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ПЕТЪК-СЪБОТА

Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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Íàöèîíàëíîòî ïðåáðîÿâàíå 2021 ùå
áúäå îò 7 ñåïòåìâðè äî 3 îêòîìâðè
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Унгарският лекарствен
регулатор е дал предва-
рително одобрение на
руската ваксина "Спутник
V" и ваксината на британ-
ската компания "АстраЗе-
нека" и Оксфордския
университет, без да чака
решение на ниво ЕС,
предаде Епицентър.
Външният министър Петер
Сиярто пътува за Москва
за разговори за доставки
на ваксина срещу коро-
навирусната инфекция.
Към 20 януари в Унгария
са ваксинирани 138 584
души. ç

СП внася промени в Изборния кодекс за
изчистване на списъците от "мъртви души"
чрез активна регистрация и видеонаблю-
дение на броенето на бюлетините и съста-
вянето на протоколите. Това съобщи пред-
седателят на партията Корнелия Нинова
на първата среща с извънпарламентарни
партии и неправителствени организации за
общи действия за гарантиране на честни и
свободни избори. "Вече е факт това наше
предложение като промяна в Изборния ко-
декс. Разписали сме го така - предаване
онлайн на броенето на бюлетините и със-
тавянето на протоколите и в същото вре-
ме правене на запис, който може да слу-
жи в съда като доказателство, ако има

Ïàïà Ôðàíöèñê
ïðèå Ñïåöèÿ
è Àíäðåé
Ãúëúáèíîâ

ÑÏÎÐÒ

Българският нападател
Андрей Гълъбинов и съ-
отборниците му в Специя
бяха приети на аудиенция
при папа Франциск. Те
посетиха Ватикана след
успеха над Рома в тур-
нира за Купата на Италия
с 4:2. Папата поздрави
играчите на тима, а те му
подариха фланелка на
отбора с №1 на гърба и
топка с автографи.  "В
Аржентина танцуват танго,
и то в ритъм 2/4, а вие
постигнахте победа с 4:2.
Харесва ми да виждам
как млади мъже и жени
полагат усилия в спорта,
защото спортът е
страхотно нещо", заяви
папа Франциск. ç

О чаквах повече от
речта на Байдън
при встъпването
в длъжност.

Áàéäúí -
ðàçäåëÿù,
ðåïðåñèâåí,
áåçëè÷åí

Êîðíåëèÿ Íèíîâà ñúáðà
ïàðòèè è ÍÏÎ â Ñúþç
çà ÷åñòíè èçáîðè

По-точно от неговия
спийчрайтър Винай
Реди.

Но за съжаление,
това не беше програмна
реч с ясна ценностна
визия за Америка и за
света.

Това беше реч-
оплакване от кризите,
без воля и път за
решаването им.

Реч, която задълбо-
чава разделението
въпреки кухите фрази
за единение. Защото
Байдън каза, че е дошло
време да се изслушва-
ме; да не превръщаме
всяко несъгласие във
война. Но кой, ако не
Демократическата
партия днес иска да
бъде заглушен гласът на
консервативна Америка?
Кой зове за репресии и
налага Гьобелсова
цензура в медии и
социални мрежи?
Демократическата
партия и нейните
корпоративни и медий-
ни съюзници.

Байдън се изказа
срещу насилието, но го
свърза само с т. нар.
"бял супремасизъм". Но
нито дума за насилието
и погромите на екстре-
мистите от "Антифа" и
Black Lives Matters,
което залива страната
от месеци.

Байдън винаги е бил
умерен политик. Но
днес е маша на ради-
калните и агресивни
кръгове в Демократичес-
ката партия. Той няма
да има енергията и
волята да обуздае тези
кръгове.

ðåãèñòðàöèÿ

Спадът през 2020
г. в Русия на фона на
пандемията се е
оказал "по-малък,
отколкото в много
други развити и
развиващи се иконо-
мики". Това е заявил
руският президент

Âëàäèìèð Ïóòèí: Òðÿáâà äà ðåàãèðàìå áúðçî
çà âúçñòàíîâÿâàíåòî íà èêîíîìèêàòà

се е върнала към
нивата отпреди
началото на светов-
ната коронавирусна
пандемия.

"В същото време
искам да подчертая,
че възстановяването
на стопанството не

върви гладко. В
редица сектори ситуа-
цията все още е
нестабилна. Ето защо
ние трябва да реаги-
раме бързо и да
вземаме най-адекват-
ните решения", е
допълнил Путин. ç

Д-р Борислав
ЦЕКОВ
От Фейсбук
(Със съкращения,
заглавието е на ЗЕМЯ)

срещу „мъртвите души“

ÁÑÏ

Àêòèâíà

ÁÁ
съмнения или сигнали за злоупотреби в
изборния ден", посочи тя пред журналис-
ти. Нинова съобщи, че засега 20 партии и
10 неправителствени организации ще учас-
тват в разговорите за честни избори. От
БСП предлагат общи действия за покрива-
не на всички секции с членове, наблюда-
тели и застъпници и за паралелно пребро-
яване на резултатите. ç

Владимир Путин на
среща с министри от
правителството в
Москва, предаде
Епицентър. По думи-
те на държавния
глава по част от
показателите иконо-
миката на страната

Снимка
Пресфото

БТА

София.
Бабинден

отбелязаха
вчера в
болница
"Майчин

дом".
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На първо място по
смъртност сме на Балкани-
те, а на шесто по заболяе-
мост, отчетоха здравните
власти на традиционния
брифинг. Смъртността у нас
сега е 9 пъти по-висока
спрямо данните от октомв-
ри, изчисли шефът на щаба
за борба с коронавируса
ген. Венцислав Мутафчийс-
ки, цитиран от "Дарик
радио". На този фон и
новият вариант на COVID-19
вече е у нас, предупредиха
колегите му доц. Ангел
Кунчев и проф. Асен Бал-
тов. Затова членовете на
щаба са категорични, че
трябва много внимателно
да се подхожда към разх-
лабването на мерките. Най-
висока е заболяемостта
във Враца, Бургас, Плевен
и Перник. Най-ниска е в
Разград, Смолян, Търгови-
ще и Велико Търново.
Имаме сваляне на нивата и
на заболяемостта, и на
смъртността, и на хоспита-
лизациите. Запазваме този
тренд на намаляване на
стойностите, съобщи доц.
Ангел Кунчев. Случващото
се в Европа обаче не е
така оптимистично, комен-
тира той. Изключително
притеснени са колегите в
Европа от ситуацията във
Великобритания, Ирландия
и Нидерландия заради
новия щам на коронавиру-
са. Хубавото е, че той не
води до по-тежки заболява-
ния, но се разпространява
много по-бързо. Неговата
заразност е в пъти по-
голяма - в момента 10 души
заразяват между 5 и 6
души, а във Великобрита-
ния 10 души заразяват 27
души. Това ще стигне и тук,
убеден е епидемиологът,
който е участвал в спешно
заседание по проблема.
Ние се намираме в чудесна
ситуация в момента, опит-

Ùàáúò: Äåâåò ïúòè ñêî÷è
ñìúðòíîñòòà, íîâèÿò ùàì å
ó íàñ, âíèìàòåëíî ñ ìåðêèòå

Ðèñêúò å ãîëÿì - çàñåãà êîìïðîìèñ ñàìî çà
ó÷åíèöèòå, îò÷åòå ïðåìèåðúò Áîðèñîâ

Единодушно, без нито един
глас "против", Пленумът на Вис-
шия съдебен съвет прие изцяло
отрицателно становище по про-
екта на управляващите от ГЕРБ
и "Обединени патриоти" за из-
менения в НПК за създаване на
фигура на прокурор, разследващ
главния прокурор,  съобщи "Пра-
вен свят". Становището е под-
готвено от Правната комисия на
кадровия орган и бе категорич-
но - проектът реално не изпъл-
нява препоръките на Съда в
Страсбург и европейските орга-
ни. Според Правната комисия
предложението на управляващи-

ÂÑÑ åäèíîäóøíî îòõâúðëè íîâàòà ôèãóðà
íà ðàçñëåäâàù ãëàâíèÿ ïðîêóðîð

те дава противоречиви дефини-
ции относно статута на въпрос-
ния разследващ прокурор. Ко-
мисията пита и с какво реално
ще се занимава той във време-
то, в което "обвинител №1" не
извършва престъпления. Пленумът
на ВСС се съгласи още, че няма
никаква необходимост от създа-
ването на такава нова фигура,
тъй като постановеното от Конс-
титуционния съд на Решение №11
от 23 юли 2020 г. по конститу-
ционно дело №15/2019 г. е дос-
татъчно ясно и непротиворечиво.
Според кадровиците няма спор,
че всеки прокурор в държавата

има компетентност и може неза-
висимо да проведе разследване
на главния прокурор, като в слу-
чая правомощията на последния
за надзор за законност и мето-
дическо ръководство не се отна-
сят до хипотезата, в която сами-
ят "обвинител №1" е заподозрян
в престъпление, коментира Епи-
център.бг. Фигурата на разслед-
ващ главния прокурор е самоцелна
- обобщи становището си ВСС.

Проектът за промени в НПК
вече мина на първо четене, са-
мо че в радикално различен вид
от този, който ще бъде обсъден
на второ четене.ççççç

Нови правила за прием в
детските градини в София вли-
зат в сила от март тази годи-
на. От Столичната община
предвиждат да променят прин-
ципа за уседналост, за да ня-
ма злоупотреби. Новата на-
редба адаптира законови про-
мени, приети на национално
ниво още преди две години,
предава БНТ. Промените за-
сягат точките за уседналост,
които всяко дете получава за
постоянен и настоящ адрес
на територията на общината.
По-голям шанс за прием ще
имат децата, чиито родители
живеят над три години в сто-
лицата. Те ще получават 4
точки. Остават двете точки,
които се дават за адрес в
административния район, на
територията на който се на-
мира съответното детско за-
ведение, за което се канди-
датства.

До момента децата получа-
ваха 3 или 2 точки, като 3
точки получаваха за постоянен
адрес на единия от родители-
те, 2 точки - за настоящ ад-
рес. От първото генерално кла-
сиране през май месец ще
имаме следната промяна - ще
получават максимално 4 и 3
точки. Като 4 ще бъдат за неп-
роменян повече от 3 години
постоянен адрес, а 3 точки ще
бъдат за непроменян повече
от 3 години настоящ адрес.
Като промени на територията
на Столична община няма да
се считат", каза заместник-
кметът на София доц. д-р То-
дор Чобанов. Кандидатстване-
то тази година за детски гра-
дини и ясли започва през март,
а първото класиране ще из-
лезе на 14 май.ççççç

Навършват се пет скръбни години без

Ïåíêà Ïåòðîâà Ìàðèíîâà
(Ãúìçàðêàòà)

(1930 г. -2016 г.)

Родена в плевенското село Торос, живяла
в град Тетевен, където работи в местната фаб-
рика "Тетевянка", в която бе пример за упорит

и всеотдаен труд, бе носител на званието "Ударник".
Отдаде обичта си на семейството, на децата и внуците си,

доживя да види и прегърне и своите правнуци.
Отличаваха я добрина, човещина, честност, трудолюбие и родо-

любие. Винаги помагаше на другите, защото вярваше в идеята за
социална справедливост и морал.

Липсва на своите близки, които я обичат, и на съгражданите
си, които дълбоко я уважаваха и почитаха!

        Поклон пред паметта й!
От семейството и близките

In Memoriam

ваме се да я задържим, но
да, този вариант няма
начин да не е влязъл в
България. По думите му
новият вариант заема
мястото на класическия
щам, обобщи Кунчев.
Смъртността се увеличава
няколко пъти заради по-
големия интензитет на
заразяването, би тревога
ген. Мутафчийски. Много

бързо този вариант измес-
тва класическия, което
може да доведе до прето-
варваме на здравната
система, предупреди шефът
на щаба. 29% е заетостта
на леглата в болниците,
като най-висока е тя в
София-област и София-
град", уточни от своя
страна здравният министър
Костадин Ангелов. На

всички е ясно, че надежда-
та е във ваксините. Фир-
мите вече започват да
правят достъпни публика-
циите за това, че те влияят
на новия щам, допълни
Ангелов. Той допълни, че се
запазва трайната тенден-
ция да се увеличават
няколкократно излекувани-
те на фона на заболелите.
Така нареченият английски
щам вече е в България,
сочат данните от нашата
вирусологична лаборато-
рия, заяви директорът на
"Пирогов"  проф. Асен
Балтов.

Той обясни, че макар и
още да нямаме излезли
резултати от централната
лаборатория, смятаме, че
този щам вече е в Бълга-
рия и за съжаление, ще
започне да набира скорост.
Именно затова смятаме, че
трябва да бъдем много
по-внимателни. Трябва да
спазваме мерките, каза
още Балтов. ççççç

Íîâè ïðàâèëà
çà ïðèåì â
äåòñêèòå
ãðàäèíè â
Ñîôèÿ îò ìàðò

Към момента властта има решение само за
връщането на училище на големите ученици от 5.
до 12. клас от февруари с редуване. За разхлаб-
ване на други мерки след 31 януари на този етап
не става въпрос - ще се решава допълнително.
Причината са обезпокоителните данни в Европа
за настъпването на в пъти по-заразния нов ва-
риант на коронавируса. За учениците имаме ком-
промис. Дотук компромис - да, заяви премиерът
Борисов, който се яви неочаквано на брифинга
на Оперативния щаб.

Това, което се разбрахме, е, че до 31 януари
наблюдаваме как вървят броят заболели и почи-
нали. След 31 януари ще взимаме решение ос-
вен учениците кое друго можем да отворим и за
колко, с ясното съзнание, че ако кривата тръгне
нагоре, с тези мерки, които се прилагат, веднага
кривата тръгва надолу.

Аз дойдох на това съвещание много по-опти-
мистично настроен, призна премиерът Бойко Бо-

рисов. Рискът този оптимизъм да ни накара да
отпуснем мерките може да ни доведе до голяма
заболеваемост. Оптимизма на база на извест-
ните показатели много рязко докторите го оп-
ровергават. Но това, което Кунчев ми разказа
снощи от срещата си с ръководителите от Ев-
ропа, това, което Балтов и Мутафчийски ми ка-
заха, даже се изпокарахме с министрите", ко-
ментира премиерът, който призна, че е събрал
здравните експерти на съвещанието със съвсем
друга нагласа.

По повод недоволството на ресторантьорс-
кия бранш Борисов посочи, че тяхно право е да
протестират, но в същото време обяви показа-
телни данни - от 30 хил. заети в този бизнес
само 6300 са подали заявления за подпомага-
не от държавата.

Това ще рече, че голяма част от ресторанти-
те са в сивата икономика и не осигуряват слу-
жителите си.
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 "Вие непрекъснато
създавате проблеми във
всички сфери. С това ви
предложение може да
навредите на други бизне-
си и браншове. Колко
закона променихте по 66
пъти, защото преди това
сте създали хаос, но и
след това опитите ви са
неуспешни", критикува
управляващите  зам.-
председателят на парла-
ментарната група на "БСП
за България" Георги Сви-
ленски по време на деба-
тите в парламента за
Закона за регулиране на
дейностите, свързани с
нефт.

Свиленски подчерта, че
между създаването и
решаването на проблеми

Той не разбра ли, че няма
къде да зареждат? Или
ходи само да се снима с
тях?".

Социалистът депутат
продължи да пита: "Защо
премиерът използва
"Обединени патриоти" да
внасят закони и ви е страх
да го покажете? От сряда
до събота се снима с
багеристите, но го няма да
каже, че имат проблеми.
Нали все ги пита: "Как е,
работите ли?" Хайде да си
кажем истината в очите!".

На коментар от зам.-
председателя на Народно-
то събрание Емил Христов,
че премиерът Борисов
няма място в парламента,
Георги Свиленски реплики-
ра: "Ясно е, че Борисов
няма място в парламента.
Той няма място и в Минис-
терски съвет и това бъл-
гарските граждани го
разбраха". ç

Ãåîðãè Ñâèëåíñêè:
Çàùî ÃÅÐÁ êðèÿò Áîðèñîâ è èçïîëçâàò
"Îáåäèíåíè ïàòðèîòè" äà èì âíàñÿ
ïîïðàâêà íà ïîïðàâêàòà?
Óïðàâëÿâàùèòå ñúçäàâàò õàîñ âúâ âñè÷êè
ñôåðè, êàòåãîðè÷åí å ñîöèàëèñòúò

Íà òîçè äåí

Събития
 1690 г. - Индианското

племе ирокези подписва ми-
рен договор с британските
власти в Северна Америка.

 1945 г. - България във
Втората световна война:
Сремска операция на Първа
българска армия, в която тя
води боеве срещу германс-
ките войски, в резултат бъл-
гарските войски отхвърлят
германските в Унгария от
Югославия.

 1973 г. - Върховният
съд на САЩ разрешава абор-
тите.

 1997 г. - С официал-
ното встъпване на Петър
Стоянов като президент на
България започва традиция,
която е последвана от Геор-
ги Първанов през 2002 и
2007 г.

Родени
 1561 г. - Френсис Бей-

кън, английски философ

 1869 г. - Григорий Рас-
путин, руски монах и фаво-
рит на руския цар

 1875 г. - Дейвид Уорк
Грифит, американски режи-
сьор

 1908 г. - Лев Ландау,
руски физик, Нобелов лау-
реат

 1909 г. - У Тан, бир-
мански политик, генерален
секретар на ООН

 1946 г. - Вельо Гора-
нов, български актьор и мим

Починали

 1942 г. - Рачо Петров,
български офицер и минис-
тър-председател на България

 1993 г. - Кобо Абе,
японски писател

 1994 г. - Жан Луи Ба-
ро, френски артист



Ìàíèïóëàöèèòå, íàòèñêúò è ðåïðåñèèòå íà òåçè
èçáîðè ùå ïîòúíàò, àêî áúëãàðèòå ãëàñóâàò ìàñîâî

"На ЦИК се вменяват несвой-
ствени за нея задължения. Тя тряб-
ва да изготви един т. нар. меди-
цински протокол за действия на
предстоящите избори. Тя ще тряб-
ва да поеме цялата отговорност
за организирането на тези избо-
ри и това е тенденция, която наб-
людаваме от началото на тази
пандемия - прехвърляне на отго-
ворността от Министерски съвет
към всички останали органи", за-
яви секретарят на парламентар-

ната група на "БСП за България"
Филип Попов по BGonAir.

"Всички опити за манипулации
на тези избори - за корпорати-
вен и купен вот, натиск и репре-
сии, ще потънат, ако българите
излязат да гласуват масово. От
БСП ще направим всичко възмож-
но да гарантираме здравето на
гражданите, когато излязат да гла-
суват, и честността и прозрачност-
та на този вот. В тази връзка пред-
лагаме видеонаблюдение при бро-

стоят съдби на бизнес и
хора. Той зададе въпрос
към министър-председате-

ля Борисов:  "Нямаше
трактор и багер, на който
Борисов да не се качи.

"Изборните промените се
правят не в Изборния кодекс, а
в Закона за мерките по време
на извънредно положение. С те-
зи действия управляващите га-
рантират, че дали ще има болни
от COVID-19 или не, до изборите
ще има извънредно положение,
защото, ако министърът на здра-
веопазването го отмени, с него
отменя и изборните правила", за-
яви пред бТВ народният предс-
тавител от парламентарна група
"БСП за България" Явор Божан-
ков по повод на приетите вчера
на комисия нови изборни пра-
вила.

Депутатът подчерта, че как-
то според левицата, така и спо-
ред становището на ЦИК цялата
отговорност се прехвърля вър-
ху администрацията и тя няма
да се носи на високо полити-
ческо ниво. "Както и по време-
то на цялата пандемия", отбеля-
за Божанков.

ßâîð Áîæàíêîâ: Âèñîêà èçáèðàòåëíà àêòèâíîñò å óíèâåðñàëíîòî
ëåêàðñòâî ñðåùó êóïåíèÿ è êîíòðîëèðàí âîò

трябва да гарантираме на хора-
та честни и прозрачни избори и
опазване на тяхното здраве".

Божанков поясни още, че дей-
ствията на БСП ще са по две ли-
нии - парламентарни и извънпар-
ламентарни: "По отношение на
парламентарните, внасяме изме-
нения в Изборния кодекс, които
касаят видеонаблюдение по вре-
ме на броенето на бюлетините и
попълване на протоколите и ак-
тивна гражданска регистрация, ко-
ято трябва да реши проблема с
избирателните списъци. Извън
парламента започнахме серия от
срещи с неправителствени орга-
низации и политически партии за
провеждане на честни и свобод-
ни избори".

По повод на видеонаблюде-
нието по време на броенето на
бюлетините и попълването на
протоколите Божанков обясни, че
действително ще се наложи про-
мяна в Изборния кодекс. Той при-

помни, че видеонаблюдение се
провежда по време на ученичес-
ките матури и училищата и об-
щинските сгради са снабдени с
камери.

"Когато говорим за видеонаб-
людение, може застъпник или
наблюдател в изборната секция
с телефона си да снима, ако пре-
цени, че се извършва наруше-
ние. Това би подпомогнало проз-
рачността на изборния процес.
Технологичното ниво позволява
това да се случи, въпросът е в
политическата воля това да се
случи", добави депутатът от ле-
вицата.

"На тези избори управлява-
щите отиват като на кино, с пу-
канки като наблюдатели на ня-
какво събитие, без да поемат как-
вато и да е отговорност за про-
веждането им, но смятам, че
краят на този филм може да ги
изненада неприятно", каза в зак-
лючение Явор Божанков. ç

Той начерта основните пре-
дизвикателства преди изборите
- провеждането им при панде-
мия и купения, също и контро-
лиран вот. "За второто лекарст-
вото е едно и универсално, то
не е политическо - висока изби-
рателна активност. Като най-го-
лямата опозиционна сила наша
задача е високата избирателна
активност. За да я постигнем,

енето на бюлетините и отразява-
нето на резултата в протоколите
и изчистване на избирателните
списъци от мъртви души чрез ак-
тивна регистрация. Това са наши-
те две основни предложения, ко-
ито ще направим в парламента и
които сме правили и преди", каза
социалистът.

Филип Попов е категоричен,
че основният сблъсък на парла-
ментарните избори ще бъде меж-
ду БСП и ГЕРБ.çФилип Попов
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Îñíîâíèòå ðèñêîâå çà áèçíåñà ó íàñ -
ïàíäåìèÿòà è ïðåêúñâàíåòî íà äåéíîñò

Трите основни риска за
бизнеса в България през
следващите 12 месеца, а и
след това са опасността
от избухване на пандемия
- 57%, следвана от опас-
ността от прекъсване на
бизнес дейността - 35%, и
рисковете, свързани със
законови и регулаторни
промени - 31%, сочат
резултатите от проучване-
то  "Алианц Риск Бароме-
тър 2021". Процентите
сочат дела на участници-
те* в проучването, които
са посочили съответния
риск като най-голям,
информира Инвестор.бг. В
топ 10 попадат още кибер
рисковете, макроикономи-
ческото развитие, липсата
на квалифицирана работна
ръка, пожари и инциденти,
свързани с експлозии,
нестабилност и колебания
на пазара, природни
катастрофи и политически

рискове. Българските
експерти оценяват като
рискови за бизнеса тър-
говските войни, митничес-
ките тарифи, икономичес-
ките санкции, протекцио-
низма, Brexit и дезинтегра-
цията в еврозоната, ко-
ментират анализаторите
на Алианц.

Десетото поред проуч-
ване на "Алианц" за гло-
балните рискове извежда
прекъсването на бизнес
дейността - 41%, избухва-
нето на пандемия - 40%, и
кибер рисковете - 40%,
като най-големите рискове
за бизнеса в глобален
план за 2021 г. Всички те
са взаимосвързани.
Рискът от избухване на
пандемия се изкачва до
позиция №2 от №17 и се
разглежда като основна
причина за прекъсване на
бизнес дейността през
2021 г., последван от

Íàöèîíàëíîòî ïðåáðîÿâàíå 2021 ùå áúäå
îò 7 ñåïòåìâðè äî 3 îêòîìâðè

Министрите от кабинета "Бори-
сов 3" одобриха решение пребро-
яването на населението и жилищ-
ния фонд в Република България да
започне в 0,00 часа на 7 септемв-
ри 2021 г. и да приключи в 20,00
часа на 3 октомври 2021 г., съоб-
щиха след днешното правителст-
вено заседание от МС. Преброява-
нето може да стане и чрез попъл-
ване на електронна преброителна
карта по интернет от 0,00 часа на
7 септември 2021 г. до 24,00 часа
на 17 септември 2021 г., коменти-
ра Нюз.бг. Посещение на домакин-
ствата, сградите и жилищата от
преброител може да стане от 8,00
часа на 18 септември 2021 г. до

20,00 часа на 3 октомври 2021 г.
Всички данни за населението и жи-
лищния фонд, събрани по време
на преброяването, ще се отнасят

Асоциацията "Здраве
и фитнес": Настояваме
фитнесите да отворят
от 1 февруари
Продължават предложенията,
а заедно с това и споровете
кои ограничения, свързани с
COVID-19, кога да отпаднат.
Засега е ясно, че големите
ученици ще се върнат в
класните стаи от
4 февруари - под някакъв ред.
Първоначално премиерът
обвърза тази дата и с отваря-
нето на фитнесите - спортът
вървял ръка за ръка. Ние не
сме пряко обвързани с децата
и тяхното училище, за да ни
приравняват заедно с тях и да
ни дават наставления за
отваряне между 4 и 18
февруари, настояваме мерките
да отпаднат от 31 януари, така
че да можем от 1 февруари да
започнем свободно работа,
заяви за "Денят започва" Ива
Арапкюлиева от Българска
асоциация "Здраве и фитнес".
Подготовката на залите и
уредите за отваряне на
фитнесите отнема между
седмица и 10 дни. В тази
сфера работят около 60 000
души, които не получават
никакви пари във всеки ден, в
който залите не работят.
Досега не съм чула за някой,
който да е получил тези 24 лв.
за хората, които работят в тази
сфера, никой не е получил
парите, а трябваше да се
получат декември месец, заяви
Ива Арапкюлиева. Има
отворени мерки за помощ, но
само някои от хората в
бизнеса са получили обезщете-
нието от 10 000 лв. за средния
бизнес. Истината е, че този
бранш и на ресторантите
плащат цената всички хора да
бъдем здрави в България,
заяви Арапкюлиева от Българс-
ка асоциация "Здраве и
фитнес".

Министър Николова:
Обсъжда се възможността
всички ресторанти
да работят като тези
в хотелите
Обсъжда се възможността
всички ресторанти да отворят
при условия, в които в
момента работят ресторантите
в хотелите, заяви вицепремие-
рът и министър на туризма
Марияна Николова след
проведената в Министерството
на здравеопазването среща с
представители на ресторан-
тьорския бранш. Министър
Николова поясни, че към
момента се обсъжда възмож-
ността за отваряне на заведе-
нията две седмици след 4
февруари 2021 г., ако епиде-
миологичната обстановка в
страната го позволява. И
допълни, че настояването на
бранша е ресторантите да
отворят още от 1 февруари,
отново при спазване на
конкретни условия - 50%
заетост и вечерен час.
Различни варианти се обсъждат
за вечерния час - 22.30 часа,
23.30 часа, но все още не е
договорено, уточни вицепреми-
ерът.

Â òîï 3 ïîïàäàò ñúùî
ðèñêîâåòå, ñâúðçàíè ñúñ
çàêîíîâè è ðåãóëàòîðíè ïðîìåíè

С желязна логика трябва да
се подхожда спрямо мерките, ко-
ито се въвеждат и когато те се
отпускат, настоя в студиото на
БНТ зам.-председателят на пар-
ламента и лидер на НФСБ Вале-
ри Симеонов. Въпреки че той е
привърженик на по-строгите мер-
ки и ограничения в условията на
епидемия, смята, че когато се
взима решение за ограничаване
и освобождаване на определи
браншове, трябва да се подхож-
да прагматично. Не виждам сми-
съл в това на 4 февруари да бъ-
дат върнати големите ученици в
училище, а да не бъдат отворени
ресторантите и кафенетата, зая-
ви Симеонов и обясни, че рис-
кът е винаги там, където голяма

Âàëåðè Ñèìåîíîâ: Ðåñòîðàíòèòå äà îòâîðÿò,
ùîì è ó÷åíèöèòå ñå âðúùàò â êëàñ

група от хора общуват помежду
си. Според него рискът от зара-
зяване в ресторантите не е по-
голям, отколкото в училищата.
Затова и според него нищо ло-
шо няма да се случи, ако ресто-
рантите работят до 22.30 часа.
Нощните заведения задължител-
но трябва да бъдат затворени,
защото там рискът е много го-
лям, като на пълен стадион.

Не трябва да се стига до край-
ни мерки и до заплахи, трябва
диалог, призова лидерът на НФСБ
по повод заплахата на двете асо-
циации да пристъпят към граж-
данско неподчинение, ако здрав-
ните власти не им дадат реше-
ние, което да ги устройва. Има
сериозни пропуски и недостатъ-

ци, но това е работа на отделните
министерства, министри и на ръ-
ководствата на отделните минис-
терства, за да може средствата в
помощ на бизнеса да стигат нав-
реме, посочи Валери Симеонов.

Нека да не се фиксираме върху
пропуските и проблемите, кои-
то не са решени, защото има-
ме нов щам на вируса, за кой-
то все още нямаме никакъв ал-
горитъм, каза още той.ç

,

ване 2021 се налага поради епи-
демичното разпространение на
COVID-19 и съществуващия риск
за здравето на преброителите и
преброяваните от тях граждани,
тъй като дейността изисква ди-
ректен контакт с лицата и посе-
щение на домакинствата и жили-
щата.

Периодът е съобразен с изис-
кванията на Регламент (ЕО) №
763/2008 на Европейския парла-
мент и на Съвета и Регламент (ЕС)
№ 2017/712 на Комисията най-
голямото изчерпателно статисти-
ческо изследване да се осъщест-
ви през настоящата 2021 г. в це-
лия Европейски съюз.ç

кибер рисковете. Компани-
ите се стремят към прео-
доляване на риска от
прекъсване на веригите им
на доставки и инвестират
усилия в непрекъсването
на бизнеса при екстремни
събития. Пазарното разви-
тие, макроикономическото
развитие и политическото
насилие са сред нараства-
щите рискове. Социално-
икономическите последици
от пандемията ще доведат
до по-голяма несъстоятел-
ност и вероятно ще допри-
несат за по-нататъшни
граждански вълнения през

2021 г. Изменението на
климата пада до позиция
№9, но ще бъде отново в
дневния ред на бизнеса
като приоритет през 2021
г. За целите на проучва-
нето на "Алианц Риск
Барометър" са били
анкетирани 2 769 експер-
ти по управление на
риска от 92 страни от
октомври до ноември
2020 г. Респондентите е
трябвало да изберат един
сектор, с който са най-
запознати, и да посочат
до три риска, които
счмятат за най-големи.ç

към 0.00 часа на 7 септември 2021
г., което е т. нар. критичен момент
на преброяването. Промяната в пе-
риода на провеждане на Преброя-
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Д-р Петър Кърджилов е
изследовател на българско-
то кино, архивист, журна-
лист и писател, доктор на
изкуствоведските науки. В
началото на творческия си
път е писал фантастични
разкази, някои от които е
издал в книги. След това
се е отдал на изучаване
историята на българското
кино. Има издадени 23
книги, като половината от
тях са посветени на исто-
рията на българското кино.

"Да се ровите в стари
вестници, стари документи,
стари мемоари, за да
откриете нещо, което е
интересно на вас, но би
трябвало да бъде интересно
и за другите, които обичат
българското кино, е наис-
тина черен труд, много
често през тези 40 години

ми се е искало да зарежа
всичко и да го хвърля в
Перловската река, но не
съм го правил, защото
винаги провидението по
някакъв начин ми е давало
знак да продължа, което ми
е помагало да открия нещо
ново, да попадна на някак-
ви данни, които ме отвеж-
дат към други и това ми е
донесло вътрешно удовлет-
ворение", споделя д-р
Петър Кърджилов.

През 1896 година е
заснет първият филм на
Балканския полуостров у
нас. Това се случва на
пристанището във Варна.
Англичанинът Чарлс Нобъл
и шотландецът Джон Ма-
кензи в периода 1903-1905
година заснемат първата
поредица от филми в Бълга-
рия.

При избухването на
Илинденското въстание през
1903 г. американецът Чарлс
Ърбан, който има своя
продуцентска компания в
Лондон, изпраща оператора
Чарлс Нобъл да заснеме
мигове от въстанието.

"Нобъл пристига в
България през октомври,
не може да премине грани-
цата, защото оттатък се
води гражданска война, но
въстанието, бунтът са
изтлели и няма какво да
заснеме, но той не се
предава и започва да
обикаля българо-турската
граница, снимайки филми
в Самоков, Рилския манас-
тир, Дупница, в Кюстен-
дилско. Около Рилския
манастир той попада на
няколко чети, които се
връщат от Македония,

Как се заснемат
първите филми у нас

Василий Кандински е рус-
ки художник и теоретик на
изкуството, работил главно в
Германия и Франция. Той е
експресионист, провъзгласен
за баща на абстракциониз-
ма. Първите му абстрактни
творби са акварели.

Той от дете владее перфек-
тно и руски, и немски, а в
Германия става художник и
развива идеите си. В твор-
бите му има руски привкус -
в тях живее пищният цвят
от кубетата на московските
църкви и ярките селски къ-
щи отпреди революцията, ди-
ша руски мистицизъм, кра-
сотата на руската душа. Но
това, овладяно в естетическа
мисъл, се превръща в свето-
вен новаторски стил.

Василий Кандински е ро-
ден през 1866 г. в Москва, в
семейството на богат търго-
вец на чай. През 1871 г. се
местят в Одеса и родителите
се развеждат, а Василий е от-
гледан от леля си в любов
към изкуствата - учи живо-
пис, свири на пиано и вио-
лончело. После цял живот
възприема и обяснява све-
та, дори този на живописта,
чрез музиката и нейните
принципи. В гимназията той
продължава с изкуството, но
после учи право, пише ди-
сертация и се готви за про-
фесор.

Междувременно участва в
етнографска експедиция във
Вологодска губерния, където
някои селски домове сякаш са
излезли от приказките, и се
жени за братовчедка си Анна.

Кандински задълго забра-
вя рисуването, но на 30 се
обръща към платното след
някои важни събития - една
изложба на импресионисти
в Москва му показва, че кон-
кретната фигура не е най-
важното в живописта. Пос-
ле идва Вагнеровият "Лоен-

Знаменитото италианско мецосопрано стъпва на го-
лямата сцена, когато е на 22 години. Исторически миг,
тъй като през 1957 г. в Ла Скала е световната премие-
ра на "Диалози на кармелитките" от Пуленк. Две годи-
ни по-късно е дебютът й в Ковънт Гардън в "Медея" на
Керубини.

На достолепната сцена Фиоренца извайва едни от
най-ярките си роли: Амнерис, Еболи, Азучена…

60-те години бележат възхода на бляскавата й кари-
ера. През 1962 г. се открива сезона в Миланската ска-
ла с "Трубадур" на Верди, а Фиоренца Косото е изуми-
телна Азучена! Участва в митичната постановка на "Ху-
геноти" от Майербер с цяло съзвездие легендарни пев-
ци: Съдърланд, Корели, Гяуров… На диригентския пулт
свещенодейства Джанандреа Гавацени. А ролята на Фа-
воритката от едноименната опера на Доницети й отва-
ря тежката порта към оперния Олимп.

Фиоренца Косото участва в спектакъл на Миланс-
ката скала на 5 януари 1962 г. и на мига се превръща
в любимка на публиката. Критиците пък не пестят су-
перлативи: "Роди се звезда с ослепително сияние!" Сред
ценните записи, които ни остави Фиоренца Косото, е и
този на "Фаворитката" от 1978 година. Партнират й
Павароти, Гяуров, хорът и оркестърът на Театро Кому-
нале - Болоня, начело с Ричард Бонинг.

Великите художници - Василий Кандински Фиоренца Косото - звезда
с особена величина

вие" от 1910 г. През 1911 г.
основава друга артистична
група - "Синият конник". Тя
е жива само три години, но
тласка напред целия европей-
ски авангард.

Следвоенните години в
Германия са най-щастливо-
то време за Кандински. Там
той рисува и преподава тео-
рията си за абстракциониз-
ма. Всичко започва от точ-
ката и цвета, за изобрази-
телното изкуство те са, кое-
то за музиката е вибрацията
- връзка между творец, тво-
рение и публика. От точка-
та се развиват линиите и ге-
ометричните форми, а от цве-
та и неговите комбинации се
ражда композиционното и
смисловото единство на
творбата.

"Баухаус" е престижна
школа, името на Кандински
става известно, има колек-
ционери в цяла Европа и
Америка. Когато Хитлер ид-
ва на власт, затваря "Бауха-
ус" и показва платна на Кан-
дински в изложбата на "де-
генератите" през 1937 г.

които са чети на Върхов-
ния македоно-одрински
комитет, и с тях той инсце-
нира няколко филма, в
които се показват боеве и
престрелки с турците, които
впечатляват много англий-
ската аудитория. В Само-
ков и в Рилския манастир
той се сблъсква с бежанс-
ката неволя, тогава десетки
хиляди българи тръгват на
север към България,
търсейки спасение след
разгрома на въстанието,
така че той запечатва и
тези мигове", подчерта д-р

Петър Кърджилов.
Д-р Петър Кърджилов е

завършил Висшия инсти-
тут за театрални изкуства
"Кръстьо Сарафов" (днес -
НАТФИЗ) през 1980 г. със
специалност "Кинознание",
дълги години е работил в
Българската национална
филмотека, в Националния
съвет за радио и телеви-
зия, в Българската нацио-
нална телевизия, асоции-
ран член е на сектор
"Екранни изкуства" към
Института за изследване
на изкуствата при БАН.

грин", който според Кандин-
ски "изтласква границите на
музиката и мелодията отвъд
стандартния лиризъм". За-
познанството му с теорията
на мадам Блаватска пък съв-
пада с разочарованието му
от науката - обезсърчават го
новите открития в атомната
теория, които правят света
чужд и непредвидим. Кандин-
ски е поканен за професор в
Тарту, но отказва, напуска Ру-
сия и отива в Мюнхен да
учи живопис. "Немските при-
казки от детските ми години
оживяха" - казва той. Първо
учи в частно студио, но не
блести с нищо. После записва
Художествената академия, а
след година се маха, защото
му е тясно. През 1901 г. ос-
новава групата "Фаланга",
която е против консерватиз-
ма на художествените учреж-
дения. Рисува в стила на фо-
визма - пейзажи в ярки цве-
тове и внушение, търсено
през резките цветови контрас-
ти. За първото му истинско
абстрактно произведение се
смята акварелът "Без загла-
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"Има дни, в които се
обръщам назад към онези
години с Марчело и имам
моменти на истинско
съжаление. Има една
частица от мен, която
мисли, че ако се бяхме
оженили, може би щяхме
все още да сме женени.
Това беше една от нашите
фантазии, че ще остареем
заедно.

Смяташе, че ще бъдем
като Спенсър Трейси и
Катрин Хепбърн, любов,
пазена в тайна цял живот,
принадлежаща само на
двама ни", си спомня Фей
Дънауей в автобиография-
та си от 1995 г.

Марчело Мастрояни
казва пред репортер на
списание People през 1987
г., че никога не е преодоля-
вал връзката си с Дънауей:
"Тя беше жената, която
обичах най-много", приз-
нава той. "Винаги ще
съжалявам, че съм я
загубил. Бях цял с нея за
първи път в живота си."

Мастрояни, който умира
преди 25 години, е 17
години по-възрастен от
Фей.

А Дънауей на 14 януари
стана на 80.

Една от най-големите
изкусителки в световното
кино, Фей Дънауей е
номинирана за "Оскар" 3
пъти и 10 пъти за "Златен
глобус". Носителка е на
"Оскар", награда "Еми", три
награди "Златен глобус" и
награда BAFTA. През 2011
г. правителството на Фран-
ция я прави офицер на

Питер Брьогел Стари - един от най-големите
художници на Ренесанса
Фей Дънауей - забранената
любов на Мастрояни

Ордена на изкуствата. Има
звезда на Алеята на слава-
та в Холивуд (1996).

През 1967 г. получава
главната роля във филма
"Бони и Клайд", в който
партнира на Уорън Бийти,
и се изстрелва в звездна
орбита, получава и първа-

та си номинация за "Ос-
кар".

Дороти Фей Дънауей е
родена на 14 януари 1941
г. в Баском, Флорида.
Дъщеря е на Грейс Април,
която е домакиня, и Джон
Дънауей-младши, подофи-
цер от кариерата в армията

на САЩ. Детството й
преминава в пътувания из
САЩ и Европа.

Като дете тя посещава
уроци по танци, пиано и
пеене. Завършва гимназия
Леон в Талахаси, Флорида,
след което учи в Универси-
тета на Флорида и завърш-
ва Бостънския университет
със специалност "Театър".
През 1962 г., на 21-годиш-
на възраст, тя взема уроци
по актьорско майсторство в
Американския национален
театър и академия. Там е
забелязана от Лойд Ри-
чардс, който я препоръчва
на режисьора Елия Казан.
Той търси млади таланти
за своята компания в
Линкълн център. Учила е и
актьорско майсторство в
HB Studio в Ню Йорк.

Дънауей се появява на
Бродуей като дубльорка в
драмата "Човек за всички
сезони". Неин ментор и
духовен наставник става
професорът от Харвард
Уилям Алфред.

"С изключение на майка
ми, брат ми и любимия ми

син, Алфред е без съмнение
най-важната фигура в
живота ми. Учител, настав-
ник и баща, какъвто вина-
ги бих искала да имам,
ако този избор беше мой.
Той ме научи на доброде-
телта на един обикновен
живот, на духовност, на
чистотата на истинската
красота и как да се справям
с проблемите."

Нейните най-забележи-
телни филми включват
криминалния "Аферата
"Томас Краун" (1968),
драмата "Споразумението"
(1969), уестърна "Малкият
голям човек" (1970), адап-
тация на Александър Дюма
"Тримата мускетари" (1973),
"Китайски квартал" (1974),
реж. Роман Полански, за
който печели втората си
номинация за "Оскар",
"Извисяващият се ад"
(1974), политическия
трилър "Три дни на Кондо-
ра" (1975), "Телевизионна
мрежа" (1976), за който
печели "Оскар" за най-
добра актриса, "Очите на
Лора Марс" (1978).

В лентата "Влюбени" с Марчело Мастрояни

50 години и 30 от тях от-
дадени на балетното изкуст-
во, превърнали я в лице на
съвременния танц в Бълга-
рия. На 21 януари на сцена-
та на Музикалния театър ба-
лет "Арабеск"  чества юби-
лея на своята прима Теодора
Стефанова.

Поздравът на трупата бе
с фрагменти от спектакъла
Viva la classica - "Лебедово
езеро" на хореографката Ан-
на Донева, музика П. И.
Чайковски", и със специал-
но създадения за нея спекта-
къл "Дон Кихот" от хореог-
рафката Боряна Сечанова, по
музика на Рихард Щраус,
който Теодора изтанцува с
любимия партньор и солист
Асен Наков и с Филип Ми-
ланов.

Във втората част към
празника се присъединиха с
изпълнения артистите от Му-
зикалния театър с фрагмент
от мюзикъла "Чикаго", пре-
миер-солистите на Софийс-
ката опера и балет Никола
Хаджитанев и Марта Петко-
ва, премиер-солистите на
Старозагорската опера Ане-
лия Димитрова и Паскуале
Казели. Водеща на вечерта
бе актрисата Василена Вин-
ченцо.

Джуди Денч се ваксинира
срещу коронавируса

Британската актриса Джу-
ди Денч, удостоена с награ-
ди "Оскар" и "Златен глобус",
се ваксинира срещу новия ко-
ронавирус. Актрисата споде-
ли, че се е имунизирала, в
интервю за Би Би Си.

"Ваксинирах се с първа-
та доза от ваксината срещу
коронавируса миналата сед-
мица. Това е отлично нача-
ло. След единадесет седми-
ци трябва да ми поставят
втората доза", каза тя. Денч
изрази надежда, че поетап-
ното имунизиране на насе-

лението ще позволи да бъ-
дат отменени строгите огра-
ничения и театрите да въ-
зобновят работа.

"Хората от театралните
среди - не само актьорите, а
всички, преживяват  ужас-
ни времена. Останаха без
работа", каза тя. Заради
пандемията бил отложен про-
ект с нейно участие. "Това
ми позволи да се снимам във
филм на Кенет Брана за дет-
ството му в Белфаст, на кой-
то той е сценарист и режи-
сьор", каза тя.

С изключителните си пос-
тижения в областта на ба-
летното изкуство през тези
тридесет години, Теодора Сте-
фанова става емблема на ба-
лет "Арабеск". Нейният та-
лант и уникалност я превръ-
щат в лице на съвременния
танц в България. Теодора
Стефанова завършва НУТИ
през 1989 г. От 1990 г. рабо-
ти в балет "Арабеск" и от 1993
г. до днес е прима на "Ара-

беск". Работила е с най-изя-
вените хореографи - Марга-
рита Арнаудова, Боряна Се-
чанова, Антония Докева, Оле-
ся Пантикина, Мила Искре-
нова, Галина Борисова, Крис-
тиян Бакалов, Росен Михай-
лов, както и с голям брой чуж-
дестранни хореографи: Марк
Тейлър, Елза Лимбах, Вито-
рио Биаджи, Алберто Алонсо,
Люк Буи, Бе Ван Варк, Ро-
бърт Таниън, Лиз Лий .

Теодора Стефанова, примабалерина на „Арабеск“,
с двоен юбилей
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Позабравените
звездни романи

8. ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

След шест години
брак се развеждат Ким
Кардашян и музи-
кантът Кание Уест. Ско-
ро техният съюз отива
в историята като на
много други в Холивуд.

Роберт Дауни -
младши и Сара Джеси-
ка Паркър

През 80-те години
на миналия век те бя-
ха обаятелна и знако-
ва двойка на Холивуд.
Актьорите се запозна-
ват на снимките на
филма "Първородни-
ят", а след няколко сед-
мици вече живеят за-
едно в разкошна вила
в Лос Анджелис.

На червения килим
са заедно и не се стра-

ко романа, в това чис-
ло с Кийфър Съдър-
ланд - носител на "Зла-
тен глобус".

хуват да показват чув-
ствата си пред камери-
те. Но след осем годи-
ни, през 1991-ва бур-
ният и шеметен роман
просто свършва. Ро-
бърт Дауни-младши
предпочита наркотици-
те и алкохола.

Джулия Робъртс
и Лиам Нийсън
Те се срещат от 1988

до 1990 г. и то след ка-
то се снимат в роман-
тичната комедия  "Удов-
летворение" (1988).
Приятели и познати
твърдят,  че Лиам Ний-
сън се държал към Ро-
бъртс "като истински
джентълмен".

След раздялата акт-
рисата има още някол-

Звездата от "Железния
човек" Гуинет Полтроу
смята, че една от положи-
телните страни на панде-
мията от COVID-19 е, че
всеки е имал повече време
да се погрижи за себе си.

48-годишната актриса
вярва, че хората ще
погледнат назад към тези
времена и ще осъзнаят
колко по-балансирани са
станали както в психичес-
ки аспект, така и духовно,
и емоционално. "Живеем
в шантаво време, но
мисля, че беше прекрасно
да видя колко много хора
започнаха да се интересу-

Той има огромна
заслуга за развитието
и международното по-
пуляризиране на тан-
гото през 60-те и 70-те
години на миналия
век. Копес е починал от
усложнения след зара-
зяване с коронавирус.
"Всичко стана много
бързо. Баща ми почи-
на…. Той ще блести за-
винаги сред звездите в
небето и в историята на
тангото", съобщи дъ-
щеря му Йоана Копес.

Роденият на 31 май
1931 г. в Буенос Айрес
Хуан Карлос Копес ста-
на известен, след като
превърна тангото в хо-
реографски стил и го
наложи на световната
танцова сцена. Той съз-
даде легендарната двой-
ка с Мария Нивес, с ко-
ято бе женен в периода
между 1964 -1973 г., но

Гуинет Полтроу: През пандемията
имахме време за себе си

ват за това как да се
грижат по-добре за себе
си. Всичко това принуди
много от нас да бъдем по-
самонаблюдаващи се и да
настроим телата си по
съвсем нов начин", споде-
ли Гуинет.

Тя призна, че преди е
вярвала, че е "готино да
работиш до смърт", но
след глобалната здравна
криза е осъзнала, че
вероятно няма да се върне
към този начин на живот
отново. Междувременно
Полтроу започна 2021-ва и
с едно странно обещание -
да псува по-малко. Това се

случи, след като актрисата
се изказа с няколко нецен-
зурни думи, докато рекла-
мираше масло за лице от
собствената си козметична
компания в Инстаграм.

Във видеото обяснява-
ше за продукта на своите
последователи, когато
случайно изпусна бутилка-
та на земята, което бе
последвано от псуване.
"Ангажираме се да създа-
дем най-добрата клинична
грижа за кожата на паза-
ра, а аз се ангажирам да
псувам по-малко през 2021
г.", написа тя в публика-
ция в социалната мрежа.

Отиде си легендата на аржентинското
танго - Хуан Карлос Копес

продължи да танцува с
нея до 1997 г. "Разбрах,
че съм намерил моя
Страдивариус", каза
преди години той за
своята партньорка.

Дъщеря му тръгна
по неговите стъпки и в
продължение на 20 г. бе
негова партньорка. Ху-
ан Карлос Копес сложи
край на танцовата си

ространена версия ги
запознава терапевтът
им. Целият роман трае
четири години. Дълго
пазят отношенията си
в тайна, макар да се
обект на вниманието

Едуард Нортън
и Салма Хайек
Срещат се от 1999

година. По една разп-

на пресата.
Остават като спо-

мен няколко снимки
на червения килим и
общата им работа
във филма "Фрида"
(2002).

Сара Джесика
и Робърт Дауни

На 18 януари преди
66 години в Линууд, Ка-
лифорния, се ражда ед-
на легенда и бъдещ секс-
символ - Кевин Костнър.
В детството си той е ед-
но плахо момче, което
се чувства несигурно за-
ради ниския си ръст, но
с времето се превръща
в един от най-желаните
мъже в света.

Много преди да се
прочуе в киното, Кевин
Костнър завършва мар-
кетинг в университета
във Фулъртън. Никога
не е подозирал, че един
ден ще бъде велик ак-
тьор, а интересът му
към киното се заражда
чак в студентските му
години. В края на 70-
те на 20. век той е ре-
шен, че иска да се за-
нимава с това изкуство
и първоначално изкар-
ва парите си като сце-
ничен работник, пише
woman.bg.

Една от първите ро-

кариера през 2015 г.
"Той блестеше в

Бродуей. Той бе апло-
диран в цяла Европа
Той създаде незабрави-
мата двойка с Мария
Нивес и показа уникал-
ни спектакли", каза ар-
жентинският министър
на културата след но-
вината за кончината на
Хуан Карлос Копес.

Кевин Костнър - Бодигардът стана на 66 г.

ли на Кевин е в дра-
мата "Голямото замръз-
ване" през 1983 г. Там
той е ангажиран да иг-
рае самоубиец, но след
месеци репетиции и
снимки сцените с него
са изрязани от лента-
та. Това е първото го-
лямо разочарование за
Костнър, но не след
дълго съдбата отново

му се усмихва. За щас-
тие, режисьорът Ло-
рънс Каздън забелязва
големия талант на Ке-
вин и го кани да учас-
тва във филма "Силве-
радо". Кариерата на ак-
тьора постепенно тръг-
ва нагоре с участието
му в две хитови про-
дукции - "Без изход" и
"Недосегаемите".

Едуард Нортън
и Салма Хайек

Гуинет Поутроу

Кевин
Костнър

Хуан
Карлос
Копес
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Сара-Нора Кръстева: Най-важно е
публиката да бъде с нас

Хаяо Миядзаки - приказният японски аниматор
Легендата на анимаци-

ята Хаяо Миядзаки в
Япония стана на 80
години. Той е аниматор,
режисьор, съосновател на
голяма компания и извес-
тната студия Ghibli. Смя-
тан за самобитен и талан-
тлив художник, при това
жива легенда. Той израст-
ва в Япония във време на
бум на комиксите "манга"
- което значи странни,
весели картинки. Един от
известните творци на
манга е Осама Тедзука, на
когото Миядзаки подража-
ва. По-късно сам той
унищожава всички ленти,
защото смята че това
подражание на стила ще
пречи на развитието му.

Творческият му път е
определен от първия в

Япония цветен анимацио-
нен филм "Легенда за
бялата змия", по едноимен-
ната китайска приказка.
Филмът е по западен
маниер високопарен, но
поразява с чистотата на
емоциите на героите.
Видяното повлиява на ума
и сърцето на Миядзаки.
Открива се стремежът му
"към чист и неопетнен
свят", желанието да разказ-
ва на децата за честност и
доброта".

Оказват му влияние и
европейските режисьори от
50-те години на миналия
век, особено французинът
аниматор Пол Гримо, а
също и съветският анима-
ционен филм "Снежната
кралица" на Леонид Швар-
цман. Създава първия си

пълнометражен филм през
1979 г., "Люпен III: Замъ-
кът Калиостро" за хитрия
крадец Люпен. Истински
стилът му изпъква вече с
втория филм "Навсикая от
долината на ветровете".
Именно комерсиалният
успех на "Навсикая" дава
шанс на художника заедно
с Исира Тахакате да открие
собствена компания и да
твори свободно.

Природата против тех-
нологията го вдъхновява.
Историята за принцеса
Навсикая разказва как тя
се бори да спаси малкото
си кралство от екологична
катастрофа. Неговите
героини, за разлика от
принцесите на "Дисни",
не чакат спасители на бял
кон, а се борят смело.

П ъ р в а т а
ще представ-
лява рома-
низирана вер-
сия на филма
"Имало едно
време в Холи-
вуд". Във вто-
рата пък ще се
върне в злат-
ната епоха на
киното от
70-те на ми-
налия век.

Първо ще
излезе рома-
нът по "Има-
ло едно време
в Холивуд" -
още през 2021-ва. Са-
мият режисьор е почи-
тател на книгите, отпе-
чатани на евтина хар-
тия, така че е заявил
желанието си и "Имало
едно време в Холивуд"
да изглежда така. Зато-
ва и почитателите му
ще трябва да се прими-
рят с мека корица и
подшито книжно тяло.
Стилът е известен като
Penny dreadful - така из-
лизали книги още през
19. век във Великобри-
тания и обикновено се
продавали за 1 пенс.
Били ориентирани към
мъжете от работещата
класа и разказвали
напрегнати криминал-
ни истории със съм-
нително качество.

Куентин Тарантино подготвя две книги

Романът на Таранти-
но обаче няма да пов-
таря точно сюжета от
филма, който излезе
през 2019-а. "Имало ед-
но време в Холивуд"
спечели общо 10 номи-
нации за "Оскар", като
взе две статуетки. В не-
го участва цяла плеяда
знаменитости.

"Самият аз израснах
с романите по филми
от 70-те - казва Таран-
тино. - Затова и жан-
рът до днес ми е сла-
бост. Така че книжната
версия ще е моят при-
нос в този поджанр."

Книгата ще просле-
ди най-вече историята
на героите на Леонар-
до ди Каприо и Брад
Пит, като се предпола-

га, че и интересът към
нея ще е по-голям
именно поради тази
причина. По страници-
те читателите ще нау-
чат каква е предисто-
рията им, пък и какво
се случва след финал-
ните надписи на фил-
ма.

Заглавие има втора-
та книга на Тарантино
- Cinema Speculation.
57-годишният режи-
сьор отдава чрез нея
уважение към Полин
Кеъл, филмов критик
на "Ню Йоркър". Та-
рантино пък се присъ-
единява към тези, кои-
то посегнаха към перо-
то - например Брайън
де Палма или Гилермо
дел Торо.

Премиерата ще из-
лезе след няколко ме-
сеца. Cериалът ще бъ-
де излъчен от платфор-
мата HВО Мах. Ори-
гиналният cериал из-
лъчи последния си епи-
зод преди ocем години.
Той даде начало на ка-
риерата на Блейк Лай-
вли.

Превърна ce и в
един от най-успешни-
те тийнейджърски cери-
али. Продуцентите
Джошуа Cафран и Сте-
фани Cавидж ще про-
дуцират и новата вер-
сия. Тя е девет години
след събитията от пър-

Актьорът Роуън
Аткинсън обяви, че
продуцира анимацио-
нен филм за Мистър
Бийн. Актьорът вече е
започнал работа по
филма. Той ще озву-
чава главния герой.
Според него е по-
лесно просто да
озвучаваш персонажа.
Той признава, че
самата игра на такъв
герой не е лесна.
Актьорът разбира и
каква голяма отговор-
ност е тази роля. Тай
стана световноизвес-
тен със сериала за
шантавия персонаж.

Cериалът „Клюкарката“ има нова версия

вия cериал. Отново ще
разглежда живота на
група богати тийней-
джъри.Актрисата Крис-

тен Бел отново озвуча-
ва гласа на тайнстве-
ната Клюкарка, която
води сюжета.

Мистър Бийн този път като анимация

Има и няколко пълно-
метражни филма.

Въпреки че той
има повече от 50 роли
в своята автобиогра-
фия, светът познава
Аткинсън с легендар-

ната му роля на
Мистър Бийн. Този
емблематичен комик
измина дълъг път от
прекъсването на
докторантурата си до
кариерата на комик.
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Жена се гледа в ог-
ледалото дълго, дълго.

След малко въздиша
и казва:

- Така му се пада на
моя мъж!

  

- Ти живееш близо
до офиса. Сигурно
обядваш вкъщи?

- Ами, не мога да се
заставя да ходя два пъ-
ти на работа!

  

В самолет седели
един до друг виетна-
мец и евреин. Очевид-
но между тях същест-
вувала взаимна анти-
патия и затова почти
по време на целия по-
лет нищо не си про-
думвали.  По едно
време евреинът ка-
зал:

- Аз не обичам много
виетнамците?

- Защо? - попитал го
виетнамецът.

- Защото те напад-
наха Пърл Харбър по
време на Втората све-
товна война.

- Не бяхме ние, а
японците!!!!

- Виетнамци, японци,
китайци - все тая.

- А аз не обичам ев-
реите - контрирал го
виетнамецът.

- Защо?
- Защото те са ви-

новни за потъването на
"Титаник".

- Не бяхме ние, а
един айсберг!

- Айсберг, Голден-
берг, Розенберг - все
тая...

  

По телефона:
- Скъпа, да си сла-

гала нещо по-различ-
но в кюфтетата?

- Ами да, това е тай-
на семейна рецепта!

- Айде разкривай я,
че съм в токсикологи-
ята и докторите не зна-
ят какво да правят!

  

- С колко клякаш във
фитнеса?

- С триста...
- Да, бе, да... С трис-

та кила...
- Не, бе... С триста

зора клякам.

  

Мъж и жена се ка-
рат:

- Ама ти си била го-
ляма идиотка, ма!

- Ами идиотка ще
съм, как няма да съм
идиотка. Ако се бях
омъжила за генерал,
щях да съм генерал-
ша.

  

- Докторе, преди го-
дини ме посъветвахте
да избягвам влагата

Анекдоти

заради ревматизма...
- Подобрение?!
- О, да! А мога ли ве-

че да се изкъпя?

  

- Какво телесложе-
ние имате?

- Спортно!
- Ехаа, какъв спорт

тренирате?
- Сумо...!

  

- Според проучване
40% от българите по-
сягат към чашката.

- Ми, да - останали-
те 60% пием направо
от бутилката

  

Тя:
- Ела у нас на кафе.
Той:
- Не.
- Защо?
- Ще се подърпам,

за да не ме помислиш
за лек мъж.

  

- Каква е разликата
между психолог и пси-
хиатър?

- Психологът помага
на пациента да гради
въздушни кули, после
психиатърът прибира
наема от тях!

  

- В Чукотка имат
обичай: когато гост
дойде в иглуто, чукча-
та му предлага жена
си.

- Това пък защо?
- Ми то иначе кой ще

ходи на гости в оня
студ!

  

Мъж и жена гледат
любовен филм.

Тя му казва:
- Виждаш ли бе...

Виждаш ли главният ге-
рой как я обича?

- А ти... знаеш ли...
колко му плащат за то-
ва, аааа?

  

Прибира се късно
една зимна вечер Асан,
обаче трезвен. Айшето
го напада: "Асан, афу-
холист, разби ми жи-
вота, изгори ми душа-
та..."

Асан я прекъсва:
- Трезвен сан, ма,

Айше! - и й дъхва
- Верно бе, Асан! Че

каде беши? Що се връ-
щаш толкоз късно?

- На лексия бях.
- Какой туй лексия,

бе, Асан? Да не е ня-
кой уруспия?

- Не бе, Айше. Ся-
даш в клуба и ти обяс-
няват. За преустрой-
ството.

- Кой туй преустрой-
ство бе, Асане?

- Ей ся шти обясня-
вам.

Печката имала хуба-
ва жарава - таман й
било време да и се
сложат въглища. До
нея две кофи - едната
с въглища, другата
празна. Хасан хванал
пълната кофа, преси-
пал я със замах в
празната и казал:

- Ей туй начи пре-
устройството. Едната
кофа пак пълна, дру-
гата пак празна, у печ-
ката не влиза нищо,
ама са дига джангър
и пепел.

  

- Мило, защо детето
търчи из къщи като
изоглавено?

- Сигурно имат дис-
танционно обучение по
физическо...

  

- Пияна ли си?
- Не съм!
- Кажи: крал Карл и

кралица Карла крали
крадени кларинети.

- ...Ама че 'айдуци.

  

- Колко деца имате?
- 2, но се усещат ка-

то 5.

  

- Тате, познай как се
казва госпожата ми в
детската градина? За-
почва с буквата "Л".

- Людмила?
- Не...
- Лиляна?
- Не...
- Лазарина?
- Неее...
- Не знам... Как се

казва?
- Леля Мария.

  

Учителката:
- Всички идиоти да

станат!
Естествено, че никой

не става. След малко
се надига Иванчо.

- Ти защо ставаш?
- Стана ми мъчно да

стоите само вие и ре-
ших да ви правя ком-
пания.

  

Връща се мъжът
вкъщи, ама кьоркютук
пиян, стои в коридора,
клати се напред-назад
и само повтаря - гра-
гра-гра.

Жена му гледа и ви-
ка:

- Миличко, да ти съ-
буя обувките и да ти
обуя чехличките?

- Гра-гра-гра...
- Миличко, да ти си-

пя гореща супичка?
- Гра-гра-гра...
- Ох, миличко, да те

съблека и да те сложа
да нанкаш?

- Гра-гра-гра...
Жената в чудо се ви-

дяла, ама отсреща съ-
седът е доктор, звъни
на звънеца и му обяс-
нява проблема:

- Моят мъж е пиян
като казак, стои в ко-
ридора и само вика
"Гра-гра-гра".

Докторът:
- Ааа, няма проблем,

налей му 100 г ракия и
всичко ще е окей.

- Абе как ще му на-
лея, нали ще пукне?

- Налей му, като ти
казвам, и ще се опра-
ви проблемът.

Връща се жената
вкъщи налива му 100 г
ракия.

Нашият я дръпва и
започва.

- Градил Илия кили-
яяя...

  

- Скъпии, кой те по-
съветва да се ожениш
за мен?

- Знам ли, душмани
много...

  

На сватба:
- Абе, защо започна

да заеква така младо-
женецът?

- Не знаеше, че май-
ката на булката е триз-
начка и като видя три
тъщи...

'

Ãðàôèòèòå íà Áàíêñè
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"Такъв разкош на скални
църкви на друго място в
България няма", казва ис-
торикът Евгени Георгиев за
Ивановските скални църкви
в живописното Русенско По-
ломие.

Осемстотин години на-
върши скалният манастир-
лавра "Св. Архангел Миха-
ил", известен като Ивановс-
ките скални църкви. Основан
през 20-те години на 13-и век
от монаха Йоаким, днес той
привлича хиляди туристи и
е включен в Списъка на све-
товното културно наследство
на ЮНЕСКО.

"В Русе, в България, как-
то и в чужбина се опитваме
да организираме големи чес-
твания по повод на 800 го-
дини от създаването на скал-
ния манастир-лавра "Св. Ар-
хангел Михаил" - Ивановс-
ките скални църкви, и да от-
делим внимание на неговия
основател - монаха Йоаким,
който по-късно става първи-
ят търновски патриарх".

Ивановските скални цър-
кви са разположени в живо-
писното Русенско Поломие,
на двайсетина километра от
Русе и близо до село Ивано-
во. "2021 година ще бъде пос-
ветена на събитието. Нача-
лото ще бъде поставено на
18 януари, тъй като от про-
ложното житие на светеца
разбираме, че това е датата
на неговото успение - тога-
ва православната църква по-
чита Свети Йоаким", обяс-
ни Георгиев.

Информацията за идва-
нето на монаха в Русенския
край е от неговото житие.
Това е единственият източ-
ник, който посочва присъс-
твието му в тази част на
българските земи. "В жити-
ето му е посочено, че след
като се замонашва в Света

Скалният манастир „Св. Архангел
Михаил“ пази тайни на 800 години

За трета поредна година
Националният исторически
музей (НИМ) представя но-
вите си открития от предход-
ния археологически сезон,
направени в 22 експедиции.

Изложбата, наречена
"Древни находки. Нови отк-
рития. Археологически сезон
2020", се откри на 20 януа-
ри в залата за временни ек-
спозиции.

НИМ представя изложба „Древни находки.
Нови открития. Археологически сезон 2020“

През 2020 г. бяха прове-
дени първите археологичес-
ки проучвания на нов обект
за НИМ. Той е от изключи-
телно значение за история-
та на земите в района на
Югозападна България. Ук-
реплението в местността Св.
Архангел над с. Дъбница,
в подножието на рида Дъб-
раш, Западни Родопи, е неп-
рекъснато обитавано през
период от близо 6000 годи-
ни - от ранната каменно-
медна епоха до Късното
средновековие.

Редовните проучвания
през 2020 г. са предизвика-
ни от многобройните набе-
зи на иманяри, вследствие
на които са унищожени ар-
хеологически структури от
различните епохи. Укрепле-
нието "Св. Архангел" е пря-
ко свързано с намиращия
се наблизо античен град Ни-

гора и се превръща в ува-
жаван отец, се завръща в
родните си земи - в Бълга-
рия, като се заселва близо
до река Дунав, край днеш-
ното русенско село Красен",
разказа Георгиев.

Там издълбава малка цър-
ква и пребивава с трима
свои ученици дълго време. В
началото на управлението си
Цар Йоан Асен Втори (1218
- 1241), след като научил за
тези му подвизи, дарява на
Йоаким много злато. Отецът
го използва за богоугодно де-
ло и поставя началото на
големия манастир посветен
на св. Архангел Михаил. Не-
гови дарители са също Йоан
Александър (1331-1371), как-
то и други представители на
царския двор, на които са за-
пазени ктиторски портрети.

Манастирът има сложно
устройство и обединява ня-
колко комплекса от скални
помещения.

В шест негови храма са
запазени стенописи, разкри-
ващи характерните черти на
българското изкуство през 13-
и и 14-и век. По време на
Второто българско царство
манастирът се утвърждава ка-
то голям духовен и книжо-
вен център, с дейността на
който се свързва т. нар. Ви-
сарионов патерик.

Стенописите в църквата
"Св. Богородица" се нареж-
дат сред най-представителни-
те образци на Палеологово-
то изкуство на Балканите.
Техните високи художестве-
ни качества са причина за
включването им от ЮНЕС-
КО в Списъка на световно-
то културно наследство през
1979 година. Година по-ра-
но - през 1978-а, Ивановс-
ките скални църкви са обя-
вени за Национален архео-
логически резерват.

кополис ад Нестум, основан
от Римската империя в на-
чалото на втори век.

За четвърта поредна го-
дина директорът на НИМ
доц. Бони Петрунова, дъл-
гогодишен ръководител на
проучванията на Национа-
лкрс археологически резер-
ват "Калиакра", ще предста-
ви изключителни находки от
средновековния некропол,
намиращ се във вътрешния
град на Калиакра. "Златни-
ят сектор", както го нарича
доц. Петрунова, е дал изк-
лючителна информация за
средновековната българска
столица Калиакра.

След откритата през 2017
г. нефритена плочка за ко-
лан от времето на китайска-
та династия Юан, през 2018
г. беше намерено съкрови-
ще от монети и накити, ук-
рити в глинено гърне, а през

2019 г., под нивото на сък-
ровището, бяха разчистени
богати гробове от 14-и век,
с великолепни дарове, меж-
ду които - златен пръстен от
известния "Калоянов тип",
принадлежащ на Георги -
наследник на Палеолозите,
Господин на Калиакра и ве-
роятно родственик на Балик
и Добротица (известни в ис-
торията като владетели на
Добруджанския деспотат
през 14-и век).

Бяха открити още бога-
ти средновековни гробове,
сред които гроб на 13-14-го-
дишно момиче, погребано
със златотъкана лента на че-
лото, фина мрежа за коса от
копринени и златни нишки
и дрехи, изработени от скъ-
пи платове. Това е рядко сре-
щаният погребален обред
"Сватба-погребение", при
който сгодената девойка е

починала преди бракосъче-
танието и е погребана като
булка. Представена е и въз-
становка на ритуалното пог-
ребение, както и малка ам-
фора тип Spatheion (Спате-
йон) с произход от Северна
Африка.

Друг акцент са амфоро-
видни съдове - погребални
урни, в които са били пола-
гани кремираните костни ос-
танки на починали, откри-
ти в некропол от късната
бронзова епоха, до видинс-
кото село Балей. Некропо-
лът е на селище от втората
половина на второто хиля-
долетие преди Христа, което
е обитавано в продължение
на 400 години. Посетители-
те ще имат възможност да
видят артефакти, които раз-
криват бита на древно земе-
делско население от поречи-
ето на река Дунав.

Доц. Бони Петрунова
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Двама терористи
самоубийци се взривиха
един след друг в центъра
на иракската столица
Багдад. Убити са най-малко
28 души, а 73-ма са
ранени. Атентатът бе
извършен на много оживен
пазар за дрехи втора
употреба на площад
"Таяран". На същото място
точно преди три години в
подобен атентат загинаха
31 души. След като първият
атентатор вчера се взривил
на пазара, там се струпали
много хора, за да помогнат
на пострадалите. Тогава се
появил втори атентатор и
също се взривил. Последно
такъв тип нападения Багдад
имаше преди 18 месеца.

Телата на 3439
загинали
от арменска страна са
открити по време на
бойните действия в
Нагорни Карабах, но тези
данни са предварителни.
Това заяви по време на
парламентарен контрол
арменският вицепремиер
Тигран Авинян.

Руски военен съд
осъди на 24 години и
половина затвор новобра-
нец, който през октомври
2019 г. уби осем души във
военна база в Сибир. През
октомври 19-годишният
тогава Рамил Шамсутдинов
откри огън по военните в
базата, в която служеше.
Осем военнослужещи бяха
убити, а двама ранени.
Няколко седмици след
убийството войникът,
обяснявайки действията си,
каза, че в армията е бил
подложен на тормоз.

Късметлия
спечели джакпота от 730
млн. долара на американс-
ката лотария "Пауърбол".
Това е петата най-висока
сума, натрупана в история-
та на играта. Печелившият
билет е продаден в щата
Мериленд. Джакпотът за
следващото теглене на
лотарията в събота е около
20 млн. долара. Най-
голямата печалба от 1,58
млрд. долара в "Пауърбол"
бе поделена между трима
души през 2016 г. Шансо-
вете за печалба от "Пауър-
бол" се изчисляват на едно
на 292,2 млн.

Íàêðàòêî

:
Снимки Пресфото БТА

78-годишният Джо Байдън
полага клетва като 46-ия

президент на САЩ. Мандатът
му започна  с ритуален призив

към единство на Америка.
Байдън заема президентския

пост в най-мрачния момент, за
който много американци могат
да си спомнят, и тържествата
по встъпването му в длъжност

отразяват тази реалност.
"Познавам силата на нашата

Конституция и на нашата
нация. Ние сме един сплотен
народ, велика нация и сме се
доказали  и в мирно време, и
във война. Трябва да продъл-

жим напред, имаме много
работа", заяви Байдън в

първата си реч.

Кметът на Москва Сер-
гей Собянин обяви, че от
днес леко се смекчават
мерките срещу коронавиру-
са в руската столица, мо-
тивирайки се с успешната
кампания за ваксинация,
предаде АФП.

Ситуацията "дава осно-
вания за предпазлив опти-
мизъм", написа той на сай-
та си и посочи, че дневни-
ят ръст на случаите в града
- от 2000 до 4000 миналата
седмица, е "видимо по-ма-
лък, отколкото в края на де-
кември". Значително е на-
раснал броят на ваксини-
раните московчани - над

Ìîñêâà ñìåê÷àâà íÿêîè îò ìåðêèòå ñðåùó êîðîíàâèðóñà

Спасители търсят затрупани хора под руините на сграда в Мадрид,
рухнала след експлозия в сряда. Сградата е собственост на църквата.
Католически свещеник, който беше изваден изпод развалините, е
починал от раните си. Досега бе съобщено за трима убити. Десет
души са ранени. Според мадридските власти всички доказателства

сочат, че взривът на ул. "Толедо", водеща към центъра на града, е бил
причинен от изтичане на газ. Българското външно министерство

съобщи, че една от жертвите е българин.

Американският прези-
дент Джо Байдън подписа
17 указа и прокламации
след встъпването си в
длъжност, отменяйки
ключови политики на своя
предшественик Доналд
Тръмп и предприемайки
първи ходове във връзка
с пандемията от корона-
вирус и климатичните
промени, предадоха
световните агенции.

В първия си ден като
президент Байдън издаде
изпълнителни заповеди за
връщане на САЩ към
Парижкото споразумение
за климата и за задължи-
телно носене на маски
във федералните сгради и
на федерални земи. При
подписването на няколко
указа в Овалния кабинет
той заяви, че "няма време
за губене".

"Някои от изпълнител-
ните актове, които ще
подпиша, ще помогнат да
се промени ходът на
кризата с COVID-19, ще се
борим с климатичните
промени по начин, по
който не сме действали

220 000 вече имат сигурна
защита срещу вируса, до-
бави той. Тази седмица Ру-
сия официално започна
кампания за масова вакси-
нация и лица от всички ка-
тегории могат вече да се
имунизират с руската вак-
сина "Спутник V".

Собянин уточни, че пред-
стои отново да заработят
нормално гимназиите и
спортните училища, да от-
ворят врати музеите, биб-
лиотеките и други културни
обекти, а театрите и кината
ще могат да запълват вече
не 25, а 50 на сто от места-
та. Но баровете и ресторан-

тите ще затварят все така
в 23.00, предприятията ще
държат най-малко 30 на сто
от служителите си на дис-
танционна работа, а хора-
та над 65 г. или с хронични
заболявания трябва да сто-
ят в изолация, което всъщ-
ност се случва доста ряд-
ко. Противно на властите в
редица европейски страни
Кремъл засега няма наме-
рение да въведе отново на-
ционален локдаун. По пос-
ледни официални данни за-
разените в Русия досега са
над 3,5 млн. души и по този
показател е на четвърто
място в света. ç

В сряда Камала Харис стана първата жена и първият цветнокож
американец, заемал вицепрезидентския пост в САЩ, знаменателно

постижение в една изключителна кариера. 56-годишната сенаторка от
Калифорния даде възможност на Байдън да обере гласовете на един

по-разнообразен електорат.

досега, и ще се стремим
към напредък към расово
равенство и оказване на
подкрепа на други общ-
ности, които не са получа-
вали подходящо отноше-
ние", каза президентът.

Новата администрация
на САЩ благодари на
Световната здравна
организация (СЗО) за
ръководната й роля в
борбата срещу пандемия-
та и я увери във финансо-
вата си подкрепа. САЩ
обявиха по-рано, че се
връщат в организацията,
след като Доналд Тръмп
искаше те да се изтеглят.

"САЩ имат намерение
да изпълнят финансовите
си задължения към СЗО",
заяви главният американ-
ски имунолог Антъни
Фаучи, представляващ
новата администрация на
заседание на изпълнител-
ния съвет на СЗО. Фаучи
увери, че страната му е
готова да подкрепи
международния отговор
на пандемията и да
участва в глобалната
програма за осигуряване

на ваксини срещу коро-
навируса.

Китай поздрави Байдън
и припомняйки част от
речта му, го призова за
"единство" в отношенията
между двете велики сили.

Забелязах, че прези-
дентът Байдън на няколко

пъти в речта си наблегна
на думата "единство".
Мисля, че точно от това
имаме нужда в момента в
китайско-американските
отношения, заяви пред
журналисти говорителката
на външното министерст-
во Хуа Чунин. ç
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Нападателят на Левски
Найджъл Робърта ще
продължи кариерата си в
Динамо (Загреб). Шефо-
вете на двата тима са си
стиснали ръцете, остава
22-годишният нидерландс-
ки футболист да подпише
своя договор, след като
премине медицински
тестове, съобщава "Новс-
порт". Според непотвър-
дена информация "сините"
ще получат 950 000 евро.
Човек от спортния щаб на
хърватския тим е наблю-
давал изявите на футбо-
листа в контролата с
Домжале, която Левски
загуби с 1:2. Преговорите
между "сините" и Динамо
текат повече от месец.
Първоначалната оферта
беше за наем и Левски я
отказа.

Старши треньорът на
Левски Славиша Стоянович
коментира загубата на
своя тим от Домжале в
първата контрола на
"сините". Столичният тим
загуби с 1:2 от словенците,
като според Стоянович
Левски е играл добре до
60-ата минута.  "Сами сме
си виновни. Две статични
положения и разконцентри-
ране. Доволен съм от

Ëåâñêè ïðîäàäå Íàéäæúë
Ðîáúðòà íà Äèíàìî (Çàãðåá)
Шефовете на двата клуба са си стиснали ръцете, остава
нидерландецът да подпише своя договор

Монтана започна с
равенство
серията си от контролни срещи
на лагера в Алания. В първата си
проверка за годината тимът на Ата-
нас Атанасов направи 1:1 със Стал
(Миелец). Преди няколко дни елит-
ният полски тим завърши при ну-
лево равенство срещу ЦСКА. Стал
откри резултата в 10-ата минута.
Матеуш Мак се разписа от дузпа.
Пет минути след почивката Мон-
тана изравни. Играч на Стал си
вкара автогол. Следващата про-
верка на Монтана е на 25 януари
срещу елитния сръбски Младост
(Лучани).

Манчестър Юнайтед
спечели с 2:1
при визитата си на Фулъм след об-
рат в мач от 18-ия кръг на англий-
ската Висша лига и се завърна на
върха във временното класиране,
където само за няколко часа бе
градският му съперник Манчестър
Сити. Адемола Луукман (5) изведе
лондончани напред в резултата. Иг-
рачите на Оле Гунар Солскяер оба-
че показаха за пореден път харак-
тер и непримиримост, обръщайки
нещата в своя полза. В 21-вата
минута Бруно Фернандеш прати
топката в страничната греда, а се-
кунди по-късно центрира и Един-
сон Кавани отблизо изравни. След
почивката Пол Погба (65)  напра-
ви пълния обрат за 2:1. С успеха
си Манчестър Юнайтед събра 40
точки и се завърна на първото мяс-
то с две аванс пред Манчестър Си-
ти и Лестър. Актуалният първенец
Ливърпул е четвърти с 34 пункта.
Манчестър Сити победи трудно у
дома Астън Вила с 2:0 в отложен
мач от първия кръг на английската
Висша лига. Бернардо Силва (79)
и Илкай Гюндоган (90-дузпа) доне-
соха деветата поредна победа на
"гражданите" във всички турнири.

:
Íàêðàòêî

Шампионът Ювентус надви с 2:0 носителя на Купата Наполи и грабна Суперкупата на Италия. Герой за
Старата госпожа бе 35-годишният Кристиано Роналдо. Португалската суперзвезда стана автор на първото
попадение в 64-тата минута. По този начин CR7 постави и исторически рекорд. Той стана най-резултатният
футболист в историята с вече 760 гола за клубовете си и националния отбор на родината си, задминавай-

ки Йозеф Бицан. Двубоят ще се запомни също и с пропуснатата в 79-ата минута от Лоренцо Инсиние
дузпа, което не позволи на Наполи да вкара мача в продължения. В петата минута на добавеното време
резервата Алваро Мората оформи крайния резултат. Ювентус за последно бе спечелил трофея през 2018

година, а Наполи - през 2014-а. Снимка Пресфото БТА

Третодивизионният Ал-
кояно сътвори сензацията
в 1/16-финалите на турни-
ра за Купата на краля в
Испания, след като отст-
рани шампиона Реал (Мад-
рид) на собствения си ста-
дион. В редовното време
двубоят завърши 1:1, а в
продълженията с човек по-
малко Алкояно стигна до
пълен обрат.

Гола за мадридчани от-
беляза Едер Милитао в са-
мия край на първото по-
лувреме. Десет минути
преди края на редовното
време Хосе Солбес израв-
ни за домакините и вкара
мача в продължения. В тях
нещата не изглеждаха доб-

Òðåòîäèâèçèîííèÿò
Àëêîÿíî îòñòðàíè
Ðåàë (Ìàäðèä)

първото полувреме. Трябва
да сме по-отговорни, по-
спокойно да завършваме.
Не бяхме концентрирани в
наказателното поле, трябва
да реализираме положени-
ята си. До 60-ата минута
бях доволен, след това
очевидно паднахме физи-
чески. Важно е на този
етап да имаме футболисти
и да правим смени. Налага
се някои играчи да играят
по 90 минути, но това е
положението. Всичко,
което сме планирали, сме
го направили, футболистите
дават максимум на трени-
ровки, но това, което
репетираме по време на
заниманията, трябва да
правим и на мачове. И аз
искам също нови попълне-
ния, близо сме до договор
с още един футболист. Ако
идват играчи, те трябва да
вдигнат качеството на
отбора. Не трябва да
избираме футболисти само
по снимки, а да съберем
максимално информация
за тях. Всеки мач ми е
важен, не искам да губим
или да завършваме равен.
И за футболистите трябва
да е така. Не знам днес
как загубихме така лесно.
Искам още по-бърза

реакция. Футболът се играе
от 90 и повече минути, а не
до 60-ата. Доволен съм от
младите. Те са бъдещето на
Левски. На този етап не
можем да издържаме 90
минути на висока интен-
зивност. Когато нямаш
играчи за два отбора, е
трудно. След два дни
Сулака трябва да е тук.
Тренира в момента самос-
тоятелно, има някакви
проблеми с документите.
Със сигурност търсим по-
опитни играчи, които да
помагат на младите момче-
та. Търсим два бека и още
един централен защитник",
заяви Стоянович.

Отборът на Левски
стартира със загуба 2021
година в кошмарен дебют
на Звонимир Микулич.
Хърватският вратар бе в
основната на поражението
с 1:2 от Домжале, тъй като
носи огромна вина и за
двата гола в своята врата.
"Сините" допуснаха обрат
в рамките на 180 секунди
между 76-ата и 78-ата
минута, след като водеха с
гол на 17-годишния Марин
Петков. Младокът се
разписа в 23-тата минута,
но попадения на Подлогар
(76) и Добрович (78) дове-
доха до загубата на бъл-
гарския тим. ç

В контрола-
та срещу
Домжале
Найджъл
Робърта
изигра
последния
си мач с
екипа на
Левски

ре за Алкояно, особено
след като отборът остана
с човек по-малко, но в 115-
ата минута Реал плати за
разсеяната си игра. Тога-
ва Хуанан вкара за 2:1 и
мадридчани нямаха време
за реакция , след като
проспаха цели два часа
преди това.

Така Реал стана втора-
та елитна жертва за Алко-
яно, който отстрани Уеска
с 2:1 на свой терен в пре-
дишния кръг. Любопитен
факт е, че треньорът на Ре-
ал Зинедин Зидан не е пе-
челил никога Купата на
краля като играч и треньор
по време на престоя си на
"Сантяго Бернабеу". ç
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Славия понесе тежка
загуба в първата си конт-
рола за 2021 г. "Белите" от-
стъпиха с 1:6 на руския

Криля Советов по време
на лагера си в турския ку-
рорт Белек. Мачът беше
решен в рамките на седем
минути през първото по-
лувреме. Тогава тимът от
Самара вкара три гола във
вратата на Светослав Ву-
цов. В 25-ата минута Антон
Зинковски откри резулта-
та, а малко по-късно Арни
(28) удвои. Иван Сергеев
(32) увеличи аванса на рус-
кия тим - 3:0. В края на

първото полувреме Радос-
лав Кирилов върна един
гол за Славия.

В 51-вата минута отборът
на Криля Советов получи
дузпа. Зинковски се заси-
ли, но вместо да стреля, по-
даде встрани към нахлува-
щия Сергеев, който с леко-
та уцели вратата на Георги
Петков. Четири минути по-
късно руският тим стигна и
до пети гол - точен бе Вла-
димир Полуяхтов. В 63-тата

минута резултатът набъбна
до 6:1 в полза на Криля Со-
ветов, като точен бе Егор
Голенков.

Помощник-треньорът на
Славия Мартин Кушев обя-
ви след загубата, че в ла-
гера на "белите" очакват
нови попълнения. "Допус-
каме много леки голове, но
имаше и положителни не-
ща, особено първото по-
лувреме. Направихме доб-
ри флангови атаки, но дос-

та бавно боравехме с топ-
ката и затова не ни се по-
лучиха нещата. За едно по-
лувреме не искам да ко-
ментирам новите попълне-
ния. Работим по селекци-
ята, очакваме нови футбо-
листи. Търсим основно за
центъра. Резултатът има
значение, независимо да-
ли става въпрос за прия-
телски или официален
мач", каза Кушев пред ка-
мерата на "Спортал ТВ". ç
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ÇÅÌß07.30 "Антидот" (п)
08.00 "Студио Икономика" (п)
09.00 "Не се страхувай" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
12.00 Документален филм
12.30 ТВ пазар
12.45 "Лява политика" (п)
13.45 ТВ пазар
14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ

Елена Пенчукова
15.30 Новини
16.00 Музикален антракт
16.30 "Думата е ваша" - открита линия със

Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 Документален филм
18.10 ТВ пазар
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Актуално от деня"
20.00 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев
21.00 "Студио Икономика" (п)
22.00 Новини (п)
22.30 "Актуално от деня" (п)
23.05 "Дискусионен клуб" (п)
00.05 "Нашият следобед с БСТВ" (п)
01.20 "Лява политика" (п)
02.20 "Общество и култура" (п)
03.20 "За историята свободно" (п)
04.50 "Студио Икономика" (п)
05.50 "Не се страхувай" (п)
06.50 Музикален антракт

ÁÍÒ 1

05.10 Още от деня /п/
06.00 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
13.00 Последният печели /п/
14.00 Законът на Дойл - 13-сериен тв

филм /Канада, 2010 г./, 2 сезон,
1 епизод, в ролите: Алан Хоуко, Шон
Макгинли, Линда Бойд, Рейчъл Уил-
сън и др. (12)

14.45 Малки истории
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Светът на жестовете
16.45 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Последният печели - забавно-позна-

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 Нощният управител - 8-сериен тв

филм /Великобритания, 2015 г./,
1 епизод, режисьор Сузан Биър, в
ролите: Том Хидълстън, Хю Лори,
Оливия Коулман, Том Холандър, Ели-
забет Дебики и др. (14)

23.00 По света и у нас
23.30 Емил Димитров - музикален филм-

портрет /2 част/
00.35 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.45 Култура.БГ /п/
03.55 Извън играта /п/
04.25 Законът на Дойл - тв филм /2 сезон,

1 епизод/п/ (12)

bTV

05.40 "Домашен арест" - сериал, еп.7
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-

мация, сериал, с.3 еп.4
06.30 "Лице в лице" /п./

07.00 "Тази сутрин" - информационно пре-
даване с водещ Антон Хекимян

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

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 "Навсякъде ти" - сериал, еп. 5
15.00 Премиера: "Истинска любов" - сери-

ал, еп. 21
16.00 Премиера: "Лекар в планината" -

сериал, с. 13, еп. 12
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Малки убийства" - сери-

ал, еп. 10
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Безмилостен град" - се-

риал, еп. 15
21.00 Премиера: "Влад" - сериал, еп. 15
22.30 Премиера: "Добрият доктор" - сери-

ал, с. 3, еп. 15
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Записът" - сериал, еп. 3
01.00 "Опасни улици" - сериал, с. 14, еп. 57
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.50 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 120

bTV Action

05.00 "Господарят на илюзията" - сериал,
еп. 12

06.00 Анимационен блок: "Приключенията
на котарака в чизми" - сериал, с. 2,
еп. 21 - 24

08.00 "Господарят на илюзията" - сериал,
еп. 12

09.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 19
10.00 "Готъм" - сериал, с. 4, еп. 1
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 8
12.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 6
13.00 "Новият наемател" - трилър (тв филм,

Канада, 2017), в ролите: Чарити
Шей, Челси Хобс, Матю Лорънс, Яни
Гелман и др.

15.00 "Господарят на илюзията" - сериал,
еп. 13

16.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 1
17.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 7
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 9
19.00 "Готъм" - сериал, с. 4, еп. 2
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Стоте" -

сериал, с. 7, еп. 12
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Транспортер 3" - ек-

шън, трилър (Франция, Великобри-
тания, САЩ, 2008), в ролите: Джей-
сън Стейтъм, Наталия Рудакова, Фран-
соа Берлеан, Робърт Непър, Йерон
Крабе, Ян Сандберг и др.

00.00 "Стоте" - сериал, с. 7, еп. 12
01.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 9
02.00 "Готъм" - сериал, с. 4, еп. 2
03.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 7
04.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 1

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
06.00 "Модерно семейство" - сериал, с. 10,

еп. 2, 3
07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ -

сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "Кухня" /п./ - сериал
10.00 "Женени до Коледа" - романтичен,

комедия (тв филм, САЩ, 2016), в
ролите: Джес Макалън, Ейприл Боул-
би, Джеймс Екхаус и др.

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

сериал
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. 9, еп. 9, 10

19.00 "На гости на третата планета" - сери-
ал, еп. 139

19.30 "Новите съседи" - сериал, еп. 38
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 3,

еп. 7
22.00 "Кухня" - сериал, с. 6, еп. 9, 10
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 11, еп. 1, 2
00.00 "Женени до Коледа" /п./ - романти-

чен, комедия (тв филм, САЩ, 2016)
02.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал

bTV Cinema

05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп.

5, 6
08.00 "Последният ергенски запой" - коме-

дия (САЩ, Германия, 2009), в роли-
те: Зак Галифанакис, Брадли Купър,
Джъстин Барта, Ед Хелмс, Хедър
Греъм, Майк Тайсън, Джефри Там-
бор, Майк Епс и др.

10.15 "Ривърдейл" - сериал, с. 3, еп. 7, 8
12.30 "Ти гониш!" - комедия (САЩ, 2018),

в ролите: Джереми Ренър, Ед Хелмс,
Джон Хам, Анабел Уолис, Айла Фи-
шър, Нора Дън, Лесли Биб, Рашида
Джоунс, Брайън Денехи и др.

14.30 "Йога за двама" - романтичен (тв
филм, Канада, 2019), режисьор Стив
ДиМарко,в ролите: Аманда Шъл, Мор-
ган Дейвид Джоунс, Ерик Хикс, Пат-
рис Гудман и др.

16.15 "Сем. Милър" - комедия, криминален
(САЩ, 2013), в ролите: Джейсън
Съдекис, Дженифър Анистън, Ема
Робъртс, Уил Поултър, Ед Хелмс, Ник
Офърман, Катрин Хаан, Луи Гузман,
Моли Куин и др.

18.45 "Ритъмът на греха" - музикален, ро-
мантичен, драма (САЩ, 2014), в
ролите: Райън Газман, Бриана Еви-
гън, Миша Габриел, Адам Севани,
Стивън Бос и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Поредният ергенски запой" - коме-

дия (САЩ, 2011), в ролите: Брадли
Купър, Зак Галифанакис, Ед Хелмс,
Джефри Тамбор, Пол Джиамати, Кен
Джонг, Майк Тайсън, Джейми Чънг,
Джъстин Барта, Ник Касаветис и др.

23.00 "Трусът" - екшън, трилър, драма (Нор-
вегия, 2018), в ролите: Кристофер
Йонер, Ане Даал Торп, Едит Хоген-
руд-Санде, Йонас Хоф Офтебро и др.

01.15 "Дете 44" - трилър, драма (САЩ,
2015), в ролите: Том Харди, Гари
Олдман, Нуми Рапас, Джоуел Кина-
ман, Джейсън Кларк, Пади Конси-
дайн, Венсан Касел, Чарлз Данс [14+]

04.00 "Детегледачката" - трилър (тв филм,
Канада, 2017), в ролите: Дафни Зу-
нига, Ейва Хюз, Шон Галахър, Брит
Ървин

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Военни престъпления" - сериал/п/
06.30 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Съдби на кръстопът"
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка"
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - риалити
21.00 "Под прикритие" - сериал, сезон 4
22.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 6
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Военни престъпления" - сериал, се-

зон 16
00.30 "Кондор" - сериал, сезон 2
01.30 "Незабравимо" - сериал, сезон 1
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
04.30 "Остани с мен" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

06.20 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 9 /п/

07.15 "Мистериите на Ема Фийлдинг: По-
горчиво от смъртта" - мистерии с уч.
на Кортни Торн-Смит, Джеймс Тъпър,
Адам ДиМарко и др.

09.00 "Родени в Китай" - док. филм
11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк"

- сериал, сезон 9
11.50 "Сватбен безпорядък" - романтична

комедия с уч. на Алекса ПенаВега,
Джеръми Гуибалт, Андреа Бруукс

13.30 "Подари ми Коледа" - романтична
комедия с уч. на Емили Улеруп,
Аарон О'Конъл, Ребека Дейвис, Лин-
дзи Уинч и др. /п/

15.15 "Ла Ла Ленд" - романтичен филм с уч.
на Раян Гослинг, Ема Стоун, Джон
Леджънд, Джесика Рот, Розмари Де-
уит, Джей Кей Симънс, Фин Уитрок

17.45 "БСП - Бесни Страшни Пенсии" -
екшън-комедия с уч. на Брус Уилис,
Морган Фрийман, Джон Малкович,
Ричард Драйфус, Хелън Мирън, Ме-
ри-Луис Паркър, Карл Ърбън, Браян
Кокс и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал
21.00 "Астерикс на Олимпийските игри" -

приключенска комедия с уч. на Же-
рар Депардийо, Кловис Корнияк, Хо-
се Гарсия, Ален Делон, Беноа Поел-
ворде, Адриана Карембю и др.

23.30 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 5 /п/

00.10 "Господари на нощта" - трилър с уч.
на Хоакин Финикс, Марк Уолбърг,
Робърт Дювал, Ева Мендес, Тони
Мусанте, Мони Мошонов, Алекс Ви-
дов и др.

Тв програма - петък, 22 януари ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Повишение на температурите
Днес облачността ще бъде значителна, но предимно средна

и висока. Ще духа слаб, на места в източните райони до уме-
рен южен вятър. Температурите ще бъдат от 3 до 9 градуса. В
петък облачността ще бъде променлива, често значителна, без
валежи. Минималните температури ще бъдат от минус 2 до
плюс 3, а дневните от 7 до 13 градуса, по-ниски в североза-
падните райони, защитени от южен вятър. Вятърът ще бъде
слаб, в източните райони и северно от планините - до умерен,
от юг и югозапад. Съботният ден ще бъде с много по-високи
от обичайните за януари температури. Минималните ще бъдат
от 1 до 6, в източните райони и по морето до 8-9 градуса, а
дневните - от 10 до 15 градуса и до 5-7 градуса в западните и
северозападни райони. В Източна България и северно от пла-
нините ще духа умерен и силен южен вятър. Облачността ще
бъде значителна, а привечер и през нощта срещу неделя от
запад на изток ще превали дъжд.В неделя вятърът ще се ори-
ентира от запад-югозапад и температурите в почти цялата страна
ще бъдат високи - от 10 до 15 градуса.

bTV Cinema, 23.00 ч., "Трусът" - екшън, трилър,
драма, в ролите: Кристофер Йонер, Ане Даал Торп,
Едит Хогенруд-Санде, Йонас Хоф Офтебро и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 14

ВОДОРАВНО: "Горилата". Ерато. Васил Атанасов. "Не-
бето на Велека". РОЛИ. Имари. Ар. Нети. Адара.
Ори ("Граф Ори"). Нацев (Станко). Рилов (Аркадий).
Ботаника. "Ирена". Ла. Енина. Анис. Симов (Нико-
ла). Тиган. Не. Цунами. "Ам". Кан. Нена ("Невеста
Нена"). Аратама (Мичийо). Асерато. Илов (Никола).
Марини (Марино). Аватара. Десенатор. Там
(Игор).Ред. Вани. Атака. Ротатори. Коси. Ат. Ламина.
Мина. Опит. Тал (Михаил). Гаганелов (Борис). Кала.
ОТВЕСНО: "Доверено лице". Аденома. "Работата му
наед". Сиг. Киселица. Онасис (Аристотел). Рина. Ли-
ти. Енева (Лили). Енево. АН. Сало. Авин. Марината.
Танид. Китира. Анатол. Катамарани. Ататит. По (Ед-
гар). Авари. Агатово. Олив. Генерали. "Ама". АРАРАТ.
Рали. Оран. Мит. Тим. Хасе. Овен. Калата. Ита. То-
кар. Нина. "Орак". Нал. Бовари ("Мадам Бовари").
"Асенова махала".
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Топ 10 на родното
игрално кино
продължава

На 23 и 24 януари
"БГ киномаратон по
БНТ 2" обещава инте-
ресни любими филми.
В събота от 9.10 ч. за
деца и възрастни е
"С деца на море".
Следват  чудните
приключения на "Чоко и
жабока Бого", а от
10.40 ч. идват изненади
с "Госпожа Динозавър".
В неделя от 10.30 ч.
ще гледаме патилата на
Митко-Миташки от
"Куче в чекмедже".
Малка рибка ще се
превърне в истински
"Кит" в 12.30 ч., а
култовия филм "Топло"
е от 13.50 ч. В неделя
е култовият и незабра-
вим "Вилна зона" от
12.30 ч.

Снимат предистория
на "Чарли и
шоколадовата
фабрика"

На 17 март 2023 г.
американското студио
"Уорнър Брос" ще пусне
филма "Уонка", предис-
тория за живота на
собственика на шокола-
довата фабрика Уили
Уонка от повестта на
Роалд Дал "Чарли и
шоколадовата фабрика".
Във версията  на
"Чарли и шоколадовата
фабрика" от 2005 г.
ролята на Уонка е
поверена на Джони
Деп. Режисьор е Пол
Кинг, заснел "Падинг-
тън" и "Падингтън 2".

Íàêðàòêî

Световноизвестната българска
оперна прима Соня Йончева ще
излезе на сцена пред катедралния
храм "Свети Александър Невски"
заедно с Пласидо Доминго. Съби-
тието ще се състои на 31 август от
20.00 ч.

Те ще изнесат гала- концерт с
популярни арии от прочути опери,
подбрани специално за българска-
та публика под съпровода на
Софийската филхармония с дири-
гент Найден Тодоров. За първи път
дует като тях излиза в сърцето на
София.

"За мен като българка е особена
чест да пея пред един от символи-
те на нашата столица - катедралата
"Свети Александър Невски". Вълне-
нието да направя това именно  с
Пласидо е изключително и му
благодаря за приетата покана",
заяви прочутото сопрано.

Пласидо Доминго вчера отпраз-
нува своя 80-годишен юбилей. Той
е роден на 21 януари 1941 година в
Мадрид. Медиите по света отбеляз-

ват заслугите му към оперното
изкуство и проследяват неговата
кариера.

"Не мога да повярвам на това,
което ми се случи. Не съм и меч-
тал толкова години да имам въз-
можността да споделям с публика-
та любовта към оперното изкуство,
към музиката. Оценявам щедростта

Два дебютни филма ще
се срещнат за първи път с
публика по време на пред-
стоящия 25-и "София филм
фест" през март - "Петя на
моята Петя" на режисьора
Александър Косев и "Уро-
ци по немски" на Павел
Веснаков.

"Петя на моята Петя"
разказва за поетесата Пе-
тя Дубарова. Сценаристи
са Нели Димитрова и Ва-
лентина Ангелова, а лента-
та е под режисурата на
Александър Косев. Те пов-
дигат завесата на минало-
то, за да представят на съв-
ременните млади хора Пе-
тя Дубарова и нейния та-
лант. В главните роли са
Алиса Атанасова, Алексан-

На 23 януари от 11.00 ч.
на Голяма сцена в Софий-
ската опера и балет ще се
играе представление за
всички деца по приказка-
та на Шарл Перо "Черве-
ната шапчица".

Музиката на спектакъла
е от Александър Владиге-
ров. В този увлекателен
мюзикъл с голямо въобра-
жение и изобретателност
се показва, че човек се
нуждае от повече истинс-
ки приятели.

В образа на Кучето  е
потърсено равновесие
между лошото и доброто.
Лисицата, превъплътена
като "Горската мис", сим-
волизира красотата. Зайче-
то напомня бързината и

С маски репетират ак-
тьорите в драматичния те-
атър "Иван Димов" в Хас-
ково за предстояща пре-
миера на 9 февруари. Пос-
тановката на режисьора
Валентин Танев е "Гара" по
сценария на филма "Гара
за двама" на Елдар Ряза-
нов от 1982 г. В ролите са
Стефка Янорова, Иван Па-
нев, Дамян Тенев, Добри-
ела Попова и Емануил
Костадинов. "Реших да
поставя "Гара" защото то-
ва е един много хубав
текст. Съдби на хора, кои-
то са отритнати от живо-
та по някакъв начин. Но в
тях има едно изключител-
но желание за живот. В
пиесата най-много ме въл-
нува очакването, че нещо
ще се случи и че човек
трябва да се бори и да
вярва в мечтите си", спо-
деля Валентин Танев. ç

Ïðåìèåðà íà
„Ãàðà“ ïðåç
ôåâðóàðè
â Õàñêîâî

Äâà áúëãàðñêè ôèëìà äåáþòèðàò
íà „Ñîôèÿ ôèëì ôåñò“

„×åðâåíàòà øàï÷èöà“ å ëþáèì ñïåêòàêúë çà äåöà
ма", Ловецът често минава
към "Горската болница",
Звънчето обитава "Горска-
та библиотека". Къщичката
на бабата в гората е мяс-
тото на страховита среща
между Червената шапчица
и Вълка.

Този спектакъл е забав-
но и изпълнено с житейс-
ка мъдрост  послание към
малки и големи, към любоз-
нателните деца, които оби-
чат приключенията.

Участват: Елена Стояно-
ва, Анна Вутова-Стойчева,
Силвана Пръвчева, Рада
Тотева, Александър Геор-
гиев, Иванка Нинова, Цве-
тан Цветков, Георги Джа-
нов. Диригент Жорж Ди-
митров. ç
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Âåëèêèÿò òåíîð íàâúðøè 80 ãîäèíè

на съдбата и съм благодарен за
подкрепата на публиката, призна-
нието, което получавам от нея, от
моите колеги. В живота си съм
имал и щастливи, и трудни момен-
ти, но винаги публиката ми е
давала сили да продължа. Да се
чувствам необходим!", споделя
Доминго. ç

дра Костова, Юлиян Вер-
гов, Албена Павлова и Ва-
сил Банов.

Пълнометражният дебют
на Павел Веснаков "Уроци
по немски" е създаден в

жизнеността на спортиста.
Всяко дърво от декора

е своеобразна обител - Ли-

сицата си има "Моден са-
лон", Вълкът предпочита да
се отбива в "Горската кръч-

съвместна продукция с Гер-
мания и разказва за два
дни от живота на мъж на
средна възраст, загубил
своята идентичност и решил
да емигрира от България.

Световната премиера бе
на фестивала в Кайро, къ-
дето изпълнителят на глав-
ната роля Юлиан Вергов
удостоиха с наградата за
най-добър актьор. ç


