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Èñòîðèÿòà íå çàïî÷âà
îò âàñ, íàëè!?
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Äìèòðèé Ïåñêîâ:
Îáåùàíèÿòà çà
òàíêîâå ïîêàçâàò
ïðÿêà íàìåñà íà
Çàïàäà â Óêðàéíà

Българският национал
Петков Христов финали-
зира трансфера си от
елитния Специя във вто-
родивизионния Венеция.
23-годишният защитник
ще бъде преотстъпен до
края на сезона и ще
помага на новия си отбор
да оцелее в Серия "Б".
Венеция в момента е на
18-ото място от 20 със-
тава. Преминаването на
българския национал във
втородивизионния тим е
част от сделка между
двата клуба, според която
с него към Венеция
потегля и исландецът
Микаел Елертсон, а
Специя взима Пжемислав
Вишневски. Полският
централен защитник
трябва да замени съна-
родника си Якуб Кивиор,
продаден преди дни на
Арсенал.

ÑÏÎÐÒ

Íèêîé íå
åêñïåðèìåíòèðà
ñ õðàíàòà íè.
Åêñïåðèìåíòúò
âå÷å ñìå íèå!

З

Áðþêñåë

Ïåòêî Õðèñòîâ
ïîäïèñà
ñ Âåíåöèÿ

Русия вчера заяви, че
гледа на обещаната дос-
тавка на западни танкове
за Украйна като на до-
казателство за нараства-
що американско и евро-
пейско участие в конф-
ликта, съобщиха Ройтерс
и БТА. Кремъл реагира за
първи път на съобщения-
та на САЩ и Германия от
сряда, че ще въоръжат
Украйна с десетки бойни
танкове в борбата й сре-
щу Русия. "Има постоянни
изявления от европейски-
те столици и Вашингтон,
че изпращането на раз-
лични оръжейни системи
на Украйна, включително
танкове, по никакъв на-
чин не означава участие
на тези държави или на
алианса във военните
действия в Украйна", каза
говорителят на Кремъл
Дмитрий Песков пред ре-
портери. "Категорично не
сме съгласни с това, а в
Москва всичко, което
алиансът и столиците,
които споменах, правят,
се разглежда като пряко
участие в конфликта. Ние
виждаме, че това се за-
силва", добави той.

вропейският комисар по вътрешните ра-
боти Илва Йохансон е отхвърлила иска-
нето на австрийския канцлер Карл Неха-
мер за финансиране на допълнителното
изграждане на оградата по българо-турс-
ката граница, предадоха австрийската
агенция АПА и БТА.

Припомняме, че по време на визитата
си у нас на 23 януари канцлерът Карл
Нехамер обяви, че Виена ще подкрепи пред
ЕК предоставянето на България на 2 млрд.
евро за подсилване охраната на граница-
та. Нехамер посети границата и се запоз-
на с мерките по охраната й.

"В бюджета на Европейския съюз за
това не са предвидени средства. Ако хар-
чим пари за стени и огради, няма да ни
останат за други неща", е заявила Йохан-

С отварянето на
"коридорите на солидар-
ност" в помощ на из-
носа на селскостопан-
ски стоки от Украйна
Брюксел превърна
България в буферен
склад, заяви пред БТА
председателят на Наци-
оналната асоциация
на зърнопроизводите-
лите (НАЗ) Костадин
Костадинов. Той даде
пример със слънчогле-

Ñòðàíàòà íè e ïðåâúðíàòà
â ñêëàä íà óêðàèíñêîòî çúðíî
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нам, че е отблъск-
ващо, но започвам с
документ - Регламент
2023/58. Това е раз-

Емил ЙОТОВСКИ

решение, което позволя-
ва в страните от ЕС да се
ядат ларви. Сушени лар-
ви, на прах, на паста като
добавка. Ларвите са на на-
секомото "малък мрачник".
Това, разбира се, не се
прави, за да се спаси чо-
вечеството от глад. За дру-
го е.

Няма място за тревога.
Нима не сте свикнали да
ядете кренвирши и колба-
си без месо, кашкавал от
соя или имитация на пряс-
но мляко, дошло директно
от лабораторията?

Какво ще се случи с
организъм (вашия органи-
зъм), който се принуждава
да яде напълно несвойст-
вена храна. Отговорът е
бърз и ясен: "На кого му
пука?!". Ще се направи из-
следване от "независима
лаборатория", която ще
твърди, че не взима пари
от никъде, че не знае зна-
чението на думата "лобист",
и ще се пусне един голям
ПР за това как бръмбарът
не отделя метан, като пър-
ди. Как точно тези ларви
се отразяват на човешкия
организъм обаче, ще оста-
не загадка. (Същото като
загадката какво става с
телата ни при консумация
на ГМО храни). А щом е за-
гадка, вече е теория на
конспирацията и вие, съм-
няващите се, сте конспи-
ратори. Разбирайте - прес-
тъпници. Вашето мнение ще
бъде трито, преследвано и
ако не ви дойде акълът нав-
реме - и санкционирано.
Затова лапайте ларвите с
кетчуп (за по-добър вкус)
и преглъщайте.

Вече съм в очакване
на кохортите научни сът-
рудници, хабилитирани го-
ворители и математици да
обяснят как всичко е на-
ред. Но вие си знаете, че
не е така. Нищо не е на-
ред. Вие вече ядете лар-
ви. Няма да ви спаси и
четенето на етикети. Има
начини и това да се зао-
биколи. Нали знаете?

Никой не експеримен-
тира с храната ни. Експе-
риментът вече сме ние.

За тези, които не се
сещат - това отваря вра-
тата на всеки производи-
тел на салам, кашкавал,
бисквити да ви черпи и с
ларви. А вратата за промя-
на на нашите локални дър-
жавни стандарти за про-
изводство отдавна е отво-
рена. Полулегално.

От яденето на ларви
може да ни спаси само ед-
но нещо. Да се окажат по-
скъпи, отколкото традици-
онните суровини. Надявай-
те се.

А дотогава яжте и се
молете да ги заобичате.
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Â áþäæåòà íå ñà ïðåäâèäåíè
ñðåäñòâà. Àêî õàð÷èì ïàðè
çà ñòåíè è îãðàäè, íÿìà
äà íè îñòàíàò çà äðóãè
íåùà, îáÿâè åâðîêîìèñàð

ни отряза за двата милиарда
за охрана на границата
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сон, цитирана от АПА. Това изказване тя
е направила преди неформалната среща
на министрите на вътрешните работи на
страните членки в Европейския съюз, про-
веждаща се днес в Стокхолм, Швеция.

Вчера министърът на вътрешните ра-
боти на Австрия Герхард Карнер е повто-
рил искането на Австрия за отпускането
на европейски средства, посочва АПА. ç

да. "Колкото слънчоглед
произвеждаме, толкова
слънчоглед е влязъл в
страната. Складовете
на преработвателните
предприятия се пълнят
с украински слънчоглед.
Нашият слънчоглед
стои непродаден", зая-
ви Костадинов и допъл-
ни, че ситуацията и с
другите култури е сход-
на. "В момента цената
на тон пшеница в Бъл-

От "Факти.БГ"
(Заглавието е на ЗЕМЯ)

Ðîäíèòå çúðíî-
ïðîèçâîäèòåëè
íàñòîÿâàò ÅÑ äà
ïðåäïðèåìå ìåðêè
çà îâëàäÿâàíå
ïðåíàñèùàíåòî
íà ïàçàðà è
íàòèñêà âúðõó
öåíèòå

гария е около 500 лeва,
на слънчогледа около
900 лв., на царевицата
470 - 480 лв.", заяви
Костадинов. Произво-
дители от България, Ру-
мъния, Чехия, Унгария
и Полша ще излязат с
декларация до Съвета
на министрите на ЕС
и ще настояват за
спешни мерки за овла-
дяване на пренасища-
нето на пазара. < 4

Въпреки обещанията на австрийския канцлер Нехамер България няма да получи допълнителни средства за охрана срещу
мигрантския натиск. На снимката: Участък от оградата по българо-турската граница
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Âúíøíî ñúáèðà ïîñëàíèöèòå
Áúëãàðèÿ ùå âçåìå
âñè÷êè ìåðêè ïî
îòíîøåíèå íà
ñëó÷àÿ „Ïåíäèêîâ“,
îáÿâè ìèíèñòúðúò
íà âúíøíèòå
ðàáîòè
Íèêîëàé Ìèëêîâ

Шефът на следствието
получи правото да
разследва главния
прокурор
Разследването по дела за прес-
тъпления, извършени от главния
прокурор или негов заместник,
ще се провежда от директора на
Националната следствена служ-
ба. За целта следствието ще бъ-
де изведено от подчиненото си
положение спрямо прокуратура-
та, в което се намира сега. Този
подход възприе парламентът,
след като днес одобри промени
в Закона за съдебната власт на
първо четене. Идеята дойде от
"Възраждане", но получи подк-
репата на ГЕРБ-СДС, БСП и ДПС.
В ПП се получи малък, но съ-
ществен разнобой - докато де-
путати от формацията атакуваха
предложението, зад него заста-
на колегата им и бивш вътре-
шен министър Бойко Рашков,
който иначе е в тежка вражда с
герберите. ДБ се противопоста-
виха, а БВ се въздържаха, съоб-
щи "Сега".

СЕС „отмени“
поголовното събиране
на отпечатъци и ДНК
при полицейската
регистрация

Не е допустимо да се съби-
рат системно отпечатъци и об-
разец от ДНК при извършване
на полицейска регистрация, та-
ка както се прави в България.
Това постанови Съдът на Евро-
пейския съюз (СЕС) по преюди-
циално запитване от България,
предаде сайтът lex.bg. "Директи-
ва 2016/680 не допуска нацио-
нално законодателство, което
предвижда системно събиране за
целите на регистрацията им на
биометрични и генетични данни
от всяко лице, привлечено като
обвиняем за умишлено престъп-
ление от общ характер, без да
предвижда задължение за ком-
петентния орган да провери и до-
каже, от една страна, че съби-
рането на тези данни е абсолют-
но необходимо за постигането
на конкретните преследвани це-
ли, и от друга страна, че тези
цели не могат да бъдат постиг-
нати чрез мерки, които засягат
в по-малка степен правата и сво-
бодите на съответното лице", за-
яви СЕС. Според българското за-
конодателство всеки обвиняем
за умишлено престъпление от
общ характер подлежи на поли-
цейска регистрация и задължи-
телно му се прави снимка, взе-
мат се образци от пръстовите
му отпечатъци и от ДНК. Няма
значение какво точно е престъп-
лението, за което е обвинен, сти-
га да е умишлено и да не е от
частен характер.

Министерството на
външните работи ще
събере на среща посла-
ниците на ЕС заради
последното развитие на
българо-северномакедонс-
ките отношения. Това
стана ясно от участието
на служебния министър
на външните работи
Николай Милков в преда-
ване на БНТ. Той вече е
информирал за случая с
нападението над Христи-
ян Пендиков външните
министри на страните -
членки на ЕС. Разпрост-
ранен е и до всички
държави членки писмен
меморандум по тези
въпроси

Министър Милков
заяви, че когато се е
случила атаката срещу
Пендиков в РСМq първо-
начално е имало стъписва-
не и са признали на
различни нива, че това е
престъпление от омраза.
След това са започнали да
се прокрадват сценарии,
че Пендиков бил наркоман
и наркодилър, а най-

Външният ни министър
заяви още, че за чества-
нията на Гоце Делчев на 4
февруари двете страни и
основно институциите в
РСМ трябва да запазят
спокойствие и да се
въздържат от каквито и да
било провокации, за да се

осигури необходимият
ред, така че всеки, който
желае, да отиде и да се
поклони.

"По отношение на
контраатаката срещу
Ангел Джамбазки и други
наши политици, мисля, че
това е част от някакъв
нов наратив македонски,
който да направи така, че
да се омаловажи първо
атаката срещу българина,
системните атаки срещу
българските клубове и
общности там, които
ескалират. Които започна-
ха с приемането на един
репресивен закон там,
продължиха с палеж, за
който беше получена
условна присъда, послед-
ва стрелба и сега физи-
ческа разправа с човек,
който е член на българс-
ката общност. Там се
опитват да ни вменят една
поделена вина - от двете
страни на границата има
луди глави. Не може да
има такива аналогии",
каза Милков. ç

Ако РС Македония продължава така да се държи, е възможно
отново да поставим вето,  заяви служебният външен министър

Николай Милков, след изслушването му от страна
на Комисията по външна политика в сряда

смелите твърдят, че бъл-
гарките клубове са места
на организирана престъп-
ност и че се финансират
от наркотрафик. "Това е
наратив, който не можем
да споделяме и ще вземем
всички мерки", каза Мил-
ков пред БНТ.

íà ÅÑ çàðàäè Ñêîïèå

Общото състояние на Християн Пен-
диков се подобрява. Това съобщи БГНЕС,
като се позова на информация от Воен-
номедицинската академия (ВМА), къде-
то македонският българин е настанен от
петък. "Пендиков е изведен от реанима-
ция и настанен в отделението по орална
хирургия", съобщиха от ВМА.

Ñúñòîÿíèåòî íà Ïåíäèêîâ ñå ïîäîáðÿâà
Секретарят на Българския клуб в Ох-

рид "Цар Борис III" Християн Пендиков
беше зверски пребит миналата седмица.
Македонските власти задържаха като
обвиняем по случая Илия Спасески. Той
е професионален състезател по жиу-жицу
и член на клуба по карате в Охрид "Кун-
су-то".

Кметът на Карлово Емил
Кабаиванов обяви частично
бедствено положение за се-
лата Богдан и Каравелово,
съобщи БТА. То ще продъл-
жи седем дни.

Причината е, че през
последните две седмици ни-
вото на водата в реките, ко-
ито преминават през села-
та, се е повишило. Повише-
но е и нивото на наносите,
които водата носи, допълни
Кабаиванов. Поради това
вчера на заседание на Кри-
зисния щаб е взето реше-
нието за частичното бедст-

През последните две седмици нивото на водата в реките,
които преминават през селата, се е повишило. На снимката село Богдан

след разрушителното наводнение от 2022 г.

Столичната об-
щина да компенси-
ра децата за месе-
ците, през които ще
трябва да ползват
ученическата карта
за градския транс-
порт в София на се-
гашната цена от 20
лв., призова съвет-
никът от БСП Иван
Таков в началото на
заседанието на Сто-
личния общински
съвет (СОС).

Синдикалната федерация
на съобщенията към КНСБ и
Федерация "Съобщения" към
КТ "Подкрепа" започнаха под-
писка в цялата страна на ра-
ботниците и служителите в
"Български пощи" ЕАД. Под-
писката е във връзка със за-
коновата процедура за про-
веждане на стачни действия,
съобщават от "Български по-
щи".

Чрез нея работниците и слу-
жителите дават съгласие за
провеждане на безсрочни
ефективни стачни действия. Те
имат три основни искания. Слу-

Ïàê áåäñòâåíî ïîëîæåíèå â
ñåëàòà Áîãäàí è Êàðàâåëîâî

вено положение, което се
обявява превантивно.

Днес се очаква техника
да влезе в речните корита
край двете села и да про-
дължи разчистването. Кори-
тата са с 2,5 метра дълбочи-
на и широчина между 8 - 9
метра, а в момента в Богдан
на 60 см всичко е запълне-
но, коментира Кабаиванов.

Следи се нивото на во-
дата и в село Слатина.

На 2 септември м. г., след
пороен дъжд от 200 литра на
квадратен метър, продължил
осем часа, бяха наводнени

населени места в общините
Карлово, Марица и Калоя-
ново. Те бяха залети от при-
дошлите реки Татлъдере,
Слатинска, Богданска и

Стряма. Най-тежко постра-
даха карловските села Ка-
равелово, Богдан и Слатина,
където бе обявено бедстве-
но положение. ç

Снимка България он Ер

Íàêðàòêî

�

Çàïî÷íà ïîäïèñêàòà çà ñòà÷êà â ïîùèòåÁÑÏ: ÑÎÑ äà êîìïåíñèðà äåöàòà çà ïî-ñêúïèòå êàðòè çà
òðàíñïîðòà

Изказването му
бе свързано с
предложение на
председателя на
СОС Георги Георги-
ев за връщане на
месечната карта за

една линия за на-
земен транспорт,
месечната карта за
метро и двете ме-
сечни карти от 9 лв.
за наземен транс-
порт, както и кар-
тата за метро за
учениците, което бе
направено на пред-
ходното заседание
на съвета.

По думите на Та-
ков до внасянето
за гласуване на то-
зи доклад ще минат
вероятно два месе-

жителите настояват за увели-
чение на заплатите с 25%, уве-
личение на ваучерите за хра-
на от 60 на 100 лева и подоб-
ряване на условията на труд в
"Български пощи".

Ефективна стачка би дове-
ла до преустановяване на ра-
ботата на пощенските станции
и предоставяните услуги.

Възнагражденията на ра-
ботниците и служителите в
"Български пощи" към момен-
та са между 712 и 849 лв., и
то след актуализация през
юни 2022 г., посочват синди-
катите. ç

Иван Таков

ца, затова Столич-
ната община е
длъжна да компен-
сира учениците
през това време.

БТА напомня, че
вследствие на граж-
данско недоволство
от отпадането на
месечната карта
за една линия в
градския транс-
порт, общинарите
направиха крачка
назад от решение-
то си такъв вид кар-
та да няма. ç
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"Поздравяваме БСП за
политиката им за нулевата
толерантност към корупцион-
ни практики. Ние искаме да
припомни, че проектът, вне-
сен в прокуратурата, е одоб-
рен от предходното прави-
телство, когато социален ми-
нистър е Георги Гьоков." То-
ва каза служебният вицеп-
ремиер и министър на труда
и социалната политика Ла-
зар Лазаров.

И напомни, че имал всич-
ки инструменти да промени
проекта. Г-н Гьоков е могъл
да предприеме и действия за
осигуряване на общински и
държавни помещения, каза
още Лазаров.  Той припом-
ни, че срокът за реализаци-
ята на проекта е бил края
на 2022 г.

По-рано през деня БСП
обяви, че дава служебния ви-
цепремиер и социален ми-
нистър на прокуратурата.

Става въпрос за проект
"Развитие на социалната ико-
номика" на обща стойност от

Трогателна среща в Рим развъл-
нува Вежди Рашидов. Той се видя

отново с кардинал Пупар,
дългогодишен министър на

културата на Ватикана, който
през 1981 година го е приветст-
вал в Равена. Тогава 29-годишни-

ят български скулптор печели
Златния медал на Ватикана на

името на Данте Алигиери.
Творбата му "Чистилището" е

отличена между 500 произведе-
ния от цял свят, участващи в
световното Биенале по темата

"Божествена комедия". Днес, след
толкова много години, Вежди

Рашидов разбра от папа Фран-
циск, че кардинал Пупар е жив и
здрав на преклонната възраст от
92 години и се намира в покоите

си във Ватикана, където в
усамотение служи вярно на бога.

Снимка Народно събрание

Íà òîçè äåí

:

Събития
” 1299 г. - Създадена е
Османската държава,
впоследствие превърнала
се в империя.
” 1302 г. - Данте Алигие-
ри е лишен от граждански
права и е принуден да
напусне Флоренция.
” 1593 г. - Ватиканът
започва 7-годишен процес
срещу Джордано Бруно.
” 1878 г. - Руско-турска
война (1877 - 1878):
Освободени са Добрич и
Омуртаг.
” 1915 г. - Американски
войски окупират Хаити.
” 1924 г. - Състои се
полагането на балсамира-
ното тяло на Ленин в
построения за него
мавзолей на "Червения
площад" в Москва.
” 1967 г. - Програма
"Аполо": Първият тричле-
нен екипаж загива в
пожар по време на
изпитанията на "Аполо 1"
в Космическия център
"Джон Ф. Кенеди".
” 1973 г. - В Париж е
подписан мирен договор,
с който официално се
прекратява Виетнамската
война.
” 1983 г. - Японските
острови Хоншу и Хокайдо
са свързани с най-дългия
тунел в света - Сейкан
(53,85 км); тунелът е
изцяло комплектуван и
влиза в действие на 13
март 1988 г.

Родени
” 1756 г. - Волфганг
Амадеус Моцарт, австрий-
ски композитор
” 1775 г. - Фридрих
Вилхелм Йозеф Шелинг,
германски 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
” 1928 г. - Анастас
Наумов, български дири-
гент, композитор и
фолклорист
” 1955 г. - Красимир
Премянов, български
политик, бивш председа-
тел на ПГ на БСП, предсе-
дател на Тракийските
дружества

Починали
” 1814 г. - Йохан Готлиб
Фихте, германски фило-
соф
” 2006 г. - Йоханес Рау,
президент на Германия
” 2008 г. - Сухарто,
президент на Индонезия

Столична община в ли-
цето на кмета Йорданка
Фандъкова с апломб, на-
помнящ, че наесен с по-
редните парламентарни ще
дойдат и редовните кмет-
ски избори, отбелязала 25
години столично метро. От-
четени са грандиозни ус-
пехи, както и още по-гран-
диозни планове, властима-
щите са благодарили на
ръководството и екипа на
метрополитена в спомена-
тия период. Да, факт - чет-
върт век се навършва от
пускането на първия влак.

Но подобно поведение
само ни напомня, че па-
тент на десните ръководс-
тва на държавата и общи-
ната стана поведението и
говореното, сякаш че ис-
торията започва от… тях.

Èñòîðèÿòà íå çàïî÷âà îò âàñ, íàëè!?ПриЗЕМЯване

Явно е, че когато нямаш
собствена биография - би-
ла тя професионална, екс-
пертна, ако щете - полити-
ческа, ти се ще в Бълга-
рия всичко да започва ако
не с началото на твоя ман-
дат, то поне с 10 ноември
1989 г. Но не е така!

Преди 1989 г. съществу-
ваше реалната и работе-
ща социална държава, за-
емаща 27-о място в света
по развитие. Именно она-
зи държава постави нача-
лото на индустриализация,
модернизация, технологи-
зация, инфраструктура, си-
гурност и духовност, съз-
дадени при БКП и Живков,
които се рушат и грабят
повече от три десетилетия.

Така е и със Софийско-
то метро - историческата

истина изисква да се на-
помни, че проучванията за
него датират от 60-те годи-
ни на ХХ век, че проектант-
ската организация е на два
пъти по 25, защото е съз-
дадена през 1973 г., че Ге-
нералната схема на метро-
то е създадена и утвърде-
на през 1974 г., че предп-
риятията и организациите
към ДСО "Хидрострой" и
Столичния народен съвет,
които го изграждат, е на 48
години, създадено е през
1975 г., че първите строи-
телни работи започват на 6
март 1977 г. Че метрото, ос-
вен дело на Борисов и Фан-
дъкова, преди всичко е
рожба на успешните и ком-
петентни кметове на София
в социалистическия период.
Сред тях си струва да спо-

менем световноизвестният
архитект Георги Стоилов,
Иван Панев, Петър Между-
речки, който бе не само
опитен дипломат в Герма-
ния, привнесъл успешно в
София добрите примери за
развитието на немските гра-
дове, но и прекрасен човек
и ръководител с висока
компетентност, интелект и
мащаб, по-късно и инж. Сте-
фан Нинов. Всичките те
днес не са сред живите, но
метрото е и тяхно дело, как-
то и дело на хиляди ръко-
водители, специалисти и ра-
ботници от онова време!

Затова - по-кротко, да-
ми и господа, историята не
започва от вас и нищо не
ви коства да го признае-
те!
Д-р Теофан ГЕРМАНОВ

Ìèíèñòúð Ëàçàðîâ: Ïðîåêòúò, çàðàäè
êîéòî ÁÑÏ íè äàâà íà ïðîêóðàòóðàòà,
å îäîáðåí îò òåõåí ìèíèñòúð
Âîäåíåòî íà ïðåäèçáîðíà êàìïàíèÿ íà ãúðáà íà ñëóæåáíîòî ïðàâèòåëñòâî
íÿìà äà äîâåäå äî ðåçóëòàòè, êàòåãîðè÷åí å âèöåïðåìèåðúò

близо 27 милиона в 2 ком-
понента, обясни депутатът и
бивш социален министър Ге-
орги Гьоков. Единият е за
създаването на 6 регионал-
ни центърае за подкрепа мо-
дернизирането на предпри-
ятията за социалната иконо-
мика.

2,16 млн. лв. от проекта
са дадени за закупуване на
имоти в Пловдив, Бургас и
Габрово и решението е на
служебното правителство с
N1023 от 15 декември 2022
г., с което възлага на минис-
търа на труда и социалната
политика да сключи догово-
ри за покупка в полза на
държавата на 3 недвижими

имота от частни субекти, раз-
каза Гьоков. И попита защо
се прави това, а не се тър-
сят свободни държавни или
общински имоти.

Обърнахме се към кмето-
ве на общини, но не полу-
чихме съдействие за предос-
тавяне на общински сгради,
каза Лазаров. И обясни, че
се търсят точно определи по-
мещения, където да има дос-
тъпна обществена среда и го-
лям пътникопоток. Идеята е
хората, които минават, да
виждат продуктите на соци-
алните предприятия.

Съгласно проекта се
обърнахме към агенции и по-
лучихме 35 оферти, каза още
Лазаров. 23 пък не са отго-
варяли на изискванията.
Направена е и независима
пазарна оценка на 13-те имо-
ти. Осигурили сме пълна
прозрачност на целия про-
цес и сме гарантирали дър-
жавния и социален и инте-
рес, каза още той. Спестени
били над 2,2 млн. лева от по-

купката на имотите. Основ-
ният мотив в работата ни е
да гарантираме обществения
интерес, каза още вицепре-
миерът. Всички сделки пък
били законосъобразни.

Благодаря на целия си
екип за работата им, каза
Лазаров. И обясни, че един
от успехите им е вдигането
на линията на бедност до 504
лв. Всеки десети българин
пък е бил обхванат от помо-
щите за отопление.

Воденето на предизбор-
на кампания на гърба на слу-
жебното правителство едва
ли щяло да доведе до ре-
зултати. Лазаров пожела ус-
пех на партиите в предиз-
борната кампания.

До момента не са воде-
ни разговори за участието
ми в следващ служебен ка-
бинет. До момента съм бил
част от всички служебни ка-
бинети на президента Румен
Радев, ако някой оцени ра-
ботата ми, ще обмисля по-
каната, каза още той. ç
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С отварянето на "коридо-
рите на солидарност" в по-
мощ на износа на селскос-
топански стоки от Украйна,
България се превърна в бу-
ферен склад. Зърното по те-
зи коридори не достига до
страните по предназначе-
ние, това води до пренаси-
щане на пазара у нас и
оказва натиск върху цените
на продукцията, заяви пред
БТА председателят на Упра-
вителния съвет (УС) на На-
ционалната асоциация на
зърнопроизводителите
(НАЗ) Костадин Костадинов.
Той даде пример със слън-
чогледа. "Колкото слънчог-
лед произвеждаме, толкова
слънчоглед е влязъл в стра-
ната. Складовете на прера-
ботвателните предприятия
се пълнят с украински слън-
чоглед. Нашият слънчоглед
стои непродаден. Реално па-
зарната ситуация в момен-
та е следната: имаме стока,
искаме да продаваме, но ня-
ма пазар, няма интерес", за-
яви Костадинов и допълни,
че ситуацията и с другите

Áðþêñåë ïðåâúðíà ñòðàíàòà íè â ñêëàä
íà óêðàèíñêîòî çúðíî
Ðîäíèòå çúðíîïðîèçâîäèòåëè
íàñòîÿâàò ÅÑ äà ïðåäïðèåìå ìåðêè
çà îâëàäÿâàíå ïðåíàñèùàíåòî
íà ïàçàðà è íàòèñêà âúðõó öåíèòå

култури е сходна. "Същото
е положението с пшеница-
та и царевицата. Имаме дос-
татъчно стока, но няма па-
зар. Заради това цените се
сриват. На борсата в свето-
вен мащаб цените също пад-
наха. Русия изнесе достатъч-
но зърно, Украйна също. В
момента цената на тон пше-
ница в България е около 500
лв., на слънчогледа около
900 лв., на царевицата 470 -
480 лв.", заяви Костадин Кос-
тадинов.

По думите му зърнопро-
изводителите започват да
продават на цени под себес-
тойност. Предишната годи-
на беше доста динамична по
отношение на инфлацията,
поскъпнаха горивата, торо-
вете, семената. Произведох-
ме един скъп продукт, кой-
то ще продаваме на загуба.
Вече има зърнопроизводи-
тели, които поради невъз-
можност да продадат сто-
ката си са изтеглили креди-
ти. Пролетната сеитба също
е под въпрос, тъй като це-
ните на семената и препа-

ратите са се повишили с 40
до 50%, а липсва пазар за
произведената през минала-
та година зърнена реколта,
коментира още председате-
лят на УС на НАЗ.

В подобна ситуация са съ-
що Румъния, Чехия, Унгария
и Полша. Производители от
тези държави ще излязат с
декларация до Съвета на ми-
нистрите на ЕС и ще насто-
яват за спешни мерки за ов-
ладяване на пренасищането
на пазара, което води до на-
тиск върху цените. Очаква-
ме европейските политици
да ни чуят и да предприе-
мат мерки, които да ограни-
чат този натиск. Нека кори-
дорът за износ на украинс-
кото зърно наистина да бъ-
де коридор и продукцията да
достига по предназначение,
а не да стои на склад в стра-

ните от Черноморския реги-
он, създавайки натиск вър-
ху местните производители,
посочи Костадинов. Пробле-
мът бе обсъден от земедел-
ските министри на България,
Полша, Румъния, Унгария и
Чехия по време на провеж-
дащото се в Германия меж-
дународно изложение "Зеле-
на седмица - Берлин 2023".
Министрите се договориха
темата да бъде поставена по
време на следващото засе-
дание на Съвета на минист-
рите на Европейския съюз.
"Ние сме солидарни с Украй-
на, но се създава локално
пренасищане на пазара на
земеделска продукция, за-
щото вместо коридори за из-
нос, нашите държави се
превръщат в складове. Не-
обходима е европейска со-
лидарност и за нашите дър-

жави, защото конкурентос-
пособността е нарушена", за-
яви Явор Гечев.

Председателят на УС на
НАЗ Костадин Костадинов
открои и друг проблем. За
българските зърнопроизво-
дители основният излаз на
международния пазар е през
Черно море, но заради вой-
ната в Украйна корабите пла-
щат много по-високи застра-
ховки и много от тях не ис-
кат да идват в района. Фир-
мите, които търгуват с пше-
ница, търсят други вариан-
ти, не през Черно море.

Освен тези проблеми,
родните зърнопроизводите-
ли очакват загуби и заради
топлата и суха зима. В го-
ляма част от страната вале-
жите, които са паднали от
1 септември досега, са меж-
ду 80 и 120 литра, което е
абсолютно недостатъчно, за
да се осигури влага на кул-
турите. Голяма част от пше-
ницата поникна в началото
на декември. В момента е
във фаза братене, което при
едно рязко застудяване ще
създаде много проблеми и
ще има доста отпаднали по-
севи. Студеният фронт, кой-
то сега настъпва, е от поря-
дъка на 0 до минус 1, минус
2 градуса. Той няма да съз-
даде сериозни проблеми.
Ако обаче има понижаване
на температурите до минус
5, минус 10 градуса, посе-
вите ще измръзнат, обясни
още Костадинов. ç

Скандална поправка в
Закона за горите, с която
се разрешава строежът на
ски писти и лифтове, без да
се променя статутът на гор-
ските територии, т. е. без да
се заплащат такси за стро-
ителни площадки, бе стопи-
рана след отпор на еколо-
зи и обикновени граждани.
На заседанието си в сряда
депутатите от земеделската
комисия отхвърлиха внесе-
ното между първо и второ
четене предложение на
"Български възход" за улес-
нена процедура за изграж-
дане на лифтове, влекове и
ски писти. Преди това оба-
че от Коалиция "За да оста-
не природа в България"
алармираха за готвената

До влизане в сила на новите схеми
за държавни помощи, съгласно законода-
телството за държавните помощи за пе-
риода 2023-2029 г. се предвижда сега
действащата схема да се прилага до
30.06.2023 г. Това заявява Явор Гечев,
служебен министър на земеделието в от-
говор на депутатски въпрос относно под-
помагането с държавни помощи в сектор
"Земеделие" за периода 2023 - 2029 г.,
предаде БГНЕС.

Подпомагането по схемите за държавна
помощ за хуманно отношение към свине-
те и хуманно отношение към птиците ще
продължи до 31.12.2024 г., а подкрепата
за щети по земеделските култури, причи-
нени от неблагоприятни климатични съ-

Ñèëåí îòïîð íà åêîëîçè è ãðàæäàíè ñïðÿõà ñêàíäàëíèòå
ïðîìåíè íà „Áúëãàðñêè âúçõîä“ çà ëèôòîâå è ñêè ïèñòè

поправка, която периодич-
но се промъква без успех в
последните години в различ-
ни закони. Този път инвес-
титорите, които са заинте-
ресовани от поправката, са
намерили лоби в лицето на
двама депутати от БВ - Ли-
дия Недева и Александър
Николов. Още преди засе-
данието депутатът от "Про-
дължаваме промяната" Иван
Христанов обясни, че в по-
щата на комисията по зе-
меделие са постъпили над
500 писма от граждани, въз-
мутени от внесеното пред-
ложение за безразборно
строителство в планините.

Друга поправка в Зако-
на за горите, която също по-
несе критики, обаче бе при-

ета, макар и с известни ко-
рекции. Става дума за пред-
ложението на ДПС при "из-
вънредни ситуации" да се
разрешават сечи без изда-
дено позволително и без
дърветата да са маркирани
за тази цел. От Коалиция "За
да остане природа в Бълга-
рия" предупредиха, че това
може да доведе до безкон-
тролни сечи в горите. По
настояване на БСП в край-
на сметка текстът бе допъл-
нен с изрично посочване, че
такива разрешения за сеч
ще се контролират от слу-
жители на държавните гор-
ски предприятия, на държав-
ните дивечовъдни станции и
от общинските горски струк-
тури, както от МВР и облас-

тните управители. Под "из-
вънредни случаи" се разби-
рат такива, при които има
наличие на опасност за жи-
вота и здравето на хората,
опасност за функциониране
на инфраструктурни обекти,
при потушаване на пожари.
"Повечето от притеснителни-
те текстове отпаднаха или
бяха оттеглени. Приетото ре-
шение не е перфектно, но е
най-доброто, което би мог-
ло да се постигне към мо-

ßâîð Ãå÷åâ: Äåéñòâàùèòå ñõåìè çà äúðæàâíà ïîìîù ùå ñå ïðèëàãàò äî 30 þíè
нени, фуражни, маслодайни култури, кар-
тофи, тютюн, памук, сертифициран и САС
посадъчен материал от овощни култури,
сертифициран и стандартен лозов поса-
дъчен материал и сертифицирани и стан-
дартни семена от зеленчукови култури.
Помощта е насочена към малки и средни
предприятия в растениевъдството, полу-
чили разрешение за производство на по-
севен и посадъчен материал по реда на
чл. 28 на Закона за посевния и посадъч-
ния материал, чрез предоставяне на суб-
сидирани услуги от Изпълнителната аген-
ция по сортоизпитване, апробация и се-
меконтрол (ИАСАС). Държавната помощ
покрива до 100% от разходите по серти-
фициране от ИАСАС на произведените от

мента", коментира след за-
седанието Тома Белев от
"Зелено Движение".

Най-вероятно законови-
те промени, които включват
и по-подробно разписване
на реда и условията за по-
лучаване на дърва за огрев
от физически лица, ще бъ-
дат гласувани в началото на
следващата седмица преди
3 февруари - последния ден
на 48-ото народно събра-
ние. ç

земеделските стопани висококачествени
семена и посадъчен материал.

Усвоеният годишен ресурс по схемата
е, както следва: през 2015 г. - 1 350 000
лв.; през 2016 г. - 1 292 043 лв.; през
2017 г. - 1 191 574 лв.; през 2018 г. -
1 100 609 лв.; през 2019 г. - 1 098 210
лв.; през 2020 г. - 1 152 670 лв.; през
2021 г. - 1 121 069 лв.; през 2022 г. -
1 150 081 лв. Усвоеният ресурс общо за
периода 2015 - 2022 г. е в размер на
9 456 255 лв. Остатъкът от нотифицира-
ния максимален ресурс по помощта е в
размер на 218 260 лв. Предстои годиш-
ните бюджети за 2023 г. по всички схеми
да бъдат утвърдени от Управителния съ-
вет на Държавен фонд "Земеделие". ç

бития или природни бедствия, ще про-
дължи до 31.12.2027 г.

Целта на помощта е насърчаване на
производството и използването на сер-
тифицирани (качествени) семена за зър-

Явор Гечев
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6. ÏÀËÈÒÐÀ

Традиционна прес-
тилка от харманлийс-
ко е поредният предмет
в кампанията "Месец
на дарителите в Наци-
оналния етнографски
музей". Кампанията на
Националния етно-
графски музей (НЕМ),
който е към Института
за етнология и фолкло-
ристика с Етнографски
музей при Българска
академия на науките
(ИЕФЕМ-БАН), ще се
състои в рамките на

януари. Представят се
някои от получените
през 2022 г. предмети,
а чрез тях - и дарите-
лите им. Подбраните
експонати са от различ-
ни исторически перио-
ди, част както от селс-
ката, така и от градс-
ката култура.

Престилката е част от
дарение, направено от
Господин Димов Димит-
ров и дъщеря му Вихра
Господинова Баева, до-
цент в ИЕФЕМ-БАН.

Дарената престилка
е изработена през пър-
вите десетилетия на ХХ
век в харманлийското
село Богомил със ста-
ро име Текето. Предс-
тавлява задължителна
част от празничното
женско облекло, харак-
терно за този край. За
разлика от по-старите
престилки, които са из-
цяло тъкани, тук се от-
крива и "купешка дан-
тела и бродирани ор-
наменти". Престилката

е изработена от Рада
Генева (1896-1986), ка-
то част от чеиза на дъ-
щеря й Вангела Геор-
гиева (1923-2017) -
майка на Господин и
баба на Вихра.  Дълго
време наследниците я
съхраняват грижливо
заедно с други облекла
от "сандъка на баба",
през 2022 г. решават да
ги дарят на Национал-
ния етнографски музей,
за да се запазят за ид-
ните поколения.

Харман кая - чудото на
Източните Родопи

Престилка от Харманлийско
е дарена на Националния
етнографски музей

Ако обичате да се
излежавате пред теле-
визора дори когато не
сте особено уморени и
ако трудно се мотиви-
рате за най-дребната
физическа активност,
науката има новина за
вас - виновни са ге-
ните ви.

Според публикувано
изследване на учени от
Университета на Мису-
ри, нивото на актив-
ност на един индивид
се предопределя от ге-
нетични фактори. Изс-
ледователите са успели
да селекционират опит-
ни плъхове, които при

Мирослав Милев се
занимава с ковано же-
лязо от двадесет и три
години. Развил е хоби-
то си в занаят, учейки
се сам на майсторлък.
"Харесваше ми да ри-
сувам, занимавах се с
металообработка и по-
лека стигнах до ръчно-
то ковано желязо, кое-
то практикувам основ-
но до ден днешен", спо-
дели той на Атанасов-
ден.

Казва, че ковачество-
то се учи с години, до-
като опознаеш добре
технологиите. У нас ня-
ма училища или универ-
ситети, където да се об-
разоваш. "Бях много на-
дъхан да го науча и то-
ва ме движеше през ця-
лото време. Правех мно-
го грешки в началото,
но когато човек има же-
лание, нещата се полу-
чават, макар и бавно",
сподели той. Един от хо-
рата, от които е възп-
риел занаята, е Петьо
Желязото от Добрич, от
когото е усвоил художес-
твени тънкости и пра-
вилните методи за ра-
бота.

Милев е член на
Добруджанската задру-
га на занаятите и из-

Ковачеството се учи с години
куствата. Има цех в
Добрич, където през го-
дините са работили по-
вече хора, включител-
но брат му, който впос-
ледствие заминал в
чужбина. Сега са три-
ма майстори, но в ра-
ботата започва да се
включва и синът му,
който е 19-годишен.
Милев се надява мом-
чето да усвои занаята
и да стане на свой ред
майстор някой ден.

Понастоящем реа-
лизацията на ръчното

ковано желязо е свър-
зана основно с конкрет-
ни поръчки, които май-
сторите получават от
клиенти или архитекти
и дизайнери. Идеите за
формите и символите,
които се влагат в изде-
лията, понякога са на
поръчителите, а друг
път - на майстора. "То-
ва е творчество, както
при художника, скулп-
тора и дърворезбаря.
Всичко идва в главата
ти и на мига решаваш
дали да го направиш",

Мързелът е по рождение

Изложба "Чудната
поява на сложните
пространствени форми"
стартира в галерия "Кон-
траст". "Представям част
от проект, свързан с мо-
ите ориентации в об-
ластта на скулптурата.
Този първа част се от-
нася до композиране на
базата на сложни про-
изводни пространствени
тела, търсене на плас-
тичността като мелодия
и ритъм, определена от
отношението между по-
върхнина и равнина",
разказва авторът Ангел
Атанасов.

"През годините мно-
го дълбоко впечатление
ми е правел света на
формите, лишени от
разказ и обяснение,
силното въздействие на
скулптурната форма ка-
то звук, като вътрешна
хармония, която из-
лъчва пространствена
и пластична сила", до-
пълва той.

Атанасов има жела-
нието да се положи ос-
новите на "лаборатория
за скулптура" с ясен
регламент и цел , къде-
то ще се прониква в
същността на скулптур-

Скулпторът Ангел Атанасов
и магията на
пространствените форми

ния изказ чрез праве-
не и споделяне.

Ангел Атанасов за-
вършва Националната
художествена академия
в София. Получава
трета награда от бие-
налето по скулптура в
Торонто, Канада. Учас-
тва в два симпозиума
по скулптура и две из-
ложби в Нидерландия.
Дванадесет години е
преподавател по скул-
птура, заедно с проф.
Божидар Козарев, в
Националната художес-
твена академия, Со-
фия. През последните
три години подготвя
настоящата самостоя-
телна изложба.

разказа Милев. "В съв-
ременността не се вла-
гат много растителни
или геометрични еле-
менти при кованото
желязо, както е било в
барока, сецесиона и
други минали периоди.
Сега на мода са изчис-
тените изработки, но
клиентите определят
облика на нашето из-
делие в зависимост от
архитектурата или мяс-
тото, където ще бъде
ползвано", посочи май-
сторът.

равни други условия се
отличават драстично в
нивото си на актив-
ност. Иначе казано, ед-
ни от тях са много мър-
зеливи, а други са мно-
го активни.

Изследователите са
стигнали до този извод
по относително право-
линеен и в известен
смисъл, безскрупулен
начин - чрез последо-
вателно чифтосване
между най-мързеливи-
те плъхове, както и
между най-активните
животни. След десет
поколения последова-
телна селекция резул-

татът бил създаването
на две различни гру-
пи плъхове. Едната
група от "атлети" из-
бирали да тичат десет
пъти по-дълго в срав-
нение с "ленивците".
Изследователите не са
установили физиоло-
гични разлики между
атлетите и ленивците.
Генетичните разлики
обаче са очевидни -
според авторите на
проучването разликата
между вродената атле-
тичност и наследстве-
ният мързел, зависи от
наличието на 36 конк-
ретни гена.
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Първият концертмайстор на Виенските
симфоници свири на „Страдивари“

Австрийската
национална банка е
притежателка на 45
исторически  струнни
инструменти, преди
всичко цигулки. За да
не тънат в прах
оценяваните за мили-
они съкровища в
трезора, ги отдават на
професионални музи-
канти. Сред цигулките
се намира ценен
екземпляр, изработен
от ненадминатия
майстор на щрайх
инструменти - Анто-
нио Страдивари.

Лично гуверньорът

на Австрийската
национална банка
Роберт Холцман
предаде на церемония
старинния музикален
инструмент, на въз-
раст около 330 години,
на първия концерт-
майстор на Виенските
симфоници. С дого-
вор, подписан от двете
страни, и със застра-
ховка, тъй като става
дума за милиони. Това
е "нещо като сватба",
пошегуваха се някои
присъстващи.

Това е шедьовър,
един от най-добре

запазените екземпля-
ри и е безценен.
Далибор Карвай,
първи концертмайстор
на Виенските симфо-
ници, оцени изключи-
телно цигулката и
добави, че е от голя-
мо значение в голе-
мите музикални зали,
като "Музикферайн" и
"Концертхаус" във
Виена, соловите пар-
тии в музикалните
произведения да се
изпълняват с отличен
инструмент "с присъс-
твие", каквато е ци-
гулката "Страдивари".

С имената на из-
вестни хора назовават
улици, булеварди, уни-
кални насекоми, ред-
ки блюда. Освен съз-
вездия и върхове на
планини, има и пред-
мети.

Съществува улица,
наречена на Джеки
Чан. Хонконгския ак-
тьор Чан е дал името
си на улица в Герма-
ния. Улицата Jackie
Chan Gasse се намира
в Герлиц. Там през
2004 г. са се състояли
снимките на филма
"Около света за  80
дни". Артистът е пола-
скан от това внимание
към него.

Чантата "Дел Рей" е
създадена в чест на
американската певица.
Тя споделя, че няма ни-
какво отношение към
модата. Дизайнерка от
марката Mulberry зая-
вила, че певицата я
вдъхновила и тя съз-
дала чантата наречена
- Del Rey. Първият ек-
земпляр е подарен на
самата певица. Аксесо-
арът е в четири цвята:
бял, вишнев, кафяв и
син.

Звездата от  "Тита-
ник" Кейт Уинслет се
отнася към този кръг
хора. Нейното име но-
си булевард в Рединг

Габриела Миту-Бу-
лъряну е румънка, но
във вените й тече и
българска кръв. "При-
надлежа на българска-
та общност от Чокля.
Корените ми са и в По-
пещ, защото прабаба
ми е от Попещ Леор-
дени. Идвам от смесе-
но семейство. Аз съм
румънка по майчина
линия и българка по
баща. Чувствам се сил-
но свързана с това".

Любопитството и
желанието да научи
повече за миналото и
за една от български-
те общности в Румъ-
ния я подтикват да
търси и разказва при-
казки чрез нишки и тъ-
кани. Много пъти по-
сещава и България, за
да изследва "местата с
произход", там, откъ-
дето идват прадедите й:
Белене ,  Свищов и
Трънчевица. "Интере-
суваше ме Трънчевица,
защото прадядо се каз-
вал Трънчовяну - бук-
вално преведено "до-
шъл от Трънчевица",
обяснява тя.

На 24 януари тя от-
ново посети България
и по-специално Наци-
оналния етнографски

"Еднопосочният билет е
разчленен живот, лишен от
връзката между вчера и
днес, днес и утре. Само чо-
век, който упорито се е
вкопчил в двупосочния би-
лет, може да си тананика
с истинска мъка песен за
еднопосочния билет", пише
Кобо Абе в знаменития си
роман "Жената в пясъци-
те".

Японският писател Ко-
бо Абе става известен с
метафоричните си романи
"Жена в пясъците", "Човек-
кутия" и "Чуждо лице".

Имена на звезди носят и улициРумънка изследва народните
носии на българите

музей в София, като
представи своята книга,
посветена на народни-
те носии на българите
в Румъния.

В 170 страници Габ-
риела е събрала инфор-
мация и снимки за тра-
диционното облекло на
павликяните от Букурещ
(Чопля и Попещ Леор-

дени), банатските бъл-
гари (Стар Бишнов,
Винга) и българите ка-
толици от Северна Бъл-
гария. Габриела Митра-
Булъряну е член на бъл-
гарската общност от
Чокля. Корените й са и
в Попещ, защото пра-
баба й е от Попещ Ле-
ордени.

(Великобритания), род-
ното място на звезда-
та. Ефектът бил такъв,
че на култовия булевард
са продадени всичките
50 нови дома.  Днес с
имената на звезди се
кръщават астероиди,
обекти в космоса. На
небето попадна и Джон

Ленън, лидер на група-
та The Beatles. В него-
ва чест е назван лунен
кратер и астероид №
4147. Певецът Адриано
Челентано за цялата си
кариера има 41 албу-
ма, снимал се в 40 фил-
ма. На него се имену-
ва астероид № 6697.

Творбите на автора, рабо-
тил през втората полови-
на на ХХ век, отвориха
пред читателите специ-
фичния свят на литерату-
рата на Страната на изг-
ряващото слънце. Умира
на 69 години в Токио на
22 януари 1993 г. Точно
преди 30 години.

Стилът на Абе е алего-
ричен, дори фантастичен.
Главна тема в творчество-
то му е отчуждението и
празнотата на съвременно-
то общество. Най-известни-
ят роман на Абе е "Жената

в пясъците", придобил по-
пулярност от филма. Сред
любимите му автори са Фьо-
дор Достоевски, Франц
Кафка, Райнер Мария Рил-
ке, Едгар Алан По и Луис

Карол. Сартър също оказ-
ва влияние върху него. Кри-
тиците отбелязват влияни-
ето на Достоевски и Гогол
върху творчеството на япон-
ския автор. На собствени

разноски публикува "Стихот-
ворения от един неизвес-
тен поет" (Mumei shishu,
1947). През 1947 г. Кобо
завършва "Глинени стени" -
историята на мъж, който ре-

Кобо Абе - японският Франц Кафка:
Загубата започва със страха от нея

шава да скъса всички
връзки с обществото. Още
тук писателят поставя труд-
ни въпроси - какво е ис-
тинската свобода и възмож-
на ли е тя изобщо.

Румънка изследва народните
носии на българите
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С две свои постановки
през февруари национал-
ната трупа ще се предста-
ви на сцената на
Драматично-кукления
театър "Иван Радоев". Това
са спектаклите "О, ти,
която и да си" - лиричен
колаж за любовта по
стихове, писма и спомени
на Иван Вазов от Мирела
Иванова, и "Две" от Таня
Шахова.

Първото представление
е създадено под режисура-
та на Бойка Велкова с
музиката на Теодосий
Спасов, сценография на
Нина Пашова и хореогра-
фия на Мила Искренова.
В актьорския състав са
Ненчо Костов, Радина
Боршош, Биляна Петринс-
ка, Параскева Джукелова,
Ева Тепавичарова.

Народният театър „Иван Вазов“
ще гостува в Плевен

Драматургът  Мирела
Иванова посочва, че "О,
ти, която и да си..." е
лиричен колаж, който с
много театрално въобра-
жение и почтителност се
опитва да отговори на
въпросите: Кои са обича-

ните, тайнствени жени,
вдъхновявали Иван Ва-
зов? Какво е присъствието
на Съба Вазова - майката,
бдяща до края на живота
си като орлица не само
над своя първороден син
Иван, но и над всичките

Въпреки инцидента със смъртта на
операторката Халина Хъчинс, застреля-
на случайно на снимачната площадка от
американския актьор Алек Болдуин,
снимките на уестърна "Ръжда" ще
продължат в САЩ  предаде "Фокс нюз".

Това е съобщила Мелина Спадоун, ад-
вокат на компанията Rust Movie
Productions, чието производство е филмът.
"Филмът с участието на Алек Болдуин и
с режисьор Джоел Соуза е на път да бъде
завършен", каза тя. В снимачния процес
ще участват специални инспектори по тех-
ника на безопасността и профсъюзни чле-
нове, които ще следят за случващото се.
Ще бъде забранено използването на ра-
ботещи оръжия и всякакви боеприпаси.

Прокурорката Мери Кармак-Олтуайз,
която  разследва стрелбата на снимачна-

Снимките на уестърна „Ръжда“
ще продължат в САЩ

Австралийска  кино- и
театрална актриса, чиято
кариера обхваща  повече
от две десетилетия, играе в
над 40 филма, 20 театрал-
ни постановки. Носителка
е на "Оскар", два "Златни
глобуса",  две награди
BAFTA. Блести във фил-
мите  "Елисавета" (1998),
"Авиатор" (2004), "Мене
ме няма там" (2007).

Холивудският актьор
Кевин Костнър получи
награда "Златен глобус"
преди седмици, която е
пета в кариерата му и
втора за негово превъплъ-
щение в телевизионна
продукция. Призът е
първото признание за
сериала "Йелоустоун",
който се излъчва в САЩ
от лятото на 2018 г. Кост-

„Златният глобус“ на Кевин
Костнър и сериала „Йелоустоун“

си девет деца? Представле-
нието е на 15 февруари от
19.00 ч.

На 16 февруари Народ-
ният театър ще покаже и
пиесата "Две" от Таня
Шахова, режисирана от
Юрий Дачев. Участват

Бойка Велкова, Мария
Каварджикова и Ева
Тепавичарова. Героини на
тази история са две безк-
райно очарователни жени,
две велики поетеси, силни
личности - Елисавета
Багряна и Дора Габе.

нър бе награден за образа
на Джон Дътън. В края на
миналата година сериалът
вече бе най-популярният в
кабелната телевизионна
мрежа в САЩ.

През ноември миналата
година епосът достигна
12,1 млн. зрители и поста-
ви рекорд по популярност.
"Йелоустоун" се излъчва по
кабелна мрежа, а не в

ефира на големите телеви-
зии. Краят на четвърти
сезон привлече над 11 млн.
зрители, което не бе пости-
гано от "Игра на тронове"
и "Живите мъртви". Над
10 200 нови работни места
са създадени заради инте-
реса към сериала. "Йелоус-
тоун" е заснет основно в
Дарби, Хамилтън, Мисула
и Битъррут Вали.

Първата голяма роля на
Бланшет на сцената е
заедно с Джефри Ръш в
пиесата на Дейвид Мамет
"Олеана", за която получа-
ва наградата на критиците
от Сидни. През 1994 -
1995 г. играе Офелия в
продукция на "Хамлет" в
Сидни, отново заедно с
Ръш. Тя се появява в
телевизионните сериали.

Бланшет прави между-
народния си филмов дебют
като австралийска меди-
цинска сестра, пленена от
японците през Втората
световна война във филма
"Път към рая" заедно с
Глен Клоуз и Франсис
Макдорманд. Първата й
международно известна ро-
ля е като кралица Елиза-
бет I във филма от 1998 г.

та площадка на филма, каза, че щатска-
та прокуратура на Ню Мексико е решила
да обвини актьора Алек Болдуин в неп-
редумишленото убийство на операторка-
та Халина Хъчинс, загинала при стрел-
ба на снимачната площадка.

Властите обявиха намерението си да
повдигнат обвинения и срещу Хана Гу-
тиерес-Рийд, която е отговаряла за оръ-
жията на снимачната площадка. Срещу
всеки от двамата са повдигнати две об-
винения. Така впоследствие ще може да
се определи в съда в кой от двата вида
престъпление ще бъдат обвинени Болду-
ин и Гутиерес-Рийд. Обвиненията ще бъ-
дат официално повдигнати до края на
януари. Адвокатът на актьора, Люк Ни-
кас, каза, че ще оспори обвиненията сре-
щу Болдуин.

Кейт Бланшет - незабравимата кралица Елизабет IКейт Бланшет - незабравимата кралица Елизабет I



ЗЕМЯ 27 януари 2023СЪБОТНИК
приложение 9. ÙÐÈÕÈ

Градската художествена
галерия - Пловдив, открива
изложбения си афиш за 2023
година със самостоятелната
изложба на художника Ко-
льо Мишев - пловдивчанин
от Струмица. Въпреки извес-
тността на автора и многоб-
ройните му участия в колек-
тивни изложби, включител-
но в зали на галерията,
оказва се, че той за първи
път ще се представи самос-
тоятелно в нея. Откриване-
то на изложбата "От атели-
ето" бе на 24 януари, про-
дължава до 24 февруари.

Бергамо и Бреша изместват
Венеция и Милано
Изложба на един пловдивчанин
от Струмица

Мястото е Залите за времен-
ни експозиции на ул. "Княз
Александър I" №15.

Кольо Мишев най-сетне
ще се срещне с почитатели-
те на изкуството, предста-
вяйки близо 40 свои твор-
би, създавани в уединение-
то на ателието му през пос-
ледните "болни години".

Своеобразното оттегляне
в себе се почувства в произ-
веденията на художника - в
неговите фигурални компо-
зиции и условни пейзажи,
изпълнени в смесена техни-
ка с отчетлива фактура.

Той е в некропола Сака-
ра и съдържа текстове от
"Книгата на мъртвите". Име-
то "Книга на мъртвите" е да-
дено от египтолога Карл Ри-
хард Лепсиус.

Подобни артефакти не са
намирани в Египет през пос-
ледните сто години. Както
съобщава Egypt Independent,
находката е получила наз-
ванието "Папирусът на Ва-
зири", в чест на генералния
секретар на Висшия съвет по
антиките Мостафа Вазири.

Папирусите, които са
оцелели до днес, съдържат
различни избрани глави от
"Книгата на мъртвите". Най-
дългата "Книга на мъртви-
те" е Грийнфийлдският па-

Археолози откриха 16-метров
древен папирус

Книгата "Втората
световна война накратко"
включва 200 кратки есета,
в които са описани всички
ключови събития от
войната - от причините
до последствията
от нея.

Разгледани са възходът
на Хитлер, евакуацията
при Дюнкерк, битките за
Британия, Пърл Харбър,
обсадите на Ленинград
и Сталинград, бомбарди-
ровките на Хирошима и
Нагасаки, падането на

 Книгата „Втората световна война накратко“ включва 200 есета

На 22 януари 2023 г. в
София издъхна проф. Павел
Герджиков. Именитият опе-
рен бас, режисьор, педагог
и преподавател е роден на
21 май 1938 г. в гр. Кърджа-
ли. Негова баба е актрисата
Кина Герджикова, родстве-
ник на Петко Славейков. По
линия на Герджиковия род
той е свързан с интелекту-
алци като акад. Николай
Райнов и Стефан Гечев. Пра-
дядо му - Иван Герджиков, е
народен представител в Пър-
вото народно събрание на
Източна Румелия. Младият

Проф. Павел Герджиков: „За жалост днес
има артисти, които чуваш, а не разбираш“

Берлин, както и много
други важни моменти
от военния конфликт.

Книгата от 416 страни-
ци покрива всички аспекти
на войната - генезис и
политика; битки; лидери;
оръжия и технологии;
живота в тила; повратни
точки и капитулации; както
и ехото на войната в
последвалата история на
човечеството.

"Втората световна
война накратко" е илюст-
рирана с 200 снимки,

изображения и карти от
епохата.

Авторът Р. Дж. Грант е
професионален историк,
автор на подробни изследва-
ния върху множество ас-
пекти и периоди от светов-
ната история. Сред многоб-
ройните му публикации са
книгите "Първата световна
война. Пълен визуален
справочник", "Уинстън Чър-
чил", "Човекът в полет. Сто
години авиация", "Мор
ски стражи. Бойни действия,
оръжия и морски битки".

пирус, който първоначално
е с дължина 37 м и ширина
около 47 см.

Новият папирус е бил в
един от 250-те саркофага, от-
крити в Сакара миналата го-
дина. Артефактът датира от
около 50 г. пр. н. е. "Книга-
та на мъртвите" е колекция
от египетски химни и рели-
гиозни текстове, поставени в
гробницата, за да помогнат
на починалия да преодолее
опасностите на отвъдното и
благополучие в задгробния
живот. Различните копия на
"Книгата на мъртвите" може
да съдържат от няколко до
двеста глави, от дълги пое-
тични химни до едноредови
магически формули.

Герджиков учи оперно пеене
при Анна Тодорова и Илия
Йосифов. Завършва ДМА
(1961) и специализира в Ко-
мише опер - Берлин. На 23-
годишна възраст дебютира
в ролята на Георги Грозни-
ка от "Янините девет братя"
от Л. Пипков в Софийската
опера и балет. На тази сце-
на се превъплъщава в над
100 персонажи и режисира
десетки оперни постановки.

Като дългогодишен со-
лист на Националния ни
оперен театър изиграва цен-
трални роли в опери на Мо-

царт (Дон Жуан, Фигаро,
Папагено, Дон Алфонсо);
Росини (Базилио, Бартоло,
Мустафа, Дандини); Вагнер
(Холандеца); Щраус (Барон
Окс); Доницети (Дулкамара);
Верди (Фалстаф); Пучини
(Колин); Гуно (Мефисто-
фел); Чайковски (Гремин,
Томски); Мусоргски(Варла-
ам); Рахманинов (Алеко);
Стравински (Креон), както и
в много български оперни
заглавия. Известен е и като
изтъкнат изпълнител в опе-
ретния, камерния и кантат-
но-ораториалния жанр.
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- Жена, токът и водата
поскъпнаха! Трябва да пес-
тим и да се къпем заедно!

- Аз вече спестих. Из-
къпах се при комшията...

  

Прибира се мъж у до-
ма след работа и пита же-
на си:

- Скъпа, какво си ми
приготвила?

Жената пооправя пе-
ньоара си, качва се на та-
буретка и казва:

- Стихотворение!
  

- Комшу, какъв е тоя
народ у вас?

- Магарето ритна тъ-
щата и она умре.

- И всичките тези мла-
ди мъже са дошли на пог-
ребението и?

- Не, сакат да купят
магарето.

  

Между луди:
- Ти да не търсиш края

на въжето?
- Да.
- Не го търси, аз вче-

ра го отрязах!
  

Принцът отива в рес-
торант и чете менюто:

Варени жаби, печени
жаби, панирани жаби...

Въздиша дълбоко:
- Виж какво правят хо-

рата! А аз глупакът се
ожених...!

  

В магазина:
- Искам едно кило кар-

фици...
- Защо са ви толкова

много?!
- Вижте, аз по прин-

цип съм гълтач на саби в
цирка, ама почнах една
диета...

  

"Когато бях малък, май-
ка ми и баща ми не се оби-
чаха и си изневеряваха.

После се разведоха.
Скоро след това мама

попадна в автомобилна
катастрофа и загина.

С брат ми останахме
да живеем в стария дом
на баба ми.

Сестрата на баба бе-
ше алкохоличка.

Всички живеехме с па-
рите, които баба получа-
ваше от държавата, и от
нейните спестявания.

Чичо ми Анди едва из-
бягна затвора, пак с па-
ри от баба.

Брат ми се ожени и ни
напусна. Вече почти не ни
се обажда. Баба наскоро
умря и се наложи баща
ни, който е на 73 години,
да започне работа, за да
издържа семейството.

Вероятно след време
аз ще трябва да поема та-
зи грижа!"

Принц Уилям
  

Предизборна кампа-
ния:

- Гарантирам ви, че
след пет години ще живе-
ем по-добре от европей-
ците!

Глас от залата:
- Защо, на тях какво ще

им се случи?
  

Съпрузи се качват в
колата.

- Мила, забравил съм
да подновя застраховка-
та. Ако ме спрат катаджи-
ите добре ще ме оправят.

- Дай аз да карам то-
гава!

  

По телефона:
- Детето ви е при нас.
- Какви са исканията ви?
- Да дойдете да си го

вземете, защото детска-
та градина работи до 19.00
часа!

  

- Скъпа, не слагай тол-
кова много чесън!

- Защо, нали го оби-
чаш?

- Да, но все пак е торта!
  

Адвокат лежи на смър-
тно легло в болницата. Не-
гов приятел, дошъл на по-
сещение, го заварва да

прелиства Библията.
- Какво правиш? - по-

питал го той.
- Търся вратичка, не

може да не са оставили!
  

Обаждане в спешното...
Дежурната вдига. Чува се
детски глас:

- Ало, бърза помощ!
Всички вкъщи са много
зле, отровиха се с гъби!

- Ами ти как си, мал-
кият?

- Добре, аз бях нака-
зан да не ям гъби.

  

В зоопарка семейна
двойка пред клетката на
горилата. Изведнъж гори-
лата мъжкар се присяга
през решетката, хваща да-
мата, огъва една пръчка
на решетката и я намъква
при себе си. Къса й дре-
хите, намеренията му са
недвисмислени. Жената в
ужас, крещи на мъжа си:

- Какво стоиш бе, нап-
рави нещо!

- Няма страшно, мила.
Обясни му, че те боли гла-
ва!

  

Две врачки се срещат
и едната пита другата:

- Здравей... Какво ста-
ва с теб?

Другата й дава ръката
си и казва:

- Виж сама...
  

Лекарят:
- И когато Ви втресе

за първи път, тракаха ли
Ви зъбите?

- Ами, не зная, възмож-
но е, но те бяха на шкаф-
чето, а пък аз недочувам.

  

Неделя сутрин. Тя и той
в леглото. Тя замечтано
поглежда към прозореца:

- Ето, и слънцето се на-
дига...

- Айде, без сарказъм,
моля ти се...!

  

Жена на средна въз-
раст се кара на таксимет-
ровия шофьор:

- Не може ли да кара-
те по-внимателно? Вкъщи
ме чакат 8 деца!

- И Вие ми говорите,
че трябва да внимавам?!

  

- Тате, тате, знаеш ли
колко е висока мама?

- Да метър и 60!
- Как разбра, мери ли

я?
- Не! Аз съм метър и

80, и ми е дошла до гуша!
  

Полицай спира мотори
с трима пияни...

- Забранено е да се во-
зите трима...

Ония се обръщат ряз-
ко:

- Ужас... изръсили сме
някъде Кольо...

  

- Скъпа, сгреших. Ти
беше права. Хайде да се
помирим?

- Ох, добре. Почакай,
не яж, ще ти приготвя не-
що друго.

  

На поп Ставри му отк-
раднали колелото и отива
нашият при селския кмет
и казва:

- Кмете, да знаеш, в

село има крадец, открад-
наха ми колелото.

Кметът се почесал по
темето, умувайки, и му ка-
зал.

- В неделя на служба-
та като почнеш да четеш
десетте божи заповеди и
като стигнеш до "Не кра-
ди", се огледай из църк-
вата дали някой ще си на-
веде главата и ще се зас-
рами. Ако има такъв да
знаеш той ще е крадецът.
Минала службата и след
няколко дена попът и кме-
тът се срещат.

- Какво стана, дядо по-
пе, разбра ли кой е отк-
раднал колелото?

- Не, ама като стигнах
до "Не пожелавай жената
на ближния", се сетих къ-
де съм го оставил.

  

- В Чукотка имат оби-
чай: когато гост дойде в
иглуто, чукчата му пред-
лага жена си.

- Това пък защо?
- Ми то иначе кой ще

ходи на гости в оня студ!
  

- Маро, знаеш ли, че
отслабнах с 3 кила...

- Това, Пено, е все ед-
но на тир да му падне...
регистрационният номер...

  

Счупена чаша - на щас-
тие.

Счупено щастие - на ча-
ша.

  

Каква е разликата
между беда и катастро-
фа?

Човек върви по мост.
Мостът се разрушава и
човекът пада в реката. То-
ва е беда, но не е катаст-
рофа.

Пада самолет, а на бор-
да му се возят всички
български депутати. Това
е катастрофа, но в ника-
къв случай не е беда.

  

Любовта е 80% усилие
и 20 сантиметра талант!

  

Сервитьор се гъне на
операционната маса:

- Ох, болиии, помогне-
те...

- Изчакайте колегата
да дойде - казва му ми-
наващият хирург, - това не
е моята маса...

  

- Как се нарича млад
мъж, който си пада по
зрели жени?

- Какаджия.
  

Бабка се заглежда в
детска количка с интерес
и казва:

- Много хубави близ-
наци! И двете ли са мом-
чета?

Бащата отговаря:
- Не, това отдясно е ди-

ня...
  

Седи си човек в кафе-
нето, пуши и прави кръг-
чета от дима. Минава ин-
дианец и му казва:

- Пич, внимавай какво
говориш!

Карикатура
Павел КУЧИНСКИ

Македонски археолози доказаха, че
са най старата нация - това е главата
на техен фараон, която е на повече
от 1000 години

Снимка Фейсбук
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Откакто свят светува,
учителите , лечителите ,
майсторите се ползват с
уважение и почит. А проф.
д-р Александър Чирков не
само е отличен лекар ле-
чител, учен и педагог. Май-
стор в професията, той е
дал път на десетки извес-
тни днес специалисти. Как-
то сам неведнъж е заявя-
вал, от младежка възраст
мечтаел да стане хирург.
Затова влага цялата си во-
ля, умение и способности
да се осъществи като спе-
циалист с международна
известност. Ако ползваме
термин от музиката, има-
ме основание да наречем
проф. Александър Чирков
маестро на сърдечната хи-
рургия.

Неговият път до високо-
то място, което заема в
медицината, в обучението
на специалисти, в науката
и обществения живот, е
свързано с големи изпи-
тания. От него знам какви
мъчнотии и препятствия е
трябвало да превъзмогва,
за да се утвърди като един
от талантливите млади кар-
диохирурзи във Федерал-
на република Германия.
Изпращахме сърдечнобол-
ни в тежко състояние за
операции в прочутата кли-
ника във Франкфурт на
Майн. Връщайки се здра-
ви и бодри, пациентите с
признателност говореха,
че с големите немски хи-
рурзи работи млад бълга-
рин, който им е дарил вто-
ри живот и щастие.

Защото наистина,
който е оздравявал,
е дваж по-щастлив
от здравия.

С министъра на здраве-
опазването акад. Радой
Попиванов и неговия пър-
ви заместник и ректор на
Медицинската академия
акад. Атанас Малеев за-
почнахме да мислим как
да привлечем даровития
сънародник в помощ на
българската кардиохирур-
гия. Помолихме младия до-
цент, по-късно професор
от Фрайбург Александър
Чирков, да дойде с екипа
си и да извърши показно
сложни сърдечни опера-
ции. Впечатлихме се не са-
мо от неговото майсторс-
тво и грижа за болните, но
и от организацията, която
създаваше в лечебния про-
цес. Поканихме го на ра-
бота в София. Той се ко-
лебаеше. А и неговата уни-
верситетска клиника от-
казваше да се лиши от
своя утвърден специалист.
Това наложи няколко пъти
да се обръщам с лична

Ïðîôåñîð Àëåêñàíäúð ×èðêîâ -
Ìàåñòðîòî íà êàðäèîõèðóðãèÿòà
” Íà 27 ÿíóàðè ñå íàâúðøâàò 85 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà ñâåòèëîòî â ìåäèöèíàòà,
êîéòî íè íàïóñíà ïðåç 2020 ã.
” Ïðåç 1986 ã. òîé èçâúðøè ñúðäå÷íà òðàíñïëàíòàöèÿ, êîÿòî áå ïúðâà è ó íàñ, è â öÿëà
Èçòî÷íà Åâðîïà

молба за съдействие към
Лотар Шпеет - министър-
председател на провинция
Баден-Вюртемберг. С него
бях в отлични колегиални
и дружески връзки. Той
препоръча на университет-
ското ръководство времен-
но да освободи проф. Чир-
ков, за да прилага опит и
знания в родината си. Дру-
гото е известно.

Изпълнихме всички пре-
поръки на професора за
организиране на новата ле-
чебна база. За няколко ме-
сеца в отредените му пло-
щи в Медицинската акаде-
мия и в Трета градска бол-
ница той създаде непозна-
та дотогава среда за лече-
ние и обучение на кадри.
Силно впечатление праве-
ше личният му пример.
Постоянно изискваше не
само в операционните за-
ли, но и във всеки кът на
клиниката да има изрядна
чистота и образцов ред. С
част от заплатата си и с
дарения, които получаваше
отвън, изпращаше на спе-
циализация във ФРГ и САЩ
десетки млади лекари и ме-
дицински сестри. Завръ-
щайки се в страната, те
прилагаха наученото и се
превръщаха в мотивирани
помощници на своя ръко-
водител. С бюджетни сред-
ства, както и с дарения на
стопански организации и
граждани чрез фонд "Сър-
це" към Държавно-общест-
вената организация "13 ве-
ка България", в клиниката
бяха създадени отлични ус-
ловия за висококачестве-
но лечение.

Големият български фут-
болист, националът Кирил
Ракаров, внесе във фонд
"Сърце" цялото наследство
от 5,5 милиона швейцарс-
ки франка, което беше по-
лучил от свой близък в Гер-
мания. А неговата съпруга
доц. Пенка Керешка годи-
ни наред оглавяваше об-
разцовата болнична лабо-
ратория. Поради личните
си връзки и уважението, с

което се ползваше сред
свои колеги, проф. Чирков
получаваше медицинска
апаратура, лекарства и
консумативи от благотво-
рителни фондации и орга-
низации от ФРГ, Холандия
и други страни. Голяма
част от постъпленията пре-
насочваше към други бол-
ници в София и страната.

Ползвайки опита на по-
добни здравни заведения
в Америка и Германия,

професор д-р Алек-
сандър Чирков
превърна универси-
тетската болница
"Света Екатерина"
в здравно заведение
на европейско
равнище.

Спомням си, че при по-
сещение в страната минис-
търът на здравеопазване-
то на СССР - големият кар-
диохирург от Кремълската
болница акад. Чазов, раз-
глеждайки организираната
от проф. Чирков нова ле-
чебна среда, заяви: "Поз-
дравявам Ви за това, кое-
то сте постигнали. За съ-
жаление, ние все още не
можем да се похвалим с
резултатите на колегата
проф. Чирков..."

През 1986 г. у нас бе из-
вършена първата сърдеч-
на трансплантация. Това бе
изключителен научен под-
виг на проф. Александър
Чирков и неговите сътруд-
ници. Можем да си дадем
сметка за смелостта, с ко-
ято той пристъпи към това
дело. И за огромната от-
говорност, която пое. За
първи път в Източна Ев-
ропа се осъществи подо-
бен медицински експери-
мент. Професорът бе поз-
дравен от светила на све-
товната кардиохирургия -
от най-големия кардиоло-
гичен център в Хюстън,
САЩ, както и от десетки
известни учени от Герма-

ния, Холандия, Англия, Ис-
пания и други страни.

Сега у нас се извърш-
ват немалко транспланта-
ции на сърце, бъбреци, че-
рен дроб. Но не бива да
се забравя ролята на пър-
вия, постигнал изумителен
резултат. Сред цивилиза-
ционните ценности се отк-
роява ролята на първоп-
роходниците. След тях ид-
ват следовници и се пос-
тигат не по-малки резул-
тати. Но завидна е морал-
ната възвисеност на пър-
вооткривателите. Те оста-
ват в признателната памет
като здрав мост по пътя
на напредъка.

На 27 януари 2013 г. ма-
естрото на кардиохирурги-
ята навърши 75 години.
Очаквах новите властници
да отбележат изключител-
ните му заслуги. Уви! Оказ-
ва се, че докопали се до
високи постове невзрачни
люде, са забравили, че в
зората на демокрацията
проф. Чирков бе редом с
д-р Петър Дертлиев и ка-
то депутат във ВНС под-
писа новата конституция.
А преди четвърт век Тодор
Живков утвърди доклада
ми за държавно отличие
на именития професор,
въпреки ропота на влия-
телни лица срещу почитта
към чуждия гражданин-
емигрант. В присъствието
на известни учени от стра-
ната и чужбина държавни-
ят глава му връчи високия
орден "Народна републи-
ка България" I степен. Нра-
ви...

Общоизвестно е, че
натрупаният опит и
знанията са безцен-
но богатство.

Те са като своеобразна
магическа пръчка, която
разкрива възможности за
решаване на най-сложни
проблеми. Продължавам
да се чудя защо проф.
Александър Чирков, който
основа и изгради модер-
ната университетска бол-
ница "Света Екатерина" и
създаде школа за обуче-
ние на кардиохирурзи на
високо европейско равни-
ще, е принуден да упраж-
нява своите знания и уме-
ния извън своето здравно
средище.

Излишно е да казвам, че
новаторската работа на
проф. Чирков пораждаше
нескрита завист. Спомням
си, че мой познат профе-
сор недоумяваше защо
създаваме условия на емиг-
рант да разгръща лечебна
дейност в социалистичес-
ка България. Попитах го:

- А какво мислиш за

уменията на професор
Чирков?

- Той има златни ръце.
- Надявам се, съзна-

ваш ,  че  привлякохме
проф. Александър Чирков
на работа у нас заради
неговите златни ръце...

Позволих си да посоча
този факт, защото нераз-
биране, ревност към успе-
хите на проф. Чирков и
днес продължават да съ-
пътстват благородните му
усилия.

С проф. Чирков ме свър-
зва лично приятелство. Не-
зависимо от различията
между нас. Той изповядва
християнски и социалде-
мократически ценности.
Неведнъж съм споделял с
него, че не бива да е пре-
калено доверчив. За съжа-
ление, сега някои специа-
листи, за изграждането на
които е допринесъл най-
много, му отговарят с неб-
лагодарност. Професорът
отмахва с ръка тъмните
мисли, които го налягат при
тези спомени, и единстве-
ното, което казва, е:

- Е, Бог си знае рабо-
тата...

И в трудни моменти, ко-
ито той необяснимо защо
е принуден да преживява,
не съм го видял да е отча-
ян, обезсърчен. Окрилен е
от надежда да изгради мо-
дерна европейска болни-
ца във Варна и да обучи
ново поколение специа-
листи. Проф. д-р Алексан-
дър Чирков от много годи-
ни - по телевизията и в пе-
чата, дава препоръки за
подобряване на българско-
то здравеопазване. Казва
все едно и също: "Меди-
цината в развитите стра-
ни е посочила пътя и сред-
ствата за постигане на
целта. Решението е прос-
то: управляващите да ги
приложат в България..." Той
не само говори, но и пра-
ви много в това отноше-
ние. Едва ли е потребно
да се обяснява значение-
то на принципа "дежа вю",
залегнал в основата на
всеки прогрес. Знае се, че
ключът към успеха е да се
стори възможното. Много
по-лесно е да се правят
заклинания. Нали още от
древността иде поуката:
майстор е, който прави,
който създава, а не който
само съветва и назидава.

Георги ЙОРДАНОВ
(2014 г.)

*Авторът е бивш вицепре-
миер и министър на култура-
та през 80-те години, текс-
тът е от книгата му "Сре-
щи" от поредицата "Притае-
ни мигове"

Проф. Александър Чирков (вдясно)
с министър Георги Йорданов
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Люксембург, Каунас, Литва
и Нови Сад, Сърбия.
Унгарският град Веспрем е
носител и на званието Град
на музиката на ЮНЕСКО
от 2019 г. за обогатяване
на музикалната култура,
създаване на музика и за
музикалното образование.
Поне по един музикален
фестивал ще се провежда
всеки месец в района - от
блус до хорова музика, ще
има фестивали на поп
музиката, на джаз, на
класическа музика.

Това не е годината само
на един град, тази чест си
поделят 1165 градчета и
села в района Бакони, в
региона Балатон. В следва-
щите 300 дни са предвиде-
ни 3000 културни събития,
като инициативата създава
изключителни възможнос-
ти за развитие на района.
Унгарският град Веспрем,
Тимишоара в Румъния и
Елефсина в Гърция са
Европейските столици на
културата за 2023 г. Те
поеха щафетата от Еш,

Съдът в Швейца-
рия решава проблеми-
те не само на хората,
но и на животните.
При развод на съпру-
зите именно съдът ре-
шава къде да остане
домашният любимец.
Ако мъжът е купил
котка или куче, но ня-
ма време да се грижи
за тях, при раздяла,
животните отиват при
жената. Законът защи-
тава всички без изклю-
чение - котки, кучета,
папагали ,  морски
свинчета.

Ако стопанинът
има дългове, се забра-
нява да се отнема лю-

Фреска с изображе-
ние на Херкулес като де-
те от древния град Хер-
кулан, унищожен заед-
но с Помпей при изриг-
ването на Везувий през
79 г., бе върната в Ита-
лия заедно с още 59 ре-
ликви, изнесени от кон-
трабандисти в САЩ,
съобщи Асошиейтед
прес.

Американските влас-

Спомняме си за леген-
дата на българското кино и
театър Коста Цонев. Той си
отиде на 25-и януари 2012
г.  Рождената му дата е 10
юни, но всъщност той е ро-
ден в София на 3 юни 1929
г. Детството на актьора не
е лесно. Губи баща си, ко-
гато е едва на 14 години, и
е принуден да започне ра-
бота, въпреки крехката си
възраст. Този етап  от жи-
вота му оказва силно влия-
ние на Коста Цонев - факт,
който красноречиво си про-
личава в мюзикъла "Баща
ми, бояджията" по сценарий

Великият Коста Цонев - актьорът,
който промени българското кино

Върнаха на Италия фреска от Херкулан Какви права имат животните по света

Унгарският град Веспрем - една от трите
Европейски столици на културата
Унгарският град Веспрем - една от трите
Европейски столици на културата

на брата - писателя сати-
рик Васил Цонев.

Коста Цонев завършва
Държавното висше театрал-
но училище, днес познато
като НАТФИЗ "Кръстьо Са-
рафов", специалност актьор-
ско майсторство в класа на
Стефан Сърчаджиев. Теат-
ралният му дебют е в роля-
та на Антон в "Младостта
на бащите" в Народния те-
атър за младежта. Цели 14
години работи в този теа-
тър, по време на кариерата
си играе също в театър Со-
фия и гастролира в Театър
199.

Поколения помнят Цо-
нев с ролята на Емил Боев,
донесла му изключителна
популярност в "Господин
Никой" и "Няма нищо по-
хубаво от лошото време", по
книгите на Богомил Райнов
за българското разузнаване.
Интересен факт е, че в
"Сватбите на Йоан Асен"
той се снима в две роли ед-
новременно,  замества по-
чиналия по време на сним-
ките Апостол Карамитев в
ролята на Йоан Асен. Меж-
дувременно изпълнява и ро-
лята на царския брат Алек-
сандър.

ти обявиха, че фреската
и десетки други задигна-
ти артефакти, озовали
се в частни колекции в
САЩ, ще бъдат върна-
ти на Италия. На цен-
ната находка от Херку-
лан е изобразен Херку-
лес като дете, борещ се
със змия. Сред по-цен-
ните експонати, предс-
тавени от официални
италиански и американ-

ски представители в
Рим, е на около 2600 г.,
мраморна скулптура на
главата на богинята
Атина от втори век пр.
н. е. Италия оценява ре-
ликвите на повече от 18
млн. евро. Закон от 1909
г. в Италия забранява
археологически находки
да напускат страната без
разрешение от власти-
те.

бимецът. Швейцарците
смятат, че животните
не отговарят за дейст-
вията на стопаните си.
Жителите на Швейца-
рия не забравят, че в
случай на нехайно от-
ношение към животни-
те ще получат глоба от
20 хиляди швейцарски
франка.

В Тайланд слонове-
те са свещени живот-
ни, имат особени пра-
ва, закрепени от зако-
на. Те са с регламен-
тиран работен ден до
8 часа, паспорт и ме-
дицинска застраховка.
Може да се трудят са-
мо ако са от 14 до 60

години. След 60 изли-
зат в пенсия, като дър-
жавата осигурява на
бедстващите обелени
банани.

В Индия имат рес-
пект към кравите и към
делфините. Последни-
те се смятат за прите-
жатели на интелект,
особено чувствителни
при това. Затова се
забранява да участват
в шоу програми. Съг-
ласно закона за защи-
та на животните в Ав-
стрия през 2004 г. е
приет закон, съгласно
който  малките пилен-
ца да не се отглеждат
в тесни клетки.
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Министрите
на вътрешните работи и по
миграционните въпроси на
страните - членки на ЕС, се
срещнаха вчера в Стокхолм, за
да обсъдят въпроси, свързани с
въвеждане на визови ограниче-
ния и с подобряването на
координацията в блока за
връщане на повече мигранти,
на които е било отказано
правото на убежище в Европа,
обратно в родните им страни,
включително в Ирак. Три години
след като 27-те страни - членки
на ЕС, се съгласиха да ограни-
чат издаването на визи за
граждани на държави, за които
се смята, че не сътрудничат на
Съюза относно приемането
обратно на свои граждани, на
които е отказано убежище в
блока, само Гамбия бе наказана
официално. Европейската
комисия предложи подобни
мерки по отношение на Ирак,
Сенегал и Бангладеш. Общият
процент на ефективното
връщане на мигранти без право
на убежище в ЕС остава на
ниво от 21% през 2021 г.,
според последните данни на
Евростат.
Мъж с мачете
уби един човек и рани други
четирима при нападение на две
църкви в южния испански град
Алхесирас, община Кадис.
Веднага след това той бе
арестуван от Националната
полиция и задържан, а срещу
него се води следствие за
възможна терористична атака с
религиозни подбуди. Нападате-
лят Ясин Канза, който е с
мароканско гражданство, е бил
въоръжен с мачете. Въпреки че
МВР остава предпазливо в
коментарите си по отношение на
нападението, Националният съд,
който отговаря за терористични-
те въпроси в Испания, обяви, че
разследва въпроса като
възможен тероризъм, докато
ислямската общност в района
не се поколеба да го определи
като "подла терористична атака".
Силни дъждове
наводниха пътища в Гърция и
трафикът е силно затруднен.
Гражданска защита изпраща
съобщения по мобилните
телефони за изключително
внимание в област Атика,
където има много наводнени
пътища, а пътната полиция спря
движението по рисковите
участъци. Силните дъждове
доведоха до спиране на
автомобилния трафик и на
някои острови, където има и
паднали скали. Да се пътува
само при крайна необходимост,
а ако е възможно, да се
избягва движение и в област
Евия и Халкида, предупрежда-
ват властите. Синоптиците
предупреждават за обилни
снеговалежи, а полицията
масово проверява за вериги
всички автомобили, независимо
в каква посока се движат.

Целите на Русия в Ук-
райна остават непромене-
ни, заяви в сряда руският
президент Владимир Путин.
Той говори на среща със
студенти по повод Татя-
нинден, който в Русия е и
Ден на студента, предава
Епицентър.

"Целта (на специалната
военна операция), както
съм казвал много пъти пре-
ди, е преди всичко да бъ-
дат защитени хората и са-
мата Русия от заплахите, за
които се правят опити да
бъдат създадени в нашите
собствени исторически те-
ритории в съседство с нас.
Не можем да позволим то-
ва да се случи", заяви рус-
кият президент. Той припом-
ни, че след Втората светов-
на война окупирана Герма-
ния е била разделена на че-
тири сектора - американс-

Москва, 25 януари: Руският президент Владимир Путин говори пред
студенти в Московския държавен университет "Ломоносов" по повод

Деня на студентите в Русия и ден на св. Татяна
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ки, английски, френски и съ-
ветски. По неговите думи
Съветският съюз е прекра-
тил действието на този оку-
пационен статут чрез юри-
дически стъпки, а САЩ не

са направили това. "Строго
погледнато, формално и
юридически на територия-
та на Федерална републи-
ка (Германия) има амери-
кански окупационни войс-

ки. И всъщност това е точ-
но така - там има много вой-
ски", заяви руският лидер.

Путин подчерта, че Русия
е не само част от световна-
та култура, но и много важ-
на част и трябва да бъде
разбрано значението и ро-
лята на руската култура за
световното многообразие.
Защитата на "брака, като съ-
юз между мъж и жена" се е
превърнала в принцип на
руската културна политика,
каза още руският лидер. А в
указ на държавния глава,
публикуван на 25 януари на
официалния портал за прав-
на информация на Русия, пи-
ше, че "защитата на тради-
ционните семейни ценнос-
ти и институцията на брака
като съюз на мъж и жена"
ще бъде част от основните
държавни политики в об-
ластта на културата. ç

Нидерландски хакер,
арестуван през ноември м.
г., се е сдобил и е предло-
жил за продажба пълните
имена, адреси, дата на раж-
дане на почти всички жите-
ли на Австрия, съобщи авс-
трийската полиция, цитира-
на от Ройтерс и БТА.

Потребител, за когото се
предполага, че е самият ха-
кер, е предложил данните
за продажба в онлайн фо-
рум през май 2020 г., посоч-
вайки, че те съдържат "пъл-

Íèäåðëàíäñêè õàêåð ïîõèòèë ëè÷íèòå äàííè íà áëèçî 9 ìëí. äóøè
ните имена, пола, адреса и
датата на раждане на почти
всеки гражданина" на Авст-
рия, се казва в изявление
на полицията. В изявление-
то се казва също, че разс-
ледващите са потвърдили
автентичността на данните.
Става дума за личните дан-
ни на близо 9 млн. души.
Трябва да се има предвид,
че населението на Австрия
е приблизително 9,1 млн. ду-
ши. На сайта хакерът е пред-
ложил за продажба подоб-

ни данни от Италия, Нидер-
ландия и Колумбия, съобщи
австрийската полиция, до-
пълвайки, че не разполага
с повече подробности.

Информацията от Австрия
е т. нар. регистрационни дан-
ни - основна информация,
вкл. настоящ адрес, която
жителите трябва да предос-
тавят на властите. "Тъй като
тези данни са достъпни в ин-
тернет, трябва безусловно да
се приеме, че те, изцяло или
частично, неизбежно са в ръ-

цете на престъпници", заяви
полицията, като добави, че
се смята, че неизвестни хо-
ра са платили за данните.
25-годишният заподозрян,
който е бил арестуван в
апартамент в Амстердам, е
бил познат на международ-
ната полиция и се разслед-
ва от нидерландската поли-
ция и съдебните власти, съ-
общи австрийската полиция.
Говорител добави, че изяв-
лението е публикувано едва
сега, за да не бъдат възпре-

пятствани тези разследва-
ния. Полицията не даде под-
робности за последствията
за сигурността на данните на
австрийците. ç

Американският президент Джо Байдън заяви, че един танков батальон
съгласно украинските норми, съставен от танкове M1, отива в

Украйна. Става въпрос за общо 31 танка "Ейбрамс". "Това са най-
изпитаните танкове в света, но и най-трудните за ползване. Затова
даваме и частите, които ще са необходими за поддръжката им. Ще

започнем да тренираме и украински военни как да ползват машините
възможно най-бързо", посочи Байдън.

От стр. 1

Президентът на САЩ
Джо Байдън заяви, че
танковете не представля-
ват "никаква заплаха за
нападение" срещу Русия и
че те са необходими, за
да помогнат на украинци-
те "да подобрят способ-
ността си да маневрират
на открит терен", пише
Епицентър.

Украйна иска да получи
стотици модерни танкове,
за да придобият войските
й огневата мощ, нужна
им, за да пробият руските
отбранителни линии и да
си възвърнат окупираните
територии на юг и на
изток. Досега и Украйна,
и Русия разчитаха пре-
димно на танкове Т-72 от
съветската епоха. Русия,
която започна войната,
нахлувайки в Украйна на
24 февруари миналата
година, все по-често
представя този конфликт
като конфронтация с
НАТО.

"Ходът на специалната
военна операция в Украйна
показва, че САЩ и НАТО
възнамеряват да продъл-
жат да полагат усилия да
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протакат този военен
конфликт и са се превърна-
ли в участници в него",
заяви вчера Николай
Патрушев, близък съюзник
на президента Владимир
Путин и секретар на Съве-
та за сигурност. Агенция
"Интерфакс" го цитира да
казва, че "дори с края на
"горещата фаза" на конф-
ликта в Украйна англосак-
сонският свят няма да
спре марионетната война
срещу Русия и нейните
съюзници."

Бързите действия и
изпращането на достатъч-
но танкове към Украйна
са ключови за отбраната
на Киев срещу Русия,
заяви в сряда вечерта
украинският президент
Володимир Зеленски. Във
вечерното си видеообръ-
щение той каза, че е
разговарял с генералния
секретар на НАТО Йенс
Столтенберг и е призовал
за доставки на ракети с
голям обсег и на самолети
като допълнение към
ангажимента на САЩ и
Германия да предоставят
на страната му модерни
бойни танкове. "Ключът

сега е бързината и коли-
чеството. Бързите дейст-
вия за обучение на наши-
те военни. Скоростта на
доставка на танкове за
Украйна. Количеството на
логистиката за танковете.
Трябва да сформираме
такъв "танков юмрук",
такъв "юмрук на свобода-
та", след ударите на който
тиранията няма да се
надигне отново. Можем да

го направим заедно.
Колкото по-голяма отбра-
нителна подкрепа получа-
ват нашите герои на
фронта от света, толкова
по-бързо ще приключи
агресията на Русия и
толкова по-надеждни ще
бъдат гаранциите за
сигурност за Украйна и
всички наши партньори
след войната", посочи
Зеленски. ç
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Ãðèøà Ãàí÷åâ ïîêàíè Ñòîè÷êîâ è

îùå 39 äóøè íà Îáùî ñúáðàíèå
Ще бъдат
гласувани
персонални
промени в
Съвета на
директорите,
след като
Юлиян Инджов
обяви, че е
продал
акциите си

На 11 февруари 2023 го-
дина собствениците на
ЦСКА ще се съберат, за да
проведат Общо събрание на
акционерите. То е свикано
след заседание на Съвета
на директорите, на което са
присъствали Искра Григоро-
ва и двамата най-големи ак-
ционери в клуба - Гриша
Ганчев и Юлиян Инджов, ко-
ито имат по 38 100 акции
(38,1%). Покана за Общото
събрание получават 41
души, включително и Хрис-
то Стоичков, който държи
20 000 акции (20%). Камата
е третият най-голям акцио-
нер. Останалите 38 души
притежават по 100 акции
(по 0,1% от дружеството),
съобщава Спортал.

На Общото събрание ще
се подложат на гласуване
взетите от Ганчев, Инджов

и Григорова решения по
време на Съвета на дирек-
торите. Най-любопитна се
очертава точка 3. В нея ще
се гласува за персонални
промени в Съвета на ди-
ректорите. Не и изключе-
но там да попадне Данаил
Ганчев, който към този мо-
мент не заема длъжност в
клуба. Припомняме, че пре-
ди няколко дни Юлиян Ин-
джов обяви пред БЛИЦ, че
е продал акциите си на Гри-
ша Ганчев. Очакванията са,
че на 11 февруари той ще
излезе официално от уп-
равлението на дружество-
то за сметка на сина на
Гриша Ганчев.

Придобиването на акци-
ите от Инджов пък ще нап-
рави фамилия Ганчеви ма-
жоритарни собственици на
ЦСКА със 76,2 %, а легенда-
та на българския футбол и
ЦСКА - Христо Стоичков, ще
се превърне от третия във
втория най-голям акционер.

Ето имената на всички
акционери към този мо-
мент: Гриша Ганчев - 38 100,
Юлиян Инджов - 38 100,
Христо Стоичков 20 000.
Останали акционери прите-
жават по 100 акции: Асен
Георгиев, Иван Чипев, Ге-
орги Нинов, Гошо Маринов,
Данко Пешев, Петър Хрис-
тов, Николай Николов, Не-

шо Пейков, Николай Йотов,
Цветан Йотов, Антон Ми-
шев, Борислав Божков,
Цветан Марков, Драгомир
Стоянов, Марин Иванов,
Тошко Стоев, Речо Речев,
Николай Николов, Стоян
Пантев, Николай Маринов,
Кирил Георгиев, Иван Ива-
нов, Димитър Жеков, Ла-
зар Лазаров, Красимир
Иванов, Пламен Христов,
Тодор Илиев, Новак Ива-
нов, Петко Петков, Ради
Карастоянов, Румен Пав-
лов, Димитър Павлов, Люд-
мил Павлов, Генади Генов,
Лазар Масларски, Димитър
Хаджиев, Красимир Стоев
и Христо Лазаров. ç

ГРАДСКА ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "Н А Р К О О П - С О Ф И Я"
гр. София, ул. "С. Врачански" № 30 ЕИК 000627056 email: gpknarcoop@gmail.com

П О К А Н А
На основание чл. 46 от Устава на кооперацията се свиква

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ
на селищният /квартален/ кооперативен съвет и член-кооператорите от Централната част

на град София, което ще се състои на 07.02.2023 година, от 11.00 часа, в заседателната
зала на ул. "Софроний Врачански" № 30, при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на селищният /квартален/ кооперативен съвет за дейността му през
2022 година.

2. Заключение на селищната /квартална/ контролна комисия за дейността на селищният
/квартален/ кооперативен съвет през 2022 година.

3. Избор на пълномощници /делегати/ за годишното отчетно събрание на кооперацията.

От стр. 1

Петко Христов игра в
9 мача за Специя от на-
чалото на сезона в Се-
рия "А". Юношата на Сла-
вия започна титуляр в
четири от тях.  Христов
замина за Италия още
през 2017 г., когато "бе-
лите" го продадоха на
Фиорентина. Защитникът
беше преотстъпван пос-
ледователно на Тернана,
Бишелие и Про Верчели,
а през 2021 година "вио-
летовите" го продадоха
на Специя.

В същото време друг
български национал - Ди-
мо Кръстев, спечели Су-
перкупата на Италия в
Примаверата. Талантът от
Бургас и съотборниците
му във Фиорентина до 19
години ликуваха на фи-
нала в Монца след успех
с 2:1 срещу Интер. На те-
рена беше и друг наш на-
ционал - нападателят на
"нерадзурите" Никола
Илиев.

И двамата български
таланти започнаха титу-
ляри, а малко преди края
Кръстев бе принудител-
но заменен заради кон-
тузия. Защитникът има-
ше аркада след сблъсък
с противник, а освен то-
ва игра с гипс на дясна
ръка.

Припомняме, че Интер
стана шампион в Прима-
верата, след като в края
на май миналата година
Никола Илиев се превър-
на в златна резерва и до-
несе титлата с гол в про-
дълженията срещу Рома.
Фиорентина пък завою-
ва Купата на Италия след
успех над Аталанта, в кой-
то Димо Кръстев бе на
терена от първата до пос-
ледната минута. ç

Ïåòêî Õðèñòîâ

ïîäïèñà

ñ Âåíåöèÿ

Собственикът на ЦСКА Гриша Ганчев (с цигарата) и Христо Стоичков след дълга пауза изненадващо се появиха
заедно на стадион "Българска армия" на 2 април 2022 година

Бащата на Новак Джокович - Сър-
джан, беше заснет как позира с фе-
нове, държащи руския флаг, а един
от тях бе облечен с фланелка със
"Z". Възможно е Сърджан Джокович
да се е заснел точно с четиримата
души, които по-рано през турнира

Áàùàòà íà Äæîêîâè÷ ïîçèðà ñ ðóñêèÿ ôëàã â Ìåëáðúí
бяха разпитани от полицията на ща-
та Виктория, защото по време на
мач вдигаха флаг с лика на Влади-
мир Путин. 62-годишният Сърджан
бил чут да казва: "Да живеят русна-
ците!".

С това си поведение Сърджан  пре-

Íîâèÿò áðàçèëåö â Ëåâñêè îáåùà äà áåëåæè ìíîãî ãîëîâå
Едно от новите попълне-

ния в Левски - Рикардиньо,
говори пред клубната теле-
визия. 21-годишният бразил-
ски нападател се закани на
съперниците на "сините",
обяснявайки, че ще се стре-
ми да бележи гол след гол.
Рикардиньо блесна в пос-
ледните две контроли на ти-
ма на Станимир Стоилов в
Дубай, вкарвайки по две по-
падения.

"Чувствам се отлично. То-
зи един месец е много до-
бър за мен, защото започ-
нах работа със съотборни-
ците ми. Много е важно, че
започнах да вкарвам голо-
ве. Става дума за подготов-
ка и приятелски мачове, но
въпреки това е важно. Ча-
кам да дойде и първенст-
вото, защото там е от по-
голямо значение", започна
Рикардиньо.

"Уелтън, Роналдо и Цуна-
ми ми помогнаха, но и ос-
таналите момчета от отбо-

ми каза, че има интерес, не
чаках втора покана и сега
съм много щастлив. Стани-
мир Стоилов винаги ми да-
ва съвети. Обяснява ми как
да се позиционирам по те-
рена, така както на него му
харесва. Това също е нещо,
което ми помага да свик-
на. Мисля, че до началото
на първенството ще привик-
на към изискванията", до-
бави 21-годишният напада-
тел.

"Тази година искам да
вкарам много голове за
Левски. Целта е да се кла-
сираме за европейските

турнири. Надявам се да по-
могна с максимален брой
голове. Бих казал на фено-
вете ни да продължават да
ни подкрепят, както са го
правили до този момент",
завърши Рикардиньо.

Левски победи латвийс-
кия Рига с 2:0 в четвъртата
си контрола от лагера в Ду-
бай, втора между двата ти-
ма в последните няколко
дни. Преди това "сините"
победиха латвийците с 3:2,
загубиха със същия резул-
тат от Ал Кувейт и спече-
лиха с 2:1 над дубайския
Ал Насър. ç

дизвика реакция на Австралийската
федерация по тенис, която е органи-
затор на турнира. Към Сърджан Джо-
кович и цялото семейство на Ноле е
отправено предупреждение да се въз-
държат от показване на руския флаг
на австралийска земя. ç

Бразилското попълнения в Левски Рикардиньо бързо се адаптирал
благодарение на своите сънародници в отбора

ра ме приемат много доб-
ре. Мисля, че се адаптирах
на 100%. Много е важно, че
имам сънародници в отбо-

ра. Постоянно сме заедно",
каза още бразилецът.

"Бързо приех да дойда в
Левски. Когато моят агент



ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

15 27.01.2023

София 1301
ул. „Позитано“ 20А
факс 944-26-26

email - vestnik_zemia@abv.bg;
zemia_core@abv.bg

web - zemia-news.bg

ИЗДАТЕЛ
Проф. Светлана ШАРЕНКОВА

Управител на КООПМЕДИЯ ООД
ssharenkova@abv.bg

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

Проф. д.ик.н. Димитър ИВАНОВ
944-10-20

Теофан ГЕРМАНОВ

Ваня БОЮКЛИЕВА

ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Теофан ГЕРМАНОВ

946-19-02

ПЪРВИ ЗАМ. ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Георги ГЕОРГИЕВ

ЗАМ. ГЛАВЕН РЕДАКТОР
Гаврил ГАВРИЛОВ

ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР
Венцислав ЗАФИРОВ

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Георги ГЕОРГИЕВ

ИКОНОМИКА, ЗЕМЕДЕЛИЕ,
КООПЕРАЦИЯ

Петър ХАДЖИЕВ

МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА
Володя СТРАТИЕВ

КУЛТУРА
zemia_kultura@abv.bg
Теменужка ХРИСТОВА

СПОРТ
zemia_sport@abv.bg
Гаврил ГАВРИЛОВ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Съботник
Теменужка ХРИСТОВА

Патриот и Турция днес
Теофан ГЕРМАНОВ

СТИЛИСТ
Добромира МАНЕВА

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН
Величка ТАСКОВА,
Светлана ВУЧКОВА,
Венцислав ЗАФИРОВ

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И РЕКЛАМА
944-10-26

reklamenotdel_zemia@abv.bg
Рекламите и обявите се заплащат
авансово по банковата сметка

или в брой

БАНКОВА СМЕТКА
Райфайзенбанк АД, София

IBAN BG39RZBB91551060382418
Банков код BIC RZBBBGSF

РА ЕВРОМЕДИЯ ООД

Счетоводство, Каса
944-10-26

Печат Алианс Медиапринт

Вестник ЗЕМЯ
е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –

излизащ от 1 май 1958 г.

ISSN 0861-2315

ÇÅÌß

ÁÍÒ 1

05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова и Симеон Иванов
09.20 100% будни - сутрешно токшоу с

Мария Андонова и Стефан А. Щерев
11.00 Култура.БГ - предаване за култура с

Димитър Стоянович
12.00 По света и у нас
12.25 Новини на турски език
12.30 Светът на жестовете
13.00 Последният печели /п/
14.00 Малки истории
15.00 Принцеса Лилифее - анимационен

филм
15.15 Колкото повече сме заедно - тв филм
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

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

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 Следите остават
22.30 Вечната музика
23.00 По света и у нас
23.25 Извинявайте, че не ви намерихме -

игрален филм /копродукция, 2019
г./, режисьор Кен Лоуч, в ролите:
Крис Хичън, Деби Хъниууд, Рис Сто-
ун, Кейти Проктър и др. (12)

01.10 Светът и ние /п/
01.35 100% будни /п/
03.10 Култура.БГ /п/
04.05 Колкото повече сме заедно - тв филм

/п/
04.25 По света и у нас /п от 20:00 часа/

ÁÍÒ 3

05.15 Йога с Деси Атанасова - предаване
за здравословен начин на живот
/4 епизод/

06.00 Европейско първенство по биатлон:
20 км индивидуален старт /мъже/

08.05 Ветроходство, Route du Rhum: Дести-
нация Гваделупа - магазинно преда-
ване

09.00 В открития космос - документален
филм /1 епизод/

09.25 The Grid - предаване за автомобилни
спортове - магазинно предаване
/10 епизод/

09.50 Йога с Деси Атанасова - предаване
за здравословен начин на живот
/5 епизод/

10.45 Аз съм...
11.00 В търсене на съвършенството - доку-

ментален филм
11.25 Европейско първенство по биатлон:

7,5 км спринт /жени/ - пряко преда-
ване от Ленцерхайде /Швейцария/

12.50 Световна купа по сноуборд: парале-
лен гигантски слалом

14.05 Спортни новини
14.10 Рали Тарга Тасмания - обзор
14.55 Европейско първенство по биатлон:

10 км спринт /мъже/ - пряко преда-
ване от Ленцерхайде /Швейцария/

16.40 Гостите на "Банско филм фест" 2022:
Дойчин Боянов /България/ - разго-
вор с участници в Международния
фестивал на планинарското и екст-
ремно кино

17.15 Последният печели - забавно-позна-
вателно семейно куиз шоу

18.15 В открития космос - документален
филм /2 епизод/

18.40 Автомобилизъм: Льо Ман Класик -
обзорна програма

19.30 Туризъм БГ
20.00 Световна купа по сноуборд: парале-

лен гигантски слалом - пряко преда-
ване от Блу Маунтин /Канада/

21.10 Гостите на "Банско филм фест" 2022:
Барбара Зангерл /Австрия/ и Якопо
Лархер /Италия/ - разговор с участ-
ници в Международния фестивал на
планинарското и екстремно кино

21.20 Извън играта
21.50 Спортни новини
22.00 Викингите 6 - сериен филм /4 епи-

зод/ /п/ (16)
22.45 Викингите 6 - сериен филм /5 епи-

зод/ (16)
23.30 Европейско първенство по биатлон:

10 км спринт /мъже/
01.15 Спортни новини
01.25 Европейско първенство по биатлон:

7,5 км спринт /жени/

02.50 Световна купа по сноуборд: парале-
лен гигантски слалом

04.05 Викингите 6 - сериен филм /5 епи-
зод/ /п/ (16)

04.50 Аз съм...

bTV

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

даване с водещ Златимир Йочев
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.40 "Комиците и приятели" /п./
13.30 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.30 "Огледален свят" - сериал
15.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване с водеща Цветанка Ризова
18.00 "Стани богат" - куиз шоу с водещ

Михаил Билалов
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Опасно изкушение" - се-

риал, с. 4, еп. 95
21.00 Премиера: "Кланът" - сериал, еп. 15
22.00 "Скъпи наследници" - сериал, еп. 104
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Опасни улици" - сериал, с. 15
00.30 "Като на кино" - предаване за кино
00.40 "Татенца" - сериал, еп. 11, 12
02.40 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.35 "Огледален свят" /п./ - сериал

bTV ACTION

05.15 "Блудният син" - сериал, с. 2, еп. 8
06.00 Анимационен блок: "Дракони: Защит-

ниците на Бърк" - сериал, еп. 17 - 20
08.00 "Блудният син" - сериал, с. 2, еп. 8
09.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 12
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 5
11.00 "Мръсният Джон: Историята на Бети

Бродерик" - сериал, еп. 2
12.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 2
13.00 "Грешният съпруг" - трилър (САЩ,

2019), режисьор Бен Майерсън, в
ролите: Рик Коснет, Ранди Краудър,
Шарлът Греъм, Форест Хофман и др.

15.00 "Блудният син" - сериал, с. 2, еп. 9
16.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 13
17.00 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 3
18.00 "Мръсният Джон: Историята на Бети

Бродерик" - сериал, еп. 3
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" -

сериал, с. 5, еп. 6
20.00 Екшън в 8: "Орелът: Криминална

одисея" - сериал, еп. 23
21.00 "Последното кралство" - сериал, с. 3,

еп. 9
22.00 Екшън петък: "Бойка: Фаворитът" -

екшън, спортен, криминален (САЩ,
България, 2016), в ролите: Скот Ад-
кинс, Теодора Духовникова, Алон
Абутбул, Юлиян Вергов, Брахим Ача-
баке, Валентин Ганев, Башар Рахал,
Явор Бахаров и др. [14+]

23.45 "Последното кралство" - сериал, с. 3,
еп. 9

00.45 "Мръсният Джон: Историята на Бети
Бродерик" - сериал, еп. 3

01.45 "Опасни улици" - сериал, с. 5, еп. 3
02.45 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 6
03.45 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 13
04.45 "Да Знаеш Как" - предаване за ре-

монти и обзавеждане (2022), еп. 4

bTV COMEDY

06.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал,
с. 14, еп. 9, с. 15, еп. 1

07.00 "Круд" - сериал, анимация
07.30 "Мистър Пибоди и Шърман" - сериал,

анимация, с.2
08.30 "Шитс Крийк" /п./ - сериал
09.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
10.00 "Малките пакостници спасяват поло-

жението" - комедия, семеен (САЩ,
2014), в ролите: Дорис Робъртс, Грег
Гърман, Лекс Медлин, Валъри Азлин

12.00 "Съни Бийч" /п./ - сериал
13.00 "Маркъс" /п./ - сериал
14.00 "Съседката Милева" /п./ - сериал
15.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
16.00 "Татковци" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
17.30 "Комиците и приятели"
18.00 "Татковци" - сериал, еп. 33
19.00 "Маркъс" - сериал, с. 2, еп. 8, 9
20.00 Премиера: "Съседката Милева" - се-

риал, еп. 10
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 7,

еп. 13
22.00 "Съни Бийч" - сериал, с. 2, еп. 11
23.00 "Шитс Крийк" - сериал, еп. 9, 10

00.00 "Малките пакостници спасяват поло-
жението" /п./ - комедия, семеен
(САЩ, 2014)

02.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сери-
ал

03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Дъ Шоуто" /п./
04.00 "Татенца" - сериал, еп. 41

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 5, еп.
6, 7

08.00 "Безкраен купон" - комедия (САЩ,
2018), в ролите: Малиса Маккарти,
Мат Уолш, Моли Гордън, Бен Фалкон,
Джаки Уийвър, Стивън Рут, Мая Ру-
долф, Крис Кавалиър и др.

10.00 "Ривърдейл" - сериал, с. 5, еп. 8, 9
12.00 "Приемане в Принстън" - комедия,

романтичен (САЩ, 2013), в ролите:
Тина Фей, Пол Ръд, Нат Улф, Глория
Рубен, Уолас Шон и др.

14.15 "Малкият непознат" - драма, мистъ-
ри, хорър (Великобритания, Ирлан-
дия, Франция, 2018), в ролите: До-
нъл Глийсън, Уил Полтър, Рут Уилсън,
Лив Хил, Шарлот Раплинг, Кейт Фи-
липс, Джош Дилън, Лорн Макфадиън

16.30 "Най-великият шоумен" - биографи-
чен, музикален, драма (САЩ, 2017),
в ролите: Хю Джакман, Ребека Фър-
гюсън, Зак Ефрон, Пол Спаркс, Зен-
дея, Мишел Уилямс и др.

18.30 "На един черпак разстояние" - ро-
мантичен, драма (Индия, ОАЕ, САЩ,
2014), в ролите: Хелън Мирън, Ом
Пури, Маниш Даял, Шарлот Льо Бон,
Амит Шах, Мишел Блан и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Бандата на Оушън 2" - криминален,

трилър (САЩ, 2004), в ролите: Джордж
Клуни, Брад Пит, Мат Деймън, Елиът
Гулд, Анди Гарсия, Дон Чийдъл, Джу-
лия Робъртс, Венсан Касел, Катрин
Зита-Джоунс, Кейси Афлек и др.

23.30 "Индианаполис: Смели мъже" - исто-
рически, екшън, военен, драма (САЩ,
2016), в ролите: Никълъс Кейдж, Том
Сайзмор, Томас Джейн, Мат Лантър,
Джеймс Римар, Ютака Такеучи  [14+]

02.00 "Ченге в детската градина" - комедия,
екшън (САЩ, 1990), в ролите: Ар-
нолд Шварценегер, Пенелъпи Ан Ми-
лър, Кати Мориарти, Каръл Бейкър,
Памела Рийд, Линда Хънт, Ричард
Тайсън и др.

04.15 "Рискована бременност" - трилър (тв
филм, Канада, 2017),в ролите: Ели-
забет Арноа, Ана Ван Хуфт, Райън
Уилямс, Никол ЛаПлака и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Пресечна точка" /п/
06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една жена" - сериен филм
13.30 "Остани с мен: Завинаги" - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Семейни войни" - тв игра
18.00 "Голямото преследване" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - риалити
21.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 10

22.00 "Честни измамници: Отново в играта"
(премиера) - сериал, сезон 1

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Безкрайност" - сериал, сезон 1
00.30 "Черният списък" - сериал, сезон 5
01.20 "Домът, в който си роден, е твоята

съдба" - сериал
02.15 "Не пускай ръката ми" - сериал
03.00 "Песента на живота" - сериал

Äèåìà

06.45 "Транспортер" - сериал, сезон 2 /п/
07.45 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

10 /п/
08.45 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 16, 2

епизода /п/
11.00 "Престъпни намерения" - сериал, се-

зон 7 /п/
12.00 "Фалко" - сериал, сезон 3 /п/
13.00 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

10
14.00 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 16, 2

епизода
16.00 "Престъпни намерения" - сериал, се-

зон 7
17.00 "Юмрукът на трите нинджи" - екшън-

комедия с уч. на Виктор Уонг, Чарлз
Нейпиър, Майкъл Трейнър и др.

19.00 "Транспортер" - сериал, сезон 2
20.00 "Фалко" (премиера) - сериал, сезон 3
21.00 "Рей Донован" (премиера) - сериал,

сезон 2
22.00 "Обир" - екшън с уч. На Джийн

Хекман, Дани Де Вито, Делрой Лин-
до, Ребека Пиджън, Сам Рокуел и др.

00.15 "Фрактура" - предаване за рок музи-
ка /п/

02.15 "Рей Донован" - сериал, сезон 2 /п/

Êèíî Íîâà

06.30 "В кадър"
07.00 "Мистерии в сутрешния блок: Убий-

ство в менюто" - мистери с уч. на
Холи Робинсън Пийт, Рик Фокс, Ка-
рън Робинсън, Анна ван Хуфт /п/

08.50 "Дар за Коледа" - семейна комедия с
уч. на Питър Порт, Али Либерт, Тина
Лифорд и др. /п/

11.00 "Цветарница на мистериите: Послед-
ният детайл" - мистери с уч. на Брук
Шийлдс, Бренън Елиът, Бю Бриджис,
Кейт Дръмънд и др.

13.10 "Мумията" - приключенски екшън с
уч. на Брендън Фрейзър, Рейчъл Уайз,
Джон Хана, Кевин О'Конър, Арнолд
Вослу, Джонатан Хайд, Патриша Ве-
ласкес, Одет Фер и др. /п/

15.45 "Търсач на удоволствия" (премиера)
- приключенски филм с уч. на Хелън
Мирън, Доналд Съдърланд, Кристиан
Маккей, Джанел Малоуни и др.

18.00 "Земята: Ново начало" - екшън-фан-
тастика с уч. на Уил Смит, Джейдън
Смит, Софи Оконедо, Зои Кравиц /п/

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

21.00 "Мумията се завръща" - приключен-
ски екшън с уч. на Брендън Фрейзър,
Рейчъл Уайз, Джон Хана, Арнолд
Вослу, Одет Фер, Патриша Веласкес

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

00.40 "Добре дошли у дома" - трилър с уч.
на Емили Ратайковски, Арон Пол,
Рикардо Скамарчио, Кати Луиз Саун-
дерс, Алис Белагамба, Франческо
Аквароли и др.

Тв програма - петък, 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.

Времето

bTV Cinema, 18.30 ч., "На един черпак разстояние" -
романтичен, драма (Индия, ОАЕ, САЩ, 2014),

режисьор Ласе Халстрьом, в ролите: Хелън Мирън,
Ом Пури, Маниш Даял, Шарлот Льо Бон, Амит Шах,

Мишел Блан и др.

Днес ще се задържи облач-
но, с валежи. В Източна Бълга-
рия ще вали дъжд, в Западна -
сняг, по поречието на Дунав -
дъжд и сняг. Остават и условия-
та за поледици. Значителни по
количество ще са валежите в
централната част от страната. В
Югозападна България само на

отделни места ще превали слаб
сняг. В източните райони вятъ-
рът ще е умерен от североиз-
ток, в западните - предимно
слаб от северозапад. Минимал-
ните температури ще са от ми-
нус 2° до 3°, а максималните  -
от 2° до 7°, малко по-високи
по Черноморието. В събота тем-

пературите ще се понижат
още, в западната част от стра-
ната с градус-два, в източна-
та - с четири-пет градуса. Ва-
лежи ще има в Северна Бъл-
гария и планините, ще са пре-
димно от сняг, в североизточ-
ните райони - от дъжд и сняг.

НИМХ/БТА
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Филмова седмица по повод
Международния ден за възпо-
менаване на жертвите на Хо-
локоста започна от 24-ти и
продължава до 31 януари във
филмотечното кино "Одеон".
Това съобщават от организа-
цията на евреите в България
"Шалом", инициатори на про-
екта, съвместно с международ-
ния филмов фестивал Master
of Art и с подкрепата на Сто-
личната община.

През 2005 г. ООН обявява
27 януари за Международен
ден за възпоменаване на жер-
твите на Холокоста. Това е да-
тата, на която през 1945 г. е
освободен най-големият на-
цистки концентрационен лагер
"Аушвиц-Биркенау", където са
убити над 1,1 милиона души.
Тази година се отбелязва и 80-
ата годишнина от спасяване-
то на българските евреи и ус-
поредно с това почитаме па-
метта на 11 343 евреи от Бе-
ломорието, Вардарска Маке-
дония и град Пирот.

"Филмова седмица в памет
на жертвите на Холокоста"
представя пред широката пуб-

Четирима оперни артис-
ти от школата на Райна Ка-
баиванска ще изпълнят
арии и ансамбли пред пуб-
ликата в Париж на 10 фев-
руари. Концертът е в опе-
рата на Бастилията, а в за-
лата ще присъства и сама-
та Райна Кабаиванска. Зри-
телите ще чуят произведе-
ния на Бах, Доницети, Бер-
лиоз, Верди, Пучини, които
ще изпълнят Александрина
Михайлова, Божидар Бож-
килов, Вероника Симеони и
Джузепе Инфантино.

"Четиримата оперни ар-
тисти са с обещаващи ка-
риери и на световно ниво",
пишат от Българския култу-
рен институт. Александрина
Михайлова се обучава в Ла
Скала, Милано, където през
2021 г. печели място в Ака-
демията за млади певци в
надпревара с 430 кандида-
ти от целия свят. Тя е на 17
години, когато е приета в
майсторския клас на Рай-
на Кабаиванска.

В Унгарския държа-
вен оперен театър на
Будапеща на 28 януа-
ри ще се състои пре-
миерата на операта
"Война и мир" на рус-
ки език, съобщи РИА
Новости. Спектакълът е
четири часа, създаден
с Болшой театър на
Женева, режисьор е
каталуанецът Каликсто
Бийето. Ще се играе
седем пъти през януа-
ри и февруари. В пос-
тановката са ангажира-
ни 28 солисти, изпъл-
няващи 45 роли. "Рус-
кият е удивителен език,
музиката на Сергей
Прокофиев може да се
изрази само чрез не-
го", каза художествени-
ят ръководител Андраш
Алмаши-Тот. Изпълни-
телка на партията на
Наташа Ростова е Анд-
реа Брашои. Диригент
е Алан Бурибаев. ç
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Жюстин Томс
ще представи романа си
„На лунна светлина“
Жюстин Томс ще предста-
ви романа си "На лунна
светлина" на 31 януари от
17.30 ч. в Исторически
музей - Дряново. През
последните 10 години
авторката работи задъл-
бочено по темата за
гоненията над арменците
около 1915 г. в Европа
преди, по време и след
Втората световна война.
Книгата разкрива нелекия
живот на една арменка,
която като дете бяга от
кланетата в Турция в
Париж. По-късно се
омъжва и заживява в
България. Но идва Втора-
та световна война и
семейството й е разбито,
тя губи децата си, съпруга
си, дома си.

Завършиха 55-ите
Яворови януарски дни
С представяне на книгата
на Катя Зографова "Фани
Попова-Мутафова - житие
и страдание" завърши
55-ото издание на
Яворовите януарски дни в
Чирпан. Събитието се
проведе в къща музей
"Пейо К. Яворов". Яворо-
вите януарски дни в
родния град на поета
започнаха в деня на
неговото рождение -
13 януари, където беше
запален Яворовият огън
на поезията. За носител
на националната Яворова
литературна награда бе
обявен писателят Борис
Христов.
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Божидар Божкилов спе-
циализира в Оперната ака-
демия "Борис Христов" в
Рим, Академията "Моцарт" в
Екс ан Прованс (Франция),
Международната оперна
академия в Сулмона (Ита-
лия) и в Международната
оперна академия при теа-
тър "Джузепе Верди" в Бус-

Паоло Дженовезе идва
в края на февруари за пре-
миерата на книгата си "Пър-
вият ден от моя живот" и
едноименната филмова
адаптация, режисирана от
самия него и с участието
на Тони Сервило, Маргери-
та Буй, Валерио Мастанд-
реа, Сара Серайоко, орга-
низатори са "Колибри".

Предвидени са кино-ли-
тературни срещи. Освен че
ще представи лично книга-
та и филма "Супергерои",
познати у нас, Дженовезе
ще присъства на официал-

колдо. На 19-годишна въз-
раст прави оперния си де-
бют в поредица спектакли
в италиански продукции.
Носител е на награди от над
20 международни конкурса
за оперни певци в Австрия,
България, Италия, Румъния,
Русия и САЩ.

Вероника Симеони е ро-

дена в Рим, където завър-
шва оперно пеене в Кон-
серваторията на Адриа. Усъ-
вършенства се под ръковод-
ството на Райна Кабаиван-
ска в майсторските й кла-
сове в Академия Киджана,
Нов български университет
и в Института "Веки-Тонели"
в Модена. ç

ната българска премиера на
"Първият ден от моя живот".
На 28 февруари е прожек-
цията на "Супергерои", а
след това - представянето
на романа и на филма. На
1 март е премиерата на лен-
тата "Първият ден от моя
живот", както и на романа.
Роден в Рим през 1966 г.,
Дженовезе е писател и ре-
жисьор с 10 филма по свои
сценарии, "Мястото", "За
всичко е виновен Фройд",
"Съвършено непознати"-
удостоен с награда "Давид
на Донатело". ç

„Ôèëìîâà ñåäìèöà â
ïàìåò íà æåðòâèòå
íà Õîëîêîñòà“

лика съдбата на различни ев-
реи през Втората световна
война. Всяка вечер се прожек-
тира филм, който представя
различни гледни точки и лич-
ни истории от най-черната
страница от съвременната ев-
ропейска история. Входът за
прожекциите е свободен.

Седмицата се откри с офи-
циална част, с участието на
проф. д-р Александър Оскар,
председател на "Шалом", Найо
Тицин - артистичен директор на
Master of Art, Йорданка Фандъ-
кова - кмет на София, Йорам
Елрон - посланик на Израел, и
Херо Мустафа - посланик на
САЩ, Мачей Шимански - пос-
ланик на Полша, и прожекция
на филма "Оркестър от изгна-
ници" (САЩ, Израел, 2012).

Ще видим филмите "Активен
живот: Духът на Ханна Арендт"
(Израел, Канада, 2012), "Маест-
ро: В търсене на последната му-
зика" (Франция, Италия, 2018),
"Вич - един евреин в сърцето
на Третия райх" (САЩ, 2017), "Мо-
сю майонеза" (Австралия, 2016)
и "Комедиен хармонист" (Герма-
ния, Австрия, 1997). ç
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