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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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ÏÀÒÐÈÎÒРесторантите да отворят отново на 1 март, а нощните
заведения 15 дни по-късно в зависимост от епидемичната
обстановка, се договорили здравният министър Костадин
Ангелов и представители на бранша. Компенсация ще
може да бъде получена за целия февруари месец.
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След разговор с руския
президент Владимир
Путин мексиканският му
колега Андрес Мануел
Лопес Обрадор благодари
за очакваната доставка
на 24 млн. дози от
руската ваксина срещу
Ковид-19 "Спутник V" за
населението на Мексико,
предаде Ройтерс. Лопес
Обрадор съобщи по-рано,
че самият той се е зара-
зил с коронавируса, но
въпреки това прие раз-
говора с Путин. По-късно
той каза, че е поканил
руския държавен глава
да посети Мексико. ç

атворените заради пандемията фирми да
не плащат данък сгради и такса смет.

Такава идея лансира лидерът на БСП
Корнелия Нинова на пресконференция
вчера.

2021-ва трябва да е година на възста-
новяване на българската икономика, па-
рите на държавата трябва да стигнат до
хората, бе категорична тя.

Лидерът на БСП предложи спешни мер-
ки за защита на родното производство в
ковид кризата.
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Бивш играч на Атлетико
(Мадрид) е футболистът,
който Левски е напът да
привлече. Става въпрос за
испанския централен
бранител Начо Монсалве.
Той вече е договорил
личните си условия, като
се очаква да мине ме-
дицински прегледи, след
което да тръгне за Умаг,
където Левски е на под-
готовка. 26-годишният
юноша на Атлетико има
един мач под ръковод-
ството на Диего Симеоне.
Това се случва през април
2016 година, когато дебю-
тира срещу Бетис (5:1) в
Ла Лига. Високият 188 см
Начо Монсалве има над
50 мача за втория тим
на Атлетико, където е бил
капитан, и над 30 за
втория тим на Депортиво
Ла Коруня.

Б ългарският дневен
ред не се определя
от отношението
към руския опози-
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ционер Навални, дори да
е светец.

А и Радев не е длъжен
да се занимава с него.

"Не е страшно да
защитиш Навални" - така
Б. Б. закачи Радев.

Странно е обаче да
защитаваш Навални -
обаче да правиш газопро-
вод с Путин.

Второто е далеч
по-страшно.

Особено ако газопро-
водът пресъхне, преди да
се е намокрил.

Странно нещо са
нашенските русофоби:
врякат заради Навални,
но няма да се съберат да
изврякат нещо за руския
газопровод.

Който и абисински да
го нарекат, си е руски,
защото руски газ тече по
него.

Българският русофоб
обаче си е особена
птица: вряк-вряк заради
Навални, млък-млък
заради руските проекти
у нас.

Така беше и навреме-
то, когато Костов даде
"Нефтохим" на руснаците.

И когато сключи един
срамен договор с "Газ-
пром".

Мълчат обаче за тия
неща - русофоби на
приказки.

Ревизоро/министърът
услужливо се пльосна в
краката на Б. Б. и рече:
"Вие отговаряте за цялата
държава, а Радев само за
жена си".

Това се вика начуква-
не - защото веднага след
това Б. Б. заръча на
Ревизоро да направи
карта на стотиците
незаконни сметища у нас
и да се търси отговорност
за тях.

И всички зрители са
си казали: Ами, кой от
10 години отговаря за
държавата и я управлява,
барабар с незаконните
сметища.

Няма разлика между
слагач и чукундур в
българския вариант.

И още нещо: някои
сякаш искат Б. Б. да
отговаря и за Русия.

Може, ако е свършил
всичко тук.

Б. Б. едва ли е
толкова ящен - той
просто се придържа към
свирнята на брюкселски-
те флигорни.

Кеворк
КЕВОРКЯН

за икономиката
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Нинова определи като бодряшки и не-
верни изказванията на премиера за раз-
дадените пари, а действията на кабинета
- като задълбочаващи кризата.

Социалистите предлагат да се отвори
държавният резерв и да се освободят сто-
ки за пазара. А след това резервът да се
попълни със стоки на български произ-
водители, за да бъдат подпомогнати те.

"Те ще бъдат на по-ниски цени, защото
резервът не работи на печалба и не пра-
ви търговия", обясни Нинова.
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От Фейсбук
(Със съкращения,
заглавието е на ЗЕМЯ)

Ръководителят на
руския държавен инвес-
тиционен фонд (RDIF)
Кирил Дмитриев заяви
във вторник, че коро-
навирусната ваксина
"Спутник V" ще бъде

ÍÈÍÎÂÀ
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Îùå 25 äúðæàâè ùå îäîáðÿò ðóñêàòà âàêñèíà
Повече от 50 страни са подали заявле-
ние да закупят от първото в света
ефективно средство срещу COVID-19

одобрена за употреба от
25 държави през след-
ващите няколко седми-
ци, съобщи БНР.

"Нашата ваксина
"Спутник V" вече е ре-
гистрирана в 14 дър-

жави. Ще имаме пове-
че от 25 регистрации
през следващите ня-
колко седмици", каза
Дмитриев на виртуал-
ната среща на Светов-
ния икономически фо-
рум в Давос, съобща-
ва Ройтерс.

Повече от 50 държа-
ви са подали заявления

за закупуване на вак-
сината, добави още ше-
фът на RDIF.

Броят на хората,
излекувани от COVID-
19 в Русия, достигна 3
174 561. Според данни-
те от началото на пан-
демията са направени
над 100 милиона теста
за коронавирус. ç

Амстердам. Полицията използва сила и водни оръдия, за да разпръсне участниците в демонстрация срещу локдауна
заради епидемията от коронавируса.

Андрес Обрадор
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Министър-председателят
Бойко Борисов свика вчера
извънредно правителстве-
но заседание, на което
беше взето решение за
удължаване на срока на
извънредната епидемична
обстановка до 30 април,
съобщи пресслужбата на
кабинета. Премиерът е
разпоредил на министъра
на здравеопазването проф.
Костадин Ангелов да
изготви заповед, в която
ясно да бъдат разписани
сроковете за поетапното
разхлабване на мерките.
По отношение на работата
на ресторантите, заведени-
ята и нощните клубове
Борисов е изискал от
здравния министър да
проведе среща с техни
представители и да обсъ-
дят възможните решения
за бранша. Един от въз-

Óäúëæèõà èçâúíðåäíàòà
îáñòàíîâêà äî 30 àïðèë
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можните варианти е те да
отворят още в началото на
февруари при 50 на сто
капацитет и с работно
време до 22.30 часа, като
в този случай рискът е те
отново да бъдат затворени
при влошаване на епиде-
мичната обстановка.

Друг вариант за ресто-
рантите, заведенията и
нощните клубове е да
отворят от 1 март, като
дотогава се подкрепят със

средства, отпуснати с
нотификация, се посочва
още в съобщението.

Междувременно собст-
вениците на заведения се
отказаха от намерението
си да отворят протестно,
съобщи Топновини.бг. Като
причина за това председа-
телят на Българската
асоциация на заведенията
Ричард Алибегов посочи,
че не искат здравният
министър "да ги сочи с

пръст", като виновници при
евентуално поредно пови-
шаване на новите случаи
на Covid-19. През послед-
ните 24 часа у нас са
регистрирани 772 нови
случая на коронавирус при
направени 13 540 теста,
сочат данните от Единния
информационен портал.
Това означава, че 5,7% от
взетите проби са дали
положителен резултат.
3321 от тестовете са по
метода PCR, a останалите
1307 са бързи антигенни
тестове.

Жертвите на болестта у
нас станаха 8880, 60 от
които са от последното
денонощие. До момента
срещу Covid-19 у нас са
ваксинирани 26 798. През
последното денонощие са
извършени 655 имунизации
- 584 с ваксината на
"Пфайзер/БионТех" и 71 с
тази на "Модерна". ççççç

Óíèêàëíà îïåðàöèÿ ïîìîãíà íà äåòå äà ïðîõîäè îòíîâî
След уникална за България

операция в УСБАЛО "Проф. Бой-
чо Бойчев" в Горна баня 13- го-
дишната Райна Т. от Пловдивско
ще може отново да ходи нор-
мално с двата си крака, съобщи
в. "Сега". Момичето постъпва в
ортопедичната болница с тежка-
та диагноза сарком на Юинг, об-
хващащ лявото бедро по цялото
протежение. След  предоператив-
на химиотерапия в Детската он-
кохематология в Пловдив екип на
Клиниката по ортопедия извър-
шва премахване на тумора за-
едно с цялата бедрена кост и
заместване на дефекта с модул-
на мегапротеза, включваща бед-
рено стебло, ендопротези на та-
зобедрената и коленната  става.

Операцията бе извършена за
първи път у нас на дете от из-
цяло български екип, ръководен
от д-р Кирчо Патриков, гл. асис-
тент в Клиниката по костна па-

тология и обща ортопедия в бол-
ницата.

"Това бе злокачествен тумор,
обхванал меките тъкани на ля-
вото бедро като маншон", обяс-
нява д-р Патриков.

За да бъде отстранен тумо-
рът, се налага цялата бедрена
кост да бъде премахната през
коленната и тазобедрената ста-
ва. Туморът е бил изключително

близо до магистралните съдове,
хранещи крайника, и се налага
в екипа да бъде включен и съ-
дов хирург. Това е специалистът
от отделението по съдова хирур-
гия към болница "Света Екате-
рина" д-р Николай Величков.
Операцията е продължила около
4 часа и половина.

"Отстранихме цялата бедрена
кост и извършихме реконструк-
ция с туморна модулна ендопро-
теза, изработена в Германия",
обяснява д-р Патриков. Проте-
зата е бутикова, поръчана и из-
работена, съобразно размерите
на костите на пациентката. Тази
модулност позволява по-късно
при необходимост да се подме-
нят модулите. Защото пациент-
ката е на 13 години и се пред-
полага, че има още 1-2 години
растеж на костта. Дванайсет дни
след операцията момичето про-
дължава раздвижване от тера-

певтите на болницата и ще про-
дължи със следоперативна хи-
миотерапия по установения про-
токол.

"Очакваме пациентката да во-
ди нормален начин на живот, без
големи натоварвания на опери-
рания крайник, със задоволите-
лен обем на движенията в тазо-
бедрената и коленната става",
каза д-р Патриков. "Уникалното
в случая е, че за пръв път в Бъл-
гария операцията на дете бе из-
вършена от изцяло български
екип лекари", обяснява д-р Ва-
лентин Ангелов, директор на бол-
ницата. В оперативния екип, ръ-
ководен от д-р Кирчо Патриков,
са лекарите Иво Димитров, Све-
тослав Славчев, Петко Пейневс-
ки и съдовият хирург от "Св.
Екатерина" д-р Николай Величков.
Стойността на протезата е 37 700
лв., изцяло е поета от Здравната
каса.ççççç

От стр.1
А флигорните били много

впечатлени от "двореца на Пу-
тин" - те поначало лесно и
притворно се впечатляват.

Въпросната резиденция е
претоплена манджа - за нея
се говореше от руски приро-
дозащитници още когато за-
почнаха да я строят през 2010
-2011 година.

Сега Навални я вади като
голяма сензация.

И веднага рускоезични за-
падни медии пуснаха фанта-
зиите си: така Навални се из-
правял срещу Путин.

Битката вече била директ-
но между двамата.

Сериозна битка: канарче
срещу крокодил.

Руските опозиционери не
блестят с особено въображе-
ние - ако искате да се за-
бавлявате, гледайте "разгово-
ра" на Навални с "човека от
ФСБ"/Федералната служба за
безопасност - той може да
спечели наградата Кьорфишек
на века.

Обажда се Навални на ле-
вака от ФСБ по телефона,
представя се за помощник на
шеф от руската Дума - и онзи
му разказва всичко за отра-
вянето на Навални. По теле-
фона.

Как намазали гащите на
Навални с отрова и всичко
друго. По телефона.

Обаче Бойко нищо не каза
за отровените гащи на Навал-
ни. Пропуск.

Нито русофилите, нито ру-
софобите, а най-малкото На-
вални са от значение за ту-
кашните беди.

Важното е да не се зле-
поставят нашите институции с
провинциални заяждания.

Те остават в Историята и я
замърсяват.

Дреме ми за двореца на
Путин, който струвал един ми-
лиард долара.

Не искам да гледам по те-
левизията жалбите на свест-
ни българи, които COVID-19 из-
хвърли на улицата - и които
от два месеца чакат жалките
милостиня от 24 лева дневно.

Ïðåêàëÿâàò!

Д-р Кирчо Патриков

Европейската комисия, дър-
жавите членки и "Астра Зенека"
обсъждаха до късно в понедел-
ник намерението на компанията
да съкрати доставките на вак-
сини за Европейския съюз. Утре
разговорите продължават. В края
на миналата седмица стана яс-
но, че компанията има намере-
ние да съкрати доставките за
европейските държави за пър-
вите три месеца от 80 на 31
млн. дози. Новината беше пос-
рещната с много критики в Брюк-
сел. Има съмнения, че дозите,
поръчани от ЕС, са продадени
на други държави, коментира БНТ.
Дискусиите с "Астра Зенека" не
внесоха необходимата яснота, ка-
за след срещата  еврокомиса-
рят по здравеопазването Стела
Кириакидес. ЕК и държавите
членки искат подробни планове

Áðþêñåë ïîèñêà îò „Àñòðà Çåíåêà“ ïîäðîáíè ïëàíîâå çà äîñòàâêèòå
за доставките на ваксини и кога
ще се извърши разпространени-
ето в държавите членки. По-ра-
но  Кириакидес заяви, че ЕК ис-
ка обяснение от фармацевтична-
та компания какви дози и произ-
веждала досега, къде и на кого
са доставени. Брюксел се пре-
застрахова от подобни ситуация
и за в бъдеще ще иска от всич-
ки компании, които произвеждат
ваксини в ЕС, да предоставят
своевременна информация, кога-
то искат да ги изнасят за трети
държави. Говорител на Еврокоми-
сията преди ден каза, че Урсула
фон дер Лайен е напомнила на
изпълнителния директор на "Аст-
ра Зенека", че ЕС е инвестирал
предварително милиони в раз-
работването на ваксини и гаран-
тирането на производството им
- над 300 млн. евро предвари-

телни инвестиции. Очаква се
ваксината на "Астра Зенека" да
получи условно одобрение от Ев-
ропейската агенция по лекарст-
вата в петък. "Астра Зенека" бе-
ше първата компания, с която
Еврокомисията подписа рамков
договор още през август минала-
та година. Ваксината на фирмата
е най-евтината от всички и зато-
ва заявените количества също бя-
ха големи - 300 млн. дози за

целия ЕС с възможност за още
100 милиона. България също е
поръчала най-много дози от тази
ваксина, припомня телевизията.

Новината за съкращение на до-
зите за ЕС от "Астра Зенека" дой-
де дни след като ЕК обяви, че
очаква от държавите членки да
ваксинират 70% от възрастното
население на съюза до края на
лятото.

От Еврокомисията обясниха,
че в договорите с компаниите
има предвидени юридически стъп-
ки, в случай ще поетите задъл-
жения не се изпълняват, но за-
сега Брюксел не иска да влиза
в подробности затова дали ще
бъдат заведени дела. Всяка дър-
жава също има право индивиду-
ално да търси отговорност по съ-
дебен път от фирмите при неиз-
пълнение на договорите.ççççç

С дълбока скръб
съобщаваме,

че на 24.01.2021 г.
ни напусна

Áîéêî Êîñòàäèíîâ
Êîñòàäèíîâ
(1956 - 2021 г.)

С много обич, безкрай-
на болка и тъга, ти вина-
ги ще живееш в нашите
сърца.

Дълбоко се прекланяме
пред светлата ти памет!

Поклонението ще се из-
върши на 28.01.2021 г. от
13.00 ч. в църквата "Св.
София".

От семейството,
близките и роднините

Ñêðúáíà âåñò



ÁÚËÃÀÐÈß 27.01.2021
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

3

"С действията си и с
решенията си правителст-
вото на Борисов задълбо-
чава кризата, вместо да я
решава, и то във всички
посоки. По отношение на
здравната криза - не се
справиха, помните, че
имаше период, в който
бяхме на първо място по
смъртност от ковид в
Европа. Ваксинационната
кампания очевидно не
върви - желаещите добро-
волно да се ваксинират
по прогнозите, които
вчера видяхме, ще напра-
вят това чак през 2040 г.
С действията си, които са
некомпетентни, неоргани-
зирани и нямат капацитет
да се справят, задълбоча-
ват и социално-икономи-
ческата криза, за която
предупреждаваме от
месеци." Това заяви по
време на пресконферен-
ция в централата на БСП
председателят на БСП
Корнелия Нинова.

Тя припомни, че от
БСП са предлагали спеш-
ни, краткосрочни и дъл-
госрочни мерки: "Имахме
и своя алтернативен план
за икономиката, но управ-
ляващите не чуха нашите
предложения." Вследствие
на това по думите й днес
нито едно от средните
предприятия не е получи-
ло помощта си от 30 до
150 хил. лева, и то от
тези, които са кандидатст-
вали, минали са процеду-
рата и вече са одобрени.

"Още не е стартирала
кампанията за малките
предприятия. Това означа-
ва почти година закъсне-
ние от първата криза.

Íèíîâà: Èìàìå ïëàí çà ñúæèâÿâàíå íà
èêîíîìèêàòà è íîâè ðàáîòíè ìåñòà
Ôèðìèòå äà íå ïëàùàò äàíúê
ñãðàäè è òàêñà ñìåò,
äúðæàâíèÿò ðåçåðâ äà îñâîáîäè
ñòîêè çà ïàçàðà è äà ñå ïîïúëíè
ñ ïðîèçâåäåíè ó íàñ

Íà òîçè äåí

Събития
 98 г. - След смъртта

на император Нерва Траян
става император на Римска-
та империя.

 1299 г. - Създадена е
Османската държава, впос-
ледствие превърнала се в
империя.

 1302 г. - Данте Алиги-
ери е лишен от граждански
права и е принуден да на-
пусне Флоренция.

 1878 г. - Руско-турска
война (1877-1878): Освобо-
дени са Добрич и Омуртаг.

 1915 г. - Американски
войски окупират Хаити.

 1944 г. - Втората све-
товна война: Ленинград е на-
пълно освободен след 872-
дневна нацистка блокада.

 1945 г. - Втората све-
товна война: Червената ар-
мия влиза в нацисткия кон-
цлагер Аушвиц.

 1973 г. - В Париж е
подписан мирен договор, с
който официално се прек-
ратява Виетнамската война.

Родени
 1756 г. - Волфганг Ама-

деус Моцарт, австрийски
композитор

 1775 г. - Фридрих Вил-
хелм Йозеф Шелинг, немски
философ

 1832 г. - Луис Карол,
британски писател

 1891 г. - Иля Еренбург,
съветски писател и поет

 1892 г. - Фердинанд
Козовски, български политик
и военен деец, дългогодишен
председател на Народното
събрание в периода 1950-
1965 г.

 1928 г. - Анастас Нау-
мов, български диригент,
композитор и фолклорист

 1938 г. - Александър
Чирков, български лекар и
кардиохирург

Починали
 1901 г. - Джузепе Вер-

ди, италиански оперен ком-
позитор

 2006 г. - Йоханес Рау,
президент на Германия за
периода 1999-2004 г., бивш
премиер на Северен Рейн-
Вестфалия и заместник-
председател на ГСДП

 2008 г. - Сухарто, пре-
зидент на Индонезия

 2010 г. - Джеръм Дей-
вид Селинджър, американс-
ки писател



Докато в Европа се взеха
мерки от правителствата
още на втората седмица.
30 процента от малките
фирми вече са фалирали.
Много фирми, които
продължават да работят,
отчитат намаляване на
оборотите си с до 50
процента. Какъв е ефектът
от това? Завършихме 2020
година с 400 хиляди нови
безработни, а само в
началото на януари 15
хиляди нови", констатира
Нинова. Тя обърна внима-
ние, че
задълженията
по кредитите на
домакинствата са се
увеличили с 6,6 % на
годишна база. Жилищ-
ните - с 11 процента.

"Това означава едно -
увеличена безработица, а
вследствие от това и
обедняване. Имаме конк-
ретни предложения.
Нашият план средносро-
чен, дългосрочен за
промяна в икономиката и
изобщо за промяна в
управлението на страната
- ще работим по него, но
сега се налагат спешно
няколко мерки, за да
спасим българските фир-
ми и производство, а
оттам да помогнем на
хората да не загубят
работните си места и да
не се задълбочава обедня-
ването и неравенствата.
Казваме го от името на
много хора и фирми, с
които разговаряме. Насто-
яваме да се вземе цент-
рално решение - да не се
прехвърля на кметовете -

фирмите да не плащат
данък сгради и такса смет
за този период. Те са
затворени, не работят, не
произвеждат смет, но
имат продължаващи
задължения да го плащат",
акцентира Нинова.

Второто предложение
на БСП е свързано с
българско производство
и български стоки -
български хранителни
продукти.

"Става въпрос за
млекопроизводство,
месопроизводство, кон-
сервна промишленост.
Какво е положението там?
Тези фирми и предприятия
спират да изкупуват
продукция от земеделски-
те производители, защото
складовете им са пълни.
Спират да купуват мляко
от млекопроизводителите.
Това означава удар и в
частта селско стопанство
и земеделски производи-
тели, които също ще
започнат да фалират.
Процесите са свързани и
вървят във верига. Реше-
нието, което предлагаме -
да се отвори Държавният
резерв. Да се освободят
стоки от резерва за

пазара." Според Нинова
те ще бъдат на по-ниски
цени, защото резервът не
работи на печалба. Пред-
ложението на БСП е
резервът да се зареди
отново, като се изкупят
продуктите от българските
производители - така ще
се помогне и на тяхната
ликвидност, но ще им се
даде възможност по
веригата те да започнат
да изкупуват от земеделс-
ките производители.

"Разбира се, да не
отварят резерва, за да си
правят далавери. Предло-
жението ни е абсолютно
принципно и е в подкрепа
на българските граждани,
които са останали без
работа, български произ-
водители и родно произ-
водство. И днес чухме
бодряшки изказвания как
2 милиарда са дадени за
икономика.

Парите на държавата
трябва да стигнат до
хората. Това, което отпус-
ка правителството, са
парите от данъци. Факт е,
че не стигат до тях. Вие
виждате реакциите и на
хората, които изпитват
затруднения да си плащат
ежедневните разходи",
коментира още Нинова.ç

„Честит празник на всички ра-
ботещи и свързани с Българска
свободна телевизия. Това, което
искам да ви кажа, мога да го съ-
бера в пет думи - характер, про-
фесионализъм, свобода, благо-
дарност и бъдеще. Проявихте ха-
рактер въпреки всички труднос-
ти - да устоим, да ги преодоля-
ваме и да продължаваме напред.”
С тези думи се обърна към еки-
па на Българска свободна теле-
визия председателят на БСП Кор-

ÁÑÏ íà ðîæäåíèÿ äåí ÁÑÒÂ:
Ïðîôåñèîíàëèñòè ñòå, èìàòå áúäåùå!
нелия Нинова по случай втория
й рожден ден.

 „Бяхте професионалисти да
отразявате обективно събитията
в България и по света. Бяхте и
свободни да отразявате събити-
ята в България и по света таки-
ва, каквито са - без цензура и
без ограничения”, подчерта Ни-
нова: „Затова четвъртата ми ду-
ма е благодаря ви. Благодаря за
всичко това“.

Лидерът на БСП акцентира
върху перспективите пред леви-
цата и всички, свързани с нея:
„Имаме бъдеще. Вярвайте в то-
ва. И в собствените си сили, и в

нашите общи усилия. Винаги мо-
же да разчитате на нас. И аз вяр-
вам, че телевизията ще се раз-
вива и ще стане наистина една
от най-силните в бъдеще“.

„Честит да е празникът. Ку-
раж, здраве и сили, за да про-
дължаваме напред. Благодаря ви”,
поздрави Корнелия Нинова всич-
ки, работещи в БСТВ.

Управителят на „Българска
свободна медия“ Вяра Емилова
благодари за думите на Корне-
лия Нинова и подчерта многок-
ратното увеличение на зрители-
те на БСТВ през последната го-
дина.

Преди две години БСТВ беше
създадена като национален об-
ществен оператор. През кратко-
то време медията успешно за-
щити своя профил и цели да ра-
боти в защита на обществения
интерес, информирания избор и
свободата на словото.

Телевизията от началото си
утвърждава и разпространява
българската култура и народно-
то творчество, повдига духа, вя-
рата и самочувствието на наци-
ята.

Българска свободна телевизия
е кауза, посветена на хората, и
идея - в името на България. ç
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Ñàìî 10% îò ôèðìèòå ñå âúçïîëçâàò
îò ïðàâèòåëñòâåíèòå ìåðêè

10,5% от българските
фирми са се възползвали
от правителствените
мерки през декември.
Това показва последното
изследване на Национал-
ния статистически инсти-
тут с насоченост към
състоянието на бизнеса у
нас. В повечето предприя-
тия са направили стъпки
за ползване на "платен
отпуск" (25,3% от анкети-
раните), следвани от
"неплатен отпуск" (20,3%)
и преминаване към "дис-
танционна форма на
работа" (16,4%).

Все пак данните за
декември са малко по-
добри от тези за ноември

в графата "намаление на
приходите". 39% cа тези,
които са усетили по-малки
обороти през последния
месец на годината, спря-
мо 42% през предходния.
46,4 на сто от предприяти-
ята, участвали в изследва-
нето, декларират, че няма
промяна в приходите от
продажбите им през
декември (при 46% през
ноември), а при 14,5%
дори има увеличение (при
11,8% месец по-рано),
показват още данните на
НСИ.

Разпределението по
икономически дейности
показва, че 56,4% от
респондентите в дейности

ÍÀÏ: Âíàñÿùèòå ñàìè çäðàâíè âíîñêè
äúëæàò ïî 26 ëâ. íà ìåñåö

Ìàñîâî ñå ïóñêàò
ñëóæèòåëè â ïëàòåí
è íåïëàòåí îòïóñê

Пандемията от коронавирус
удари най-силно най-богатите ни
градове. Това е един от изводите
на Института за пазарна иконо-
мика, който за девета година пред-
стави "Регионални профили: по-
казатели за развитие". Тази годи-
на изданието разкрива социално-
икономическото състояние на об-
ластите в България в навечерие-
то на пандемията. Изследването
се основава на 64 индикатора,
които оценяват икономическата и
социалната среда в 28-те облас-
ти в страната. Ударът на коро-
накризата върху заетостта е поет
от големите икономически цент-
рове на България, а слаборазви-
ти области като Силистра, Търго-
вище, Кърджали и Разград почти
не са го усетили, сочи анализът
на ИПИ.

През 2020 г. безработицата е
скочила най-много в Габрово, Бур-
гас, Варна и столицата. Много се-

Ïàíäåìèÿòà óäàðè áîãàòèòå íè ãðàäîâå
риозен удар е понесъл туризмът
и свързаните с него сектори в об-
щините с подчертано туристичес-
ки профил като Банско, Павел ба-
ня, Велинград и др. През август в
повечето от тези общини заетост-
та се е стабилизирала, отчете Ад-
риан Николов от ИПИ.

И през 2020 г. разликата меж-
ду икономическото развитие на Со-
фия-град и всички останали об-
ласти в страната се задълбочава,
изтъква Петър Ганев. Брутната до-
бавена стойност на икономиката,
измерена спрямо населението, е
най-висока в столицата - 29 000
лева, докато на другия край на ска-
лата е Силистра с 6000 лева. В
София това се дължи почти изця-
ло (над 70%) на сектора на услу-
гите, като 80% от него е резултат
от дейността на сектор  информа-
ционни и комуникационни техно-
логии.

Въпреки пандемията Враца и

Здравноосигурителните пра-
ва на гражданите, които се оси-
гуряват за своя сметка, се пре-
късват, ако не са внесени пове-
че от три дължими месечни внос-
ки за период от 36 месеца. Пе-
риодът се брои до началото на
месеца,  предхождащ месеца, в
който лицето потърси медицинс-
ка помощ, платена от Национал-
ната здравноосигурителна каса.

Прекъснатите здравноосигу-
рителни права на гражданите се
възстановяват, при условие, че
заплатят всички дължими здрав-
ноосигурителни вноски за пос-
ледните 60 месеца. Правата се
възстановяват от датата на зап-
лащане на всички дължими
здравноосигурителни вноски за
този период.ç

"Култура, спорт и развле-
чения, ремонт на домакин-
ски вещи и други дейнос-
ти" са регистрирали нама-
ление в приходите от
продажби на стоки или
услуги, следвани от "Търго-
вия, транспорт и ресторан-
тьорство" - с 44, 4%, като
за индустрията този дял е
41,6%, а за строителството

"За да се наводни пазарът
на ваксини у нас трябва да се
регистрират всички продукти,
които вършат работа. Не тряб-
ва по странни геополитичес-
ки причини да загърбваме ня-
кои производители, които до-
казано имат ефект". Това зая-
ви в студиото на "Здравей,
България" председателят на
Асоциацията на индустриалния
капитал Васил Велев. Той до-
бави, че ЕС позволява регис-
трацията на ваксини от сами-
те държави членки. "Унгария
също е в Съюза и вече се
справя с този проблем. Дър-
жавата може да се справи са-
ма с този проблем, а не да
чака на европейските чинов-
ници. Всичко това ограничава
нашите възможности", каза
Велев. "Ако чакахме да тест-
ват нашите работници цент-
рализирано - икономиката ще-
ше да фалира. Благодарение
на нашата реакция към пан-
демията икономиката все пак
запазва добра форма".

Председателят на Асоциа-
цията на индустриалния капи-
тал се обяви за регистрация-
та на повече ваксини у нас и
по-гъвката процедура по одоб-
рението им. "Ако една компа-
ния има възможност да заку-
пи ваксини, то нейните работ-
ници, които желаят, биха мог-
ли да се ваксинират бързо и
лесно. Това вече се прави ус-
пешно с бързите тестове", каза
Велев.

Според Велев преподава-
нето от вкъщи не е същото, а
в много от бизнесите ситуа-
цията е подобна. "Ако се ра-
боти от вкъщи и това не е
ефективно, то заплащането
трябва да е по-ниско, за да е
справедливо. Много от учите-
лите казват, че се страхуват
да се върнат в клас, за да не
се заразят, но в същото вре-
ме не искат и да се ваксини-
рат", каза той.

"През първата вълна от ми-
налата година трябваше да
има компенсации за микро,
средните и малките предпри-
ятия. За 21 хиляди микроп-
редприятия са изплатени 173
млн. лв. и се очаква да се
изплатят още 25 млн. лв. за
още 3 хиляди такива. За сред-
ните предприятия има списък,
но няма нито едно изпълнено
платежно. Те са 230 млн. лв.
за около 1500 предприятия.
Вече мина почти една годи-
на", обясни Велев.

Той добавя, че за малките
предприятия схемата още не
е стартирала. Според него при
компенсациите за втората въл-
на се действа по-бързо.ç
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до 25 февруари 2021 г. Всички,
за които възниква задължение са-
ми да внасят здравноосигурител-
ните си вноски, подават в НАП
декларация Образец 7, припом-
нят още от приходната агенция.

Тя се подава електронно с
персонален идентификационен
код (ПИК) на НАП или КЕП, чрез

портала за електронни услуги или
в офиса на приходната агенция
по постоянен адрес, в срок до
25-о число на месеца, следващ
месеца, за който е възникнало за-
дължението за внасяне на здрав-
ноосигурителните вноски. Санкци-
ята за неподаване на тази декла-
рация е от 500 до 1000 лева.

- 24,4%, цитира БНР.
Едва 1,7% от анкетира-

ните през декември
съобщават намерение да
прекратят дейността си,
докато 4,7 на сто да
преустановят временно
дейността си, докато 92%
от фирмите възнамеряват
да продължат дейността
си.ç

От 1 януари 2021 г. хората,
които сами внасят задължител-
ните си здравни вноски (напри-
мер трайно безработни, които не
получават обезщетение за без-
работица и не се осигуряват от
държавата и др.) и не са регист-
рирани като самоосигуряващи се
по смисъла на Кодекса за соци-
ално осигуряване, дължат месеч-
но по 26,00 лева.

Промяната е свързана с уве-
личението на минималния оси-
гурителен доход от началото на
тази година, който вече е 650
лв. От НАП напомнят, че срокът
за внасяне на тези вноски е до
25-о число на месеца, следващ
месеца, за който се отнасят.
Здравната вноска за януари 2021
г. трябва да се внесе най-късно

Габрово отчитат сериозен ръст в
икономическото си развитие. Об-
ластта с най-висока заетост през
2020 г. е била Велико Търново -
78,7%, следвана от София-област
и столицата. София-област изпре-
варва столицата, защото именно тя
дава терени за производствените
бази на различни индустрии, бази-
рани иначе в София.

Пандемията изведе на преден
план сферата на здравеопазването.
Показатели като брой на болнични-
те легла и достъп до лекари се пре-
върнаха в най-важните за качест-
вото на живот по места. Регионал-
ните различия са видими през дос-
тъпа на населението до лекари-спе-
циалисти. Докато в някои области -
Плевен, София (столица), Плов-
див и Варна, се падат по под 400
души на един лекар специалист,
то в други - Кърджали, Ямбол и
Добрич са около 700 души на
един лекар специалист (данни за

2018 г.). Броят на болничните лег-
ла също варира от над 9 легла на
хиляда души в Плевен до около 3
легла на хиляда души в Добрич,
Шумен и Велико Търново, пише
standartnews.com.ç
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Мащабна реставрация на стенописите започна
в храмовете на Бачковския манастир.
Художникът реставратор Владимир Цветков
работи по стенописа в главния храм "Успение
на Пресвета Богородица". Стенописът е от
1643 година и се смята за един от най-големите
и красиви у нас. Също така се работи и
по стенописите от 9-и век, рисувани от
Захари Зограф и майстор Моско Одринчанин
в храма "Свети Архангели". Снимка Пресфото БТА
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Тя е от авторите, които още с първите си произведения дръзко навлизат
в полето на изящната словесност, привличат с магнетичното си излъчване
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Щастие за съвременната бъл-
гарска литература е дългогодишно-
то житейско и енергично творческо
присъствие на поетеси като Елиса-
вета Багряна, Дора Габе, Лиляна
Стефанова, Блага Димитрова,
Станка Пенчева... Несъмнено
изминалият XX век ще бъде
разглеждан от идните поколения и
през окуляра на вдъхновеното им
лирическо зрение. Тези удивително
ярки, неординарни, многостранно
надарени личности са оставили
своя отпечатък не само върху
развойни тенденции в литература-
та и културата, но и в цялостния
обществен живот на миналото
столетие.

Особено място във фалангата
талантливи поетеси заема Лиляна
Стефанова. Тя е от авторите, които
още с първите си произведения
дръзко и предизвикателно навлизат
в полето на изящната словесност,
привличат с магнетичното си
излъчване вниманието на критика-
та и по-широката публика, не се
страхуват от литературните полеми-
ки и дискусии и отстояват не само
личните си творчески позиции, но
респектират и с категоричната
защита на нормите на обществения
морал.

Впечатляващо е, че дарование-
то на Лиляна Стефанова още от
ранните й творби се развива
едновременно в няколко съществе-
ни направления. В самото начало
тя се заявява като автор с ясна
социална позиция; температурата
на нейните граждански емоции
винаги е висока. Неспокойствието,
вътрешното неудовлетворение,
патосът на правдивостта домини-
рат над всичко. Разбира се, и дума
не може да става за елементи на
декларативност или пряка публи-
цистична обагреност, каквато е
характерна за редица автори от
началото на 50-те години на
миналия век.
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Следвайки благородните тради-
ции на високата българска поети-
ческа класика -  Иван Вазов и
Кирил Христов, Пейо Яворов и
Димчо Дебелянов, Пенчо Славей-
ков и Гео Милев, Никола Вапцаров
и Атанас Далчев, - и Лиляна
Стефанова разгръща вдъхновението
си в няколко важни тематични
посоки. Преди всичко в лириката й
струи неудържима, стигаща почти
до екстаз любов към Отечеството.
Патриотични интонации или цели
стихотворения, посветени на лю-
бовта към Родината, ще открием в
почти всички нейни сбирки. Лиля-
на Стефанова усеща конкретния
пулс на времето и ако в по-ранни
свои произведения тя е възторжена
и романтична, наблюдавайки
изграждането на нова България,
присъединявайки се към патоса на
съзиданието на онова време, то в
последните си засега творби тя
страда заедно със своя народ от
покрусата на идеалите, ужасява се
от нашествието на нихилизма и
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отродителските тенденции, завладе-
ли страната и налагани от нейния
така наречен нов политически елит.
Емблематично в това отношение е
стихотворението й "Разделена земя",
посветено на трагичната съдба на
българските емигранти:

Защо неволята бащина
и в новото хилядолетие?
Балкани,
защо Историята не на бал кани
чедата ви?
Айде, поне на семейна софра!
Защо пак
нивата отсам - стоката оттатък.
Стряхата отсам - сълзите оттатък.
Майката отсам - рожбите оттатък.

И пак
опелото отсам - кръщавката оттатък.
В 21-вия? Защо?

Патриотичното чувство у
Лиляна Стефанова е дълбоко
органично и промислено, то може

да се изрази в плач за нелеката
съдба на прокудените или в
ридание за едно закрито българс-
ко училище, или в покруса за
съдбата на изчезващото днешно
българско село, чиито нравствени
ценности и ориентири определят
фундамента на националната
културна самобитност и идентич-
ност.
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Разбира се, една от определящи-
те линии на поетическите търсения
на Лиляна Стефанова е любовната
лирика. Тя е автор на редица
христоматийни в това отношение
творби - от ранните й стихосбирки
"Когато сме на двадесет години",
"Света, който обичам", "Ида при
вас", "Влюбена както някога" до
последните й засега творби "След
третата чаша", "С твоя кръст,
любов", "С дъх на мъже", "Пребро-
дих дни на мъка" и др. Нека си
припомним някои стихотворения:

"Аз исках да ти вярвам", "Обичам
в мразовит и ясен ден", "От кило-
метрите не се плаши", "Обичам
утринните срещи", "Името ми"...
Тук ще бъдем впечатлени от непос-
редността на любовното вдъхнове-
ние и трепет. Лирическата героиня
е готова да прокара в "перления
свят пъртина", за да преодолее
бездните на отчуждението и препят-
ствията; тя може да премине през
пропасти и океани, за да намери
любимия - "И аз те търся - зла и
онемяла". Може и да взриви
спокойствието на плебейското
битие с предизвикателния възглас:

Не може никой тъй да ме нарича.

В тунелите на гърлото ти еква
с упойващи отсенки мойто име,
като че ли го чувам първи път.
И още дълго искам да звучат
освободени гласни. Като в люлка
да ме полюшват ЛИ и ЛЯ. Да спрат
и да възпламнат пак в неведом съд.

Поетесата
с Иван
Гранитски
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Любовното чувство у Лиляна
Стефанова е до крайна степен
драматично изострено. Тя е
екстатична, бравурна, огнена,
изпълнена с емоционални сътре-
сения, възторзи, изблици, покру-
си и потреси. Както е в програм-
ното стихотворение "Не идвай".
Лирическата героиня е катего-
рична и плаха, драматично остра
и нежно трепетна:

Дори когато те зова на помощ -
не идвай. Не прекрачвай моя праг.
От теб да няма багра, звук и полъх.
Да няма светлина.
Да няма мрак.

4

Лиляна Стефанова е трагично
раздвоявана между любовта и
мъката. Между волтовата дъга на
тези две екстремни чувства и
състояния възникват нейните
привлекателни и загадъчно
емоционални пътешествия. В
ранните стихосбирки на поетеса-
та ние биваме впечатлени не
само от индивидуалните и емоци-
оналните трепети, но и от нещо
много по-съществено - драматич-
ното съпреживяване на трагедия-
та на следвоенните жени. Ембле-
матично вече е станало нейното
стихотворение "Две по две", в
което по неподражаем начин са
пресъздадени мъката и героиз-
мът, нежността и суровостта,
волята и темпераментът на
руските момичета и жени, прежи-
вели ужаса на Втората световна
война:

Момичетата танцуваха две по две
в стари басмени рокли.
Танцуваха на широка площадка
в парка,
сами -
две по две,
две по две -
танцуваха, докато им се завие свят,
стъпка напред - отново назад

........................
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В сбирката си "Пребродих дни
на мъка" Лиляна Стефанова има
няколко програмни стихотворе-
ния. Първото е без съмнение
"Това ли съм". Тук ние виждаме
драматичното раздвоение на
личността на лирическата герои-
ня. Едно безкрайно пътуване от
Аз до Аз ни потапя в постоянни
вътрешни самоанализи, в зага-
дъчното пътешествие на неуста-
новимото, вечно изплъзващото
се. И тук имаме отново антитези-
сен сблъсък между слънчевото,
прозирното, романтичното,
цветното възсияване и умората,
скуката, оскотяващата делнична
сивота. Въобще темата за убива-
щия възвишените чувства
бит прозира почти във всяка
творба от тази книга. Така е в
"Душа по монокини", "Това ли
съм", "Бит", "Детето", "Собствена
информация", "Гримираната"
и т. н.

В "Гримираната" откриваме
дори своеобразен скрит диалог с
Гео Милев. Когато поетесата
говори за отчуждението на
големия град, когато саркастич-
но споменава рекламите на
латиница и оприличава града на
лакомо чудовище, когато разкри-
ва образа на блудната София,
"гримирана с руж от латиница /
като лека жена", ние си спомня-
ме мощните Гео-Милеви прозре-
ния в поемата му "Ад" за нена-
ситността на големия град, за
постоянната му способност да

твори отчуждение, агресия и
пустота.

В друго програмно стихотворе-
ние от книгата - "Цяла", лири-
ческата героиня през болка и
тъга все пак утвърждава, че
преминавайки през разрушител-
ните катаклизми на времето,
запазва своята вътрешна духовна
цялост и хармонично единство. И
въпреки че - както споделя в
"Нежност ли" - грубата дума
царува и "властва разсъблечена
нагло", това не накърнява заре-
дената й с вътрешна светлина
душа. Поетесата е почти мистич-
но привличана от движението на
душите между вековете и пласто-
вете на историята. Тя непрекъс-
нато си задава въпроса за изми-
налия ХХ век. Не е ли той

... номер на съдбата,
двусмислена игра на думи?
Мистичен ход, прехвърлил
седефената привечер и нас
в история, в архив, в музеен прах.
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Срещу бруталностите на
конкретното социално време
поетесата противопоставя нос-
талгичния спомен, поетичния
блян, нежната равносметка.
Някои стихотворения от тази
книга са всъщност прелестни
етюди с психологически оттенъ-
ци. Там властват пастелното
настроение, лирическото изобра-
жение изцяло е подчинено на
многобагреността, полифонич-
ността, на многозвучието.

И в същото време е способна
на задъхано страстни, синкопно
насечени любовни съзерцания,
видения и блянове. Тя е разпъна-
та между любов и не-любов,
възторг и покруса, ярост и при-
мирение.

И много творби на Лиляна
Стефанова се усещаше острият
социален патос и нерв, но като
че ли именно тази книга ни
поднася най-цялостно и художест-
вено убедително доказателство, че
тази поетеса е измежду първо-
жреците на съвременната българ-
ска лирика. Тя не може да си
позволи да пее балдевски песни
по стар маниер, когато Отечест-
вото й е в опасност, когато
нейният народ страда и неволята
е стъпкала разума и гордостта.
Лиляна Стефанова яростно
въстава срещу подмяната на
стойностите и идеалите - нацио-
нални, социални и екзистенциал-
ни. В друго програмно стихотво-
рение от книгата - "Свежи загла-
вия", тя с неприкрита жлъч се
противопоставя на превземащата
всичко социална чалга. Вазовият
роман "Под игото" е изместен от
интереса към дамското бельо на
Версаче.
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За повечето стихосбирки на Л.
Стефанова е характерно рядкото
съчетание на лирически и герои-
чески интонации. Тя се хвърля в
емоционалните бездни на инди-
видуалната любов и на върхов-
ния екстаз пред подвига на
първопроходците. В сбирката й
"Глас от бъдещето" се откроява
друго знаково стихотворение: "Те
не бяха по-стари от нас", и в
него разсъждава за подвига на
духовните наши предтечи -
Ботев, Смирненски и още достой-
ни личности, които са предопре-
делили и легитимирали нашето
днешно достойнство. Поетесата
патосно възкликва:

Под неистови ветрове
те рискуваха, те раздаваха
ум и воля, сърце и страст.
Те за нищо не се оправдаваха.
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Лирическата философия на
Лиляна Стефанова определя
нейната истинска духовна конс-
титуция. Тя съдържа героичното
ни историческо минало, тревож-
ното ни настояще и неясното ни,
уви, бъдеще. Според авторката
мракът постоянно дебне светли-
ната, но слети от "един родилен
вик", полюсите на непримири-
мостта ще родят и истинското ни
бъдеще.

Поетесата постоянно жадува
да бъде понесена от "още, още
един замах на крило!". Това е
поривът на вдъхновените криле
на мечтата, на бляна, на поетич-
ната притома, на безумния
възторг на поднебесния щърке-
лов подвиг, на драматичните
махове на крилете на надеждата
и светлината.

Няма покой за душата на
поетесата, за нея залив без
урагани няма.

Душата на Лиляна Стефанова
е разпъвана от полюсни състоя-
ния. Тя може да сътвори стихот-
ворения, заредени с драматизъм
и трагизъм, и веднага след това
да породи ефирно, закачливо,
наситено с много светла енергия
поетическо намигване, както е
например нейното не по-малко
популярно стихотворение "Токче-
та, токчета". Тук флиртът е възве-
ден до естетически апотеоз на
прадревните мъжки желания, до
пиетет пред красотата, очарова-
нието, съблазнителността, зага-
дъчността и необяснимостта на
женската природа и същност. Но
това е едното любовно лице на
Лиляна Стефанова, а другото е
добре изявено в стихотворението
"Нощ на две". Ако в първата
творба тя е игрива, фриволна,
ефирна и в крайна сметка почти
безотговорно безгрижна, то във
втората виждаме трагизма на
страдащата й душа, дълбочината
на страстните възземания и
пропадания.

Всъщност влюбената лиричес-
ка героиня на Лиляна Стефанова
е една танцуваща душа - между
болката и нежността, между
съзерцанието и възторжената
страст. Нейното верую е неизто-
щима съпротива срещу онова,
което износва човешките души,
срещу апатията, безразличието,
униформеността, баналността,
скучността, посредствеността...

Лирическият патос на Лиляна
Стефанова е посветен на съхра-
нението на светлината на човеш-
ката душа и защитата на прове-
рените морални ценности, на
опазването на благородните
отечествени традиции, които
предполагат достойният поет да
люби приятелите на Отечеството
и да мрази враговете на Народа.
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През 1946 г. при трудни
политически, икономичес-
ки и битови условия бяха
създадени българските
Гранични войски, като
неразделна част от МВР и
продължител на традиции-
те на Пограничната
стража. Новата обстановка
предполагаше преустройст-
вото на охраната на
границата, нейното инже-
нерно-техническо оборуд-
ване и превръщането й в
непристъпна крепост за
враговете на Родината.

Обстановката спешно
налагаше преминаването
от охрана на границата с
гранични сектори, участъ-
ци, подучастъци и постове
към гранични отряди,
комендатури и застави.
През този период в Гра-
нични войски израснаха и
работеха всеотдайно
прекрасни командири и
политработници, учейки се
и творчески прилагайки
богатия боен опит на
съветските граничари  в
охраната на границата.

Българските граничари
черпеха ежедневно от този
опит, допълваха го и го
проверяваха в практиката
в бойна обстановка. Така
кадрите на Гранични
войски израстваха и се
оформяха като високо
подготвени командири и
възпитатели от нов тип.

Първият командир на
Гранични войски беше
генерал-лейтенант Йонко
Панов, участник в антифа-
шистката борба, завършил
Висшето гранично учили-
ще в Москва, Съветския
съюз.

Първият ръководител
на българските Гранични
войски ни учеше на доб-
лест, смелост и кристално
чисто родолюбие. Традици-
ите във Войските се създа-
доха и укрепнаха под
негово ръководство -
готовността на воините
със зелени пагони за
всеотдайно служба, вер-
ността им към военната

клетва и граничарския дух,
готовността им да отдадат
живота си за защита на
границите на Отечеството
България.

Пишейки тези редове
не мога да не се гордея, че
една голяма част от моя
съзнателен живот премина
в Гранични войски, там на
граничния предел, че
оставих част от сърцето си
на граничната бразда, там
- откъдето започва и
завършва Родината.

Роден съм и израснах в
крайграничното село
Киреево, което носи името
на руския капитан Нико-
лай Алексеевич Киреев,
загинал в бой с турските
поробители в района на
село Мала Раковица,
Кулско. По-късно в при-
съствието на брата на
капитан Киреев, пристиг-
нал от Санкт Петербург -
Русия, и съгласно желани-
ето на родолюбивото
население, селото е преи-
менувано в Киреево.

През септември 1944 г.
Червената армия води
боеве с немско-фашистките
войски, окопали се на
връх Връшка чука в райо-
на на село Киреево. Неда-
леч от селото е изграден

мемориал на съветските
катюши, които със своя
залп разгромиха немците
от района на Връшка чука.

В двора на черквата в
родното ми село Киреево
са погребани двама черве-
ноармейци от Трети укра-
ински фронт на маршал
Толбухин - капитан Афа-
насий Дмитриевич Сиухин
и редник Пьотр Владими-
рович Воробьов, загинали
в района на Връшка чука.

На 17 декември 2016 г.
посланикът на Руската
федерация в България
Анатолий Макаров, прид-
ружаван от професор
Светлана Шаренкова и
екип на посолството и с
участието на жителите на
село Киреево, откри нови-
те паметници на двамата
червеноармейци. Посланик
Макаров, придружаващите
го лица и жителите на
крайграничното село
положиха цветя и отдадоха
почит към героите от
Трети украински фронт,
загинали за освобождение-
то на България от фашиз-
ма.

Посланикът на българ-
ски език посочи - ние сме
благодарни на кмета и
жителите на село Киреево
за подкрепата на инициа-
тивата за изграждане на
монумента на мястото,
където са погребани тези
герои. Това е наш дълг
пред загиналите воини от
Червената армия и ние го
изпълнихме. Радвам се,
завърши словото си госпо-
дин Макаров, че паметни-
кът ще стои в село, което
носи името на руския
капитан Николай Алексее-
вич Киреев.

В село Киреево има
улица "Воробьова", която
ще напомня и на следва-

щите поколения за подви-
га на героите "У незнако-
мого посьолка..." ("В
непознатото селище...")

Пишейки тези редове
не крия, че аз и моето
семейство обичаме Русия и
славния героичен руски
народ.

Дядо ми Тодор, който е
воювал в Балканската,
Междусъюзническата и
Първата световна война, с
особено вълнение и гор-
дост ни разказваше, че
през 1915 г. на Добру-
джанския фронт неговата
рота се срещнала с руски
войски в днешна Републи-
ка Молдова на река Пруг
и се побратимила с русна-
ците, като не произвели
нито един изстрел един
срещу друг. Тук е мястото
да припомним, че Бълга-
рия тогава е била заставе-
на да воюва срещу своите
освободители. За наказа-
ние и назидание начални-
ците ги вдигнали по
тревога и пеша ги  насо-
чили към България на
южния фронт в Македо-
ния. На фронта в Добру-
джа ги сменили немски и
турски войски. По пътя си
разбрали, че и други роти
и взводове са участвали в
побратимяването и също
били изтеглени от фронта.

Българският поет Иван
Вазов в произведението си
"Русия" възкликва:

"Русия, колко ни плени
туй име свято, родно, мило.
То в мрака бива нам светило,
надежда в нашите злини."

А в стихотворението
"Здравствуйте, братушки"
той казва:

...тях ги Бог прати насам,
да помагат чедо нам...

От векове надеждите за
поробена България са
били в дядо Иван и Русия.
Дружбата ни с великата
руска страна е от векове и
е за векове и въпреки
напъните на някои сили
за родолюбивите българи
тя ще е завинаги.

Службата си в славните
Гранични войски започнах
през 1966 г. като замест-
ник-командир на гранична
застава "Аврора" - село
Драбишна, Ивайловграс-
ко. Много пъти съм си
задавал въпроса защо?

Още през пролетта на
1956 г. баща ми Игнат
Тодоров, като учител в
село Киреево, и капитан
Александър Груев, коман-
дир на граничната заста-

На стр. 9
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Март 1978 г.
Капитан Иван Тодоров -
четвърти курс във ВПА
"В. И. Ленин" в Москва.
Снимката е направена
за албума на випуск

1974-1978 г.

На 20 януари тази година се навършиха 75 годи-
ни от рождението на полковник от запаса Иван
Игнатов Тодоров - един от големите приятели на
вестник "Земя".

По този повод, като му пожелаваме здраве, мъд-
рост и дълголетие, решихме да представим част от
неговите най-свидни спомени и размисли от вре-
мето на службата му в Гранични войски в два пос-
ледователни броя на рубриката "Бойна слава".

По-долу ще стане дума за любовта към Русия и
народа й. За изучаването и внедряването на бога-
тия опит на руските граничари. Както и за други
интересни факти от времето, когато границите на
България бяха свещени и неприкосновени.

Полковник от запаса Иван
Игнатов Тодоров е роден на
20.01.1946 г. в крайгранич-
ното село Киреево, Видински
окръг.

Служи пет години на зас-
тава "Аврора" в село Драбиш-
на от Ивайловградския гра-
ничен отряд. През 1978 г. за-
вършва четиригодишния курс
на обучение във Военнополи-
тическата академия "В. И. Ле-
нин" в Москва. Във Видинс-
кия отряд работи осем годи-
ни. През 1986 г. службата му
продължава в Управление
"Гранични войски", София.

Пенсионира се през 1992
г. През същата година актив-
но се включва в работата на
дружеството на запасните
офицери и сержанти със зе-
лени пагони в софийския
квартал "Красна поляна", на
което през последните годи-
ни е заместник-председател
и знаменосец. Семейство То-
дорови активно участва в ме-
роприятията, провеждани от
ветераните граничари в сто-
лицата и страната.

Март 1976 г. Занятие по оперативно-тактическа подготовка на учебния център
на ВПА "В. И. Ленин" - град Кубинка. Капитан Тодоров е най-вдясно на снимката
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ва, създадоха кръжока
"Млад граничар".

Като ученик в селото се
включих и участвах актив-
но в кръжока.

Всички ученици от
състава на "Млад грани-
чар" с гордост и самочувст-
вие се наричахме млади
граничари и очаквахме с
нетърпение всяко занятие.
А те бяха интересни и
увлекателни - изучавахме
следотърсачество, запозна-
ваха ни с подвига и
саможертвата на бойците
и командирите на грани-
цата и бойния път на
Гранични войски.

Участвахме в търсенето
и преследването на нару-
шители на границата, в
поддържането на контрол-
но-следовата полоса.
Изнасяхме литературно-
музикални програми,
гледахме филми с грани-
чарска тематика. Най-
добре отразяващ живота
на границата беше филмът
"Застава в планината".
Даже през 1967 г. приятел-
ката ми Митрана така се е
впечатлила от този филм,
така й подействал емоцио-
нално, че веднага дойде
при мен на граничната
бразда и стана граничарс-
ка съпруга завинаги, а по-
късно и граничарска
майка.

Дядо ми по майчина
линия Вълчо е бил грани-
чар от Пограничната
стража в района на Си-
митли през трудните
години след Ньойския
договор. Баща ми Игнат
Тодоров също е бил грани-
чар. След завършването с
отличен успех в Трети
бдински полк Школата за
кандидат-подофицери
(младши сержанти) го
произвели в звание "подо-
фицер" и го изпратили за
старши на граничен пост
на река Дунав при село
Арчар, Видинско. Така
продължил традициите на
нашето семейство за
участие в охраната на
границата.

Това, което ми оказа
най-голямо въздействие да
стана граничар завинаги,
е любовта ми към родните
граници и тяхната непри-
косновеност. Защото там
съм се родил и израсъл,
там беше родолюбивото
крайгранично население
от село Киреево и моето
семейство. Закърмен съм с
неговата съпричастност в
охраната на границата,
незаличими са спомените
от практическото ми
участие в службата на
граничната застава в село
Годешево от Гоцеделчевс-
кия граничен отряд. Всич-
ко това потвърди моето
намерение, че пътят ми на
живот и дейност е само
един - Гранични войски!

Започнах службата на
гранична застава "Аврора"
с голям интерес и жела-
ние. Колективът беше
добър. Командирът на
заставата ми показа
участъка за охраната на
границата и нейните
особености. Граничарите

укрепване на граничарско-
то семейство.

През 1974 г., след
отлично полагане на
приемните изпити във
Военната академия "Г. С.
Раковски", бях приет да
продължа образованието
си във Военнополитичес-
ката академия (ВПА) "В.
И. Ленин" в Москва. В
Академията имаше два
профила на обучение:
общовойскови и педагоги-
чески. Аз се обучавах в
общовойсковия, където
бяхме четирима българи и
петима офицери от Гер-
манската демократична
република.

Много бързо се срабо-
тихме и още през първата
седмица съвместно чест-
вахме българския нацио-
нален празник - 9-и
септември.

Съвместното обучение
в клас, по кабинетите и
тренажорите, практическо-
то кормуване на танк Т-62,
БМП и БТР на танкодрума
на Академията в град
Кубинка, обмяната на
опит със слушателите от
братските армии ежеднев-
но укрепваха единството,
бойната дружба и интерна-
ционалното братство.

Някои от полевите
занятия се провеждаха на
исторически местности,
като Бородинското поле,
град Нарофоминск и
Нарофоминското шосе,
където бойците от 16
мотострелкова дивизия,
получила името "Панфи-
ловска" преграждаха пътя
на немско-фашистките
пълчища към Москва и се
хвърляха с връзки гранати
пред танковете.

На едно от командно-
щабните учения имах
възможността да работя
съвместно с героя-грани-
чар от остров Дамански

се подготвяха за посреща-
нето и въвеждането в
служба на новия набор.
Силно впечатление ми
направи практическата
работа с доброволния
отряд в селото и неговото
участие в охраната на
границата.

Незабравим спомен за
личния състав на застава-
та и местното население
от района на Ивайловград
ще остане посещението на
08 юли 1967 г. на първия
партиен и държавен
ръководител Тодор Живков
на границата.

Той се запозна с начи-
на на охрана на граница-
та и действията на заста-
вата при получен сигнал
за нарушение. В неприну-
ден разговор с бойците със
зелени пагони той се
интересуваше за живота
на заставата, битовите
условия, бдителността и
патриотизма на крайгра-
ничното население.

В книгата за историята
на граничната застава
саморъчно написа: "Въз-
хитен съм от образцовия
ред и дисциплината в
граничната застава "Авро-
ра"... Нека заставата в
здраво единство с патрио-
тичното население от
Ивайловградски район
бъде и занапред неприс-
тъпна твърдина на Бъл-
гарщината."

Отзвукът от тази среща
се предаваше от набор на
набор. Задачите по охра-
ната на границата, бдител-
ността, дисциплината,
отговорността и професио-
нализмът получиха нови
измерения.

Четири години поред
заставата завоюва звание-
то "отлична", а през 1971
г. - знамето на Военния
съвет на Войските "Заста-
ва - комплексен първенец

на Гранични войски" и
стана носител на купата
на вестник "Граничар"
"Застава - майстор на
точния огън". Оператив-
ните показатели също
бяха отлични. Не беше
допуснато безнаказано
нарушение в участъка на
заставата. Електросигна-
лизационното съоръжение
С-100 беше класирано на
първо, второ и трето място
във Войските през 1969,
1970 и 1971 г.

Тук също искам да
посоча, че посещението на
Т. Живков в Ивайловград
спомогна в значителна
степен за икономическото
и стопанското развитие на
района, за неговото благо-
устройство и изграждане
на съвременно равнище.

В своите спомени от
тези години, за отговорна-
та ми работа на всички
длъжности, не мога да не
посоча и ежедневната
помощ, която ми оказваше
моето семейство. Те бяха
винаги до мен и с мен, от
граничната бразда до
всеки гарнизон, където
изпълнявах своя воински
дълг.

Съпругата ми Митрана
Тодорова от 18-годишна
възраст споделяше моята
съдба и моята отговор-
ност. Тя не само, че
полагаше грижи за отг-
леждането на децата -
дъщеря ни Ирена и сина
ни Емил, но завърши с
отличен успех Учителския
институт в град Кърджали
и стана учителка по
математика и физика.

Съпругата ми активно
участваше в работата на
женсъветите на поделения-
та, посещенията на гра-
ничните застави и срещи-
те със семействата на
офицерите и старшините,
споделяше своя опит в

Октомври 1987 г. Подполковник Тодоров (на първия ред, вторият от дясно наляво)
със съветски гранични офицери от Ленинградския пограничен окръг и командването

и редовия състав на заставата на съветско-финландската граница, носеща името на героя
на Съветския съюз капитан Горков. Заставата, сражавала се до последния боец

срещу немско-финландските войски в началото на Отечествената война. Тогава никой
от граничарите не отстъпва пред многократно превъзхождащия противник.

Всички загиват. Загива и командирът на заставата капитан Горков

капитан Юрий Бабански -
герой на Съветския съюз,
тъй като имахме едни и
същи учебни длъжности.

След завършването на
Академията, той беше на
посещение със Съветска
гранична делегация в
България. Тогава се срещ-
нахме отново, този път на
наша земя.

За изучаване на бой-
ния опит през Втората
световна война и запоз-
наване с героизма на
воините от Червената
армия и народите на
Съветския съюз бяха
организирани от Академи-
ята редица посещения. В
Ленинград - за изучаване
подвига и героизма на
неговите защитници,
Волгоград и Мамаев
Курган, Минск и Бреската
крепост, опожареното и
унищожено от хитлеристи-
те в Белорусия село
Хатин, Киев и Бабий Яр,
където за няколко деноно-
щия бяха разстреляни над
40 хиляди жени, деца,
възрастни хора, мирни
жители...

Една част от препода-
вателите ни са били
участници във войната,
като генерал-лейтенант
Хмел, командир на диви-
зия при отбраната на
Ленинград, полковник
Кобзин, охранявал щаба
на маршал Жуков, капи-
тан I ранг В. Пузик,
командир на кораб при
освобождението на остров
Сахалин и Курилските
острови от японските
милитаристи.

Началникът на Акаде-
мията армейски генерал
Евдоким Егорович Малцев
е бил член на Военния
съвет на 18 армия, коман-
двана тогава от генерал-
лейтенант Лесилидзе, а
началник на политотдела
на армията е бил полков-
ник Леонид Брежнев.

Ще посоча само един
пример. Във връзка с 30-
годишнината на нашите
Гранични войски имах
поръчението от командва-
щия генерал-лейтенант
Стефан Цанов да връча на
началника на Академията
медал "За заслуги в охра-
ната на границата". Тогава
ветеранът от войната
застана мирно и каза на
висок глас "Служа на
Съветския съюз!"

По време на четириго-
дишното ми обучение
участвах и в изградения
интернационален хор на
Академията, който при
честване на националните
празници на слушателите
от четирите континента -
Европа, Азия, Африка и
Америка, както и при
други тържества, изнасяше
музикални програми, на
които присъстваха и
членовете на техните
семейства.

(Следва)

Рубриката
 "Бойна слава"

подготви
полковник от запаса

Киро КИРОВ
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Наскоро след като създа-
ва първата си опера "Бран-
денбургците в Чехия" през
1863 г., композиторът Бедр-
жих Сметана започва работа
върху друга опера - "Прода-
дена невеста". Автор на текс-
та е Карел Сабина. Сметана
работи върху шедьовъра си
повече от две години. Пре-
миерата е на 30 май 1866 г.
във Временния театър в Пра-
га, където дирижира самият
той. Представлението преми-
нава с голям успех.

Но едва ли чешкият ком-
позитор е подозирал, че мно-
го години след неговия ус-
пех, в България публиката
ще чуе едно от най-блестя-
щите изпълнения на Мар-
женка в "Продадена невеста
- това на Катя Попова. С
произведението на Сметана
момичето от Плевен прави
своя незабравим дебют. Из-
пълнението на Катя Попова
обаче не е първото на извес-
тната опера  у нас. Пред бъл-
гарските зрители за първи
път" Продадена невеста" е
представена в "Оперната
дружба" през 1914 г., под ди-
ригентството на Тодор Ха-
джиев. В постановката из-
пълнителка на главната ро-
ля е друга неповторима пе-
вица - Христина Морфова.

След блестящия дебют на
Катя Попова следват други
нейни роли - Йоланта от ед-
ноименната опера на Чайков-
ски, Настася от "Семейство-
то на Тарас" на Кабалевски,
Мими от "Бохеми" на Пучи-
ни, Маргарита от "Фауст" на
Гуно, Манон от едноименна-
та опера на Масне, Наташа
от "Война и мир".

Нежното и талантливо мо-
миче създава незабравими
образи и от българския опе-
рен репертоар - Милкана от
"Майстори", Зорница от "Луд
гидия" на Парашкев Хаджи-
ев, Кремена от "Ивайло" на
Марин Големинов. Талантът
й се разкрива в още и още
роли. Нейното очарование и
присъствие на сцената ома-
гьосват и покоряват публи-
ката с цялата си сила.

В историята на операта ни
тя е една от най-ярките лич-
ности, надарена с ангелски
глас. Още в началото на
творческия й път й предсказ-
ват завидно бъдеще и карие-
ра. Скоро създава палитра от
образи, които са незабрави-
ми за почитателите и зрите-
лите на музикално-сценично-
то изкуство. Творчеството й не
само оставя следа в история-
та на българския оперен теа-
тър, но е и част от възхода
му у нас. Дарбата й е оцене-
на и от музикалната крити-
ка. Бог е надарил тази жена
с неземен глас, широка душа
и физическа красота. Тя е
олицетворение на красивото,
благородното, изящното.

Êàòÿ Ïîïîâà ïðåâçå îïåðíèòå
ñöåíè íà Åâðîïà
В историята на операта ни тя е една от най-
ярките личности, надарена с ангелски глас

Съвременниците й разказват,
че имала благ характер и при-
тежавала завидна щедрост.

 Когато през 1957 г. Жорж
Кирш, който е генерален ди-
ректор на Парижките оперни
театри, гледа певицата на со-
фийска сцена в ролята на
Маргарита във "Фауст" на
Гуно, обявява, че тя е рядък
талант. Ангажира я  за роля-
та на Манон в "Манон Лес-
ко". Катя Попова не е учила
френски език, но само за 20
дни успява да научи партия-
та си. Произношението й е
толкова добро, че всички са
поразени, че не знае езика.
За нея вестник "Фигаро" пи-
ше: "Това бе Манон, истинс-
ката Манон! Претворена от
една чудесна българска певи-
ца, която й даде втори жи-
вот!"

Момиченцето се появява
на белия свят в Плевен през
1924 година, на 21 януари.
Родителите й Асен Попов и
Мария Попова са учители, но
и страстни почитатели на
оперното пеене. Още в пър-
вите си години, детето си иг-
рае с куклите, когато се кач-
вало на въображаеми сцени
и пеело вместо тях. Прави си
театър в двора на фамилната
къща, която се намирала в
центъра на Плевен.
Спуска одеяло вместо
сценична завеса върху
въжетата за пране.

Съвсем не се досещало, че
само след няколко години ще
се качи на истинска сцена, а
публиката пламенно ще я ап-
лодира. В детския си театър
играе Снежанка и Пепеляш-
ка, както и други свои люби-
ми приказни герои. Детето са-
мо прави костюмите. Като по-
голяма дори пише сюжети
върху тетрадките си.

Скоро пръстите й весело
танцуват по пианото. Препо-
дава й Мара Гайтанджиева,
педагог, който внимателно от-
крива на момиченцето нео-
бятните светове на музиката,
за да може то да я заобича
завинаги. Катя Попова учас-
тва за първи път в училищ-
но тържество, после пее в
оперетки и в различни детс-
ки програми. Малко по-къс-
но участва и като солистка на
Плевенския симфоничен ор-
кестър. Истинският талант на
певица откриват Вергиния и
Светослав Четрикови, учите-
ли по пеене.

Девойката завършва деви-
ческата гимназия. Абитуриен-
тката вече се превъплъщава
в принцеса Минехаха в опе-
рата "Хиавата" от Лонгфелоу.
Дарбата й е очевидна за всич-
ки, но родителите настояват
тя да учи медицина, профе-
сия, която би й дала много
повече практически възмож-
ности. Никой не може да из-
бяга от съдбата си и една не-

видима ръка подрежда неща-
та, както е предначертано.

Тя завършва с отличие
плевенската гимназия. Кан-
дидатства в Медицинската
академия, но и в Държавна-
та консерватория. Приемат я
и на двете места. Надделява
музиката, която за нея е един-
ствена истина и й дава кри-
ле за творчески устрем. Пос-
тъпва в класа на проф. Мара
Маринова - Цибулка. За из-
пълнителското и сценично
майсторство на талантливо-
то момиче оказват влияние
Катя Спиридонова и Асен Ди-
митров.

Завършва Консерватория-
та при Цибулка със златна
значка. По това време Со-
фийската народна опера про-
вежда конкурс за солист соп-
рано. На него се явяват 70
кандидати, които се състеза-
ват за едно място. Сред тях е
и Катя Попова, която се отк-
роява с особени гласови спо-
собности от останалите. При-
ета е и става член на Софий-
ската народна опера. Тогава
е и знаменитият й дебют в
"Продадена невеста" на Сме-
тана.

Бързо създава сериозен
творчески репертоар. Само на
24 години печели златен ме-
дал на Международен певчес-
ки конкурс в Букурещ. Опер-
ната музика й поднася във
времето още много призна-
ния и награди, но и една въз-
хитителна кариера в лирич-
ните сопранови партии.
Специализира в Болшой
театър в Москва,

където има шанс да работи с
големи композитори и дири-
генти. Изпълнява централни
роли в опери от Пучини, Гу-
но, Масне, Чайковски и дру-
ги известни композитори.

Канят я на гастроли в те-
атри из Европа и тя покоря-
ва големите сцени на "Гранд
опера"  и "Опера комик" в
Париж, пее на сцената на Ви-
енската опера. Превъплъща-
ва се в роли на сцените в
Брюксел, Белград, Нови Сад,
Скопие, Прага, Атина. Евро-
пейската публика вече позна-
ва името й и бурно я апло-
дира. Има широк репертоар.
Прави записи на музикални
носители в "Балкантон" и
"Етерна". Това са основно
арии от "Манон". Както на-
ши, така и чужди музиколози
сочат името й като на една
от най-добрите белкантови из-
пълнителки. Позната и приз-
ната в Европа, я канят и на
сцените в Америка и Азия.

Три седмици преди да се
случи непоправимото, което
погубва живота й, тя изнася
концерт с Плевенския симфо-
ничен оркестър. В публиката
са много от нейните съграж-
дани и близки, за да се нас-
ладят отново на таланта й. В

публиката е и някогашната
й класна ръководителка, коя-
то е вече дама на солидна
възраст. Катя Попова е обле-
чена в светлосиня копринена
рокля. Тя изглежда като древ-
на богиня. Публиката бурно
я аплодира и я канят на бис.
Накрая тя грациозно се връ-
ща на сцената и казва колко
обича родния си град, откъ-
дето тръгва нейният творчес-
ки път.

Певицата е в разцвета на
своята оперна слава. Гради
уверено и целеустремено сво-
ите роли. Канят я на мла-
дежки световни фестивали.
Участва в музикални конкур-
си и оперни изяви. Казват,
че музиката е изкуството, ко-
ето е най-близо до сълзите и
голямата печал. Случва се не-
възвратимото. Оперната при-
ма внезапно си отива от жи-
вота само на 42 години.

Датата е 24 ноември 1966
г. По българското радио съ-
общават печалната новина,
че при самолетна катастрофа
е загинала голямата оперна
певица Катя Попова. Само-
летът е Ил-18 на българска-
та държавна авиокомпания
ТАБСО по линия София-Бер-
лин. Полет  LZ101 излита с
междинно кацане в Будапе-
ща. Следващата междинна ае-
рогара е Прага. Заради ло-
шото време в чешката столи-
ца се налага машината да се
приземи в Братислава. Са-
молетът излита от там след
три часа и половина престой.
Но само след няколко мину-
ти, на 8 км от летището, той
се забива във връх Сакра. За-
гиват всичките 82 души на
борда, пътници и екипаж.
Между тях е и голямата бъл-
гарска оперна певица. Какви
са причините за самолетната
катастрофа, в която загива
Катя Попова, историята мъл-

чи. Из България се понасят
различни слухове, но и до
днес не се знае със сигурност
какво се е случило в онзи зло-
вещ ден. Тя вече е изиграла
коронната си  роля във "Фа-
уст" и никога повече няма да
бъде на сцената...

Оставя след себе си над
20 роли, участия в над 600
представления, гастроли в по-
вече от 20 страни и много
награди. Вероятно, ако съд-
бата е имала милост, тя ще-
ше да покори още световни
театри и сцени, а през този
януарски месец да навърши
97 години.
Тя и до днес остава
една от големите
оперни прими от
средата на ХХ век,

която за по-малко от две де-
сетилетия дарява на публи-
ката вълнуващи образи на
силни и чувствени жени -
Марженка, Милкана, Йолан-
та, Татяна, Наташа, Мими,
Дездемона, Манон, Чо Чо
Сан, Кремена, Зорница. Ней-
ната кариера е кратка, но блес-
тяща. Създава множество ро-
ли с неповторима артистич-
ност и индивидуалност. Ита-
лианските вестници я нари-
чат "Българската Тебалди", на
името на Рената Тебалди, соп-
рано, популярна в следвоен-
ния период, една от звездите
на Ла Скала.

Днес на името на Катя
Попова в родния й Плевен
се провежда фестивал за мла-
ди оперни дарования. Същес-
твуват концертна зала и ули-
ца, където е била родната й
къща.

Мирела КОСТАДИНОВА
От "Епицентър"

(Със съкращения, заглавието и
подзаглавията са на ЗЕМЯ)
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СРЯДА
11. ÐÎÄÎËÞÁÈÅ

Наскоро през септември
2020 г. излезе книгата
"Броеницата. Из гънките
на паметта" от чл.-кор. на
БАН проф. д-р Милена
Георгиева Цанева. По
повод на тази  книга си
спомних, че в края на 50-
те години  срещнах в един
от кабинетите на Софийс-
кия университет асистенти-
те Христо Първев и Миле-
на Цанева. Бях уверен, че
в "Броеницата" ще намеря
снимка на двамата от
онова време.

Проф. Христо Иванов
Първев е български езико-
вед. Завършил българска
филология в Софийския
университет. Специализи-
рал чешки език и съвре-
менно езикознание в
Карловия университет в
Прага.

Научните му интереси са
в областта на съвременния
български език и историята
на българския книжовен
език. Бил е професор по
съвременен български език
в Софийския университет;
лектор по български език в
университета в Упсала,
Швеция, и в Гьотингенския
университет, Германия;
гост-професор в Московския
университет; научен секре-
тар на Единния център за
езици и литература при
БАН. Проф. Христо Пър-
вев е един от авторите на

Öåííî åçèêîâåäñêî
è ëèòåðàòóðíî
íàñëåäñòâî
За научното и човешко дело на проф.
Милена Цанева, проф. Христо Първев
и проф. Георги Германов

"История на новобългарс-
кия книжовен език", изда-
телство на БАН.

Днес научната дейност
на проф. Г. Германов също
бележи своеобразен юби-
лей - първите му публика-
ции са от далечната 1951 г.
През целия този 55-годи-
шен период той

създава едно внушител-
но по обем изследова-
телско дело:

автор е на 9 самостоятелни
книги и на около 250
сериозни и приносни
научни студии и статии в
полето на руската литера-
тура и на българо-руския
културен и литературен
диалог, като една част от
тях са публикувани в руски
и други чуждестранни
издания. Централно място
тук заемат търсенията му
върху ключови моменти и
явления от историческото
развитие и художествената
система на руската класи-
ческа литература. Заслужа-
ва да се откроят особено
книгите му за редица
бележити дейци на руската
словесност от ХIХ в.:
"Драматургията на Лер-
монтов" (1964), "Гогол -
художник реалист" (1964),
"Тургенев и неговият
роман "В навечерието"
(1967), "И. С. Тургенев"
(1980), "А. С. Пушкин"

(1984), "Лермонтов. Лич-
ност и проблеми" (2001).
Всяка от тях съдържа
ценни приноси, които
обогатяват представите ни
за универсализма, хума-
низма и реформаторските
художествени открития на
руската литературна класи-
ка от нейния "златен век".

Капитален изследова-
телски труд и своеобразен
синтез на дълголетните
проучвания на видния
български славист е

голямата му книга
"Върхове на руската
класическа литература"

(1982), посветена на най-
ярките и емблематични
явления на руската класика
- от Пушкин до Чехов, а
също и на важни аспекти
на българо-руските литера-
турни отношения. Фунда-
менталната му монография
"Окървавено навечерие"
(1976) е най-мащабното,
стойностно и единствено
по рода си изследване
върху българската темати-
ка в руската литература,
чийто родоначалник е А.
С. Пушкин. Създадена
върху изключително богат
документален и историко-
литературен материал,
книгата основателно
разглежда българските
мотиви и образи на цялос-
тен, непрекъснат и сложен

процес, осмислен и проек-
тиран в общия контекст на
всемирната отзивчивост на
руската духовност. Проф.
Германов беше мой препо-
давател по руска класичес-
ка литература.

Проф. Милена Цанева
е дъщеря на литератур-
ния критик акад. Георги
Цанев,

един от септемврийската
четворка заедно с Никола
Фурнаджиев, Асен Разцвет-
ников и Ангел Каралий-
чев. Майката е поетесата
Пенка Цанева-Бленика.
Чл.-кор. на БАН, проф. д-
р Милена Цанева е родена
през 1930 г. в София. Тя е
литературен историк и
критик в областта на
българската литература

след Освобождението.
Автор на 14 книги и
многобройни студии и
статии. Дългогодишен
преподавател в СУ "Св.
Климент Охридски", като в
периода 1980 - 1993 г. е
ръководител на Катедрата
по българска литература.
Две десетилетия раоти в
Института за литература -
БАН. В периода 1976 -
1990 г. е зам. главен
редактор на списание
"Литературна мисъл".

Трима талантливи
преподаватели от Софийс-
кия университет оставиха
ценно езиковедско и лите-
ратурно наследство на
поколения студенти.

Никола Чолаков,
ГОРНА ОРЯХОВИЦА

"Чувствам се горда, че
познавам такива дейни и
талантливи хора, като Де-
сислав Христов (на сним-
ката) от Плачковци", пише
в групата "Тревненски бУ-
дил" Невена Продева, коя-
то е внучка на патриарха
на левия печат в България,
големия публицист Стефан
Продев. Тя напомня, че по
негова инициатива на този
младеж и по негов проект
през октомври 2020 година
е открит паметник на бъл-
гарщината в местността
Церковището над Пещера.
Десислав е автор и на про-
екта за Стена на Храброст-
та в Плачковци, за която ЗЕ-
МЯ писа през 2019 г. в При-
ложението "Патриот". Цве-
тан Цанев, също от Плач-
ковци, активно се е вклю-
чил с помощ в геодезичес-
ките дейности, пише Неве-
на Продева.

Ìëàäè õîðà îò Ïëà÷êîâöè ñúãðàäèõà Ïàìåòíèê íà áúëãàðùèíàòà
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Роденият на 11.01.1951
г. в село Кършалево, Кюс-
тендилско Иван Григоров
Спасов посреща своята 70-
годишнина с достойно из-
пълнен дълг като общест-
веник, граничар и преди
всичкото високоблагороден
човек.

Родителите му са обикно-
вени хора, израсли на село.
Майка му  Круна е родена в
село Злидол, Босилеградско,
а баща му Иван Григоров
Спасов е участник във Вто-
рата световна война. След
завръщането си от фронта
активно се включва изграж-
дането на родното село. Из-
биран е за съветник в об-
щинския съвет в Соволяно
и участва много активно в
изграждането и благоустро-
яването на селото. Има много
сериозен личен принос за во-
доснабдяването му и ремон-
та на училището.

Иван Спасов завършва
начално училище в родното
си село, а основно - в село
Соволяно. Учи се много доб-
ре и участва активно в дей-
ността на пионерската и ком-
сомолската организация. В
Кюстендил завършва средно-
то училище по електропро-

Иван Григоров Спасов от Кюстендилско е пример за успешно
изпълнен дълг на граничар, общественик и патриот

мишленост със специалност
"Силни токове" и проявява
жив интерес към изучавани-
те технически предмети.  Не-
гови учители са Росица Ян-
чева и Божидар Иванов, ко-
ито впоследствие станаха ак-
тивни общественици в Кюс-
тендил. Участва много дей-
но в работата на училищна-
та комсомолска организация.
През периода 1967-1969 го-
дина е в казармата. Завърш-
ва НШЗО "Христо Ботев" в
Плевен, а втората година е
командир на взвод в Харман-
ли, командван от известния
полковник Чавдаров. В ка-
зармата Иван Спасов обик-
ва военната служба и пости-
га много добри резултати в
бойната и политическата
подготовка. След завършва-
нето на военната служба в
продължение на две години
работи като шлосер в брига-
да "Нови производи" в заво-
да за кухненско обзавеждане
в Кюстендил. През периода
от 1984 до 1992 година слу-
жи в гранични войски на На-
родна република България и
изминава един  нелек път,
осеян с  трудности и много
добри резултати в охраната
на границата.

През 1984 година е
приет за член на
Българската кому-
нистическа партия
и завършва задочно Военно-
то училище във Велико Тър-
ново, като получава висше
образование по партийнопо-
литическа дейност. От нача-
ло е заместник-командир на
заставата в село Киселица, а
след това в продължение на
десет години е командир на
граничната застава в Горно
Раково. На службата в гра-
нични войски той се отдава
изцяло, а и самата служба
му предоставя възможност да
се изяви като талантлив ор-
ганизатор и възпитател на
подчинените си. По време на
службата си съумява да при-
ложи такъв стил, който му
позволява по най-добрия на-
чин да изпълнява задачите
пред него и заставите, които
командва. Изпълнението на
командирските му задълже-
ния  същевременно е свър-
зано с уважение на човеш-
кото достойнство на подчи-
нените.

Заставите, които
командва Иван Спасов,
постигат много
добри резултати

в дейността, което по достой-
нство е оценено от команд-
ването и обществеността. Ко-
гато е заместник-командир на
заставата в Киселица, тя е
обявена за отлична и й е връ-
чено знамето на Окръжния
комитет на БКП в Кюстен-
дил. Заставата в село Горно
Раково е излъчена за отлич-
на през времето, когато той
е командир. На границата из-
гражда стил на работа, кой-
то му позволява не само по
най-добрия начин да реша-
ва поставените пред него  за-
дачи  и заставите, които ко-
мандва. Хората, с които е ра-
ботил, си спомнят с умиле-
ние за съвместната им ра-
бота, като оценяват по дос-
тойнство неговата човешка
доброта. Командирите на гра-
ничния отряд в Кюстендил
полковник Илиев и полков-
ник Стоилков даваха изклю-
чително висока оценка  за ра-
ботата му. Установява мно-
го добри контакти с партий-
ните и административните
ръководства в общините Трек-
ляно, Невестино и Кюстен-
дил и ръководствата на аг-
рарно-промишлените комп-
лекси. Установените контак-
ти спомагат за активното
участие на граничарите в
благоустрояването на общи-

ните, извършването на сроч-
ните селскостопански рабо-
ти и своевременното реша-
ване на материално-техни-
ческите въпроси в застави-
те. Установеното взаимодей-
ствие с ръководствата на об-
щинските комитети на
ДКМС  оказва много бла-
гоприятно за подобряване на
политическата работа на зас-
тавите и за осмисляне на
свободното време на грани-
чарите.  Съвместната рабо-
та се отразява благоприятно
за  засилване на участието
на местното население в ох-
раната на границата и на ця-
лостната дейност по патрио-
тичното възпитание. Кипя-
щата му дейност на грани-
цата завършва през 1992 го-
дина, когато

на 40-годишна възраст
е пенсиониран от минис-
търа на вътрешните
работи Йордан Соколов,
без дори да се
разговаря с него.

Така на 40-годишна въз-
раст той е пенсионер и ста-
ва част от огромната армия
офицери от гранични войс-
ки, БНА и МВР, освободени
и принудени да се включват
в най-практикуваната и мно-
гобройна професия след 10
ноември 1989 година - тази
на охранителя. Тези хора на-
мериха сили в себе си да се
преустроят, но техните зна-
ния и подготовка не бяха из-
ползвани в името на сигур-
ността и развитието на Бъл-
гария. Вече 30 години Иван
Спасов е охранител. Сега ра-
боти на обект в София, а жи-
вее в Кюстендил. Заедно с
неговия съсед Васил Динов
пътува до София до работ-
ното си място. Ръководство-

то на фирмата е много до-
волно от работата, защото
Иван Спасов е точен и аку-
ратен. Продължава да се за-
нимава с обществена работа
- участва в дейността на дру-
жество "Граничар",

полага грижи за
поддържане и за
почитане паметта на
убития граничар
Вергил Ваклинов
и подготвя всяка година
празника на гранични войс-
ки на 27 август в Кюстен-
дил. Редовно участва в сре-
щите, които организира ръ-
ководство на Съюза на офи-
церите и сержантите от за-
паса в Кюстендил. Като пред-
седател на ОПО на БСП в
село Кършалево взема мно-
го активно отношение по ак-
туалните въпроси, свързани
с ръководството на България
и БСП. Големият въпрос,
който занимава Иван Спа-
сов, е да се приведат пенси-
ите в съответствие със съв-
ременните изисквания. По
негова инициатива и конк-
ретно участие в селото бе из-
граден паметник на загина-
лите във войните. В свобод-
ното си време се занимава с
отглеждане на пчели и с две
овощни градини. Иван Спа-
сов има дъщеря Галина, два-
ма внуци, брат и сестра. От
наблюденията, срещите и
разговорите, които имам, мо-
га да направя заключение-
то, че Иван Спасов е Човек
с главна буква и Човек по
призвание! Нека му пожела-
ем здраве и успехи като сто-
пански производител.

Няма съмнение, че чо-
вешкото му ще остане, защо-
то той не може да измени на
собствената си природа.

Доц. д-р Гале ХРИСТОВ
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Русия и Иран
искат да спасят споразумението
за иранската ядрена програма,
заявиха вчера външните
министри на двете страни. Ние,
както и Иран, искаме връщане
към прилагането на договора в
пълна форма, каза руският
външен министър Сергей Лавров
в присъствието на иранския си
колега Мохамад Джавад Зариф,
който е на посещение в Москва.
Зариф заяви, че трябва да бъдат
избегнати рисковете и опаснос-
тите, произтичащи от оттегляне-
то на САЩ от тази сделка. През
2015 г. Иран и група от шест
страни - Китай, САЩ, Франция,
Обединеното кралство, Русия и
Германия - сключиха във Виена
споразумение за уреждане на
иранския ядрен въпрос. През
2018 г. обаче президентът
Доналд Тръмп изтегли едностран-
но САЩ от сделката.
Президентът на Сърбия
Александър Вучич съобщи, че в
страната са пристигнали още 10
000 ваксини против коронавиру-
са. Вучич посочи, че продължава
борбата за всяка ваксина, за
всеки гражданин на Сърбия, че
се водят много трудни разговори
и провеждат много срещи. Вучич
каза, че светът днес е като
"Титаник", тъй като богатите са
се опитали да осигурят спаси-
телни лодки само за себе си, а
всички останали, без нищо, да
потънат заедно с кораба. Ние
сме жилав народ, ще се борим
за нашето оцеляване, за живота
на Сърбия и ще успеем в това,
заяви сръбският президент.
Британците
засега не трябва да си правят
резервации за почивка в
чужбина през лятото. Това
предупреди британският
държавен министър, отговарящ
за програмата за ваксинация
срещу COVID-19. Ройтерс
отбелязва, че това е станало
броени часове преди да бъде
обявено ново затягане на
контрола по границите. Премие-
рът е казвал, че обмисля
варианта да бъдат определени
хотели, в които да бъдат
настанявани пристигащите от
чужбина.
Популярното турско
ястие
адана кебап се нарежда на второ
място след пица "Маргарита" в
класация на традиционните
вкусове по света на сайта Тейст
атлас. В топ 30 на традиционните
храни се нареждат и други турски
специалитети като дюнера, който
е на пето място, зелевите и
лозовите сарми, заемащи 10-а и
11-а позиция, и кюфтето, което е
20-о. Топ три сред храните са
адана кебап, италианската пица
"Маргарита" и японската супа
"Рамен". На четвърто място е
телешкото по перуански (Ломо
салтадо), на пето - дюнерът, на
шесто - такос ал пастор (Мекси-
ко), на седмо - литовският студен
борш с червено цвекло. Послед-
ните три места сред първите
десет са за японските равиоли
"Гьоза", за мексиканското ястие
кочинита пибил и за турските
сарми със зелев листа. Други
специалитети от балканската
кухня, включени в класацията, са
гръцките гироси - 12-и, босненс-
ките чевапи - 30-и, гръцката
мусака - 57-а, и хърватският
фиш паприкаш - 90-и.

Íàêðàòêî

:

Новото двупартийно ко-
алиционно правителство на
Естония встъпи в длъжност,
предаде АП.

За първи път премиер
на балтийската страна, ко-
ято си върна независимост-
та през 1991 г., е жена.

Това е 43-годишната ад-
вокатка Кая Калас, която
е била европейски депутат.

Ръководената от Калас
десноцентристка Партия на
реформите и Центристката
партия на Естония, двете
най-големи политически
партии в страната, се спо-
разумяха в неделя да със-
тавят правителство, след

Íîâîòî ïðàâèòåëñòâî íà Åñòîíèÿ
çà ïðúâ ïúò ùå ñå ðúêîâîäè îò æåíà

Ръководителката на естонската Партия на реформите Кая Калас
излиза от избирателната секция в Талин по време на вота

на 3 март 2019 г. 15-членното й правителство беше
одобрено тази седмица от парламента.

Десетки хиляди авст-
ралийци излязоха въпре-
ки мерките заради коро-
навируса да протестират
срещу националния
празник, който чества
пристигането в Австралия
на първите британски
заселници през 1788 г. и
който те смятат за обида
за коренното население,
предаде АФП.

За мнозина австра-
лийци отбелязваният на
26 януари Ден на Австра-
лия напомня за потиска-
нето на местните народи.
Те настояват властите да
преразгледат въпроса за
празника, тъй като спо-
ред тях той отбелязва
единствено "Деня на
нашествието".

Хиляди хора се стеко-
ха в центъра на Сидни
въпреки заплахите за
глоби и арести от поли-
цията заради забраната
за събирането на повече
от 500 души на едно
място. Асоциациите,
които обикновено органи-
зират демонстрациите по
повод "Деня на нашест-

като този месец предишни-
ят кабинет на премиера
Юри Ратас се разпадна
след корупционен скандал.

Всяка от двете партии
има по 7 министерства, от-
делно от премиерския пост
на Калас. Правителството
разполага с достатъчно го-
лямо мнозинство в 101-
членния парламент.

Две от ключовите ми-
нистерства също се огла-
вяват от жени. Министър-
ка на финансите е Кейт
Пентус-Розиманус, а на
външните работи - бивша-
та посланичка в Чехия Ева-
Мария Лиимец. ç

Австралийската полиция съобщи, че в Сидни има 5-има арестувани,
включително демонстрантка, която нападнала полицай. Властите

отказаха да дадат разрешение на организаторите, въпреки че от една
седмица в Сидни не е регистриран нито един случай на КОВИД-19.

Комисията по външни
работи към Сената на САЩ
одобри номинацията на ве-
терана дипломат Антъни
Блинкън за държавен сек-
ретар, съобщи Ройтерс.

Комисията гласува в
подкрепа на номинирания
от президента Джо Байдън
за поста с 15 срещу 3 гла-
са. Това отваря пътя към
разглеждането на кандида-
турата му на пленарно за-
седание на Сената, което
може да стане тази седми-
ца.

Сенатор Боб Менендес,
водещият демократ в коми-
сията, изрази надежда, че
горната камара на амери-

Îäîáðèõà íîìèíàöèÿòà íà Àíòúíè
Áëèíêúí çà äúðæàâåí ñåêðåòàð

канския Конгрес може да
утвърди Блинкън веднага.
"Светът в момента гори, във
всеки регион и във всяко
полукълбо има големи кри-
зи", каза Менендес преди
гласуването.

В момента Даниъл Смит,
бившият директор на Инс-
титута на външнополитичес-
ката служба, изпълнява
длъжността държавен сек-
ретар.

Блинкън е дългогодишен
довереник на Байдън. Пос-
ледната длъжност, за която
е бил утвърждаван от Се-
ната, е заместник държавен
секретар по времето на Ба-
рак Обама. ç

Изслушването на Антъни Блинкън пред комисията миналата седмица
протече гладко и той получи признание както от демократи, така и от
републиканци. Очаква се да бъде лесно утвърден за шеф на диплома-

цията от 100-членната камара, където двете партии имат по 50
сенатори, а вицепрезидентката Камала Харис има решаващ глас в

случай на равенство при гласуването.

Снимки Интернет и Пресфото БТА

вието", отмениха тради-
ционното шествие.

"За нас това е ден на
културен геноцид. Семей-
ствата ни бяха разбити.
Години на болести и глад.
А последиците за поколе-
нията продължават да се
усещат и днес", каза
Дилан Бут, абориген от
Нов Южен Уелс.

Протестни прояви
имаше из цяла Австра-
лия, като организаторите
им в повечето случаи
изискваха от участниците
да носят маски или да
спазват физическа дис-
танция.

В голямо шествие в
Мелбърн участваха към
10 000 души, движещи се
на групи от по стотина
души, за да спазват
ограниченията.

Денят на Австралия,
който е национален праз-
ник едва от 1994 г., от
няколко години е предмет
на все по-остра полемика,
отбелязва АФП.

Аборигените, които
населяват Австралия от
най-малко 40 000 години и

са били около 1 млн.
души при пристигането на
първите заселници през
1788 г., днес представля-
ват не повече от 3 про-

цента от 25-милионното
население на страната.
Тоест сега те са по-
малко, отколкото в нача-
лото на колонизацията. ç
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Членът на Изпълкома на
БФС и президент на
Славия Венцеслав Стефа-
нов заяви пред агенция
БЛИЦ, че конгресът на
БФС не се провежда само
заради пандемията от
коронавирус.

- Г-н Стефанов? На
последното заседание на
Изпълкома не беше даден
отговор на много важен
въпрос: Кога ще има
конгрес на БФС?

- Ако питаш мен, трябва-
ше да е вчера. Трябваше
вече да е приключил.
Всичко зависи от това
какви решения ще вземе
държавата относно панде-
мията и мерките. Знаете,
че конгресът беше отло-
жен, защото нямаше как
600-700 делегати да се
съберат в една зала.
Паднат ли ограничителните
мерки, ще говорим за
определяне на дата и
свикване на най-важния
форум в българския фут-
бол по възможно най-
бързия начин.

- Ако обаче сега има
конгрес - да речем през
пролетта, той ще бъде
извънреден. И новоизбра-
ният президент няма да е
на власт цял мандат, а
само до февруари 2022
година, когато изтича
мандатът на Борислав
Михайлов…

- Аз смятам, че новият
президент трябва да
застане на горещия стол
не за една година или за
няколко месеца. Защо
това правило да не бъде
променено по време на
конгреса? Защо да не
бъде гласувано от делега-
тите, от представителите
на всички клубове у нас -
както професионалните,
така и аматьорските. Като
стана въпрос за аматьорс-
кия футбол, искам да
изкажа своето мнение по
една гореща тема.

- Какво имате предвид?
- Скоро четох, че ама-

тьорският футбол трябва да
бъде пратен в небитието и

Âåíöè Ñòåôàíîâ: Êîíãðåñúò íà ÁÔÑ
òðÿáâàøå äà å â÷åðà
Време е младите български футболисти да спрат
да духат супата заради Бонго от Конго, заяви
членът на Изпълкома на родната централа

В Локомотив (Пд)
продължават да чакат
заплатите
си. На 23 януари е станала
дължима и сумата за декември.
"Смърфовете" чакат и пари за
ноември. Преди дни собствени-
кът на пловдивския клуб  Христо
Крушарски призна за финансо-
вите трудности, като дори
призова медиите да платят
задълженията, ако смятат, че
това е толкова лесно. Играчите
на Локо имат да взимат и три
премии за последните успехи в
шампионата.

Ивайло Петев е
поканил Златан
Байрамович
да влезе в щаба му в национал-
ния отбор на Босна и Херцегови-
на. Бившият национал призна, че
е имал разговори с българина.
Байрамович заяви, че той
самият има желание да влезе в
щаба на Ивайло Петев, но
всичко зависи от това дали ще
получи разрешение от Карлсруе,
където работи като помощник-
треньор в момента. Легендата на
ЦСКА (Москва) Елвир Рахимич
също се очаква да влезе в
екипа на Ивайло Петев.

Франк Лампард
направи официално
изявление,
след като бе освободен от Челси
заради серия от слаби резулта-
ти. "Беше огромна привилегия и
чест да водя Челси, клуб, в
който премина голяма част от
живота ми. Първо бих искал да
благодаря на феновете за
невероятната подкрепа, която
получих през последните 18
месеца. Надявам се, че те знаят
какво означава това за мен.
Когато поех тази роля, разбрах
предизвикателствата, които
предстоят в труден период за
клуба. Гордея се с постиженията
ни и с играчите от академията,
които играха за първия отбор и
се представиха толкова добре.
Те са бъдещето на клуба.
Разочарован съм, че нямах
време този сезон да изведа
клуба на следващо по-високо
ниво", заяви Лампард.

:
Íàêðàòêî

Áðàòÿ Ïóëåâè ïðèñòèãíàõà
â Òàíçàíèÿ

Най-добрите българ-
ски боксьори Тервел и
Кубрат Пулев пристиг-
наха в Дар ес Салаам
(Танзания), където на
29 януари по-малкият
от двамата братя ще
участва в голяма бок-
сова гала. Интернаци-
оналният шампион на
WBA ще се бие с нами-
биеца Викапита Меро-
ро. Тервел Пулев ще го-
ни 16-ата си поредна
победа на професио-

От стр. 1

През 2017 година
преминава в Райо Ва-
лекано, който го преот-
стъпва в Рекреативо.
Там записа 17 мача в
Сегунда дивисион.
Следва негов трансфер
в Твенте, с който пече-
ли промоция в Ереди-
визие през сезон 2018/
2019 година. Испанецът
изиграва 23 мача и
вкарва три гола, като е
с основна заслуга за
промоцията. Той обаче
остава във второто ни-
во на Нидерландия, тъй
като преминава в НАК

налния ринг и първа от
13 месеца насам.

Въпреки че в по-го-
лямата част на света
пандемията от COVID-
19 e в разгара си, в Тан-
зания обстановката е
спокойна и там няма
наложени мерки като
задължително носене
на маски и спазване на
социална дистанция.

От компанията
Jackson Group, която
организира битката,

посрещнаха радушно
българските боксьори.
"За нас е огромна чест
да се докоснем до Куб-
рат Пулев, който е бок-
сьор от световна кла-
са, един от най-добри-
те в тежка категория.
Наскоро той се би с Ан-
тъни Джошуа и е спо-
делял ринга с много ве-
лики имена в света на
бокса като Владимир
Кличко и много други",
обявиха домакините. ç

Ëåâñêè äîãîâîðè áèâø èãðà÷ íà Àòëåòèêî
Бреда, където дори е
капитан, но напуска
клуба този януари, след
като последните месе-
ци не играе редовно.

Играчът идва със
статут на свободен
агент. Фактът, че има
мач за Атлетико и е бил
капитан в НАК, е осно-
вното, което впечатли-
ло първоначално Сла-
виша Стоянович. След
проведените разговори,
в които доста активен
е бил Наско Сираков,
който говори испански,
Начо Монсалве ще бъ-
де новият централен

бранител на Левски. Той
е вторият футболист на
този пост, който идва
тази зима след Ребин
Сулака.

Този сезон Начо
Монсалве има едва
един мач и пет минути
на терена, като със си-
гурност не е готов да
започне да играе вед-
нага 90 минути. Стояно-
вич се надява, че испа-
нецът може да бъде по-
лезен на отбора със
своите лидерски качес-
тва. Най-вече да даде
спокойствие на млади-
те играчи на "сините". ç

да не участва в избора на
нов президент. Смятам, че
това ще е грешно решение.
Категорично заявявам, че
аматьорите съставят пира-
мидата на най-популярния
спорт у нас. Без нея няма
основи, без нея няма да
има футбол. Не бива в
никакъв случай да низверг-
ваме аматьорския футбол.
Аматьорите са люпилнята
на футбола ни. Аз съм
разговарял с много хора от
селата около София, долу
в Югозападна България, в
Пловдивско. С хора от
клубове от трета и четвър-
та лига. Запознат съм с
техните проблеми. Те не
искат кой знае какво. Те
строят, боядисват съблекал-
ни, поддържат терени,
купуват топки.

Тук ще засегна още
една важна тема. Задъл-
жително трябва да се
намали бройката на чуж-
денците у нас. Нека да
има такива, но да са по-
малко и да са качествени,
а не разни чики-рикита от
Чад, Замбия и Зимбабве.
Подчертавам - качествени!
Знаете ли на каква смеш-
на сцена присъствах тук в
Турция, където ме заварва-
те в момента?

- На каква?
- Тук се готвят доста

наши отбори, не само
Славия. Та в един от
отборите пристигнал
чужденец. Голям талант
бил, голяма работа. Ама
два пъти юнакът се успива
за тренировка. Нещо не
му се става, лежи му се в
кревата…

- Така ли? Кой е този
отбор?

- Няма значение. Сега
тази сутрин го гледам, че
го наказали да върти
обиколки на терена. Да му
е за урок да не се успива.
Е, такива чужденци ли ще
оправят футбола ни? Аз
наистина държа на колкото
се може по-бърз конгрес с
надеждата да изберем нов
президент, който да напра-
ви огромни промени и

размествания, за да тръгне
футболът ни по тази пъте-
ка, по която отдавна
трябваше да сме тръгнали.
Искам дебело да подчертая
и друго -  новият президент
трябва да наложи строг
контрол над тези, които
експлоатират базата на
Футболния съюз. Там
нещата не са правилно
изградени. Трябва да се
променят тотално. Всички
отбори трябва да имат
достъп, но трябва всичко
да се заплаща. А не да се
оставят фирми, които са
неизрядни платци. Сега се
борим БФС да си вземе
забавени пари от две-три
години.

- Кои са тези фирми,
които са "забравили" да
платят?

- Няма значение кои са,
важното е да се плаща,
когато ползваш нещо.
Друго нещо ще ви разкрия.
Министърът на  спорта и
БФС са напът да постигнат
споразумение относно
една сума, която Футболни-
ят съюз дължи на държава-
та. Текат съдебни спорове,
но смятам, че не бива да
се стига до съд. Вярвам, че
временният президент и
вицепрезидентите на БФС
ще се разберат с министър
Кралев и този проблем ще
бъде изчистен. Този проб-
лем е от времето на Павел
Колев във Футболния съюз.
Трябва парите да се върнат
на държавата, за да може
държавата да дава пак.
Министерството на спорта
ще отпусне 1,5 милиона
лева, като половината ще
отидат за аматьорския
футбол. Истината е следна-
та - държавата и БФС
трябва да вървят ръка за
ръка.

- А какъв трябва да е
новият президент на
БФС?

- Да е президент на
мнозинството, а не на
малцинството. Не на
професионалните, а на
всички клубове - и ама-
тьорските най-вече. Ако той
не се опира до аматьорите,
ще бъде загубен.

- Новият селекционер
Ясен Петров е в Турция,
където доста наши отбори
са на подготовка?

- Да, тука е. Видях го.
Има огромно желание и
амбиция, нека му дадем
шанс и да го оставим да
работи. Тук вече са и
младежките национали.
Така че Ясен ще има
избор. Но за да е изборът
му по-голям, трябва да се
дава шанс на българските
играчи. Браво на Николай
Киров! Човекът взел в
мъжкия отбор на Арда
едно 14-годишно българче.
По-добре българче, а не
Бонго от Конго. Не ме
разбирайте погрешно. В
Африка и в Южна Амери-
ка има страшно добри
футболисти. Много добри.
Но те отиват в силни
отбори във Франция,
Англия и другите водещи
страни. Идват такива
понякога и у нас, но са
рядкост. В повечето
случаи ни заливат с ниска
класа. Каква ти класа,
никаква класа. Така че -
нека пускаме българско
производство на футбол-
ния терен и на футболния
пазар. Нека младите
българи, които доскоро
духаха супата заради
безкрайните недоказани
чужденци, изяждащи
хляба им, бъдат поставени
на преден план!

71-годишният Венци
Стефанов е против

само професионалните
клубове да имат право
на глас на предстоя-
щия конгрес на БФС
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ÇÅÌß07.30 "Антидот" (п)
08.00 "Не се страхувай" (п)
09.00 "Лява политика" (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 "Дискусионен клуб" (п)
13.45 ТВ пазар
14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ

Елена Пенчукова
15.30 Новини
16.00 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким
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 "За историята свободно"
21.00 "Студио Икономика" (п)
22.00 Новини (п)
22.30 "Актуално от деня" (п)
23.05 "За историята свободно" (п)
00.05 "Нашият следобед с БСТВ" (п)
01.20 "Лява политика" (п)
02.20 "Дискусионен клуб" (п)
03.50 "Студио Икономика" (п)
04.50 "Не се страхувай" (п)
05.50 "Общество и култура" (п)
06.50 Музикален антракт

ÁÍÒ 1

05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
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
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Законът на Дойл - тв филм /2 сезон,

4 епизод/ (12)
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Дивишка не танцува сама - детски тв

филм /Чехия, 2015 г./
15.15 Мън Уа - аним. /6 и 7 епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

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

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Бизнес.БГ
21.30 Следите остават
22.00 Нощният управител - тв филм /4

епизод/ (14)
23.00 По света и у нас
23.30 Събота вечер с БНТ /п/
00.30 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.45 Култура.БГ /п/
03.55 Бразди /п/
04.25 Законът на Дойл - тв филм /2 сезон,

4 епизод/п/ (12)

bTV

05.40 "Домашен арест" - сериал, еп. 10
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-

мация, сериал, с. 3, еп. 7
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. 8
15.00 Премиера: "Истинска любов" - сери-

ал, еп. 24
16.00 Премиера: "Лекар в планината" -

сериал, с. 13, еп. 15
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

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

ал, еп. 12
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Безмилостен град" - се-

риал, еп. 18
21.00 Премиера: "Влад" - сериал, с. 2, еп. 1
22.30 Премиера: "Добрият доктор" - сери-

ал, с. 3, еп. 18
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Записът" - сериал, еп. 6
01.00 "Опасни улици" - сериал, с. 14, еп. 60
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.50 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 123

bTV Action

05.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 2
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Рескю Ботс" - сериал, еп. 5 - 8
08.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 2
09.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 3
10.00 "Готъм" - сериал, с. 4, еп. 4
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 11
12.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 9
13.00 "Аз съм легенда" - фантастика, три-

лър (САЩ, 2007), режисьор Франсис
Лорънс, в ролите: Уил Смит, Сали
Ричардсън, Алис Брага, Уилоу Смит,
Чарли Тахан, Джеймс Маккоули, Ей-
прил Грейс и др.

15.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 3
16.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 4
17.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 10
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 12
19.00 "Готъм" - сериал, с. 4, еп. 5
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Стоте" -

сериал, с. 7, еп. 15
21.00 bTV Новините
22.00 Испания, Купа на краля, 1/8-финал:
00.00 "Стоте" - сериал, с. 7, еп. 15
01.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,

еп. 12
02.00 "Готъм" - сериал, с. 4, еп. 5
03.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 10
04.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 4

bTV COMEDY

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

еп. 12, 13
07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "Теория за големия взрив" /п./ -

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

сериал
09.30 "Кухня" /п./ - сериал
10.00 "Мисия Лондон" - комедия (България,

Великобритания, Унгария, Македо-
ния, Швеция, 2010), режисьор Ди-
митър Митовски, в ролите: Юлиан
Вергов, Ернестина Шинова, Любо-
мир Нейков, Алън Форд, Томас Ара-
на, Ана Пападопулу, Орлин Горанов,
Георги Стайков 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" -

вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 9, еп. 15, 16
19.00 "Теория за големия взрив" - сериал,

с. 6, еп. 3

19.30 "Новите съседи" - сериал, еп. 41
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 3,

еп. 10
22.00 "Кухня" - сериал, с. 6, еп. 15, 16
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 11, еп. 7, 8
00.00 "Феята на зъбките 2" - комедия,

семеен (САЩ, 2012), режисьор Алекс
Зам, в ролите: Лари Кабелджията,
Дейвид Макей, Ерин Бют, Джон Ко-
нън и др.

02.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп.
11, 12

08.00 "Ваканция" - комедия, приключенски
(САЩ, 2015), в ролите: Ед Хелмс,
Кристина Апългейт, Лесли Ман, Крис
Хемсуърт, Чеви Чейс, Бевърли Д`Ан-
джело, Майкъл Пеня, Реджина Хол

10.15 "Ривърдейл" - сериал, с. 3, еп. 13, 14
12.30 "Птица върху жица" - екшън, комедия

(САЩ, 1990), в ролите: Мел Гибсън,
Голди Хоун, Дейвид Карадийн, Бил
Дюк, Стивън Тоболовски, Джоан Се-
верънс и др.

14.45 "Малката стъпка" - анимация, коме-
дия, семеен (САЩ, 2018), режисьори
Кари Къркпатрик и Джейсън Рийсиг

16.45 "В кадър" - рубрика
17.00 "Наблюдавам те" - трилър (тв филм,

САЩ, 2018), в ролите: Андреа Бо-
гарт, Рейгън Пастернак, Сиера Мак-
кормик, Роки Майърс и др.

19.00 "Ергенският запой Част III" - комедия
(САЩ, 2013) в ролите: Брадли Купър,
Зак Галифанакис, Ед Хелмс, Джъстин
Барта, Кен Джонг, Джон Гудман,
Мелиса Маккарти, Джефри Тамбор,
Хедър Греъм, Майк Епс и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Цар на войната" - екшън, кримина-

лен, трилър (САЩ, Германия, Фран-
ция, 2005), режисьор Андрю Никъл,
в ролите: Никълъс Кейдж, Бриджит
Мойнахан, Итън Хоук, Джаред Лето,
Евгений Лазарев, Уестън Кейдж и др.

23.30 "Перфектната ваканция" - фентъзи,
комедия, семеен (САЩ, 2007), режи-
сьор Ланс Ривера, в ролите: Габриел
Юниън, Морис Честнът, Куин Латифа,
Фейзон Лав и др.

01.30 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп.
13, 14

03.30 "Обич" - драма, романтичен, биогра-
фичен (Великобритания, САЩ, 2016),
режисьор Джеф Никълс, в ролите:
Рут Нега, Джоуел Еджъртън, Уил Дал-
тън, Шарън Блекууд, Кристофър Ман,
Майк Шифлет, Мартон Чокаш, Май-
къл Шанън и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Военни престъпления" - сериал, се-
зон 16 /п/

06.30 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Мерием" (премиера) - сериен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" (нов сезон) -

риалити
21.00 "Под прикритие" - сериал
22.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 7
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Военни престъпления" - сериал, се-

зон 16
00.30 "Нюанси синьо" - сериал, сезон 1
01.30 "Незабравимо" - сериал, сезон 1
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Остани с мен" - сериал /п/
04.30 "Мерием" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

06.30 "В кадър"
07.15 "Мистериите на Хейли Дийн: Убийс-

тво, с любов" - мистери с уч. на Кели
Мартин, Синди Бъзби, Нанси Грейс,
Джакомо Баесато и др.

09.00 "Очарователна Коледа" - романтична
драма с уч. на Джули Бенц, Дейвид
Сътклиф, Брус Грей, Кейтрин Макна-
ли и др. /п/

11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 9, 2 епизода

13.00 "Кралицата на Катве" - драма с уч. на
Дейвид Ойелоуо, Лупита Нионго, Ма-
дина Налванга, Мартин, Кабанза,
Тарин Киазе, Николас Левескю и др.

15.30 "Палави мамчета по Коледа" - коме-
дия с уч. на Мила Кунис, Кристен
Бел, Катрин Хан, Кристина Апългейт
Кристин Барански, Сюзън Сарандън,
Джей Ернандес, Питър Галахър /п/

17.40 "Бивш под прикритие" - екшън-коме-
дия с уч. на Мила Кунис, Кейт Мак-
Кинън, Джъстин Теру, Сам Хюгън,
Джилиан Андерсън и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал
21.00 "Паркър" - трилър с уч. на Джейсън

Стейтъм, Дженифър Лопес, Майкъл
Чиклис, Ник Нолти, Уендъл Пиърс

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

00.10 "Първият рицар" - приключенски ек-
шън с уч. на Шон Конъри, Ричард
Гиър, Джулия Ормънд, Бен Крос,
Лиам Кънингам и др.

Тв програма - сряда, 27 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.

Снежно
Днес предстои динамично, контрастно и ветровито време: ще

има обилни валежи и от дъжд, и от сняг, но без твърде ниски
температури. Преди обед ще вали над западните и северозапад-
ни части на страната. С напредването на деня валежите ще об-
хванат цялата страна. Сняг ще вали над западните райони, цент-
ралните и западни части на Дунавската равнина, а дъжд - в
източните и южни райони. НИМХ е обявил жълт код за силни
валежи от дъжд и сняг за цялата страна. Минималните темпера-
тури ще са от нула до 2 градуса на запад и северозапад до около
7 в югоизточните райони. Дневните стойности ще са от минус 2
до плюс 4 градуса.

В четвъртък облачността ще бъде значителна. Само на отдел-
ни места ще прехвърча съвсем слаб сняг. Сутрин по високите
полета на запад ще бъде студено. Минималните температури ще
са от около минус 9 там до минус 2 минус 1 градуса в Дунавска-
та равнина и Тракия, където ще духа до умерен западен вятър.

В петък температурите слабо ща се повишат, а в събота и
неделя ще бъдат от 3 до 8 градуса, на места до 10 градуса.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Цар на войната" - екшън,
криминален, трилър, в ролите: Никълъс Кейдж,
Бриджит Мойнахан, Итън Хоук, Джаред Лето,

Евгений Лазарев, Уестън Кейдж и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 17

ВОДОРАВНО: "Кое е това момиче". Дорит ("Мал-
ката Дорит"). Канонир. Резон. Танин. Ги. Рил. По-
рок. Мол. Пан. Лорен (София). Лара (Хесус). Ра-
тин. Дини. Кокили. Аламана. Еторе. "Орас". Ма-
нор. Ларин (Иван). ТА. Сан. Латек (Удо). Бал. БТР.
Петит. Тара. Бони. Ивана. Коканова (Невена). "Али-
са". Факир. Кавак. Чирак. Номер. "Ти". Зор. Ти-
мол. "Кин". Кит. Навик. Кале. Киноман. Норит. Па-
нама. Еполети.
ОТВЕСНО: Модерато. Астрофизика. Еозин. КЕНАР.
Каротин. Нерол. "Ритон". Бакар. "На". Тин. Лалор
(Джеймз). Поник. "Ном". Гот (Карел). Потир. ЛЕ-
НОР. ТАМА. ТОРИ. Елатив. Нива. "Макарена". Ати
(Бартоломео). "Ако мине". "Манон". Лорети (Робер-
тино). "Амок". Тоник. Дарик. Вавел. "Но". Мон (Хен-
рих). Лиман. Талар. Кол. Лин. Манас. "Баник". Ка-
ре. Чигорин (Михаил). Тарас ("Семейството на Та-
рас"). Тилит. Верила. Афала. Акинети.
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Êèíîìàíèÿ çàïî÷âà ñ ôèëìà „Ñòðàõ“
íà Èâàéëî Õðèñòîâ

Филм за Радичков
ще гледат онлайн
по цял свят
За трета поредна година, в
най-българския месец от
календара, отдаваме почит
на творчеството на непод-
ражаемия майстор на
словото Йордан Радичков.
Януари, свързан с една от
най-знаковите му пиеси,
отново ще предложи
събития за всички, които
искат да се запознаят по-
отблизо не само с творби-
те, а и с личността му. От
25 януари на платформата
Neterra TV+ ще гледаме със
свободен достъп от цял
свят документалния филм
"Черказки хроники".
Своеобразният портрет на
автора, създаден от
режисьора Димитър Петков,
представя Радичков в
искрени разговори за
творчество, за българския
театър и кино.

Писателят Людмил Станев
е носител на наградата
„Стоян Михайловски“
Станев е автор с остро
сатирично перо, намерил
достойно място в съвре-
менната българска
литература с книгите
"Ненакърнимо", "Малка
нощна приказка", "Непри-
ятният татарин", "По-
малко", "Няма такава
книга", "Приятели мои",
"Рязко". По образование
медик, той ще получи
отличието си от Община
Елена на 7 февруари -
рожден ден на писателя
Ст. Михайловски.

Íàêðàòêî

В името на публиката и
в търсене на нестандарт-
ни обединяващи решения
на фона на сложната
епидемична обстановка,
трите големи ежегодни
филмови фестивала си
подават ръка за партньор-
ство. Киномания, София
Филм Фест и Маster of Art
ще организират кинопраз-
ник за своите почитатели,
наситен с изненади и
събития.

Киномания ще се
проведе в периода 8-22
април. Официалното
откриване ще е на 8
април в Зала 1 на НДК с
филма "Страх" на Ивайло
Христов. Фестивалът ще
започне на 1 април с
ретроспектива на  вели-
кия Федерико Фелини и
ще продължи с откриване-
то на десетото, юбилейно
издание на Фестивала на
френския филм на

Оперетата "Принцесата на цирка" на
Имре Калман е новото премиерно загла-
вие на Великотърновския театър. Спекта-
кълът на сцена ще постави гост-режисьо-
рът Стефан Донев, който е автор и на
сценичната версия на оперетата. Той е
познат на публиката в старата столица с
музикалните спектакли "Четиримата близ-
наци" и "Патиланци". В екипа участват още
главният диригент на театъра Игор Бог-
данов, художникът Лидия Къркеланова, хо-
реографът Катя Богданова и хормайсто-
рът Яница Брънзелова.

Премиерата на оперетата ще бъде в
края на февруари. "Принцесата на цир-
ка" е представена за първи пред публика
на 26 март 1926 г. в Theaterander Wien и от
тогава шества с голям успех по светов-
ните сцени. ç

Изложба под надслов
"Сурва - традицията в
сърцето" се открива днес
в Общинския историчес-
ки музей - Радомир.

Свои ликове, маски и
костюми ще представят
сурвакарски групи от
различни населени мес-
та в общината. Посети-
телите на изложбата ще
видят уникалните сурва-
карски атрибути на гру-
пите от квартал "Върба",
"Първи борчески квар-
тал" - Радомир, ромска
сурвакарска група от
квартал "Бащевица", как-
то и от селата Друган,
Прибой, Стефаново, Из-
вор и Копаница.

Ще бъдат показани
медали, грамоти и други
отличия на сурвакарски-
те групи. На специални
постери има информа-
ция за дейността на сур-
вакарите. Експозицията
ще остане отворена до
5 февруари. ç

Èçëîæáà „Ñóðâà -
òðàäèöèÿòà
â ñúðöåòî“
ñå îòêðèâà
â Ðàäîìèð

Òàòÿíà Õàðèçàíîâà òúðñè òèøèíàòà

Îïåðåòàòà „Ïðèíöåñàòà
íà öèðêà“ íà Èìðå
Êàëìàí ñ ïðåìèåðà
âúâ Âåëèêî Òúðíîâî

:

форматни картини, в които
са изобразени нещата от
ежедневието - маса, ваза,
цветя, старинни съдове
клонки, Татяна Харизанова
извежда до една силна, емо-
ционална експресивност,
"обикновена илюзия за сми-
съл, но изящно формулира-
на. Просто чиста линия".

Самата художничка
представя своите натюр-
морти, създадени с изклю-
чителна емоция и преживя-
ване на всеки миг в тях "с
умението да бъде уловен
многообразният шумен
свят, за да бъде разбран и
превърнат в тишина. Чува
се как търся тишината". ç

В галерия "Средец" на
Министерството на култура-
та се представя първата за
тази година изложба на ху-
дожничката Татяна Хариза-
нова. Експозицията има заг-
лавие "Чиста линия", като
този път авторката е съб-
рала най-новите си творби,
предимно натюрморти, зах-
ранвани от ежедневието, но
изведени до изключителна
пластичност и синтезирани
образи.

Завършила средното си
образование в специалност
графика и текстил, в масле-
ните си платна - както са-
мата тя казва - рисува гра-
фика масло. В тези голямо-

фестивала ще се провеж-
дат едновременно. Така в
периода от 15 до 22 април
зрителите ще получат
двойна доза кино удоволс-
твие, като ще могат да
гледат филми от програма-
та и на двата фестивала. А
още между 12 и 28 февруа-
ри Master of Art ще зарад-
ва публиката със специал-
но онлайн издание в
платформата за видео
съдържание neterra.tv+. ç

Посетителите на Археологическия музей в Бургас ще видят новата експозиция от последно-
то археологическо подводно проучване при нос Чироза, в близост до квартал Крайморие. В
залива е открито старо корабокрушение и при подводните разкопки са извадени огромно
количество изящни стъклени съдове от рисувано релефно стъкло - капаци, чаши, гарафи и
др., произведени вероятно в някоя от стъкларските работилници в Италия през XVIII-XIX в.

9 април в кино "Люмиер".
Този фестивал ще предс-
тави специална секция,
която ще отдаде почит на
гения на европейското
кино - Мишел Пиколи.

Като специален жест
към кинолюбителите
екипите на Киномания и
фестивала за документал-
ни филми за изкуството
Master оf Art подаряват на
зрителите една специална
седмица, в която дватаКадър от филма "Страх"

Снимка Пресфото БТА


