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Â Êèòàé ïúðâè ñìúðòåí
ñëó÷àé îò
8 ìåñåöà
В Китай бе регистриран
първият смъртен случай
от КОВИД-19 за последните 8 месеца, предаде
АФП. В последно време
страната се бори с нови
огнища на епидемията,
която до голяма степен
бе овладяла на своя
територия. Смъртният
случай сега е бил регистриран в североизточната
провинция Хъбей, съобщиха здравните власти.
Голяма част от новите
заразени в страната
напоследък са откривани
именно там. Общият брой
на починалите в Китай от
причиняваното от новия
коронавирус заболяване
вече е 4635. ç
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Ясен Петров е новият
селекционер на националния отбор на България,
реши Изпълкомът на БФС.
Той е роден на 23 юни
1968 година в Пловдив.
Пловдивския Джанини е
бил футболист на Ботев
(Пд), Пирин (ГД), Левски,
Славия, Локомотив (Сф).
Играл е и в чужбина.
Като треньор е бил
начело на Локомотив
(Сф), Ботев (Пд), Черно
море, Локомотив ( Пд),
Нефтохимик, Левски,
Ботев (Вр). В чужбина
направи блестяща
кариера в Китай (Шъдзяджуан, Бейджинг Ентърпрайсес), където натрупа
огромен опит. Негов първи
помощник ще бъде
Костадин Видолов, а
треньор на вратарите Любо Шейтанов. България
стартира световните квалификации с две домакинства - срещу Швейцария на 25-и и срещу
Италия на 28 март. ç
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резидентът Румен Радев обяви, че насрочва предстоящите парламентарни избори, след като подписа указа за провеждането им, на 4 април, една седмица
след първата възможна дата.
Мандатът на настоящото Народно събрание изтича на 26 март. Събитията от
миналата година показаха, че българите
желаят промяна. Във време, в което институциите се изпразват от доверие и се
сриват подобно на пътищата и тротоарите, изборите придобиват съдбовно значение. Всеобщ е консенсусът, че отговорните органи трябва да обявят възможно найрано ясни здравни мерки, които имат решаващо значение за предизборната кампания, за набирането на членове на избирателните комисии и за изборната активност, заяви още Радев. Очаквам също така да се предприемат необходимите дей-
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Добрите показатели, които имаме, ни позволяват отново да започнат плановите операции. Има толкова много хора, които чакат за тях.
Сега, при тези данни, не е нужно да
чакате и края на месеца, понеделник
или вторник пускайте заповед за възобновяването на операциите в болниците, разпореди премиерът Борисов на здравния министър. При постъпване в болница на пациентите
ще се прави безплатен бърз антигенен тест. Плановият прием в лечебните заведения започна да спира в
най-засегнатите области у нас през
октомври, месец по-късно и в цялата страна бяха спрени операциите,
припомнят медици.
2
Варна. Сергей Черьомин, министър
в правителството на Москва и ръководител
на Департамента по външноикономически
и международни връзки на руската столица,
и посланикът на Русия у нас Анатолий
Макаров поднесоха венци и цветя
пред Паметника на граф Игнатиев.
Снимки Пресфото БТА
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ствия за актуализация на избирателните
списъци и за осветляване на изборната
администрация на всички нива, както и
на "Информационно обслужване", допълни още държавният глава. ç
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акво става бе, хора? Няма горещини, а за броени минути в мрежата двама изтрещяха - един "зам.министър" и една "писателка".
В какво мутира един
младеж, назначен от ГЕРБ
направо за зам.-министър
на външните работи, без
един ден стаж в тази професия? Този хлапак нарича президента на държавата ни "тотално неграмотен", човека, който още на
млади години е оценен в
най-реномираната академия в света като "бъдещ
стратег и лидер". А това паленце няма не само представа от дипломация, но и
елементарна култура, да не
говорим за работата на институцията Президент, за да
си позволява да дава оценки. Самонадеяност на човек, който си позволява да
твърди, че отговорността на
президента била "нула".
Време е и медиите да помислят за малко повече хигиена в отразяването на такива недоразумения, с които ГЕРБ напомпа администрацията през последните
11 години. Свързването на
това име с поста заместник-министър на външните
работи на Република България е СРАМ! Истинска карикатура дори на партията
си. На такива ако им дадеш криле, ще оплюят
всичко и всички. А хлапакът, който заплашва президента с "политически
последствия", трябва да си
припомни една мисъл на
Марк Твен, ако не е "еднокнижник" като партийния
си лидер: "Да се нарича
"ние" в изказванията и в
печата имат право президентът, главният редактор
и... болният от тения".
Вторият изтрещял днес
е една "писателка". Някоя
си Надежда Любенова заявила във вестник "Марица", че шестте дечица от
с. Ястребино били убити от
партизани, за да не ги издадат, а не от жандармеристи. То е ясно, че фалшифицирането на историята мина вече всякакви
граници. Но държавата ли
да ремонтираме, или да въведем нова специалност в
хирургията "Операции от морално дебелоочие"?! Или да
разработим таблетки против изтрещяване и оглупяване?!
Симеон НИКОЛОВ
От Фейсбук
(с незначителни
съкращения, заглавието
е на ЗЕМЯ)
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Десетки са гражданите на Сандански, които са ваксинирани с
първата доставка на ваксина и
които не работят на първа линия,
показва проверката на "Медицински надзор". Части от протокола
бяха прочетени от здравния министър Костадин Ангелов по време на брифинга на Националния
оперативен щаб. На 8 януари са
извършени имунизации на седем
служители от социален патронаж,
един учител и един пенсионер.
На 9 януари са имунизирани 24
лица, които не са включени във
Фаза 1 от Националния план за

ваксиниране срещу COVID-19 в
Република България - медицински и друг персонал от лечебните
заведения, поставен под висок
риск от заразяване, припомни
Нюз.бг. Това са 4 общински съ-

ветници, служители на Общинска
администрация в град Сандански,
в това число и лице от семейството на управителя на лечебното
заведение д-р Илия Тонев, посочи Ангелов. Проверена е и РЗИ Благоевград. Там не се отчитат
сериозни нарушения, които могат
да бъдат основание за налагане
на най-тежкото дисциплинарно наказание на директора на РЗИ Благоевград, обясни проф. Ангелов. Той ще проведа разговор с
директора д-р Калоян Калоянов,
в който да изчисти всички детайли, които се отнасят до орга-

низацията на процеса по ваксинирането и контрола на заразните заболявания в област Благоевград. Заедно ще вземем решение какво и как ще направи, каза още здравният министър. Ваксините е можело да бъдат върнати в РЗИ - Благоевград, се посочва в проверката на "Медицински надзор", защото трайността
им е била няколко дни след 9
януари. Министърът обаче не може да накаже шефа на болницата, защото болничното заведение
е общинско и министерството не
му е принципал.ç
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Отчита се добра тенденция от въведените противоепидемични мерки, което
рефлектира на заетостта
на леглата в страната. В
болниците тя е 32%, а в
интензивните сектори 44%, съобщи здравният
министър Костадин Ангелов. Данните сочат, че към
момента България се
намира на шесто място по
заболеваемост на Балканския полуостров и 27-о в
ЕС, заема девето в ЕС по
отношение на смъртността.
54 години е средната
възраст на новодиагностицираните, а на починалите
-72 години, показват
данните на здравните
власти, цитирани от "Дарик
радио". Негативните тенденции на вируса се наблюдава във Великобритания и Чехия заради новия
щам, предупреждават
обаче специалистите.
Здравният министър
посочи още, че има повишен ръст на желаещите
медици да се ваксинират, и
увери, че държавата е

осигурила достатъчно
количество ваксини за
всички граждани. Въпросът с вируса и ваксините
не трябва да се политизира, категоричен беше той.
В последните години се
нагледахме на политици,
които се опитват да решат
проблемите на определена
група хора. Дойде време
да решаваме проблемите
на всеки български гражданин. Доверие се печели
с ясни резултати и пример. Доверие се заслужава, а не се иска, посочи
той. "Добрите показатели,
които имаме, ни позволяват отново да започнат
плановите операции. Има
толкова много хора, които
чакат за тях. Сега, при
тези данни, не е нужно да
чакате и края на месеца,
понеделник или вторник,
пускайте заповед и информирайте хората за възобновяването им, разпореди
по-рано през деня премиерът Бойко Борисов на
здравния министър. При
постъпване в болница на

пациентите ще се прави
безплатен бърз антигенен
тест на място. Здравният
министър започва обикол-

ка в Регионалните здравни
инспекции в страната, за
да се запознае на място с
процеса на ваксиниране.ç
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Събития
 1759 г. - Открит е Британският музей.
 1919 г. - Роза Люксембург и Карл Либкнехт, двама
от най-известните социалисти в Германия, са заловени и
след няколкочасови инквизиции са разстреляни от Фрайкорпс.
 1943 г. - В експлоатация влиза най-голямата административна сграда в света, Пентагонът.
 1951 г. - Илзе Кох, съпругата на коменданта на концлагера Бухенвалд, е осъдена
на доживотен затвор в съд в
Западна Германия.
 1975 г. - Ангола получава своята независимост от
Португалия.
 1992 г. - България първа в света признава независимостта на Република Македония от Югославия.
 2001 г. - В интернет
стартира Уикипедия - виртуална енциклопедия със свободно съдържание.
Родени
 1622 г. - Жан-Батист
Молиер, френски драматург и
актьор
 1795 г. - Александър
Грибоедов, руски писател
 1850 г. - Михай Еминеску, румънски поет
 1850 г. - София Ковалевска, руска математичка,
писателка и публицистка
 1895 г. - Гео Милев,
български поет
 1902 г. - Назъм Хикмет, турски поет
 1906 г. - Аристотел Онасис, гръцки корабен магнат
 1917 г. - Василий Петров, съветски маршал
 1918 г. - Гамал Абдел
Насър, президент на Египет
 1929 г. - Мартин Лутър
Кинг, афроамерикански борец
за граждански права, Нобелов лауреат
Починали

Ñâåòîñëàâ Ìàëèíîâ: Óïðàâëÿâàùèòå
öåëÿò íèñêà èçáèðàòåëíà àêòèâíîñò
Изключително ниска избирателна активност на предстоящия
вот прогнозира пред БНР-Бургас
доц. Светослав Малинов, ръководител на катедра "Политология" в Софийския университет.
Причината според него е, че няма да бъде осигурена здравна
безопасност при гласуването и
това се прави умишлено. Практически никаква организация, която да гарантира сигурност на
гражданите при гласуване в условия на пандемия, не ни се

предлага от управляващите, коментира бившият евродепутат.
Правителството съвсем съзнателно не прави нищо, за да може
повече български граждани, без
риск за здравето и живота си,
да гласуват. Правителството според него е решило, че е изгодно
да има нисък процент на гласували. Малинов предвижда, че
гласуването ще бъде далеч под
40%. Просто не ми се иска да
мисля как ще се чувстваме всички ние, когато в изборния ден

примерно видим, че има 33 или
34% от гласоподавателите. Нито
ще бъде представително, нито ще
се успокоят страстите, предупреди той. Хората имат основателен
и разумен страх, че може да се
заразят поради начина на гласуването, и именно това ще намали
процента на отишлите до урните,
смята Светослав Малинов. Прогнозата му е, че крайният резултат от изборите ще е изгоден за
управляващите и по-добър от това, което заслужават.ç

 1901 г. - Йосиф Гурко,
руски генерал
 2006 г. - Джабер III ал
Ахмед ал Джабер ал Сабах,
емир на Кувейт
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Ñòîÿí Ìèð÷åâ: Âðåìå å äà ñå ñëîæè êðàé íà çàäêóëèñèåòî
"В България има две реалности - едната е телевизионната, тази на ГЕРБ, а другата е реалната
- на обикновените граждани." Така
определи политическата обстановка в страната депутатът от
"БСП за България" Стоян Мирчев
в ефира на "Бг он еър" като разясни: "ГЕРБ говорят добре за дефицита, но не казват, че остават
държавата с 40 млрд. дългове.
Говорят за помощта за малки и
средни предприятия, но тя закъсня неимоверно. Вече 11-и месец
говорят за подпомагането на поголемите предприятия, но все
още чакаме, а в туризма нещата
са дори още по-зле."
По думите на социалиста България се нуждае от нов модел на
управление и първата стъпка е
да се върне доверието в институциите. "Това, което виждаме от
последните часове с потопа в

България, показва, че институциите не функционират. Не може
допреди няколко месеца хората да
са на воден режим, а днес същите
тези хора да са под вода", възмутено коментира той.
Той оцени положително консултациите на президента не само

с политическите партии, но и с
експерти, и с медицински лица, като добави, че от партията са готови за избори на всяка възможна
според Конституцията дата.
"Митът, който от ГЕРБ налагат, че воюваме с президента, беше отхвърлен и от президента, и
от вицепрезидента, и от председателя на нашата партия", заяви
Мирчев. Той категорично отхвърли и възможността за коалиция
между БСП е ГЕРБ, като я нарече
"невъзможна".
"С тях нямаме допирни политически точки. Опитваме се да
прекратим порочния модел, който наложиха последните 11 години. Крайно време е в България да се спре със задкулисието
и това да правим каквото можем, както е сегашната коалиция, която управлява България.
Виждаме и какви скандали про-

извежда тя всяка седмица", обясни депутатът от левицата.
В изминалите 4 години БСП
показа, че това, за което говорят, го претворяват в законопроекти, но за съжаление, остават нечути от управляващите.
"Ние сме против Изборния кодекс да се пипа основно, но трябва да има леки промени в частта, която ще осигури на болни и
карантинирани правото на глас",
коментира Стоян Мирчев, като
добави, че според него не може
да бъде организирано гласуване
по пощата за няколко месеца.
"То трябва да бъде обвързано и
с активната регистрация. Няма
как чрез гласуване по пощата да
се гарантира тайната на вота, а
в България това е задължително.
Също така не можем да подсигурим сигурността на самия вота",
каза още той. ç

Ñîöèàëèñòè: Ïðè ÃÅÐÁ ñðåùó 550 ìèëèîíà
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Íàöèîíàëíà ñòðàòåãèÿ çà âîäèòå å
îáðå÷åí, êàòåãîðè÷íè ñà îò ÁÑÏ
"През 2018 г. след
поредното опустошително
наводнение, обзето от
паника, правителството на
Борисов предприе поредната бутафория, като
създаде държавно дружество, което да стопанисва
язовирите." Това припомни зам.-председателят на
парламентарната група на
"БСП за България" Христо
Проданов по време на
изслушването на министъра на икономиката Лъчезар Борисов във
вчерашния парламентарен
контрол. Проданов припомни и че са били отпуснати над 530 млн. лева за
ремонт и поддръжка на
язовири.
"Оттогава досега много
пъти от парламентарната
група на БСП ви задаваме
въпроси къде са тези
пари. Вашите отговори са,
че проектирате. За четири
години няма нито една
изградена язовирна стена",
изложи фактите депутатът.
"В гербаджийска България за четири години
срещу 550 млн. не можете
да ремонтирате една
стена. "Монтажи" ЕАД не
може да направи никакъв
ремонт на нито един
язовир с отпуснатите
пари, защото предприятието има 30 души на щат и 3
лопати в активите си. С 30
души и 3 лопати може
само да отклонявате
пари?", разкритикува
управляващите Проданов.
Социалистът попита
министъра на икономиката
Лъчезар Борисов кога ще
даде отчет къде са отишли
тези 550 млн. лева? "И те
ли са при Мата Хари?",

зададе реторичен въпрос
Христо Проданов.
Министър Борисов
отговори, че са определени за ремонт 416 язовира,
като 62 от тях са държавна собственост и са
предоставени за управление и стопанисване на
други институции или
компании, но не обясни
къде са отишли средствата
и защо нито един язовир
досега не е ремонтиран.
"Поздравявам служителите на МВР, които своевременно изпълниха своя
дълг. За съжаление, по
никакъв начин те не бяха
подпомогнати от управляващите, за да бъде тяхната
работа по-лека. Уроците,
които ви бяха предадени
от случилото се в Мизия и
Аспарухово, не бяха
научени от вас", констатира народният представител
от БСП Иван Иванов в
питане към министъра на
вътрешните работи Христо
Терзийски.
Иванов подчерта, че
има междуведомствена
комисия за възстановяване и подпомагане на
бедствия, която се ръководи от министъра на вътрешните работи. "За
изминалата година бюджетът на тази комисия е бил
77 млн. лв. Каква част от
тези средства бяха похарчени по предназначение,
за да бъдат предотвратени
подобен род бедствия?
Докога тази комисия ще
бъде една партийна касичка, където парите се
насочват по незнаен
начин към определени
места?", попита управляващите Иван Иванов. Терзий-

Таско Ерменков

ски отговори, че разпределението на средствата
се взема прозрачно и част
от тях са за превантивни
дейности.
"При вашето управление
язовирите в страната ту са
тотално празни и оставят
областни градове без вода,
ту се препълват и наводняват. Това говори красноречиво за управлението ви
на водните ресурси в
страната, които са национално богатство на България. Ако те се използват
нормално, това ще допринесе за по-ниски цени на
електроенергия", наблюденията си по управлението
на водите у нас изложи и
народният представител от
БСП Таско Ерменков,
обръщайки се към министъра на енергетиката Теменужка Петкова.
Депутатът експерт в
енергетиката подчерта, че
на 11 януари цената за
мегават час е била 97 лева,
а днес при пълни язовири
цената е 131 лева. Министър Петкова с очевидна
некомпетентност отговори,
отричайки, че водата е
възобновяем източник и я
нарече изчерпаем.

Ерменков подчерта, че
при такова управление ще
продължи изливането на
вода от язовирите в
полето, вместо да се
произвежда електроенергия от нея и да се търси
по-ниска цена за потребителите.
"Има серия от превантивни мерки, които е
трябвало да бъдат взети,
за да бъдат предотвратени
или ограничени щетите
при тези наводнения,
които се случиха. Като се
започне от залесяване на
ерозирали участъци,
почистване на дерета,
речни корита и много
други", критикува управлението народният представител от левицата Манол
Генов в изказване към
министъра на екологията
Емил Димитров.
"Не чухме каква е
превенцията, какво е
направено, колко средства
са разпределени и похарчени. Още през 2013 г.
трябваше да бъде създадена Национална система за
управление на водите в
реално време", коментира
Генов. Той напомни, че
през 2018 г. е започнало
широко прокламиране от
управляващите на пилотен
проект за наблюдение на
водите в реално време във
вълносбора на река Искър.
"Наводненията от
последните дни влизат в
обхвата на този проект.
Този проект от ония ли е,
които нямат да бъдат
завършени? Този проект е
провален и обрича на
провал цялата стратегия
на управление на водите",
категоричен бе Манол
Генов.
Министър Димитров
потвърди думите на Генов,
че Националната стратегия
за управление на водите е
обречена.ç
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"На консултациите при
президента ръководството
на БСП и президентът открито и много ясно заявиха,
че между нас няма противопоставяне, нито раздор.
Разчитам словесните валсови интерпретации да престанат дотук, защото имаме
много по-сериозни проблеми. На срещата бяха разгледани важни въпроси, които бяха основният акцент
на тези консултации", коментира членът на Изпълнителното бюро и председател на БСП - Ямбол Катя
Георгиева по "Евроком". Тя
подчерта, че БСП е изразила принципите си при
президента - максимална
избирателна активност, за
да бъде легитимен следващият парламент - с внимание и грижа към хората;
честни и прозрачни избори; пълна мобилизация, за
да бъде променен порочният модел на управление.
По думите на Георгиева
най-голямото притеснение
на левицата е липсата на
здравен протокол за провеждане на изборите: "Непрекъснато чуваме от управляващите как се притесняват за здравето на българските граждани. Трябва да
се изработи този здравен
протокол, за да няма притеснение у хората и подсъзнателно да им се внушава,
че е проблем да се гласува. Напротив - трябва да
осигурим възможно най-високата избирателна активност".
Георгиева е категорична:
"БСП е силна опозиция. Ние
сме единствената парламентарна опозиция, която
4 години последователно не
промени своята линия и назоваваше нещата с истинските им имена".
По отношение на предстоящите избори Георгиева
подчерта, че левицата настоява за повишаване на
заплащането на членовете
на секционните избирателни комисии. Тя изтъкна, че
при разговори с ЦИК, ръководството на БСП ще
постави този проблем.
Катя Георгиева изтъкна,
че един от сериозните проблеми за "Разчитаме на всички хора, които търсят промяна", сподели Георгиева.ç
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Èçíîñúò íè íà ïøåíèöà å ïàäíàë íàïîëîâèíà
Българският износ на
пшеница видимо изостава
според наблюденията на
Земеделското министерство за шестмесечен период.
От началото на настоящата пазарна година - 29 юни
2020 до 10 януари 2021 г.
през пристанище Варна са
изнесени 506 500 тона пшеница (в т. ч. 33 хил. тона
през последната седмица).
За сравнение: през периода година по-рано (от 29
юни 2019 до 10 януари
2020 г.), износът е бил
в обем от 1 097 030 тона.
Разликата представлява
почти 54%.

Макар да остава в застой за поредна седмица, експортът на ечемик през северното ни морско пристанище е с 5,2% над миналогодишния. Все още не са
преминавали товари с рапица от новата реколта.
По предварителни данни
на НСИ, които обхващат цялата търговия със зърнени и
маслодайни култури по морски, речен и сухоземен път,
през периода юли - октомври 2020 г. на външните пазари са реализирани общо
1260,6 хил. т пшеница, 131,8
хил. т ечемик и 183,1 хил. т
рапица. Количествата са съ-

ответно с 55,5%, 28,9% и
49,9% по-малко спрямо аналогичния период на миналия
сезон. В същото време износът на слънчоглед през
Пристанище Варна се е увеличил с 15% от началото на
септември до 10 януари 2021
г. спрямо същия период на
2019-2020 г. и е 35 980 тона. А
на царевица е намалял съвсем слабо и е в обем от 302
700 тона.
По предварителни данни
на Националния статистически институт през първите два
месеца на пазарната 2020/
2021 г. (септември и октомври 2020 г.) е налице намале-

ние на износа на царевица
и слънчоглед на годишна база, съответно с 12,3%, до
522,9 хил. т и с 26,6%, до 125,2
хил. тона. Средните изкупни
цени на хлебната пшеница
към 6 януари 2021 г. са 380
лв./т, на фуражната пшеница 360 лв., на ечемика 301
лв., на царевицата 354 лв.,
на слънчогледа 867 лв., а за
рапицата няма данни. На годишна база слънчогледът е
поскъпнал най-много - с
37,4%, царевицата с 29,2%,
хлебната пшеница с 18,4%,
фуражната с 16,1%, ечемикът с 5,2%. з

Ñóïåðìàðêåòè ïðîäàâàò ãåðìàíñêè êàðòîôè
êàòî áúëãàðñêè
Â ñúùîòî âðåìå ðîäíèòå çåìåäåëöè
âå÷å 5 ìåñåöà íå ìîãàò äà ïðîäàäàò
ïðîäóêöèÿòà ñè è òÿ çàëåæàâà ïî
ñêëàäîâåòå çàðàäè åâòèíèÿ âíîñ
Хранителни вериги
продават германски картофи като българско производство. Това установи
проверка на Националната
асоциация на картофопроизводителите в няколко
магазини в страната. На
етикетите пише произход
от България, но реално не
са, защото ние ги познаваме и виждаме, че са
немски, заяви Тодор Джиков, председател на асоциацията. Освен това родната стока е на доста повисоки цени от вносната.
Според него измамата
идва от доставчиците на
веригите, които сляпо им
се доверяват. По закон
всеки търговец подписва
декларация за произход на
стоката, която продава на
магазините. Призоваваме
да започнат масови про-

верки на веригите и техните доставчици за произхода на продуктите. За целта
ще сезираме Комисията за
защита на потребителите,
НАП и Българската агенция
за безопасност на храните
(БАБХ) да проследят цялата
верига откъде идват картофите, като какви се продават и дали са българско
производство, подчерта
Тодор Джиков.
От Националната асоциация на картофопроизводителите призовават потребителите да продължат да
търсят и избират българските продукти. По този
начин подпомагат родното
производство и стопаните,
които вече 5 месеца не
могат да продадат продукцията си и тя залежава по
складовете. Причината е в
по-ниските цени на вносни-

те картофи заради отпуснатите големи субсидии на
местните земеделци в
Германия, Полша, Румъния,
Белгия, Нидерландия и
Франция. Добрите и нормални добиви през 2020 г.
се сблъскаха с един ненормален пазар. Той беше
продиктуван от COVID-19.
За съжаление, пандемията
нанесе изключително голям
удар специално върху
картофопроизводството у
нас, коментира Тодор
Джиков.
В България се нотифицираха две схеми. По тях
общо картофопроизводителите получиха 45 евро/

дка. За сравнение, Белгия
нотифицира помощ от 5
евроцента на кг продукция при продажба на
картофи до 2 тона от дка,
т. е. 100 евро на дка.
Именно оттук се получава
една голяма разлика,
която рефлектира върху
сектора у нас. Конкуренцията, която е на българския пазар в момента, и
ниските цени, на които се
внася продукцията от
другите държави от ЕС,
поставя в невъзможност
нашите производители да
си продават наличните
картофи, обясни още
Тодор Джиков. ç

Çàïàëåíè ñòúðíèùà ñà îñíîâíàòà ïðè÷èíà çà ïîæàðèòå â Äîáðóäæà ïðåç 2020 ã.
Запалени стърнища и пасища са най-честата причина за избухналите пожари в
Североизточна България
през 2020 г. При три от инцидентите е установено
умишлено запалване. Общо
71 пожара са регистрирани
на територията на Североизточно държавно предприятие през изминалата година, съобщиха от там. При 53
се оказва, че причината е
небрежност при боравене с
открит огън - огнената стихия тръгва от запалени стърнища, пасища, подпалени отпадъци и крайпътни ивици.
Лумналите пожари навлизат
в полезащитни пояси и горски масиви.
Огънят е засегнал 1323 декара с гори, като най-много
опожарени площи има на териториите на горските стопанства в Шумен, Балчик, Генерал Тошево и Варна. При

върхови пожари са изгорели напълно 70 декара борова гора над Шумен и 7 декара в Генерал Тошево. Близо
1300 пожарникари, горски
служители и доброволци са
се включили в овладяването на пожарите, избухнали
в Североизточна България.
Сушата през последните
3 години направи още посложна ситуацията, допълват
огнеборци от Добричка област. Всяка клечка кибрит,
цигара или неизправна машина могат да станат причина за сериозен пожар с
непредвидими щети. Що се
отнася до стърнищата, още
през миналата година от агроведомството предупредиха, че при 90 % от случаите
на опожарени земеделски
площи има умисъл и тези
парцели се изключват от
подпомагане.
Темата за опалването

на стърнищата след прибиране на реколтата продължава да поляризира мненията в Добричка област, в която се обработват над 3
млн. и 500 хил. дка земя.
Според фермерите по този
начин се решават много
проблеми. Огънят унищожава патогените, ликвидира
плевелите и семената им и
"изчиства" полетата от неприятелите. Според земеделските стопани това е рентабилен начин да се справят с проблемите по растителната защита.
От друга страна, еколозите отдавна алармират, че
по този начин се унищожава и полезната флора и фауна. Затова по закон фермерите нямат право да палят стърнищата след прибиране на реколтата. Министерството на земеделието
беше категорично - площи-

Ãðóáî ïîñåãàòåëñòâî
íàä ãîðñêè ñòðàæàðè
îò áðàêîíèåðè êðàé
Êîñòèíáðîä

В ранния следобед на 13
януари е имало поредно грубо
посегателство от бракониери
срещу държавни горски служители от ДГС Сливница", съобщиха от пресцентъра на Югозападното държавно предприятие. При обход в охранителния участък в землището на село Градец, община Костинброд,
горските стражари забелязват
движещ се високопроходим автомобил "Гранд Чероки" с чужда регистрация. Подават сигнал, за да спре за проверка,
но водачът на джипа Б.З. отказва да се подчини.
Започва преследване, при
което в близост до подстанцията на Костинброд други два
автомобила препречват пътя на
горските. Колите се управляват от И.З. с прякор Пушката,
който в последните 10 години
е известен с кражбите на дървесина, и другия му син - Л.З.
Двамата започват да отправят
смъртни заплахи срещу горските стражари.
За да предотвратят допълнителна ескалация на напрежението, горските се опитват
да се оттеглят, при което бракониерите в протежение на
около километър на няколко
пъти правят опити да избутат
от пътя служебния им автомобил със специален режим на
движение.
Служителите на ДГС "Сливница" сигнализират полицията
на телефон 112, която се отзовава веднага. Нарушителите
успяват да избягат, но по-късно са задържани от органите
на реда.
Бащата и двамата му синове са системни бракониери
в района на стопанството. През
последните години срещу тях
многократно са подавани сигнали и съставяни констативни
протоколи и актове. ç

те с регистрирани пожари
са изключени от подпомагане. Законът за опазване
на земеделските земи също
предвижда глоби за нарушителите. От 1500 лв. до 6000
лв. е санкцията за първо нарушение и до 12 000 лв. при повторно. ç
До ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ
на "ПРОИЗВОДСТВЕНО-ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ДЕТЕЛИНА - 93"
("ППК ДЕТЕЛИНА-93") с. Долна Липница, община Павликени, област Велико Търново
ЕИК: 814173205

П

О

К

А

Н

А

НА ОСНОВАНИЕ чл. 16, ал. 1 и ал. 3, т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА КООПЕРАЦИИТЕ
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ППК ДЕТЕЛИНА-93, с. Долна Липница
със свое решение от 13.01.2021 г.
СВ И К В А
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 30 ЯНУАРИ /СЪБОТА/ 2021 ГОДИНА ОТ 9.00 ЧАСА В САЛОНА НА ППК ДЕТЕЛИНА-93 - с. Долна
Липница, общ. Павликени, обл. В.Т ърново, ПРИ СЛЕДНИЯ
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Утвърждаване решения на управителния съвет за приемане на нови членкооператори и освобождаване на настоящи.
2. Отчет на Председателя за дейността на кооперацията през изтеклия мандат.
3. Избор на Председател.
4. Избор на Управителен съвет и Контролен съвет.
На основание чл. 17, ал. 2 от ЗК, ако в обявения в поканата час не се явят
необходимият брой членове, събранието ще се проведе един час по-късно, независимо от броя на присъстващите.
От УС НА КООПЕРАЦИЯТА
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Êîðíåëèÿ Íèíîâà - ïðîìÿíà
çà ÁÑÏ è Áúëãàðèÿ
2021-âà å ãîäèíà íà èçïèòàíèÿ è âúçìîæíîñòè çà ñîöèàëèñòèòå è ïðÿêî èçáðàíèÿ îò òÿõ ïðåäñåäàòåë
В сезона на започналите политически битки и
в началото на решаващата година на парламентарни и президентски
избори, на които трябва
да бъде сложен край на
мафиотско-мутренския
модел на властта, лидерката на най-голямата
опозиционна партия
Корнелия Нинова празнува своя рожден ден. В
"на попрището политическо в средата", но и
вече в зрелия си период
като лидер на партията.
От май 2016 г., когато бе
избрана на поста, Корнелия Нинова изпълни
всички свои ангажименти
и обещания пред партията
и избирателите. Тя оставя
трайна диря в партията и
в българския политически
живот. Остро критикувана от опонентите отвън и
вътре в партията, но пък
искрено харесвана и
приемана за "една от
нас", от редовите социалисти. Също и от социалните групи, с които БСП
се ангажира като защитник - пенсионерите,
младите семейства,
майките на деца с увреждания, животновъдите в
Странджа, пострадалите
при бедствието в Мизия,
жертвите на COVID-19.
Явно е - Нинова е политик и личност, която не
оставя хората равнодушни! А това е атестат,
автентично лидерство.

Пет години на
политически битки
В рекапитулацията на
тези пет години има и
радостта от големи
победи, и горчивината от
предателства и загуби.
Сред постиженията са
победата в президентските избори, която спря
позорната серия от 10
последователни изборни
поражения с марката
"Станишев". Издигнатият
по лична инициатива на
Корнелия Нинова за
президент ген. Румен
Радев се оказа не само
успешен и приет от
хората кандидат, но и
нещо много важно успешен президент, който
не изневери на предизборните си ангажименти,
не се задоволи с удобството на церемониалната
роля, която ГЕРБ му
предлагаше, и се оказа
извън статуквото - като
говорител на масовия
българин, на неговото
недоволство срещу

властта, изричащ на глас
това, което милиони
искаха да изкрещят:
"Мутри, вън!". Затова и
днес Радев има двойно
по-висок рейтинг от
премиера Борисов и найвисоко доверие сред
всички политици. Радост
и облекчение за социалистите бе обявеното на
12 януари в един глас от
Радев и Корнелия Нинова: "Имаме обща цел!
Няма война между нас!
Не сме забравили, че
лявото е нашето политическо семейство!". БСП
ще е носителят на Промяната, а президентът
може да бъде нейният
конституционен гарант.
В актива на Корнелия
са удвояването на броя
на депутатите - от 39 на
80, пробивът и връщането
в местната власт, увеличеното присъствие в
Европейския парламент БСП е сред малкото
социалистически партии
в Европа, които вдигат
доверието на фона на
краха на ПЕС в ключови
държави като Франция,
Германия, Холандия, Австрия, Белгия, Великобритания, Полша, Унгария,
Гърция...

БСП - проевропейска,
но не подчинена
на „началствата“
в Брюксел
На този фон БСП
показа, че е модерна
проевропейска партия, а
Корнелия Нинова бе
приета в европейските
институции на високо
ниво, полагащо се на
бъдещ министър-председател. С прекия лидерски
избор БСП също се вписа
в добрите практики на
модерните европейски
партии. Но доказа и че
няма "началства" в Брюксел, че умее да отстоява
позициите си въпреки
натиска и "приятелския
огън" от ПЕС, както стана
по темата за Истанбулската конвенция, за Пакта
за миграция - по тези
теми Корнелия Нинова
показа, че преговаря с
Европа не като подчинен
с началници, а като
равен с равен. Нещо,
което рязко я отличава от
Бойко Борисов и неговата "банкянска дипломация" на подчинението и
лавирането пред големите. БСП, съзнавайки
промяната в света от
еднополюсен към многополюсен, е за развитие

Корнелия Нинова получи доверието на над 80% от социалистите на прекия избор на 12 септември

на отношенията с Русия и
Китай, а срещите на
Нинова с посланиците на
страните от ЕС, на Русия,
Китай и САЩ, на балканските държави са редовни
и показват активна визия
за българската външна
политика.

Промяната в БСП мисия възможна
Важен момент от
лидерството на Корнелия
Нинова е реформата в
партията - мандатност на
председателя (два срока
по 4 години) и на народните представители (до 12
години), децентрализация
на бюджета в посока
местните партийни организации, децентрализация
на координационната и
организационната дейност, подмладяване на
кадрите на изборни
длъжности, но без да се
отнема възможността
опитните дейци на БСП
да участват активно със
свои идеи и предложения
в дейността на партийните структури. Отделна
инициатива, в която
Нинова вложи много
усилия, е създаването на
Българската свободна
телевизия и укрепването
на левите издания. БСТВ
доказа своята важност,
когато се оказа единствената медия, пряко предаваща масовите протести
срещу мафиотско-мутрен-

ския модел на управление на ГЕРБ. А днес
левите медии са сред
малкото островчета на
свободното слово в
държавата, заемаща
срамното 111-о място по
свобода на словото.
Цялата реформа в БСП е
осъществена в трудни
условия на жесток политически, медиен, финансов, административен
натиск отвън, на силово
намаляване на партийната субсидия (справедливо
наречено "Законът АнтиНинова", заради прозрачната цел на властта да
отслаби връщащата
позициите си БСП).

"Визия за България" документът на
Промяната
Принос на Корнелия
Нинова и екипа й е
създаването на "Визия за
България", която е първият и единствен засега
политически документ,
който очертава нуждата
от смяна не просто на
това управление на ГЕРБ
с друго, а смяна на
модела. Разработен от
експертите на БСП, той
получи над 900 допълнения в рамките на срещи
със социалисти, граждани, интелигенцията и
научните среди, бе обсъждан с НПО-та, синдикати, с леви, центристки,
екологични партии. Няма

друг партиен документ в
новата история на България, който да е създаден
в толкова демократична
среда. Корнелия Нинова
като политик и лидер се
очерта като ярка и
категорична опозиция не
само на ГЕРБ, но и на
"дълбоката държава" при това години преди
това да бъде волята на
над 60% от българите,
които подкрепиха протеста срещу погазването
на върховенството на
закона. БСП за пръв път
от 10 ноември 1989 г.
насам не догонва събитията, изпреварва ги и
задава тяхната насока и
динамика.
БСП, която е стара,
системна партия, носеща
при предишни ръководства вина за провала на
прехода (масовата приватизация, плоския данък,
компромиса с десни
политики), се заяви като
единствената алтернатива
на корупцията, ширеща се
днес по високите етажи
на властта. "кумгейт",
"оградагейт", "суджукгейт"
бяха нейни разкрития.
БСП първа реагира и на
скандалните записи, и на
снимките с кюлчета злато
и пачки с милиони евро в
премиерската резиденция.
БСП говореше на висок
глас истината за корупцията, която днес всички
На стр. 6
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Êîðíåëèÿ Íèíîâà ïðîìÿíà çà ÁÑÏ
è Áúëãàðèÿ
знаят, и за която мнозина
гузно мълчаха доскоро.
БСП се показа и като
ярка опозиция на олигархичния модел на задкулисието - в държавата,
започвайки от собствените си редове. Разграничаването на БСП от корпоративни зависимости и
изваждането на светло на
хора със задкулисни
договорки с властта е
труден и болезнен, но
необходим за партията
процес. Без да се каже
тази истина, без да се
прочете тази страница,
не е възможно БСП да
излезе пред избирателите
и да претендира, че е
алтернатива на порочното
и изхабено статукво,
символизирано от ГЕРБ.
БСП е демократична
партия - показва го
фактът, че решенията се
взимат от колективни
органи, след внимателни
разговори със структурите, докато опонентите на
лидерката са "дежурни" в
телевизионните студия и
в печатните медии, за да
тиражират всекидневно
клевети и обиди срещу
нея. Нещо, което е абсолютно невъзможно в
другите парламентарни
партии у нас.
И този процес на
разграничаване, на казване на горчивите истини,
на назоваване на нещата
с истинските им имена
поражда истерична съпротива - от засегнатите
(Гергов, Янков, Жаблянов), от абонираните за
членство в парламента и
партийното ръководство
"влъхви" на статуквото
(Станишев, Дъбов, Миков, Пирински, Мерджанов) от тези, които с
водената от тях политика
доведоха БСП до състояние на постоянен губещ,
подмениха нейната социалистическа същност със
социаллибералния сурогат. И разбира се, от
представителите на
властта, която губи своите "агенти на влияние" в
най-старата и масова
партия. Отрицанието и
критичността към Корнелия Нинова, излъчвана от
управляващите и присъдружните им медии, е найяркото доказателство, че
като лидер на БСП тя е
реалната заплаха за тази
власт, за статуквото и за
олигархичното задкулисие, с което не се уплаши да поведе война.

Последователност
в политиката не голи фрази,
а реални действия
Едно от големите
постижения на Нинова е
личната ангажираност и
последователност в
политиката. През 2017 г.
тя отказа персоналното
предложение да приеме
един от трите най-високи

2020 г. Бузлуджа се пренесе на жълтите павета с протест срещу модела на управление на ГЕРБ

на политика, за промени
в духовната сфера и
образованието, за борбата с корупцията. Накратко - БСП има ясна стратегия и плян за изход от
кризата, породена от
некомпетентното, крадливо и социално безчувствено управление на
ГЕРБ.

За пръв път от
130 години - пряко
избран лидер

С президента Румен Радев

поста в държавата - този
на председател на Народното събрание, с
всичките произтичащи от
това привилегии и екстри. С този акт тя показа
ясно чувството си за
дълг към близо милион
избиратели, подкрепили
левицата като алтернатива и опозиция на ГЕРБ.
Но и попари властовите
и финансовите мераци на
онези "социалисти", които
се надяваха на коалиция
с ГЕРБ и топли местенца
в държавната администрация и "аванти" от
обществените поръчки.
Доказано е: ГЕРБ има
нужда от коалиция с БСП
като авторитетна, пред-

видима, традиционна,
системна и притежаваща
експерти партия. Но БСП
няма нужда от коалиция
с ГЕРБ, за да бъде превърната в алиби и съучастник на мафиотскомутренския модел на
управление на Бойко
Борисов. В тази позиция
през годините минаха
Реформаторският блок,
СДС, патриотите, АБВ, но
не и БСП! Да, левицата
показа, че е готова да
бъде гарант на национално съгласие в най-трудните първи седмици на
пандемията от COVID-19
при въвеждането на
извънредното положение,
но не замълча нито за

Корнелия Нинова със семейството си

миг за беззаконието в
тази власт, наложи в
парламента спазването
на демократичните
свободи на гражданите,
защитаваше техните
социални права и придобивки, показа се като
защитник на екологичната сигурност на България. Предлагаше политики и работещи социални
решения за изход от
кризата - както здравната, така и от още попагубната социалноикономическа разруха.
А че социалистите имат
реални идеи, го доказва
и фактът, че ГЕРБ прие
някои базисни законодателни предложения на
БСП, които преди това с
години неглижираше - за
защита на българския
производител и срещу
спекулата. БСП даде и
ясна програмна заявка
за бъдещето - семейно
подоходно данъчно
облагане, болниците да
престанат да бъдат
търговски дружества, понисък ДДС за лекарствата, помощ за майките и
младите семейства,
помощ за дребните
фермери, преизчисление
на пенсиите, грижа за
хората с увреждания, за
реформи във водния
сектор, за нова екологич-

Заради характера си,
заради тези и много
други постижения, въпреки мащабната и скъпоплатена компроматна кампания и атаките от недоволни вътре в партията,
Корнелия Нинова бе
преутвърдена с найкатегоричния възможен
резултат от съпартийците
си за председател на
БСП на прекия лидерски
избор на 12 септември 82% доверие от социалистите при над 70% активност, пет към едно резултат за Нинова пред
класиралия се на второ
място Кирил Добрев,
провал на всички опити
прекият партиен вот да
бъде провален или саботиран. А също така - и
огромно доверие към
политическата линия на
Нинова, показана от
делегатите на 50-ия юбилеен конгрес на партията.
С това доверие Нинова тръгва към решаващата година на своята
кариера - да инициира
широк съюз за промяна
на модела на мафиотскомутренската държава, за
честни избори и отстояване на свободата и
върховенството на закона. Да стане личността,
която ще поеме тежката
историческа отговорност
за изхода от безпрецедентно тежката социална,
икономическа, духовна,
здравна, образователна,
демографска криза Тя
може това.
Успех, Корнелия!
Д-р Теофан
ГЕРМАНОВ

приложение
СЪБОТНИК

7. ÌÀÉÑÒÎÐÈ

ЗЕМЯ 15 януари 2021

Питер Брьогел Стари - един от най-големите
художници на Ренесанса
Картините му са уникален
космос, в който има всичко истински портрет на обществото от 16-и век. Питер Брьогел е един от големите
майстори на фламандската
живопис. Наричан още Питер Брьогел Селски, той е роден в Нидерландия между
1526 и 1530 година - точни
данни няма. Като млад художник е живял в Антверпен,
а по-късно в Брюксел, където създава семейство и където умира през 1569 година.
Брьогел Селски всъщност
е бил истински гражданин,
а прякора си дължи на това, че в картините си е пресъздавал селския живот.
През 1563 г. Брьогел рисува
известното предание от Стария завет - Вавилонската кула. Доколкото може да се съди по околния пейзаж, художникът обаче е пренесъл
библейския сюжет от земите край Тигър и Ефрат на
нидерландска земя. Възможно е за прототип на кулата,
рисувана от Брьогел, да е
бил използван римският Колизеум, от който той е бил
особено впечатлен по време

на пътуване в Италия.
Картината "Борба на
Сирница и Великия пост",
1559 г., намираща се в Музея на историята на изкуството, Виена, е богата на фигури.
В тази богата картина от
1559 г. авторът противопоставя жадните за забавления
хора от карнавала на представителите на църквата.
Между двете групи тече символична схватка. Народът
около тях е зает с обичайните си занимания. Някои
от фигурите на художника
показват недъзите на тогавашното общество...
Картината "Падането на
метежните ангели" се намира в Брюксел - в Кралския
музеи на изящните изкуства. Хора, зверове, хибридни създания и изпратени от
Господ на Земята ангели се
сражават до кръв. И до днес
не е известно каква вяра е
изповядвал майсторът. От
него са останали запазени
общо 40 картини и около 90
гравюри. "Ловци в снега" се
смята за шедьовър на фламандската ренесансова жи-

"Падането на метежните ангели", 1562 г.

вопис, рисувана през 1565
година. Творческия си път
започва като график, а в
средата на 1540 г. се премества в Антверпен, за да
учи в ателието на Питер Кук
ван Алст - придворен художник на Карл V.
В работилницата на май-

стор Кок за първи път вижда щампи с картини на Бош,
които просто го поразяват
като откритие. Той е впечатлен и рисува вече собствени
картини като вариации на
тази тема на великия Бош.
През 1552-1553 г. по
предложение на учителя си

Брьогел пътешества във
Франция, Италия, Швейцария, за да направи рисунки
на италиански пейзажи за
гравюри и репродукции. Бил
е потресен от древните паметници на Рим и шедьоврите на Възраждането, красотата на Средиземно море.

Издадоха писма на
Иван Бунин в Америка

Агата Кристи и Еркюл Поаро - 100 години
от първата поява на Поаро

В
главата
библиотека на
Ун и в е р с и т е т а
Кеймбридж са
открити писма и
автографи на
писателя Иван
Бунин от времето, когато е живял във Франция.
Те сочат към
кореспонденция
между писателя и
неговите приятели Николай и
Наталия Кулман.
В Америка издадоха на тази тема книга "Автографите не горят"
от издателство
Academic Studies
Press. Тя събира
около 50 преведени на английски език писма, адресирани
до Бунин. Зад работата по уникалната находка и книгата
стои името на преподавателката от Катедрата по славистика от Факултета по съвременни и средновековни езици
в Кеймбридж Вера Царева Браунер.
Находката е случайна. Две книги с автографи на Бунин, неизвестни досега, 60 години са лежали на библиотечните лавици в Кеймбридж в раздела по славистика.
Дарствените надписи в полето на книгите са от ръката на
руския писател. Следите водят към така наречения "Руски
или Бунински архив" в университета на Лийдс, където са
били намерени писмата.
Бунин е руски писател, поет и преводач. Той е първият
руски автор, получил Нобеловата награда за литература
през 1933 г. Първоначално пише публицистика и поезия,
по-късно проза, най-вече къси разкази.
Най-значимите му творби са повестите "Село" (1909 1910), "Суходол" (1911), които образуват своеобразна дилогия, обединена от обща тема - съдбата на Русия и руския национален характер. Последната му художествена книга
"Тъмни алеи" (1943) е смятана за най-четения сборник с
къси разкази в Русия през 20-и век.

Едно име винаги ще се
помни от запалените читатели на криминални загадки.
Агата Мери Клариса Милър
(1890-1976), или просто Агата Кристи, е сред най-плодовитите, най-продаваните и определено сред най-превежданите английски писатели. Авторка е на 66 детективски романа, множество пиеси и
сборници с разкази.
Макар и да се ражда в заможно семейство, детството
на Кристи не минава леко.
Баща й умира твърде рано,
а момичето е изпратено в девическо училище. Тамошните порядки обаче не допадат
на бъдещата писателка. Така
майка й решава да я изпрати в Париж, където момичето се обучава в пеене и пиано. Липсата на талант кара
бъдещата кралица на кримито да се откаже от музиката.
През 1912 г. среща пър-

вия си съпруг - Арчибалд
Кристи. Те се развеждат през
1928 г., писателката запазва
фамилията му, с която вече е
популярна сред читателите
си. През 1920 г. излиза дебютният й криминален роман
- "Аферата в Стайлс", написан по време на Първата световна война. Така идва и ем-

блематичният образ на дребничкия детектив Еркюл Поаро. За съжаление, продажбите на романа не са впечатляващи и комерсиален успех за
авторката няма. Доста подобре се представя "Алиби"
(1926), чиито сюжетни обрати очароват и публика, и критици.

Крис Клийв твърди, че на „Смелите се прощава“
"На смелите се прощава" е
заглавието на най-новия роман на
Крис Клийв. Творбите му са преведени на 30 езика. Като британец обича да казва, че не е
сигурен дали преводите уловят
тънкия и специфичен английски
хумор.
Крис Клийв освен писател е
и журналист. Роден е в Лондон
през 1973 г., завършва психология в колежа "Бейлиол", Оксфорд,
и е автор на четири романа: "Възпламеняване", "Другата ръка",
"Злато" и "На смелите се прощава". Романът му за смелите излезе на български език, а Клийв се
включи директно от Лондон по

време на Софийския международен литературен фест.
"На смелите се прощава" е
роман за любовта като спасение,
приятелството - като въпрос на
чест, а разстоянията сближаващи", пише критиката. Тя е придружена от специален предговор
от автора за българските му читатели. Клийв пише разкази, води авторска рубрика във вестник
"Гардиън", а романите му са носители на престижни литературни
награди. Докато работи по следващата си книга, Клийв е ангажиран и с филмовите адаптации
на два от романите си - "Злато"
и "Другата ръка".
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50 години от смъртта на Коко Шанел:

Ако си роден без криле,
не им пречи да израснат
Живяла в емоционална
и финансова нищета, но
превърнала се в една от
най-загадъчните и значими личности на XX век,
Коко Шанел напуска този
свят на 10 януари 1971 г.
"Животът ми е историята
- а често и трагедията - на
самотната жена. Нейните
злочестини, нейната
важност, неравната и
удивителна борба, която
води със себе си, с мъжете
и с привличането... и с
опасностите, които се
появяват отвсякъде.
Днес, само в зной и
студ... Аз продължавам, без
съпруг, без деца, без внуци,
без приятни илюзии...
Животът ми е просто едно
продължително детство.
Ето как разпознава съдбите, в които взима участие
поезията... Не съм героиня. Но сама избрах лич-

ността, която исках да
бъда", пише нещо като
епитафия Габриел ("Коко")
Боньор Шанел (1883-1971)
в мемоарите си.
Легендарната дизайнерка, смятана за една от найвлиятелните фигури в
модата на 20-и век, умира
внезапно в апартамента си
в хотел "Риц" в Париж
преди 50 години.
Жената, чиито модни
решения още оформят
това, което носим днес.
Въпреки че е неделя,
87-годишната Шанел
работи над нова колекция,
показана две седмици след
смъртта й. Перфектна до
самия си край, дизайнерката е видяна ден по-рано
от служители в модната й
къща на улица "Камбон"
да проверява и найдребните детайли, да
избира платове, да инспек-

тира всяко копче. Франс
прес съобщава новината
посред нощ: "Мадмоазел
Коко Шанел почина в
неделя вечерта в Париж".
Създателката на малката
черна рокля освобождава
жените от тиранията на
корсетите, като за целта
заимства нещо от мъжките
гардероби.
И докато костюмите от
туид, двуцветните обувки
и чантите й са синоним
на френската елегантност,
тя има и друга, по-тъмна
страна.
Мнозина във Франция
я обвиняват в сътрудничество с нацистите по
време на окупацията през
Втората световна война.
Това обяснява защо едва
миналата година в Париж
е открита първата голяма
изложба, посветена на
творчеството й.

Археолози откриха древен будистки манастир в Индия
Твърдят, че той е първият, ръководен от жена
на име Виджаяшри Бхадра. Открит в долината на
река Ганг в индийския
щат Бихар, будисткият
манастир е построен
преди хиляда години и
ръководен от жена. Директорът на екипа Анил
Кумар заяви пред медиите, че манастирът може да
е бил голям център на
будизма на Махаяна.
"Манастири са открити
на много места в този
район. Но това е първото
място, разположено на

върха на хълм. Изглежда,
че будистите от Махаяна
са създали манастира
далеч от шума и суетата
на човешкото население,
за да практикуват ритуали
изолирано", казва Кумар
от Университета Вишва
Бхарати.
Специалистите са
попаднали на дървени
плочки, които според
предположението им
изобразяват Буда. На
територията са открити и
500 скулптури, 200 от
които са транспортирани
до град Лахисарай.

Макс Фриш: Времето не ни
променя, само ни разкрива
Макс Фриш е швейцарски белетрист, есеист, драматург, журналист и архитект.
Роден е в Цюрих в семейството на архитект строител на
15 май 1911 г. Първоначално Фриш изучава германистика, след идването на Хитлер на власт той се изпълва
с недоволство към хуманитарните дисциплини, прекъсва следването си и става
журналист на свободна практика.
Следва архитектура в
Швейцарския политехнически институт, дипломира се
и дълго време работи като
архитект. Въпреки решението му да изостави литературата, продължава да пише
и публикува първия си значим роман "Мъчни хора"
през 1943 г., поставена е
първата му пиеса - реквием
"Ето че те отново пеят"
(1945). По време на Втората световна война е мобилизиран в армията, където
води дневник, публикуван
през 1940. През 1998 г. на

негово име е учредена литературна награда.
В романа "Хомо Фабер"
Фриш разчупва мита за "модерния човек", който живее
единствено с умопостроенията на своето съзнание и
гледа на реалността като на
поддаваща се на лесно математическо моделиране среда, понятна и удобна за рационален контрол. Според
Фриш технизирането на
действителния свят създава
"нова универсалност", но тя
спада към някакво призрачно царство на абстрактни сили и формални отношения
и се оказва несъвместима с
житейския опит на едно човешко съществуване, останало - въпреки всичко - в своите мъки и радости свързано с битието. До това прозрение достига и Валтер Фабер, героят на романа, но
след като е погубил собственото си дете и умира сред
болките на раковото заболяване - символ на всеобхватната алиенация.

Това е първият будистки манастир, ръководен от
жена на име Виджаяшри
Бхадра.
За да се спре естественото разпадане на изкопаните структури, които са
подложени на екстремни
метеорологични условия и
атмосферни влияния,
държавата ще издигне
навес над останките.
Докато бъде създадена
пътека за достигане до
върха на хълма, районът
ще бъде ограден, за да
спре нежеланото движение
около разкопаното място.
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Сара-Нора Кръстева: Най-важно е
публиката да бъде с нас

Камен Воденичаров: Трябва да познаваме
историята си, да знаем кои сме
Излиза осми сезон
на документалната
поредица "5 минути
София", чиито нови
епизоди този път
разказват за образованието в нашата
столица, пише
БГНЕС.
Кратките филмчета,
вече утвърдили се с
майсторския си разказ,
този път ни представят любопитни неща
от миналото, свързани
първото столично
училище - 127-о СУ
"Иван Николаевич
Денкоглу", Националната библиотека "Св.
св. Кирил и Методий",
нейният Цариградски
архив и Софийският
университет "Св.
Климент Охридски" преди и след Втората
световна война.
"Много съм щастлив, благодарение на
всички мои колеги, че
оживяхме през 2020 г.
Благодарение и на
подкрепата на програма "Култура" на
Столична община
успяхме да реализираме отдавна замислените няколко серии,
посветени на образованието", каза Камен
Воденичаров, продуцент и режисьор.
Първият от петте
епизода излезе на 12
януари, а през следващите 5 седмици също
ще бъде излъчван по
един в каналите на
поредицата в YouTube
и Vbox7.
"Много интересна
и любима ми е темата
за баба Неделя - за
малките софиянци да
кажем, че това не е
само площад, а една
изключително интелигентна и еродирана
жена. Още тогава, в
началото на XIX век,
тя прави първите
девически училища по
нашите земи. Първото девическо училище

в София също е
нейно дело. Така
нашите прабаби и
прадядовци са отдали
нужното и на момичетата в образованието.
Нещо, което днес се
случва в села в Азия,
в Афганистан, Иран.
Чак сега девойките, в
XXI век, в някои
страни тръгват да ги
обучават. Нашите
предци са се погрижили това да се случи

сравнително рано",
разказва още Камен
Воденичаров, но без
да издава всичко, за
да задържи интереса
на любителите на
историята.
"Обръщаме голямо
внимание на създаването на Националната
библиотека "Св. св.
Кирил и Методий". В
единия епизод разказваме за всичките
богатства, които тя

има, за много отдели в
нея. Там има страхотни карти, невероятно
интересни неща,
например колекцията
от афиши на театрални постановки и
филмови премиери. За
изследователите има
нещо изключително
важно - целият български печат, но това е
най-малкото. Има
ранни славянски
ръкописи и много

други. Както всичко в
новата българска
столица, изградено е с
дарение. И първото
училище е изградено с
дарение на Иван
Денкоглу, и Националната библиотека е
изградена с дарения на
хора", споделя още
той.
Специално внимание е обърнато и на
спасения Цариградски
архив, съставен от
османски документи.
"Има спор дали са два
или пет вагоните,
дори до ден днешен
една част от документите не са изследвани.
С Жоро Милков сценарист на поредицата, и с Таня Димова, която направи
цялото проучване, се
чудихме и се маяхме
какви невероятни
неща имаме от османските архиви", казва
Воденичаров.
Последните два
епизода са посветени
на Софийския университет "Св. Климент
Охридски", създаден
отново с дарения, на
неговото развитие той винаги е бил в
пулса на промените и
утвърждаването на
демократичността.
"Нашата цел е да
провокираме и да
създадем интерес у
зрителите от всички
възрасти, както и да
покажем богатството
на нашия град. Със
сигурност за 5 минути
няма да можем да
разкажем всички
детайли, но можем,
ползвайки интересния
филмов разказ, 3D
анимациите и някои
други похвати, поне
да събудим интерес",
посочи още продуцентът.
Според него найголямата награда за
труда на екипа е
фактът, че част от

филмчетата влизат в
учебната програма на
учениците.
"Ние не познаваме
много добре историческото си минало.
Единственият начин
да се разберем с
нашите съседи, с
нашите комшии и с
народите, с които
живеем заедно, е да
имаме по-голямо
познание. Голяма
част от нас, включвайки и себе си в
тази група, познаваме
пропагандната версия
на историята. Много
зависи кога си учил.
Когато съм учил аз, в
края на 70-те и през
80-те години, познавам една версия на
историята. Сега
племенниците ми и
хлапетата около мен
учат някакви други
неща. В някои наши
съседни държави
всеки си има своя
собствена версия на
едно и също нещо и
може да е коренно
различно. Най-ярко
това се вижда с
нашите братя и
сестри от Северна
Македония. Нашата
пропаганда и тяхната
пропаганда е направила така, че едно и
също събитие или
една и съща личност
да изглежда коренно
различна в главите на
хората край Вардар
или край Струма",
смята той.
Посланието на
целия екип, работил
по поредицата още от
самото начало, е
простичко и добре
познато у нас - напред, науката е слънце!
"Ние трябва да познаваме историята си, да
знаем кои сме, откъде
идваме, но и да знаем
какъв е кодът да
живеем заедно",
категоричен е Камен
Воденичаров.

приложение
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- А вие кво си мислите, че бях трезва ли?

Анекдоти
Управляващ решил
да види как живеят
обикновените хора и
звъннал по телефона
на случаен номер. Отворило малко момче.
- Къде е баща ти?
- Отиде на работа с
новата кола.
- А майка ти?
- Отиде на пазар със
старата кола.
- А кой е вкъщи?
- Баба, гледа телевизия на новия телевизор.
- Виждаш ли, момче? За всичко това
трябва да сте благодарни на мен!
- Бабо, бабо, чичо ми,
дето мие чинии в Испания, е на телефона!
Не е коректно да се
казва '"женен", трябва
да се казва "човек с
ограничени възможности"!!!
- Шефе, ожених се.
Дали ще може да ми
повишиш заплатата?
- За нещастни случаи извън работното
място фирмата не носи отговорност!
Четох книжка. Своя.
Трудова. Какъв сюжет,
каква съдба! Плаках.
Снег се сипе на парцали, вино има, нека
вали!
- Скъпии, да си поръчаме ли пица?
- Е, нали щяхме да
сме на диета?
- Верно бе, ще отидем пеша тогава.
След поредният семеен скандал.
Тя:
- По-добре да бях се
омъжила за дявола.
Той:
- А, не може, по закон е забранен бракът
с близки роднини.
Целзий отишъл в
патентното бюро:
- Добър ден! Изобретил съм уред, с който се мери топлината
на човешкото тяло. Нарекъл съм го термометър. Получената стойност се измерва в градуси и...
Служителят го прекъснал с досада:
- Оф... бате, тоя термометър що не си го
завреш отзад?
Целзий се замислил:
- Ами, и така става!
Но по-приятно е под
мишницата!

- Госпожо, какво ще
правите тази вечер?
- Ами, звъннете ми
утре и ще ви разкажа!
Тъща отива на рожден ден на зет си. Звъни на вратата. Зетят отваря и гледа - тъщата
носи подарък палма.
- Охо, влизай! - казал той.
- Преди две години
ми даде маймуната, а
сега й носиш и дървото...

- Реших да започна
нов живот.
- Спрял си пиенето?
- Не чак толкова нов.
- Каква е тайната на
Вашето дълголетие?
- Нямам пари за погребение!
- Разкажете ни накратко за себе си?
- Обичам да пия...
- Имате много високо кръвно налягане!
Трябва спешно да се
откажете от кафето и
ракията.
- Разбрано, докторе!
От сега нататък - само
чай и водка.
- Добър ден! Голяма
ракия, моля!
- Но, господине, още
е сутрин!
- Добро утро! Голяма ракия, моля!
Имам много нули в
сметката си... 00,00 лв.

- Как се казва ананас на турски?
- Машала шишарка!
Знаете ли, че:
- Ако си падаш по
различни типове жени,
значи си всестранно
навита личност.
- Гоше, бързо се събуждай!
- Абе, Ленче, три часа сутринта е, какво
има?
- Мина ми главата!

- Пено, къде е Минчо?
- При свинете. Той е
с шапка, лесно ще го
познаеш!
- Докторе, какво ми
има, че съм толкова
млада, хубава и добра?
- Халюцинации!!!
- Ало, посолството
ли е?
- Да.
- Елате да ми посолите манджата!

Блондинка в автосервиз:
- Когато давам отзад... не ми свети лампичката!
Майсторът:
- Разбрах, а на колата какво й е?

- Скъпа, отивам до
магазина за цигари.
Нещо да ти купя ли?
- Да!
- Какво?
- Още не знам, но
вземи две!

С жена ми вчера се
разровихме в гардероба и си намерихме
сватбените дрехи.
На мен са ми тамън
чорапите, а на нея чантата!

- Здравейте, аз се
казвам Стефка и откраднах крокодила от
зоопарка!
- Извинете, но тук е
групата на анонимните алкохолици!

- Добър ден! Две три
в едно, три двойни, две
нормални. Три чая. Два
'
билкови и един шипков.
Шипковият с две медчета, билковите с по
три бели захарчета.
Три в едно с по три
бяла, двойните с по две
кафява, а нормалните
с по един подсладител.
- Добър ден! Нямаме вода...
- Скъпа, помниш ли
веднъж като отидох в
гората на лов, загубих
се и преспах в една
хижа?
- Оф не ми се слушат ловджийските ти
истории, давай направо!!!
- Момиченце на 3 годинки!
- Комшу чух, че си
ясновидец. Може ли да
ме научиш и мен да
виждам в бъдещето?
- Мога, Ленче, мога!
Съблечи си якето! Такааа, сега си съблечи
и блузката... А сега си
свали и поличката!
- Ама, Тодоре, ти май
искаш да ме обезчестиш?
- Мале, Ленче, ми ти
вече си... ясновидка!
- На каква възраст е
жена ти?
- В разцвета на проклетията си.
- Иване, сипи по едно!
- Ама аз не се казвам Иван..
- Не сменяй темата.
Сега го наричат седемстепенно меню. А
едно време в Казанлък му викахме "Да
има!".
Жена към мъжа си:
- Скъпи, аз говоря
ли насън?
- Боже опази! Само
това оставаше...
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Дъщерите на Ален Делон и
Роми Шнайдер се срещнаха
Зрителите на
френската телевизия
станаха свидетели на
трогателен момент първата среща между
Сара Биазини,
дъщерята на Роми
Шнайдер, и Анушка
Делон - дъщерята на
Ален Делон. Двете
актриси бяха гости в
неделно предаване по
Франс 2.
Анушка, която е
дъщеря на Ален и
модела Розали ван
Бремен, сподели, че се
чувства много особено, защото със Сара
имат много общо, без
в действителност да
ги свързва нещо. В
отговор Сара, която е
дъщеря на Роми и
Даниел Биазини,
озари студиото със
сърдечна усмивка,
потвърждавайки, че с
Анушка сега се запознават официално, с
думите: "Приятно ми
е!".
По време на
предаването Анушка
говори за 85 снимки,
които публикува в
профила си в Инстаграм по повод 85-ата
годишнина на прочу-

Сара
Биазини

Анушка
Делон

тия си баща. "Сред
тях имаше и фотоси с
Роми Шнайдер.
Израснах със снимките на Роми, тя винаги
присъстваше в живота
ни, беше част от

семейството ни по
някакъв начин",
признава Анушка.
Гостите споделят за
любимите си филми
със звездата Шнайдер. За дъщеря й това

Чаровният състезател на
Холивуд - Патрик Демпси
Патрик Демпси е едно от
най-красивите лица на Холивуд. Не е никаква изненада, че
през 2007 г. сп. Elle го поставя
на 13-о място сред най-желаните мъже на планетата. Той
вече навърши 55. Освен актьор
и режисьор Демпси е и автомобилен състезател, като не са
много знаменитостите, които
съчетават тези способности и
занимания. Той добива световна слава и предизвиква небивал интерес с ролята си на д-р
Дерек в "Анатомията на Грей".
Роден е на 13 януари 1966
г. в Люистън, Мейн, САЩ.
Той е най-малкото от три деца. Напуска гимназията, за да
замине на турне, работейки ка-

то жонгльор и фокусник. Забелязан от подходящите хора,
Патрик започва участия в театъра. Страда от дислексия и
учи ролите си наизуст.
В сериала "Анатомията на
Грей" той може и да е доктор,
но на практика Демпси не завършва дори гимназия. Той напуска училище на 17 години и
се отдава на актьорство.
Съпругата му е фризьорка
- Джилиан. След три години
прически и разговори актьорът все пак се осмелява да я
покани на среща. Останалото
е история... брак през 1999 г.,
щастие и три деца. Със съпругата му продължават заедно
и до днес.

е "Сезар и Розали", в
който магнетичната
актриса си партнира с
Ив Монтан. Любимият филм на Анушка е
"Нещата от живота", в
който Роми играе

заедно с Мишел
Пиколи. "Сама открих
тези филми, баща ми
никога не ми е показвал филм с нея, не
бях гледала "Басейнът". Но тези две

ленти оставиха голям
отпечатък", признава
тя. Голямата любов
между Роми Шнайдер
и Ален Делон е
истински вулкан,
който буди интерес и
до днес. При първата
си среща те се ненавиждат. Тя е на 19,
той на 23. Всичко се
променя на снимачната площадка на
"Кристин", през
1958-а.
Година по-късно
великолепните артисти се сгодяват. Те се
обичат лудо в продължение на шест години, с една едновременно вулканична и
нежна любов. След
раздялата никога не
се забравят. Останали
верни приятели,
двамата се събират
отново в митичния
филм на Жак Дере
"Басейнът" (1969).
Едно от най-трогателните писма, публикувани някога, е написано от Делон. С него
той се сбогува със
своята изгубена
любов - Роми Шнайдер, с думите: "Обичам те, моя кукличке".

Смъртоносно чаровен и опасен - Мики Рурк

Той е един от най-скандално известните актьори.
Около него винаги витае агресия, страст и драма. Мики често е наричан опасен,
смъртоносно чаровен, непредсказуем. Такива са и неговите герои и ролите, които изпълнява - от първия
до последния кадър. В Холивуд Рурк минава за един
от най-непостоянните актьори - често се снима в нискобюджетни продукции, а отказва роли в тотални блокбастъри.
Ролята му във филма
"Рибка-боец" на Франсис
Копола го направи звезда.
А през 80-те години, след
ролята си в "Девет седмици и половина", той беше
обявен за секссимвол. Така

категорично влезе в списъка на най-култовите холивудски актьори след участията си във филмите "Годината на дракона", "Ангелско сърце", "Джони хубавеца", "Пияницата". От 1991
г. след многобройни скандали Мики се оттегля от киното и се захваща със старата си любов - професионалния бокс.
През 2005 г. се заговори
за завръщането на Мики
Рурк към киното, когато той
участва във филмите "Sin
City: Град на греха" и "Домино". Но безспорно филмът "Кечистът" е голямото
и триумфално завръщане
на Рурк и неговата върховна роля на големия екран.
Със страхотната си иг-

ра в ролята на Ранди "Тарана" Робинсън, Мики отново показа колко велик и
гениален актьор е и колко
много е обичан от феновете си в цял свят. Ролята на
застаряващ кечист с лични
и здравословни проблеми,
който се опитва да се върне
към дните на славното си
минало, е изиграна с невероятна всеотдайност и емоционално въздействие от
Мики Рурк. Той пресъздава
образа на своя кечист с такава харизма, енергия и
любов. Мики се справя толкова перфектно с ролята си,
че можеш да почувстваш с
всяка частица от тялото си
как протича животът на неговия герой - както на ринга, така и извън него.
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През декември Вацлав Клаус вече беше
глобен с 3000 крони (около 115 евро) за
нарушение на задължението да носи маска

Бившият чешки президент Вацлав
Клаус нарече форма на гражданско
неподчинение своето посещение на
ресторант в Прага, предаде ТАСС.
"Ние не можем да се примиряваме с наложените и постоянно продължавани забрани", каза той пред
агенция ЧТК. "В свободна страна човек има право да похапне там, където иска", допълни бившият лидер.
Клаус, който бе начело на Чехия в
периода 2003-2013 г., наруши мерките
за изолация в страната и посети ресторант в столичния район Дейвице.
Той остана там над час, съобщи местното издание "Блеск". На влизане и

излизане от заведението той според
вестника бил и без маска.
Клаус е известен като един от найяростните критици на противокоронавирусните мерки, въведени от чешкото правителство.
Тази неделя той взе участие в състоялата се в столицата масова демонстрация на противниците на националната изолация, въведена заради коронавируса. По време на протеста Клаус отново беше без маска.
Чешкото здравно министерство отчете във вторник 10 725 новозаразени, както и още 79 смъртни случая, с
което починалите станаха 13 656. ç

Òðúìï áåøå ïîäëîæåí íà èñòîðè÷åñêè
âòîðè èìïèé÷ìúíò
Ìîæå äà ìó çàáðàíÿò äà êàíäèäàòñòâà îòíîâî çà ïóáëè÷íà äëúæíîñò
Камарата на представителите на САЩ гласува
президентът Доналд Тръмп
за втори път да бъде
подложен на импийчмънт
след обсадата на Капитолия миналата седмица. С
това той стана първият
президент в историята на
страната си, подлаган 2
пъти на импийчмънт, предаде АП.
Развръзката, която беше
очаквана, идва само 7 дни
преди Тръмп да напусне
поста и избраният за
президент Джо Байдън да
встъпи в длъжност.
Резолюцията за импийчмънта беше подкрепена с
232 срещу 197 гласа.
Гласовете за одобряването на инициативата
обаче дойдоха и от двете
партии в американската
Камара на представителите; 10 републиканци гласуваха в подкрепа на импийчмънта.
Контролираната от
демократите Камара на
представителите обвини
Тръмп в подстрекаване към
метеж, след като тълпа
негови привърженици,
разгневени от твърденията

Заради опасения от ново насилие около полагането на клетва на избрания
за президент на САЩ демократ Джо
Байдън мерките за сигурност на Капитолия бяха затегнати осезаемо. За
охрана на сградата бяха разположени
хиляди военнослужещи от Националната гвардия.

му за изборни фалшификации, щурмуваха Конгреса и
временно прекратиха
съвместното заседание на
двете камари за утвърждаването на победата на
Байдън.
Импийчмънтът в Камарата на представителите
ще доведе до съдебен
процес в Сената.
За да бъде признат за
виновен Тръмп, е необходимо мнозинство от 2/3 в

горната камара, която
обаче все още е под контрола на републиканците.
Ще е нужно над десетина сенатори от републиканците да го признаят за
виновен, но засега нито
един не е дал заявка, че
ще стори подобно нещо.
Доста малко вероятно
изглежда да се стигне до
развръзка преди полагането на клетва от Байдън
като президент. Макар и да

:

Снимки Интернет и Пресфото БТА

Íàêðàòêî
Над 70 000 души

са били ваксинирани срещу
COVID-19 в Турция до обяд
вчера - първия ден от
ваксинацията с китайската
ваксина КоронаВак, предаде
турската частна телевизия
НТВ. От четвъртък в страната
се ваксинират здравните
работници. Хората на възраст
над 65 години - които също
имат приоритет при имунизацията - вече могат да
заявяват желание за
ваксиниране чрез интернет
или на специален телефонен
номер.

Светият престол

потвърди, че папа Франциск и
неговият предшественик,
почетният папа Бенедикт XVI,
са били ваксинирани срещу
коронавируса. В сряда медии
съобщиха за ваксинацията
само на папа Франциск и
написаха, че му е била
поставена ваксината на
"Пфайзер"/"Бионтех". В
потвърждението от вчера се
посочва, че 84-годишният
Франциск и 93-годишният му
предшественик са получили
първата доза от ваксината в
рамките на кампанията за
ваксиниране на цялото
население на Ватикана.

Американски гълъб

може да се окаже твърде
късно да отстранява Тръмп
от власт, Сенатът може
също така да гласува да му
бъде забранено да се
кандидатира отново за
публична длъжност, за
което ще е нужно само
обикновено мнозинство.
През 2019 г. Тръмп
отново беше подложен на
импийчмънт, но миналата
година Сенатът го оправда. ç

успя да прелети 15 000 км и
от САЩ се озова в Австралия. Птицата е открита в
Мелбърн и неволно е
нарушила строгите карантинни мерки, въведени от
местните власти. Гълъбът се
оказал пред дома на Севин
Чели Бърд непосредствено
след Коледа и бил кожа и
кости. Птицата била белязана с халка, от която ставало
видно, че е кръстена Джо на името на новоизбрания
американски президент
Байдън. Пернатото изчезнало
по време на състезание,
което се провело през
октомври в САЩ. По
обозначението от пръстена
лесно бил издирен собственикът на Джо, жител на щата
Алабама. Шегаджии пуснаха
версията, че гълъбът е
решил да избяга колкото е
възможно по-далеч от
Доналд Тръмп. Но на
австралийските власти не им
беше до смях, тъй като Джо
бе успял да наруши строгите
карантинни мерки, въведени
в страната.

Ïî÷èíà áÿëîòî æåíñêî òèãúð÷å
Íèåâå â çîîïàðêà â Ìàíàãóà

Малката Ниеве трябваше да бъде хранена с биберон в зоологическата
градина в Манагуа. Изключително редкият бял тигър дължи появата си
на естествена генетична мутация на бенгалския тигър и не е виждан в
дивата природа в Индия от 50-те години на миналия век.

Малкото бяло женско тигърче Ниеве, което се роди
на 29 декември в националния зоопарк на Никарагуа,
е починало вследствие на
грип и дихателни проблеми,
съобщи АФП.
За малкото бяха положени големи грижи, след като
то беше отхвърлено от майка си.
"Скъпи приятели, с голяма скръб на сърцето трябва да ви съобщя, че днес
почина бялото тигърче,
кръстено Ниеве (Сняг), обяви във видео по социалните мрежи, видимо развъл-

нуван, ветеринарят Едуардо Сакаса, директор на националния зоопарк.
"Ниеве се роди с лека
настинка, с която се опитахме да се преборим с антибиотици. Здравословното
й състояние леко се подобри, но след това тя отпадна и започна да бере душа", обясни д-р Сакаса.
Смъртта на Ниеве бе голяма загуба и за Марина,
съпругата на ветеринаря,
която хранеше бебето с биберон на всеки 3 часа.
Родителите на малката
бяла тигрица са с обичай-

ния жълто-черен цвят на козината. Ниеве явно е носила гените на белия си дядо.
Тигрите като цяло представляват вид, класифициран като "застрашен" от
Световния съюз за опазване на природата. Според
организацията броят им в
наши дни е около 3800 в
сравнение със 100 000 преди век.
Белите тигри в света са
около 300.
Редките животни обитават зоологически градини,
основно в САЩ, Германия,
Франция и Мексико. ç
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Италианският футболист Диего Фабрини е желан от ЧФР Клуж, а румънците
ще трябва да платят и на българския клуб за трансфера
Бившият спортен директор на Динамо (Букурещ)
Йонел Данцулеску заяви,
че ЦСКА трябва да получи
200 000 евро за италианеца Диего Фабрини, ако той
премине в друг клуб,
съобщава digisport.ro.
Интерес към бившия играч
на ЦСКА, който записа 5
мача за "червените",
проявява ЧФР Клуж.
Клаузата за процент при
следващ трансфер е
залегнала в договора
между българския тим и
румънците при преминаването на Фабрини в Динамо (Букурещ) през лятото
на 2019 г.
"За момента няма
окончателно решение.
Казах, че искам един или
двама играчи, офанзивни
футболисти", сподели
треньорът на ЧФР Клуж
Едуард Йорданеску, който
преди време водеше ЦСКА.
Сега специалистът може да
осигури сериозна сума в
касата на "червените", ако
привлече Фабрини.
ЦСКА и Стал (Миелец)

завършиха 0:0 в контрола
на турска земя. Срещата
премина равностойно и
без кой знае колко сериозни положения пред двете
врати. Наставникът на
"червените" Бруно Акрапович заложи на два различни състава в двете полувремена. През първата част
в атака стартираха Георги
Йомов и младият Радослав
Живков. Тараните Али Соу,
Ахмед Ахмедов и Тонислав
Йорданов се появиха след
почивката.
Сред титулярите на
поляците пък се открои
името на бившия капитан
на ЦСКА Божидар Чорбаджийски, който се представи на високо ниво. Другият
българин в Стал - Радослав
Кирилов, влезе през
второто полувреме.
Това бе втори мач на
ЦСКА в Турция. Преди
няколко дни "червените"
победиха с 4:0 втория
отбор на Аланияспор. До
края на лагера футболистите на Акрапович ще изиграят още една среща, като

противникът все още не е
уточнен.
В същото време стана
ясно, че талантливият
футболист на ЦСКА Мартин
Смоленски най-вероятно
ще бъде изпратен да се
обиграва във втородивизионния Миньор (Перник).
Там старши треньор е
Христо Янев, а от няколко
дни негов помощник е и
Владимир Манчев. Смолен-

ски вече бе преотстъпван и
на Литекс. Той редовно
участва в контролите на
ЦСКА, но със сигурност
няма да остане в първия
отбор.
Берое и Етър пък искат
да вземат под наем Ахмед
Ахмедов. Нападателят не е
титуляр след идването на
Бруно Акрапович, но е
единствената качествена
алтернатива на Али Соу. ç

Ñòîè÷êîâ
äîâîëåí îò
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ïî âîëåéáîë

Легендата на българския
и световен футбол Христо
Стоичков изрази удовлетворението си от победата на
националния отбор по волейбол над Австрия в квалификация за европейското първенство. Тимът на Силвано
Пранди надви австрийците с

3:1 гейма, а следващ съперник на българите е отборът
на Израел. Камата видя
пръст на съдбата във факта,
че за класирането си на световното първенство в САЩ
през 1994 г., където завършихме на четвърто място,
футболните национали също

бяха в квалификационна група с Австрия и Израел.
"Страхотна победа! Към
Мондиал'94 минахме през Австрия и Израел! Съдбата явно ни намига. Напред и нагоре, високи момчета! Победата ще е за България!", написа Стоичков във Фейсбук. ç

:

Áèâø òðåíüîð íà ÖÑÊÀ íîñè
200 000 åâðî íà "÷åðâåíèòå"

Íàêðàòêî

Байерн отпадна от
Купата на Германия, след
като тимът от Втора бундеслига Холщайн (Кил) поднесе
голямата сензация на 1/16финалите в турнира и
победи носителя на трофея
с 6:5 след изпълнение на
дузпи. В редовното време и
продълженията резултатът
бе 2:2, като изравнителният
гол за Холщайн падна в
последните секунди на
добавеното време.

Ювентус се наложи
над Дженоа

30-годишният Диего Фабрини премина от ЦСКА в Динамо (Букурещ),
като в договора му имаше клауза, която ще донесе средства на
българския клуб при следващ трансфер на футболиста

с 3:2 след продължения и
се класира за 1/4-финалите
на турнира за Купата на
Италия. Кристиано Роналдо
получи почивка и не бе в
групата на домакините за
тази среща."Бианконерите"
профукаха аванс от два
гола, реализирани от Деян
Кулушевски (2) и Алваро
Мората (23). Дженоа бързо
намали чрез Ленарт-Мартен
Чибора (28). Филипо
Мелегони (74) възстанови
равенството, а до края на
редовното време нямаше
други попадения. В продълженията Хамза Рафия (104)
реши спора и изпрати
"старата госпожа" в
следващата фаза на
турнира.

Тотнъм завърши 1:1

у дома с Фулъм в лондонския сблъсък от 16-ия кръг
на Висшата лига и пропусна
страхотна възможност да
излезе на третата позиция.
"Шпорите" поведоха с гол
на Хари Кейн (25), а Иван
Кавайеро (74) изравни .
След ремито Тотнъм е шести
с 30 точки, докато Фулъм
продължава борбата си за
оцеляване и заема 18-ата
позиция в класирането с 12
пункта.

"Ñèíèòå" çàìèíàõà çà
Õúðâàòèÿ áåç íîâèòå
Левски замина за
лагера в Умаг (Хърватия) с група от 25 играчи. Треньорът Славиша
Стоянович и новите попълнения Звонимир Микулич и Ребин Сулака
ще се присъединят към

отбора директно на хърватска територия. "Сините" ще изиграят пет
контроли по време на
престоя си край брега
на Адриатическо море.
Левски се прибира в
София на 3 февруари.

В последната си
проверка преди началото на пролетния полусезон в Първа лига
тимът на Славиша Стоянович ще срещне
Спортист (Своге) на 7
февруари. ç

Áèàòëîíèñòèòå íè íà âúçñòàíîâèòåëåí
ëàãåð â Èòàëèÿ
Българската федерация по биатлон
предприе спешни мерки за запазване формата на заразените от
коронавируса национални. Вече четвърти
ден нашите са изолирани в хотела на участниците в кръговете за
Световната купа в
Оберхоф (Германия).
Почти всички българи
са без или със съвсем
леки симптоми. Димитър Герджиков вече е
без температура, като

той единствен бе прегледан преди два дни
от германски лекар.
Междувременно от
федерацията изпратиха със спешна куриерска пратка медикаменти, които не може
да се закупят без рецепти от германските
аптеки. Тези лекарства ще спомогнат за
по-бързото възстановяване на биатлонистите ни.
Веднага след края
на карантината наши-

те национали ще отпътуват от Германия за
Италия. Там те ще бъдат на възстановителен лагер в Риднау,
който ще спомогне побързо да възвърнат
състезателната си
форма. В зависимост
от състоянието на отделните биатлонисти
ще се решава участието им на европейското първенство, насрочено от 27 до 31
януари в Дужники
Ждрой (Полша). ç

Шампионът ПСЖ победи Олимпик (Марсилия) с 2:1 на стадиона в Ланс и спечели
Суперкупата на Франция за осми пореден и рекорден десети път. Това е първи трофей за
Маурисио Почетино начело на парижани. Мауро Икарди (39) изведе ПСЖ напред в
резултата след центриране на Анхел ди Мария. В края на двубоя влезлият като резерва
след едномесечно лечение на контузия Неймар (85 - дузпа) удвои преднината на
шампионите. Димитри Пайе (89) върна надеждите на марсилци, но до края на срещата
имаше много малко време и ПСЖ ликува с трофея.
Снимка Пресфото БТА
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Тв програма - петък, 15 януари

07.30
08.00
09.00
10.00
10.15
11.00
12.00
12.30
12.45
13.45
14.00
15.30
16.00
16.30
17.15
17.30
18.10
18.30
19.15
20.00
21.00
22.00
22.30
23.05
00.05
01.20
02.20
03.20
04.50
05.50
06.50

"Антидот" (п)
"Студио Икономика" (п)
"Не се страхувай" (п)
ТВ пазар
"Актуално от деня" (п)
ТВ пазар
Документален филм
ТВ пазар
"Лява политика" (п)
ТВ пазар
"Нашият следобед с БСТВ" с водещ
Елена Пенчукова
Новини
Музикален антракт
"Думата е ваша" - открита линия със
Стоил Рошкев
ТВ пазар
Документален филм
ТВ пазар
Новини - централна емисия
"Актуално от деня"
"Дискусионен клуб" с Велизар Енчев
"Студио Икономика" (п)
Новини (п)
"Актуално от деня" (п)
"Дискусионен клуб" (п)
"Нашият следобед с БСТВ" (п)
"Лява политика" (п)
"Общество и култура" (п)
"За историята свободно" (п)
"Студио Икономика" (п)
"Не се страхувай" (п)
Музикален антракт

ÁÍÒ 1
05.15
06.00
09.00
09.05
11.00
12.00
12.35
13.00
14.00
14.45
16.00
16.30
16.45
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
20.45
21.00
22.00
23.00
23.30
00.35
00.50
02.45
03.40
04.10
04.40

Още от деня /п/
Денят започва
По света и у нас
100% будни
Култура.БГ
По света и у нас
Новини на турски език
Последният печели /п/
Законът на Дойл - тв филм /8 епизод/ (12)
Малки истории /п/
Бързо, лесно, вкусно
Светът на жестовете
Светът и ние
България в 60 минути с Мариана
Векилска
По света и у нас
Още от деня - коментарно предаване
Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу
По света и у нас
Спортни новини
Панорама с Бойко Василев
Годунов. Продължението - тв филм /
5 епизод/ (14)
По света и у нас
Jazz before Jazz - Марио Станчев и
Лионел Мартен - Фестивал "Пиано
екстраваганца - 2016"
Светът и ние /п/
100% будни /п/
Култура.БГ /п/
Извън играта /п/
Музика, музика /п/
Законът на Дойл - тв филм /8 епизод/п/ (12)

bTV
05.40 "Домашен арест" - сериал, еп. 2
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - анимация, сериал, с. 2, еп. 250
06.30 "Лице в лице" /п./ - публицистично
предаване
07.00 "Тази сутрин"
09.30 "Преди обед"
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Черна птица" - сериал,
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еп. 44
15.00 Премиера: "Истинска любов" - сериал, еп. 16
16.00 Премиера: "Лекар в планината" сериал, с. 13, еп. 7
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице"
18.00 Премиера: "Малки убийства" - сериал, еп. 5
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Безмилостен град" - сериал, еп. 10
21.00 Премиера: "Влад" - сериал, еп. 10
22.30 Премиера: "Добрият доктор" - сериал, с. 3, еп. 10
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Стрелата" - сериал, с. 8, еп. 8
01.00 "Опасни улици" - сериал, с. 14, еп. 52
02.00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.00 "Бастиони на властта" /п./ - документален филм, част II
04.50 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 115

bTV Action
06.00 Аним. блок: "Приключенията на котарака в чизми" - с. 2, еп. 7 - 10
08.00 "Господарят на илюзията" - сериал,
еп. 7
09.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 14
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 15
11.00 "Бягство от затвора" - с. 3, еп. 3
12.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 1
13.00 "Твърде лично" - екшън, трилър (Франция, 2008), в ролите: Лиъм Нийсън,
Маги Грейс, Джон Грийс, Фамке Янсен, Зандър Бъркли, Кейти Касиди,
Лилънд Орсър, Дейвид Уоршофски
15.00 "Господарят на илюзията" - сериал,
еп. 8
16.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 15
17.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 2
18.00 "Бягство от затвора" - с. 3, еп. 4
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" сериал, с. 5, еп. 16
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Стоте" сериал, с. 7, еп. 7
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Транспортер 2" - екшън, трилър (Франция, САЩ, 2005),
в ролите Джейсън Стейтъм, Амбър
Валета, Алесандро Гасман, Кейт Наута, Джейсън Флеминг и др.
23.45 "Стоте" - сериал, с. 7, еп. 7
00.45 "Бягство от затвора" - с. 3, еп. 4
01.45 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 16
02.45 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 2
03.45 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 15
04.45 "4x4" - предаване за офроуд автомобили, с. 3, еп. 5

bTV COMEDY
05.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
06.00 "Модерно семейство" - сериал, с. 9,
еп. 10, 11
07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ - сериал
09.30 "Кухня" /п./ - сериал
10.00 "Отбор глупаци" - комедия, криминален (САЩ, 2000), в ролите: Стив Зан,
Салма Хайек, Джеф Голдблъм, Илайджа Ууд, Дейвид Крос, Том Уилкинсън, Орландо Джоунс, Лара Флин
Бойл и др.
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./
14.00 "Кухня" /п./ - сериал
14.30 "Столичани в повече" /п./ - сериал
15.30 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
18.00 "Приятели" - сериал, с. 8, еп. 23, 24
19.00 "На гости на третата планета" - сериал, еп. 134
19.30 "Новите съседи" - сериал, еп. 33
21.00 "Столичани в повече" - с. 3, еп. 2
22.00 "Кухня" - сериал, с. 5, еп. 19, 20
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 10, еп. 14, 15
00.00 "Отбор глупаци" /п./ - комедия, криминален (САЩ, 2000)
02.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал

Застудяване
Днес минималните температури ще са от минус 5 до нула
градуса. Остава доста ветровито с умерен, в Дунавската равнина - силен вятър от запад-северозапад. През деня облачността
ще бъде променлива, намаляваща до незначителна. Дневните
температури ще са от минус 1 до плюс 4-5 градуса.
В събота застудяването ще продължи. Минималните температури ще бъдат от минус 7 до минус 2 градуса, а дневните от
минус 3 до плюс 2 градуса. Облачността ще бъде значителна, с
по-съществени намаления над северозападните райони. На места
ще прехвърчи съвсем слаб сняг. Ще остане ветровито.
В неделя сутрин минималните температури ще бъдат от около минус 10 в котловините на запад до минус 3 градуса. През
деня максималните стойности ще останат отрицателни в поголямата част от страната - от минус 6 до минус 1 градуса.
Типичен класически зимен ден, каквито в последните години
все по-рядко наблюдаваме. На места ще прехвърчи слаб сняг,
но нови съществени валежи няма да има.
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web - zemia-news.bg
bTV Cinema, 19.00 ч., "Събудих се в Мексико" приключенски, комедия, в ролите: Адам Пали,
Ти Джей Милър, Томас Мидълдич, Шанън
Уудуърд, Алисън Брий, Роза Салазар и др.
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал

bTV Cinema
06.00 "Ривърдейл" /п./ - с. 2, еп. 17, 18
08.00 "Плаване към любовта" - романтичен, драма (тв филм, САЩ, 2019), в
ролите: Лий Рене, Крис Макнали,
Фиона Врум, Мат Хамилтън и др.
10.00 "Ривърдейл" - сериал, с. 2, еп. 19, 20
12.15 "Музика на тишината" - биографичен
(Италия, 2017), в ролите: Антонио
Бандерас, Джорди Мойя, Тоби Себасчън, Алесандро Спердути, Луиза
Раниери и др.
14.30 "Дани Колинс" - криминален, драма
(САЩ, Великобритания, 2001), в ролите: Ал Пачино, Кристофър Плъмър,
Анет Бенинг, Дженифър Гарнър, Боби
Канавали, Катарина Час, Мелиса Беноист и др.
16.45 "Фийби в страната на чудесата" драма, семеен (САЩ, 2008), в ролите: Ел Фанинг, Фелисити Хъфман,
Патриша Кларксън, Бил Пулман, Кембъл Скот, Иън Колети, Питър Джерети, Бейли Мадисън и др.
19.00 "Събудих се в Мексико" - приключенски, комедия (САЩ, 2014), в ролите:
Адам Пали, Ти Джей Милър, Томас
Мидълдич, Шанън Уудуърд, Алисън
Брий, Роза Салазар и др.
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Нощ в музея: Тайната на гробницата" - фентъзи, комедия, приключенски (САЩ, Великобритания, 2014), в
ролите: Бен Стилър, Робин Уилямс,
Оуен Уилсън, Стив Куган, Рики Джървейс, Дан Стивънс, Ребъл Уилсън,
Рами Малек, Бен Кингсли, Дик Ван
Дайк и др.
23.00 "Вълната" - екшън, трилър, драма
(Норвегия, Швеция, 2015), в ролите:
Кристофер Йонер, Ане Даал Торп,
Йонас Хоф Офтебро, Фридтьоф Сохем и др.
01.00 "Бягай!" - психотрилър, хорър (САЩ,
2017), в ролите: Даниел Калуя, Алисън Уилямс, Катрин Кийнър, Брадли
Уитфорд, Кейлъб Лендри Джоунс,
Лакийт Стенсфилд, Бети Гейбриъл,
ЛилоРел Хауъри и др. [16+]
03.15 "Дете 44" - трилър, драма (САЩ,
2015), в ролите: Том Харди, Гари
Олдман, Нуми Рапас, Джоуел Кинаман, Джейсън Кларк, Пади Консидайн, Венсан Касел, Чарлз Данс [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.30 "Военни престъпления" - сериал, сезон 16 /п/
06.30 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"
- сериал
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично
шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна емисия
20.00 "Черешката на тортата" - риалити
21.00 "Под прикритие" - сериал, сезон 3
22.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 6
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Военни престъпления" - сериал, сезон 16
00.30 "Кондор" - сериал, сезон 2
01.30 "Незабравимо" - сериал, сезон 1
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Остани с мен" - сериал /п/
04.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"
- сериал /п/

Êèíî Íîâà
06.30 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 8 /п/
07.20 "Мадагаскар 2" - анимационен филм
09.00 "Изпечено убийство: Мистерия с коблер с праскови"- мистерии с уч. на
Алисън Суини, Камерън Матисън, Барбара Нивън, Лиза Дюръпт и др.
11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 8
12.00 "Само ти" - комедия с уч. на Мариса
Томей, Робърт Дауни Джуниър, Бони
Хънт, Хоаким Де Алмейда, Били
Зейн
14.00 "Ловци на духове 2" - комедия с уч.
на Бил Мъри, Дан Акройд, Сигорни
Уивър, Харолд Рамис, Рик Моранис
16.15 "Сватба в Рим" - романтичен филм с
уч. на Матиас Зера, Харалд Краснитцер, Рики Тогнази и др.
18.10 "Стари кучета" - комедия с уч. на
Джон Траволта, Робин Уилямс, Кели
Престън, Мат Дилън, Ан Маргрет и
др. /п/
20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 5
21.00 "Чиракът на магьосника" - приключенски екшън с уч. на Никълъс Кейдж,
Моника Белучи, Джей Баручел, Алфред Молина, Джейк Чери, Тоби Кебел, Тереза Палмър и др.
23.10 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 5 /п/
00.00 "Игра на нерви" - трилър с уч. на
Ема Робъртс, Джулиет Луис, Дейв
Франко, Самира Уайли, Емили Мийд
и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 9
ВОДОРАВНО: "Небето на Велека". Ванаг (Юлий).
Датурин. Гик. "Нана". Икони. Дъга. Анев (Кирил). Сок.
Сираков (Наско). Рани. Налима. Анод. Сали. Икитос. Па. Закон. "Лолита". Тот. "Мама". Икако. "Неда".
Анит. Рот (Йозеф). Хакинен (Мика). НЕРО. Павоне
(Рита). Осил. Мало (Ектор). Иносан. Мо. Колет. Камина. Бот. Нако. "Ана не". Море. Овод. Гел. Киновар. "Шаро". "Николета". Аран. Реса. Анафореза.
ОТВЕСНО: "Невидима зона". "Ако мине". Бакър. Латек (Удо). Лотонис. Фен. Ганик. Дипол. Рока (Хулио).
Танака (Хиити). "Омана". Енево. Тога. Олина. "Евита". "Ала". Навик. "Манон". Корен. Бадан. "Милан".
Ноков (Стоян). ТА. Ва. Ерато. Инеса ("Другарката
Инеса"). Ошаф. Тетива. Олите. "Амада". Лук. Насик.
Ронин. РАР. Керосин. Тарос. "Нагоре". Кино. Опако.
Имане. Аз. Панакида. "Отело". ЕЛАНА.

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.
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На 15 януари от 19.00
ч. започва тазгодишното издание на фестивала за филми от Близкия
изток, Средна Азия и Северна Африка "София
Менар". Макар и без
прожекции в киносалоните, 30 пълнометражни
и 12 късометражни филми, ще бъдат достъпни
за зрителите - чрез една от големите български стриймийнг платформи.
13-ото издание на
фестивала за кино от
Близкия изток, Централна Азия и Северна Африка Sofia MENAR ще се
проведе от 15 януари до
31 януари онлайн на
NeterraTV+. Фестивалът
е със специален фокус
върху киното на Турция.
Ще видим "Цигански романс" на режисьора
Огузхан Йълдъз, отличен
с наградата за най-добър
филм на фестивалите в
Истанбул и Антакия. ç
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Режисьорът Владлен
Александров казва:
Хората искат да бъдат
щастливи в едно нещастливо време. Кирил Ефремов, Рада Кайрякова и
Силвия Лулчева - три от
звездите на Сатирата, се
впускат в почти бясно
любовно приключение,
затворено в триъгълник,
от който като че ли няма
измъкване. Това се случва на сцената, в премиерния спектакъл "Искам
Вашия мъж". Режисьорът
Владлен Александров
определя този "чуден
разказ за света на любовта" като смешен,
абсурден, сатиричен и
комичен филм за надеждата.
Зрителите може да
видят "Искам вашия мъж"
на 27 януари и 13 февруари, а първата премира
бе на 14 януари.
Пиесата е на Михаил
Задорнов (1948-2017),
роден в Юрмала, в

бившата Латвийска ССР,
в артистично семейство.
Баща му Николай Задорнов е известен писател
от Рига, а майката Елена
Матусевич (1909-1992)
произхожда от стар род,
чиито корени стигат до
полския крал Стефан
Батори. Родителите
искат синът им да стане
инженер, затова той
отива в Москва и завършва институт. В началото
на 80-те години обаче
започва кариера като
хуморист, а по-късно с
усмивка си спомня за
своето "инженерно"
минало.
"Искам Вашия мъж" е
в превод на Боряна
Пашева. Сценографията е
на Боряна Семерджиева.
През декември 2009 г.
писателят открива в Рига
библиотека на името на
баща си - Николай Задорнов. Библиотеката е
обявена за обществена и
безплатна. ç

Владлен Александров

Драматично-кукленият
театър "Иван Радоев" в
Плевен обяви афиша си с
първите представления на
живо. Стартът е на 19 януари с "Човекът от Подолск"
от Дмитрий Данилов - режисьор е Васил Василев.
Срещите си със зрителите
продължава и пиесата на
Валентин Красногоров
"Един мъж и една жена",
под режисурата на Анастас Попдимитров, която се
радва на успех сред зрителите. Участват дългогодишните актьори от трупата Мариета Калъпова и Ге-

Êîíöåðòúò íà
Àë Áàíî è Ðîìèíà
Ïàóúð ñå îòëàãà
çà 15 íîåìâðè

Концертът на Ал Бано и
Ромина Пауър има нова дата за София - 15 ноември,
организатори са "София
мюзик ентърпрайсис". Мястото остава непроменено зала 1 на НДК. Поради извънредната световна ситуация мениджмънтът на дуета отлага цялото европейското турне на артистите. ç

орги Ангелов, които представят сблъсък между женската жертвоготовност и

мъжката страст.
Следва спектакълът "Серьожа е много тъп" от Дмит-

рий Данилов, режисиран от
Васил Василев, на 27 януари, за абсурдното ежедневие на един млад човек. Заложено е и ново представление на "Аспарух" с автор
и режисьор Ованес Торосян
на 29 януари. В моноспектакъла се изявява актьорът
Александър Кънев. Плевенският театър отново кани
децата на "Куклен театър в
събота".
На 21 януари е "Безценното камъче", на 23 януари
ще видим "Франклин", на
28 януари - "Аладин и вълшебната лампа". ç

96 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà ãîëåìèÿ
Ãåîðãè Êàëîÿí÷åâ
Георги Калоянчев е роден в Бургас на 13 януари
1925 г. През годините Калата изиграва централни
роли в незабравими филми - щангиста в "Специалист по всичко", Кондов
във "Вълчицата", инспектора в "Инспекторът и нощта".
Следват "Най-дългата
нощ", "Привързаният балон", "Езоп", "Неочаквана
ваканция", "Бон шанс, инспекторе!" и много други заглавията са над 50.
През 1990 г. режисьорът
Иван Ничев заснема "Бай
Ганьо тръгва из Европа" с
Калоянчев в главната роля и той се превръща в
един от най-гледаните фил-

:

Òåàòúð "Èâàí Ðàäîåâ" ñ ïðåäñòàâëåíèÿ íà æèâî

Íàêðàòêî

Киномаратон от български
филми по БНТ 2 през
уикенда
На 16 и 17 януари ще гледаме
най-доброто от българските
филми през годините - 13
вечни заглавия и детски ленти
и комедия, носители на
"Златна роза", любими
сериали. По БНТ 2 на 16 и 17
януари има киномаратон. В
събота от 9.25 ч. може да
проследите приключенията на
група деца в "Таралежите се
раждат без бодли", а след това
"Горе на черешата". На 17
януари от 9.30 ч. - "Търси се
съпруг за мама". В събота от
12.30 ч. ще отплаваме с
"Петимата от "Моби Дик" и
след това гледаме "От нищо
нещо". На 17 януари от 12.30
ч. са приключенията на Рангел
Лелин във филмите "Баш
майстора" и "Баш майстора на
море". А от 16.00 ч. за
зрителите е "Адио Рио".

Пиесата "Големанов"
се игра в Русе

ми през 90-те.
Най-голямата награда
за актьора си остава званието "народен артист" - в

най-истинския му смисъл
на актьор, всенароден любимец от близо половин
век. ç

Русенският театър представи
премиерно на 14 януари
пиесата на Ст. Л. Костов
"Големанов" в Доходното
здание. Режисьор е Орлин
Дяков, а в образа на Големанов се превъплъти актьорът
Христо Гърбов Авторът е
изтъкнат български комедиограф, създал 12 многоактни и
5 едноактни пиеси, измежду
които най-известни са
"Големанов" (1927), "Златната
мина" (1925), "Вражалец"
(1933) и други, влизащи и
днес в репертоарите на
родните театри.

