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Олимпиакос прегази
френския АСВЕЛ (Вильор-
бан) с 81:55 като дома-
кин в Атина в двубой от
31-вия кръг на баскет-
болната Евролига за
мъже. Гръцкият гранд се
върна на победния път в
турнира след поражението
в миналия кръг и остава
начело в класирането с
22 успеха от 31 двубоя.
Тимът на АСВЕЛ, който е
последен, 18-и в подреж-
дането, допусна десета
поредна и общо 23-та
загуба от началото на се-
зона. Александър Везен-
ков реализира 9 точки,
4 борби, 3 асистенции и
1 открадната топка за
23 минути на терена за
Олимпиакос. В следващия
кръг тази вечер  Олимпи-
акос очаква Панатинай-
кос  в гръцкото дерби на
Евролигата. ç

ÑÏÎÐÒ

Âåçåíêîâ è
Îëèìïèàêîñ
ãàçÿò â Åâðîïà

Федералната служба за
сигурност (ФСС) на Русия
арестува американски
журналист от вестник
"Уолстрийт джърнъл" по
подозрения в шпионаж,
предаде АП. За първи път
от Студената война насам
кореспондент на издание
от САЩ е зад решетките
заради подобни обвине-
ния. ФСС обяви вчера, че
Иван Гершкович е задър-
жан в Екатеринбург при
предполагаем опит да
получи класифицирана
информация. "Уолстрийт
джърнъл" заяви, че
"категорично отрича
твърденията" и иска
незабавното освобожда-
ване на Гершкович. ФСС
твърди, че Гершкович "е
действал по заповед на
САЩ, за да събере
информация за дейността
на едно от предприятията
на руския военнопромиш-
лен комплекс, която
представлява държавна
тайна". Службата не
съобщи кога точно е бил
извършен арестът, но ако
бъде осъден за шпионаж,
Гершкович го грозят до
20 години затвор.
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ащо ЕС все още
подкрепя
глупавата
прокси война наÐóñèÿ àðåñòóâà

æóðíàëèñò îò
â. „Óîëñòðèéò
äæúðíúë“
çà øïèîíàæ

Победителят в
предсрочните парла-
ментарни избори на
2 април ще се опреде-
ли в последния
момент, сочат финал-
ните прогнози на
"Галъп" и "Алфа
Рисърч". Разликите в
резлутатите на коали-
циите ГЕРБ - СДС и

Èçáîðèòå

Åâðîäåïóòàò:
ÅÑ íå ñå âñëóøâà
â ãðàæäàíèòå,
òå èñêàò ìèð,
à íå ïðîòèâîïîñ-
òàâÿíå ñðåùó
Ðóñèÿ

САЩ и НАТО?", написа в
Туитър евродепутатът Мик
Уолъс.

Ирландският евроде-
путат Мик Уолъс заяви
вчера, че ЕС не се
вслушва в своите
граждани, повечето от
които биха предпочели
мира пред противопоста-
вянето с Русия, съобща-
ва ТАСС.

"Проучване на Съвета
по външни работи на ЕС
миналия юни показа, че
повече от 70% от граж-
даните на ЕС биха
предпочели мир, вместо
да продължат да се
опитват да накажат
Русия", написа той на
страницата си в Туитър.
"Защо ЕС все още
отказва да послуша
своите граждани? Защо
ЕС все още подкрепя
глупавата прокси война
на САЩ и НАТО?".

Преди това Уолъс
многократно е критикувал
действията на Северноат-
лантическия алианс във
връзка със ситуацията в
Украйна. Така той отбеля-
за, че "НАТО не се стреми
да насърчава мира и
сигурността", посочва
ТАСС.

Ирландският депутат
Мик Уолъс е роден през
1955 г. в семейство с
12 деца, занимавал се е
с бизнес и спортен
мениджмънт. От 2011 г. е
два мандата член на
Ирландския парламент и
е избран като член на
Групата "Независими за
промяна", през 2019 г.
става член на Европейс-
кия парламент, където е
включен в Групата на
Европейската обединена
левица/Северна зелена
левица в ЕП. Известен е
като един от ярките
опоненти на неолиберал-
ното статукво в своите
изказвания като евроде-
путат, особено по външ-
нополитически въпроси -
сред заявените му
позиции са тази за
стратегическо партньор-
ство на ЕС с Китай,
за сътрудничество с
Русия и за разпускане
на НАТО и срещу военна-
та помощ от ЕС за
режима в Киев.

„З

Ôèíàëíèòå
ïðîãíîçè
ñî÷àò
íèñêà
àêòèâíîñò
è ïåò
ïàðòèè â
49-îòî ÍÑ

Áðàçèëèÿ è Êèòàé ñ òúðãîâñêî
ñïîðàçóìåíèå, áîéêîòèðàùî äîëàðà

Председателят на
Бразилската агенция за
насърчаване на изно-
са и инвестициите
(ApexBrasil) Хорхе Ви-
ана говори на Бразил-
ско-китайския бизнес
семинар в Пекин, Ки-
тай, на 29 март 2023 г.

Според информаци-
ята Бразилия и Китай
са сключили споразу-
мение да се откажат от
щатския долар в полза
на собствените си ва-

лути при търговски
сделки.

Сделката, обявена в
сряда, ще даде възмож-
ност на Китай и Бра-
зилия да извършват
търговски и финансо-
ви трансакции директ-
но, като обменят юани
за реали - или обрат-
ното - вместо първо да
конвертират валутите
си в щатски долари.

По последни данни
Китай е най-големият

търговски партньор на
Бразилия, на който се
пада повече от една пе-
та от целия внос, след-
ван от САЩ. Китай е
и най-големият експор-
тен пазар на Бразилия,
на който се пада пове-
че от една трета от це-
лия износ.

През 2009 г. Китай
изпревари Съединени-
те щати като най-голям
търговски партньор на
Бразилия. Бразилският

президент Луис да Сил-
ва, който положи клет-
ва през януари, се стре-
ми да укрепи връзките
си с Пекин след период
на трудни отношения
при предшественика си
Жаир Болсонаро.

Левият президент на
Бразилия трябваше да
посети Пекин миналия
уикенд, но се наложи да
отмени пътуването си,
след като се разболя от
пневмония. ç

От "Гласове"
(Заглавието е на
ЗЕМЯ)

ясни в последния
момент

Президентът Румен Радев посети Центъра за управление на сателита България Сат-1, където се запозна с неговите телекомуни-
кационни способности и обсъди с ръководството на дружеството възможностите България да има водеща роля в областта на
сателитните комуникации в региона и в космическите инициативи на ЕС                    Снимка Администрация на президента

ПП - ДБ са под един
процент и не може
категорично да се
каже отсега кой ще
бъде пръв в изборна-
та нощ, казват социо-
лозите от двете аген-
ции. Оспорвана е
борбата и за третото
място между ДПС и
"Възраждане", където

разликите са дори под
половин процент.

Според социолози-
те от "Галъп" избор-
ната активност се
очаква да е около
40%, а и според двете
агенции в 49-ото
народно събрание
влизат със сигурност
пет формации.  2
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Ñîöèîëîçèòå: Ïîáåäèòåëÿò â íåäåëÿ
ùå ñå ðåøè â ïîñëåäíèÿ ìîìåíò

Ако изборите бяха в
последната десетдневка
на март, резултатът щеше
да е следният: ПП-ДБ и
ГЕРБ-СДС щяха да имат
сходна подкрепа с 26,9%
и 26,5%, ДПС и "Възраж-
дане" биха оспорвали
третото място, съответно
с 13,3% и 13%. На пето
място е БСП със 7,2%. В
борба за шанс за дости-
гане на бариерата "в
пакет" са "Български
възход" с 3,5% и "Левица-
та!" с 3,3%. "Има такъв
народ" е с 3%. Резултати-
те са от изследване на
"Галъп интернешънъл
болкан" за Българското
национално радио (БНР),
показващо декларативни-
те нагласи към края на
кампанията. То е проведе-
но между 18 и 26 март
2023 г. сред 1004 души по
метода "лице в лице" с
таблети.

Стотици хиляди обаче
тепърва ще решават. При
близки стойности, колеба-
ния в активността, вне-
запни развития и т. н.,
възможна е чувствителна

Ñïîðåä ôèíàëíèòå ïðîó÷âàíèÿ
èçáèðàòåëíàòà àêòèâíîñò ùå áúäå
áëèçêà äî òàçè íà ïîñëåäíèòå èçáîðè

Нуждаем се от далновидност
и мъдрост, за да бъде нашият съв-
местен дом място на мир и раз-
бирателство. Това заяви в сряда
вечерта президентът Румен Ра-
дев, домакин на традиционната
вечеря ифтар по случай свеще-
ния за мюсюлманите месец Ра-
мазан. Това съобщиха от прес-
центъра на президентството.

В словото си президентът
припомни, че традиционната ве-
черя ифтар се е утвърдила като
институционален знак на уваже-
ние към традициите и вярата на
мюсюлманската общност в Бъл-
гария. "Като президент, ще про-
дължа да споделям празниците
на всички наши сънародници, да
припомням историческите тради-
ции, които обединяват народа ни,

Ðàäåâ íà èôòàð: Ïðîäúëæàâàìå òðàäèöèÿòà íà ìèð è ðàçáèðàòåëñòâî
да насърчавам добрата воля меж-
ду различните общности в Бъл-
гария", заяви Радев и пожела на
всички български мюсюлмани
здраве и благополучие.

Главният мюфтия Мустафа Ха-
джи призова за повече човеч-
ност и взаимопомощ. Той под-
черта, че помощта невинаги е ма-
териална, а щастието не е само
материално постижение. Той се
обърна с признателност към дър-
жавния глава за уважението към
мюсюлманската общност в Бъл-
гария.

"Ифтарът тази вечер е пока-
зателен за това, че обединявате
всички български граждани, не-
зависимо от религиозни и етни-
чески различия", каза още Мус-
тафа Хаджи.ç

Най-ниските температури
през април у нас ще са пре-
димно между минус 3 и 2 гра-
дуса, а най-високите - между 25
и 30 градуса. Това сочи прогно-
зата за времето на НИМХ.

Тази година през април се
очаква средната месечна тем-
пература да бъде около и над
нормата, която за по-голямата
част от страната е между 10 и
13 градуса, по Черноморието и
във високите полета - между 8
и 14 градуса, а за планините -
от минус 5 до 3 градуса.

Месечната сума на валежите

Îò ñíÿã äî 30 ãðàäóñà, òîïëî âðåìå ïî Âåëèêäåí
средно за страната ще бъде око-
ло нормата, която за равнините е
между 30 и 75 литра на квадра-
тен метър, в планинските райони
- между 60 и 100 литра на квад-
ратен метър.

В средата на второто десетд-
невие на април температурите ще
се повишат и ще са над обичай-
ните за този период.

В началото на месеца време-
то ще бъде сравнително топло, но
още на 1 срещу 2 април през стра-
ната ще премине студен фронт, от

Íàêðàòêî


Петък е неучебен на
някои места заради
бомбените заплахи
Различни училища в София и
Варна съобщиха, че поради
бомбените заплахи петък ще
бъде неучебен ден. В Пловдив
пък кметът Здравко Димитров
издаде заповед, с която
утрешният ден, 31 март, в
училищата на територията на
град Пловдив се обявява за
неучебен. Вчера сутринта в
няколко пловдивски училища,
сред които Основно училище
(ОУ) "Елин Пелин", Средно
училище "Паисий Хилендар-
ски", OУ "Св. св. Кирил и
Методий" и ОУ "Княз
Александър I" получиха
заплашителни имейли и
евакуираха учениците от
сградите.

България не е
изпълнила препоръки
на Комитета срещу
изтезанията
Комитетът за предотвратяване
на изтезанията и нечовешко-
то отношение и наказание
към Съвета на Европа пред-
стави нов доклад, който раз-
глежда условията в полицейс-
ките арести, в затворите и в
местата за настаняване на
психично болни в България.
В документа се отчита, че
нашата страна все още не е
изпълнила отправените досега
препоръки. Посочва се  че
чистотата е на ужасяващото
равнище в някои домове за
социални грижи, като там и в
психиатричните болници
липсват достатъчно служите-
ли. За състоянието на
затворите е отправен нов
призив да се предприемат
решителни действия за
справяне с насилието между
лишените от свобода,
особено в Софийския затвор.

Над 74 000 молби
за помощ към
омбудсманапрез 2022 г.
Близо 74 500 граждани и
представители на организации
са потърсили съдействие,
защита или помощ от
институцията на омбудсмана
през 2022 година. Това
показва Годишният доклад за
дейността на обществения
защитник за изминалата
година, съобщават от офиса
на омбудсмана. Получените
жалби през 2022 г. са над
15 000, което е абсолютен
рекорд в 17-годишната
история на институцията.

Âðåìåòî ïðåç àïðèë:

запад на изток на много места ще
има валежи, а температурите ще
се понижат и ще са близки до нор-
мите. И през следващите дни от
първото десетдневие облачността
ще е по-често значителна, остава
с повишена вероятност за вале-
жи от дъжд.

Около 4 - 5 април температу-
рите ще се понижат още и тогава е
възможно на места във високите
полета и ниските планински райо-
ни дъждът да се примесва със сняг.

Изгледите за третото десетд-

невие са температурите да са
сравнително високи. Относител-
но по-голяма вероятност за ва-
лежи на повече места в страната
има през първите дни от периода
и в края на месеца.

Април е типичен пролетен ме-
сец. Температурите се повишават
значително. Броят на слънчевите
дни се увеличава. Понякога при
студени нахлувания от север вали
сняг, а минималните температури
се понижават под 0 градуса. Опас-
ност от слани съществува през це-

лия месец. При интензивни затоп-
ляния се достигат летни темпера-
тури - до 30 - 34 градуса. През
втората половина на месеца за-
честяват гръмотевичните бури.

В края на април продължител-
ността на деня вече ще е 14 часа

Според астрономическата
справка в началото на април
слънцето изгрява в 7 часа и 10
минути, и залязва в 19 часа и
51 минути. Продължителността на
деня е 12 часа и 40 минути.

В края на месеца слънцето
изгрява в 6 часа и 24 минути, и
залязва в 20 часа и 24 минути.ç

Гости на вечерята бяха представители на религиозните общности,
ръководители на държавни институции, дипломати и общественици

Ïðîô. Ìàðèíîâ: Âåðîÿòíîñòòà ÃÅÐÁ
è ÏÏ äà ñå êîàëèðàò å ìíîãî ìàëêà

В нормалните държави единственият фактор за съставяне на
правителство са избирателите. Дотам докарахме нещата, че ед-
ната половина ненавижда другата и е много трудно да им се
обясни коалиция. Това каза председателят на Стратегическия съ-
вет на президента Румен Радев проф. Александър Маринов в
ефира на "Нова телевизия".

Той обаче не изключи да има коалиция. Но уточни: "Говоря в
светлината на вероятностите. Но вероятността двете първи сили
да се коалират е много малка. Те не желаят да поемат политичес-
ки риск да се коалират и да управляват".

Пет партии в Народното събрание и оспорвана борба за първото и
третото място, прогнозират социолозите за изборите на 2 април

динамика, отбелязва
социологическата аген-
ция. Според "Галъп"
победителят в изборите
ще се реши тепърва с
гласовете на вземащите
решение в последния
момент.

40,1% са казали, че със
сигурност ще гласуват -
нива, близки до деклара-
тивната активност преди
изборите през октомври
2022 г. На тази база се
допуска активност, близка
до тази от предходните
избори, като тепърва ще
се разбере процентът,
изчислен спрямо формал-

ните избирателни списъци.
И финалното проучване

на "Алфа Рисърч", прове-
дено в периода 25 - 29
март 2023 г., не показва
ясен победител от избори-
те на втори април.

Коалицията ГЕРБ - СДС
получава подкрепата на
25.9% от твърдо решилите

да гласуват. ПП - ДБ с
25.4% остават на дистан-
ция от 0.5 на сто под
ГЕРБ. ДПС запазва устой-
чива подкрепа от 13.8% от
твърдо решилите да
гласуват.

Ако в кампанията
обаче има ясна тенден-
ция, това е ръстът в
подкрепата за партия
"Възраждане", смятат от
агенцията. Може да се
очаква подкрепата й да
достигне до 13.6%.

Петият сигурен участ-
ник в следващия парла-
мент е БСП. Партията
получава 8.2% от твърдо
решилите да гласуват.
Теоретични шансове  да
прескочат 4-процентната
бариера имат "Български
възход" и "Левицата!",
казват от "Алфа Рисърч".ç

Снимка Народно събрание

Снимка Администрация на президента
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Отстранени и напусна-
ли БСП социалисти са в
Брюксел, където провеж-
дат поредица от срещи с
водещи европейски поли-
тици от семейството на
Социалистите и демокра-
тите в Европейския парла-
мент. Те са в белгийската
столица по покана на
ръководителя на българс-
ката делегация Петър
Витанов.

Българската делегация
проведе разговор с Габи
Бишов, заместник-предсе-
дател на Групата на
социалистите и демокра-
тите. По време на среща-
та си с нея Петър Вита-
нов, Стефан Кръстев,
Мартин Жаблянков, Кос-
тадин Дурчов, Ралица
Андреева, Петко Димит-
ров, Атанас Атанасов,
Ленко Петканин, Петя
Михалевска, Анна Пиринс-
ка, проф. Светлана Ша-
ренкова споделиха своите
виждания за бъдещето на

българската левица.
Вие сте част от нашето

семейство, коментира
германската евродепутат-
ка. Европейските социа-
листи искат да видят
българската левица обеди-
нена. Споровете трябва
да ви правят по-силни, а
не разединени и слаби.

Демократичните ценнос-
ти са важни за социалисти-
те. Беззаконието не може
да е част нито от управле-

Îòñòðàíåíè îò ÁÑÏ ñîöèàëèñòè
ñå ñðåùíàõà ñ âîäåùè
åâðîïåéñêè ïîëèòèöè â Áðþêñåë
  Ãðóïàòà å â Áðþêñåë ïî
ïîêàíà íà ïðåäñåäàòåëÿ íà
áúëãàðñêàòà ãðóïà ñîöèàëèñòè
â ÅÏ Ïåòúð Âèòàíîâ, êîéòî
ñúùî áå ïðîòèâîóñòàâíî
îòñòðàíåí îò ïàðòèÿòà
  Âèå ñòå ÷àñò îò íàøåòî
ñåìåéñòâî, êîìåíòèðà
ãåðìàíñêàòà åâðîäåïóòàòêà.
Åâðîïåéñêèòå ñîöèàëèñòè
èñêàò äà âèäÿò áúëãàðñêàòà
ëåâèöà îáåäèíåíà, çàÿâè çàì.-
ïðåäñåäàòåëêàòà íà ÏÃ íà
ÏÅÑ Ãàáè Áèøîâ

нието на държавата, нито в
това на отделните партии.
Върховенството на закона,
справедливостта и соли-
дарността са най-важните
ценности за левите хора в
България, казаха гостите от

сила в страната, ангажи-
райки млади и прогресив-
ни хора.

Българската делегация
се срещна и с Джакомо
Филибек, главен секре-
тар на ПЕС, който пот-
върди, че БСП не трябва
да е само член на голя-
мото европейско семейс-
тво, а и партньор. На
разговора присъства и
бившият председател на
ПЕС и лидер на БСП и
премиер на България
Сергей Станишев. ПЕС
работи за утвърждаване
на прогресивните леви
идеи и се противопоста-
вя на антиевропейските
настроения, които са
присъщи на популистите
и крайните елементи.

Във втория ден от
визитата в Брюксел бъл-
гарската делегация ще се
срещне с още знакови
европейски политици.
Сред тях са Тон Бьомер -
главен секретар на Група-
та на социалистите и
демократите в ЕП, и Хуан-
Фернандо Лопес Агилар -
член на Европейския
парламент и председател
на Комисията по граждан-
ски права, правосъдие и
вътрешни работи към ЕП.ç

"Ëåâèöàòà!" ïîèñêà âåòî çà áåçìèòíèÿ âíîñ íà óêðàèíñêè õðàíè

Íà òîçè äåí

Събития
 1282 г. - Избухва Сицили-
анската вечерня.
 1878 г. - На базата на
Опълчението е създадена
Българска земска войска,
която по-късно става
Българска армия.
 1889 г. - Айфеловата кула
е официално открита и
осветена.
 1923 г. - Третият Държа-
вен съд произнася присъди
на министрите от кабинета
на Васил Радославов за
участието на България в
Първата световна война;
шестима са осъдени на
доживотен затвор, а
останалите - от 10 до 15
години затвор.
 1966 г. - Изстрелян е
съветският "Луна 10" -
първият апарат влязъл в
орбита около Луната.
Родени
 1596 г. - Рене Декарт,
френски математик
 1872 г. - Сергей Дягилев,
руски импресарио
 1882 г. - Корней Чуковс-
ки, руски писател
 1885 г. - Жул Паскин,
български художник
 1914 г. - Октавио Пас,
мексикански писател,
Нобелов лауреат
 1934 г. - Ричард Чембър-
лейн, американски актьор
 1936 г. - Трифон Пашов,
български политик, първи
секретар на ОК на БКП в
Габрово и Михайловград,
министър на транспорта от
1988-1990 г.
 1948 г. - Ал Гор, вицепре-
зидент на САЩ, Нобелов
лауреат през 2007 г.
Починали
 727 г. - Исак Нютон,
английски физик
 1855 г. - Шарлот Бронте,
британска писателка
 1904 г. - Василий Вереш-
чагин, руски живописец
 1913 г. - Джон Пирпонт
Морган, американски
предприемач
 1945 г. - Ане Франк,
еврейско дете, жертва на
Холокоста
 1967 г. - Родион Мали-
новски, съветски маршал
 1970 г. - Семьон Тимо-
шенко, съветски маршал
 1980 г. - Джеси Оуенс,
американски лекоатлет,
олимпийски шампион
 2002 г. - Слав Хр.
Караславов, български
писател, главен секретар на
СБП, директор на Издателст-
вото на ОФ и народен
представител
 2008 г. - Жул Дасен,
американски кинорежисьор
 2022 г. - Георги Атанасов,
български политик, първи
секретар на ЦК на Комсомо-
ла, завеждащ отдел и
секретар на ЦК на БКП, член
на Политбюро на ЦК на БКП
и премиер от 1986-1990 г.



България.
"Демокрацията не ни е

отнела нищо", категорични
бяха българските социа-
листи. Двете страни конс-
татираха, че демокрацията
не трябва да се приема
като даденост, а борбата
за нея е ежедневна.

Бишов сподели и пътя,
който е извървяла Герман-
ската социалдемократи-
ческа партия, за да се
превърне във водеща

"Първото решение, което ще
внесе "Левицата!" в следващия пар-
ламент, ще бъде за задължаване
на българското правителство да на-
ложи вето върху продължаването
на безмитния внос за украински
храни. България може и е длъжна
да предприеме тези мерки, за да
защити родните земеделски про-
изводители", това заяви Мая Ма-
нолова вчера.

Според нея е необяснимо стра-
хопочитанието на българските
власти към европейските чинов-
ници. Правителствата на Полша и
Румъния вече са предприели не-
обходимите действия и призова-
ват да се ограничи количеството
на украинското зърно, което вли-
за през Европейския съюз, защо-
то дестабилизира местните паза-

ри. Те са поискали от Европейска-
та комисия да използва регулации
и призовават за налагане на всички
възможни мерки, включително кво-
ти и защитни мита, които да огра-
ничат вноса на украинско зърно.

Българските зърнопроизводите-
ли също са обречени на фалит за-
ради безмитния внос и ниските це-
ни на зърно, царевица, жито, слън-
чоглед, които се внасят от Украйна.
Мая Манолова напомни, че през
2021 г. са внесени 20 000 тона слън-
чоглед от Украйна, а от започването
на войната през 2022 г. досега вно-
сът е скочил на 900 000 тона.

Предстои да бъде удължен рег-
ламентът за вноса на украински
стоки, който първоначално е имал
съвсем други цели - да спаси от
загуби украинските производите-

ли и да спаси от глад хората в
страните от Третия свят. Вместо
България да бъде транспортен ко-
ридор, българските зърнопроизво-
дители са поставени в ситуация
на нелоялна конкуренция от хра-
ни, за чието качество и безопас-
ност няма никакви гаранции. Изис-
кванията към българското произ-
водство са много различни и по-
прецизни, а в Украйна се води вой-
на. Мая Манолова напомни, че Ве-
ликобритания ще помага на Украй-
на със снаряди и муниции с обед-
нен уран който попадайки в окол-
ната среда и при липса на конт-
рол на храните, ще представлява
заплаха за здравето на хората.

Европейските компенсации към
българските производители са на
стойност 16 млн. евро, което Мая

Манолова определи като "смешна
мярка", тъй като се равнява на око-
ло 1 лев за декар обработваема
земя. "След като ние сме соли-
дарни с европейските държави, се-
га е моментът Европа да бъде со-
лидарна с българските зърнопро-
изводители и компенсациите да бъ-
дат достатъчни", категорична е тя.

Тя напомни за заплахата от
внос на огромно количество яйца
и сухо мляко от Украйна, които
също са със съмнително качество.

Новата лява коалиция предла-
га таван на надценките, за да за-
щити, а не да се оказва натиск
върху българските производители.
Мая Манолова подчерта, че цена-
та се увеличава не от производи-
телите, а от търговските вериги,
при това с до 50 - 70 %.ç

Габи Бишов и Петър Витанов
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Ìëå÷íèòå ïðîäóêòè íà "Åë Áè Áóëãàðèêóì" ùå
ñå ïðîäàâàò â ìàãàçèíèòå íà ÖÊÑ íà íèñêè öåíè

Изпълнителният дирек-
тор на "Ел Би Булгарикум"
Владимир Русев и изпъл-
нителният директор на
дирекция в Централния
кооперативен съюз (ЦКС)
Максим Иванов подписа-
ха споразумение в Ми-
нистерството на икономи-
ката за увеличаване на
присъствието на държав-
ната млекопреработвател-
на компания в търговска-
та мрежа. Това стана в
присъствието на министъ-
ра на икономиката и
индустрията Никола
Стоянов и министъра на

Â ëèöåòî íà òúðãîâñêà âåðèãà
"Êîîï" (íà ÖÊÑ) íàìåðèõìå
ïàðòíüîðè è ùå ðàáîòèì ñ òÿõ
ñ ìèíèìàëíè òâúðäè íàäöåíêè,
êàçà Âëàäèìèð Ðóñåâ, øåô íà
äúðæàâíàòà ìëå÷íà êîìïàíèÿ

мрежата на ЦКС. Взехме
мерки за намаляване на
цените на нашите продукти
и това увеличи двойно
оборота в нашите магази-
ни. Ние имаме 10 магази-
на в София и един във
Видин, уточни Владимир
Русев. В лицето на търгов-
ска верига "Кооп" (на ЦКС)
намерихме партньори и
ще работим с тях с мини-
мални твърди надценки.

На първия етап ще заре-
дим обектите им в София,
Пловдив, след това -
Ловеч, Русе, Варна и
Бургас. Идеята ни е цените
да останат като в нашите
магазини, каза още той.

Подписаното споразу-
мение е една от възмож-
ностите да покажем, че
може да има качествени
продукти с българска
суровина, които да дости-

земеделието Явор Гечев.
ЦКС има около 3500
търговски обекта в цялата
страна и по силата на
споразумението ще се
ангажира да продава
продуктите на "Ел Би
Булгарикум" на трайно
ниски цени, посочи Ваня
Боюклиева, зам.-предсе-
дател на ЦКС. В страната
има много селища, в
които единствено ние
имаме магазини, посочи
Боюклиева.

Продуктите на българс-
ката фирма започват да
навлизат поетапно в

Çðúíöåòî îáúðíà êàðóöàòà

Тирове от Украйна продължа-
ват да се трупат пред едно от
предприятията за преработка на
слънчоглед и производство на
олио в Добрич, установи репор-
терска проверка на Агри. БГ. Още
през лятото на 2022 г. тежките
камиони с евтино зърно образу-
ваха километрични опашки. При-
чината - политическо решение на
Европа. Сега броят на тировете
е по-малък, но продължава да е
редовен. У нас през миналата го-
дина са навлезли общо 834 хил.

Ôåðìåðèòå ñà êàòåãîðè÷íè, ÷å ò. íàð.
"êîðèäîðè íà ñîëèäàðíîñò" îáðè÷àò íà
ôàëèòè íå ñàìî çåìåäåëñêèÿ ñåêòîð, íî è
çàñÿãàò öÿëîòî îáùåñòâî

земеделски стопани само от лип-
сата на пазар на слънчоглед на
този етап възлизат на близо 800
млн. лв. Идва нова кампания,
предстои нова жътва, а пари са
необходими. Зърнопроизводите-
лите задаваха въпроси на управ-
ляващите, обсъждаха, дискути-
раха, писаха документи и дек-
ларации, получаваха обещания.

От Европа също започнаха
да летят "добри" вести. Послед-
ната дойде с отварянето на кри-
зисния резерв и щедрото от-
пускане на 16,75 млн. евро за
българските стопани. Общо 56,3
млн. евро дава ЕК за България,
Румъния и Полша като с това
признава, че трите страни са
най-засегнати от износа/рес-
пективно вноса на украинско
зърно. От тях за България се
предвиждат 16,75 млн. евро -
крайно недостатъчни, както от-
беляза и самият министър на

тона украинско зърно, съобщи
преди дни в сърцето на Добру-
джа Георги Събев, зам.-министър
на земеделието. Той нарече това
безпрецедентен ръст, почти 20
пъти повече. Зам.-министърът из-
рази загрижеността на служеб-
ното правителство към родните
фермери и готовността му да зас-
тане на тяхна страна и да прего-
варя с Брюксел, но подчерта, че
именно Европа трябва да вземе
решение по казуса с безмитния
внос.

Балонът се спука  - пазарът
се срина, цената падна, а род-
ното зърно си остана непрода-
дено по складовете. Покрай по-
литическите страсти, предизбор-
ните кампании и борбите за
власт, въпросът с вноса на укра-
инско зърно остана на заден
план. Нищо че през септември
имаше протести, нищо че бяха
синхронизирани със земеделци-
те от Европа. Гласът на родния
фермер си остана нечут, негово-
то "дередже" си остана неразб-
рано. Една народна поговорка,
доказана истина, гласи: "Кучета-
та си лаят, керванът си върви".
Лека-полека обаче положението
започна да става нетърпимо. След
прибиране на реколтата през
есента складовете станаха все
по-пълни.

По-малко от 10% от ожъна-
тото зърно е реализирано до мо-
мента. Загубите на българските

гат на добра цена до
хората, каза министърът
на икономиката Никола
Стоянов. Сайтът е с висок
интерес и с над 10 000
влизания на ден. От този
петък ще има цените на
поне двама търговци на
дребно там, стана ясно от
думите му. "Законът за
надценките - за нас е
важно да гарантираме
продукти на достъпни
цени, но и да не се месим
на пазара. Затова ще
работим с един или два
артикула от определена
продуктова група с над-
ценка от 10 процента",
каза Стоянов във връзка
с готвения законопроект,
който се очаква да бъде
публикуван за обществено
обсъждане следващата
седмица.

Ще увеличим хората и
асортимента. Сега навли-
заме с асортимент от 20
продукта, каза Владимир
Русев.ç

земеделието Явор Гечев.  Ако
перифразираме друга народна
поговорка, спокойно можем да
кажем "Зрънцето обърна кару-
цата".

Именно зърното от Украйна
стана капката, която преля ча-
шата на търпението на родните
производители. Маслодайното
семе, прииждащо у нас на по-
ниска цена, със съмнително ка-
чество и произведено по техно-
логия със забранени в ЕС про-
дукти, е на път да обърне кару-
цата не само у нас, но и в Ев-
ропа.

Заплахите от фалити са твър-
де сериозни, а последствията ще
засегнат цялото общество. За-
това зърнопроизводителите от-
ново излязоха на протести и из-
вадиха тежката артилерия, в слу-
чая техника. В Добруджа те обя-
виха, че към струпаните на гра-
ницата 200 машини могат да се
присъединят най-малко още тол-
кова. Или както каза Радостина
Жекова от Добруджанския съюз
на зърнопроизводителите: "Това
е една малка демонстрация на
това какво можем да направим"!ç

Във втория ден от ефективните
протестни действия на зърнопро-
изводителите, граничните пунктове
на северната ни граница вчера от-
ново бяха блокирани. Районът око-
ло граничния пункт "Дунав мост"
бе блокиран за час от земеделци,
които настояват за отмяна на ев-
ропейския регламент за безмитен
внос на селскостопански продукти
от Украйна. Границата към Румъния
при село Кардам и Дуранкулак бе

Äåí âòîðè: Ïðîòåñòúò ñå ðàçðàñòâàÃðàíè÷íèòå ïóíêòîâå
íà ñåâåðíàòà íè
ãðàíèöà îòíîâî áÿõà
áëîêèðàíè ñ òåæêà
çåìåäåëñêà òåõíèêà

препречена с около 20 машини теж-
ка земеделска техника, а над сто
украински тежкотоварни автомоби-
ла са блокирани на българска те-
ритория в посока границата към Ду-
ранкулак. Председателят на Облас-
тния съюз на земеделските коопе-
рации в Добрич Кирил Комитов ка-
за пред БНР: "Чакаме да се насто-
ява пред Европейската комисия от-
падне регламентът, за да се работи
нормално и търговията да тръгне
както трябва".

В 10 часа и видинските зър-
нопроизводители за втори ден бло-
кираха международния път Е-79 на
входа на Видин. Над 80 тежки сел-
скостопански машини, зърнопро-

изводители и фермери се вклю-
чиха и днес в обявения национа-
лен тридневен протест, каза за БТА
Жечко Андрейнски, председател на
Видинския съюз на зърнопроизво-
дителите. Пътят остана затворен
над 40 минути. От двете страни на
блокадата се образуваха големи
опашки от леки и товарни авто-
мобили, предаде БТА.

Земеделски производители от
Брезник, Перник и Радомир също
излязоха на мирен протест, с кой-
то да покажат несъгласието си с
политиките в сектора, водени от уп-
равляващите през последните го-
дини. Шествието им потегли в 11
часа от спортната зала "Борис Гю-

деров" в Перник към пътен възел
Даскалово, като не се планира зат-
варяне на автомагистрала "Струма".
Освен срещу вноса на селскосто-
панска продукция от Украйна, не-
доволството им е и срещу Страте-
гическия план за развитие на зе-
меделието и селските райони на
Република България за периода
2023 - 2027 г. Събитието се орга-
низира от Националното сдруже-
ние "Обединени земеделски произ-
водители", съобщи за БТА неговият
председател Венцислав Митков.

Държавният глава Румен Радев
заяви през първия ден на протес-
та, че страната ни, заедно с Пол-
ша, Унгария, Чехия и Румъния ще

настоява за спешно регулиране на
въпроса с вноса на селскостопан-
ски продукти от Украйна. Служеб-
ният министър на земеделието
Явор Гечев пък каза, че ще търси
в Брюксел възможности за кори-
дори за износ на украинско зър-
но, за да запази интересите на на-
шите производители.ç
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В тази красиво
илюстрирана съкро-
вищница от приказ-
ки експертът по
класически науки
Марчела Уорд дава
свеж поглед над
класическите гръцки
митове. Последвай-
те Малка сова и
нейния дядо в поле-
та им из Древна
Гърция по време на
мисията им да
научат повече за
мистериозната

„Пътешествие през гръцката
митология“ на Марчела Уорд

богиня Атина. Те ще
се реят в небето с
Пегас и ще се
гмурнат в дълбините
на Подземното
царство, докато
пътешестват из
света на легендар-
ните герои и свире-
пите чудовища, изд.
"Ентусиаст".

Марчела Уорд е с
класическо образова-
ние и прекарва дните
си в преследване на
митове и легенди от

античния свят в
библиотеките на
университета Окс-
форд във Великобри-
тания. Изследовател-
ските й интереси са
насочени по-малко
към това какъв е бил
античният свят и
много повече към
това как античният
свят определя какъв
би могъл да е мо-
дерният свят. "Пъте-
шествие през гръцка-
та митология" е

Познаваме Спящата
красавица, Пепеляшка, Сне-
жанка, Рапунцел и безброй
други герои от приказките.
Якоб и Вилхелм Грим, на-
ричани просто Братя Грим,
са родени в Германия, ра-
ботят през 19-и век като ав-
тори и колекционери на фол-
клорни истории. Те имат
заслуги за популяризиране-
то на повече от 200 приказ-
ки. Сборникът "Детски и до-
машни приказки" е по-из-
вестен просто като "Приказ-
ките на Братя Грим".

Грим започват "система-
тично да събират" народни
приказки през 1807 г., но не

Японски учени са
открили нов вид орхи-
дея, чиито нежни розо-
ви и бели цветчета при-
личат на стъкло, пре-
даде Франс прес.

Среща се в паркове
и градини в Япония,
на изследователите от
университета на Кобе
им отнема 10 години,
за да потвърдят, че рас-
тението "Spiranthes
hachijoensis", наричано
понякога "дамски плит-
ки" заради приликата
му с кичури коса, е не-
известен досега вид.

Последният киносе-
зон и наградите
"Оскар" доказаха, че
зрелите дами и техни-
те екранни героини
получиха повече
признание и награди
от крехките актриси.
60-годишната  Мишел
Йео, доказа, че никога
не е късно да постиг-
неш мечтата си.
Мишел Йео е родена
на 6 август 1962 г. в
град Ипох, столица на
малайзийския щат
Перак, в етническо
китайско семейство.
На 15 г. се учи в
специална школа-
интернат в Лондон, а
после постъпва в
лондонската Кралска
академия по танц.
Заради травма на
гръбнака излиза от
балета.

Виола Дейвис, на
57 г., от "Кралицата -
войн" размести предс-
тавите за ролите на
актрисите след опреде-
лена възраст. Лесли
Менвил, на 66 г.,
получи своя шанс с
историята на Пепе-
ляшка в "Мис Харис
отива в Париж".

63-годишната  Ема

първата й книга за
деца.

Художник е Сан-
дер Берг - шведски
илюстратор. Творби-
те му се фокусират
върху цвета, текста
и съвременните
дигитални творби.
Той обожава визуал-
ния аспект на разка-
за в своята работа.
"Пътешествие през
гръцката митология"
е първата му детска
книга.

Братя Грим и техните чудни приказни истории
бират устни разкази с по-
мощта на приятели и поз-
нати… и като подбират при-
казки от стари книги и до-
кументи от собствената си
библиотека. От 1807 до 1810
г. те се сдобиват с общо 49
истории.

В един момент Брентано
или ги забравя случайно,
или просто ги изоставя в
църква в Елзас, където те
остават чак до 1920 г. Тези
истории стават известни ка-
то "Ръкописът на Йолен-
берг" - най-старите оцелели
записи на Грим.

За щастие, братята правят
копия, преди да ги изпратят

на Брентано, защото той "ще
си позволи голяма поетична
свобода и ще ги превърне в
съществено различни приказ-
ки" и така успяват да публи-
куват първото издание на
"Приказките на Братя Грим"
през 1812 г. Братята са чле-
нове на група политически
активисти, които ще станат
известни като Гьотингенска-
та седморка.  Те прекарват 7
години на работа в универ-
ситета в Гьотинген като про-
фесори и библиотекари, пре-
ди да бъдат уволнени през
1837 г. заради протест срещу
новия крал Ернст Аугустус I
Хановерски.

за техен проект. Писателят
Клеменс Брентано иска по-
мощ от тях, подготвя колек-

ция от приказки за публику-
ване. Семейство Грим отго-
варят на молбата, като съ-

Учени откриха нов вид
орхидея в Япония

"Беше изненадващо
да открием нов вид ор-
хидея, който толкова
често срещан, че може
да се види в паркове,
градини и сред саксий-
ни растения", казва во-
дещият автор Кенджи
Суецугу.

"Някои от изследва-
ните проби са от сак-
сийни растения и гра-
дини", допълва профе-
сорът.  "С любопитния
си външен вид и де-
ликатни цветчета, ко-
ито приличат на стък-
лени изделия, това цве-

те се цени отдавна", се
посочва в изявление-
то на университета в
Кобе. Растението се
споменава в най-ста-
рата японска антоло-
гия от поеми - "Маньо-
шу", датираща от ос-
ми век.

Орхидеята е нарече-
на "Spiranthes hachi-
joensis", тъй като мно-
го образци са открити
на остров Хачиджоджи-
ма в метрополиса То-
кио. Находката е опи-
сана в сп. "Джърнъл ъв
плант рисърч".

Вече не крият възрастта в Холивуд

Томпсън  е пенсиони-
рана учителка, която
по свой начин преотк-
рива радостите на
живота. Джейми Ли
Къртис, на 64 г.,
получи награда "Ос-
кар" преди седмици.

Джейн Фонда, коя-
то е на 85 г. и остави
зад гърба си сериала
"Грейс и Франки",
сега играе с Лили
Томлин, на 83 г., в
комедията "Движейки
се напред".

Мишел Йео
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125 години от смъртта на пейзажиста
Иван Шишкин

Иван Шишкин е не-
надминат като руски
художник. Той предава
природата реалистич-
но, с всичките й цвето-
ве и детайли, до съвър-
шенство. Неслучайно
негови патрони са Исак
Левитан, Архип Куин-
джи и Павел Третяков.
Той е Иван Шишкин,
авторът на невероятни-
те платна "Есен" ,
"Ръж", "Утро в борова
гора", "Преди гръмоте-
вична буря".

Той изучава приро-
дата и буквално "раз-
говаря" с нея. Затова
тя му разкрива всички-

те си тайни: как се
смрачава гората, как
мъничко листо има
свое собствено отраже-
ние в реката, как есен-
та обагря листата на
дърветата или как про-
никва слънцето през
тях така, че да предиз-
вика усещането за ра-
достно "трептене" под
лъчите му. Като въл-
шебник, той хваща ми-
га и го запечатва вър-
ху платното.

В Москва той учи
под ръководството на
проф. Мокритски. Про-
дължава обучението си
в Императорската ху-

дожествена академия в
Санкт Петербург (1856
- 1860 г.), където е уче-
ник на проф. Сократ
Варабьов. Още прижи-
ве яркият му талант се
откроява и художникът
е удостоен с множество
награди: Сребърен ме-
дал (1858), Малък зла-
тен медал (1859) и Го-
лям златен медал (1860)
от Академията. Когато
взима голямото отли-
чие, е едва на 28 г. Връ-
чен му е за пейзажа
"Изглед на остров Ва-
лаам". В неговите плат-
на има винаги нещо
загадъчно и мистично.

Нова художествена из-
ложба, официално открита в
Сейнт Луис, стана първата
в САЩ, разглеждаща връз-
ката между френския худож-
ник импресионист Клод Мо-
не и американската абстрак-
тна експресионистка Джоан
Мичъл, предаде ЮПИ.

Изложбата е наречена
"Моне/Мичъл: Живопис на

Тя е една от дъщерите на
великия Чарли Чаплин,
внучка на Нобеловия лауре-
ат за литература Юджийн
О'Нийл и забележителна ак-
триса. Най-новият филм с
участието на Джералдин -
"Лука" на режисьора Джеси-
ка Удуърт, закри официална-
та програма на 27-ия меж-
дународен София Филм
Фест на 25 март, а на цере-
монията по награждаването
преди прожекцията актриса-
та получи Наградата на Со-
фия, която Столична общи-
на връчва за изключителен
принос в киното. Джералдин
Чаплин има над 150 роли,
сред които в "Доктор Жива-
го" (1956), "Ментовка с лед"

Изложба в САЩ събира известни картини
на Клод Моне и Джоан Мичъл

френския пейзаж" Тя бе от-
крита на 27 март в Музея
на изкуствата в Сейнт Лу-
ис, щата Мисури, където
творбите на двамата майс-
тори на XX век ще бъдат из-
ложени до 25 юни. Експо-
зицията включва 24 мащаб-
ни панорамни картини, сред
които 12 на френския худож-
ник от музея "Мармотан Мо-

не", в който се съхранява
най-голямата колекция от
негови творби в света. Ос-
таналите картини са на Ми-
чъл и са от колекцията на
фондация "Луи Вюитон".
Музеят на изкуствата в
Сейнт Луис също е предос-
тавил две от своята колек-
ция: "Водни лилии" на Мо-
не и Ici на Мичъл."Водни лилии", Клод Моне

Джералдин Чаплин:
Българите са мистични хора

(1967), "Кацнал на едно дър-
во" (1971), "Ана и вълците"
(1973), "Елиса, живот мой"
(1977), "Да отгледаш гарва-
ни" (1976), "Говори с нея"
(2002) и много други. Тя е
балерина, актриса, посланик
на киното по целия свят.

Родена е в Санта Мо-
ника, Калифорния. По-го-
лямата част от детството си
прекарва в пансион в
Швейцария, където науча-
ва френски и испански.
Участва във филми на Кар-
лос Саура, който е и неин
съпруг в продължение на 12
години. Има две деца -
Шон, роден 1974 г., и Уна,
родена 1986 г. Живее в Ма-
ями, Флорида.

Дрю Баримор - за любовта
към кучетата и хората

Дрю Баримор е
звездна актриса и ре-
жисьор. Известна е с
любовта си към куче-
тата. Холивудската ак-
триса през 1996 г. от
битпазар в Лос Андже-
лис купува две кучета.
Женското тя нарича
Флоси, мъжкото - Тем-
пълтън. През 1999 г.
актрисата купува на
битпазар в Пасадена
още едно дворно куче -
Вивиан.

През 2001 г. Флоси
се прославя, като спа-
сява Дрю и съпруга й
Тома Грийн от пожар
в имението им в Бе-
върли Хилс. Когато
усетила дима, Флоси
се хвърлила с лай към
спалните на съпрузи-
те. Двамата избягали
от къщата и се спаси-
ли. От този момент
Флоси става любимо-
то куче на Дрю. От бла-
годарност към Флоси,

стопанката й оставя в
завещанието си нас-
ледство от 3 млн. до-
лара.

През 2008 г. на ек-
ран излиза лентата "На
юг от границата", в
който Баримор озвуча-
ва кучето Хлое, което
се опитва да намери
пътя към дома си в
Мексико. "Животните
ми дадоха смирение и
цел,  доброта, липса на
жестокост".

"В парка" от И. Шишкин
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Най-голямата концен-
трация на замъци е в
Уелс, където има повече
замъци на квадратен
километър, отколкото в
която и да е друга стра-
на в Европа.

Средновековен Уелс е
бил арена на завоевател-
ни походи. Местните
владетели, пълководци и
благородници стотици
години са изграждали
защитни съоръжения,
някои от които са се
превърнали в истински
шедьоври на европейска-
та военна архитектура от
Късното средновековие.

От северните планини
на Сноудония до залива
Суонзи на юг, замъци,
излезли от легендата за
крал Артур, са изпъстри-
ли цялата страна. Защо
са толкова много? От-
части това се дължи на
историята на страната,

чиято територия винаги е
била оспорвана.

В борба за торф
нормани, уелсци и
англичани, предвождани
от Едуард Законодателя,
издигнали легендарни
крепости през периода
13 - 14-и век.

Уелските замъци са
многобройни, но и най-
разнообразни. Историкът
Кейт Робъртс казва пред
National Geographic:
"Имаме почти от всеки
възможен вид и форма,
в това число концент-
рични замъци с ровове,
замъци с гигантски и
добре укрепени порти,
замъци с различни
форми на природна
защита и такива, пред-
назначени за красиви и
луксозни резиденции."

Днес крепостите са в
една или друга степен
разрушени, но има и

Актрисата е родена на
26 март 1985 г., в Тединг-
тън, Мидълсекс, Великоб-
ритания. Майка й Шарман
Макдоналд е шотландска
актриса и писателка, а ба-
ща й Уил Найтли е теле-
визионен и филмов ак-
тьор.

Ражда се в резултат на
облог със следните усло-
вия: ако Шарман, която по
това време е изоставила
актьорската си кариера и
е решила да се заеме с дра-
матургия, продаде първа-
та си пиеса, то в семейст-
во Найтли ще се появи
второ дете след сина им
Калеб. Очевидно Шарман
печели облога. Баща й
много харесвал една забе-
лежителна руска фигурис-
тка - Кира Иванова. Той
държал дъщеря му да но-
си нейното име и така за-
ръчал на бременната си
съпруга.

Кийра става междуна-
родно известна през 2003
г., след главните си роли
във филмите "Ритай като
Бекъм" и "Карибски пира-
ти: Проклятието на черна-
та перла". С последвалите
си роли Найтли се прев-
ръща в една от най-попу-
лярните актриси. През
2005 г. е номинирана за
Академична награда "Ос-
кар" за най-добра актриса
за играта си в "Гордост и
предразсъдъци". Една от
най-първите й роли в ки-
ното е като героинята дуб-
льорка (Сабе) на Падме

замъци, които са рестав-
рирани и в тях се поме-
щават музеи, галерии и
хотели. Средновековните
замъци са сред най-
посещаваните забележи-
телности в Уелс, а
някои от тях са в списъ-
ка на ЮНЕСКО.

Замъкът Конуи е
средновековно укрепле-

ние на северния бряг на
Уелс, изградено между
1283 и 1289 г. по нареж-
дане на крал Едуард I.
Замъкът Кардиф пък,
разположен сред красив
парк в сърцето на града,
е една от най-големите
забележителности на
Уелс. Строежът на кре-
пост от дърво е започ-

Той има славата на музей, събрал най-
великите произведения на руското изкуст-
во в целия свят.  Намира се в град Санкт
Петербург.

До 1917 г. музеят е бил известен
като музея на император Александър
Трети. Музеят е разположен в сградата на
Михайловския дворец. Той е бил създаден
през 1895 г. в чест на Александър Трети.

Михайловският дворец, който е основ-
на сграда на Държавния руски музей, е
бил собственост на херцог Михаил Пав-
лович, създаден от италиански архитекти,
прочут с грандиозните си балове.

Днес в Държавния руски музей има 16
реставрационни сектора, където работят
стотина реставратори. Една от гениалните
творби тук е на Борис Кустодиев - "Тър-
говка пие чай", рисувана през им в
1918 г. Красивата търговка пие чай на
фона на провинциалния градски пейзаж.
Кустодиев изпълнява отколешната си
мечта да нарисува чаепитие с жена -
главна фигура на платното. Неговият
модел е реална жена, а не търговка -
баронеса Галина Адеркас. Тя е наследница
на дворянски род от Астрахан. Пищната

Държавният руски музей
навърши 125 г.

дама е изпълнена по художествения вкус
на Кустодиев, който признава, че "слабите
жени за творчество не го вдъхновяват".
Търговките на Кустодиев са като богини,
една осъществена цветна мечта за щас-
тие, ситост и благодат.

Работата на твореца е посрещната от
критиците и художниците положително.
Днес картината се намира в Държавния
руски музей.

Кийра Найтли -
момичето, което
получи всичко

Амидала - Натали Порт-
ман. Режисьорът Джорж
Лукас забелязал удивител-
ната прилика на Найтли с
Натали Портман, когато
търсел двойник. Даже май-
ките на двете актриси не
могли да ги познаят, след
като били гримирани.

Най-голямата й роля е
като Лара в серийната
адаптация от 2002 г. на
"Доктор Живаго". За роля-
та, която я прави извест-
на - на Джулс Пакстън във
футболно-базирания филм
"Ритай като Бекъм" - по-
лучава повече от 40 млн.
долара.

Приказните замъци
на Уелс

Замъкът Конуи
нат от норманските
нашественици през
втората половина на
XI в. Замъкът Карнарвън
се намира в графство
Гуинед, Северозападен
Уелс. От късния XI век
в града има укрепление,
намиращо се върху
могила и обградено
със защитна ограда.

Анистън заедно с Адам Сандлър участ-
ва във филма "Убийствена мистерия 2",
съобщи АФП. "Комедията еволюира, фил-
мите се променят. Красотата на комедията
е в това да се смеем на себе си, да се
смеем на живота", каза звездата по време
на среща с журналисти в Париж. "Не трябва
да се взимаме твърде насериозно, особено
в САЩ. Целият свят е разделен."

"Сериал като "Приятели" не би бил въз-
можен днес", каза Анистън. "Има цяло ед-
но поколение деца, които гледат епизодите
на "Приятели" и намират хумора за твърде
агресивен. Днес всеки се чувства засегнат
от нещо."

Филмът "Убийствена мистерия 2" е

Дженифър Анистън: Светът има нужда
от повече смях

продукция на Нетфликс. Първата част из-
лезе през 2019 г. Сюжетът разказва за
приключенията на полицейски инспектор,
който получава внезапна помощ от съп-
ругата си фризьорка.
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Рене Флеминг участва в операта
„Никсън в Китай“ в Париж

Премиерата на операта
"Никсън в Китай" на
Джон Адамс в Париж
приключи с 8-минутни
аплодисменти. Режисурата
е на аржентинката Вален-
тина Караско, която наб-
ляга на метафорите.
Остава споменът за тъм-
ния американски орел
срещу яркочервения китай-
ски дракон и маси за
пинг-понг, символизиращи
както дипломация, така и
стремеж за надмощие.
Диригент на премиерата
бе Густаво Дудамел, съоб-
щи АП.

В ролята на Ричард
Никсън се превъплъщава

Томас Хампсън -
67-годишен баритон.
Той е бил в гимназията
през 1972 г., когато
Никсън посещава
Китай - първата визита
на американски президент
след революцията от
1949 г.

Адамс пристигна в
Париж за премиерата в
операта "Бастилията" и се
качи на сцената за оваци-
ите. Това е първата голяма
европейска опера, която
представя "Никсън в
Китай". Предвидено е едно
от представленията през
април да бъде стриймвано
във Франция.

Режисьор на спектакъла
по едноименния роман на
Александър Дюма-баща е
Бина Харалампиева. Драма-
тизацията е на Юрий Да-
чев. "Става въпрос за живи
хора, за техните чувства, за
техните приятелства и пре-
дателства. Няма какво от то-
ва да не бъде съвременно.
Човекът много по-бавно се
променя, отколкото средата,
в която живее", каза Бина
Харалампиева. Премиерите
се състояха на 28 и 29 март.

 "Доста често казвах на
актьорите, докато репетирах-
ме, че всъщност граф Мон-

Паркът "Кукенхоф"
в Холандия е една от
най-известните и зре-
лищни туристически
атракции в света. Вся-
ка година само за око-
ло два месеца,  гради-
ните са отворени за
посетители и предлагат
уникално и цветно из-
живяване сред милио-
ни цветя, особено из-
вестните лалета на Хо-
ландия.

Милиони туристи
от цял свят посещават
градините всяка годи-
на, включително мно-
го от България, които
не искат да пропуснат
това страхотно изжи-
вяване.

Кукенхоф е кралски
парк, известен още ка-
то Градина на Европа,
разположен между Ам-
стердам и Хага в град-
чето Лисе. Градината се
разгръща на площ от
32 хектара - море от
възхитителни пролетни
цветове. Преливащи
във всички немислими
багри. Има и старинен
парк с вековни дърве-
та, живописни мостче-
та, водопади, канали,
фонтани.

8 милиона лалета

Известният холи-
вудски актьор Том
Ханкс е диагностици-
ран преди повече от
10 години с диабет
тип 2 - най-честата
форма на това мета-
болитно заболяване.
Ханкс веднъж каза в
шоуто на Дейвид
Летърман, че от
известно време се
бори с висока кръвна
захар. "Отидох при
лекаря и той каза:

Том Ханкс за битката
за диабета: Сам съм си
виновен

„Граф Монте Кристо“ премиера в Младежкия театър
те Кристо е дядото на Бат-
ман и чичото на Зоро", каз-
ва Харалампиева по повод
дали популярният литерату-
рен герой от 1846 г. има
днес своите приемници и
наследници.

"За съжаление, не мисля,
че в нашето съвременно об-
щество има някой, който да
се оприличи като граф Мон-
те Кристо. Защото врагове-
те, срещу които той се изп-
равя, биват наказани в ро-
мана. А в нашето съвремие
лошите остават ненаказани
и продължават да живеят, и
то по един независим и спо-

коен начин. И възмездието,
малко или много, за момен-
та не сме го видели", каза
Калин Врачански, изпълня-
ващ главната роля.

Участват още петнадесет
актьори от трупата на Мла-
дежкия театър - Августина-
Калина Петкова, Ахмед
Юмер, Вартан Алексанян,
Владислав Стоименов, Геор-
ги Гоцин, Искра Донова, Ки-
рил Недков, Койна Русева,
Мариана Миланова, Мая
Бабурска, Рая Пеева, Светос-
лав Добрев, Станка Калчева,
Христо Пъдев, Юлиян Пет-
ров.

Парад на  лалетата в красивия парк „Кукенхоф“

са намерили място тук
сред нарциси и глици-
нии, азалии, гербери,
орхидеи, рози, допъл-
вайки ароматите и
пъстротата. Паркът е
основан през 1949 г.
и за няколко десетки
години се превърна в
най-цветното място на

"Знаеш ли онази
висока кръвна захар,
с която се бориш от
36 години? Е - полу-
чил си диабет тип 2",
каза известният
актьор.

Двукратният
носител на "Оскар"
призна, че сам е
виновен за болестта
си, тъй като не се е
грижил за здравето
си, както и за хране-
нето и теглото си.

Холандия, вдъхновя-
ващо душата и сети-
вата на млади и ста-
ри. Историята на то-
ва място е свързана с
името на графиня Ван
Бейрен. През XV век
тя е отглеждала  бил-
ки и цветя за кухнята.
Средата на XVII век е

времето на "треската
на лалетата и лукович-
ките". Цените на па-
зара рязко скочили.
Луковиците на лалета-
та се купували на бас-
нословни цени.

През 1637 г. за една
луковица можело да се
купи цяло парче земя.
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Такива времена нас-
танаха, че и таксимет-
ровите шофьори вече
не знаят кой ще опра-
ви държавата...

  

Шофьор блъска пе-
шеходец. Потърпевши-
ят:

- Кога ще се научиш
да караш, бе? Вчера пак
ме блъсна!

- Извинявай, не те
познах.

  

Мутра влиза в апте-
ка и пита аптекаря:

- Колко струва хля-
бът?

- Какъв хляб бе, това
е аптека!

- О, на тарикат ли ще
ми се правиш? - и го
спукал от бой.

На другия ден мутра-
та пак влиза в аптека-
та и още с влизането
аптекарят го посреща
с думите:

- Ето, имам "Добру-
джа", "Пълнозърнест" и
т. н.

Мутрата казва:
- А, не. Хляб вече има

във всяка аптека. Дай
сега да видя киселото
мляко!

  

Един борец гледа, че
друг борец кара кола-
та си с презервативи
на обувките.

- К'во става бе, бра-
то, к'ви са тия презер-
вативи?

- Мани, мани, чух, че
от педали се хващало
СПИН.

  

В болницата на съ-
седни легла лежат гип-
сирани борец и няка-
къв дядка. Говорят си
кой как е попаднал там.
Дядката:

- Ами, синът ми ра-
боти в автосервиз, та
ми сложи турбодвига-
тел на трабанта. И оня
ден си бича по магист-
ралата, изпреварвам
някакъв мерцедес, а
насреща - камион. И
прас... челно. А ти?

- Ами карам си с
мерцедеса по магист-
ралата и гледам - няка-
къв трабант ме изпре-
варва. Викам си - си-
гурно съм спрял. Отва-
рям вратата и слизам...

  

Борец се прибира у
дома и заварва жена
си с друг в леглото. От-
чаян, вади пищова и го
опира в слепоочието си
- ще се стреля. Жената
вика:

- Ама недей, какво
правиш?

- Млък, че ти си след-
ващата!

  

Преди водех много
активен живот: играех
тенис, футбол, билярд,
играх шах, участвах в
автомобилни състеза-
ния. Но всичко свър-
ши, когато компютърът
издъхна.

  

Пътуват си две мут-
ри с G-класата през
пустинята. Единият:

- Копеле, тука е ва-
ляло много сняг!

- Що?
- Я гледай как са опе-

съчили....!

  

След свършване на
работното време, мъ-
жът се прибира на бе-
гом от работа, хвърля
се към жена си, целу-
ва я и я носи в спалня-
та, където правят бурен
и страстен с*кс. Умо-
рени лежат:

- Е, скъпа, как ме
намираш без брада и
мустаци?

- Ама това ти ли си?
Я иди и хвърли боклу-
ка!

  

Две неща жестоко
напрягат мъжа - стра-
нен шум в двигателя
на колата и жена, коя-
то внезапно е станала
много нежна и добра.

  

Разговарят две при-
ятелки:

- Моят мъж се приб-
ра надран по гърба. Ка-
за ми, че котка го е над-
рала.

- И ти му повярва?
- Не му вярвах до

момента, в който едно
куче ми направи синка
по врата.

  

Жена буди мъжа си,
програмист, посред
нощ:

- Скъпи, студено ми
е. Да затворя ли про-
зореца?

- Не затваряй. Само
го минимизирай.

  

Младеж е обвинен в
кражба. Адвокатът го
пита:

- Имаш ли пари за
защита?

- Нито петак. Но
имам един форд.

- Добре - отговаря ад-
вокатът. - Ще се задово-
ля с него. А сега да прис-
тъпим към работа. Кажи
какво си откраднал? -
Как какво? Форда!

  

Фейсбук е много ху-
баво място... Повечето
ми приятели ме мислят
за хубава и умна... дру-
гите ги трия...

  

- Какво работиш?
- Програмист съм.
- По-точно?
- Вкъщи сменям про-

грамите на телевизора.

  

- Обичам те!
- Защо ми го каз-

ваш?!? Публикувай го
във Фейсбук, като нор-
малните хора.

  

Преживял катастро-
фа мъж се събужда
след няколко дни кома
и пита жена си, която
стои до възглавницата
му:

- В рая ли съм вече?
- Не, скъпи! Как ще

си в рая... та нали аз
съм тук...?!!!

  

Докторе, ще мога ли
да ям сладко?

- Какво сладко, бе?!
- Е, аз за в бъдеще

питам...
- Какво бъдеще, бе?!

  

Психиатър показва
на пациента лист с
мастилено петно:

- Какво виждате?
- Виждам тъжен, са-

мотен човек, изнемог-
ващ от общуването с
идиоти, от досадната и
нископлатена работа и
гадния, несправедлив
живот...

Психиатърът избър-
сва сълзите си:

- А на картинката?

  

Испания, Памплона.
По време на тради-

ционното надбягване с
бикове по улицата, три-
ма туристи от Перник
върнали стадото бико-
ве обратно в обора.

  

Готина съседка чука
на вратата на Пешо.

Той отваря, тя го пог-
лежда с влажни очи и
му казва:

- Виж, току-що си
пристигнах и искам да
се забавлявам, да се
напия и да правя страс-
тен секс цяла нощ! Ти
зает ли си???

- Нееее, свободен
съм!

- Ето, оставам ти ку-
чето! Утре ще си го взе-
ма...

  

Отишъл Киркор на
гости на Гарабед. На Га-
рабед жена му отишла
в кухнята да направи
салата за ракията. Ос-
танали сами, мъжете се
заговорили за жени. От
дума на дума Киркор
запитал Гарабед:

- Ти с колко жени си
преспал?

Гарабед, за да не се
изложи, решил да из-
лъже:

- С 25.
От кухнята се обади-

ла жена му:
- Пита те "С колко же-

ни", не колко пъти си го
правил".

  

В ресторанта:
- Искам от ястието на

господина до прозоре-
ца!

Сервитьорът се връ-
ща с посинено око:

- Съжалявам! Не си
го дава!

  

В митницата присти-
га лек автомобил. Мит-
ничарят отваря в багаж-
ника и какво да види -
автомат!

- Какво е това? - пи-
та той собственика на
колата.

- Как какво - сопва
се онзи - калкулатор!

- Ти луд ли си бе, ей.
Това е калкулатор - кре-
щи митничарят и вади
една малка "елка" от
джоба си.

- Твоят калкулатор е
за предварителни
сметки, тоя е за окон-
чателни.

Карикатури
Павел

КУЧИНСКИ
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Консумирането на ориз
като основна храна може
да намали риска от затлъс-
тяване. Това установи ско-
рошно проучване в Севе-
розападен Китай, в което
се включиха над 100 000 ду-
ши.

Учени от университета
Дзяотун в гр. Сиан събра
данни от доброволци на
възраст между 35 и 47 го-
дини, които са жители на
пет северозападни китайс-
ки провинции - Шанси, Ган-
су, Цинхай, автономните ра-
йони Нинся-хуей и Синдзян.

Изследователите ги раз-
делили в три групи според
седмичния им прием на
ориз и хлебни изделия. За
първата група основна хра-
на бил оризът. Те го консу-
мирали всеки ден или от 4
до 6 пъти на седмица. При
тях хлебните изделия при-

Преди две години изкривява-
нето на гръбнака и лумбалните
болки на Сун Фей се влошават
въпреки годините тренировки във
фитнес залата. Месец след като
започва да практикува тайдзицю-
ен обаче, проблемите със стой-
ката ? и болките отшумяват.

29-годишната Сун Фей е жи-
тел на Шанхай. Тя е фитнес вло-
гърка и споделя какви промени
се случват с тялото и ума след
тренировките по тайдзицюен. Ос-
вен че всяка сутрин практикува
това традиционно китайско бой-
но изкуство, тя вкарва и някои
елементи от него в своите фит-
нес курсове.

През последните години все по-
вече млади хора в Китай търсят на-
чини да добавят бойните изкуства
в живота си и тайдзицюен се пре-
върна в популярен начин за трени-
ровка на тялото и ума, за медита-
ция и намаляване на стреса.

Преди да стане фитнес вло-
гър, Сун Фей спечелва шампион-
ската титла в състезание за фит-
нес модел в Пекин през 2018 г.
След като болките й в лумбална-
та област и коленете започват да
се засилват, тя решава, че е вре-
ме да потърси подходяща тера-
пия и тогава в резултатите от тър-
сенето й се появява тайдзицюен.
Сун Фей намира учител и започ-
ва обучение по бойни изкуства.

Още в началото тя започва да
усеща някои положителни проме-
ни. "При тези упражнения чувст-
вам нещо съвсем различно от те-
зи във фитнес залата. Усещам по-
ток от топлина, която се движи
по ръцете и в коремната кухина",
казва Сун Фей в интервю за "Чай-
на дейли". "Когато започнах в на-
чалото, трябваше да повтарям ед-
ни и същи движения в продълже-
ние на почти две години. Беше

Как една древна система за поддържане на доброто
здраве се вписва в съвременния живот?

малко монотонно, но това ми по-
могна да усетя тялото си като ед-
но цяло."

Постепенно тя забелязва, че е
по-спокойна и уравновесена. "Във
фитнеса обикновено слушах му-
зика или мислех за разни неща,
докато тренирах, защото правех
упражненията автоматично. В тай-
дзицюен всяко движение е плав-
но и изисква непрекъсната кон-
центрация", обяснява тя. "Трябва
да съм наясно откъде точно идва
силата, дали тялото ми е изправе-
но или стойката правилна." Сун
Фей добавя, че постигането на хар-
мония между тялото и ума помага
за намаляването на тревожността
и болката. "Тайдзицюен е вид ме-
дитация", уверена е тя.

В началото за Сун Фейтайдзи-
цюен е нещо доста нежно и изящ-
но, но скоро осъзнава, че всъщ-
ност съдържа безкрайна сила и
китайска мъдрост. "Балансът меж-
ду Ин и Ян е отразен във всяко
движение", казва тя.

След заниманията с тайдзицю-
ен Сун Фей забелязва, че се чув-
ства по енергична и жизнена, а
кожата й и кръвообращението са
в по-добро състояние. Във фит-

нес залата преди тя тренира уси-
лено, понякога до пълно изтоще-
ние, и се стреми да гори кало-
рии. Но тайдзицюен променя из-
цяло възгледите й. Тя открива, че
всъщност трябва да се пести по-
вече енергия в ежедневието, а не
да се изразходва безразборно.
"Пестенето на сили ми помага да
свърша повече неща."

Учител на Сун Фей е Ли Гуан-
дзин, който е създал свой собст-
вен стил тайдзицюен - стила ли.
57-годишният майстор тренира
бойни изкуства от 7-годишен, а с
тайдзицюен започва да се зани-
мава на 30 години. Той създава
своя стил на базата на натрупа-
ния опит от изучаването на ня-
колко други стила - чън, ян и у,
както и уменията му по китайски
бойни изкуства и познанията за
опазване на здравето. За Ли Гу-
андзинтайдзицюен е отражение на
традиционната китайска филосо-
фия, включително даоизма. "Един
от ключовите моменти в тайдзи-
цюен е да държиш тялото изпра-
вено през цялото време, което не
означава да стоиш неподвижен,
а да поставиш центъра на тежестта
върху краката."

Друг важен момент според не-
го е да няма напрежение, което
помага за намаляването на стре-
са. Ли Гуандзин казва, че бавни-
те и плавни движения в тайдзи-
цюен са подходящи за всяка въз-
раст и ниво на фитнес подготов-
ка. Редовната им практика може
да подобри цялостното здраве и
благополучие, но трябва да се
правят под ръководството на про-
фесионалист. Ли Гуандзин е обу-
чил над 100 000 души на различ-
на възраст и в момента има два-
ма асистенти, които са ежеднев-
но с него. "И двамата са млади,
завършили университет и са ре-
шили да се посветят на бойните
изкуства", казва той.

Все повече млади хора раз-
чупват стереотипа, че тайдзицю-
ен е само за възрастните. В крат-
ко видео Лин Сяосюе показва как
тренира сутрин, облечена в тра-
диционен костюм. Тя има над 138
000 последователи. 32-годишна-
та Лин Сяосюе започва да прак-
тикува тайдзицюен през 2015 г.,
за да подобри слабото си здра-
ве. Като дете тя често боледува и
не успява да се излекува нито с
китайска, нито със западна меди-
цина. Затова решава да прави по-
малко натоварващи упражнения
и да учи тайдзицюен сама от ви-
деоклипове на инструктори.

През 2016 г. Лин Сяосюе жи-
вее половин година във Виетнам
и в един храм попада на виет-
намски учител, който преподава
тайдзицюен на чужденци. Когато
се завръща в родината, тя рабо-
ти в Шънджън, провинция Гуан-
дун, като визуален дизайнер. На
един площад Лин Сяосюе попада
на група, практикуваща тайдзицю-
ен, и така открива своя инструк-
тор Хуан Хоуда, който е един от
наследниците на стила Ян.

Лин Сяосюе тренира почти
всяка сутрин в 6 часа. След това
се прибира, взема душ и отива
на работа. Вечер също продъл-
жава с уроците по тайдзицюен с
учителя си. "За да продължиш с
редовните тренировки, е необхо-
дима силна воля", казва тя. "Пол-
зите за здравето са много. Изг-
радих мускули и килограмите ми
са в нормата. Докато практику-
вам тайдзицюен, съм в състояние
на медитация и това ми помага
да се справя с безпокойството и
подобрява характера ми."

Лин Сяосюе чете много книги
за тайдзицюен и постепенно нау-
чава повече за философията, ко-
ято стои зад бойното изкуство. Тя
също има няколко свои визуални
творби, вдъхновени от тайдзицю-
ен, и се надява чрез тях да го
популяризира.

Според китайската философия
тайдзи е в основата на произхо-
да на космоса. Американецът Да-
ни Драйер получава вдъхновение
за своя метод "чи-бягане" имен-
но от тази концепция. При него
се обръща внимание не само на
физическото натоварване, но и на
релаксацията и дишането.

През 2017 г. 52-годишният Уън
И, запален бегач от Хуейджоу, про-
винция Гуандун, отива в Шънджън
и Хонконг на тренировка по чи-
бягане, която се ръководи от са-
мия Драйер.

Уън И има болки в коленете и
веднъж загубва съзнание по вре-
ме на маратон. Затова решава да
потърси по-безопасен и ефекти-
вен начин за бягане. "Чи-бягането
съчетава същността на философи-
ята за тайдзи и техниките на бяга-
нето. Това е научно обоснована
система, която ви предпазва от на-
ранявания", обяснява Уън И.

От Радио Китай

Китайската медицина ни учи: Оризът
намалява риска от затлъстяване
Изследователите заключават, че замяната на хлебните изделия с ориз може да
предотврати трупането на мазнини при хората с нормално тегло

съствали по-малко от 4 до
6 пъти в седмичното меню.
Основна храна за втората
група били хлебните изде-
лия, а за третата едновре-
менно оризът и хлебните
изделия със същата често-
та.

Резултатите показали,
че преобладаването на
ориза в хранителния ре-
жим може да намали рис-
ка от някои видове затлъс-
тяване сред жителите на
Северозападен Китай. По-
високата консумация на
хлебни изделия се свърз-
ва с по-висок риск от пре-
комерни телесни мазнини
и затлъстяване.

Когато любителите на
хляба го заменили с ориз
пет пъти седмично, рискът
от затлъстяване намалял с
36,5% при мъжете и с 20,5%
при жените. Предишни про-

учвания върху животни по-
казали, че пшеничният глу-
тен (вид протеин) насърча-
ва наддаването на тегло, на-
малявайки производството
на топлина и разхода на
енергия, докато оризовият
протеин има потенциала да
предпазва от затлъстяване
и понижава триглицериди-
те.

Освен това пшеничното
брашно абсорбира по-мал-
ко вода от ориза при гот-
вене, което от части води
до по-висока енергийна
плътност. Според шестото
издание (2020 г.) на китайс-
ката таблица за състава на
храните, енергийното съ-
държание на юфката или
хляба на пара е два или три
пъти по-високо от това на
същото тегло варен ориз.

В същото време храни-
телният режим, при който

оризът е основна храна,
включва повече зеленчуци,
бобови растения, месо и
риба. Феновете на хлебни-
те изделия в Северозапа-
ден Китай са склонни да
консумират големи коли-
чества спагети с по-малко
зеленчуци или месо, а по-

някога дори и доста маз-
ни. Например популярно за
провинция Шанси ястие
със спагети се приготвя ка-
то върху тях се добавят ня-
колко супени лъжици горе-
що олио, подправят се със
сол, счукан чесън и люти
чушки.
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Наричат я много-
жанров писател.
Капка Касабова е
автор на няколко
романа, поезия и
книги с художествена
документалистика.
"Граница" печели
награда на Британс-
ката академия, награ-
дата "Солтер" за
книга на годината.
Касабова е родена в
София, пътят я
отвежда до няколко
държави, в които
живее, днес е в
Шотландия.

Сътрудничи на
издания като The
Guardian, The
Economist и редица
други. През 2019/

Проф. Петър Куца-
ров ще представи в По-
морие най-новата си
книга "Неразгаданият
феномен Еркеч". Сре-
щата ще се проведе на
6 април в Народно чи-
талище "Светлина
1939".

Куцаров проявява
траен изследователски
интерес към селото и
има няколко издадени
монографии по теми,
свързани с произхода,

Капка Касабова: Обичам и търся
различното…

Петър Куцаров ще представи книгата
„Неразгаданият феномен Еркеч“

езика и бита на Еркеч
и околността. В автор-
ската му биография има
осем книги и над 200
статии.

Книгата "Неразгада-
ният феномен Еркеч"
търси отговори на въп-
росите кога възниква
Еркеч, защо еркечани
стават "царски" хора,
какво определя мястото
на селото, в какво вяр-
ват хората и какви са
талисманите им, гласи

част от описанието на
книгата в съобщението.
В него се допълва, че
изданието разглежда и
специфичните роли на
Бабата, Дядото и Кме-
та в село Еркеч, за кои-
то Петър Куцаров ще
разкаже лично по вре-
ме на представянето.

На 8 април авторът
ще представи книгата и
в читалище "Просвета
1906" в родното му се-
ло Козичино.

Тайните на старите майстори
През втората

половина на 15-и
век италианските
художници проме-
нят технологията си
на работа: мас-
лените бои заменят
яйчната темпера.
Но оказва се, не
всички творци са
били готови да се
откажат от яйцата.
Смята се, че исто-
рията на европейс-
ката маслена живо-
пис започва през
15-и век. Преди
това художниците
рисували с темпера,
за приготвянето на
която сухите пиг-
менти се смесвали
с кокоше яйце (или
само с жълтък и
малко вода).
Яйчната темпера се
отли-чавала с
нестабилност:
финалният цвят на
боите и дори запаз-
ването на платното
зависели силно от
условията, при
които съхнела
картината. Според
твърденията на
италианския худож-

Учени потвърдиха значи-
мостта на находка, открита
при археологически разкоп-
ки миналото лято. При про-
учване в крепостта "Балък де-
ре" край ивайловградското
село Хухла е намерен кирил-
ски надпис от времето на цар
Симеон Велики. Той е един
от най-ранните кирилски тек-
стове, известни досега.

 Археологът Ивайло Къ-
нев от Националния исто-
рически музей - София, отк-
рил оловна пластина-амулет,
прегъната през средата. При
извършване на консерваци-
онни дейности проф. Весе-
лина Инкова е забелязала
плитко врязан надпис с ки-
рилски букви. В хода на не-

2020 г. е в журито на
американската
Neustadt Prize.

Тя е живяла в
различни държави.
"Нашето семейство
замина 1990 година
за Англия и 1992-ра
за Нова Зеландия,
където учих и напи-
сах първите си
стихосбирки и рома-
ни на английски.
Първите години на
преход бяха трудни и
минах през период
на загуба и мълча-
ние. През това десе-
тилетие живях за
кратки периоди в
Марсилия и Берлин,
а преди 18 години се
преместих в Шотлан-

дия, където живея
досега."

Може би Шотлан-
дия играе ключова
роля в живота й.

"Шотландия е част
от стария свят, на
който аз принадлежа.
За мен като поет
разказвач, обсебен от
демоните на въобра-
жението и вибрации-
те на места, мястото
е от ключово значе-
ние. Нужно ми е
място, населено от
призраци и резонан-
си, защото невиди-
мият свят е още по-
важен за мен от
видимия. Затова и
през последното
десетилетие прекосих

и написах четири
книги-светове за
различни места-
светове на Южните

Балкани. "Граница"
за тройната граница
България - Гърция -
Турция, "Към езеро-

то" за жените, Маке-
дония и България,
езерата Охрид -
Преспа, "Еликсир".

Откриха надпис от времето на
Симеон в крепостта „Балък дере“

говото разчитане, с помощ-
та рефлексно-преобразува-
телна (RTI) фотография, се
стигнало до предположени-
ето, че началото на текста е
нанесено върху вътрешната
страна на пластината.

При разгъването й уче-
ните установили дълъг ста-
робългарски кирилски над-
пис, седемредов от вътреш-
ната и четириредов от вън-
шната страна на пластина-
та. Откриването на пласти-
ната-амулет е в културен
пласт с множество материа-
ли от първата половина на
X век. Този факт насочва ар-
хеолозите към епохата на
Златния век на цар Симеон
(893 - 927).

ник и писател
Джорджо Вазари,
холандецът Ян ван
Ейк през първата
половина на 15-и
век се досетил да
разрежда прахооб-
разните бои с
растителни масла -
и по този начин
изобретил нова
техника за живопис.

Ван Ейк е бил

изобретател, така и
популяризатор - и
доста успешен. Към
маслена живопис
преминава Пиеро
дела Франческа, ка-
то до голяма степен
оформя вкусовете и
възгледите на ху-
дожниците. Ако
всичките му ранни
произведения са
изпълнени с яйчна

темпера, то по-къс-
ните са рисувани с
масло. Преди из-
вестно време хими-
ци, изучаващи кар-
тините на старите
майстори, открили
следи от яйчен жъл-
тък в маслени бои.
Това се отнася за
Сандро Ботичели,
Леонардо да Винчи,
Вермеер, Рембранд.

Картина на Ботичели



ÑÂßÒ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß13 31.03.2023

Íàêðàòêî


В Гърция
започна предизборната кампания,
след като премиерът Кириакос Ми-
цотакис фиксира датата на парла-
ментарния вот на 21 май. Двете ос-
новни политически сили - Нова Де-
мокрация и Сириза - настояват за
различно отношение към мигранти-
те.  Сред основните теми на полити-
ческата платформа на двете полити-
чески сили е изграждането на гра-
ничната ограда на сухопътната гра-
ница с Турция. Управляващата кон-
сервативна партия засили охраната
на границата с  ограда, която се фи-
нансира от държавния бюджет и уве-
личи патрулите и по река Марица,
откъдето влизат повечето нелегални
мигранти. Основната опозиционна
партия Сириза настоява да се прек-
рати стоежът на оградата и да се
допускат в страната и в Евросъюза
всички, потърсили бежански статут.
Правителството съобщи, че с евро-
пейско финансиране се закупуват но-
ви 11 кораба за гранична охрана на
морската граница в Егейско море.

Новият
първи министър на Шотландия Хам-
за Юсаф официално положи клетва
по време на кратка церемония и встъ-
пи в длъжността си. Няколко часа
по-късно той бе готов и с неговия
първи кабинет. Хамза Юсаф бе зая-
вил след победата, че един от прио-
ритетите му ще бъде да обедини Шот-
ландската национална партия, защото
по време на кампанията за нов ли-
дер проличаха някои дълбоки раз-
личия. Юсаф надделя с не особено
голяма преднина над министъра на
финансите Кейт Форбс, която отп-
рави доста сериозни критики към не-
го по време на кампанията. Ето за-
що той бе посъветван да запази
Форбс в кабинета си в името на един-
ството, но това не стана, защото тя
отказа предложения й пост като ми-
нистър, отговарящ за провинцията,
поземлената реформа и островите.
И така, новият кабинет на първия
министър се състои от 6 жени и три-
ма мъже, като Шона Робисън ще бъ-
де дясната му ръка като заместник
първи министър и министър на фи-
нансите.

Президентът
на САЩ Джо Байдън възнамерява
да номинира Херо Мустафа за пос-
ланик в Египет, съобщи Белият дом.
Дипломат от кариерата, Херо Мус-
тафа бе посланик на САЩ в Бълга-
рия от 2019 до 2023 г. Преди това
тя е заемала високи постове в по-
солствата на САЩ в Португалия и
Индия. В Съединените щати посла-
ниците са номинирани от прези-
дента, след което кандидатурите
трябва да бъдат утвърдени от Се-
ната - горната камара на Конгре-
са.

П О К А Н А
Управителния съвет на КООПЕРАЦИЯ "ЕДИНСТВО" с. Ботево, обл. Ямбол,
свиква годишно общо отчетно-изборно събрание на член-кооператорите

на 22.04.2023 г. от 8:00 часа, което ще се проведе в с. Ботево, общ. "Тунджа",
обл. Ямбол, в залата на кооперацията, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на член-кооператори.
2. Отчетен доклад за дейността на кооперацията през 2022 година.
3. Отчет на КС за работата му през 2022 година.
4. Приемане отчета на одитора за 2022 г. и преизбиране на одитор за 2023 година.
5. Упълномощаване на председателя на УС за вземане на решения за работа с

банки, работа с РА, ДФ "Земеделие", за сключване на договори с юридически лица и
фирми и разпореждане с ДМА - недвижими имоти.

6. Общото събрание приема решение за продаване на втори стопански двор
(кравеферма) и упълномощаване на председателя на УС за вземане на решения.

7. Избор на председател на кооперацията.
При липса на кворум, събранието ще се проведе на 22.04.2023 г. от 9:00 часа, на

същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.
Поканват се всички член-кооператори или упълномощени с нотариално заверено

пълномощно техни представители да вземат участие в събранието.
Регистрацията на член-кооператорите и техните пълномощници ще се извърши от

7:00 до 8:00 часа на мястото, определено за провеждане на Общото събрание.
Управителния съвет на Кооперация "Единство" - с. Ботево

От стр. 1

Арестът на Иван Гершко-
вич е извършен в момент, в
който заради войната в Ук-
райна отношенията между
Запада и Москва са особе-
но обтегнати. За последно по
подобни обвинения амери-
кански журналист е бил
арестуван в Русия през сеп-
тември 1986 г., когато Нико-
лас Данилов, кореспондент
на "Ю Ес нюз енд уърлд ри-
порт" в Москва, е бил задър-
жан от КГБ. Той е бил пус-
нат на свобода без обвине-
ния двадесет дни по-късно в
замяна на служител от съ-

Ðóñèÿ àðåñòóâà æóðíàëèñò îò â. „Óîëñòðèéò
äæúðíúë“ ïî îáâèíåíèå â øïèîíàæ

ветската мисия на ООН, кой-
то бил арестуван от ФБР.

Като кореспондент на
"Уолстрийт джърнъл" в Моск-
ва Гершкович отговаря за Ру-
сия, Украйна и други бивши
съветски републики. ФСС от-
беляза, че репортерът има ак-
редитация от руското външ-
но министерство да работи
като журналист, но говорител-
ката на руското външно ми-
нистерство Мария Захарова
заяви, че Гершкович използ-
ва журналистическите си пъл-
номощия като прикритие за
"дейности, които нямат нищо
общо с журналистиката". "За

Повече от година от на-
чалото на войната в Украй-
на светът остава в неин
плен. И на фона на високи-
те цени на енергията и хра-
ните, опустошителната инф-
лация, социалните вълнения
и страховете от нова глобал-
на рецесия, западният и рус-
кият блок отново се конку-
рират за подкрепата на
страните от развиващия се
свят, пише европейската ре-
дакция на "Политико", пре-
дава Епицентър.

Лидери като френския
президент Еманюел Макрон,
германския канцлер Олаф
Шолц, руския министър на
външните работи Сергей
Лавров, китайския външен
министър Цин Ган, държав-
ния секретар на САЩ Антъ-
ни Блинкен и вицепрезиден-
та на САЩ Камала Харис са
само някои от имената, ко-
ито направиха посещения на
високо равнище в Африка
през последните 12 месеца,
всички до голяма степен фо-
кусирани върху сътрудничес-
твото и търговията. И все
пак разбирането на всеки
отразява един вид редукция
на Студената война, като Ук-
райна е един от най-видни-
те симптоми на това пове-
дение. Всяка по свой собс-
твен начин и въоръжена със
съответната си пропаганда
- тези суперсили искат дър-
жавите от Африка и Азия да
изберат страна. За разлика
от предишния век обаче, то-
зи път тези страни не могат
толкова лесно да бъдат на-

„Ïîëèòèêî“: Îòíîøåíèÿòà íà Çàïàäíèÿ
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äà èçáåðå ñòðàíà, Çàïàäúò - íå

карани да избират, нито би
трябвало да го правят. Ру-
сия разбира това. Западът
- не.

Не е тайна, че Африка не
е склонна открито да осъди
действията на Русия в Украй-
на или да участва в усилия-
та на Запада да санкциони-
ра и изолира воюващата
страна. Вместо това тези
страни продължават да при-
ветстват своя дългогодишен
партньор с отворени обятия
- широко осъждат войната,
но не и Русия. В Малави нап-
ример доставките от Русия
на десетки хиляди тонове тор
на фона на глобалния недос-
тиг се възприемат като бо-
жествен дар от бедстващи-
те фермери, като министърът
на земеделието на страната
с благодарност описва Русия
като "истински приятел". А
обявените планове на Моск-
ва да изпрати 260 000 тона
тор в страни от целия кон-
тинент със сигурност ще раз-
пространи подобни настро-
ения.

Междувременно, точно
както делът на европейска-
та помощ, отиваща за Аф-
рика, е намалял значител-
но, подобни проблеми се
случват с ЕС в Азия. С изк-
лючение на Китай, делът на
блока в търговията със сто-
ки от Югоизточна Азия е
спаднал с над една трета
през последните две десе-
тилетия, а Западна Европа
е била дестинация за по-
малко от 1/3 от износа на
Малайзия, Сингапур, Южна

Корея и Тайван през 2021 г.
Тук Русия отново се движи
бързо, за да запълни праз-
нината, приемайки Китай за
свой основен търговски пар-
тньор и постоянно изнася
петрол и газ към нетърпе-
ливите азиатски купувачи. И
когато в средата на март
Москва спря спогодбите си
за двойно данъчно облага-
не с "неприятелски" страни
по света, повечето страни
от Югоизточна Азия бяха ос-
вободени от тази мярка. Ос-
вен това през последното
десетилетие Русия се пре-
върна в най-големия достав-
чик на оръжия в региона, ка-
то наскоро проведе съвмес-
тни военноморски учения с
АСЕАН. Индонезия, Филипи-
ните и Малайзия отхвърли-

ха налагането на санкции на
Москва, а Малайзия подпи-
са меморандум за разбира-
телство за подобряване на
селскостопанската търговия
по-рано тази година.

Човек не може да вини
тези нации, че си сътрудни-
чат с международни парт-
ньори в интерес на справя-
нето с техните най-спешни
обществени приоритети. Ни-
то пък някой може да ги об-
винява, че приемат европей-
ската гледна точка за меж-
дународните ценности и
промяната с щипка сол, ко-
гато тази предполагаема
промяна произтича не от
признаването на настоящи-
те недостатъци, а от нала-
гането на възникващи гло-
бални тенденции. ç

Китай трябва да играе роля в настояването за "справедлив мир" в
Украйна и ролята му в конфликта ще бъде жизненоважна за оформянето
на отношенията с ЕС, заяви в четвъртък председателят на Европейската
комисия Урсула фон дер Лайен. "Всеки мирен план, който на практика би
консолидирал руските анексии, просто не е жизнеспособен план. Трябва
да бъдем откровени по този въпрос", посочи Фон дер Лайен в реч в
Брюксел в навечерието на пътуването си до Пекин. "Как Китай ще

продължи да взаимодейства с войната на Путин, ще бъде определящ
фактор за бъдещите отношения между ЕС и Китай", посочи тя.

Снимки Интернет
Папа Франциск е прекарал нощта срещу четвъртък спокойно.
Светият отец не се почувствал добре след всеобщата аудиен-
ция в сряда на пл. "Св. Петър" в Рим. Усетил затруднение в
дишането и веднага бил откаран в болницата "Джемели". От

задълбочените изследвания е установен бронхит и се изключ-
ват сериозни проблеми от какъвто и да е характер. От

лекарския екип, цитиран от информационната агенция АНСА,
"са много оптимистично настроени и  вярват, че той ще  може
да отслужи церемонията на Палмова неделя (Цветница) на 2
април. Разбира се, с изключение на непредвидени събития.
"Все пак папа Франциск е специален пациент, поради което

всичко около него е свързано с голяма дискретност", уточниха
от болницата "Джемели". Тя е обсадена от представители на
медиите от цял свят, а милиони хора по света се молят папа

Франциск да оздравее по-скоро.

съжаление, това не е първи-
ят случай, когато статут "чуж-
дестранен кореспондент",
журналистическа виза и ак-
редитация се използват от
чужденци в нашата страна за
прикриване на дейности, ко-
ито не са журналистика. То-
ва не е първият известен за-
падняк, който е заловен", за-
яви Захарова.

Арестът на Гершкович бе-
ше предшестван от случая
от декември 2022 г., когато
американската баскетболна
звезда Бритни Грийнър бе-
ше освободена след 10 ме-
сеца зад решетките в замя-

на на руския търговец на
оръжия Виктор Бут. Друг аме-
риканец, Пол Уилън, мени-
джър по корпоративна сигур-
ност от Мичиган, е в затвор

в Русия от декември 2018 г.
по обвинения в шпионаж, ко-
ито според семейството му
и правителството на САЩ са
неоснователни. ç
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Àñïàðóõ Íèêîäèìîâ:
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íàöèîíàëíèÿ îòáîð

Легендарният полузащит-
ник и треньор на ЦСКА Ас-
парух Никодимов коментира
пред Sportal.bg двете загуби
на националния отбор в ев-
ропейските квалификации -
от Черна гора и Унгария. Спе-
циалистът призна, че не е
изненадан от поражението
от маджарите, и добави, че
според него Ивайло Чочев
има място в националния от-
бор. Никодимов дори смята,
че 30-годишният полузащит-
ник трябва да е капитан на
държавния тим.

"Всичко в българския фут-
бол е сбъркано! Не съм из-
ненадан, че паднахме от ун-
гарците. Истината е, че тряб-
ва да се работи усилено на
всички нива. Аз станах тре-
ньор на 29 - 30 години. За-
почнах с деца - знаете, че
при мен тренираха Любо Пе-
нев и Емо Костадинов. Раз-

77-годишният Аспарух Никодимов смята, че не може без опитни
футболисти в националния отбор

Вицепрезидентът на
БФС Емил Костадинов
коментира пред БЛИЦ
атаките по адрес на
ръководството на фут-
болната централа и
Борислав Михайлов.
"След серията добри
приятелски мачове, ко-
ито изиграхме, мислех,
че можем да победим
Черна гора. За съжа-
ление не се получи. За
Унгария знаех, че са
силен тим и ще ни бъ-
де трудно в Будапеща.
Личеше си напрежени-
ето сред момчетата, то
им дойде повече. Въп-
реки това обаче аз
съм категоричен - в то-
зи отбор има бъдеще.
Мисля, че ще изградим
силен състав. Само да-
но националите игра-
ят по-често в клубове-
те си", заяви Емо Кос-
тадинов.

"Нека да мислим за
настоящето и бъдеще-

Волейболистките на
ЦСКА се класираха за
финала на първенството,
след като надиграха
домакините от  Казанлък
с 3:0 гейма във втория
полуфинален плейоф и
отстраниха "розите" след
2:0 успеха в серията. Така
"червените" ще се борят
за спечелване на своята
25-а титла на България по
волейбол при жените.

Столичанки показаха
характер и удържаха
щурма на домакините.
ЦСКА доминираше в
първите два гейма, а в
третия волейболистките,
водени от Юлия Иванова
и Антонина Зетова, изос-
таваха в резултата до
самия край. Силна игра в
защита помогна на "черве-
ните" да приключат сре-
щата още в третата част.

Съперник на ЦСКА във
финала ще бъде Марица
(Пловдив) или Славия.
Шампионките водят с 1:0
победи срещу "белите". ç

Левски има два варианта за нов
изпълнителен директор. Както е из-
вестно, Ивайло Ивков, който в мо-
мента заема поста, има търкания
с мажоритарния акционер Наско
Сираков. Юристът сам заяви, че
не знае колко дълго ще продължи
да работи в клуба. Преди няколко
дни Сираков отсече: "Който има

Българският младежки национал Силвестър Джаспър ще напусне Фулъм и през лятото ще
заиграе в португалски клуб. Той вече е подписал договор с Портимонензе. Контрактът на

21-годишния нападател е за срок от три години. Той започна настоящия сезон като
преотстъпен на третодивизионния Бристъл Роувърс, но през октомври се завърна във

Фулъм и заигра за дублиращия отбор на лондончани. Портимонензе в момента заема 14-о
място в португалския футболен елит.

ÖÑÊÀ ñå
êëàñèðà
íà ôèíàë

Áåðáàòîâ è êîìïàíèÿ íÿìàò
àäìèíèñòðàòèâåí ñòàæ, çàÿâè
âèöåïðåçèäåíò íà ÁÔÑ

то. Нека не се връща-
ме назад във времето,
когато бяхме световна
сила. Това връщане на-
зад ни пречи, не ни по-
мага. Ситуацията в Бъл-
гария е зле. Без силна
държава буксуват мно-
го сфери от живота,
буксува и спортът. Я
вижте каква е картина-
та в Унгария - там ин-
вестициите на държава-
та и конкретно на пре-
миера Виктор Орбан
дават резултати. Унга-
рия не беше играла на
голям форум от далеч-
ната 1986 година, но ето
че се класира на евро-
пейските финали през
2016 и през 2020 годи-
на", припомни Екзеку-
тора на "петлите".

"Тъй нареченият
екип от бивши играчи
прекали. Преди всеки
мач атакуват футбо-
листите, отбора и фут-
болния съюз. Малко да

се осъзнаят и да сля-
зат на земята. Те само
вредят, а не помагат на
националния отбор. Но
в България това е нор-
мално - всеки, който е
отстрани, само оплю-
ва и хули. БФС обаче
не управлява процеси-
те в клубовете, за да
носи отговорност като
цяло. Само ще споме-
на един факт - преди
време тв правата бя-
ха по 600 000 долара
за всички клубове, а
днес са десетократно
завишени  -  6, 5 ми-
лиона лева общо на
сезон. Отделно беше
въведена системата
ВАР, която помага мно-
го за спорните момен-
ти и струва също не-
малко пари.  Бербатов
и компания не са ра-
ботили във футбола,
нямат и ден админист-
ративен стаж. И в съ-
щото време имат пре-
тенции да ръководят,
което е нелепо. Хора-
та обаче отдавна изб-
раха кой да е прези-
дент на БФС. Напъл-
но легитимно посочи-
ха своя избор - Борис-
лав Михайлов. Нещо
много активен става
Бербатов след загуби-
те на България. Много
е въодушевен. Искам
да го попитам той ко-
го подкрепяше в мачо-
вете ни срещу Черна
гора и Унгария?", за-
върши с въпрос Емо
Костадинов. ç

„Ñèíèòå“  èçáèðàò ìåæäó äâàìà
çà ïîñòà íà Èâàéëî Èâêîâ

разногласия с мен, си тръгва".
Ако се стигне до раздяла с Ив-

ков, за поста му ще бъде избирано
измежду Даниел Боримиров и Вен-
цислав Димитров. Боримиров в мо-
мента е член на Управителния съвет
на Левски. Димитров също заема ръ-
ководна позиция при "сините", като
член на  Надзорния съвет. ç

Националният отбор на България вече няма право
да играе на стадион "Васил Левски", тъй като съоръже-
нието не отговаря на новите изисквания на УЕФА. Това
заяви вицепрезидентът на Футболната ни централа Йор-
дан Лечков пред Gong.bg.  "Националният стадион ве-
че не отговаря на изискванията на УЕФА. Бяха праве-
ни достатъчно компромиси благодарение на добрите
наши контакти в европейските комисии и УЕФА, това е
самата истина. Най-категорично го заявявам - Нацио-
налният стадион "Васил Левски" вече не отговаря на
новите изисквания, даже осветлението не отговаря,
както и теренът", допълни Лечков

ÓÅÔÀ çàáðàíè ìà÷îâå íà
íàöèîíàëíèÿ ñòàäèîí

Българският
футбол
прилича
на битпазар,
твърди
легендарният
футболист
и треньор
на „червените“

делях децата на три-четири
групи и обикалях ту при ед-
ните, ту при другите, следях
непрекъснато как се разви-
ват. Емо беше като оса, пус-
ках него, а и други от него-

вия набор, при по-големите -
при Любо. За да се борят, да
се каляват", разказва Паро.

"В националния отбор се
говори за подмладяване, но
само с млади няма как да

стане. Едно време покрай
нас, младите, имаше фигу-
ри като Ването Колев, Жо-
ро Найденов, Кирил Рака-
ров и др. И ти ги гледаш,
учиш се от тях, имаш им ува-
жение. Отделно някои на по
17 години вече си бяха го-
тови за мъжкия футбол - Ми-
тата Якимов, Жоро Соколов.
Не знам защо Чочев не го
викат в националния отбор.
Аз не само бих го взел, а
бих му дал и капитанската
лента. Добър футболист, бе-
лежи голове, възпитан, се-
риозен, може да е за при-
мер на младите. У нас всич-
ко е сбъркано, и не само
във футбола е така. В клу-
бовете се взимат играчи от
чужбина, но те не са кой
знае колко голяма класа. От-
там българите играят по-мал-
ко, всичко е един битпазар",
заяви Паро Никодимов. ç
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ÁÍÒ 1

05.55 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова и Симеон Иванов

09.20 100% будни - сутрешно токшоу с
Надежда Иванова и Стефан А. Щерев

11.00 Култура.БГ - предаване за култура с
Димитър Стоянович

12.00 По света и у нас
12.25 Новини на турски език
12.30 Светът на жестовете
13.00 Последният печели /п/
14.00 Малки истории
15.00 Принцеса Лилифее - аним. филм
15.15 Арабела се завръща или Румбурак -

крал на света на приказките - тв
филм

16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

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

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.30 Гласовете на България
21.00 "Края на песента
22.30 Вечната музика
23.00 По света и у нас
23.25 Избори 2023: Заключителни предиз-

борни клипове
23.40 В лабиринта - игрален филм /Италия,

2019 г./, режисьор Донато Каризи, в
ролите: Тони Сервило, Валентина
Белле, Дъстин Хофман, Виничио Мар-
чиони, Орландо Чинкуе и др. (14)

01.55 100% будни /п/
03.30 Култура.БГ /п/
04.30 Арабела се завръща или Румбурак -

крал на света на приказките - тв
филм /п/

ÁÍÒ 3

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

05.15 Ежедневен фитнес с Ралица Кашино-
ва - предаване за здравословен на-
чин на живот /4 епизод/

06.00 Световна купа по ски-алпийски дис-
циплини - финали: Супер-Г /мъже/

07.05 Колоездене: Мускат Класик и Оби-
колка на Оман - обзор

08.05 Екстрийм-Е: Пустинно Екс-при - об-
зор на първия кръг от шампионата за
електромобили "Екстрийм Е"

09.00 Топ 10 на архитектурните постиже-
ния - документален филм /1 епизод/

09.55 Ежедневен фитнес с Ралица Кашино-
ва - предаване за здравословен на-
чин на живот /5 епизод/

10.30 Световно първенство по биатлон
до 21 г.: щафета 4х6 км /девойки
до 21 г./

12.05 Световно първенство по биатлон до
21 г.: щафета 4х7,5 км /младежи/

13.40 Спортни новини
13.45 Световна купа по сноуборд: сноу-

бордкрос
15.05 Планинско колоездене: Titan Desert

Саудитска Арабия - обзор
15.35 Автомобилизъм: Сауди Баха Хаил об-

зорна програма
16.05 Monster Jam - автомобилно шоу
16.30 Време за губене
17.00 Телепазарен прозорец
17.15 Последният печели - забавно-позна-

вателно семейно куиз шоу
18.15 Топ 10 на архитектурните постиже-

ния - документален филм /2 епизод/
19.10 УЕФА Европейски квалификации: Ун-

гария - България
21.00 Музика безкрай
21.50 Спортни новини
22.00 Ханибал 3 - сериен филм /8 епизод/

/п/ (16)
22.45 Ханибал 3 - сериен филм /9 епизод/

(16)
23.30 Световна купа по ски-алпийски дис-

циплини - финали: Супер-Г /мъже/
00.35 Световна купа по ски-алпийски дис-

циплини - финали: гигантски слалом
/мъже/

02.20 Спортни новини
02.30 Световна купа по сноуборд: парале-

лен слалом
03.50 Колоездене: Мускат Класик и Оби-

колка на Оман - обзор
04.45 Планинско колоездене: Titan Desert

Саудитска Арабия - обзор

bTV

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

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

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.40 "Комиците и приятели" /п./
13.30 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.30 "Огледален свят" - сериал
15.30 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с. 16
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

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

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

риал, с. 5, еп. 29
21.00 Премиера: "Мен не ме мислете" -

сериал, еп. 57
22.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Татенца" - сериал, еп. 75
00.20 "Като на кино" - предаване за кино
00.30 "Столичани в повече" - сериал, с. 6,

еп. 11
01.20 "Скъпи наследници" - сериал, еп. 131
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.35 "Огледален свят" /п./ - сериал

bTV ACTION

05.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 5, еп.2
06.00 Анимационен блок: "Турбо" - сериал,

еп. 19 - 22
08.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 5, еп. 2
09.00 "Кобра" - сериал, с. 2, еп. 6
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 5, еп. 7
11.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 20, еп. 15
12.00 "Убийството" - сериал, еп. 7
13.00 "Несломен: Път към изкупление" -

биографичен, исторически, драма
(САЩ, 2018), режисьор Харолд Кронк,
в ролите: Самюъл Хънт, Мерит Патер-
сън, Боби Кампо, Давид Сакурай,
Винченцо Амато и др.

15.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 5, еп. 3
16.00 "Под станция "Темпъл" - сериал, еп. 1
17.00 "Убийството" - сериал, еп. 8
18.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 20, еп. 16
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на

утрешния ден" - сериал, с. 5, еп. 8
20.00 "Хутън и лейди Алекс" - сериал, еп. 2
21.00 Премиера: "Комисар Вистинг" - сери-

ал, еп. 10
22.00 Екшън петък: "Легендата за Тарзан" -

фентъзи, екшън, приключенски (САЩ,
2016), режисьор Дейвид Йейтс, в
ролите: Александер Скарсгард, Мар-
го Роби, Кристоф Валц, Самюъл Джак-
сън, Каспър Кръмп, Джим Бродбент,
Джаймън Хаунсу, Бен Чаплин и др.

00.15 "Комисар Вистинг" - сериал, еп. 10
01.15 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 20, еп. 16
02.15 "Убийството" - сериал, еп. 8
03.15 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 5, еп. 8
04.15 "Под станция "Темпъл" - сериал, еп. 1

bTV COMEDY

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

еп. 9, 10
07.00 "Тролчета - купонът продължава" -

сериал, анимация, с. 2
07.30 "Круд" - сериал, анимация
08.30 "Приятели" /п./ - сериал
09.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
10.00 "Човекът" - екшън, комедия (САЩ,

Германия, 2005), режисьор Лес Мей-
фийлд, в ролите: Самюъл Джаксън,
Юджийн Леви, Мигел Ферер, Люк
Гос, Сузи Есман, Антъни Маки и др.

12.00 "Малки случайности" /п./ - сериал
13.00 "Затегнете коланите" /п./ - сериал
13.30 "Марлон" /п./ - сериал
14.00 "Алф" /п./ - сериал
15.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
16.00 "Татковци" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
17.30 "Комиците и приятели" /п./
18.00 "Татковци" - сериал, еп. 78
19.00 "Затегнете коланите" - сериал, еп. 5

19.30 "Марлон" - сериал, еп. 5
20.00 "Алф" - сериал, с. 2, еп. 3, 4
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 11,

еп. 6
22.00 "Малки случайности" - сериал, с. 2,

еп. 7, 8
23.00 "ФейсБог" - сериал, с. 2, еп. 5
00.00 "Човекът" /п./ - екшън, комедия (САЩ,

Германия, 2005)
02.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" /п./
04.00 "Татенца" - сериал, еп. 86

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 4, еп. 19
07.00 "Черният рицар: Възраждане" - ек-

шън, трилър, криминален (САЩ, Ве-
ликобритания, 2012), режисьор Крис-
тофър Нолан, в ролите: Крисчън Бейл,
Гари Олдман, Том Харди, Лиъм Ний-
сън, Ан Хатауей, Марион Котияр,
Морган Фрийман, Майкъл Кейн и др.

10.15 "Ривърдейл" - сериал, с. 5, еп. 2, 3
12.15 "Пропукване" - драма, криминален,

трилър (САЩ, 2007), в ролите: Антъ-
ни Хопкинс, Райън Гослинг, Дейвид
Стратеърн, Розамунд Пайк, Ембет
Давиц, Били Бърк, Зандър Бъркли

14.30 "Чудо сред ледовете" - биографичен,
драма (САЩ, Великобритания, 2012),
режисьор Кен Куопис, в ролите: Дрю
Баримор, Джон Кразински, Джон Пин-
гаяк, Тед Дансън, Тим Блейк Нелсън,
Кристен Бел, Шей Уигъм, Винеса Шоу

16.45 "Любов в Рим" - романтичен (тв
филм, САЩ, 2019), в ролите: Италиа
Ричи, Питър Порте, Рос Маккол, Бар-
бара Буше

18.30 "Снежанка и ловецът" - фентъзи,
екшън, приключенски (САЩ, 2012), в
ролите: Кристен Стюарт, Крис Хемсу-
ърт, Шарлийз Терон, Сам Клафлин,
Сам Спруъл, Иън Макшейн, Боб Хос-
кинс, Рей Уинстън, Ник Фрост, Еди
Марсън

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Жената чудо" - фентъзи, екшън,

приключенски (САЩ, 2017), в роли-
те: Гал Гадот, Крис Пайн, Робин Райт,
Кони Нилсен, Дейвид Тюлис, Юън
Бремнър, Дани Хюстън и др.

23.45 "Пътуване по женски" - приключенс-
ки, комедия (САЩ, Канада, 2017), в
ролите: Реджина Хол, Куин Латифа,
Джейда Пинкет Смит, Тифани Хадиш,
Ларънс Тейт, Кейт Уолш и др. [14+]

02.15 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 5, еп. 2
03.15 "Петдесет нюанса по-тъмно" - драма,

романтичен (САЩ, 2017), в ролите:
Дакота Джонсън, Джейми Дорнан,
Ким Бейсингър, Ерик Джонсън, Бела
Хийткът, Робин Лий, Фей Мастерсън,
Люк Граймс, Елоиз Мъмфорд  [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Пресечна точка" /п/
06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Наследство" (премиера) - сериал
13.30 "Остани с мен: Завинаги" (премиера)

- сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериал

16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Семейни войни" - тв игра
18.00 "Голямото преследване" (премиера) -

телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Един за друг" (премиера) - риалити,

сезон 4
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Специален отряд" - сериал, сезон 1
00.30 "Черният списък" (премиера) - сери-

ал, сезон 8
01.20 "Престъпни намерения" - сериал, се-

зон 2
02.00 "Ямата" - сериал
03.40 "Остани с мен: Завинаги" - сериал /п/

Äèåìà

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

13 /п/
08.45 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 16,

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

зон 1 /п/
12.00 "Библиотекарите" - сериал, сезон 2 /п/
13.00 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, се-

зон 4
14.00 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 16,

2 епизода
16.00 "Престъпни намерения" - сериал, се-

зон 1
17.00 "Американска нинджа 3" - екшън с

уч. на Стив Джеймс, Майкъл Чан,
Дейвид Брадли и др.

19.00 "Снайперисти" - сериал, сезон 2
20.00 "Библиотекарите" - сериал, сезон 2
21.00 "Рей Донован" (премиера) - сериал,

сезон 6
22.00 "Десперадо" - екшън, уестърн с уч. на

Антонио Бандерас, Салма Хайек, Стив
Бушеми и др.

00.00 "Фрактура 2023" /п/

Êèíî Íîâà

06.40 "В кадър"
07.10 "Ню Амстердам" - сериал, сезон  2,

2 епизода
09.00 "Снежни целувки" - романтика, коме-

дия с уч. на Джен Лили, Крис Макна-
ли, Ейми Грьонинг и др.

11.00 "Жените на 20-и век" - комедия, дра-
ма с уч. на Анет Бенинг, Ел Фанинг,
Били Кръдъп и др.

13.30 "Свещените земи" - комедия, драма с
уч. на Том Холандър, Джонатан Рийс
Майерс, Розана Аркет и др. /п/

15.30 "Тайната градина" - семеен, фентъзи
с уч. на Дикси Егерикс, Колин Фърт,
Джули Уолтърс и др. /п/

17.30 "Кръв за кръв" - екшън, криминален
с уч. на Колин Фарел, Нуми Рапас,
Доминик Купър и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 10

21.00 "Баща в излишък 2" - комедия с уч.
на Марк Уолбърг, Уил Феръл, Джон
Литгоу и др.

23.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 10 /п/

00.00 "Среднощно слънце" - романтика с
уч. на Джени Слейт, Алекс Шарп,
Фритьоф Сохейн и др. /п/

Тв програма - петък, 31 март ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Времето

bTV Action, 21.00 ч., "Жената чудо" - фентъзи,
екшън, приключенски (САЩ, 2017), в ролите:

Гал Гадот, Крис Пайн, Робин Райт, Кони Нилсен,
Дейвид Тюлис, Юън Бремнър, Дани Хюстън и др.

Днес вятърът временно ще се
усили до умерен, затоплянето ще
продължи. Облачността ще се
увеличи, но само на отделни места
ще превали слаб дъжд. В събота
ще остане топло, с максимални

температури около 20°. Облачност-
та ще е променлива, на места
с краткотрайни валежи от дъжд,
възможно е и да прегърми. Вятърът
ще е от западната четвърт,
по-често умерен.        НИМХ/БТА
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Âúâ Âàðíà ïîäðåæäàò èçëîæáà ñúñ 110
òâîðáè íà Èâàí Êèðêîâ (1932 - 2010)

Изложба на Иван Кирков се откри
в Градската художествена галерия на
Варна. В нея са показани 110 рисун-
ки, графики и живописни творби на
големия български художник. Те са от
сбирката на първата частна галерия у
нас - варненската "Галерия 8", и са съ-
бирани от нейния собственик Борис
Стателов.

В изложбата са включени портре-
ти, рисувани от 1957 г. до последните
дни на твореца през 2010 г. На тях са
изобразени негови приятели, състуден-
ти, модели в Академията. И автопорт-
ретът на автора от 1988 г., както и ем-
блематичната работа "До брега". При-
състват още рисунки и фигурални ком-
позиции, изпълнени с масло и темпе-
ра, както маслени бои.

"Художникът присъства активно в
живота на "Галерия 8" от първите й
дни, като участва във всички годишни
изложби. Харесвал е Северното Чер-
номорие, което редовно посещавал
през лятото. Кирков е почитател на
"имагинерната реалност" - израз, кой-
то сам измисля", казва още галерис-
тът. Възгледите му са илюстрирани в
документалния филм "Да се потопиш
в спомена" на Атанас Киряков, заснет
в предпоследната година на живота
му. Филмът може да се види от посе-
тителите във Варненската галерия в
дните на изложбата до 18 април. ç

„Размяната“ на
Джон Гришам излиза
през есента
От издателство "Дабълдей"
обявиха, че "Размяната" (The
Exchange) на Гришам, продъл-
жение на световния му бест-
селър отпреди 32 години, ще
бъде публикувана на 17 ок-
томври. Действието в новия
роман се развива 15 години
след като Макдиър и съпруга-
та му Аби помагат за разкри-
ването на връзки с подзем-
ния свят в кантора в Мемфис
и бягат, за да спасят живота
си. Сега семейство Макдиър
са в Ню Йорк, където той е
партньор в най-голямата меж-
дународна правна кантора в
света. "Фирмата" е втората
книга на Гришам след "Време
да убиваш" и основа за едно-
именния хитов филм с Том
Круз в главната роля.

Цигуларката София
Проданова ще свири със
„Софийските солисти“
"Преобразена нощ" ще се със-
тои на 19 април в Централ-
ния военен клуб. Проданова
е влязла в топ 3 на лауреа-
тите в престижния междуна-
роден конкурс Й. С. Бах в
Лайпциг през 2022 г. Със сво-
ята барокова цигулка тя ста-
ва първата българка, взела
награда в над 60-годишната
история на конкурса. С ка-
мерния ансамбъл "Софийски
солисти" ще представят пре-
миерно Концерт за цигулка и
струнен оркестър на полския
композитор Анджей Пануфник.
В програмата е включен и
"Просветлена нощ", оп. 4
(1917) от Арнолд Шьонберг.

Íàêðàòêî Çàïî÷âàò Åâðîïåéñêè äíè íà
õóäîæåñòâåíèòå çàíàÿòè

От 28 юни до 1 октомври
посетителите на Национална-
та портретна галерия ще мо-
гат да видят над 250 снимки,
направени от музиканта Пол
Маккартни с неговия фотоа-
парат "Пентакс" (Pentax), като
част от изложбата "Пол Мак-
картни - фотографии от 1963
- 1964: Очите на бурята".
Снимките са правени от Мак-
картни между ноември 1963
г. и февруари 1964 г., когато
"Бийтълс" - популярната група
във Великобритания, се прев-
ръща в световно явление.

Изложбата ще отбележи
повторното отваряне на На-
ционалната портретна галерия
след ремонт, ще покаже "лу-
достта на бийтълсманията от-
вътре". Посетителите ще ви-
дят групата в Ливърпул, на ре-
петиции в Париж, по улиците
на Манхатън, под слънцето на
Маями и т. н. Пол Маккартни
е уловил  моменти на съсре-
доточаване, разпускане, ра-
дост. "Гледайки ги сега, десе-
тилетия след като съм ги нап-
равил, откривам, че в тях има
някаква невинност. Всичко бе-
ше ново за нас по онова вре-
ме", казва 80-годишният Пол
Маккартни. ç

Íåïîêàçâàíè ñíèìêè
íà ðàííèòå „Áèéòúëñ“,
íàïðàâåíè îò
Ïîë Ìàêêàðòíè

Американската балерина Кира Ни-
кълс, дългогодишен солист в "Ню Йорк
сити балет", ще обучава младежи в
танцовата работилница Dance it на
фондация "Танцово изкуство Илиев".
Курсът е от 12 до 14 май, като всич-
ки класове ще са в студиото на ба-
лет "Арабеск".

Кира Никълс и директорът на "Тан-
цово изкуство Илиев" - Петър Или-
ев, ще работят с младежи, които са
на възраст над 12 години и имат ми-
нимум две години балетна подготов-
ка. Работилницата ще е своеобра-
зен конкурс за стипендии за летни
програми в САЩ, като част от учас-
тниците ще получат възможност да

Êèðà Íèêúëñ ùå îáó÷àâà ìëàäåæè
â òàíöîâà ðàáîòèëíèöà â Ñîôèÿ

От днес до 9 април
се организират Евро-
пейски дни на художес-
твените занаяти (ЕДХЗ
2023). Инициатор е Ре-
гионалното сдружение
на общините "Централ-
на Стара планина" (РСО
"Централна Стара пла-
нина") с централа в Габ-
рово.

"Събитието се про-
вежда за осма поредна
година, като е част от
пролетните прояви, ко-
ито се състоят едновре-
менно в редица евро-
пейски страни по ини-
циатива на Националния
институт за занаяти във
Франция. "Тазгодишното
издание е с мотото "Ог-
ледай се - занаятите са
навсякъде!", каза Мари-
ела Петрова, изпълните-

Под небето високо
вегетираме всички,
без да знаем, че всъщност
сме божии птички,
без да знаем, че можем
да хвърчим и да пеем,
без да знаем дори
за какво да живеем.
Оголели от грижи
за стомаха и джоба,
ослепели от завист,
оглупели от злоба,
онемели от страх,
озверели от крясък
в крайна сметка ще станем
на пръст и на пясък.
Но дали е така,
както външно изглежда?
Има нещо над нас,
има даже надежда,
или нещо, което
на надежда прилича,
че Човекът все пак
е роден да обича.
И макар, че това
невъзможно е днеска
в тази нервна и болна
политическа треска,
казват - има симптоми,
че тя ще отмине
след 15, след 20
или 30 години.
Следователно шансът
съвсем не е малък,
затова да преглътнем
горчивия залък,
затова да запазим
във времето тежко
малко нещо от Бога
и нещо човешко.
Под небето високо
вегетираме всички,
без да знаем, че всъщност
сме божии птички -
някой ден ще подхвръкнем,
някой ден ще запеем
и дори ще усетим
вкуса, че живеем.

Íîâî ñòèõîòâîðåíèå íà
ïîåòà Íåäÿëêî Éîðäàíîâ

Скъпи приятели, прииска ми се
да публикувам текста на една пес-
ничка, написана преди 30 години,
от пиесата "Волни птички божии".
Струва ми се, че тя, за съжаление,
звучи съвсем съвременно.

�

ПЕСЕН ЗА ВОЛНИТЕ

ПТИЧКИ БОЖИИ

лен директор на РСО
"Централна Стара пла-
нина".

Участват градовете
Габрово, Трявна, Севли-
ево, Дряново, Елена,
Троян и Тетевен. Прог-
рамата стартира на 31
март от град Севлиево,
пространството пред Ха-
джистояновото училище,
в 10.00 ч. с изложбите
"Традиционни престилки
от музейния фонд" и "Де-
ца рисуват икони", ще
има работилница по тъ-

се обучават в Pacific Northwest Ballet
в Сиатъл, Kansas City Ballet и Ballet
Chicago през това лято.

 Към класовете по балет и ха-
рактерен танц, програмата включ-
ва и семинар, насочен към арт ме-
ниджъри, хореографи и други про-
фесионалисти, работещи в сферата
на сценичните изкуства. Семина-
рът е на 16 май в Hyperspace Social
Tech Hub на ул. "20 април" №13. В
него ще участват бившият изпълни-
телен директор на "Пенсилвания ба-
лет" Дейвид Грей, Кира Никълс, Пе-
тър Илиев и Яна Трайкова - изпъл-
нителен директор на фондация
Bfree. ç

кане на вертикален
стан. И още демонстра-
ции по предене на въл-
на, бродиране на гергеф,
плетене на една и две
куки, плетене на чорап
на пет куки, българска
бродерия и ръчно изра-
ботване на глинени съ-
дове. В Севлиево е
предвидена музикална
програма и ден на от-
ворените врати в Ха-
джистояновото училище
и неговата експозиция
"Възраждане". ç


