
български монаси и за него
са се грижели българските
царе или държавата, подчер-
та отец Гавриил.

Той изрази увереност, че
до една година ремонтът ще
завърши, средства има и рес-
таврационните дейности се
осъществяват по план. "Теж-
ките неща и неяснотите вече
преминаха, и те бяха свър-
зани с това да се види как да
се издигне сградата, как вът-
решно да й се оправи конст-
рукцията", каза отец Гаври-
ил.

По думите му, от 250 го-
дини, откакто е строена
сградата на манастира, не е
имало цялостен ремонт. Има-
ло е само частични подоб-
рения, но цялостен ремонт
от 250 години не е имало.
"Едно време конструкцията е
била от дърво и камък, и е
била доста устойчива във
времето. Единствено водата
пречеше, но покривът е под-
държан през годините и сто-
летията. След като се възс-
танови сградата, ще бъде в
първоначалния й вид, зато-

ва и този ремонт е тежък,
защото целим да се запази
автентичният вид", каза отец
Гавриил.

Той съобщи, че управле-
нието на манастира се осъ-
ществява от български мо-
наси. В него има също два-
ма монаси от Грузия и два-
ма монаси от Молдова. Об-
що монасите в манастира
са 38.

Манастирът е отворен за
посетители, но единственото
ограничение е свързано с
COVID-19. Затова и се из-
дават по десет документа за
посещения в Света гора - за
по десет човека на манастир
на ден. Това е изискването
на управата на Света гора,
като то е свързано с проти-
воепидемичните мерки, обяс-
ни отец Гавриил.

Той припомни, че през
2010 г. с държавни средства
беше обновена и реставри-
рана конструкцията на кам-
банарията, която се намира
в средата на Източното кри-
ло. Това е сложило началото
на обновяването на най-ста-
рата запазена част от манас-
тира.
Библиотеката

Съдържанието на древни-
те ръкописи и печатни кни-
ги показва духовните и ас-

кетически подбуди на мона-
шеското братство за сбирка-
та в книгохранилището. Зог-
рафската библиотека предс-
тавлява уникална по своето
съдържание сбирка на ръко-
писи и печатни издания.
Най-ранните ръкописи дати-
рат от края на 10-и век, а
създаването на ръкописни
произведения - оригинални
и преписни - продължава до
средата на 20-и век. Естест-
вено, най-много са славян-
ските ръкописи, но в ръко-
писното наследство на ма-
настира се намират също и
гръцки, влашки и дори япон-
ски и арабски ръкописи. Об-
щият им брой е над 1000.

Печатните книги в биб-
лиотеката са над 30 000 и
също показват непрекъсна-
тата грижа на монашеското
братство за набавяне на
книги още от началото на
книгопечатането. Най-ран-
ните печатни издания в биб-
лиотеката датират от нача-
лото на 16-и век. Тематика-
та на книжната сбирка обх-
ваща всички области на зна-
нието, а езиците също са
най-разнообразни - българ-
ски, църковнославянски,
руски, гръцки, латински и
всички съвременни евро-
пейски езици, разказа отец
Гавриил.
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Çàäúëáî÷åíî è ïðèíîñíî èçñëåäâàíå
Наскоро издателство „Авангард Прима“ издаде книгата на Алекси Тасев
„Дупнишка (Станкедимитровска) околия. Бележити и известни лица“

През последните години
Алекси Тасев се утвърди като
един от най-задълбочените
изследователи на Дупнишкия
край. Той издаде няколко
книги, свързани с историчес-
кото, икономическото, кул-
турното, духовното и спорт-
ното развитие на Дупница и
Дупнишка околия. В тях лю-
бознателният читател наме-
ри много полезни факти и
сериозни изводи за комплек-
сното развитие на този мно-
го живописен и борчески край
на нашата Родина. Книгата
се състои от две глави.

В първа глава "Дупниш-
ка" (Станкедимитровска) око-
лия е направена кратка ис-
торическа справка на Дуп-
нишката каза (околия). От
Грамотите на цар Иван
Шишман от 1373 г. и на цар
Иван Александър се вижда,
че села от района са били
към Търновското царство и в
Константиновото деспотство.

Според един от най-извес-
тните изследователи на райо-
на, Йордан Иванов, след вли-
зането на града в Констан-
тиновото княжество започва
историята на Дупница, която
лека-полека започва да се из-
дига като град, който лежи на
пътищата между София и Из-
точна Македония, между Тра-
кия и Скопие, откакто захва-
ща да се среща името й (Асен
Меджидиев, "История на град
Станке Димитров (Дупница)
и по-крайните му от 14-и век
до 1912-1963 г. (Издателство
ОФ, 1969 г., стр. 21).

В главата се разглежда
по-подробно териториалното
деление на страната и фор-
мирането на околията след
Освобождението до закрива-
нето й - на 21 януари 1959 г.

Авторът проследява под-
робно формирането на села-
та и управлението през то-
зи период.

Сред най-значителните
събития в управлението на
околията е Дупнишката ко-
муна в периода 1920 до 1923
г., когато кметът на Кому-
ната д-р Коста Петров  про-
вежда много конкретни дей-
ствия за развитието на гра-
да и подобряване положе-
нието на бедните.

Извършеното от комуна-
та нарушава спокойствието
на богатите, които чрез на-
емници от македонстващите
убиват кмета на комуната
Коста Петров.

В главата се прави физи-
ко-географски преглед на
околията, населените места
и населението.

Заслужава да се изтъкне,
че в Дупнишка околия е най-
интересната и дивна част на
Рила планина със Седемте
езера - Сълзата, Окото, Бъб-
река, Близнака, Трилистни-
ка, Рибното (шестото) и Сед-
мото езеро.

Посещението на езерата
доставя изключително удо-
волствие на туристите.

Във втората глава "Беле-
жити и известни личности",
родени в околията и свърза-
ни с нея, чиято дейност и
известност минава граници-
те на родното място, са отк-
роени три периода, в които
са разгледани характерните
особености и са подробни
факти от тяхната дейност.

В първия период отпреди
Освобождението до 1900 г. се
разглеждат личности и биог-
рафии, свързани с Възраж-
дането. Подчертана е ролята
на Рилския манастир като ду-

ховно средище в продълже-
ние на векове. Авторът съ-
вършено естествено започва
с основните моменти в жи-
вота и дейността на свети
Иван Рилски- първия бъл-
гарски монах и основател на
Рилската обител.

Авторът разглежда двете
версии за живота на Иван
Рилски.

Първата е, че е роден в
болярски среди, и втората, че
е роден в малкото село Скри-
но, сгушено в пазвите на
Осоговската планина. Иван
Рилски се уединява в Рила
планина. Води отшелничес-
ки живот. Проследена е ис-
торията, свързвана с прена-
сяне мощите на светеца.

През този период се отк-
роява с дейността си Хрис-
таки Павлович - възрожден-
ски учител и писател. Хрис-
таки Павлович е учил в Рил-
ския манастир. В Свищов ос-
новава първото българско
училище наречено славяно-
елинско.

За нуждите на обучение-
то написва аритметика и ге-
ография.

тие за фотоелектретно състо-
яние, което е в основата на
създаването на копирната
техника.

 Алекси Тасев подчертава,
че в златната книга на бъл-
гарските откриватели и изоб-
ретатели досега са вписани
15 български открития, чи-
йто приоритет се потвърди
от световната научна общес-
твеност.

На първо място е откри-
тието на академик Георги
Наджаков.

Специално следва да се
открои името на професор
Георги Китов, който със сво-
ите археологически разкоп-
ки се превърна в българс-
кия Индиана Джоунс.

В книгата могат да бъдат
откроени редица дейци на по-
литическия и културния
фронт, родени в околията.

На първо място сред тях
следва да се подчертае живо-
тът и борбата на Станке Ди-
митров за социални проме-
ни и моралното право, кое-
то той завоюва, градът да но-
си неговото име. Крайно вре-
ме е компетентни държавни
органи отново да върнат
името на града на негово име
и се намери подходящо мяс-
то за паметника му в центъ-
ра, откъдето беше свален.

В книгата ще открием, че
в околията са родени редица
политически дейци с нацио-
нална известност, админист-
ративни, стопански дейци,
бизнесмени, известни дейци
на изкуството и културата.

Няма българин, който да
не се наслаждава на талан-
та и интелектуалността на
родената в Дупница Невена
Коканова.

Открояват се имената на
Кирил Зарев от с. Мало се-
ло - заместник-председател
на Министерския съвет през
10.11.1990 г. - председател на
БНБ.

До него е известният дуп-
ничанин академик Илчо Ди-
митров - един от най голе-
мите български историци,
министър от две правителст-
ва на България.

Книгата на Алекси Тасев
"Дупнишка околия. Бележи-
ти и известни дейци" е на-
писана на основата на доку-
ментални материали, задъл-
бочено изучаване на комп-
лексното развитие на регио-
на. Написана е с хъс и прек-
лонение пред заслужилите.

Заслужава специално
внимание предложението на
автора компетентните дър-
жавни органи по предвари-
телно изготвен план да от-
дават заслуженото на заслу-
жилите.

Книгата на доц. д-р Алек-
си Тасев е изстрадана от ав-
тора.

Тя е четивна и може да
бъде много полезна за обу-
чението и възпитанието на
подрастващото поколение, на
всички, които се интересуват
от това, което са направили
техните предшественици.

Доц. д-р Гале ХРИСТОВ

Написва и редица други
съчинения, сред които осо-
бено място заема първата
печатна "Славянобългарска
история по Паисий". Хрис-
таки Павлович оставя мно-
го ценни учебници и про-
читни книги.

След Освобождението в
околията са родени дейци в
различните сфери на живо-
та. Заслужава да се открият
имената на хора, родени в
околията, които получават
широко международно приз-
нание в областта на научно-
то и художественото творчес-
тво и културата. Сред тях е
роденият в село Фролош Вла-
димир Димитров Поппетров
- Майстора - художник, педа-
гог. Eдно от най-големите
имена в българската живо-
пис, със световно признание.
Неговите картини, посветени
на плодородието и прелестни-
те моми в Шишковци и Див-
ля остават в историята.

Изключителни са пости-
женията на родения в Дуп-
ница академик Георги Над-
жаков. Благодарение на не-
говото феноменално откри-
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Снимки Интернет

Борбата с Covid кризата ще ангажира цялото внима-
ние на новото правителство на Германия, заяви
кандидатът за канцлер Олаф Шолц, който днес ще
положи клетва като деветия канцлер на следвоенна
Германия. Социалдемократите, Зелените и либерали-
те подписаха договора за създаване на коалицион-
но управление. "Започва нова ера, започваме рабо-
та още тази седмица", обяви бъдещият финансов
министър Кристиян Линднер, който потвърди, че
след пандемията новото правителство се връща към
строгата финансова политика и забраната за поема-
не на нов дълг от 2023 г. В кабинета ще има 16
министри. Договорът за създаване на социаллибе-
рална коалиция, която наследява голямата коалиция
на Ангела Меркел, е 177 страници.

×åõèÿ âúâåæäà çàäúëæèòåëíà âàêñèíàöèÿ
ñðåùó COVID-19
Ìÿðêàòà å çà çäðàâíè ðàáîòíèöè, ïîëèöàè, âîåííè
è âñè÷êè õîðà íàä 60-ãîäèøíà âúçðàñò

Чешките власти ще
въведат задължителна
ваксинация срещу COVID-19
за хора, които работят в
болници и старчески домо-
ве, както и за полицейските
служители, войниците и
някои други професии наред
с всички хора над 60-
годишна възраст, заяви

Ваксинационният център
в Двореца на децата в
румънската столица
Букурещ влезе в духа на
зимните празници по
необичаен начин - с
коледна елха, направена
от над 19 000 празни
флакона ваксина срещу
COVID-19. Елхата от дози
на ваксините "Пфайзер/
Бионтех" и "Модерна" е
висока 3 м, като са
използвани над 19 000
флакона.

здравният министър Адам
Войтех, цитиран от Ройтерс.

Страната с 10,7 млн.
жители изостава от средни-
те нива на ваксинация
срещу COVID-19 в ЕС и
преживява поредна вълна
на инфекциите, която прину-
ди болниците да съкратят
приема на неспешни паци-

енти и да призоват на
помощ армията и добровол-
ци.

Австрия въведе задължи-
телна ваксинация за всички
граждани, а някои страни,
сред които Германия,
обсъждат налагането на
задължителна имунизация. И
други страни тръгват по този път. Това е тенденция,

която ще стане водеща в
Европа, смята Войтех,
цитиран от БТА.

Европейският клон на
Световната здравна органи-
зация (СЗО) изрази пред-
пазливост по въпроса за
задължителна имунизация
срещу Covid-19, но призова
за по-добра защита срещу
коронавируса при децата.
Регионалният директор на
СЗО Ханс Клуге изтъкна, че
задължителната ваксинация
трябва да се разглежда като
абсолютно крайна мярка.

Той добави, че се наблю-
дава увеличение на заразе-
ните сред всички възрасто-
ви групи, но най-високо е
равнището в тази от 5 до 14
г. Решенията за ваксиниране
на децата трябва да бъдат
обсъждани и приемани на
национално ниво, смята
регионалният директор на
СЗО.

Само ваксинирани ще
могат да участват в нового-
дишните тържества в приз-
натата само от Анкара
Севернокипърска турска

република (СКТР), предаде
турската частна телевизия
НТВ.

Кипърските турски
власти въведоха нови
правила срещу разпростра-
нението на COVID-19, които
предвиждат обществените
пространства на закрито да
могат да бъдат посещавани
единствено от хора с
поставени две дози ваксина
срещу коронавирус. Кипър-
ските турци с незавършен
ваксинационен курс ще
могат да влизат в места
като супермаркети, държав-
ни служби и банки единст-
вено с негативен PCR-тест,
направен през последните
72 часа.

Забранено ще бъде и
събирането на над 10 души
при гостуване в домовете,
обяви здравното министерс-
тво. В новогодишните
празненства ще могат да
участват единствено вакси-
нирани с две дози, при
спазване на изискването за
социална дистанция от два
кв. м на открито и три кв. м
на закрито. ç

Íàêðàòêî

:

Хърватската
гранична полиция е задържала над 300 000 пакета цигари, пренасяни
контрабандно в камион с български регистрационни номера. Шофьорът е
49-годишен гръцки гражданин, а камионът е бил задържан в неделя в
района на община Товарник в близост до границата със Сърбия. Камионът
и цигарите са конфискувани за неплащане на акциз в размер на 5,7 млн.
хърватски куни.
Обединените арабски емирства
(ОАЕ) намаляват работната седмица на 4,5 дни и преместват уикендите от
петък и събота в събота и неделя. "ОАЕ са първата държава в света,
въвеждаща национална работна седмица, която е по-къса от глобалната 5-
дневна работна седмица", съобщи официалната информационна агенция
WAM. "Националната работна седмица" ще е задължителна за органите на
федералното правителство от 1 януари 2022 г., като с нея се цели по-
добър баланс между работа и почивка, както и по-добра икономическа
конкурентоспособност, посочва държавната медия. ОАЕ стават единстве-
ната страна в Персийския залив, в която уикендите ще бъдат в събота и
неделя. С този ход тя приема модел, използван от повечето неарабски
страни. Уикендите ще започват около обяд в петък - ден за молитва в
мюсюлманските страни. През последните години ОАЕ, които са регионален
център за търговия и туризъм, предприеха редица мерки, за да направят
икономиката на арабската страна по-привлекателна за чуждестранни ин-
вестиции и кадри с оглед на растящата икономическа конкуренция от
съседна Саудитска Арабия.
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Рома няма да тренира в
София преди предстоящия
в четвъртък от 19,45 часа
последен мач от груповата
фаза на Лигата на конфе-
ренциите срещу ЦСКА,
съобщава "Тема Спорт".
Футболистите на Жозе
Мауриньо пристигат за
задължителна победа, тъй
като в момента се нами-
рат на точка от лидерската
позиция, която дава право
за участие на 1/8 финали-
те в турнира. Второто
място пък води към 1/16
финалите. Специалния със
сигурност ще иска да си
спести два допълнителни
мача през пролетта, но за
целта е нужна освен
победа в София и грешка
на Бодьо/Глимт при госту-
ването на Заря (Луганск).
Норвежците имат 11 точки,
а римляните - 10.

31-годишният шотландец
Ник Уолш получи наряд от
УЕФА за мача между
ЦСКА и Рома от група "С"
на Лигата на конференции-
те. Уолш е познат в бъл-
гарския футбол, след като
през тази година на два
пъти имаше наряди за
мачове с участието на

Æîçå Ìîóðèíüî êðèå Ðîìà
ïðåäè ìà÷à ñ ÖÑÊÀ â Ñîôèÿ
Шотландецът Ник Уолш ще ръководи двубоя на Националния
стадион "Васил Левски"

Îïåðèðàõà â Ãåðìàíèÿ
ôóòáîëèñò íà Ëåâñêè

Един от основните фут-
болисти на Левски през то-
зи сезон, Андриан Краев,
претърпя операция в Герма-
ния, съобщава Sportal.bg.
Той със сигурност пропус-
ка последната среща за
2021 година на "сините" с
Берое през уикенда, като
желанието на треньорско-
то ръководство е да бъде
готов за втората седмица
от подготвителния период
през януари. Халфът от над
една година се бори с трав-
ма, която му пречи да по-
каже 100% от своя потен-
циал. Контузията в аддук-
торите беше получена след

Голмайстор №1 на Бъл-
гария за всички времена
Мартин Камбуров  опро-
верга информациите, че во-
ди преговори с Локомотив
(София).  "Няма такова не-
що. Вариантите са само
два - или слагам край на
кариерата си още сега,
веднага след мача с Левс-

Ìàðòèí Êàìáóðîâ ñïèðà ñ ôóòáîëà,
àêî íå ïðåïîäïèøå ñ Áåðîå

Отборът на Рома започна подготовка за гостуването на ЦСКА още в
понеделник. "Вълците" подновиха тренировки на базата си в Тригория
след тежката загуба от Интер с 0:3 в дербито в Серия А.  Четирима

играчи - Стефан Ел Шаарауи, Лоренцо Пелегрини, Леонардо Спинацола
и Карлес Перес, лекуват контузии, като единствено последният може да

се възстанови и да попадне в групата за гостуването в София.

41-годишният Мартин Камбуров обяви, че ще приключи кариерата си в Берое

наши отбори. На 5 август
той беше съдия за среща-
та от Лигата на конферен-
циите между Локомотив
(Пловдив) и ФК Копенха-
ген, завършила при резул-
тат 1:1. Само месец по-
късно шотландецът се
завърна в България, но
като четвърти рефер на
световната квалификация
срещу Литва (1:0).

Ник Уолш е известен в
Шотландия като един от
съдиите, които не са
харесвани от местния
гранд Селтик. Причината
за това е, че по професия
реферът е учител по
физическо възпитание в
колеж, където учат повече-
то от юношите от академи-
ята на Рейнджърс. След
мачове на "детелините",
ръководени от Уолш, от
клуба често имат претен-
ции към работата му.

В същото време Греъм
Кери си тръгна от Бълга-
рия преди мача срещу
Рома. Причината е лична и
от ЦСКА категорично
отказват да говорят за
нея. Кери е един от най-
големите професионалисти
сред играчите и ръководст-

ки. Или ще остана в Берое
до края на първенството,
след което, както се вика,
окачвам бутонките завина-
ги", заяви звездата на ста-
розагорци пред БЛИЦ.

"Двубоят с Левски е в не-
деля. Максимум четири-пет
дни след това ще стане яс-
но всичко. Ако ще поиграя

още малко футбол, ще е са-
мо и единствено в Берое и
никъде другаде. Ще бъда
напълно лоялен към отбо-
ра, в който съм в момента
и с чийто екип подобрих
рекорда за най-много го-
лове в българското първен-
ство", добави Мартин Кам-
буров. ç

мача с Лудогорец (0:1) през
ноември 2020 година. Ня-
колко месеца след това 22-
годишният полузащитник не
успя да тренира със свои-
те съотборници и пропусна
подготовката в Хърватия, а
чак през април тази годи-
на се завърна на терена.
Още преди 12 месеца има-
ше възможност Краев да
претърпи интервенция, но
ръководството взе решение
за алтернативно лечение,
което не даде очаквания ре-
зултат, тъй като болките на-
маляха, но той продължи да
играе на обезболяващи във
всеки един мач. ç

Новият мениджър на
Манчестър Юнайтед Ралф
Рангник привлече в екипа
си Крис Армас, който ще
бъде първи помощник. Той
влиза в щаба на германе-
ца на мястото на напус-
налия Майкъл Карик.  49-
годишният американец Ар-
мас е бивш съотборник на
Христо Стоичков в Чика-
го Файър преди време.
Цялата му кариера като
футболист и треньор е
преминала в Мейджър

Áèâø ñúîòáîðíèê íà Ñòîè÷êîâ
çàïî÷âà â Ìàí÷åñòúð Þíàéòåä

лийг сокър, а за послед-
но водеше Торонто. Любо-
питното е, че Крис е иг-
рал за два национални от-
бора - САЩ и Пуерто Ри-
ко.

Двамата с Рангник се
познават от съвместния
им престой в Ню Йорк Ред
Булс, където преди време
германецът работеше ка-
то директор. Ралф прив-
лече в Юнайтед още един
човек - спортния психолог
Саша Ленс. ç

вото влезе в положението
му. Има вариант ирландс-
кият халф да се прибере
за двата отложени мача
срещу Арда (16 декември)
и Лудогорец (20 декември).

При отсъствието на
Кери опциите пред треньо-
ра Стойчо Младенов за
креативен халф на практи-
ка изчезнаха. Контузен е
Федерико Варела, както
Амос Юга и Ахмед Ахме-
дов. Вариант може да
бъде някой от крилата
Георги Йомов, Йоан Баи и
Яник Вилдсхут да заиграе

зад "деветката" Жорди
Кайседо.

Контузеният Бисмарк
Чарлс ще се оправи евен-
туално за последните два
двубоя за календарната
година. Откакто Младенов
е треньор, младият ганаец
влезе само веднъж като
резерва при подвига срещу
Виктория Пилзен. През
цялото останало време е
контузен. Със сигурност
офанзивният футболист
пропуска и домакинството
срещу Черно море на 12
декември. ç

:
Íàêðàòêî
България ще участва
в откриващия мач
на европейското първенство по
баскетбол през 2022 г.ФИБА обя-
ви програмата на шампионата на
Стария континент и според нея
първият мач в група "А" е между
"лъвовете" и световния шампион
Испания на 1 септември. В съ-
щия ден е и дербито в Германия
между домакина и Франция в гру-
па "В". Последната победа на Бъл-
гария над Испания датира от 1971
г. Българският национален отбор
се падна да играе двубоите си от
груповата фаза на Евробаскет
2022 в Грузия. Домакини на 41-
вото издание на първенството са
още Чехия, Италия и Германия.

Пирин обяви, че
раздялата с треньора
Уорън Фийни е факт. Още мина-
лата седмица благоевградчани
съобщиха, че махат северноир-
ландеца, но после се появиха
пречки относно начина на  разт-
рогване на договора. След дълги
разговори между двете страни
най-после се е стигнало до окон-
чателен край на престоя на Фий-
ни при "орлетата". Пирин уточ-
нява, че раздялата е по взаимно
съгласие. Под ръководството на
Фийни през сезон 2020-2021 Пи-
рин стана шампион на Втора ли-
га и се завърна в елита на бъл-
гарския футбол.

Евертън обърна
у дома Арсенал
с 2:1 в мач от 15-ия кръг на ан-
глийската Висша лига. "Артилерис-
тите" поведоха с гол на Мартин
Йодегаард (45+2). Малко преди
края Ричарлисон (80) изравни. В
добавеното време на срещата Де-
марай Грей (90+2) донесе трите
точки на "карамелите".
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05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
10.55 Детска Евровизия 2021 - клипове
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Приключенията на Чоко и жабока

Боко - анимационен филм
14.30 Влакът на динозаврите - анимацио-

нен филм
15.00 Бащи и деца - тв филм /2 епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно /п/
16.30 Малки истории
16.40 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 предава-

не
19.00 Последният печели - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Музика безкрай - музикално шоу
22.00 В капан - тв филм /3 епизод/ (16)
23.00 По света и у нас
23.30 Викингите - тв филм /5 сезон, 13

епизод/ (16)
00.15 Светът и ние /п/
00.35 100% будни /п/
02.25 Култура.БГ /п/
03.20 По света и у нас /п от 20:00 часа/
04.05 Олтарите на България /п/
04.25 Бащи и деца - тв филм /2 епизод/п/

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещи Златимир Йочев и
Биляна Гавазова

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

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели"
13.10 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.50 "Доктор Чудо" - сериал, еп. 46
14.55 Премиера: "Буря от любов" - сериал,

с. 12, еп. 66
16.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с. 15
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Татковци" - сериал, еп. 58
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.05 Премиера: "Опасно изкушение" -

сериал, еп. 101
21.00 "Фермата: Време за пробуждане" -

риалити, с. 7
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Татковци" /п./ - сериал, еп. 58
00.30 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 10, еп. 10
01.00 "Като на кино" - предаване за кино
01.10 "Столичани в повече" - сериал, с. 3,

еп. 1
02.20 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал, с. 15

bTV ACTION

05.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 15
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Академия Рескю Ботс" - сериал, еп.
13 - 20

08.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 15
09.00 "Опасни улици" - сериал, еп. 5

10.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-
ал, с. 6, еп. 13

11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,
еп. 9

12.00 "Кодово име: Уиски Кавалер" - сери-
ал, еп. 13

13.00 "Личен купувач" - фентъзи, хорър,
психотрилър (Франция, Чехия, Гер-
мания, Белгия, 2016), режисьор Оли-
вие Асаяс, в ролите: Кристен Стю-
арт, Ларс Айдингер, Сигрид Буазис,
Андерш Даниелсен Ли, Тай Олуин,
Бенжамен Биоле, Одри Боне, Паскал
Рамбер и др.

15.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 16
16.00 "Опасни улици" - сериал, еп. 6
17.00 "Господарят на илюзията" - сериал,

еп. 1
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,

еп. 10
19.00 Студио "Шампионска лига"
19.45 ПРЯКО, УЕФА Шампионска лига, гру-

пова фаза 6 кр.: Зенит - Челси
21.45 Студио "Шампионска лига"
22.00 ПРЯКО, УЕФА Шампионска лига, гру-

пова фаза 6 кр.: Байерн - Барселона
00.00 Студио "Шампионска лига"
00.30 "УЕФА Шампионска лига" - обзорно

предаване
01.45 УЕФА Шампионска лига, групова

фаза 6 кр. /запис/: Залцбург -
Севиля

03.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,
еп. 10

04.00 "Опасни улици" - сериал, еп. 6

bTV COMEDY

05.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
06.00 "Супермаркет" - сериал, с. 4, еп. 1, 2
07.00 "Тролчета: Купонът продължава" -

сериал, анимация
07.30 Премиера: "Да живее крал Джули-

ън!" - сериал, анимация, еп. 12, 13
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "Фитнес" /п./ - сериал
10.00 "Робо-куче" - фантастика, семеен

(САЩ, 2015), режисьор Джейсън
Мърфи, в ролите: Майкъл Кемпиън,
Патрик Мълдуун, Оливия д`Або, Уо-
лас Шон и др.

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

сериал
14.00 "Фитнес" /п./ - сериал
15.00 "Шитс Крийк" /п./ - сериал
16.00 "Гранд" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
17.30 "Комиците и приятели" (2019) -

комедийно шоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 8, еп. 17, 18
19.00 "Шитс Крийк" - сериал, с. 3, еп. 11,

12
20.00 "Гранд" - сериал, с. 3, еп. 17, 18
21.00 "Татковци" - сериал, еп. 53
22.00 Премиера: "Фитнес" - сериал, с. 4,

еп. 17, 18
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 7, еп. 18, 19
00.00 "Робо-куче" /п./ - фантастика, се-

меен (САЩ, 2015)
02.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" (2019) -

комедийно шоу
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Революция Z" /п./ - сериал, с. 3, еп.
1, 2

08.00 "Геобуря" - фантастика, екшън (САЩ,
2017), режисьор Дийн Девлин, в
ролите: Джерард Бътлър, Катрин
Уиник, Аби Корниш, Ед Харис, Анди
Гарсия, Робърт Шийхън, Джим Стър-
джис, Били Слотър, Даниел Ву, Зази
Бийц и др.

10.15 "Революция Z" - сериал, с. 3, еп. 3, 4
12.15 "На фокус" - рубрика

12.30 "Музата" - комедия (САЩ, 1999),
режисьор Албърт Брукс, в ролите:
Албърт Брукс, Шарън Стоун, Анди
Макдауъл, Джеф Бриджис, Сибил
Шепърд, Лоренцо Ламас, Дженифър
Тили и др.

14.30 "Двуличие" - комедия, криминален,
романтичен (САЩ, Германия, 2009),
в ролите: Джулия Робъртс, Клайв
Оуен, Пол Джиамати, Том Уилкин-
сън, Уейн Дювал и др.

17.00 "Извънземното" - фантастика,
приключенски, семеен (САЩ, 1982),
в ролите: Хенри Томас, Дрю Бари-
мор, Питър Койот, Дий Уолъс, Ро-
бърт Макнотън, Шон Фрай, Ерика
Еленяк

19.15 "Газ до дупка" - екшън, комедия
(Норвегия, 2014), в ролите: Андерш
Босмо Кристиансен, Ида Хюсей, Ото
Йеспершен, Свен Нордин, Хенрик
Местад и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Луда нощ" - комедия, криминален,

романтичен (САЩ, 2010), в ролите:
Стив Карел, Тина Фей, Марк Уол-
бърг, Джеймс Франко, Тараджи Хен-
сън, Комън, Уилям Фиктнър, Крис-
тен Уиг, Марк Ръфало, Мила Кунис

22.45 "Червената шатра" /част I/ - истори-
чески, драма (тв филм, САЩ, 2014),
в ролите: Мини Драйвър, Иън Глен,
Уил Тюдор, Винет Робинсън, Дебра
Уингър и др.

00.30 "Червената шатра" /част II/ - исто-
рически, драма (тв филм, САЩ,
2014), в ролите: Мини Драйвър, Иън
Глен, Уил Тюдор, Винет Робинсън,
Дебра Уингър и др.

02.15 "Революция Z" /п./ - сериал, с. 3, еп.
3, 4

04.15 "Застраховка живот" - криминален,
трилър (САЩ, 2016), в ролите: Винс
Вон, Хейли Стайнфелд, Бил Пакстън,
Джонатан Банкс, Джорди Мойя, Те-
рънс Хауърд, Шей Уигъм, Джон Фав-
ро, Тараджи Хенсън и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.15 "Пожарникарите от Чикаго" - сери-
ал, сезон 7 /п/

06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Черно-бяла любов" (премиера) -

сериен филм
13.30 "Неразделни" (премиера) - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу

17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна еми-

сия
20.00 "Пътят на честта" (премиера) - сери-

ал, сезон 2
21.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 8
22.00 "ФБР" - сериал, сезон 1
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Престъпни намерения" - сериал,

сезон 8
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сери-

ал, сезон 7
01.30 "Специален отряд: Хамбург" - сери-

ал, сезон 1
02.30 "Сияйна луна" - сериал
03.30 "Намери ме" - сериал /п/
04.30 "Черно-бяла любов" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

05.30 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 6 /п/

06.10 "Малки жени" - романтична драма с
уч. на Сюзън Сарандън, Уинона Рай-
дър, Кирстен Дънст, Крисчън Бейл,
Трини Алварадо, Клеър Дейнс  /п/

08.45 "Кейти Форд: От любов към брат ми"
- романтичен филм с уч. на Аня
Кнауер, Лукас Райбер, Петер Сат-
ман и др.

11.00 "Мистериите на Руби Херинг: Тих
свидетел" - мистери с уч. на Тейлър
Кол, Стивън Хузар, Шон Крисчън,
Алисън Уокър и др. /п/

13.00 "Лъв: Стъпки към дома" - биогра-
фична драма с уч. на Дев Пател,
Никол Кидман, Руни Мара, Дейвид
Уенам и др.

15.30 "Карай бясно" - екшън-комедия с уч.
на Джон Кюсак, Томас Джейн, Зоуи
Вентура, Кристофър Морис и др. /п/

17.30 "Капитан Америка: Първият отмъс-
тител" - приключенски екшън с уч.
на Крис Евънс, Хюго Уивинг, Самю-
ел Джаксън, Томи Лий Джоунс, Хей-
ли Атуел, Стенли Тучи, Доминик
Купър, Себастиан Стан, Тоби Джо-
унс и др./п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 5

21.00 "Господарка на злото" - приключен-
ски филм с уч. на Анджелина Джо-
ли, Ел Фанинг, Имелда Стаунтън,
Шарлто Копли, Лесли Манвил и др.

23.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 5 /п/

00.00 "Дивергенти: Предани" - приклю-
ченски екшън с уч. на Шайлийн
Уудли, Майлс Телър, Зои Кравиц,
Надя Хилкер, Ансел Елгорт , Тео
Джеймс и др. /п/

Тв програма - сряда, 8 декември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Променливо
Днес ще духа умерен и силен вятър от запад и северозапад.Темпера-

турите ще са от около минус 5-6 по високите полета, до 3-4 градуса на
места в низините. Следобeд валежите ще спират в цялата страна, послед-
но - в североизточните райони. Облачността над Западна България ще се
разкъсва и намалява. Дневните температури ще достигнат от 0 до около
5 градуса. Вятърът ще бъде слаб до умерен от запад, в процес на отслаб-
ване. В четвъртък сутрин ще бъде студено, с температури от около минус
7, минус 8 в местата със снежна покривка до 1-3 градуса над нулата. На
изток и в планините ще се появи слаб вятър от юг, а в низините ще се
образуват мъгли и ниски облаци. През деня облачността ще бъде незна-
чителна, а дневните температури ще се повишат и ще бъдат от 3-4 граду-
са на запад до около 12 в югоизточните райони. Привечер облачността
от запад ще се увеличава и през нощта срещу петък от югозапад ще
започнат превалявания от дъжд. По високите полета има опасност от
поледици. Валежите ще се придвижват на изток, но от запад ще спират.
На места е възможно и да прегърми. Минималните температури ще са от
минус 1 по високите полета на запад до 11-12 в източните райони.
Максималните ще достигнат от 5 на запад до 15 в източните райони. До
вечерта валежите ще спрат и на изток, а облачността временно ще нама-
лява до незначителна.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Луда нощ" - комедия,
криминален, романтичен (САЩ, 2010),
в ролите: Стив Карел, Тина Фей, Марк

Уолбърг, Джеймс Франко, Тараджи Хенсън,
Комън, Уилям Фиктнър, Кристен Уиг, Марк

Ръфало, Мила Кунис

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 234

ВОДОРАВНО: "Ангели чудовища". Жетон. Равинат.
Геров (Александър). Мирис. Лен. Макак. "ТТТ". Бин
(Алън). Паток. АВИА. Колев (Иван). Краев (Ганчо).
Палати. "Адлер". Ирина. Ае. Иан. Минар. Ликра. Нит.
Мерак. Ред. "Как". Бакар. Леви (Жул). Народ. Ко-
мар. Катани (Корадо). "Епепе". Катана. Орелек. ВА-
НЕТ. Полен. Раб. Тенис. ВАН. Вот. Налог. Дига. Во-
бан (Себастиян). Новалис (фридрих). Бас. Рамон
(Илан). Мана.
ОТВЕСНО: "Анжелика". Ина Макарова. Герен. Ли-
ник (Юрий). Танатос. Бетон. Карат. "На теб". Лов.
Потир. Банат. Нар. Дин. Малин. Марин. Тана. Мате.
"Алеко". Апел. Чурикова (Инна). Ираде. Ононо (Бен).
Дарак. Дакар. Полином. Повик. Клерк; Керес (Па-
ул). Вис. Аре. Лопен. Дам. Мин. Твари. Ремел. Вила.
"Щастие". Анева (Вихра). Елагин (Иван). Тат. Таван.
Дирак (Пол). НАСА.
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„Война и мир“
излиза с илюстрации
на Теодор Ушев
"Война и мир" излиза с илюстра-
ции на Теодор Ушев, издателите
са от "Кръг". От 8 декември
романът на Лев Толстой ще
четем в четири тома, чиито
корици и близо петдесет
илюстрации са нарисувани от
Ушев. Използван е класическият
у нас превод на Константин
Константинов. Литературният
титан Лев Толстой изкусно
описва руското общество в
цялата му пъстрота и многообра-
зие, среща читателите с над
петстотин герои от три поколе-
ния - всеки от които води
собствена битка с проблемите,
миналото и културата на една
велика епоха.

Премиера на „Чудо“
от Иван Радоев предстои
в Ямбол
Драматичният театър "Невена
Коканова" в Ямбол ще представи
на 9 декември третата си
премиера за тази година -
пиесата на Иван Радоев "Чудо".
Режисьор на спектакъла е Дияна
Радева, сценографията е дело на
Жанета Иванова. Ролите на
много различните герои в
пиесата не само заради
етническия им произход, но и
поради сложната житейска
съдба са поверени на ямболс-
ките актьори Георги Ружичка,
Цветелина Кънева, Михаил
Лазаров, Димитър Димитров и
Вълчо Янев. Пиесата поставя
въпроси за човешкото у нас,
което въпреки сложната
обстановка преодолява скрупу-
лите и омразата и дава нов
смисъл.

Íàêðàòêî

:
Õîð „Äîáðóäæàíñêè
çâóöè“ ñúáðà
ïóáëèêàòà
â Äîáðè÷

Хор "Добруджански
звуци" кани на праз-
нично матине в Добрич
на 11 декември - Све-
товен ден на хоровото
изкуство, с евъргрийни
на "Бийтълс", "Куин",
Том Джонс. Под дири-
гентската палка на
Елвира Пастърмаджие-
ва ще прозвучат "Отно-
во е Коледа" на Борис
Карадимчев и още
много български шлаге-
ри. Празникът на
хоровото изкуство ще
бъде отбелязан в
Огледалната зала
"Нели Божкова".

"Добруджански
звуци" - сред ветерани-
те на хоровото изкуст-
во, през 2021-ва отбе-
ляза 120-годишнината
от своето създаване.
Маестро Захари Мед-
никаров 1924-2007 г.
извежда формацията
на световни сцени.
Смесеният хор печели
награди на престижни
конкурси в Арецо,
Италия, Ланголен,
Великобритания, Анта-
лия, Турция. ç

Десислава Минчева представя
изложба, вдъхновена от балета, от
7 декември до 9 януари в галерия
"Нюанс". Изследването е дългого-
дишно и задълбочено. През отк-
раднатите в междучасията минути
за бързи рисунки на принцеси и
балерини, до една покана от
посланик Джеймс Пардю за учас-
тие в изложба на тема "Балет".
Следват многобройни посещения в
операта и наблюдавани репетиции.
Във времето й позират прими.
Диляна Никифорова й оставя
палци, изстрадали по световните
сцени, които художничката рисува
и чрез похватите на живописта
увековечава иначе краткия живот
на сценичното изкуство.

"Подходът към темата е с ог-
ромно възхищение от страна на

Õóäîæíè÷êàòà Äåñèñëàâà Ìèí÷åâà ñ èçëîæáà, âäúõíîâåíà îò áàëåòà

На 10 и 11 декември от 19.00 ч. в
Младежкия театър "Николай Бинев" е
премиерата на "Майстора и Марга-
рита" с режисьор  Николай Поляков.
Спектакълът е базиран на световно-
известния и любим на поколения бъл-
гари едноименен роман на Михаил
Булгаков.

Изключителната, вечна и непреход-
на творба на руския писател и дра-
матург Булгаков ще оживее за първи
път на сцената на Младежки театър
"Николай Бинев" - отбелязваме 130
години от рождението на писателя.

Режисьор е Николай Поляков, от-
говорен и за сценичната версия на
превода на един от най-изключител-
ните български преводачи - Лиляна
Минкова, която за огромно съжале-
ние ни напусна през 2016 г.

Сценографията e дело на един от

Ñâåòîâíàòà êëàñèêà „Ìàéñòîðà è Ìàðãàðèòà“ îæèâÿâà íà ñöåíàòà

Някои от най-големите
имена на класическата
музика ще гостуват на
Софийската филхармония
през 2022 г. Верен на
традицията, която наложи
в последните години,
маестро Найден Тодоров
- директор на национал-
ния оркестър, е поканил
музиканти, защитили
своя талант на най-
престижните световни
сцени.

През януари почитате-
лите на класиката ще се
срещнат с диригентите
Юлиан Рахлин, Георги
Димитров, Емил Табаков и
Кристиан Мандеал, цигу-
ларя Светлин Русев и
пианистите Георги Черкин
и Петра Погади-Холендер.

През февруари отново
ще гостува Юлиан Рахлин,
но с неговата цигулка.
Сред солистите на месеца
са и Веско Ешкенази,
флейтистът Статис Кара-
панос и проф. Борислава
Танева, както и диригенти-

Ãîòèå Êàïþñîí, Ìàðèÿ Æîàî Ïèðåø
è Áîðèñ Áåðåçîâñêè ùå ãîñòóâàò íà
Ñîôèéñêàòà ôèëõàðìîíèÿ

те Найден Тодоров, Мар-
тин Пантелеев и Себасти-
ан Роланд.

Март е за среща с
виолончелиста Готие
Капюсон, цигуларите
Лидия Байч и Светлин
Русев, флейтиста Еманюел
Паю и младата българска
надежда Емануил Иванов,
както и с диригентите
Вахан Мардиросян, Але-
сандро Круделе и Даниел
Орен.

Април е времето на
забележителните пианист-
ки Катя и Марел Лабек,
световно признатата
кларнетистка Сабине
Майер, диригентите Йор-
ма Панула и Саша Гьот-
цел.

През май и юни ще
свирят виртуозите Рей
Чен, Борис Березовски в
компанията на Пламена
Мангова, Светлин Русев,
Евгени Божанов, Акико
Сунаваи, Еманюел Чекна-
ворян, легендите Мария
Жоао Пиреш, Шерил

Милнс и Франсиско
Арайза.

На 17 май ще се състои
гастролът на Софийската
филхармония във Виена,
отложен заради локдауна
в Австрия през декември.
Образователната програ-

ма "Фортисимо" ще предс-
тави четири нови концер-
та: "Моцарт за деца",
"Уестсайдска история" за
тийнейджъри, "Сезоните в
музиката" и "Пътеводител
на оркестъра за млади
слушатели" на Бритън. ç

Минчева. Балетът винаги е възпри-
еман като нещо свръхкрасиво, но
реалността се крие зад абсолют-
ната красота, а тази изложба е
истина - вдъхновена и реализира-
на благодарение и на примата
Марта Петкова, но не идеализира-

на - изкуството е нещо повече от
живота", подчертават от "Нюанс".
"Тази изложба не е критически
реализъм. Това, което ме заобика-
ля, аз го живея. Но това, което
искам да рисувам, е една по-
хуманистична и естетична гледна
точка", казва авторката.

Десислава Минчева е родена
през 1956 г. в София. Завършила е
НХА, специалност "Живопис" в
класа на акад. Светлин Русев.
Има над 50 самостоятелни излож-
би у нас и в чужбина - Париж,
Франкфурт, Виена, Скопие, Кокко-
ла и Канус (Финландия), Сиан и
Ханчжоу (Китай). Лауреат е на
националната награда за живопис
"Захарий Зограф" за 2020 г. Профе-
сор е в НХА, член е на изпълни-
телното бюро на СБХ. ç

най-известните, успешни и
актуални български сценог-
рафи - Венелин Шурелов, а
по костюмографията рабо-
ти Елица Георгиева, която
оставя все по-ясна и запом-
няща се следа в историята
на Младежки театър с прек-
расната си работа по мно-
жество спектакли на театъ-
ра.

Композитор e една истин-
ска легенда в света на теат-
ралната музика - Асен Авра-
мов, който има дългия спи-
сък от композиции към по-
вече от 250 театрални пос-
тановки, които той е създал. Хореог-
раф на "Майстора и Маргарита" е Алек-
сандър Манджуков, който за пореден
път демонстрира своите феноменални

умения, създавайки хореография, коя-
то сама по себе си носи огромно есте-
тическо удоволствие и е произведе-
ние на изкуството. ç


