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Áàâàðèÿ êóïóâà
2,5 ìëí. äîçè
„Ñïóòíèê V“

Постоянният комитет за
ваксинация в Германия
одобри в четвъртък
временната поръчка на
Бавария за закупуване на
руската ваксина срещу
COVID-19 "Спутник V",
която властите на
федералния регион
договориха предишния
ден. Според условията на
сделката Бавария ще
набави 2,5 млн. дози от
руската ваксина, след
като тя получи зелена
светлина от Европейската
агенция по лекарствата. ç

Ó÷åíèöèòå
от 1. до 4. клас се връщат
в училище от понеделник
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â Ðóñèÿ

Капитанът на България
Цветан Соколов и неговият Динамо (Москва) се
класираха за полуфиналите на турнира от
финалната шестица на
Суперлигата на Русия, на
който са домакини.
Соколов и компания
направиха невероятен
обрат от 0:2 до крайното
3:2 (26:28, 25:27, 25:15,
25:22, 17:15) гейма
срещу Факел (Новий
Уренгой) във втория си
мач от група "А" на
турнира. Цецо Соколов
бе над всички, като заби
28 точки за успеха. Така
възпитаниците на Константин Брянски станаха
победители в групата
с 2 победи от 2 мача и
5 точки, с което продължават напред. Заедно с
Динамо на полуфинал се
класира и Зенит (Санкт
Петербург), който остана
втори с 1 победа,
1 загуба и 3 точки. ç

чениците от 1. до 4. клас се връщат в
класните стаи от понеделник, 12 април,
обяви министърът на образованието Красимир Вълчев, съобщи "Нова телевизия".
Присъственото обучение ще бъде по схемата отпреди 22 март, т. е. заедно с наймалките учениците, в клас се връщат и
7., 8. и 10. клас, поясни той. Ако ситуацията позволява, от 26 април присъствено ще учат 5., 9. и 12. клас. Зрелостниците ще приключат по-рано учебната година - в средата на май. За учениците от
6. и 11. клас е заложено да се върнат в
училищата от 17 май. Това няма да го
видите в заповедта, тъй като тя ще обхване периода на извънредните мерки тоест до 30 април. Подчертавам, че всич-

Çðåëîñòíèöèòå ùå
ïðèêëþ÷àò ó÷åáíàòà
ãîäèíà â ñðåäàòà
íà ìåñåö ìàé
ко е силно зависимо от общото решение
за налагане на мерки. Като цяло ситуацията в системата на образованието е
следната - при съпоставими общи стойности спрямо ноември ситуацията е близо два пъти по-добра. Два пъти по-малко
са заразените учители и ученици, каза
още Вълчев.
<2

София.
Мария
Бакалова
получава
почетен
"Аскеер" за
посланик на
българското
актьорско
майсторство
и международна
изгряваща
звезда.
Решението е
на управителния съвет
на фондация
,
"А Аскеер".
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Снимка
Пресфото
БТА

Áîéêî Áîðèñîâ àáäèêèðà îò ïàðëàìåíòà
Премиерът Бойко
Борисов е подал заявление до ЦИК, че се отказва от мястото си като народен представи-

тел и в двата многомандатни района, в които беше избран. Борисов водеше листите
на ГЕРБ в 25-и МИР

в София и в Пловдив,
припомня Топновини.бг. Той съобщи новината първо във видео по време на вче-

рашното си посещение
в Рилския манастир,
като инспектира и работата по срутището по
пътя.
<2

Äóõ!
Êóëòóðà!
Îáðàçîâàíèå!

К

огато Италия се
пречупва под
напора на фашистите през Втората
световна война, изниква
един огромен въпрос.
Кое е това нещо в
Италия, което трябва да
се унищожи, за да се
сломи духът на хората,
съпротивляващи се на
кафявата чума с всички
сили? Един офицер от
СС, дипломирал се по
история на изкуствата
именно в Италия, казва:
"Ла Скала. Трябва да
разрушим Ла Скала. Така
ще разрушим духа на
тази страна. Ще я
ударим право в сърцето".
И точно така правят.
Масирани, жестоки,
адски бомбардировки
над Милано с една цел Ла Скала. Сриват я.
Италия става поредното
парче от фашисткия
пъзел. Когато войната
свършва - при разруха,
глад, недоимък и мизерия - първото нещо,
което италианците
правят, е да възстановят
театъра. Виждал съм
това в документален
филм. Деца, старци, хора
с по една ръка, жени всички. С голи ръце
разчистват руините.
Някога, когато учех в
Италия, дядото на мой
колега ми каза нещо,
което винаги ще помня.
Каза ми: "Когато Ла
Скала отново отвори
врати, ние най-сетне
повярвахме, че войната е
свършила. Нашето сърце
биеше отново".
Не става дума изобщо
за глад, недоимък и
оцеляване. Става дума за
това, че когато си
вторачен в корема си,
нищо добро не те чака.
Видял съм две и двеста
в тоя живот. Кой знае
още какво има да видя.
Правил съм какво ли не,
за да си спестя пари за
най-евтиния билет за
опера. Да си купя книга.
Няма начин да повярвам,
че видите ли, нямането
ни отдалечава от културата. Не.
Съзнателното съсипване на образованието,
съзнателното промиване
на мозъци с чалга,
брадъри и гнусотии,
съзнателната липса на
грижа за културата това прави нещата
толкова трагични в
България. < 2
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Êîè ó÷åíèöè ñå âðúùàò â êëàñ îò 12 àïðèë
Учениците от 1. до
4. клас се връщат в
класните стаи от понеделник, 12 април,
обяви министърът на
образованието Красимир Вълчев, съобщи "Нова телевизия".
Присъственото обучение ще бъде по схемата отпреди 22 март,
т. е. заедно с най-малките учениците, в
клас се връщат и 7.,
8. и 10. клас, поясни
той. Ако ситуацията
позволява, от 26 април присъствено ще
учат 5., 9. и 12. клас.
Зрелостниците ще
приключат по-рано
учебната година - в
средата на май. За
учениците от 6. и 11.

клас е заложено да
се върнат в училищата от 17 май. Това няма да го видите в заповедта, тъй като тя
ще обхване периода
на извънредните мерки - тоест до 30 април. Подчертавам, че
всичко е силно зависимо от общото реше-

ние за налагане на
мерки. Като цяло ситуацията в системата
на образованието е
следната - при съпоставими общи стойности спрямо ноември
ситуацията е близо
два пъти по-добра.
Два пъти по-малко са
заразените учители и

ученици, каза още
Вълчев.
График е изготвен
за 12 седмици напред
и в него приоритет е
присъственото обучение на учениците от
7. и 12. клас. Той обаче е условен и може
да се променя спрямо обстановката в
страната.
Министърът коментира и предложението на омбудсмана за
отпадане на външното оценяване след 4.
и 10. клас. Изпитите
са част от процеса на
образование. И външното, и вътрешното
оценяване мотивират
учениците да учат.
Лесно можем да се

хлъзнем по линията
на образователния
популизъм - това означава да отменим
първо външното оценяване, после - вътрешното, а след това
- и отсъствията. Но
целта е да направим
децата знаещи и можещи, добави той.
Вълчев беше категоричен, че няма изоставане в тематичното
разпределение, въпреки това ще се направи анализ. От понеделник ще бъдат възстановени дуалните форми на обучение в предприятията, както и
практическите занятия
и индивидуалните изпити и дейности. ç

Ìèíèñòúð Àíãåëîâ: Îò÷èòàìå ïúðâè êðà÷êè
îò êðàÿ íà òðåòàòà âúëíà
Âëàñòèòå ñà êàòåãîðè÷íè, ÷å
ïîñòàâÿíåòî íà âàêñèíàòà íà
„ÀñòðàÇåíåêà“ ó íàñ ùå ïðîäúëæè
Отчитаме първи крачки
от края на третата вълна с
много крехки тенденции за
спад на заболеваемостта,
обяви на традиционния брифинг в четвъртък здравният министър проф. Костадин Ангелов, съобщи "Нова
телевизия".
Той каза, че 74% от леглата за неусложнени пациенти на национална база са
заети. Заетостта на интензивните легла е 64%, като
и тук властите отчитат тенденция за намаляване. По
отношение на излекуваните и потвърдените случаи на
седмична база - доближаваме числото на потвърдените случаи с броя на излекуваните.
За последната седмица
положителните проби са 21
788 - 19 105 са излекуваните, съобщи ресорният министър. По 14-дневна заболеваемост България в момента е с 635 на 100 000

души, което й отрежда 9-о
място в Европейския съюз
и 4-то на Балканите. По отношение на смъртността
сме на 2-ро място в ЕС след
Унгария и на 2-ро място на
Балканите след Северна
Македония. Вътрешното
разпределение на случаите - имаме няколко области с над 700 на 100 000 души. За изтеклите 14 дни на
първо място е София, следвана от Варна, Перник, Бургас, Русе и Софийска област. С най-ниска заболеваемост са Разград, Видин,
Кърджали, Търговище, Велико Търново и Габрово, обяви главният държавен здравен инспектор доц. Ангел
Кунчев. Все още не сме
достигнали нивата от ноември, което ни изравнява със
ситуацията отпреди 2 седмици - прехвърли се платото и тенденцията е надолу,
но е крехка, защото спадът
е само със 7%, обясни на-

чалникът на Националния
оперативен щаб ген. Венцислав Мутафчийски. Според него относно смъртността също не сме достигнали връхната си точка от
декември 2020 година. Тогава данните показват починали 27,7 на 100 000, а
днес - 23,2 на 100 000. Тенденцията обаче е покачваща се. По темата за ваксината на "АстраЗенека" министър Ангелов обяви решението, взето на извънредно заседание на ваксинационния щаб в сряда. Властите са категорични, че поставянето на препарата у нас

ще продължи. Ваксината
обаче ще се прилага с повишено внимание на жени
под 60 години и няма да се
поставя на такива, които
имат повишен риск от тромбоза. Решението ни е идентично с това на други европейски държави, подчерта Ангелов. Здравният министър подчерта, че категорично не очаква покачване на случаите на COVID19 след изборите. Представители на РЗИ са следили
организацията - струпването на хора е било извън
сградите, носели са се и
маски. ç

Áîðèñîâ àáäèêèðà îò ïàðëàìåíòà
Премиерът Бойко
Борисов е подал заявление до ЦИК, че се
отказва от мястото си
като народен представител и в двата многомандатни района, в
които беше избран.
Въпреки че спечелих
лидерските двубой,
подчерта той. Борисов водеше листите
на ГЕРБ в 25-и МИР в
София и в Пловдив,
припомня Топновини.бг. Като министърпредседател не съм
имал имунитет и сега
не ми е нужен. ГЕРБ
спечели изборите в
24 от 31 района, а

опонентите ни в по 3,
2 и 1. Изборите се
провеждат, за да се
направи правителство
и да има стабилно управление, за да може
това, което политиците говорят, да го изпълняват. Нека да се
уважаваме - зад всеки един политик стоят гласовете на много
хора. Призивът ми е
да не се обиждат избирателите - всички
сме български граждани, написа Борисов
във Фейсбук. Той съобщи новината първо
във видео от днешното си посещение в

Рилския манастир, като инспектира и работата по срутището по

пътя. Борисов подчерта, че ГЕРБ е победила във всички населе-

ни места, от които родом са другите политически лидери. ç

Äóõ!
Êóëòóðà!
Îáðàçîâàíèå!
От стр. 1
Питал съм около пет
милиона пъти, пак питам:
Защо има 20% ДДС за
книги, концерти и оперни
спектакли? Защо? Мисля,
че всички знаем защо.
И разберете: една
страна, една нация не е
магистрали, политици и
риалити програми. А именно култура!
Пак ще се върна на
любимата си опера и на
нещо, което също много
често разказвам. В централното фоайе на Ла Скала, по стените, водещи
към залата, има десет огромни маслени портрета.
Изключително красиви,
въздействащи портрети.
На десет оперни певци,
които в Ла Скала са преценили, че са ключови,
определящи за историята и възхода на това изкуство, за неговата стойност и красота. Десет
портрета.
Знаете ли колко от
тези портрети са на български певци? Не предполагайте, ще ви кажа
веднага - седем. Седем
от десет. В родината на
операта. В светая светих на това изкуство.
Та не става дума само
за оцеляване. Защото така се оскотява? И защото дори в Библията е казано: с единия хляб не се
живее. Нация без културни потребности и натрупвания е обречена. На
много неща. Включително на глад.
Портретите са на: Борис Христов, Николай Гуяров, Гена Димитрова, Никола Гюзелев, Елена Николай, Райна Кабаиванска и Надя Ковачева.
Другите три портрета
са на: Пласидо Доминго,
Мария Калас и Марио дел
Монако.
От Фейсбук
(Заглавието е на ЗЕМЯ)

Áîòüî Áîòåâ ñìÿòà,
÷å óáèéñòâîòî å
ïîðú÷êîâî
"Още е рано да се правят изводи защо точно се е
стигнало до разстрела на
Николай Драгополов. Директно става дума за поръчково убийство", това мнение
изрази криминалистът Ботьо Ботев във връзка с убийството, станало във вторник
вечерта в София. - Не се
изключва и вероятността да
е на личностна основна, тъй
като самият убит е противоречива личност в криминалния контингент."
"Вероятно наистина се отнася за свързани неща с
престъпната дейност. Много често подобни автокъща
като неговата се използват
за друга, престъпна цел. Може именното там да са възникнали конфликтните взаимоотношения", допълни
криминалистът в сутрешния
блок на БНТ. ç
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Êðèñòèàí Âèãåíèí:

Íà òîçè äåí

Çà ñîöèàëèñòèòå ïúðâàòà è îñíîâíà
çàäà÷à å äà áúäå ïðåðÿçàíà âðúçêàòà
ìåæäó äúðæàâàòà è ïàðòèÿ ÃÅÐÁ
ÁÑÏ òðÿáâà äà èìà äåéñòâàù
ïðåäñåäàòåë â ñëåäâàùèòå ìíîãî
âàæíè çà Áúëãàðèÿ ñåäìèöè
Тези избори са тежка
загуба за БСП и никой
не си прави илюзии, че
може да се подцени.
Затова и Изпълнителното
бюро на БСП подаде
оставка. Защото, първо,
смятаме, че така се
прави в демокрацията,
когато загубиш - трябва
да понесеш отговорност.
Но това, което според
мен е по-важно, е, че
бяхме длъжни да отслабим натиска върху самата Корнелия Нинова,
защото за БСП е важно
да има действащ председател в следващите
много важни седмици.
Сега разговорът не
трябва да бъде да подава
ли Нинова оставка или
не, а да изясним каква е
стратегията на БСП от
тук нататък. И самата
Корнелия Нинова, когато
проведем този разговор,
да предложи Изпълнително бюро, което отговаря
на новата ситуация и на
новите посоки и цели на
партията, заяви заместник-председателят на
БСП Кристиан Вигенин в
"Лице в лице" по бТВ.
Според него най-лошото,

което БСП може да
направи в този момент, е
да започне процедури за
нов вътрешнопартиен
избор и да започнат
крамоли вътре в партията.
Трябва да подходим
отговорно и към хората,
които дадоха много от
себе си в тази кампания,
независимо от резултата,
и да ги поздравим за
усилията - всички социалисти, активисти, симпатизанти и доброволци. Те
наистина направиха и
невъзможното да получим по-добър резултат,
но понякога и ситуацията
е такава. Не омаловажавам нашите грешки, но
когато се създаде една
среда, в която хората
искат нещо ново и различно, макар и непознато, добре познатите
партии губят подкрепа.
Това не се случва за
първи път на БСП, подчерта Вигенин. Той също
така посочи, че сега е
моментът, в който всички
трябва да бъдат много
внимателни какво казват,
за да не бъдат затваряни
врати, които после труд-

но да могат да бъдат
отворени, коментира
партийният пресцентър.
БСП няма да се явява в
ролята на партия, която
ще настоява и ще се
моли да бъде част от
някакво управление. За
нас първата и основна
задача е да направим
нужното да бъде прерязана връзката между
държавата и партията
ГЕРБ. Да възстановим
демокрацията, да създадем условията за нормализиране на политическия процес. Да започнем
тухла по тухла разграждането на този мафиотски модел, който беше
изграден от Борисов и
ГЕРБ. Това няма да стане
със сърдене и със заявки
"с този няма да си играя,
а с другия искам да си

играя". Трябва да се
подходи отговорно и без
наивност. Това е гигантско усилие, което ни
предстои, и да се отхвърля възможността на
всеки един, който желае
това да се случи, да
помогне, не е редно в
момента", коментира
социалистът. По думите
на Кристиан Вигенин в
новия парламент може
да се намери единодействие по ключови въпроси. За БСП той посочи
като приоритетни въпросите със съдебната
система, свързаните със
създаването на условия
за честен и прозрачен
изборен процес и въпросите, които биха помогнали за справяне с икономическата, здравната
и социалната криза. ç
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äà ñúñòàâÿò êàáèíåò ñ äèñêðåòíà ïîäêðåïà íà ÁÑÏ
Íÿìà íóæäà äà ïðåó÷ðåäÿâàìå äúðæàâàòà
ñè â ìîìåíòà, ñìÿòà äèðåêòîðúò
íà „Ãàëúï èíòåðíåøúíúë“
Най-логичният сценарий
е партиите на протеста да
съставят кабинет с дискретна подкрепа от БСП. Това
каза за предаването "Добър ден, България" на радио "Фокус" политологът и
изпълнителен директор на
"Галъп интернешънъл" Първан Симеонов. БСП е част
от статуквото, но все пак
е опозиционна, уточни той
и добави, че българите са
решили, че искат промяна.
Според него втора опция
е Слави Трифонов да отива към предсрочни избори,
за да има по-ясно мнозинство. По думите му на същото мнение са и от "Демократична България". Стабилността и при двата варианта не е сигурна. Наивно би било да мислим, че

политиците мислят за стабилността на страната ни,
каза още той.
Според политолога ще
загубим много, ако продължаваме да говорим за нова конституция, за смяна
на Изборния кодекс и въвеждане на електронно гласуване. "Няма нужда да
преучредяваме държавата
си в момента", каза още
Първан Симеонов, цитиран
от Епицентър.бг. Всички тези неща ми се струват ненужни и доказано наивни
и хабящи енергия. Това, от
което се нуждае страната,
е нормална промяна във
властта, съгласно исканията на народа, или нови избори. Във всеки случай нямаме нужда да преучредяваме държавата си сега.

Първан Симеонов

Знам, че изглежда красиво и идеалистично и всеки
на улицата ще се съгласи
с това, без да знае какво
точно има предвид, но това ще ни донесе само беди
и загуба на национално време. България има нужда от
сериозно бачкане, без значение от страна на кого, за
модернизация, защото обратното ще означава завинаги да останем в периферията на всички и във всичко. Тъжното е, че голяма
част от хората, които говорят за велики народни събрания и т. н., прекрасно знаят, че това са глупости, ко-

ментира директорът на "Галъп интернешънъл". Симеонов каза още, че настоящият резултат от парламентарните избори се дължи на
политизацията на младите
хора в България и протестите от лятото. Според него, ако политическите шеги и закачки продължат
още две-три седмици, е
възможно гласоподавателите да сменят избора си
при потенциални предсрочни избори. Хич не е нелогично част от народа да си
каже, че е по-добре да се
върне старото, поне е познато. Съществена роля ще
има президентът Румен Радев, защото той е в изгодна ситуация в момента и
може да бъде гарант на едно правителство на протестните партии с подкрепа на
БСП. Всичко това ще прилича на предварителен тур
на президентските избори,
коментира още Първан Симеонов. ç

Събития
 1667 г. - В Париж се
организира първата в света
публична художествена
изложба.
 1866 г. - В САЩ е приет
Закон за гражданските
права, който предоставя
равни права на всички
граждани на САЩ, с
изключение на индианците.
 1867 г. - Сенатът на
САЩ ратифицира договор с
Русия за покупката на
Аляска.
 1928 г. - В Турция
ислямът е обявен за
официална религия.
 1963 г. - Уинстън Чърчил
става първият чужденец,
получил званието почетен
гражданин на САЩ.
 1969 г. - Извършен е
първият изпитателен полет
на свръхзвуковия самолет
"Конкорд".
 1970 г. - Пол Маккартни
обявява официално
разпадането на легендарната група "Бийтълс".
 2008 г. - Република
Македония обявява, че ще
постигне компромис с
Гърция, като промени
своето име на Република
Нова Македония.
Родени
 1821 г. - Шарл Бодлер,
френски поет
 1938 г. - Виктор Черномирдин, руски политик

 1943 г. - Георги Минчев,
български певец и музикант
 1971 г. - Жак Вилньов,
канадски пилот от Формула 1
Починали
 1553 г. - Франсоа Рабле,
френски ренесансов
писател
 1959 г. - Франк Лойд
Райт, американски архитект
 2011 г. - Катя Динева,
българска актриса

 2020 г. - Вълчо
Камарашев, български
актьор
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Как върви изготвянето
на Стратегическите планове за новата Обща селскостопанска политика
(ОСП) беше обсъдено на
заседание на Съвета на
Европейския съюз по
земеделие, който се
проведе на 22 - 23 март в
Брюксел, коментира
Агри.бг. Земеделските
министри на страните
членки категорично заявиха своето предпочитание
към нов модел на прилагане, който осигурява
достатъчно гъвкавост за
държавите членки относно
програмирането на техните интервенции за подкрепа. Всеобщо е мнението,
че Стратегическите планове трябва да се основават
предимно на национални
приоритети, специфики и
SWOT анализ. Във връзка
с фитосанитарните мерки
за защита срещу вредители по растенията делегациите подчертаха, че е
нужна по-добра осведоменост относно здравето на
растенията и по-ранно
идентифициране на опасните вредители. По отношение на употребата на
агенти за биологичен
контрол (макроорганизми)
срещу вредители по
растенията, се постигна
консенсус, че тези агенти
са надеждна алтернатива
на химическите пестициди. Те могат да допринесат и за постигането на
определени цели на
Европейската зелена
сделка.
България се присъедини
към съвместна декларация, предложена от Испания. В нея се подчертава
необходимостта от допълнителни средства за
лозаро-винарския сектор,
засегнат от COVID-19 и
налагането на американските мита.

бъде по-активно спрямо
миналата пролет, засега
този начин на заявяване
върви сравнително бавно.
До 7 април включително в
Системата за електронно
управление са подадени
775 заявления. Ще припомним, че за цялата
миналогодишна кампания
електронните заявления
бяха около 2500.

Още една част от парите за агроекология се
превеждат
Държавен фонд "Земеделие" е пуснал по сметките на земеделците още
10 608 532 лева по мярка
10 "Агроекология и климат" от Програмата за
развитие на селските
райони (ПРСР) 2014-2020
г., съобщиха от ведомството. Втората част от очакваните средства са преведени на 2 298 земеделски
стопани за Кампания
2020. С това плащане
общата по мярка 10 за
Кампания 2020 достига 35

За директни плащания
са подадени заявления
за над 11 милиона
декара
Пет седмици преди края
на Кампанията за директни плащания 2021 г. в
Интегрираната система за
администрация и контрол
на фонд "Земеделие"
(ИСАК) са подадени 16
079 заявления, при 100
хиляди в края на миналогодишната кампания.
Данните бяха предоставени от фонда по искане на
Синор.бг, за да могат
земеделците да се ориентират в хода на кампания-

9.04.2021 ÇÅÌß

та. Общо регистрираната
площ надхвърля 11,2
милиона декара (или 1 127
239,82 ха), което показва,
че темповете на заявяване са в рамките на нормалното, но поради предстоящите празници вероятно накрая отново ще
настъпи добре познатото
на фермерите напрежение
пред офисите на фонда.
Въпреки надеждите, че
електронното подаване ще

П О К А Н А
УС на ПК“ Враненска долина“ с. Кочово, обл. Шумен свиква
годишно-отчетно събрание на 24.04. 2021 г от 9.00 часа в стола
на кооперацията при следния:
Дневен ред:
1.
Промени в Устава на кооперацията
2.
Приемане и освобождаване на член кооператори
3.
Отчетен доклад за дейността на Кооперацията за 2020 г.
4.
Утвърждаване на ГФО за 2020 година
5.
Отчетен доклад за дейността на КС за 2020 г.
При липса на кворум събраието ще се проведе с 1 час по
късно на същото място и същия дневен ред.
От УС на ПК „Враненска долина“

287 978 лв., изчисли
Синор.бг.
Плащане получиха
кандидати с поети ангажименти по направления
"Възстановяване и поддържане на постоянно
затревени площи с висока природна стойност
(ВПС-1)", "Контрол на
почвената ерозия", "Традиционни практики за
сезонна паша (пасторализъм)", "Опазване на
застрашени от изчезване
местни породи, важни за
селското стопанство",
"Опазване на застрашени
от изчезване местни
сортове, важни за селското стопанство".
Ставките, по които се
извършва оторизацията
на субсидиите, се определят съгласно разпоредбите на чл. 14 от Наредба
№ 7 от 24 февруари 2015
г. за прилагане на мярка
10 "Агроекология и климат" от ПРСР 2014-2020 г.
Финансовото подпомагане на земеделските
стопани е осигурено 75%
от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони
(ЕЗФРСР) и 25% - от
националния бюджет.ç
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Имената на успешните носят късмет
Много известни личности променят имената си или
прибягват до съвсем различни псевдоними по много причини. Сред тях могат да бъдат: защото името им не е
достатъчно благозвучно, трудно се запомня или пък просто желаят по този начин да
сложат рязка граница между
личния и професионалния си
живот. А в някои случаи става дума за промяна в личните документи на звездите,
за които публиката няма
идея.
Прочутият водещ Лари
Кинг наскоро почина на 87годишна възраст. Истинското му име е Лорънс Харви
Зайгер. Когато започва работа в местното радио в Маями, мениджърът на радиото го съветва да промени
името си с "нещо не толкова

етническо". Тогава Лари вижда реклама на King's Wholesale
Liquors в местния вестник и
бързо решава да се нарече
Лари Кинг.

Мила Йовович

Рожденото име на актрисата е Милица Богданова
Йовович. Промените в него,
които звездата прави - съкращава Милица просто на
Мила и запазва фамилията
на баща си, чиито корени са
от Черна гора.

Катрин Деньов

Истинското й име е Катрин Фабиен Дорелак. А Деньов е моминското име на
майка й. Тя избира да се нарича Катрин Деньов, за да
се отличи от по-голямата си
сестра Франсоаз, която по
онова време е известна актриса.

Грета Гарбо
Родена с името Грета Ловиса Густафсон, актрисата си
измисля сценичното име Гарбо, с което става известна.

Хайди Клум

В момента името в документите на известната манекенка е Хайди Каулиц. Тя
официално прие фамилията
на съпруга си Том Каулиц,
който е с 16 години по-млад
от нея. Двамата сключиха
брак през 2019 г.

Джесика Бийл

Актрисата Джесика Бийл,
която през 2012 г. се омъжи
за певеца Джъстин Тимбърлейк и двамата имат вече две
деца. Джесика официално
промени фамилията си и фигурира като Джесика Тимбърлейк във всичките й документи.

Мила Йовович

Звезди от Холивуд
„нахлуват“ в Австралия
Австралийци негодуват
срещу "двойния стандарт" и
заради нашествието на знаменитости от Холивуд и цял
свят в страната, успяла да
ограничи пандемията, съобщи Би Би Си.
Пръв в Австралия пристигна Зак Ефрон, последваха го Марк Уолбърг, Мат
Деймън и десетки други знаменитости, които се установяват временно в страната.
Неотдавна пристигна и
Джулия Робъртс, която през
годината ще трябва да снима с Джордж Клуни филма
"Билет за рая".
Изглежда сякаш полови-

ната Холивуд се пресели в
Австралия, смятайки я за
идилично място, свободно от
Ковид-19. В страната вирусът е почти елиминиран и
хората свободно се наслаждават на плажовете и нощните клубове.
Повечето от световните
звезди са там по работа. Австралийското правителство
привлече много продукции
с данъчни облекчения.
Много известни личности
са забелязани в Сидни - Идрис Елба се появи на концертна сцена, Натали Портман пазарува в магазин за
храна до плажа Бонди, Крис

Зак Ефрон

Прат купонясва в хотел. В
Австралия дойдоха и рапърката Аукуафина, Ед
Шийран, Рита Ора, Рон
Хауърд, Тилда Суинтън . У

дома се прибраха и австралийски звезди като Никол
Кидман, Кийт Ърбан, Кайли и Дани Миноуг, Исла
Фишър със съпруга си,

британецът Саша Барън
Коен.
Не всички австралийци
са доволни от това. Една година след като Австралия
затвори границите, поне 40
000 австралийци все още не
могат да се приберат у дома
от чужбина, където ги завариха ограничителните мерки на правителството.
Много от тях казват, че
на практика са блокирани и
нямат право да се върнат у
дома. Една група дори е
внесла оплакване за нарушения на човешките права
в ООН. "Нито една друга
страна не е спряла завръщането на гражданите си по
този начин", каза Сабрина
Тиаша, успяла да се върне в
родината си от Великобритания миналия месец.

Нова порция „Приятели“ Майсторският клас на Райна
снимките вече започнаха
Кабаиванска навърши 20 години
"Красотата е морал. Грозното, което ни обгражда, е
знак за една неморална липса на красота, на изкуство.
Изкуството ни въздига и ни
помага да надживяваме грозотата на материалното. Съществуват артисти, изцяло
отдадени на собственото си
творчество, които на всяка
цена търсят пълна реализация, жертвайки чувства и
лични емоции за изкуството. Те заслужават уважение,
но аз предпочитам красотата на равновесието, любопитството към всички прояви на живота, смелостта към
различните експерименти.
Изкуството трябва да разказва нашите надежди, нашия начин да гледаме на света. То трябва да бъде щедро
и всеотдайно. Да не крие нито съмненията, нито несигурността ни. … Артистът трябва да има самотната смелост
на красотата, смелостта да се
бори за идеали. Ние не можем да живеем без играта на
фантазията, без свободата на
въображението, не можем да

бъдем затворници на реалността. Изкуството е винаги
срещу конвенционалното и
баналното. То ни учи на нетърпимост, разкрива ни живота и в същото време ни
прави негови съдници. Изкуството е критичната съвест
на света…"

Това е част от словото, което Райна Кабаиванска произнася на 11 март 1998 г. по
време на церемонията за
присвояването й на званието "доктор хонорис кауза" на
НБУ. Три години след това
се провежда първият майсторски клас на певицата.

В началото на миналата година
великолепната шесторка Дженифър
Анистън,
Матю Пери,
Къртни Кокс,
Лиса Курдоу,
Дейвид
Шуимър и
Мат ЛеБланк
- обявиха, че
се завръщат
на малкия
екран, обещавайки
нова порция
от култовия
сериал
"Приятели". За съжаление,
коронавирусът имаше
други планове за света.
Изданието Deadline
обяви, че на 5 април,
понеделник, новите снимки на "Приятели" започнаха! Източниците, споделили информацията, са
близки на създателите на
специалното издание на
сериала, което ще стигне
до нас чрез стрийминг
услугата HBO. Продуцентите предупредиха фенове-

те да не очакват пряко
продължение на сюжета
на "Приятели". Актьорите
ще бъдат по-скоро себе
си, отколкото своите
персонажи. Така или
иначе, ще бъде истинско
събитие да видим актьорите отново заедно на
малкия екран. До ден
днешен те са близки
приятели и в истинския
живот. Предстои да разберем какво точно са ни
подготвили.
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Алек
На
Болдуин:

63 кариерата
едва започва

Американският актьор
Алек Болдуин е звезда от
филма "На границата", "Навикът да се жeним" и сериала "Студия 30". Той попълва
биографията си в киното с
ярки образи, такива като
"Мисията невъзможна: Последствия" с премиера през
2018 г. Другите му трима
братя също са актьори, но
се снимат в малко известни
филми. Александър Рей Болдуин е роден на 3 април 1958
г. в селцето Амитивил, НюЙорк, Америка, в семейството на учител по история и
обществени науки. Освен
трима братя има и две сестри - Бет и Джейн. Алек завършва политически науки
в университета George
Washington и има намерение
да учи право. Но актьорското майсторство бързо го пленява и той се насочва на-

Алек и Хилария Болдуин

там. Мести се в Ню Йорк и
учи драма в школата на Лий
Страсбърг.
През 1993 г. се жени за
Ким Бейсинджър, но през
2002 г. се развеждат. Имат

една дъщеря. Извън киното
Алек Болдуин е известен активист на PETA, както и
покровител на множество обществени театрални организации. През 2008 г. актьо-

рът издава книгата A Promise
to Ourselves, която описва
борбата му за попечителство над дъщеря му. Любопитното е, че докато е женен за
Ким Бейсинджър, двамата
отглеждат общо единайсет
кучета, седем котки и един
вълк.
Кариерата на Болдуин
започва от телевизията с
участия в няколко сериала
в началото на 80-те. През
1986 г. дебютира на Бродуей с Loot, а за участието си
печели Световна театрална
награда. През 1987 г. Алек
дебютира и в киното с
Forever Lulu, последван от
комедията на Тим Бъртън
"Бийтълджус" през 1988 г.,
Married to the Mob с Мишел Пфайфър, "Работещо
момиче" на Майк Никълс с
Харисън Форд, Сигорни
Уивър, Мелани Грифит.

През 1990 г. Алек участва в "На лов за Червения
октомври" с Шон Конъри.
През 1992 г. Болдуин играе редом до Ал Пачино,
Ед Харис, Кевин Спейси и
др. в "Гленгъри Глен Рос".
По-късно вече влиза в със
звезди като Антъни Хопкинс и Ел Макферсън в
"Острието".
До края на 2013 г. актьорът участва и в набралия огромна популярност
сериал "Рокфелер плаза 30".
Режисьор и главен изпълнител е Тина Фей, а Болдуин е продуцент на близо
100 епизода.
Повечето от наградите
си актьорът получава именно за ролята си в този сериал, който успява да го задържи сред успешните актьори на неговото поколение.

Монсерат Кабайе: Моят глас
е най-големият дар от Бога

Световната звезда на
оперното изкуство Монсерат
Кабайе е родена в Барселона, Испания, на 12 април
1933 г. В неаната творческа
биография има 88 роли и
над 800 камерни творби.
Най-голяма извесност й донасят ролите в класическата
италианска опера - Пучини,
Белини и Доницети. През

1988 г. певицата записа с
Фреди Меркюри албум
Barcelona.
Когато преди години в
Лондон я питат какво е чувството да си истинска дива,
какви качества се изискват,
Монсерат изглежда доста
объркана, оглежда се и споделя: "Не, аз не се чувствам
като примадона. Чувствам се

Камерън Диас не иска
завръщане в киното
Изминаха седем години,
откакто Камерън Диас не се
е появявала на големия екран, но холивудската актриса заяви, че не бърза да се
връща към екрана.
В свое интервю 48-годишната звезда разкри, че ролята й на майка е изместила
всички други приоритети в
живота й. Актрисата споделя, че към момента не прави планове да участва във
филми, но все пак не отхвърля напълно тази идея и
казва, че не знае какво ще се
случи в бъдеще.
През 2015 г. Диас се омъжи за музиканта Бенджи Мадън и оттогава се фокусира
върху личния си живот, оставяйки киното в миналото.
Двамата станаха родители
през декември 2019 г. и имат
дъщеря на име Радикс. Тя
казва още, че не може да си
представя как би съчетавала
отглеждането на дъщеря си
със снимки по 16 часа на ден

за някоя продукция. Камерън
Диас обаче се посвещава не
само на домакинските задължения и отглеждането на детето си. Занимава се и с производството на своята марка
биовино, което й доставя голямо удоволствие.

като човек, посветил целия
си живот на музиката. Опитвам се да й служа, колкото се
може по-добре и да дам на
публиката гласа, който е роден с мен… Аз съм по-скоро
посланик, който предава на
публиката онова, което композиторът е искал да й каже.
Голяма отговорност е как ще
го направиш. Ако го направиш добре, това е Чудото."
Проявява талант и усърдие и следва музика. Директорът на Консерваторията я
съветва да пише на семейството Бертран, които са покровителствали хора на изкуствата в града. Тя нямала
средства да завърши обучението си. Бертран подкрепят
финансово всичките й уроци

по музика, хармония, немски и италиански. Благодарение на тях Монсерат завършва със златен медал. През
1956 г. е професионалният й
дебют на сцената в Базел с
ролята на Мими от операта
"Бохеми" на Пучини. Тя се
превръща в един от най-търсените сопрани в Европа, а
по-късно идва големият международен успех, когато през
1965 г. се налага да замества сопраното Мерилин Хорн
в операта "Лукреция Борджия" от Доницети. Тя научава ролята за по-малко от
месец. Публиката в Карнеги
Хол е възхитена. На следващия ден, вестник "Ню Йорк
Таймс" написва: "Калас + Тебалди = Кабайе".

Голяма като певица и като човек, изключително щедра и с невероятно чувство за
хумор. В ежедневието си
смесва английски, испански,
немски и каталонски с пълно незачитане на акцент или
граматика. Това е нейната
запазена марка. Обича да рисува и шофира перфектно. За
нея, най-важното е семейството й. Има две деца. Когато
преди едно представление синът й се разболява, тя, без да
се замисля, хваща самолета,
за да е с него. От операта я
съдят за неизпълнение на задълженията й, съдът решава
в нейна полза. По този повод Монсерат споделя: "Дори
съдиите знаят, че семейството е най-важно".

Епископската базилика на Филипопол ще
бъде официално открита на 18 април
На 18 април ЮНЕСКО отбелязва Международния ден
за опазване на паметниците
на културата. На тази дата в
Пловдив ще отвори врати за
посетители най-новият музей
- Епископската базилика на
Филипопол, след облекчаване
на противоепидемичните мерки.
Откриването на Голямата
базилика ще бъде излъчвано
на живо на сайта на Община
Пловдив и на фейсбук страниците на общината, ОИ
"Старинен Пловдив", Епископска базилика на Филипопол. Сградата е уникална по
своя мащаб, архитектурно решение и декорация и се нарежда сред най-представителните раннохристиянски обекти. На 20 януари 2018 г. тя е
включена в Индикативната
листа за културно и природно
наследство на ЮНЕСКО.
Реставрацията и експонирането на мозайките се осъществи в периода 2015-2020

г. с финансовата подкрепа на
фондация "Америка за България" в рамките на съвместен проект с Община Пловдив за "Реставрация, експониране и изграждане на защитно покритие на Епископската
базилика на Филипопол".
Базиликата е уникален
обект, който е открит по време на спасителни археологически разкопки в периода
1982-1986 г. Общата дължина на базиликата е 82,80 м, а
ширината й е 36 м, което я
прави най-голямата базиликална сграда от IV-VI век на
територията на България и ед-

на от най-големите на Балканите. Базиликата е функционирала от средата на ІV в. до
края на VІ в., а през Средновековието върху нейните руини възниква християнски некропол.
Подовете са покрити с два
слоя многоцветни мозайки, с
площ, надхвърляща две хиляди кв. м. Мозаечните подове
притежават свой специфичен
облик, съчетал различните
влияния с местната култура,
традиции и ресурси, като обогатяват знанията ни за мозаечното изкуство в Късната античност.
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Спомен за проф. Дина Шнайдерман
Родена е в Одеса, в еврейско семейство. На 4-годишна възраст е приета в
школата за даровити деца на
Столярски. Продължава обучението си в Музикалното
училище в Санкт Петербург
и още с първите си концертни изяви прави впечатление
с техническите си умения и
задълбочено музициране.
Още преди да е завършила
Московската консерватория,
където се обучава в класа на
проф. Давид Ойстрах, тя е
поканена за солистка на Ленинградската филхармония.
На Младежкия фестивал
в Берлин през 1951 г. Дина
Шнайдерман е заедно с българския виртуоз Емил Камиларов и четири години покъсно двамата стават семейство, а в България свирят

На 28 март се навършиха 90 години от
рождението на проф. Дина Шнайдерман една от най-високо ценените цигуларки
от втората половина на ХХ век
под името Дуо "Дешка". Концертират с успех в цяла Европа. Панчо Владигеров създава Концерт за цигулка и
оркестър №2 специално за
Шнайдерман.
След две десетилетия активна работа и принос в
развитието на музикалната
култура у нас забраняват на
Шнайдерман и Камиларов
както преподавателската дейност в Музикалната академия, така и да изнасят концерти. През 70-те години семейството се установява в
Швеция. Дина Шнайдерман
преподава в музикалните
академии към Университети-

те в Гьотеборг и Упсала, изнася концерти, майсторски
класове и участва в журита
на престижни конкурси. За
изключителния й принос
към шведската култура и общество цигуларката е наградена със златен медал "Илис
Кворум".
Един от важните моменти в кариерата й е предоставянето на цигулката на
Паганини за серия концерти, предавани от над 150 радиостанции по света.
През 1997 г. е удостоена
с почетното звание Доктор
хонорис кауза на Националната музикална академия

"Проф. Панчо Владигеров"
в София, а няколко години
по-късно именитата цигуларка и педагожка е наградена с орден "Стара планина" Първа степен. През
2011 г. учредява Междуна-

родния музикален фестивал
и конкурс за млади цигулари "Проф. Емил Камиларов", който се провежда в
София. Отива си от света
на 9 август 2016 г. в Упсала, Швеция.

В Италия откриха картина на Никола Пусен,
открадната от нацистите през 1944 г.
Италианските карабинери намериха картина на Никола Пусен от XVII век, която немските окупационни
войски са конфискували от
еврейско семейство през
1944 г. Подразделение по
охраната съобщава, че картината с библейски сюжет
Loth avec ses deux filles lui
servant а̀ boire е постъпила
в базата данни на открад-

нати творби. За това са заявили наследниците на пострадалите - 98-годишна
гражданка от Швейцария и
68-годишен американец.
Техните роднини са живели
във Франция - Пуате, намирали се в окупация. Картината пропада между февруари и август 1944 г.
Нарисуваното платно е с
размери 120 на 150 санти-

метра и е открито в Италия
- град Падуа, в търговец на
антикварни стоки. Семейството издирва картината от
1946 г.
Праз 2017 г. платното
попада в Италия. След това се мести в Белгия на изложба-базар. Службите конфискуват творбата и я предават на законните собственици.

Писателката Людмила Филипова с Алекс Сърчаджиева: Надявах
нова книга - „Антихтонът на Данте“ се да станем по-човечни
"Антихтонът на Данте" е вълнуващ исторически трилър, в който археологическите доказателства и научните факти умело се преплитат с авторовото въображение, за да поведат читателя на едно приключение през човешката история и през
тайни и загадки, вълнували поколения наред.
Какво свързва пещерата Дяволското
гърло в Родопите с Гроте ди Фрасаси най-големия пещерен комплекс в Италия?
Има ли нещо общо между Свещената плоча
на математика доктор Дий, ръкописите на
Данте Алигиери, посланията на Орфей и
праисторическите монументи, открити в
древното светилище от Лепенски вир до
река Дунав?
Археоложката Вера Кандилова, позната на читателите от романа "Мастиленият лабиринт" на Людмила Филипова, и
Ариман, мистериозен млад мъж, който
търси истината за тайнствения живот на
баща си, се впускат в невероятно приключение. Приключение, което ще ги отведе от Балканите през Рим и Оксфорд до
мистичния Антихтон, наречен от Питагор Антиземя. Като разгадават "тайната
на десетте", скрита в текстовете на Алигиери, героите стигат до прозрения, надминаващи всичките им очаквания и засягащи бъдещето на Земята. В тази умело забъркана сплав от легенди, древна философия, религия, астрономия и физика и с
ритъма на десетте хиляди земни вдишвания Вера и Ариман намират отговорите
на извечни въпроси: Кои сме ние и накъде се е отправило човечеството? Има ли
път назад, ако осъзнаем, че посоката, по
която сме поели, е грешна? И каква цена
трябва да платим, за да поемем по вярната? Изд. "Ентусиаст".
През 2006 г. Филипова прави своя дебют в прозата с романа "Анатомия на

"В голяма степен отношенията между хората се изостриха доста през пандемията.
Аз не мога да повярвам, че
само за една година целият
свят се промени. Надявах се
да станем по-добри и човечни, но нещата отидоха в другата посока", каза Александра Сърчаджиева в ефира на
"Нова".
"Ние сме една много малка държава и нивото на здравната ни система не е като на
водещите страни. Въпреки този факт смятам, че нашите
медици се справят изключително добре. На всички лекари трябва да бъде построен
паметник, заради това, че
денонощно се борят за оцеляването на хората. Те не
спят, не виждат семействата

илюзиите", в който се разказва за драматичната любов на мъж и жена от два несъвместими свята. Романът е преиздаван
шест пъти. Следва "Червено злато" (2007),
трилър, в който се разследва незаконната
търговия с кръвни продукти. Романът й
"Стъклени съдби" е драма-трилър и представя опасната тенденция хората да поемат
в ръцете си собствената си еволюция. През
2009 г. излиза романът й "Мастиленият
лабиринт"- исторически трилър.

си, не се хранят, ходят с костюми и скафандри по 12 часа. Огромен респект и поклон към тези хора, не можем
да им се подиграваме и обиждаме. Това нещо съществува
и е сериозно и трябва да им
благодарим", категорична е
актрисата.
Сърчаджиева осъзнала
още повече геройството на
медиците покрай участието си
в "Откраднат живот". "Там си
казвахме например "Мина
шестчасова операция". Но
представяте ли си какво е
шест часа да стоиш прав, без
да трепнеш, защото от това
зависи животът на човека на
операционната маса".
Копирано от
standartnews.com
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„Затрупана
София“
- споменитеНай-важно
на поета Кириле
Сара-Нора
Кръстева:
Христов съживяват града от началото на ХХ век

публиката да бъде с нас

Книгата излезе в навечерието на
142-рата годишнина от обявяване
на София за столица. На 3 април
отбелязахме 142 години, откакто София е обявена за столица през
1879-а.
Празникът съвпада с излизането на ново луксозно издание на емблематичната книга "Затрупана София", в която Кирил Христов споделя своите литературни и градски
спомени. В мемоарния си труд големият български интелектуалец рисува поетични картини на стара
София от края на XIX и началото
на XX век. Те се харесат особено
много на жителите на града, които
изпитват носталгия и сантимент по
атмосферата му от преди век - романтика, която изпълва въображението и все още витае по старите
улици на столицата.
В "Затрупана София" българският поет и писател Христов описва в неподражаемия си стил духа

на старата столица. Той разхожда
читателя през една чудна приказка
от автентични гледки и места - част
отдавна изчезнали, но други софиянци ще разпознаят веднага. Авторът ни среща и с най-изтъкнатите личности от миналата епоха,
с които самият той е общувал всекидневно.

Какво е усещането балкончето на
Иван Вазов да гледа към прозореца
ти, да гостуваш на Петко Каравелов
или да другаруваш с Алеко Константинов и Пенчо Славейков? Всичко
това е разказано с лекота, която носи чувството, че всички те - лицата,
чиито имена днес носят самите улици, все още се разхождат по паветата им."Тая вечер, особено нощната разходка, бе достатъчна, за да
почувствам и Пенчо, и Алеко като
хора близки, и то сякаш не от днес,
а от години", споделя още Христов
за запознанството си с именитите
писатели. Кирил Христов пише
"Затрупана София" непосредствено
преди смъртта си през 1944-та, а
спомените му започват през един
"горещ юлски ден на 1889 година".
По този начин за днешния читател
се създава вълнуваща триизмерност
на времето и пространството между
страниците на книгата, която се допълва от оригиналния й дизайн. Кра-

сивото оформление на новото издание е на талантливата художничка
Капка Кънева, а логото на него е на
издателство "Кръг".
Когато питали Кирил Христов
(1875 - 1944) каква е неговата професия, шеговито отвръщал да прочетат името му обратно. Той обаче
е не само лирик, но и блестящ белетрист, преводач, драматург. Живее в Триест, Неапол, Лайпциг, Йена, Прага. През Балканската, Междусъюзническата и Първата световна война е военен кореспондент.
Съвременниците му го описват като противоречива фигура, но и като творец, приживе признат за класик.
Христов е един от най-цензурираните писатели на времето си. Това, което от българските издания,
се възприема като скандално в съчиненията на Вазов, Яворов, Величков и Пенчо Славейков, при Кирил
Христов е норма.

„Мистерията на българските гласове“ „Черните картини“ на Франсиско Гоя
те. Картините от този
Името на бележития
ще има концерт на 22 май
черен период в живота
испански художник

Световноизвестният женски хор
"Мистерията на българските гласове" с диригент проф. Дора Христова
ще има Великденски концерт с обредни и ритуални песни. Събитието
ще се състои на 22 май в арт център "Сити марк", но ще се излъчва
и онлайн с билети.
Това ще бъде първият за тази година концерт на ансамбъла, създаден през 1952 г. "Амбицията ни е в
това сложно време да допринесем за
доброто празнично настроение, свързано със светлия християнски празник - не само на хората, които следят нашето изкуство от години, но и
на всички, които обичат хубавия български фолклор", коментира проду-

центът Бояна Бункова от "Шуберт
мюзик пъблишинг".
"Повечето от пиесите са празнични. Има великденски като лазарската "Мома хубава" на Петър Льондев
и "Закукала кукувица" на Николай
Кауфман. Ортодоксалният репертоар е застъпен с песни като "Богородица" от Архангелски. Включили сме
и традиционни заглавия - "Море зажени се Гюро", "Дилмано, Дилберо"
и "Хоро" на Кирил Стефанов, а също и автентични като "На високо".
Ще прозвучат родопски сола, дуети,
триа, както и изпълнения на квартет "Ева". Ще представим и няколко
композиции от албума "БууЧииМиш", допълва проф. Христова.

Франсиско Гоя се свързва винаги с неговата
картина "Голата маха".
Инквизицията конфискувала и двете картини
- и с голата, и с облечената маха.
Гоя живее в мрачно
време за човечеството и
в един от най-интересните периоди за изкуството - на границата
между Просвещението времето на старите майстори на четката, и модернизма. Изкуството
му е предшественик на
съвременната живопис
и на авангардното
изобразително изкуство
на XX век.
Роден е на 30 март
през 1746 г., в малко
селце край Сарагоса.
Баща му бил майстор
златар, а майка му - художник. Първите картини на Гоя са изпълнени с типичните за барока религиозни сюжети. През 1770 г. той
най-накрая успява да
събере пари за пътуване до Италия, където е
впечатлен от произве-

денията на "неокласиците". През 1786 г. става кралски художник и
рисува предимно портрети на кралското семейство и испанската
аристокрация. През
1793-та се разболява сериозно от мистериозно
заболяване, придружавано от парализа и халюцинации. И до днес
не е изяснена диагнозата на болестта му. Съществуват различни
версии - вероятно отравяне от бои, но официално не е потвърдена
нито една от хипотези-

на художника, грандиозна битка в собствената му душа.
"Черните картини" така наричат критиците 14-те картини на художника, рисувани
между 1819-а и 1823-та
година. Те са рисувани
по стените на провинциалната къща, в която живеел тогава художникът. Години след
смъртта му тези изображения са пренесени
в музея "Прадо". Темите са угнетяващи, но в
същото време свидетелстват за уникалното
майсторство на своя автор. 80 графични творби, които той сам
описва като "слабости
и безумия, които могат
да бъдат открити във
всяко цивилизовано
общество". Гоя разработва стил, който дава
началото на романтизма. Изкуството му е
предшественик на съвременната живопис и
на авангардното изобразително изкуство на
XX век.

Цената на охраната на известните и богатите е разтегливо понятие. Кайли Дженър
някои наричат наймладата милиардерка в
историята. Стана ясно,
че има грешка в счетоводната справка, предоставена в редакцията на Forbes, реалният
доход е преувеличен.
Въпреки това Дженър
е готова да плати много за личната си охрана-сумата от $ 300-400
хиляди на месец.
Самата Кайли признава, че без пазачите
си не иска да излезе на
улицата, просто й е некомфортно. Дженър е
под прицела на преса-

та, поклонниците, изнудвачите, които искат
да се докоснат до нея.
Има достатъчно работа за бодигардовете.
Преди десетина години
се появи и слух, че баща на детето й е не рапърът Тревис Скот, а
гардът Ким Чанг.
Звездата Джони Деп
в графата "безопасност" има впечатляващи цифри от личния си
бюджет. Холивудската
звезда предпочита да не
икономисва за собствената си сигурност и дава на охраната си всеки месец по 150 хиляди долара. Независимо
от сериозните суми се
намерили и такива, ко-

ито не са доволни от
заплащането. През
2018 г. са подали иск
за компенсация в съда
двама бивши служители по охраната на Деп.
Те твърдят, че им се налагало да работят при
нечовешки условия.
Трудили се повече часове, не им плащали
редовно, понякога изпълнявали непривична
работа. Като бавачки
изпълнявали желанията на децата на артиста, били шофьори и даже куриери.
Анджелина Джоли
не може да бъде заобиколена от списъка.
Прославената кино дива се страхува от опас-

ности за семейството и
децата си. Има фенове,
готови на отчаяни
стъпки, любители на
чужди пари, папараци
и други. Тя плаща на
цялата охрана 2 милиона долара годишно.
Докато още е женена за
Брад Пит Джоли споделя с шефа на охраната си, че се страхува от
похищение на децата с
цел откуп.Едва ли този
страх я е напуснал и
след развода с актьора.
До определен момент Ким Кардашян не
се грижи за собствената си безопасност. Намирала това за излишно. През 2016 г. ограбили звездата в Париж

Ким Кардашян

Колко плащат звездите за охраната си?

като влезли в хотела и
откраднали бижута и
десетки милиони долари. Тогава Ким преосмислила решението си
телохранители. Сега тя
се появява пред публи-

ка с трима охранители,
из града се движи само с брониран автомобил. Разходите за охрана на къщата й растат - дава за година по
$1,5 млн.
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- Сине, помогни да
намерим любовника на
майка ти!
Малкият се навежда
под кревата:
- Чичо Генчо, да си
виждал любовника на
мама?

Анекдоти
Наскоро учените направиха кръстоска между акула и златна рибка. Тя изпълнява три
последни желания...

- Какво е общото
между мъжете и охлювите?
- Имат рога, текат им
лигите и си мислят, че
къщата е тяхна...

Ако генералшата е
жена на генерала, то
каква е... гейшата?!
С маслото надолу пада филията на хората
без късмет, а на тези с
късмет пада надолу с
хайвера!
Мъж се буди с махмурлук, гледа се в огледалото и казва:
- Не те знам кой си,
но мисля да те обръсна...
Блондинка към блондинка:
- Знаеш ли, че за да
се оплете един пуловер, трябват три овце!
- Какви ги приказваш! Аз даже не знаех, че те могат да плетат.
- Ех... Миме, Миме,
защо не те срещнах 30
килограма по-рано!
- Докторе, мисля, че
жена ми има възпалена жлъчка.
- Не може да бъде.
Миналата година я
оперирахме и я премахнахме. Не съм виждал човек с втора
жлъчка!
- А мъж с втора жена, не си ли виждал?
- Докторе, тази платена операция наложителна ли е?
- Ами, как да Ви кажа? Без тази операция
на Малдивите не можеш да се печеш!
- Ама на мен ни печене ми трябва, ни
Малдиви!
- Ооо, кой говори за
Вас?
Прибира се рано сутринта Тошето и... бам
по главата с тигана.
- Мило, извинявай,
забравих че си нощна
смяна!
При диетолога
- Хапвате ли плодове?
- Да, ягоди, череши.
- Е, къде по това време ги намирате?
- В тортичките...

- Гошо... хайде да
направим нещо романтично тази вечер!
- Добре, ще гледаме
мача на свещи...
- Иванчо! Защо си
без домашно?
- Г-жо, вкъщи е някакъв ад. Родителите
ми постоянно се карат.
- Майка ти съм я виждала. А кой е баща ти?
- Е, те затова се карат, г-жо...
Дете пита баща си:
- Тате, а как си говорят змиите?
То й , п о г л е ж д а й к и
ехидно жена си и тъщата, промърморва:
- Мълчите, а? Детето
се интересува...
- Ленче, кой е този
младеж, дето излиза
сутрин от вас?
- Един студент 4-ти
курс!
- Ама редовно ли?
- А, не! Само когато
мъжът ми е в командировка.

Той:
- Слушай бе, Миме,
писна ми вече... не искам да съм все втора
цигулка!
Тя:
- Ти, Жоре, се радвай, че изобщо си в оркестъра!
- Вчера те видях, но
не можах да те настигна!
- То и аз те видях, та
за това така...
- Две блондинки се
возили в лодка, моторът спрял и те се удавили.
- Защо?
- Слезли да бутат!
- Здрасти, Кольо, как
си, наборе?
- Ми как, Пешо, като
стенен часовник съм отгоре куку, отдолу махало...
- Защо постоянно наричаш жена си "съкровище?"

- Защото хората постоянно ме питат откъде съм я изкопал?
Габровец, след като
е измил чиниите:
- А сега, Ленче, може ли да гледам телевизор?
- Можеш, Стойчо, но
без да го пускаш!
- Докторе, как е жена ми?
- Бременна е!
- Но как така, аз
внимавах!
- Виж, то е като при
катастрофа, ти внимаваш, ама другите не!
Мъж се втурва вкъщи и вика на жена си:
- Знам всичко! Къде
е той?
Жената:
- А аз не знам! Кой
къде е?
Мъжът задава същия
въпрос и на тъщата, но
получава същия отговор.
Обръща се към сина си:

По време на ритуал
в църквата внезапно се
появява дяволът. Преди всички да разберат
какво се е случило,
всички започват да бягат. Всички бягат, но
възрастен мъж продължава молитвите си,
без да се мръдне. Сатаната първо мисли, че
не го е забелязал,
приближава се малко,
но мъжът отново не го
отразява.
- Хей, не ме ли забеляза? - пита той.
- Забелязах, те.
- И така, знаеш ли
кой съм аз?
- Да, знам!
- Е, не се ли страхуваш?
- Защо да се страхувам? Женен съм за
сестра ти от 45 години.
- Госпожице, какво
ще правите тази вечер?
- Съгласна съм...
Двама философи се
срещат. Единият казва:
- Нали?
След дълго обмисляне (около 30 мин) другият отвръща:
- Дали?
След час и 30 мин
почесване по брадата
първият заключава:
- Надали!
Доктор отишъл на
преглед при друг доктор:
- Колега, ще ме прегледаш ли?
- Защо, сам не можеш ли?
- Мога, ама много
скъпо взимам!
В клиника за психично болни, до шахта седи луд и повтаря:
- Осем, осем, осем...
Минава надзирателят и го пита:
- Защо повтаряш тази цифра, как се чувстваш?
Лудият го бута в канала и продължава:
- Девет, девет, девет...
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Големият актьор Васил Михайлов
стана на 83
На 6 април рожден ден отпразнува българският актьор
Васил Михайлов, изиграл едни от най-запомнящите се
роли в киното и театъра.
Роден през 1938 г. в Стара Загора, той завършва ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов" в
класа на проф. Желчо Мандаджиев. Ролите му в киното
и театъра са многобройни близо 100 на екрана и над
100 в театъра.
Първата му изява на сцената е, когато той е едва на
24 години. Изиграва Боян в
"Боян магесникът" на Кирил
Христов под режисурата на
Анастас Михайлов. В киното дебютът му е в "Хроника
на чувствата" на Любомир
Шарланджиев.
Работил е от шлосер до директор на театър и депутат
(1990). Преди да покаже таланта си като актьор е бил

три години шлосер матричар
в завод "Светлина" в родния
си град.
Ролята, която му носи
най-голяма слава е тази на
Петко Войвода в телевизионния сериал "Капитан Петко войвода", но запомнящи
са още изявите му като Кубрат в "Ханът и империята",
"Тайната вечеря на Дякона
Левски", "Денят на владетелите", "Краят на песента",
"Приятелите ме наричат Чичо". Той е и Сюлейман Ага
във "Време разделно".
Носител е на много български и чуждестранни награди, сред които: "Златен век"
- огърлие, на Министерство
на културата, "Награда за
мъжка роля" - във филма
"Герловска история" на Десети фестивал на българския
филм - Варна, 1971 г.
Актьорът отказва "Икар"

Китайска и африканска
книга ще спорят за „Букър“

Кандидатите за наградата "Букър" са общо 13. Носителят на наградата "Гонкур" Ерик Вюйар също е в
престижния списък. Точно
китайката Цан Сюе, която
сега има шанс за "Букър",
се споменава и сред евентуалните претенденти за Нобелова награда за литература. А същото важи и за още
един от номинираните - кениеца Нгуги ва Тионго.
Списъкът допълват още
грузинката Нана Еквтимишвили, аржентинката Мариана Енрикес, нидерландците Бенджамин Лабатут и Яп
Робен, както и още един

французин - Давид Диоп.
Има още писатели от Дания, Русия, Германия, Швеция и Палестина.
Една от книгите в листа
на журито вече има българско издание - "В памет на
паметта" от рускинята Мария Степанова. 49-годишната авторка е сред най-награждаваните руски поети, а
романът "В памет на паметта" се превръща в интелектуална сензация в страната
й. Така Степанова печели за
него и най-престижните руски литературни награди, като сега има сериозни шансове и за награда "Букър".

Бижутерийната
фирма „Фаберже“
ще изготви
скъпоценно яйце
за 10-годишнината
на сериала „Игра
на тронове“

Бижутерийната фирма
"Фаберже" ще изготви скъпоценно яйце за "Игра на тронове". Цената на украсеното
с диаманти и рубини ювелирно изделие ще бъде 2,2 милиона долара. Над него работят дизайнера Лийса Талгрен и художничката по костюмите на сериала Мишел
Клептън. Яйцето представлява разтворил криле ален дра-

за цялостен принос заради
липсата на достатъчно грижа от страна на държавата
към сценичното изкуство.
През 2019 г. Васил Михайлов е предложен да получи орден "Стара планина"
Първа степен за изключително големите му заслуги в областта на културата и изкуството. Година по-рано получава и наградата "Паисий
Хилендарски", която се присъжда за стимулиране на
български творци, свързани
с историята и традициите ни
от комисия, която по традиция се председателства от шефа на БАН. "Щастлив съм,
че точно тази награда ме
споходи, каза тогава известният актьор. -Все пак аз още
съм на кон, не съм слязъл
от коня, благодаря, че навреме ми я давате", пошегува
се той.

„С

амо сърцето е
зрящо. Не можете да видите
най-важното с
очите си." "Твоята роза ти е толкова скъпа,
защото си й давал всичките
си дни." "Ти си вечно отговорен за всеки, който си опитомил." Алегоричната приказка за възрастни "Малкият принц", главният герой на
която разкрива дълбините на
човешката душа с прости ду-

кон и вътре в него - миниатюрна корона, която би могла да носи Денерис Таргариен, ако би могла да заеме
"Железния трон". Корпусът
на изделието е от 18-каратово злато с цветна на дъга от
лунни камъни, вмъкнати детайли от виолетов, розов и
син емайл. Брилянтовата драконова опашка е и механизъм за отваряне на яйцето.

„Малкият принц“ празнува
своята 75-годишнина
ми, още от първата си публикация на 6 април 1943 г.,
е станала част от съвременната култура и цитирана по
цял свят, пише "Дойче веле".
Във Франция тази книга
ще бъде публикувана за първи път след края на Втората
световна война и смъртта на

писателя - на 6 април 1946
г. По време на войната произведенията на Сент Екзюпери са забранени в родината на автора от режима
на Виши. Вероятно няма човек на света, който да не
познава главния му герой момче със златиста коса,
мистериозен обитател на астероида Б-612. Обликът на
Малкия принц, както и всички други илюстрации в приказката, е създаден от самия
френски писател Антоан дьо
Сент-Екзюпери. Професионален пилот, той не се завърна от разузнавателен полет над Средиземно море
през юли 1944 г.
Тази най-известна творба на Антоан дьо Сент-Екзюпери продължава да бъде
съкровищница на мъдростта и източник на вдъхновение. "Малкият принц" е преведен на повече от 180 езика, по неговите мотиви са
заснети филми и е написана музика. В тази философска история основният предмет на изследване е душевният свят на човека. Неслучайно писателят посвещава
тази приказка-новела на възрастен. Ето защо първото издание на "Малкият принц",
преведено на немски, се появява в Германия през 1950
г. с предупреждението "Това
не е детска книга".

ÑÂßÒ

9.04.2021 ÇÅÌß

13

:

Íàêðàòêî

Снимки Пресфото БТА
Вчера в Израел в 10 ч. местно
време (7 ч. по Гринуич)
прозвучаха сирени в памет на
жертвите на холокоста. В
продължение на две минути на
територията на страната спря
целият транспорт, хората
излязоха от превозните
средства и застанаха до тях със
сведени глави. Минута мълчание отбелязаха и пешеходците,
хората по магазини и офиси и
учениците и студентите във
всички учебни заведения.
Веднага след сирените в
страната започнаха възпоменателни церемонии в памет на
шестте милиона евреи, които са
убити от нацисткия режим по
време на холокоста през
Втората световна война

Вашингтон и Багдад

Ãðúöêèòå ó÷åíèöè ñå âðúùàò â
ãèìíàçèèòå, íî ñúñ çàäúëæèòåëåí
êîâèä òåñò
ßïîíñêîòî ïðàâèòåëñòâî
îòðå÷å ñúîáùåíèÿ çà
ïðèîðèòåòíî âàêñèíèðàíå íà
îëèìïèéñêèòå ñïîðòèñòè
При високо ниво на
заразени и хоспитализирани Гърция отваря гимназиите със задължително
тестване на ученици и
учители, предаде Епицентър. Пред аптеките се
извиха опашки за безплатни тестове.
Част от експертите от
националния щаб за борба
с коронавируса са категорично против отваряне на
училищата при високо
ниво на заразени в страната. Правителството пое
отговорност с начало на
учебния процес от понеделник - 12 април, заяви
министърът на образованието Карамео. Въвеждат се
изключително строги
мерки за присъствието на
учениците в час. По два
пъти на седмица трябва да
представят документ,
подписан от родителите, че
са направили вкъщи тест и
резултатът е отрицателен.
В случай на положителен
тест се карантинира
целият клас и семейството,
като всички са задължени

да се тестват отново.
Намалява се броят на
часовете в класните стаи и
се увеличават учебните
занимания на открито.
Носенето на маски е
задължително. Учениците
от началното училище
остават на дистанционно
обучение до Великден,
съобщи министърът на
образованието.
Вече два милиона гърци
са ваксинирани. От септември се обмисля задължително ваксиниране на
всички здравни работници,
съобщи премиерът Кириакос Мицотакис.
Японското правителство
вчера направи опит да
успокои бурната реакция в
социалните мрежи, като
изтъкна, че в момента не
планира да ваксинира
приоритетно срещу ковид
спортистите, които ще
участват на олимпиадата,
отхвърляйки медийни
съобщения, че обмисля
такава възможност, предаде Ройтерс.
Възмущението в социал-

Лична лекарка
поставя ваксина на
възрастна дама във
Варел. Германия
регистрира 20 407
нови случая на
заразяване с
коронавирус, става
ясно от публикувани вчера данни на
института за
заразни болести
"Роберт Кох".

ните медии избухна в
момент, когато ваксинирането в Япония изостава
значително в сравнение с
темповете в други развити
държави. Едва 1 милион
души са получили първа
доза от ваксината на
"Пфайзер/Бионтех" от
февруари насам, при
население от 126 млн., а
имунизирането на поуязвимите възрастни хора
ще започне чак идната
седмица.
С наближаването на
летните олимпийски игри,
които трябва да започнат
през юли, случаите на
зараза растат. Вчера в
Токио са регистрирани 545
нови случаи, а губернаторката каза, че ще поиска от
централното правителство
да наложи спешни мерки в
столичния регион. По-рано
агенция Киодо съобщи,
като цитира правителствени служители, че Япония е
започнала да обмисля
възможността да обезпечи

проведоха успешни преговори
за изтегляне на последните
американски бойни части от
Ирак, които бяха разположени
там с цел борба с екстремистите от групировката "Ислямска държава". Двете страни
потвърдиха, че мисията на
САЩ и силите на коалицията
вече се е трансформирала в
мисия за обучение и консултации, което позволява
преразполагането на всички
оставащи в Ирак бойни части.
Графикът ще бъде определен
по време на предстоящите
технически дискусии.
Въоръжени джихадисти
са нахлули с мотоциклети в
полицейско управление в
централната сирийска провинция Хама, след което са взели
в плен десетки офицери и
цивилни. Терористите от
"Ислямска държава" извършиха изненадваща атака в
Сирийската пустиня, отвличайки десетки хора, пише
британският в. "Таймс", като
отбелязва, че това е найголямата операция на джихадистите за последните три
години. Твърди се, че е убит
поне един цивилен, няколко
са ранени, а към осем
войници и полицаи и 11
предполагаеми цивилни
"доносници" са взети като
заложници от групировката
според местните медии. Общо
46 други са били заловени, но
по-късно са освободени.

Актьорът
ваксинирането на спортистите си, участници в олимпийските и параолимпийските игри, до края на юни.
"Първо дайте на баба ми!",
написа потребител в
Туитър. "Всички спортисти
са млади и здрави". Възмущението продължи дори и
след като правителственият
говорител Кацунобу Като
каза, че кабинетът не
обмисля да даде приоритет
на олимпийците. Много
хора отбелязаха, че първоначалният план за ваксиниране дава приоритет на
медицинските работници,
възрастните и на хора с
хронични заболявания, а
редовите граждани едва ли
ще бъдат ваксинирани
преди лятото.
Докато правителството
каза, че работи за провеждането на олимпийските
игри, както е планирано, от
23 юли, голямо мнозинство
японци искат те са бъдат
отменени или отново
отложени.ç

Пайн Тахон, една от найпопулярните знаменитости в
Мианма, които се обявиха
против военния преврат, бе
арестуван от хунтата, преследваща десетки видни личности
в страната. Модел, актьор и
певец, твърде известен в
Мианма и съседен Тайланд,
Тахон бе задържан в жилището на майка си в Янгон и
поставен под стража, съобщиха местните медии. В сряда
24-годишният младеж съобщи
в един от последните си
постове в социалните мрежи,
че "от доста дни не е добре
със здравето". "Сърцето ми се
къса", "Върнете ни нашия
герой" - гневно реагираха
потребителите на интернет,
където Тахон има един милион
фенове, преди да бъдат
затворени страниците му във
Фейсбук и Инстаграм. Той бе
сред първите видни личности
в страната, заклеймили
преврата на 1 февруари
срещу гражданското правителство на Аун Сан Су Чжи и
поискали тя да бъде освободена.

Ôðàíöèÿ îòâàðÿ àðõèâèòå íà Ôðàíñîà Ìèòåðàí çà Ðóàíäà
Франция ще отвори архивите за Руанда на бившия
френски президент Франсоа
Митеран, като част от усилието да се разбере по-добре ролята й в африканската
страна по време на геноцида от деветдесетте години на
миналия век. Това обяви канцеларията на френския президент Еманюел Макрон.
Решението да бъдат нап-

равени за свободен достъп
архивите от 1990-1994 г. цели да създаде условия за
разбиране на ролята на
Франция в Руанда. "Франция се присъединява към народа на Руанда във възпоминанието на геноцида на
тутсите и изразява своето
съчувствие и солидарност с
онези, които са го избегнали и към семействата на

жертвите", се казва в изявлението на канцеларията на
Макрон. Франция също така ще отвори и архивите на
бившия френски премиер
Едуар Баладюр, както и документи, цитирани в неотдавнашен доклад за геноцида в Руанда.
Миналия месец комисия,
учредена от Макрон, заключи, че Франция е била зас-

лепена от колониалното си
поведение в Африка за събитията, довели до геноцида и че следователно носи
сериозна и тежка отговорност. Но в доклада, наброяващ близо 1000 страници,
комисията все пак оневини
Франция в съучастие в геноцида.
Между април и юли 1994
г. около 800 0000 души бяха

избити, повечето етнически
тутси, но също и умерени
хути, в Руанда. След геноцида критици на ролята на
Франция казаха, че тогавашният президент Митеран не
е успял да предотврати кланетата или дори, че той е
подкрепял оглавеното от хути правителство, което е организирало масовите убийства.ç
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17-годишният български щангист подобри рекорда
на Стария континент в изтласкването
Успешното представяне
на България на европейското първенство по вдигане на тежести в Москва
продължава. В дебюта си
на голям форум при
мъжете световният шампион за кадети спечели
сребърен медал в двубоя в
категория 81 килограма.
17-годишният талант събра
двубой от 369 килограма.
Той заслужи среброто в
изхвърлянето със 163 кг, а
в изтласкването извоюва
златото с нов европейски
рекорд от 206 кг, който покъсно постигна и Антонио
Пицолато.
Европейският шампион
Антонио Пицолато (Италия)
защити титлата си, след
като събра двубой от 370
кг. Той спечели изхвърлянето със 164 кг, а в изтласкването също постигна 206
кг, но остана втори заради
по-високото си тегло.
Трети в двубоя се нареди
латвиецът Ритварс Шухаревс с двубой от 347 кг.
Другият българин в кат.
до 81 кг Юндер Бейтула
завърши шести в двубоя с
346 кг. Той се нареди
десети в изхвърлянето със

150 кг, а в изтласкването
завърши четвърти със 196
кг.
Карлос Насар е от
школата на Червен бряг с
треньор Илиян Илиев. Още
в дебюта си на голяма
състезание стана европейски шампион за юноши в
Милано през 2018 г. Година по-късно е със злато от
световното за кадети до
17 г. в Лас Вегас и от
европейското до 15 г. в
Ейлат. Миналата година
спечели световната купа
за младежи от онлайн
първенството в Перу.
Мария-Магдалена Кирева с 95 кг се нареди пета
в изхвърлянето на кат. 71
кг, но в изтласкването
след два неуспеха на 108
се отказа поради контузия.
С три златни, два
сребърни и един бронзов
медала в двубоите България остава лидер в класирането по нации, след
титлите на Надежда МейНгуен, Ангел Русев и
Стилян Гроздев, второто
място на Ивана Петрова и
Карлос Насар и бронзът
на Валентин Генчев.

:

Êàðëîñ Íàñàð ñ åâðîïåéñêî
ñðåáðî â äåáþòà ñè ïðè ìúæåòå

Íàêðàòêî

Футболистите на
Локомотив (Пд)
най-после получиха
заплати. "Черно-белите" са
взели възнагражденията си
за декември. След 20-и
този месец обаче ще
станат дължими и заплатите
за март и отново футболистите ще бъдат с три
месечни възнаграждения
назад. За последно в
Локомотив бяха взели пари
преди коледните и новогодишните празници. Самият
собственик Христо Крушарски на няколко пъти обяви,
че финансовото положение
е тежко. Пловдивският
клуб дължи на НАП близо
190 000 лева.

Челси спечели с 2:0

Едва 17-годишен, Карлос Насар вече печели медали и при мъжете

Нашите са начело и в
общото подреждане по
всички отличия в движенията с 8 златни, 5 сребърни и 3 бронзови медала.
Българското представяне в руската столица ще

завърши в събота, когато
в кат. 102 кг от 11 ч. наше
време ще вдигат Васил
Маринов и Дейвид Фишеров, а в кат. до 109 кг от
17 ч. ще излезе европейският младежки шампион
Христо Христов. ç

символичното си гостуване
на Порто от 1/4-финала в
Шампионската лига. Заради
ограниченията, породени от
COVID-19, мачът се игра на
"Рамон Санчес Писхуан" в
испанския град Севиля,
където ще бъде и реваншът.
Английският тим се възползва по-добре от своите
възможности и изкова
солидна турнирна победа.
Мейсън Маунт откри
резултата в 32-рата минута,
а Бен Чилуел удвои в 85ата. Португалците има за
какво да съжаляват, тъй
като бяха напълно равностойни, а на моменти дори
надиграха своя съперник.
Сега обаче те са поставени
в доста неприятна позиция
преди реванша на 13
април, в който ще трябва
да търсят успех с два или
повече гола.

ÖÑÊÀ èçïóñíà çëàòåí øàíñ
ñðåùó äåñåò îò Ëóäîãîðåö
ЦСКА изпусна златен шанс да победи Лудогорец в първи полуфинален
мач от турнира за Купата на България и завършиха 1:1 на стадион "Българска армия". Гостите от Разград играха повече от половин час с човек
по-малко след заслужен втори жълт
и респективно червен картон на Текпетей. Червените се възползваха от
това и Тиаго откри резултата в 77-ата
минута, но в 83-тата Каули изравни.
Малко преди изравнителното попадение Жул Кейта можеше да покачи на
2:0, откъсвайки се от центъра на терена сам срещу вратаря, но стреля слабо и Кахлина улови.
В стартовите състави на двата отбора имаше сериозни изненади. Новият наставник на "червените" Любослав Пенев остави на пейката националите Петър Занев и Георги Йомов, а Тибо Вион бе извън групата.
В 11-те на разградчани липсваха Кирил Десподов и Клаудиу Кешеру, които се появиха в края на мача.
Треньорът на ЦСКА Любослав Пенев похвали футболистите си след
мача. "Според мен играхме по-добре и заслужавахме да победим с разлика. Както винаги споделям, това е
игра на голове. 1:1 и двубоят остава
отворен. Има реванш и ще продължим в същата линия. Поздравявам
момчетата за добрата игра, справиха се много добре и изпълниха прекрасно указанията. Просто ни липсваше гол. Аз съм треньор, който оби-

ча агресивната игра и атакуващия
футбол. Неслучайно създадохме толкова много положения. Радвам се,
че футболистите много бързо се
адаптираха към това, което им се
задава. Не се шегувам, говоря сериозно, макар че се усмихвам - титлата и купата остават цел", коментира Пенев след двубоя.
Наставникът на Лудогорец Валдас
Дамбраускас заяви, че не е видял
голяма разлика в отбора на ЦСКА.
"Без значение е резултатът, това е
само първото полувреме на този
сблъсък. И двата отбора имаха достатъчно шансове за гол, мачът беше
повлиян от времето, условията бяха
трудни. Изгонването на Текпетей ни
затрудни допълнително, 30 минути
бяхме с човек по-малко. Лудогорец
има в своето ДНК да играе атакуващ
футбол.
Не видях голяма разлика в отбора на ЦСКА. Не успявахме да намерим нужните пасове напред, през второто полувреме се отворихме малко, но дойде червеният картон. Двубоят се промени след него. Дойдохме с идеята да атакуваме. Получихме своята възможност и изравнихме, това поне е нещо положително.
Десподов и другите се върнаха от
ангажименти с националните отбори,
нуждаеха се от повече време за почивка. Имаме доста двубои, които ни
очакват. Шансовете за Купата остават 50:50", заяви Дамбраускас.ç

Звездата на Пари Сен Жермен Килиан Мбапе порази на два пъти вратата на европейския
клубен шампион

ÏÑÆ óäàðè Áàéåðí êàòî ãîñò
ñ äâà ãîëà íà Ìáàïå
Европейският клубен шампион Байерн
(Мюнхен) загуби с 2:3 от финалиста в Шампионската лига от миналата година Пари
Сен Жермен на "Алианц Арена" в баварската столица в първа 1/4-финална среща
от най-престижния клубен турнир в Европа. Реваншът в Париж е на 13 април.
Килиан Мбапе в третата минута изведе
гостите от Париж напред в резултата, а в
28-ата Маркиньос бе точен за 0:2. В 37ата минута Чупо-Мотинг вкара първия гол
за Байерн, а в 60-ата Томас Мюлер изравни. В 68-ата минута Мбапе с втория си
гол в мача донесе победата на своите.
Така тимът на Маурисио Почетино е близо
до търсеното отмъщение за поражението
с 0:1 от баварците на финала на Шампи-

онската лига през 2020 година.
И в двата тима имаше важни отсъстващи
футболисти. Наставникът на баварците Ханзи Флик не можеше да разчита на полската
голова машина Роберт Левандовски, както
и на друг много важен играч в атаката на
мюнхенци - Серж Гнабри. Лева продължава
да лекува травма, докато Гнабри бе аут заради положителна проба за COVID-19.
Аржентинският треньор на ПСЖ Маурисио Почетино пък трябваше да се оправя
без италианските национали Марко Верати
и Алесандро Флоренци, които наскоро дадоха положителни тестове за коронавирус.
Наказан за натрупани жълти картони бе аржентинският халф Леандро Паредес, а нападателят Мауро Икарди е контузен. ç
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Тв програма - петък, 9 април

07.30
08.00
09.00
10.00
10.15
11.00
11.15
12.00
12.30
12.45
13.45
14.00
15.30
16.00
16.30
17.30
17.45
18.10
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00
22.30
23.30
01.20
03.10
03.40
04.40
05.40
06.50

"Антидот" (п)
"Студио Икономика" (п)
Документален филм
ТВ пазар
"Актуално от деня" (п)
ТВ пазар
Музикален антракт
"Хубава си, татковино"
ТВ пазар
"За историята свободно" (п)
ТВ пазар
"Нашият следобед с БСТВ"
Новини
Музикален антракт
"Думата е ваша" - открита линия
ТВ пазар
Музикален антракт
ТВ пазар
Новини - централна емисия
"Актуално от деня"
Документален филм
"Студио Икономика" (п)
Новини (п)
"Актуално от деня" (п)
"Нашият следобед с БСТВ" (п)
Документален филм
"Антидот" (п)
"За историята свободно" (п)
Документален филм
"Нашият следобед с БСТВ" (п)
Музикален антракт

ÁÍÒ 1
05.15 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Обзор "УЕФА Лига Европа"
14.30 Муана - футболното чудо - детски тв
филм /Хърватия, 2020г./
14.45 Малки истории
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Светът на жестовете
16.45 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана
Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Последният печели- забавно-познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 Достоевски - тв филм /2 епизод/
(14)
23.00 По света и у нас
23.30 БНТ на 60 /п/
00.30 Светът и ние /п/
00.45 100% будни /п/
02.40 Култура.БГ /п/
03.40 Извън играта /п/
04.10 Малки истории /п/

bTV
05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно предаване с водещи Златимир Йочев и
Биляна Гавазова
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците и приятели" /п./
13.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
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14.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с.
3, еп. 12
16.00 Премиера: "Малки убийства" - сериал, еп. 62
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 4,
еп. 5
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Безмилостен град" - сериал, еп. 69
21.00 Премиера: "Съни бийч" - сериал, еп. 7
22.00 "Комиците и приятели" - нов сезон
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 5, еп. 10
01.00 "Опасни улици" - сериал, с. 14, еп.
111
02.00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.10 "Втори шанс" - сериал, с. 2, еп. 10

bTV Action
05.15 "Монк" - сериал, с. 7, еп. 6
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Роботи под прикритие" - сериал, еп.
19 - 22
08.00 "Монк" - сериал, с. 7, еп. 6
09.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 6
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал, с. 4, еп. 4
11.00 "Смелите" - сериал, еп. 6
12.00 "Супергърл" - сериал, с. 4, еп. 22
13.00 "Грешки от миналото" - трилър (САЩ,
2018), режисьор Бен Майерсън, в
ролите: Ейприл Боулби, Сидни Суийни, Синди Бъсби, Келси Гризуолд
15.00 "Монк" - сериал, с. 7, еп. 7
16.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 7
17.00 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 1
18.00 "Смелите" - сериал, еп. 7
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на
утрешния ден" - сериал, с. 4, еп. 5
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Лондонград"
- сериал, еп. 22
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Мисията невъзможна"
- екшън, трилър (САЩ, 1996), режисьор Брайън Де Палма, в ролите: Том
Круз, Джон Войт, Еманюел Беар,
Хенри Чърни, Жан Рено, Кристин
Скот Томас, Ванеса Редгрейв и др.
00.15 "Лондонград" - сериал, еп. 22
01.15 "Смелите" - сериал, еп. 7
02.15 "Легендите на утрешния ден" - сериал, с. 4, еп. 5
03.15 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 1
04.15 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 7

bTV COMEDY
05.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
06.00 "Страхотни новини" - сериал, с. 2,
еп. 1, 2
07.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
08.00 "По средата" /п./ - сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
09.30 "Анжелика" /п./ - сериал
10.00 "Дядова градина" - комедия, семеен
(САЩ, 2019), режисьор Рон Оливър,
в ролите: Дани Трехо, Рино Уилсън,
Роксана Ортега, Хал Линден, Линда
Грей, Клинт Хауърд и др.
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
14.00 "Анжелика" /п./ - сериал
14.30 "Столичани в повече" /п./ - сериал
15.30 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно шоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 4, еп. 5, 6
19.00 "По средата" - сериал, с. 8, еп. 7
19.30 "Новите съседи" - сериал, с. 5-7, еп.
39
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 7,
еп. 6
22.00 Премиера: "Анжелика" - сериал, еп.
3, 4

Променливо
Днес облачността ще намалее до незначителна, като малко повече ще са облаците на изток и
там следобед не са изключени слаби краткотрайни превалявания. Сутрин температурите ще бъдат ниски - от минус 1 до плюс 3 градуса. Ще
духа до умерен северозападен вятър. През деня
ще се позатопли и на повечето места максималните стойности ще са от 8 до 14 градуса.
В събота и неделя ще бъде слънчево, а над
западните райони - със средна и висока облачност. Сутрин остава опасността от слани. В събота минималните температури ще са от около минус 1 до плюс 4, а в неделя от нула до 5 градуса.
Дневните стойности ще са от 11 до 16 в събота и
от 13 до 19 в неделя. Ще се появи слаб вятър от
изток.
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bTV Cinema, 21.00 ч., "Гравитация" - фантастика,
трилър, в ролите: Сандра Бълок и Джордж Клуни
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 4, еп. 1, 2
00.00 "Дядова градина" /п./ - комедия,
семеен (САЩ, 2019)
02.00 "Страхотни новини" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал

bTV Cinema
06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал, с.
10, еп. 1
08.00 "Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена" - фентъзи, приключенски (САЩ, Нова Зеландия, 2001),
в ролите: Илайджа Ууд, Иън Маккелън, Орландо Блум, Шон Бийн, Кейт
Бланшет, Мартон Чокаш, Доминик
Монахан, Кристофър Лий, Хюго Уийвинг и др.
11.30 Премиера: "Случаите на Поаро" сериал, с. 10, еп. 2
13.30 "Кинти в небето" - екшън, комедия
(САЩ, 2011), в ролите: Бен Стилър,
Алън Алда, Еди Мърфи, Кейси Афлек,
Матю Бродерик, Тея Леони, Майкъл
Пеня, Желко Иванек и др.
15.30 "Дървото на живота" - фентъзи, драма (САЩ, 2011), в ролите: Брад Пит,
Шон Пен, Джесика Частейн, Хънтър
Маккракън, Тай Шеридан, Фиона Шоу
18.15 "Мостът на шпионите" - трилър, исторически, драма (САЩ, 2015), в ролите: Том Ханкс, Марк Райлънс, Алън
Алда, Остин Стоуъл, Ейми Райън,
Били Магнюсън, Ив Хюсън, Доменик
Ламбардози, Себастиан Кох и др.
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Месец на Оскарите: "Гравитация" фантастика, трилър (САЩ, Великобритания, 2013), в ролите: Сандра
Бълок и Джордж Клуни
22.45 Месец на Оскарите: "Вълкът от Уолстрийт" - биографичен, криминален,
трилър (САЩ, 2013), в ролите: Леонардо ДиКаприо, Роб Райнър, Джона
Хил, Джон Бърнтол, Кайл Чандлър,
Джон Фавро, Жан Дюжарден, Матю
Макконъхи, Шей Уигъм, Марго Роби,
Итън Суплий и др. [16+]
02.15 "Тръмбо" - биографичен, драма (САЩ,
2015), в ролите: Брайън Кранстън,
Даян Лейн, Хелън Мирън, Майкъл
Стулбарг и др.
04.45 "Апостол Карамитев" - док. филм

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.10 "Специален отряд: Лайпциг" - сериал
/п/
06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Мерием" (премиера) - сериен филм

13.30 "Изпитанията на живота" (премиера)
- сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично
шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен
филм
18.00 "Семейни войни" (премиера) - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна емисия
20.00 "Кошмари в кухнята" - риалити
21.00 "All Inclusive" (премиера) - сериал,
сезон 3
22.00 "Отдел Издирване" (премиера) - сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Специален отряд: Лайпциг" (премиера) - сериал
00.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 1
01.30 "Проповедникът" - сериал, сезон 1
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
04.30 "Изпитанията на живота" - сериал
/п/

Êèíî Íîâà
06.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 2 /п/
06.50 "Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм, сезон 1
09.00 "Изпратено с надежда: Пред олтара"
- романтичен филм с уч. на Ерик
Мейбиъс, Кристин Буут, Кристъл Лоу
и др.
11.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 2
12.00 "Снежен блян" - романтичен филм с
уч. на Дийн Кейн, Кристи Суонсън,
Арън Буххолц, Лизи Бойс и др. /п/
13.50 "Коледа от приказките" - романтичен
филм с уч. на Кейтлин Лееб, Ник
Хаунслоу, Джош Дийн, Мелинда Шанкар, Чарлз Шонеси и др.
15.30 "Вестник на властта" - биографична
драма с уч. на Мерил Стрийп, Том
Ханкс, Сара Полсън, Брус Грийнууд,
Брадли Уитфорд и др. /п/
17.45 "Пасажери" - трилър с уч. на Дженифър Лорънс, Крис Прат, Майкъл
Шийн, Лорънс Фишбърн, Анди Гарсия и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 9
21.00 "Мемоарите на една гейша" - романтична драма с уч. на Юки Кудо, Гонг
Ли, Кен Уатанабе, Мишел Йео, Коджи
Якушо, Каори Момой и др.
23.45 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 9 /п/
00.30 "Перфектният човек" - трилър с уч. на
Сана Латан, Майкъл Ийли, Морис
Честнът, Чарлз Дътън, Тес Харпър

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 66
ОТГОВОРИ НА КРЪГОСЛОВИЦАТА
"Ревека". "Евелин". Нирала (Суриякант). МАЛАГА.
Аморим (Енрике). Капаро. Пасати. Скенер. Венета. "Аканат". Барака. Алабин (Пьотр). Ариман.
Лирика. Оратор. Тавани. "Нани-на". Рапана. Палета. Темели. Колело. ОТИКОН. Накити. Манила.
Алатир. "Комита". Кокили. Косило. Скобар. Бокова (Ирина). Вомано. Канара. Камина. ЕНИКАР.
Кираса. Платон. Аратор. Аромат. Марина. Сатира. Асесор. СИРОКО. Оникян (Стефка). Китара.
Карате. "Кенана". "Анатол". Илорин. Паника. Яворов (Пейо). Оварит. "Ралеви". Елатит. Гитана. "Никита". ИКАРУС. Прокат. Котило. Ливада. Тамада.
Магаре. Тамара. Масиви. Апарел. Аполон. Солана (Хосе). Аламан. "Ленора". "Монако". Кимоно.

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

Ìàðèàí Áà÷åâ è
Íèêîëàé Óðóìîâ ñà
ñðåä íîñèòåëèòå
íà "Çëàòåí
êóêåðèêîí"
Театралните награди за хумор и сатира "Златен кукерикон" бяха раздадени от Сатиричния театър за пети пореден
път. Събитието започна след
премиерата на "Сатирично кабаре".
Мариан Бачев бе награден
за ролята си на Чаплин в едноименния мюзикъл от Крис Къртис. Режисьор е Борис Панкин,
Държавна опера - Варна.
За режисура бе отличен Николай Урумов - за "Суматоха",
поставена в Русенския драматичен театър "Сава Огнянов".
"Тук, на тази сцена, се запознах за първи път с Йордан Радичков, репетирайки "Януари"
със Стоян Камбарев. Тогава Пламен Марков беше директор на
този театър, а аз не бях разпределен в това представление.
Тези срещи бях просто уникални, един урок за мен. Благодаря на всички режисьори, с които съм работил", каза Урумов.ç
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Õåëúí Ìèðúí ùå èãðàå Ãîëäà
Ìåèð âúâ ôèëì íà Ãàé Íàòèâ
Сюжетът на филма
"Голда" ще се развива
около решенията на
израелската министърпредседателка по време
на войната на Йом Кипур
от 1973 г. Актрисата ще се
превъплъти в образа на
израелската министърпредседателка Голда Меир
във филма "Голда" на
режисьора Гай Натив,
съобщи електронното
издание "Скрийн дейли".
Продуценти са Майкъл
Кун ("Флорънс Фостър
Дженкинс", "Херцогинята")
и Никълъс Мартин, който
работи и върху сценария.
Очаква се снимките да
започнат в началото на
октомври. Израелският
режисьор Гай Натив бе
удостоен с награда "Оскар" за късометражен
филм за "Кожа". Сюжетът
на "Голда" ще се развива
около решенията на Меир
по време на войната на

Йом Кипур от 1973 г.,
когато силите на Египет,
Сирия и Йордания изненадващо атакуват Израел.
Хелън Мирън е безспорен талант, има над 40
филма в биографията си.
Знаменитата британска
актриса е изпълнявала
ролите на августейши
особи великолепно. На
английската кралица
Шарлот и на Елизабет I и
Елизабет II. Тя е дама
командор на ордена на
Британската империя. Във
вените й има аристократична кръв- тя е руска
аристократка. Хелън е
родена през юли 1945 г. в
предградие на Лондон. По
рождение носи името
Елена Василевна Миронова, баща й Василий Миронов е руснак. Дядо й по
образование е военен
инженер, а бабата е
правнучка на фелдмаршал
Михаил Каменски.

Името й после е променено. Мирън блести с
малки роли в театъра, но
скоро я забелязали като
Клеопатра. Актрисата е
поканена в Кралския

Изложбата "Между две
епохи" и придружаващият я
албум са резултат от направеното проучване и събирателство на произведенията на Андрей Даниел (19522020), пръснати по държавни и частни колекции в страната и чужбина. От 13 април до 13 юни ще видим изложбата "Между две епохи"име което творецът е избрал приживе.
През 2019 г. Андрей Даниел бе поканен да подготви самостоятелна изложба с
екипа на СГХГ. В процеса на
обмисляне какво и как да се
подбере за предстоящата експозиция художникът ни напусна. Загубата на Андрей
Даниел, на неговата богата
мисъл и знания, на паметта
му за преживяното, на възможността за личен избор
и невъзможността за създаване на нови съпътстващи
текстове наложиха преосмислянето на целия проект,
на неговото разширяване и
създаването на албум, с

включена биография и каталожна част, представяща неговата живопис в хронологичен ред.

Äàíèúë Êðåéã ùå ïîëó÷è 100 ìèëèîíà
äîëàðà çà "Âàäè íîæîâåòå"
Британският актьор Даниъл Крейг, който ще изпълни главната роля в продълженията на лентата "Вади
ножовете", ще получи хонорар от 100 милиона долара
за участието си в проекта.
Същата сума ще вземе
и Райън Джонсън, който бе
сценарист и режисьор на
оригиналния филм, за реализацията на продълженията му. Netflix е заплатил общо 450 милиона долара за
правата по създаване на

следващите две продукции.
Снимките на втората лента
от поредицата по сценарий
на Джонсън и продуцирана
от него и Рам Бергман ще
стартират през лятото. Филмът от 2019 г. бе създаден с
бюджет от 40 милиона долара. "Вади ножовете" донесе приходи от 311,4 милиона долара от продажби
на билети по света и номинация за "Оскар" за "найдобър оригинален сценарий" на Джонсън.ç

"Между две епохи" е творческото усещане за принадлежност преди и след, на
граница, на кръстопът. Нап-

равил и правещ своя избор
Андрей Даниел е невероятно последователен в своето изкуство и ще остане неделима част от нашето съвремие. Художник, общественик, преподавател, той е
една от водещите фигури в
изкуството, тласкащи напред българската живопис
от края на 20-и и началото
на 21-и век.
Изложбата е възможна
благодарение на съдействието от страна на семейството на Андрей Даниел, Съюза
на българските художници,
Националната художествена
академия, Националната галерия, държавните, общински и частни галерии в София и страната, неговите колегите - художници и изкуствоведи, и фотографи и частните колекционери.
От издирените и описани в изданието повече от
500 живописни творби посетителите щe видят над 160
от тях, разположени на двата етажа на галерията.ç

:

Èçëîæáà ïðåäñòàâÿ òâîð÷åñòâîòî íà Àíäðåé Äàíèåë

Шекспиров театър. Тук
играе в "Трагедии на
отмъстителя", "Ричард III",
"Много шум за нищо",
"Хамлет", "Двамата веронци".ç

Íàêðàòêî

Мария Бакалова получава
почетен "Аскеер"
Актрисата получава почетен "Аскеер"за посланик на
българското актьорско
майсторство и международна изгряваща звезда.
Решението е на управителният съвет на фондация
"А`Аскеер". Отличията за
постижения в театралното
изкуство се връчват от
фондацията "А`Аскеер" в
театър "Българска армия"
за 30-и път на 23 май, в
навечерието на Празника
на българската писменост,
духовност и култура.
Почетен "Аскеер" се дава
от 2007 г. - за творческа
чест и принос в развитието
на театралното изкуство.
Не се присъжда всяка
година, а при специални
случаи.

Градската галерия във
Варна представя 30
художници
Международна изложба
Pontica стартира на 9
април в ГХГ във Варна. Тя
е проект на независимия
румънски куратор Дан
Тудор Труйка, поканил за
участие с творби 30
художници от Румъния,
България, Испания и
Унгария. Експозицията
събира артисти, които
познават и развиват
пластично неизчерпаемите
теми на културата и
цивилизацията в района на
Черно море, пречупени
през най-новите европейски тенденции. Изложбата
ще гостува в Братислава
през май. Експозицията е
отворена до 18 април.

