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50 милиона европейци от COVID-19

Унгария ще затвори
всички магазини, освен
тези за хранителни стоки
и аптеките, а началните
училища ще преминат на
дистанционно обучение
заради бързото разпространение на случаите на
COVID-19, заяви вчера
началникът на канцеларията на премиера Виктор Орбан, Гергей Гуяш.
Той посочи, че властите
ще удължат до 22 март
действието на мерките
за държавно подпомагане
на икономическите
сектори, които трябва да
бъдат затворени. < 13
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Бившият треньор на
Левски Петър Хубчев
осъди клуба за внушителна сума. "Сините" ще
трябва да платят на
специалиста 1 милиона
лева. Решението е на
ФИФА. Заради неправомерно уволнение наставникът трябва да получи
заплатите си по целия
договор с клуба. Процедурата пред ФИФА е минала
бързо, тъй като Хубчев е
подписал контракт със
"сините" с германския си
паспорт. В началото на
миналия месец собственикът на Левски Наско
Сираков призна, че от
"Герена" дължат пари на
Хубчев, като не уточни
точната сума. Шефът на
"сините" изрази надежда,
че ще се разберат с
треньора, защото в
противен случай Левски
няма да получи лиценз. ç

Ð

усия очаква няколко страни от ЕС да одобрят използването на ваксината "Спутник
V" и Москва може да осигури ваксини за
50 милиона европейци от юни, ако нейната ваксина получи одобрение в Европейския съюз. Това заяви днес генералният директор на Руския фонд за преки
инвестиции Кирил Дмитриев, цитиран от
Ройтерс. Фондът се занимава с популяризирането на руската ваксина "Спутник V"
в чужбина. Дмитриев направи това изявление, след като Европейската агенция по
лекарствата съобщи, че е започнала оценка на "Спутник V", свързана с осигуряване на достъп до пазара на ЕС. Ваксината
може да послужи за мост между Русия и
Европа и потенциалното й навлизане в

Î÷àêâà ñå íÿêîëêî äúðæàâè
îò ÅÑ äà îäîáðÿò âàêñèíàòà
„Ñïóòíèê V“
употреба не трябва да бъде възпирано от
политически съображения, подчерта
Дмитриев, цитиран от БТА.
Европейската комисия засега не води
преговори за сключване на предварително споразумение за доставка на руската
ваксина. Това съобщи говорител на Комисията. Говорителят приветства усилията на държавите от ЕС да се снабдят с
ваксини и заяви, че това не противоречи
на общата стратегия. ç

Èäå äîáðà ðåêîëòà îò ïøåíèöà
À ìàêñèìàëíîòî êîëè÷åñòâî íà
äîáèòàòà ðàïèöà çà 2021/2022 ã.
ñå ïðîãíîçèðà íà 400 õèëÿäè òîíà
Първите прогнози
на Центъра за икономически изследвания в
селското стопанство
(CAPA) за зърнената
реколта тази година са
доста оптимистични,
като само при пшеницата се очаква да се
ожънат около 5,8 млн.
т, или с около 15% повече от прибраното
през миналата година.
Първоначалните предвиждания на САРА за

средния добив на пшеница през новата реколта е за нива около
490 кг от дка. Разбира
се, критични за нивата на добивите остават
природните условия в
следващите 2 месеца,
коментира Синор.бг.
По отношение на ечемика прогнозите са реколтата да бъде като
миналогодишната около 500 хил. тона,
като добивът от дка ще

се задържи на 460 кг
от дка. При рапицата
това лято обаче ще има
около 25% ръст, като
средните добиви от декар ще се движат око-

ло 270 кг. Общото максимално количество на
добитата рапица за
2021/2022 г. се прогнозира на 400 хиляди
<4
тона.
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Т

ова са заглавия от
вестници от последните пет години.
Отдавна забравени:
- 62 години ще са
нужни на България, за да
достигне средноевропейския брутен вътрешен
продукт на глава от населението! 62 години! На
Румъния ще са й нужни
само 20 години, за да
достигне въпросния
стандарт.
Това не е изоставане
- това е Апокалипсис,
това е Българското
Срутище в цифри.
Никой не обели нито
една думица по телевизиите за тази мрачна
прогноза.
Просто я покриха,
пратиха я в Затвора на
Мълчанието, в който вече
са натикани немалко
подобни истини.
Ето още примери доставени от медиите,
които отдавна са ги
забравили:
- 8 пъти е разликата
в доходите между найбогатите и най-бедните
българи (2017 година).
- Над 1,7 милиона
души живеят с до 600
лева на месец - голяма
част от тях вегетират под
прага на бедността. Кой
ще изчисли на какво
разстояние са те от
нормалния живот?
- 97 процента от
младите българи до 30годишна възраст разчитат
на финансовата помощ на
родителите си/2017.
България е шампион
по смъртност - 15,4 души
на хиляда/2018.
За сравнение - Турция
е европейският шампион
по най-ниска смъртност 5,8 на хиляда.
- Първолаците са с 18
хиляди по-малко/2018.
- 4 хиляди учители не
достигат/2018.
- Учебните програми,
специално по литература,
са в пълен хаос/2018.
- Според PISA - 2018,
едно от най-авторитетните и представителни международни изследвания на
грамотността, 47% от
българските десетокласници нямат елементарни
четивни умения, не могат
да осмислят прочетеното.
44% са под критичния
минимум знания и умения
по математика. 47% са с
драстични пропуски в
подготовката по природни
науки.
- Всяко трето дете на
възраст до 17 години
живее в риск от бедност,
или 367 хиляди деца/
2017.
- За една година
общото закъснение на
влаковете у нас възлиза
на две години и 4
<2
месеца/2017.

Кеворк КЕВОРКЯН
От www.kevorkkevorkian.com

5.03.2021

2

ÁÚËÃÀÐÈß

ÇÅÌß

Ïðîô. Øàðåíêîâà ïðèâåòñòâà ïîñëàíèê
Åëåîíîðà Ìèòðîôàíîâà
Äíåñ Âèå ñòàâàòå ÷àñò îò Áúëãàðèÿ êàòî ïðåäñòàâèòåë
íà Âåëèêà Ðóñèÿ, çàÿâè ïðåäñåäàòåëêàòà íà Ôîðóì „Áúëãàðèÿ-Ðóñèÿ“
è èçäàòåë íà â. ÇÅÌß è "Ðóñèÿ äíåñ" ïðîô. Ñâåòëàíà Øàðåíêîâà
В приветствието
на председателя на
Форум "БългарияРусия" проф. Светлана Шаренкова до
новоназначената
посланичка на Русия
у нас Елеонора
Митрофанова се
казва:
"Добре дошли,
Ваше Превъзходителство!
От 01.03.2021 г. в
България работи
новият извънреден и
пълномощен посланик на Руската
федерация Елеонора
Валентиновна Митрофанова
Скъпа, Елеонора
Валентиновна!
От името на
Форум "България Русия", от редакционните колективи на
всекидневника ЗЕМЯ
и седмичника "Русия
днес - Россия сегодня" и нашите многобройни читатели Ви
приветстваме на

българска земя!
Ние виждаме
чудесна символика,
че започнахте своята
нова дипломатическа
мисия в България в
първия ден на март Баба Марта - ден, с
който идва пролетта.
Вярваме, че за отношенията на България
и Русия отново ще
настане Пролет, която
ражда живот и пробуждане, защото не е
естествено два братски народа да бъдат
отчуждени и да
живеят по законите
на политическата
Зима.
Вярваме, че от
първите часове на
новото си поприще
почувствахте българската любов към
Русия! Елеонора
Валентиновна, ние
също съпреживяхме
с вълнение Вашето
душевно обръщение
към българския
народ, с което ни

поздравихте на 3
март на български
език, положихте
цветя на емблематични паметници, свързани с Руско-турската война, общата ни
история и Освобождението на България
от османска власт!
Със своята искреност
Вие докоснахте всяко
честно българско
сърце, за което сме
Ви благодарни!
Знаем, че за Вас
България е братска
страна и сте приятели с много българи
още от студентската
скамейка в МГИМО. А
с Ирина Бокова
работехте почти
десетилетие в ръководството на световната културна организация ЮНЕСКО.
Благодарни сме
Ви и няма да забравим, че ни уважихте
и бяхте наш гост на
VІ всемирен конгрес
на руската преса в

София през 2004 г. в
качеството си на
заместник-министър
на външните работи
на Руската федерация!
Елеонора Валентиновна, днес Вие
ставате част от
България - от тези,
които обичаме Русия,
но и на всички други
българи, защото сте
представител на
велика сила - на
Руската федерация.
Изправена сте пред
трудна, но благородна мисия - да възстановите българоруските отношения в
полза на двата
народа и да опровергавате представите
за Русия, че е заплаха за България и
Европейския съюз,
да внесете нежно
спокойствие и дипломатически разум в
решаването на найсложите задачи в
днешния многополю-

София, 2004 г. Откриване на VІ всемирен конгрес
на Световната асоциация на руската преса в София през
2004 г. На снимката: Виталий Игнатенко - почетен директор
на ТАСС и председател на Световната асоциация на руската
преса, проф. Светлана Шаренкова - председател на
Форум "България-Русия", и Елеонора Митрофанова тогава зам.-министър на ВнР на Русия

сен свят. И не на
последно място,
пожелаваме Ви да
следвате заветите на
"българския граф"
Игнатиев и на големия приятел на
България акад. Евгений Примаков!
Желаем Ви крепко
здраве, успехи и
упорита работа в
полза на братските,

православни български и руски народ!
На добър час!
Добро пожаловать в
солнечной Болгарии!", завършва
обръщението на
проф. Светлана
Шаренкова към
новоназначената
посланичка на Русия
Н. Пр. Елеонора
Митрофанова. ç

Çäðàâíèÿò ìèíèñòúð: Åïèäåìèÿòà çàñåãà å ïîä êîíòðîë Ñðóòèùåòî â öèôðè
"За последната седмица прави
впечатление една положителна тенденция, а именно, че броят на излекуваните е два пъти по-малък от
броя на потвърдените случаи в
сравнение с предходната седмица,
където броят на излекуваните беше три пъти по-малък. Това е една
положителна тенденция, която отчитаме за реално справяне с пандемичната ситуация". Това е докладвал министърът на здравеопазването Костадин Ангелов на премиера Борисов по време на вчерашното правителствено заседание, съобщиха от пресслужбата на
кабинета. Той е информирал министър-председателя, че на национална база заетостта на леглата за
неусложнени пациенти е 48 на сто,
а интензивните легла в страната
са заети на 57 на сто. "Създали
сме организация за увеличаване
на процента на леглата по всички
лечебни заведения там, където е
необходимо. Считаме, че към този
момент епидемията е под контрол",

е добавил проф. Ангелов. Здравният министър е уточнил, че през
следващата седмица страната ни
очаква да получи още ваксини.
Засега няма потвърждение от Германия и Франция за възможност да
ни предоставят по-рано ваксини срещу COVID-19, които ние на следващ
етап да им върнем. Това каза на брифинга в Министерски съвет дирек-

торът на Изпълнителната агенция по
лекарства Богдан Кирилов. По думите му очаква се от ваксината на
производителя "Пфайзер" в България да пристигнат още 105 300 дози
в пет доставки, като засега е извършена първата доставка. През март
се очакват над 85 хиляди дози от
производителя "Модерна". От "АстраЗенека" имаме информация за
очаквани 300 хиляди дози за март,
като категорично потвърждение имаме да първите две доставки до 12
март, посочи още Кирилов.
Наблюдаваме една добра тенденция и ще анализираме дали тя
ще продължи - броят на излекуваните спрямо броят на потвърдените случаи - близо 1:3.
Председателят на Националния
ваксинационен щаб проф. Красимир Гигов съобщи от своя страна,
че до момента са ваксинирани общо около 250 хиляди души, а 41
хиляди са получили втора игла. 45
хиляди са имунизираните общопрактикуващи лекари. ç

Ïî÷èíà Êëàðà Ìàðèíîâà
На 71-годишна възраст почина известната телевизионна журналистка Клара Маринова.
В течение на 10 години тя е журналист международник в БНТ, а след промените на 10 ноември 1989 г. е народен представител от БСП в Седмото ВНС, в 36-ото и 37-ото народно събрание.
Ръководила е Пресцентъра на БСП, избирана е
за член на Изпълнителното бюро на партията и
за шеф на Комисията за радиото и телевизията
към парламента, както и за секретар на Парламентарната група на демократичната левица.
Поклон пред паметта й!

От стр. 1
Колко ли е другото ни "закъснение"
- от нормалността?
- Язовирите са все така опасни, 400
от тях имат спешна нужда от ремонт/
2019.
- България оглавява класацията за
мръсен въздух в ЕС/2019.
- 211 моста се нуждаят от ремонт/
2018.
- 59% от България става демографска пустиня до 12 години/2018.
- Губим 5,4 милиарда лева от дългосрочните договори с американските
централи "Марица-изток 1" и "Марицаизток 3"/2014.
- Губим 50 милиарда лева от лоши
договори за добив на злато, само 0,75%
от печалбата остава за България/2015.
- България прахоса 2 милиарда лева за частично електронно управление,
Естония направи дигиталната революция за 25 милиона евро/2017.
- Масовият строеж с евросредства
на стадиони в почти обезлюдени села
предизвика проверка на Европейската
сметна палата/2016.
- 5 милиарда лева годишно крадат
от ДДС 20-30 българи/2018.
Всичко това е известно на медиите,
но те гледат час по-скоро да го погребат - като радиоактивни отпадъци в някое тайно сметище.
- Да го забравят, за да не се тревожат, докато обслужват управниците.
А в кое сметище ще погребат България?
И, все пак от Затвора на Мълчанието се дочува някакво скимтене - но то
един ден ще прерасне в оглушителен
вой. Това ще е нашият вой.
Финалният ни акорд.
Да си оптимист в днешна България,
означава да се оставиш да те правят на
глупак.

5.03.2021 ÇÅÌß
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Имаме обща кауза.
Обадиха ми се от ръководството на БСП, самата
Корнелия Нинова, видях
социалната им програма и
се съгласих да участвам в
изборите. Това заяви пред
"Нова" Емил Велев Кокала, бивш футболист и
кандидат за депутат от
БСП.
"Не съм бил недоволен
от живота си преди 1989-а
година", разкри Кокала.
"БСП иска да направи
промени - по-високи
пенсии, облекчения за
младите семейства, както
и вече болниците да не са
търговски дружества",
смята футболната легенда.
Христо Марашлиев
също е част от листата на
социалистите. Според него
младите хора нямат варианти за избор на спорт.
"От БСП ни увериха, че
всички тези въпроси ще се
решат след изборите",
разкри Марашлиев. Велев
също обеща, че ще върне
спорта в училищата.
Предполагам, че Корнелия Нинова ще е по-добър
премиер от Борисов. Един
уравновесен човек, който
не дава празни обещания.
Мъжко момиче - скача и
на свои, и на чужди, заяви
Марашлиев. Според него
при Борисов се хвърлят



Ôóòáîëíè Íèíîâà å ìúæêî ìîìè÷å,
ëåãåíäè: ùå å ïî-äîáúð ïðåìèåð

Íà òîçè äåí

îò Áîðèñîâ!

ÁÑÏ ùå íàïðàâÿò ïðîìåíè - ïî-âèñîêè ïåíñèè, îáëåê÷åíèÿ
çà ìëàäèòå ñåìåéñòâà, êàêòî è âå÷å áîëíèöèòå
äà íå ñà ÷àñòíè äðóæåñòâà, çàÿâè Åìèë Âåëåâ - Êîêàëà

Христо Марашлиев

Емил Велев

едни пари за спорт, но
няма ефективност - заради
хаос.
"Държавата абдикира от
училищния спорт. На
младите хора не им се
дава възможност да
избират спортен път. Ако
вляза в парламента, ще
задам въпроса защо това
не се променя", каза
Марашлиев. Той се оплака
и, че държавата отнела
дома на децата на ЦСКА -

"Червено знаме". "Чисто
експертно е по-важно да
се задвижат нещата,
защото всеки в България
разбира от политика и
футбол.
Специално аз какво бих
направил - ще върна
спорта в училище", каза
Велев и посочи, че на
много нелепи места се
открила спортна инфраструктура - "там, където
пасат крави". Децата

много бързо се запалват,
като видят, че другите
участват - трябва повече
координация, не толкова
пари, е мнението на
Велев.
На въпрос защо тогава
не са членове на БСП, а
са гражданска квота,
отговорът на Марашлиев
беше, че по-важни са
убежденията. "Промениха
се нещата", включи се и
Велев. ç

Ñîöèàëèñòúò Ôèëèï Ïîïîâ å íàé-àêòèâíèÿò äåïóòàò â ïëåíàðíàòà çàëà
Броени часове остават до прощалната снимка на депутатите от 44-ото
народно събрание. Мандатът му изтича на 26 март, но по традиция народните представители ще излязат във
ваканция за предизборната кампания.
А краят на всеки парламент е време
за равносметка.
485 са пленарните заседания в мандата на това Народно събрание. Не е
изненада, че най-много отсъствия е
натрупал народният представител от
ДПС Делян Пеевски - 479. Интересна е статистиката за най-много изказвания от парламентарната трибуна.
Оказва се, че рекордьор по активност
е видинският депутат от БСП Филип
Попов. За четири години и 485 заседания едно от остриетата на левицата е взимал думата 625 пъти!
Самият Попов споделя, че причината за тази активност е непримиримостта му към неправдите, които тихомълком са били внасяни за гласуване. "Натрупаният през годините опит,
както и фактът, че Видинският регион
е буквално изоставен и репресиран

Филип
Попов

от управлението на Борисов, са причината за тази моя активност", казва
депутатът. И допълва, че управлението на ГЕРБ може да бъде описано само с една дума - срутище. Той недоумява как в една парламентарна република премиерът почти през цялото време е отсъствал от парламентаризма. "Във всяко едно изказване съм
се ръководил от общата непримиримост на БСП. Четири години, неотстъпно и последователно водехме по-

литика за слагане на край на паралелната държава и задкулисието", заявява Филип Попов.
Освен становища по законопроекти и решения на парламента, депутатът от БСП е автор и на десетки питания към министрите на кабинета "Борисов 3". Почти всички от тях се отнасят управленски решения, свързани с
родния му Видин и областта. Филип
Попов заяви: "Сега е времето да мислим. Промяната започна от нас самите - в БСП започнахме реформа, която да скъса със задкулисието, с договорките и употребата на партията и
държавата за лични цели, за бизнес
интереси и за кариеристични амбиции. Отстояхме тази позиция и сега
тръгваме с чист образ пред българските граждани и претендираме за промяна на този модел на управление".
"Да отидеш да гласуваш, не е поопасно от това да отидеш на пазар.
Каквото и да си говорим, БСП е единствената партия, която има капацитета да изрине срутището от властта",
категоричен е Филип Попов. ç

Събития
 1558 г. - Испански
мореплаватели донасят в
Европа тютюна за пушене.
 1867 г. - Играе се
финалът на първия организиран турнир по футбол
Йодан Къп в Шефилд,
Англия.
 1868 г. - Започва процедура на импийчмънт на
президента на САЩ Ендрю
Джонсън.
 1927 г. - Започва да
излиза вестник "Работническо дело".
 1946 г. - Уинстън Чърчил
произнася реч в американския град Фултън, с която
обявява, че Европа е
разделена от "желязна
завеса", на изток от която
се налага съветската
система.
 1960 г. - Започва излъчването на телевизионната
рубрика "Лека нощ, деца".
 2003 г. - На Марс е
открито замръзнало езеро.
Родени
 1871 г. - Роза Люксембург, социалистическа
революционерка
 1883 г. - Радул Милков,
български военен пилот
 1893 г. - Константин
Муравиев, министърпредседател на България
 1898 г. - Чжоу Енлай,
китайски политик и държавник, дългогодишен премиер
на Китай
 1915 г. - Венко Марковски, български писател
 1922 г. - Пиер Паоло
Пазолини, италиански
писател и кинорежисьор
 1942 г. - Филипе Гонзалес, министър-председател
на Испания от 1982-1996 г.
Починали
 1827 г. - Алесандро
Волта, италиански физик
 1953 г. - Йосиф Сталин,
лидер на СССР за периода
1924-1953 г.
 1953 г. - Сергей Прокофиев, руски композитор
 1966 г. - Анна Ахматова,
руска поетеса
 2013 г. - Уго Чавес,
президент на Венецуела
 2013 г. - Христо Добрев,
български военен деец,
командващ Сухопътни
войски от 1973-1989,
началник на Генералния
щаб от 1989-1990 г.

Ïðîô. Ãåîðãè Ìèõàéëîâ: Âëàñòòà çàñòàíà ñðåùó íàðîäà ñ îòêàçà äà çàêóïè „Ñïóòíèê V“
"Управляващите трябва да си дадат
сметка, че допускат фатална грешка застават срещу интересите на нацията."
Това заяви пред БНР депутатът от БСП и
член на здравната комисия в парламента проф. Георги Михайлов. Той коментира предложението на БСП правителството да осигури достъп на гражданите и до
руската ваксина срещу коронавирус
"Спутник V".
"Всичко това е много тъжно за тези,
които се противопоставят на едно такова
разумно решение", посочи Георги Михай-

лов в предаването "Преди всички". По думите му управляващите, които толкова
често говорят за консенсус, в случая нарушават консенсуса със собствената си
нация.
Д-р Михайлов даде пример с Унгария
и Словакия, които са намерили механизми да прилагат руската ваксина, и цитира
научното списание "Лансет" за качествата на ваксината. "Проблемът изобщо не е
спорен и това се вижда от практиката на
държави от Европейския съюз", заяви той.
"Лобираме за здравето на българс-

ката нация", заяви депутатът.
След толкова много "законотворчески
калпазании", извършени от това Народно
събрание, сега според Михайлов се използват несериозни аргументи и витиевати обяснения.
Трябва да се прегледат документите,
представящи данните за безопасност и
страничните ефекти, да бъдат одобрени
от Изпълнителната агенция по лекарствата, а след това агенцията да предложи
одобрението на ваксината, обясни д-р
Георги Михайлов. Парламентът може да

се събере и на извънредно заседание,
допълни той.
И сегашните ваксини са признати под
условие, това са нови биологични продукти, припомни депутатът.
"В науката, в медицината няма свещена истина и няма свещеници, които могат
да я изричат. Има обмяна на мнения, има
противоборство на мнения", изтъкна проф.
Михайлов по повод огласяването на определени гледни точки от Българска свободна телевизия за качествата на една от
прилаганите ваксини у нас. ç
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Първите прогнози на
Центъра за икономически
изследвания в селското
стопанство (CAPA) за зърнената реколта тази година са доста оптимистични,
като само при пшеницата
се очаква да се ожънат около 5,8 млн. т, или с около
15% повече от прибраното
през миналата година. В
бюлетина за февруари 2021
г. икономистите основават
прогнозите си на досегашното състояние на посевите, посочи за Синор.бг Божидар Иванов, директор на
Институт по аграрна икономика. Първоначалните
предвиждания на САРА за
средния добив на пшеница
през новата реколта е за
нива около 490 кг от дка.

Разбира се, критични за нивата на добивите остават
природните условия в следващите 2 месеца, коментира Синор.бг. По отношение
на ечемика прогнозите са
реколтата да бъде като ми-

налогодишната - около 500
хил. тона, като добивът от
дка. ще се задържи на 460
кг от дка. При рапицата това лято обаче ще има около 25% ръст, като средните
добиви от декар ще се дви-

жат около 270 кг. Общото
максимално количество на
добитата рапица за 2021/22
г. се прогнозира на 400 хиляди тона. Припомняме, че
миналото лято реколтата от
маслодайното семе падна
до нивата от 2012-2013 г.
Икономистите обаче подчертават, че в зависимост
от състоянието на посевите
до жътва тези първоначални стойности биха могли да
се повишат, така че в найдобрия случай реколтата
при отделните зърнени култури биха могли да са с над
30% повече от тези през миналата година. А при необичайни природни бедствия
вероятността за спад е с до
15% по-малка реколта от тази през 2020 г. ç

×àñòíèòå ëèíåéêè âëèçàò â ðåãèñòúð
Ùå èìà è çàäúëæèòåëíè çàñòðàõîâêè è
èçèñêâàíèÿ çà ôèíàíñîâà ñòàáèëíîñò,
ðåøèõà äåïóòàòèòå
Парламентът прие
окончателно промени в
Закона за автомобилните
превози, свързани с
частните линейки. Съгласно текстовете превозите
на болни и ранени лица
ще може да се извършват
от физически или юридически лица, регистрирани
по Търговския закон, или
юридически лица, регистрирани по Закона за
юридическите лица с
нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, вписани в
регистър, съобщава Агенция "Фокус". Сред изискванията за тези лица са
да разполагат поне с едно
специално превозно
средство с българска
регистрация, диспечерски
пункт, отговарящ на
изискванията, определени
с наредба, експлоатационен център и други. Така
на практика превозването
с частна линейка на хора

с увреждания или лица с
намалена подвижност ще
става само с лиценз.
Първоначалната идея бе
да се регистрират линейките, които превозват
само болни или ранени,
но депутатите не подкрепиха предложения текст,
като на практика остава
старият, който гласи, че
лиценз и удостоверение
за регистрация ще се
изисква за превоз на
хора с увреждания, лица
с намалена подвижност,
болни или ранени. Превозните средства ще
трябва да се обозначават
с наименованието на
лицето и телефонния
номер за приемане на
заявки за извършване на
дейността. Специалните
превозни средства нямат
право да използват външен дизайн, специфична
окраска, маркировка и
опознавателни знаци,
които се ползват от

ващи 51 академични дисциплини и 5 широки факултетски области.
В 11-ото издание на класацията Софийският университет "Св. Климент Охридски" е на 551-во място, а Медицинският университет-София се нарежда на 601-ва

Íàêðàòêî

Омбудсманът:
Прозрачност на всички
цени, прилагани
от топлинните
счетоводители
Омбудсманът Диана Ковачева настоява за прозрачност
на всички цени, прилагани
от топлинните счетоводители, съобщи БНР. В писмо
до енергийният министър
Теменужка Петкова тя
посочва, че с масовото
въвеждане на уредите за
дистанционно отчитане на
топлинната енергия, има
опасност от неоснователно
завишаване на цените на
уредите за дялово разпределение с дистанционно
отчитане, предвид задължението по закон да се
инсталират именно такива
устройства. Ковачева е
препоръчала да се потърсят
възможности за финансова
подкрепа на разширен кръг
потребители на топлинна
енергия при покупката на
тези уреди.

МРРБ: Крайният срок
за изготвяне на
технически паспорти
на сградите е 31
декември 2022 г.
центровете за Спешна
медицинска помощ.
Регистърът на лицата,
извършващи превози на
болни и ранени, ще се
води и поддържа от
Изпълнителна агенция
"Автомобилна администрация". Ще има и задължителни застраховки и
изисквания за финансова
стабилност. В момента е
регулирана само спешната помощ, като всички
останали "линейки" извън
системата за спешна
помощ нямат право да
извършват спешна помощ,
но извършват медицински

транспорт без никаква
регулация, пише в мотивите към законопроекта,
внесен от Валери Симеонов и група народни
представители. Според тях
липсва отговорност по
отношение на гражданите,
като се злоупотребява
предимно с възрастни
хора, които при нужда от
специализиран превоз
или спешна помощ получават некачествена услуга
от лица с немедицинско
образование, без нужната
квалификация и без да
имат право да извършват
спешна помощ. ç

Äâå áúëãàðñêè âèñøè ó÷èëèùà â êëàñàöèÿ íà ñâåòîâíèòå óíèâåðñèòåòè
Масачузетският технологичен институт и Харвардският университет заемат
първото място в тазгодишната класация на световните университети, изготвена
от специализирания в областта на висшето образование изследователски институт "Куакуарели Симъндс", съобщи БТА. Двете
американски висши учебни
заведения са определени
като най-силно представящите се университети, нареждайки се начело в 12
специалности. Класацията
на "Куакуарели Симъндс"
предоставя независим
сравнителен анализ за
представянето на 13 883
университетски програми в
1440 университета, включ-

:

ÑÀÐÀ ïðîãíîçèðà äîáðà ðåêîëòà îò ïøåíèöà ïðåç 2021 ãîäèíà

позиция. И двата български
университета са отбелязали
напредък в сравнение с миналата година, когато бяха
поставени съответно на 600
и 650 място. Русия и Китай
са отчели своите най-добри представяния досега. Рекорден брой програми от

китайския сектор на висшето образование са класирани сред първите 50, а от
руския сектор рекорден
брой департаменти са се
наредили на първите 20
места. Висшето образование във Великобритания
продължава да поддържа
силни позиции - 13 от 51
списъка по специалности се
оглавяват от британски университети, като Оксфордският университет е начело
на пет от тези 13. Швейцарският федерален технологичен институт в Цюрих заема първо място сред университетите от континентална Европа, а висшето образование в Швейцария се
нарежда на трета позиция
в света. ç

Крайният срок за изготвяне
на технически паспорти на
сградите е 31 декември
2022 г., заяви заместникминистърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев БНР.
Той поясни, че съгласно
Наредба 5 за техническите
паспорти на строежите,
която е в сила от 2007 г.,
такива трябва да имат
всички сгради в страната.
В техническите паспорти
влизат няколко основни
изисквания: механично
съпротивление, устойчивост, безопасност при
пожар, хигиена, здраве,
околна среда, достъпност и
безопасност при експлоатация, защита от шум,
икономия на енергия и
топлосъхранение, устойчиво
използване на природните
ресурси. След изтичане на
срока за изготвяне на
техническите паспорти, за
сградите, за които не са
съставени, кметът на
общината трябва да
възлага изработването им,
като това ще става също за
сметка на собствениците,
предвижда още Наредба 5.
За извършените разходи
общината ще си събира
вземанията от стопаните на
имотите.

Съботник
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Да препрочетем любимите класици
Годишнините на
големите писатели са
повод да разтворим
четива, които отдавна са
влезли в съкровищницата
на литературата - или са
се запътили натам.
Хубаво е наред с новите
книги да препрочитаме и
онези, които са ни
харесали, защото винаги
има какво ново да открием. Пък и така виждаме
самите ние докъде сме
стигнали по житейските
друмища.
Ето обаче една лите-

ратурна седмица в имена
и заглавия.
122 години от рождението на Ерих Кестнер се
навършиха на 23 февруари. Идеален повод да
разтворим някоя негова
книга - например по
рафтовете в "Хеликон"
"Конференцията на
животните". Наричат я
страстен апел срещу
глупостта и насилието,
пълна с чудни герои,
каквито само немският
писател може да измисли.

Още един немски
автор отбелязахме на 24
февруари. Навършиха се
235 лета от раждането на
един от братята Грим,
Вилхелм. Съществуват
много варианти на
техните приказки, но има
и самостоятелни издания, например чудно
нарисуваната от Франческа Делорто "Рапунцел".
Виктор Юго е роден
на 26 февруари през
1802-ра, а Мишел Уелбек
- през 1956-а.

Писателска двойка е
белязала и 27 февруари този път Стайнбек и
Ъруин Шоу.
Стайнбек създава
"Зимата на нашето
недоволство". Ъруин
Шоу е роден в Бронкс в
семейство на руски
емигранти от еврейски
произход и става известен с романа си
"Младите лъвове".
Световна популярност
придобива с романите
"Богат, беден" и "Вечер
във Византия".

Легенда в света на операта - Стефан Македонски
Големият певец Стефан
Македонски е ненадминат изпълнител от световен мащаб.
Македонски е изпял над 120
пъти Радамес от "Аида", над
40 пъти Манрико от "Трубадур" и Самсон от "Самсон и
Далила", Елеазар от "Еврейката" над 50 пъти.
Той е единственият изпълнител на Отело от постановката през 1922 г. до свалянето на спектакъла през
1927-а. Единственият изпълнител е и на образа на Раул
от "Хугеноти" на Майербер,
на Макс от "Вълшебният
стрелец" на Вебер. Талантливият тенор е и първият Герман от "Дама Пика" на Чайковски, Каварадоси от "Тоска", Хофман от "Хофманови
разкази" на Офенбах, Херцогът от "Риголето", Фра Дя-

воло от едноименната опера
на Даниел Обер.
Пее над 70 пъти партията на Дон Хосе от "Кармен"
в трите постановки. Македонски е и най-обичаният и
предпочитан Канио от "Палячи" на Леонкавало…
След като се завръща от
Италия, продължава да изнася благотворителни концерти за пострадалите от
войните, а след приключването на Първата световна
война е отново на сцената
на държавната Софийска народна опера. Междувременно гостува на водещите немски театри заедно с голямото българско мецосопрано
Ана Тодорова (1982-1972).
През 1933-та първият тенор на театъра напуска. По
този повод дирекцията на опе-

рата изпраща писмо до Министерството на просветата
със следния текст: "Много
опери като: "Танхойзер", "Аида", "Палячи", "Еврейката",
"Самсон и Далила", "Дама
Пика", "Отело", които са в
афиша на Народната опера,
са просто неизпълними поради липса на драматичен тенор. Молим разрешението Ви
да каним тенора Стефан Македонски, за да могат да се
представят". Единадесетте години от 1922 до 1933 г. са своеобразен куриоз за работоспособността на Македонски.
През този период той не е
получил един ден отпуска, нито му е разрешено да пътува
на гастроли в чужбина, защото е единственият изпълнител на най-тежките тенорови партии и няма дубльор!

Карел Чапек: Техническите неща ни интересуват повече от човешките
Думата робот се
появила преди столетия. За първи път я
използва Карел
Чапек. Пиесата
Р. У.Р. е с премиера, планирана за
края на януари
1921-ва, но от Националният театър в
Прага я отлага…
Малка любителска
трупа от чешкото
градче Храдец Кралове не разбира това и
я предлага на своите
зрители. Така влиза в
историята с първото
представление на
творба, за която
скоро ще говори
целият свят!
А годините са
повече от трудни -

първо война, а после
и испански грип…
Пандемията взима
жертва след жертва…
Болестта отнема
живота например на
Егон Шиле - един от
големите художници
модернисти. Френският поет и драматург
Едмон Ростан също е
сред починалите.
Литературният свят
дава и още една
свидна жертва Гийом Аполинер е
ранен на фронта и
става лесна плячка на
испанския грип. А е
едва на 38 години.
Цялата тази
обстановка заедно с
техническия прогрес
провокира творци

като Карел Чапек да
фантазират за един
по-различен свят, в
който човешкият
фактор е намален до
минимум. Само че в
Р.У.Р. изкуствените
творения, създадени
да отменят вида ни
от физическата работа, накрая въстават
срещу своите господари, хората.
Скоро пиесата се
играела и на сцените в
Берлин, Лондон и Ню
Йорк. През 1926-а по
нея бил създаден
радиотеатър от Би
Би Си.
Сега 100-годишнината от създаването
на пиесата бе отбелязано със специална

изложба в дома паметник на Карел
Чапек в Стара Хут,
Чехия. В нея има
включени фотографии,
част от сбирката на
Библиотеката на
Конгреса на САЩ,
различни издания на
пиесата от цял свят,
включително програми
от театрални представления.
За жалост, друга
пандемия - 101 години по-късно, пречи
изложбата да бъде
видяна от всички. Но
и въпросите, които
задава Чапек, остават
същите… Какво е
изкуствено творение и
как въобще дефинираме живота?

Продават вилата на Бениамино Джили
Световноизвестният италиански тенор Бениамино Джили
има грандиозно имение, построено през 20-те години на миналия век, когато самият той е
бил на върха на славата си след
успехите, постигнати в Северна Америка. То се намира на
хълма Монтариче, само на 4
километра от Адриатическо море, между районите на Лорето,
Порто Реканати и Реканати, в
италианския регион Марки.
Строежът е започнал необичайно през 1927 г. - със стра-

хотна вечеря, на която били поканени над 400 души. Строителството е организирано от
брата на певеца, Катерво, професор по изящни изкуства, и архитекта Флорестано ди Фаусто.
Резултатът е грандиозен комплекс в стил ар нуво с повече от
60 стаи, включително заседателни зали, стая за пушачи, стая
за игри, множество стаи за гости, 20 бани и дори параклис.
Имението разполага и с парк
от 6 хектара.
През 60-те години синовете

на тенора продават Вила Джили на бизнесмен от Мачерата.
Сега вилата се продава на търг.
съдът в Мачерата разпореди
продажбата й през 2015 г. след
поредица спорове относно разпределението на активите между наследниците на бизнесмена. Началната цена възлиза на
8 милиона евро. От 2003 г. Вила Джили е обявена от Регионалното управление за наследство и култура за забележителност от исторически и художествен интерес.
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Доц. Нарцис
Торбов:
Скалният пролом
Вратцата е живописен
каньон на река Лева,
който освен природна
забележителност е и
място, дълбоко свързано с историята и
произхода на града.
В местността Градище, която се намира
непосредствено в
подножието на скалния пролом, е имало
селище още от времето на траките до
османското владичество.
От години екип от
врачански археолози
под ръководството на
доц. Нарцис Торбов
проучва този многопластов исторически
обект. При последните
разкопки бяха намерени монети, за които
могат да се направят
някои любопитни
изводи за мащабни
епидемии от миналото
като така наречената
Юстинианова чума.
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Северозападна България не е
била сериозно засегната от
Юстиниановата чума
Проучва се църквата до прохода Вратцата, която е с дължина
над 20 метра, защото
тази година бяха
разрити две пристроявания пред входа й.
"И най-важното за
мен са монетите. Ние
имаме монети тази
година от император
Юстиниан, който
управлява от 527 до
565 година. Едната
монета е отсечена в
Солун и въз основа на
римските цифри, които
са сложени върху
реверса, става ясно, че
монетата е отсечена
през 564 година.
Другата наша интересна монета, която ни

дава възможност да
разсъждаваме от кое
време е била църквата,
от кога тя е съществувала, е монета от
Юстин II и София.
Юстин II е управлявал
от 565 до 578 година",
каза доц. Торбов.
Монетата, въз
основа на римската
цифра, която е поставена върху реверса, е
отсечена през 574
година.
"Ние сме уверени
вече, че църквата,
която сме проучвали,
заедно с двете пристроявания, направени
пред входа, през 574
година е съществувала. Понеже нас ни

уплашиха с всякакви
пандемии, ние археолозите започнахме да
обръщаме внимание
на това, което е
известно от историята
и се оказа, че църквата, която е съществу-

вала по времето на
император Юстин и
Юстиниан е пряко
свързана с много
голяма чумна епидемия, която е обхванала почти цяла Европа. Става дума за

така наречената
Юстинианова чума,
като първата вълна е
от 541 до 545 година,
или това са годините,
през които е управлявал самият Юстиниан".

Котките на Ермитажа ще получат своето наследство
Котките в Ермитажа ще
получат в наследство 3000
евро от завещанието на
френски меценат, направено
миналата година, в края на
пролетта.
"Завършва етапът по получаването на нашето наследство. Безкрайно сме благодарни на този благороден
човек, завещал тази сума на
нас. Вчера говорих с нашите юристи и те ме увериха,
че сумата ще бъде получена
в края на пролетта", каза
прессекретарката на ермитажните котки Мария Халтунен.
Завещаната сума ще бъде използвана за ремонта на
помещенията, обитавани от
котешкото царство в музея.
Строителни работи ще бъдат извършени в две зали,
които бяха предоставени за
ползване от ермитажните

котки. Там ще бъде монтирана и възпоменателна табела в памет на мецената.
В мазетата на Ермитажа
живеят от 50 до 70 котки,
чиято задача е да опазят колекциите от гризачи. Тяхната история датира от 18 век,
когато с указ на императрица Елисавета Петровна са
докарани писани от град Казан, "отличаващи се в ловенето на мишки". А с учредяването на Ермитажа котките са се сдобили със статута
на пазители на картинните
галерии. Сега котките служат не само в Ермитажа, но
и в други музеи. В музея на
Ана Ахматова има три рижи котета и един риж котарак на име Филимон. Цели
десет години Филимон работи в замъка "Виборг" в Ленинградска област.

Древни монети разказват истории
за герои и чудовища

Ударили по лицето Никол Кидман в
операта на Сидни

Антични монети с
главата на Горгона Медуза показва на тазгодишния Нумизматичен
салон, организиран от
Регионалния исторически музей в Стара
Загора, предаде кореспондентът на БГНЕС.
През миналата година
музеят се сдобива с 11
сребърни монети с
нейното изображение.
Тя е символ на град Парион, който се намира
в турската провинция
Чанаккале. Градът е
бил основан от гърци
през VIII в. пр. н.е. За
неговата ранна история
има оскъдни данни.
Знае се, че е бил разрушен от персите и след
то ва въз с т а н о ве н.
Участва като съюзник
на Атина в борбата със
спартанците по време

Австралийската актриса Никол
Кидман бе ударена по лицето в Сидни, в оперния театър. За това съобщава нейният съпруг Кит Урбан
на Independent.
По време на овациите след спектакъла седналият зад тях на редовете мъж ударил Кидман с програма
по лицето. Причината била аплодисментите на Кидман и съпругът
й, тъй като това не било прието в
тази страна. Станал скандал и била извикана полицията. Кидман е
австралийска и американска актриса. Носителка на награди "Оскар",
БАФТА, "Сатурн", "Сребърна мечка" и трикратна носителка на награда "Златен глобус".
Започва актьорската си кариера
в Австралия през 1983 г. През 1990
прави дебюта си в Холивуд в "Дни
на Грохот", където се запознава с
бъдещия си съпруг Том Круз. Впоследствие двамата играят и в "Далече, далече" (1992). Кидман участва
в редица успешни продукции "Бат-

на Пелопонеските войни в края на V в. пр.
н. е., а след това е завладян от римляните.
Древните гърци са обичали да поставят символи на своите монети, които да ги пазят.
Такъв е и случаят с
Горгоната.
Медуза в превод от
древногръцки означава
"защитничка, повелителка". Тя е била една

от трите сестри Горгони, дъщери на морските чудовища Форкис и
Кето. Медуза била наймалката и единствена
смъртна, но била надарена със страшна сила
- можела да вкамени човек. Тя била победена от
героя Персей, който отразял главата й. Покъсно с нея богинята
Атина Палада украсила своя щит.

ман завинаги" (1995), "Миротворецът" (1997), "Приложна магия"
(1998) и "Широко затворени очи"
(1999), с Том Круз - последният им
филм заедно.
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Доц. Антоанета Петрова: В България растат над
70 диворастящи орхидеи
Ботаническата градина
на Българската академия
на науките показва в
изложба богатството на
"Орхидеите". Колекцията на
градината наброява над 500
вида и сорта, като диворастящите у нас цветя от
семейство Салепови са над
70, а в света те наброяват
около 25 000 вида, разказа
директорът на Ботаническата градина на БАН доц.
Антоанета Петрова.
"Имаме видове, които са
запазени още от историческата колекция, от времето
на царската ботаническа
градина. Има орхидеи с
изключително интересна
съдба, които ние сме
получили като дарение от
главната ботаническа
градина в Москва, а те като репарации от Втората
световна война. Наред с
това имаме съвсем нови
съвременни хибриди",
обясни тя.
Сред изложените са

впечатляващите едри
природни и хибридни
цимбидиуми, т.нар. ирисова
орхидея. Тук може да се
видят най-популярните и
лесни за отглеждане орхидеи - пеперуди или фаленопсиси. Пъстролистни
орхидеи също привличат
вниманието, макар и да са
дребни, те са наричани още
скъпоценни, защото листата им блещукат. В експозицията могат да се видят и
растения от най-богатия на
орхидеи район в света Нова Гвинея. Красивите
растения обаче се срещат и
на много други места.
"Орхидеите спорят със
сложноцветните за богатство, за най-голямо семейство в растителния свят. Те са
около 25 хиляди вида, като
над 90% от тях се намират
в тропиците, а ? от тях
растат прикрепени към
клоните, към кората на
дърветата, това са т.нар.
епифити. Има и няколко

вида орхидеи, които преминават на север от Полярния кръг. Има и такива,
които се качват на 5 хиляди
м. надморска височина в
Хималаите. В България се
срещат над 70 диворастящи
орхидеи. Най-едра и впечатляваща е Венерина
пантофка, която е първото
защитено растение както в
Европа, в Швейцария, така
и у нас през 30-те години
на миналия век".
Доц. Петрова обърна
внимание на един факт.
"Много интересни са
орхидеите, чието тяло
наподобява това на бръмбарче или пчеличка и се
опрашва от мъжките насекоми, които си мислят, че
това е женска пчеличка или
бръмбарче". В страната ни
има три вида, които са
включени в европейския
списък към директивата за
местообитанията и чийто
находища държавата трябва
да опазва и на всеки 7

Дворецът в Балчик - прекрасно
място с чудна история
Тихото гнездо и
Ботаническата
градина
Обикаляйки в Балчик румънските владения на княз
Сатмаре през 1921 година,
румънската кралица Мария се
влюбва в това място. По-късно тя ще го нарече "Тенха
юва", или "Тихото гнездо".
Строежът на самия дворец
е извършен от италианските
архитекти Августино и Америго през периода 1924-1927
година. Специално поканен,
за да сътвори красивите паркове, е швейцарецът Жун Жани. По-късно, през 1937 г. той
умира и делото му довършва
швейцарецът от еврейски произход Гутман. Освен това по
изграждането на това прекрасно място са работили безвъзмездно и много местни
жители.
А под дворцовия параклис,
на южната страна на първата тераса има даже вградена

възпоменателна плоча за
признателност: "За спомен на
Денис Гаетано, доверен мой
помощник, иззидал из основи това място. 14 май 1930 г.
Мария".
Това, което прави впечатление в Двореца, е различните религиозни сюжети, архитектурна композиция, митологични персонажи.
Между тях е декоративна-

та джамия с минаре, поставените на много места кръстове с надписи на черковнославянски език- донесени от
гробищата на манастирите в
Молдова. Има византийски
православен параклис, колонади и двор в мавритански
стил, красиви митологически
същества по чешмите. Елинистичният мраморен трон
бил докаран чак от Флорен-

години да докладва за
състоянието им. Тези
растения се превозват с
документ. Цялото семейство
е включено в Конвенцията
по международната търговия със застрашените
видове. Хората не трябва
да се изкушават, попадайки
в тропиците да взимат
орхидея от природата,
защото подлежат на санкция", предупреди доц.
Петрова.
В последните години

интересът към бегониите
значително се е увеличил.
Това е уникален род.
Бегониите са на 6-о място
по богатство на видове в
един род, но мисля, че
скоро ще изпреварят дендробиумите от орхидеите,
които в момента са на пето
място. настоящата изложба,
озаглавена "Орхидеите"
може се види до 7 март,
като вратите на Ботаническата градина бяха отворени
и на 3 март.

ция, "съжителствайки" с езически барелефи, мюсюлмански каменни надгробия с изваяни чалми, огромни глинени делви от Мароко.
Това странно съчетание се
дължи на учението на персиеца Бахауллла, на което Мария била поклонничка. Религията проповядва единство
на Бога, единство на всички
религиозни учения и човешкия род.
И всички тези чудновати
неща, са прегърнати от невероятните паркове, тераси,
градини и уханни цветя.
Преминавайки между красиви порти от ковано желязо, лабиринти от водни канали и огледала, там можеш
да усетиш, защо кралицата е
изпитвала такъв трепет към
"Тихото гнездо". Ще се разходиш из Гетсиманската градина - най-източната част от
парка, или пък Градината на
Аллах, там където сега са кактусите. Интересна е новата
Плачеща градина с върба,
вишна и кедър. Изкушава и
Мостът на въздишките, какво е да поседнеш под найголямата на Балканския полуостров магнолия. Това ухание няма с какво да се сравни. Тук е римска баня и красиви водопади. Лабиринти от

тайнствени и красиви места.
Около Двореца в Балчик
се намира и университетската ботаническа градина, създадена през 1955 г., която се
е сляла с историята на Двореца. В нея могат да се открият около 370 етикетирани
растителни вида - дървета и
храсти. Особено внушаваща
е кактусовата колекция от 600
вида.
Казват, че през 30-те години на миналия век румънската кралица Мария, получила като подарък двойка
тюлени. Първоначално живеели в заградена територия
на бреговете на Балчик. Скоро тя решила да ги пусне на
свобода, предполага се, че те
са се адаптирали и създали
поколения, обитавайки подводните пещери на Тюленово.
Вечерта на 18 юли 1938
г., след боледуване кралица
Мария умира в Румъния.
Предсмъртното й желание
сърцето й да бъде съхранено
в дворцовия параклис "Света
Богородица" е изпълнено.
Две години по-късно, когато
Южна Добруджа е върната на
България, златното ковчеже
със сърцето на кралица Мария е отнесено отново в Румъния.

Иглика Мишкова: Истинската мартеница е пресукан червен и бял конец
Пижо и Пенда не са лицето на мартеницата. Те са
литературни герои. Това е едно доказателство по какъв начин литературата, различни
легенди и публикации могат
да се наслагват и използват
във всеки един от обредите.
Мартеницата по принцип
е усукан бял и червен конец.
Задължително пресукан наляво. Това каза гл. ас. д-р Иглика Мишкова от Института
за етнология и фолклористика
с Етнографски музей при
БАН.

"В годините на традиционното общество в семействата са подготвяли съответната прежда, която е пренощувала пред трендафил, защото той е растението, което
има свойството да пропъжда
всяко зло. След като преждата е прочистена, жената е
ставала рано сутрин и е правела мартениците за семейството, за домашните животни, за оръдията на труда, за
мъжа и жената. Малко покъсно мартениците започват
да се подаряват и стигаме до

последните десетилетия, в които тя е най-автентичният
символ на българското. Вербалното наричане за здраве
е допълване на силата на
двата цвята - белия и червения. Мартеницата е амулет,
тя има силата да предпазва
човека, който я носи от лошо", обясни тя.
По отношение на декорациите и материалите, от които днес се изработва мартеницата, д-р Мишкова сподели, че има промени.
"Когато говорим за днеш-

ните декорации - днес не се
използват толкова естествени материали както преди. За
направата на герданче вместо лешник, жълъд, орех сега
ползват обикновено топче,
изработено от майстор или
внесено отвън дори. Материалите се променят. Голяма част от традиционните
мартеници, които са били изработени от вълна, днес са
заменени от мартеници, които са изработени от синтетични материали", посочи
тя.
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Малките
ролиКръстева:
носят късметНай-важно е
Сара-Нора

публиката да бъде с нас

Поддържащите актьорски категории често
са най-трудни за прогнозиране. Поне така е
на фестивала "Златен глобус". Случаят отпреди няколко години показа как Арън ТейлърДжонсън за "Хищници в мрака" бе предпочетен на наградите "Златен глобус" пред Махершала Али за "Лунна светлина", без да е
номиниран нито от актьорската гилдия, нито
за "Оскар" отличия. На тазгодишната церемония за най-добра актриса в поддържаща
роля бе удостоена Джоди Фостър за "Мавританецът". Въпреки че звездата не получи
номинация от актьорската гилдия. Фостър
взе връх пред три актриси, номинирани при

това - Оливия Колман, Глен Клоуз и Хелена
Ценгел.
Джоди Фостър има в колекцията си още
две награди "Златен глобус" и почетен приз
"Сесил Б. Демил" на Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд. Биографичният
филм "Манк" на режисьора Дейвид Финчър
се оказа големият губещ, след като водеше по
номинации за наградите "Златен глобус" с
шест на брой, но не спечели нищо. Чернобялата лента разказва историята на сценариста Херман Манкевич и за създаването на
един от най-великите филми на всички
времена - "Гражданинът Кейн".

Хавиер Бардем испанският Ал Пачино

Хавиер Бардем изоставя
живописта и започнал да се
снима в киното. Кой му помага да се захване с актьорската професия. В началото
на кариерата не му дават роли в англоезични филми.
Бардем е роден на 1 март
1969 г. в градчето Лас-Палмас-де-Гран-Канария на Канарските острови. Баща му
има кубински корени, занимава се с бизнес свързан, с
екология. Майка му е актриса. Но така или иначе хората от рода му са свързани с киното. Дядо му и чичото са режисьори. Бабата
на Бардем е известна актриса. Родните братя и сестри поемат по същия път. На
6 години той вече живее в
Мадрид и се появява на екрана. Енергичен и любопитен, с остър ум, повече
се вълнува от спорта. Хавиер е член на национал-

ния отбор по ръгби, с шансове за кариера.
После се увлича от живопис и изоставя спорта.
Постъпва в художествено
училище, представя се отлично, но липсата на пари
го заставя да си търси работа. За да плати таксата в
училище, прави снимки в киното. Връзки имал в тази
област, за което на помощ
дошла и майка му.
Така през 1989 г. попада
в комедийно шоу. А след година играе с майка си в лентата "Възрастите на Лулу".
Режисьорът го харесал толкова, че го поканил за главна роля в проекта " Шунка,
шунка". Точно тази лента
имала голям успех в Европа, спечелила награди и го
прославила. Без дори да подозира, започнал пътят му
към грандиозния успех. Запознал се на снимачната

площадка с младата, неизвестна никому Пенелопе Круз.
Между тях се зараждат

приятелски отношения, които след 15 години прерастват в бурен роман. През

2010 г. двамата сключват
брак. През цялото време актьорът доказва майсторството си и мястото в киното.
Филмът "Броени дни" му
донася успех и наградата
"Гоя". През 1996 г. грабва
същата награда за главна
мъжка роля в лентата "Лице в лице". Успехите в Европа спират вниманието
върху него. Откриява го и
Америка.
На първо време му давали само роли на испанци.
Дебютът му на американски екран е през 1997 г. с
"Пердита Дуранга". После
няколко години се снима в
Европа. През 2000 г. му
предлага работа режисьорът
американеца Джулиан Шнабел.
Отрицателните герои са
неговата стихия. Филмът
"Няма място за старците" ярко показва това. Широкият
му творчески диапазон позволява да играе в романтични комедии. Блестящо изпълнява ролата на художника във "Вики Кристина Барселона" (2008).

Джейн Фонда: Холивуд има Доли Партън се ваксинира
нужда от разнообразие
с песен
Както през цялата
си кариера, Джейн
Фонда използва и
платформата на наградите "Златен глобус", за
да говори по важни теми и призова за повече разнообразие в Холивуд, като почете "общността на разказвачи
на истории" при приемане на наградата за
цялостно творчество
"Сесил Б. Демил".
Облечена в бял костюм, Фонда вдигна високо над главата си почетната награда и приветства разказвачите
на истории за жизненоважната им роля в
тези трудни време. Визуалните разкази ни
позволяват "да сме съпричастни, да признаем,
че въпреки различията
си ние всички сме хора".
"Ние сме общност
от разказвачи на истории, нали?! И в бурни
времена, белязани от
кризи като настоящите, разказването на истории винаги е било

важно", каза Фонда.
Актрисата и социален активист призова
ръководителите в Холивуд да се опитат да дадат думата на повече
р а з л и чн и г л а с о ве.
Фонда, която е на 83
години, има "история,
към която се страхуваме да погледнем и да
чуем в този бизнес, за
това кои гласове уважаваме и кои изключваме, за това кой е поканен на масата и кой
не е допускан в кабинетите, където се вземат решенията".
Речта й бе аплодирана от Вайола Дейвис,
Глен Клоуз и Андра

Дей, спечелила награда за изпълнението си
в главната роля на "Съединени американски
щати срещу Били Холидей". Тед Дансън определи Фонда като "уверена и независима", а
актрисата Бри Ларсън
от "Капитан Марвел" я
нарече "герой от истинския живот". Артисти
изразиха уважението
си към нея с поредица
от видеоклипове от обществените инициативи на Джейн Фонда и
от знаковите й изпълнения във филми като
"Клут", "Завръщане у
дома" и "Електрическият ездач".

75-годишната звезда на кънтри музиката
адаптира една от найизвестните си балади,
възпявайки ваксините,
преди да получи своята първа доза от препарата на Moderna. С
мелодията на Jolene
Партън изпя: "Ваксина, ваксина, ваксина,
ваксина, моля ви, моля, не се колебайте.
Ваксина, ваксина, ваксина, ваксина, защото
след като умреш, ще е
малко късно".
Партън подпомогна
финансирането на ваксината на Moderna,
след като дари 1 милион долара на медицинския център на университета Вандербилт в
Нешвил, Тенеси.
"Толкова съм развълнувана. Чаках известно време ", каза певицата на феновете.
"Вече съм достатъчно
възрастна, за да се ваксинирам, и достатъчно
умна, за да го направя", сподели певицата.
"Опитвам се да бъ-

да забавна, но съм сериозна по отношение
на ваксината. Мисля,
че всички искаме да се
върнем към нормалното, каквото и да значи
това. Струва си, ако
зависи от една инжекция. Така или иначе
просто исках да насърча всички, защото колкото по-скоро се почувстваме по-добре,
толкова по-скоро ще се
върнем към нормално-

то си състояние".
Партън си постави
маска, преди лекарят да
влезе при нея, а медикът - неин приятел, я
похвали, че призовава
другите да се ваксинират.
Звездата на кънтри
музиката е поредната
знаменитост, която публично се ваксинира,
п о до бн о на Ел тън
Джон, Майкъл Кейн,
Дейвид Атънбъроу.
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Анекдоти

Малко
ученически
бисери:
- Наоколо беше тихо
като че всички бяха измрели... Каква красота!
- В стаята гръмко
тиктакаше слънчевият
часовник.
- Неговите очи с
нежност се гледаха едно друго.
- Стихотворението е
написано в рима, което нерядко се наблюдава при поетите.
- Генерал Вазов бил
истински мъж и спял
с обикновените войници.
- Плътността на населението в Австралия
е 4 квадратни човека
на един... метър.
- Първите любовни
успехи на Павел били
лоши - оженил се.
- Изведнъж въстаникът се сетил, че в джоба си има кремъклийка.
- Тениската на моряка беше разкопчана
догоре.
- Поетите на XIX век
били леконравни: тях
често ги убивали на дуел.
- От него не чу друга
ласкава дума, освен
глупачка.
- Кълвачът сяда и
почва да гризе дървото.
- В клетката е пернатият ми приятел хамстерът.
- По площада, марширувайки, минаха
танкове.
- Тръшнах се да спя
и ме нападна мисъл.
- Селянинът бил заможен: имал свиня и
жена.
- Кравата е голямо
животно с четири крака по ъглите.
- Художникът бил поразен от позата на нейното лице.
- Чедо, отдека е невестата ти?
- От Фейсбук е, бабо.
- Тава Якорудско ли
е?
- Що си дошла, ма?
- Да те прибера от
кръчмата, пияницо!
- Ай, зимай ма и са
махай!
- Защо мъжете много лъжат!?
- Защото жените
много питат...
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секс, пиене, пушене,
песни?!!!
- Можете да пеете
колкото искате!!!
Умрял мъж при любовницата си. И тя се
чуди какво да прави.
Накрая написала sms
на жена му от неговия
телефон:
- Ела тук, че умрях.
Аз съм дала сума ти
пари за дрехи, той гола снимка искал...
Любов е, когато около теб има сто жени, а
ти мислиш само за пет,
шест...

Нарушител се обяснява пред катаджия:
- Бях под въздействие на психотропни
същества.
- Казва се "вещества".
- Не, имам предвид
жената и тъщата...
На вратата се звъни, момченце отваря и
вижда полицай.
- Татко ти вкъщи ли
е?
- Не.
- А майка ти?
- Тя също се скри.
На младини влизах
в бара с думите "За
мен както обикновено".
Сега така влизам в аптеката.
Пациент е на посещение при лекар.
Лекарят:
- Съблечете се! Я,
опааааа! Ама защо са
ви железни гащите?
Пациентът:
- Така се предпаз-

вам от СПИН!
- Аха, разбирам, а
защо ви ги няма пръстите на краката?
- Ами веднъж ми се
скъса ластикът на гащите!
- Мила, заповядай
скъпа мартеница, както пожела!
- Глухар, дебил... казах "Искам да се къпя
март в Ница..."
- А вие какъв сте?
- Джигит.
- Паспорта, моля...
Но тук пише "джедай?"
- А, да, това ми е
международният паспорт...
- Защо доларите, които продавате, са на
тройна цена?
- Ръчната изработка и нощната смяна
се отразяват на цената...
След преглед в болницата:
- Докторе, може ли

Жена при психиатъра:
- Докторе, можете
ли да ми предизвикате мания за преследване?
- Тва пък защо?
- Ами, вече три години никой не ходи
след мене, а така ми
се иска!
Съдията пита свидетел:
- Знаете ли колко ще
ви дадат за неверни
показания?
- Да, обещаха ми едно BMW.
- Абе, мило, ти па
нищо не пипаш у дома?
- Еми така е, като бях
малък, все ми викаха не пипай тук, не пипай
там, не прави това, и
те така...
- По колко часа спите всеки ден?
- Еми... два-три часа!
- Много малко!
- Е, все пак спя по
10 часа нощем!

Село в планината.
Звъни телефонът на
кмета:
- Ало, при вас днес
ще дойде депутат от
ГЕРБ да пререже лентата на новия паметник.
Кметът вика разсилния:
- Тичай бързо на площада и гръмни с пушката да уведомиш населението!
Ти ч а р а з с и л н и я т,
вдига пушка: тряс! Показва се една баба:
- Какво, бре? Хлябът
ли дойде?
- Не, бабо, ще идва
депутат да открива паметник!
Бабата се фръцва и
влиза в къщата. Стои
сам разсилният, почесва се. Вдига пак пушката и "Тряяяс!". Показва се същата баба:
- Какво, бре? Да не
е дошъл хлябът?
- Не, бабо, ще идва
депутат!
- Амчи не можа ли
да го уцелиш от първия път?!
- Докторе, благодаря ви за прегледа!
- Чак пък благодаря...
50 лева стигат!
В автобуса:
- Бате, цветята таксуват ли се?
- Не!
- Айде, Ружо, цвете
мое, качвай се!
- Невъзможно е да
се живее с моя мъж...!
- Ами разведи се!
- Аха, той ми съсипа
живота, а аз да го правя щастлив...
Първо правило на
мързела:
- Ако не можеш да
стигнеш нещо легнал,
то не ти трябва!
Запознах се с едно
хубаво момиче. Водя го
аз в едно готино заведение, викам келнера
и я питам:
- Какво искаш да пиеш?
А тя тиха, нежна и
скромна, едвам промълви:
- Нямам някакви специални претенции, каквото и ти!
Тогава смело викам
на келнера:
- Две големи водки
и два сока портокал!
В този момент тя
направо засия от щастие, погледна ме с палав поглед и каза тихо
на келнера:
- Е, тогава и за мен 2
големи водки със сок!
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Почит за герой от Руско-турската
освободителна война
Спасиха гроба на Андрей Гаевский в с. Карагеоргиево, Айтоско, който е щял да бъде заличен
Тленните останки на
руски войник, сражавал
се за освобождението на
България по време на
Руско-турската освободителна война 1877-1878 г.,
бяха препогребани от
село Карагеоргиево в
град Айтос. Будни българи са спасили гроба му
от изчезване и забрава.
Това е единственият
известен до сега случай в
страната, при който
граждани сами се организират, за да проведат
подобна акция.
Главен двигател на
акцията по запазване на
костите на руския войник е Иван Иларев,
началник на Военния
клуб в Айтос председател
на инициативния комитет
"Войнска памет" и на
клуб "Краезнание". Информацията
за вероятността гробът
да бъде заличен е подадена през септември
миналата година, следват
незабавни действия:

"Отидохме на място,
разчистихме храстите и
видяхме каменен кръст
с надпис - "Андрей
Гаевский, канонир (артилерист) от 20-а конна
батарея, умрял на 2 септември 1878 г. Аз като
човек, който се интересува от военна история
веднага разбрах, че това
е човек, който е участвал в битките за освобождението на Айтос и
най - вероятно е бил
участник във войската
на полковник Лермонтов. Самият факт, че той
не е загинал между 2 и
6 февруари, когато са
били битките между
Карнобат и Айтос, а
навярно е починал от
раните си или от някоя
болест, тогава е върлувал тиф сред войниците.
В село Карагеоргиево е

имало тогава полева
болница.
Андрей Гаевский е
бил погребан, в център
на село Карагеоргиево а
на гроба му поставили
каменен кръст от айтоски низит. За този гроб в
началото на миналия век
започва да се грижи
една българка, нейната
правнучка д-р Светла
Михайлова помни историята й и разказва:
"Моята прабаба Яна
през 1913 година остава
вдовица, съпругът й
Паруш Парушев загива в
Междусъюзническата
война, някъде в Македония, гробът му остава
неизвестен. След парцелиране на имотите в Карагеоргиево, гробът на
руския войник попада в
двора на къщата ни и
прабаба ми приема това
като знак. Тя започва да
си грижи за него, прелива го, носи му цветя. Аз
ще го запомня, като
гроба с белите рози,

които тя беше засадила
на него. Бях 12-годишна,
когато тя получи инсулт и
падна там на този гроб,
там почина! Като деца
бяхме научени да почитаме този гроб и както
"Дядо Иван", олицетворяваше Русия, така и ние
казвахме "Дядо Андрей",
въпреки че беше погребан млад човек."
След смъртта на Яна,
грижите за гроба се
поемат от нейните наследници, в наши дни
обаче след като почиват
много от тях се взима
решението за продажбата на имота.
Иван Илариев разказва, че за много кратко
време е трябвало да се
организират, за да се
извадят костите на Андрей Гаевский. Изваден и
транспортиран до Айтос
е и каменния надгробен
кръст. Направена е
специална мощехранил-

ница за останките, и
нова надгробна плоча,
на която е изписан
същия надпис. С тези
проекти е запознато
Руското генерално консулство във Варна, което
поема финансовите
разходи по препогребването на останките.
За главния герой на
тази история Андрей
Гаевский се знае малко,
частта в която е служил
и датата на смъртта му,
но идеята на комитет
"Войнска памет" е с
помощта на руската
страна да се разбере
повече за героя.
Руският войник сега е
погребан в двора на
параклиса костница "Св.
Димитър" в Айтос. Всеки
който желае може да му
отдаде почит. Тържествената церемония в негова
памет се е провела на 6
февруари, деня на освобождението на града, в

нея е участвала и
д-р Светла Михайлова,
която не скри вълнението си от този миг, които
никога няма да забрави:
"Всичко беше много
вълнуващо и много
трогателно! Сложих бели
цветя на гроба на Андрей, за него и прабаба
ми Яна. Цветя постави и
двугодишния син на
племенника ми. Радвам
се, че така се случиха
нещата, за да не се
забравят и обезличат!"
Скоро на гроба на
руския войник ще се
случи и още нещо, ще
бъдат засети бели рози.
В негова памет, в памет
на Яна и съпругът й
Паруш Парушев, загинал
в Междусъюзническата
война, чийто гроб и до
днес остава неизвестен.
Тези рози са и в памет
на хилядите загинали за
свободата на България.
От БНР
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Снимки Пресфото БТА
и Интернет
Китайският президент Си
Дзинпин и премиерът Ли
Къцян приветстваха
делегатите при откриването вчера на годишната
сесия на китайския
парламент. Общокитайското събрание на
народните представители
ще одобри план за 14ата петилетка и ще
постави основните
насоки в развитието на
държавата до 2035 г. дотогава Пекин смята да
удвои Брутния вътрешен
продукт и да направи
Китай "велика модерна
социалистическа
страна".

Два милиона руснаци вече са
получили и двете дози от ваксините срещу COVID-19, а още два милиона - само първата доза, заяви
вчера президентът Владимир Путин, цитиран от ТАСС. "Към днешна дата над два милиона души са
получили и двата компонента от
ваксината, направени са имунизации. И приблизително още толкова, но по-малко, също над два милиона (души) са получили първата
доза", каза той на среща с доброволци от акцията "Ние заедно".
Руският президент подчерта, че
ваксинацията е основният начин

за борба с пандемията от коронавируса, а производството на ваксини ще се увеличава. Путин нарече руските ваксини срещу
COVID-19 "най-добрите в света".
"Наистина има с какво да се гордеем, предвид това, че ("Спутник
V") и (другите наши) ваксини са
най-безопасните и най-ефективните", каза руският президент. Масовата ваксинация в страната започна на 18 януари. Руснаците могат да се имунизират безплатно с
една от две регистрирани в Русия
ваксини - "Спутник V" и "Епиваккорона". ç

ÅÊ çàñåãà íå ïðåäâèæäà ïðåãîâîðè çà äîñòàâêà íà ðóñêàòà âàêñèíà "Ñïóòíèê V"
Гърция обяви нови още
по-строги мерки в опит да
ограничи разпространението на коронавируса,
пише Епицентър. Мерките
допълнително ограничават
движението на гърците,
тъй като страната се
опитва да потисне бързо
нарастващата скорост на
предаване на заразата.
От ноември насам
гърците са длъжни да
изпращат SMS на безплатен номер, за да заявят
целта на напускането на
дома си. Като причина
може да се посочи пазаруване на основни продукти, отиване до банка,
посещение на лекар или
аптека, разходка. Отсега
нататък гражданите,
напускащи дома си, ще
бъдат ограничени до
движение в техния квартал в радиус от 2 км.
Освен това тези, които
излизат за разходка или
тренировка на открито
трябва да го правят само
пеша или на велосипед.
Мерките се въвеждат,
след като страната започна да регистрира всеки
ден увеличение на новите
случаи. В сряда бе съобщено за 2703 нови случая
- най-висок за 2021 г. Ден
по-рано случаите бяха
2353. Най-много нови
случаи бях открити в

област Атика и в Солун.
Степента на риск в Солун
е повишена на "тъмночервено", което практически
означава, че от 4 до 16
март в града се връща
локдаунът. Училищата и
магазините ще останат
затворени.
Европейската комисия
засега не води преговори
за сключване на предварително споразумение за
доставка на руската
ваксина срещу ковид
"Спутник V". Това съобщи
говорител на комисията,
след като по-рано Европейската агенция по
лекарствата обяви началото на оценка на руската
ваксина, свързана пряко с
осигуряването на достъп
до пазара на ЕС. Дори
тази ваксина да отговаря
на европейските изисквания за безопасност и
качество, ЕК може да не
влезе в преговори, поясни
говорителят. Геополитиката няма нищо общо с
оценката на лекарствената агенция, добави той.
Говорителят приветства
усилията на държавите от
ЕС да се снабдят с ваксини и заяви, че това не
противоречи на общата
стратегия. Той отбеляза, че
ЕК води преговори за
предварителни споразумения за ваксините на "Нова-

:

Ñòðîãè ìåðêè â Ãúðöèÿ - ìîæå äà ñå
èçëèçà äî 2 êì îò äîìà

Íàêðàòêî
Говорителката

на руското външно министерство
Мария Захарова обвини в
четвъртък западните държави, че
провеждат "мащабна кампания" в
подкрепа на московската
"несистемна опозиция", включваща и политика Алексей Навални,
като същевременно "си затварят
очите за собствените си вътрешни проблеми". Захарова добави,
че САЩ считат всеки, който "ще
се конкурира с тях във всяка
сфера", за свой "основен враг".
По-рано тази седмица САЩ
приеха допълнителни санкции
срещу Русия, след като посочиха,
че Москва е използвала "химическо оръжие при опит за
убийство на Алексей Навални",
като по този начин е нарушила
Конвенцията за химическо
оръжие. Този ход беше остро
критикуван от Кремъл.

Служители
След близо 9 часа разговори германският канцлер Ангела Меркел и
премиерите на 16-те федерални провинции се договориха за мерки,
които да балансират тревогите от въздействието на по-заразните
варианти на вируса и увеличаващите се призиви за връщане към
нормален живот. Германия удължава ограниченията с още три седмици
- до 28 март, но ще облекчи някои от тях в районите с относително
ниско разпространение на вируса.

вакс" и "Валнева". Предварителните споразумения за
доставка на ваксини,
сключвани от ЕК, предвиждат осигуряването на
препаратите в определени
срокове и количества, на
твърда и еднаква цена за
всяка от държавите в ЕС.
Досега ЕК сключи шест
предварителни споразумения, четири от които са за
ваксини, получили или на
прага на получаването на
одобрение от лекарствената агенция.
Според правилата на
ЕС ваксините, получили
положителна оценка от

лекарствената агенция,
могат да придобият достъп до пазара на ЕС с
решение на комисията,
подкрепено от мнозинството европейски държави.
Досега този процес бе
завършен за ваксините на
"Пфайзер", "Модерна" и
"АстраЗенека", а на 11
март се очаква разрешение и за ваксината на
"Янсен" ("Джонсън и
Джонсън"). Комисията
уточни, че държавите от
ЕС са в правото си да се
снабдяват и с други
ваксини на собствена
отговорност. ç

на руската Федерална служба за
сигурност (ФСБ) задържаха
руски гражданин, който е
подготвял терористична атака в
енергийно съоръжение в
Калининградска област. Мъжът е
вербувал и жители на Калининградска област за участие в
терористични дейности. "В
неговата квартира са намерени
импровизирано взривно
устройство, инструкции за
неговото производство и
компоненти за синтезиране на
взривни вещества, както и
материали с обидно съдържание
срещу руската изпълнителна и
законодателна власт", съобщават
от ФСБ.

Най-малко 20 души

се удавиха, след като трафиканти изхвърлили десетки мигранти
във водите на Аденския залив
между Джибути и Йемен, съобщи
вчера Международната организация по миграция (МОМ). "Според
оцелелите най-малко 20 души са
се удавили. Някои още се водят
за изчезнали. Намерени са пет
тела, изхвърлени на бреговете"
на Джибути.

Ãåðìàíèÿ çàïàçâà îãðàíè÷åíèÿòà ïî ãðàíèöèòå
ñ Àâñòðèÿ è ×åõèÿ

Пожарникари разчистват пострадали къщи в с. Дамаси, Централна
Гърция, след земетресението с магнитуд 6, което на 3 март остави
много къщи и обществени сгради в района на Лариса. Опасявайки
се от нови трусове, много хора не се завръщат по домовете си.

Германия заяви, че ще запази последните ограничения по границите си, наложени с цел ограничаване на
разпространението на новите щамове на коронавируса,
отхвърляйки призивите на
Европейската комисия, Австрия и Чехия, предаде Ройтерс.
Миналата седмица ЕК
призова Германия и още пет
страни да облекчат наложените едностранни ограничения на движението на хора
и стоки, като заяви, че те са

"стигнали прекалено далеч"
и затрудняват функционирането на единния пазар. Но в
писмо от 1 март германският представител в ЕС заявява, че "трябва да запазим
мерките, наложени на вътрешните граници, в името на
здравеопазването"
Миналия месец Германия
наложи по-строги проверки
по обикновено отворените
граници с Чехия и Австрия.
И в двете страни беше отбелязано рязко повишаване на
броя на случаите на по-за-

разните щамове на коронавируса. На някои от граничните пунктове се появиха
дълги опашки от камиони, които са очевиден пример за
затрудненията,които изпитва
ЕС в поддържането на общ
подход за борба с епидемията, отбелязва Ройтерс.
Белгия, която беше порицана от ЕК заради забраната си на всички неналожителни пътувания във и извън
страната, също отказа да облекчи наложените ограничения. ç
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Треньорът на Болоня Синиша Михайлович похвали българския защитник
Валентин Антов направи официалния си дебют в
Серия "А" с екипа на
Болоня. Това се случи в
гостуването на неговия
тим на Каляри от 25-ия
кръг на италианското
футболно първенство.
Българският защитник
започна като титуляр на
"Сардиния Арена" и остави
много добри впечатления
с изявите си. Той показа
самочувствие и на няколко пъти имаше ключови
намеси, въпреки че получи пресилен жълт картон
още в 26-ата минута.
Впоследствие той бе
заменен от Гари Медел в
75-ата минута. Срещата
завърши с успех с 1:0 за
Каляри. Домакините с
нищо не надиграха своя
съперник, но имаха късмет да отбележат гол при
едно центриране от корнер чрез Даниеле Ругани
в 20-ата минута и така
измъкнаха трите точки.
Антов имаше няколко
важни намеси. В 18-ата
минута Джовани Симеоне
излезе очи в очи срещу

Скорупски и стреля,
стражът успя да се намеси, а впоследствие българският защитник изчисти с глава пред голлинията. В 51-вата минута Жоао
Педро получи в наказателното поле, но Антов
действа хладнокръвно и
успя да му отнеме топката. В 67-ата минута бившият играч на ЦСКА показа
добро пласиране и блокира опасно центриране .
Все пак Каляри записа
важен успех, с който
събра актив от 21 точки
и излезе от опасната
зона, като вече е на 17-а
позиция. Болоня пък вече
е на 12-о място с 28
точки.
Сръбският треньор на
Болоня Синиша Михайлович похвали представянето на българския национал Валентин Антов в
дебюта му в Серия "А".
"Антов ми хареса. Направи това, което трябваше.
Не беше много зает, но се
представи добре. Освен
при гола. Защото точно
Антов трябваше да покрие

гиев в столична болница.
Недялков е с частично
разкъсване на вътрешна
връзка на дясното коляно
и ще се възстановява повече от месец.
"Чувствам се добре.
Благодаря на медицинския
щаб на Лудогорец за бър-

Левски победи с 3:1
Берое

и се класира на четвъртфиналите в турнира за Купата
на България. Найджъл
Робърта стана герой за
"сините" с първия си хеттрик
за клуба. Нидерланедецът се
разписа от фаул в 35-ата
минута, от дузпа в 65-ата
минута и още веднъж в 90ата минута. Преди това
Мартин Камбуров вкара
рекордното си 25-о попадение във вратата на Левски.
Таранът даде аванс на
гостите в 24-тата минута от
дузпа, а в 60-ата минута
Карлос Охене от Берое беше
изгонен с директен червен
картон.

Манчестър Юнайтед се
отдалечи

от титлата, след като завърши 0:0 при гостуването си на
Кристъл Палас в мач от 29ия кръг на английската Висша
лига. Ремито остави "червените дяволи" на 14 точки зад
лидера Манчестър Сити.
20-годишният Валентин Антов стана осмият българин, играл
в италианския футболен елит

Ругани", коментира Михайлович.
"Не бяхме добри в
атака и допуснахме
попадението по единствения начин, по който
можеха да ни вкарат.
Разочарован съм, защото
не изглеждахме амбицирани. Очаквах по-добро

представяне, въобще не
бяхме опасни. Съжалявам, защото исках точки
в този мач, а си тръгваме
с празни ръце", допълни
треньорът на Болоня и
изрази разочарованието
си от работата на ВАР и
неотсъдена дузпа в полза
на тима му. ç

Àíòîí Íåäÿëêîâ èçâúí òåðåíà ïîâå÷å îò ìåñåö
Защитникът на Лудогорец Антон Недялков се
размина с тежка контузия
след грубия фаул на Лесли де Са в мача с Царско
село за Купата на България (1:2). Това показа обстойният преглед на национала при д-р Антони Геор-

:

Âàëåíòèí Àíòîâ äåáþòèðà
â Ñåðèÿ "À" ñ äîáðà èãðà

Íàêðàòêî

зата реакция след инцидента. Надявам се да се
върна на терена възможно най-скоро", заяви Недялков.
Лудогорец постигна труден успех с 2:1при гостуването си на Царско село
в сблъсък от 1/8-финалите

в турнира за Купата на
България. Попаденията за
"орлите" реализираха Мавис Чибота (33) и Анисе
(45). Дилан Мертенс намали резултата (59), което
направи последните минути доста тежки за състава
на Валдас Дамбраускас. ç

Барселона срази у
дома Севиля

с 3:0 след продължения и е
първият финалист в турнира
за Купата на краля. Каталунците бяха загубили първата
среща с 0:2 и се нуждаеха
от убедителен успех на
"Камп Ноу". Домакините
поведоха с гол на Усман
Дембеле (12), но едва в
последните секунди на
редовното време стигнаха до
второ попадение. Жерард
Пике (90+4) се разписа и
прати мача в продължения, а
още в първото от тях
Мартин Брайтуайт (95)
реализира за крайното 3:0.
Фернандиньо от гостите бе
изгонен в добавеното време
и андалусци играха с
намален състав в продълженията, а в тях и Люк де Йонг
получи червен картон,
усложнявайки ситуацията на
Севиля.

Íîâ â ÖÑÊÀ íå áèë ñâèêíàë ñ òàêúâ èíòåíçèâåí ôóòáîë
Нападателят на ЦСКА
Жорди Кайседо получи наградата си за най-добър футболист на 18-ия кръг на Първа лига . Еквадорецът се отличи с победен гол срещу
Черно море и спечели допитването на "Пресклуб
България". Негови подгласници станаха Димитър Илиев (Локомотив - Пловдив),
Спас Делев (Арда) и Тони
Тасев (Монтана). "Благодаря на всички за наградата.
ЦСКА ми отвори вратите.
Още с моето пристигане ме
приеха много добре и ми
помогнаха в адаптацията.
За мен най-голямата цел е
да давам всичко за фланелката, която нося. Ще дам
всичко от себе си, за да бъда тук всяка седмица", заяви нападателят.
"Нивото на българския
шампионат е високо. Не бях
свикнал с такъв интензивен
футбол, но се адаптирам.
Първата ми цел е да вкарвам голове. Това ми е работата като нападател. Не
идвам да замествам Али

Соу. Той е направил добри
неща, но аз идвам да си
върша моята работа. Ние
сме съвсем различни като
стил играчи. Знам, че беше
важен футболист за клуба,
аз ще се опитам да съм на
ниво", сподели Кайседо.
"Привлече ме идеята да
играя в Европа. Нямах възможност да говоря с моите съотборници в Бразилия
Марселиньо и Кишада и да
ги питам за ЦСКА, тъй като
вече не бях при отбора, когато получих предложението от България. Бях в добри отношения с тях във Виктория. Марселиньо ми е
разказвал за периода му в
България и Лудогорец. Даде ми добра представа за
българския футбол. Идвам
от скромно семейство и като видях снега, вместо да
се изплаша, ми даде кураж
и големи емоции. Това да
съм в друга държава и друго първенство ме мотивира да постигна все повече
и повече", каза още Кейсадо.

"Впечатленията ми от
треньора Бруно Акрапович
са добри. Той се опитва да
ме подкрепя и да ми показва различни начини на
игра. Смятам, че ЦСКА може да преборим Лудогорец
за титлата. Те наистина имат
добри играчи, но след подоброто интегриране на новите футболисти в нашия отбор, ще успеем и да се борим за първото място, както и за Купата на България",
завърши Жорди Кайседо.
В същото време нидерландският защитник Мено
Кох продължава да бъде интересен за медиите в родината си, след като направи трансфер в ЦСКА. 26годишният бранител в края
на февруари подписа договор за 3,5 години с "червените". "ЦСКА ме потърси
още през есента, когато беше предишният трансферен
прозорец. Тогава благодарих за интереса, тъй като
беше в последния момент,
а не е в мой стил да взимам прибързани решения",

23-годишният Жорди Кайседо получи наградата си за най-добър
футболист на 18-ия кръг

обясни Кох пред "Айндховен Дагблад".
"Скаутите обаче са продължили да следят моите
изяви и са пратили оферта
на клуба, в който играех Ойпен. За мен този трансфер е прогрес в кариерата
ми. Дадох съгласие да премина в амбициозен клуб,
който иска да играе в Европа през следващия сезон. Ще бъде фантастично,

ако го постигнем", призна
защитникът на ЦСКА.
"Не е някакъв мегатрансфер, но в него са замесени почти половин милион
евро. Виждал съм доста неща във футбола. Естествено, има много по-големи
сделки, но въпреки това все още ми е странно, изненадах се, че струвам толкова много", допълни нидерландецът. ç
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Тв програма - петък, 5 март

07.30
08.00
09.00
10.00
10.15
11.00
11.15
12.00
12.30
12.45
13.45
14.00
15.30
16.00
16.30
17.15
17.30
18.10
18.30
19.15
20.00
21.00
22.00
22.30
23.05
00.05
01.20
02.20
03.20
04.50
05.50
06.50

"Антидот" (п)
"Студио Икономика" (п)
"Не се страхувай" (п)
ТВ пазар
"Актуално от деня" (п)
ТВ пазар
Музикален антракт
Документален филм
ТВ пазар
"Лява политика" (п)
ТВ пазар
"Нашият следобед с БСТВ"
Новини
Музикален антракт
"Думата е ваша" - открита линия
ТВ пазар
"Поморие - скритата перла" - документален филм
ТВ пазар
Новини - централна емисия
"Актуално от деня"
"Дискусионен клуб"
"Студио Икономика" (п)
Новини (п)
"Актуално от деня" (п)
"Дискусионен клуб" (п)
"Нашият следобед с БСТВ" (п)
"Лява политика" (п)
"Общество и култура" (п)
"За историята свободно" (п)
"Студио Икономика" (п)
"Не се страхувай" (п)
Музикален антракт

ÁÍÒ 1
05.15 Още от деня /п/
06.00 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
13.00 Последният печели /п/
14.00 Законът на Дойл - тв филм /4 сезон,
2 епизод/ (12)
14.45 Малки истории
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Светът на жестовете
16.45 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана
Векилска
17.30 Парламентарни избори 2021: Встъпителни клипове
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.25 Парламентарни избори 2021: Гласовете на България
20.50 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 Под игото - тв филм /6 част/
23.00 По света и у нас
23.30 БГ версия /п/
00.20 Светът и ние /п/
00.35 100% будни /п/
02.30 Култура.БГ /п/
03.45 Извън играта /п/
04.15 Музика, музика /п/
04.45 Законът на Дойл - тв филм /4 сезон,
2 епизод/п/ (12)

bTV
05.40 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно предаване с водещи Златимир Йочев и
Биляна Гавазова
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия

5.03.2021 ÇÅÌß

15
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 "Навсякъде ти" - сериал, еп. 34
15.00 Премиера: "Истинска любов" - сериал, еп. 50
16.00 Премиера: "Спасители в планината" сериал, с. 12, еп. 10
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Малки убийства" - сериал, еп. 38
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Безмилостен град" - сериал, еп. 44
21.00 "Съни бийч" - сериал, еп. 2
22.00 "Комиците и приятели" - комедийно
шоу, нов сезон
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Кралици" - сериал, еп. 4
01.00 "Опасни улици" - сериал, с. 14, еп. 86
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.50 "Божествено" - сериал, еп. 20

bTV Action
05.15 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 13
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Рескю Ботс" - сериал, с. 4, еп. 1 - 4
08.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 13
09.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 6
10.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 9
11.00 "Последният кораб" - сериал, с. 4,
еп. 1
12.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 20
13.00 "Прислужницата" - драма (тв филм,
САЩ, 2016), в ролите: Катрин Тютън,
Фей Мастърсън, Кентън Дюти, Том
Мейдън и др.
15.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 14
16.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 7
17.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 21
18.00 "Последният кораб" - сериал, с. 4,
еп. 2
19.00 Часът на супергероите: "Готъм" сериал, с. 5, еп. 10
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Червената
линия" - сериал, еп. 7
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Смъртоносна надпревара" - фантастика, екшън, трилър
(САЩ, Германия, Великобритания,
2008), в ролите: Джейсън Стейтъм,
Джоан Алън, Иън Макшейн, Тайрийз
Гибсън, Натали Мартинес, Макс Райън, Джейсън Кларк и др. [14+]
00.00 "Червената линия" - сериал, еп. 7
01.00 "Последният кораб" - сериал, с. 4,
еп. 2
02.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 10
03.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 21
04.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 7

bTV COMEDY
05.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
06.00 "Кое е това момиче" - сериал, с. 6,
еп. 15, 16
07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "Теория за големия взрив" /п./ сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
09.30 "Психоложки" /п./ - сериал
10.00 "Бетовен 2" - комедия, семеен (САЩ,
1993), в ролите: Чарлз Гродин, Бони
Хънт, Никол Том, Кристофър Кастайл, Деби Мазар, Крис Пен, Сара
Роуз Кар, Мори Чейкин, Хедър Маккоум и др.
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
14.00 "Психоложки" /п./ - сериал
14.30 "Столичани в повече" /п./ - сериал
15.30 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
18.00 "Приятели" - сериал, с. 2, еп. 3, 4
19.00 "Теория за големия взрив" - сериал,
с. 7, еп. 6
19.30 "Новите съседи" - сериал, с. 5-7, еп.
14
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 5,
еп. 9

Затопляне
Днес повече облаци ще има около планините на Западна България.
Вятърът от запад ще се усили и ще бъде до умерен, в Дунавската
равнина - временно силен. Максималните температури ще са от 13 до
18, на места по поречието на Дунав до около 19 градуса.
В събота ще започне промяна на времето. В западните райони със
северозападен, а в източната половина на страната - с умерен североизточен вятър ще нахлува студен въздух. Температурите сутринта ще
са от 1-2 до 7-8 градуса. Ще бъде облачно, с краткотрайни превалявания от дъжд, в североизточните райони и Предбалкана - от дъжд и
сняг. Валежите няма да бъдат значителни в повечето места, освен в
планините, най-вече в Рило-Родопската област. В Източна България с
напредването на деня дневен ход на температурите почти няма да има,
а на североизток тези от следобедните часове ще са по-ниски от
сутрешните. В страната след обяд температурите ще са от малко над
нулата в Лудогорието и Добруджа до 10-12 в югозападните райони.
В неделя облачността ще бъде значителна, следобeд намалявайки над северозападните и западни райони. Вятърът ще се ориентира
от югозапад, в североизточните райони слаб до умерен. Минималните температури ще са от минус 3 до плюс 3 градуса, а дневните - от
3 до 8.
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bTV Cinema, 21.00 ч., "Джак Ричър" - екшън,
криминален, трилър, в ролите: Том Круз, Розамунд
Пайк, Ричард Дженкинс, Дейвид Ойелоуо, Вернер
Херцог, Робърт Дювал, Джай Кортни
22.00 "Психоложки" - сериал, еп. 15, 16
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
еп. 23, 24
00.00 "Бетовен 2" /п./ - комедия, семеен
(САЩ, 1993)
02.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал

bTV Cinema
05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 Случаите на Поаро" - сериал, специален епизод
08.00 "Безкраен купон" - комедия (САЩ,
2018), в ролите: Малиса Маккарти,
Мат Уолш, Моли Гордън, Бен Фалкон,
Джаки Уийвър, Стивън Рут, Мая Рудолф, Крис Кавалиър и др.
10.15 "В кадър" - рубрика
10.30 "Случаите на Поаро" - сериал, с.3 еп.
1, 2
12.30 "В кадър" - рубрика
12.45 "Любовен акорд" - романтичен (тв
филм, САЩ, 2019), в ролите: Лора
Оснес, Скот Майкъл Фостър, Андреа
Брукс, Томас Кадрот и др.
14.30 "Суфражетка" - исторически, драма,
биографичен (Великобритания, Франция, 2015), в ролите: Кери Мълиган,
Ан-Мари Дъф, Хелена Бонъм Картър,
Бен Уишоу, Самюъл Уест, Брендън
Глийсън, Мерил Стрийп и др.
16.45 "11 септември" - екшън, криминален,
трилър (Канада, 2017), в ролите:
Чарли Шийн, Джина Гършон, Упи
Голдбърг, Луи Гузман, Ууд Харис,
Олга Фонда, Жаклин Бисе, Брус Дейвисън и др.
18.45 "В кадър" - рубрика
19.00 "Принцесата воин" - екшън, исторически, биографичен (Монголия, САЩ,
2013), в ролите: Сукха Арюнбямба,
Цегмед Аюрзана, Батменд Бааст, Отгонжаргал Давасурен и др.
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Джак Ричър" - екшън, криминален,
трилър (САЩ, 2012), в ролите: Том
Круз, Розамунд Пайк, Ричард Дженкинс, Дейвид Ойелоуо, Вернер Херцог, Робърт Дювал, Джай Кортни
23.30 "Специалистът" - екшън, криминален,
трилър (САЩ, Перу, 1994), в ролите:
Силвестър Сталоун, Шарън Стоун,
Джеймс Уудс, Род Стайгър, Ерик
Робъртс, Марио Ернесто Санчес, Емилио Естефан мл.
01.45 "Разобличен" - криминален, трилър
(САЩ, 2016), в ролите: Ана де Армас, Киану Рийвс, Кристофър Макдоналд, Мира Сорвино и др. [16+]
04.00 "Фанатично" - трилър (тв филм, Канада, 2017), в ролите: Бетси Бранд,
Бенджамин Артър, Кейти Брайър, Алисън Лаудър и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.30
06.30
09.30
12.00
12.30
13.30
15.00
16.00
16.10
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
00.30
01.30
02.30
04.30

"Военни престъпления" - сериал/п/
"Здравей, България" - сутрешен блок
"На кафе" - предаване на NOVA
Новините на NOVA
"Мерием" (премиера) - сериал
"Изпитанията на живота" - сериал
"Не ме оставяй" (премиера) - сериал
Новините на NOVA
"Пресечна точка"
"Намери ме" (премиера) - сериал
"Семейни войни" - тв игра
Новините на NOVA
"Кошмари в кухнята" - риалити
"All Inclusive" (премиера) - сериал,
сезон 3
"Отдел Издирване" (премиера) - сериал
Новините на NOVA
"Военни престъпления" - сериал, сезон 17
"Нюанси синьо" - сериал, сезон 3
"Незабравимо" - сериал, сезон 3
"Завинаги свързани" - сериал
"Изпитанията на живота" - сериал /п/

Êèíî Íîâà
06.10 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 1 /п/
07.00 "Снежна сватба" - романтичен филм
с уч. на Катрина Лоу, Джордан Белфи, Патриша Ричардсън, Робърт Къртис Браун, Том Ленк и др.
08.45 "Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм, сезон 3
11.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 1
12.00 "Тайнствен непознат" - романтичен
филм с уч. на Даника Маккелър,
Камерън Матисън, Деймън Рунян
14.00 "Да се омъжиш за господин Дарси" романтичен филм с уч. на Синди
Бъзби, Райън Пиви, Франсис Фишър,
Лини Евънс и др.
15.40 "Виж кой говори" - романтична комедия с уч. на Джон Траволта, Кърсти
Али, Олимпия Дукакис, Джордж Сегал и др.
17.30 "Денят на мама" - романтична комедия с уч. на Дженифър Анистън, Кейт
Хъдсън, Джулия Робъртс, Джейсън
Съдейкис, Тимъти Олифант, Хектор
Елизондо и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 7
21.00 "Господарка на злото" - приключенски филм с уч. на Анджелина Джоли,
Ел Фанинг, Имелда Стаунтън, Шарлто
Копли, Лесли Манвил и др.
23.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 7 /п/
23.45 "Добре дошли у дома" - трилър с уч.
на Емили Ратайковски, Арон Пол,
Рикардо Скамарчио, Кати Луиз Саундерс, Алис Белагамба

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 43
ВОДОРАВНО: "Сивата лисица". Абак. Чапек /Карел/. Таван. "Нана".
Лорен /София/. Тарар. Пикар /Жан/. Тал /Михаил/. Тинол. Китара.
Нонанал. "Тирол". Рит /Мартин/. Нитон. Нерон. "На". Бор. Касал
/Хулиан/. Гатер. Ванон. Банан. МОКА. Мадан. Кавал. Самос. Тан
/Карой/. Сатир. Ранон. Марокен. Сокол. Нок. Сонар. Дипол. Па.
Тол. Ратин. Ронин. Лидит. Белот. Мина. Пирин. Радев /Жеко/.
Лимон. Бин /Алън/. Барит. Вотан. Ракаров /Кирил/. Молар. НИН.
Расин /Жан/. Ветар. Ни. КАТ. Тенар /Луи/. Моном. Матев /Павел/. Манас. Мало /Хектор/. Кимон. Камен. Накит. "Как". Вазов
/Иван/. Танали. Катинар. "Сатирикон".
ОТВЕСНО: "Чичо Томовата колиба". "Амика". Варан. Радар. Лирик.
ТАМАТ. Капелан. Нанос. Динар. Токи. Тен. НИКОН. Корин /Павел/.
Ратен. Бак. Татан. Сенат. Босев /Асен/. Ва. Тилос. Канат. Равин.
Кар /Джералд/. Витан. Набат. Рибар. Намаз. Сарот /Натали/. Лавис. Недим /Ахмед/. Рамос /Грасилиану/. Нивалин. Народ. Летов
/Михаил/. Нева. Цар. Регал. Киров /Бисер/. "Леман". БАН. "Коран". Ропот. Ватос. "Ти". Пилот. Салон. Лоран /Огюст/. Нар. Манит. Неман. Лимит. Романи. Бакар. Ромон. Ниман /Алберт/. Макак. Канарин. Коноп. Нонин. Лило. "Кара Танас". Капан. Никотин.

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.
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Теменужка ХРИСТОВА
СПОРТ
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Величка ТАСКОВА,
Светлана ВУЧКОВА,
Венцислав ЗАФИРОВ
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ И РЕКЛАМА
944-10-26
reklamenotdel_zemia@abv.bg
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БАНКОВА СМЕТКА
Райфайзенбанк АД, София
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Банков код BIC RZBBBGSF
РА ЕВРОМЕДИЯ ООД
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944-10-26
Печат Алианс Медиапринт
Вестник ЗЕМЯ
е продължител на вестник
„Кооперативно село“ –
излизащ от 1 май 1958 г.
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Режисьорката Елица
Петкова получи стипендия
от Берлинале. Стипендията се присъжда съвместно от програмите "Перспективно германско кино"
и "Талантите на Берлинале" от 2017 г. Тя подкрепя
дългосрочно режисьори и
сценаристи.
В Плевен пък открива
творческия си сезон с
концерт галерията "Колекция Светлин Русев". Събитието е на 6 март от
11.30 ч. Програмата, "Клавирни вариации", ще бъде представена от проф.
д-р Ромео Смилков, д-р
Велислава Стоянова и Евредика Вълчева. Тази музикална проява е първа
по рода си в галерията
"Колекция Светлин Русев"
в Плевен след появата на
пандемията от коронавирус у нас. ç
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Ìàðèÿ Ðàäîåâà èçëèçà íà ñöåíàòà
íà çàëà "Áúëãàðèÿ" íà 7 ìàðò
Една от най-изявените
певици, преминали през
майсторските класове на
Райна Кабаиванска в Нов
български университет,
Мария Радоева вече е
любимка и на публиката в
зала "България". На 7
март под диригентската
палка на изключителния
Фредерик Шаслен тя ще
изпълни "Четири последни
песни" от Щраус. В програмата ще звучат още
"Тема и вариации за
тромбон и оркестър" от
Шаслен със солист Йорген ван Райен и "Пражка
симфония" от Моцарт.
"Четирите последни
песни" имат изключителен философски заряд и
ме привличат отдавна,
може би от 10 годни. Те
са последното произведение на Щраус, написано само година преди
смъртта му. Текстов,
музикален и философски
шедьовър, те описват
цикъла на живота - от
раждането до смъртта.
Истинско вокално и
психологическо предиз-

викателство, но веднъж
овладени, повличат
душата и гласа в стремглав полет към безкрайността.
В началото ги работих
с Райна Кабаиванска.
Получаваха се чудесно
въпреки музикалната и
вокалната им трудност.
Райна е изключителен
музикант и педагог, намесата й при учене на ново
произведение е решаваща. Много ми помагаше и
това, че знам езика. Така
улавям най-фините нюанси в текста.
Върнах се отново към
"песните" преди 2 години
с диригента Густав Кун.
Дойде и поканата на
директора на Софийската филхармония Найден
Тодоров. Започнах "домашни" репетиции в
Милано под акомпанимента на съпруга ми,
диригента Тито Чекерини.
Дълго съм работила върху
това произведение и да
го изпълня пред публиката в София за мен е
сбъдната мечта." ç

:

Êëîè ×æàî - âòîðàòà æåíà ñúñ "Çëàòåí ãëîáóñ" çà ðåæèñóðà

Íàêðàòêî

Клои Чжао стана едва
втората жена c режисьорското отличие на наградите "Златен глобус" и първата от азиатски произход, a
създаденият от нея "Земя на
номади" спечели наградата
за най-добър драматичен
филм.
Първата жена c награда
"Златен глобус" за режисура e Барбра Стрейзанд c
"Йентъл" през 1984 г. До тази година cамо пет жени бяха номинирани в категорията.
Чжао бе едната от трите

Читалище "Съгласие" в
Плевен отново вдига
завеса

режисьорки c номинация за
наградата. Тя ce наложи над
Реджина Кинг ("Една нощ в
Маями"), Емералд Фенъл
("Момиче c потенциал"),
Дейвид Финчър ("Манк") и
Арън Cоркин ("Процесът
срещу Чикаго 7").
"Искам да благодаря
специално на номадите, които споделиха историите
си c нас", каза Чжао, приемайки наградата виртуално. Тя благодари изрично
за оказаната помощ на
действителния номад Боб
Уелс. ç

Â Àíãëèÿ îòêðèõà èçãóáåíà êàðòèíà íà Òèöèàí
Картина с изписана сцена от "Тайната вечеря" която виси 110 години в църква на град Ледбери, може
да е на италианския живописец Тициан. До този извод достигна реставраторът
и изкуствовед Роналд Мур.
Той пристига в Лидбери, за
да реставрира копие на знаменитата "Тайна вечеря" на
Леонардо от XIX век. В далечен ъгъл на църквата той
открива много по ценна картина. Мур признава, че
изображението било на височина 3 метра. Не е възможно да се види, ако не
си качен на стълба. Реставраторът изучава това платно повече от три години. Намира доказателства, че
творбата е от XVI век, създадена в ателието на майстори от Късното възраждане.
Изследването показва, че

Читалище "Съгласие" в
Плевен отново вдига завеса
за гостуващи театри.
Днес поставя начало популярният от сцената и екрана
Асен Блатечки, който ще се
представи като актьор и
режисьор със спектакъла
"Баща ми се казва Мария" от
Иван Ангелов. Има още
известни имена - Станимир
Гъмов, Стефан Рядков, Петьо
Петков - Шайбата, Жанина
Стоилова и Невена Бозукова.
Музиката е дело на Христо
Намлиев, сценографията - на
Анелия Райкова.Продукцията
е на театър "Константин
Величков" - Пазарджик и се
разпространява от театър
"Мелпомена".

Почина драматургът
Йежи Лимон от Полша

един от апостолите прилича
точно на Тициан в младите
му години. Потвърждава се
при използване на компютърна програма за разпознаване на лица с портрет на
художника от 1567 г. Профи-

лът, ушите, носът, очите съвпадат. Мур допуска, че не Тициан, а синът му Хорацио Вечелио в изписал образа през
1576 г. Открит е и подписът
на Тициан под тънкия слой
безцветен лак. "Тайната ве-

черя" от Ледбери е завършена през 1580 г. По това време Тициан и Хорацио от четири години са мъртви. Картината е завършена от негови последователите - ученици. ç

Полският изследовател,
преводач и драматург проф.
Йежи Лимон, почетен от
британската кралица Елизабет
Втора за създаването на
Шекспировия театър и
фестивал в Полша, почина от
Ковид-19 на 70 години.
Лимон е починал в болница в
Гданск, съобщи говорителката
на Шекспировия театър в
полския град. Проф. Лимон
бе специалист по Шекспиров
и английски ренесансов
театър. Той преподаваше в
университета на Гданск, както
и в Хънтър Колидж в Ню
Йорк, в Шекспировия институт във Вашингтон, в университетите на Делауер и на
Колорадо като гост.

