Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!

днес

13.05.2022
ПЕТЪК-СЪБОТА

НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

ÁÑÊ: 36%
èíôëàöèÿ íà
ãîäèøíà áàçà
íà íèâî
ïðîèçâîäñòâî

Брой 89 (7938) Год. XXXIII

70 ст. web:zemia-news.bg

36% е инфлацията на годишна база на ниво производство, каза пред БНР
председателят на управителния съвет на Българската стопанска камара Добри
Митрев. "Без компенсации тази инфлация неминуемо ще се пренесе върху
стоките и услугите", заяви експертът. По повод петролното ембаргото срещу
Русия, председателят на БСК изтъкна: "Ако за България няма изключение, категорично трябва да наложим вето. При драстично увеличение на горивата, идва
срив на икономиката ни, на цялата държава, за всеки българин".
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íà COVID-19
Севернокорейският лидер
Ким Чен-ун обяви локдаун
в цялата страна, след
като официално бе
потвърден първият случай
на COVID-19, съобщиха
държавните медии. Ким
"нареди всички градове и
окръзи на цялата страна
да блокират напълно
своите райони". Фабриките, предприятията и
домовете трябва да бъдат
затворени и реорганизирани, за да се попречи
на разпространението на
вируса, се казва още в
съобщението. Властите
потвърдиха, че пробите,
взети от пациенти с
треска в столицата
Пхенян, са идентични със
силно заразния вариант
Омикрон. Същевременно
Северна Корея изстреля
три балистични ракета
край източния си бряг.
Те са били насочени
към източната част на
териториалните води на
Северна Корея, заяви
Южна Корея. ç
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Баскетболната ни звезда
Александър Везенков
изигра нов отличен мач
за Олимпиакос. Грандът
от Атина победи като гост
Аполон Патра с 94:68 в
среща от 26-ия кръг на
баскетболното първенство
на Гърция . Везенков
започна титуляр и се
отличи с дабъл-дабъл 15 точки и 10 борби.
След победата Олимпиакос излезе начело в
класирането с 45 точки,
с една повече от втория
Панатинайкос. Следващата седмица Олимпиакос
ще играе във финалната
четворка на Евролигата в
Белград. На полуфиналите
гръцкият тим ще срещне
шампиона от миналата
година Анадолу Ефес. ç

10 000
äåöà
без забавачка
в София

Îò 2009 ã. äîñåãà
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íîâè äåòñêè ãðàäèíè

10 802 деца са класирани за детска градина
и ясла, близо 2900 свободни места остават за
второ класиране. Общо 23 622 деца участват в
кандидатстването за общинските ясли и детски
градини в София. Неприетите деца са 10 261,
предаде репортер на БГНЕС.
На специална пресконференция вчера
обявиха първото класиране за столичните ясли
и градини.
Преди начало на класирането общият брой
на свободни места в детски градини и ясли в
София е 13 691.
2559 са децата за преместване.
Около 7400 е реалният недостиг на места в
ясли и градини в София, като около 1500 са
децата за градински групи, съобщи директорът
на дирекция "Образование" в Столичната
община Мария Минчева.
От общината припомниха, че в строеж са
20 детски градини, до края на тази година
местната власт очаква да приключи строежът
на 14 детски градини. Всичко това се случва,
въпреки че още от 2009 г., когато бе избрана
за кмет на столицата, Йорданка Фандъкова
периодично обещава строеж на нови детски
градини и решаване на проблема с недостига
на места, за пореден път продължава с говоренето в бъдеще време. ç

В навечерието на
абитуриентските балове
по столичните улици се
носи весел
глъч и ведро
настроение.
Едно от
традиционните места
за сбор на
зрелостниците в
столицата е
площадът
около хрампаметника
"Св. Александър
Невски"

Снимка
БГНЕС

Îùå 10 êîìïàíèè îò ÅÑ ñà îòêðèëè
ñìåòêè â ðóáëè Èòàëèàíñêèÿò
ïðåìèåð
Още десет купувача
на газ са открили сметки в "Газпромбанк", удвоявайки общия брой
клиенти, които се подготвят да плащат в рубли за руския газ, както
изиска президентът
Владимир Путин, съобщи "Блумбърг".
Общо 20 европейски компании са си отворили досега сметки,
а още 14 клиенти са

поискали необходимите документи за отваряне на такива, заяви
източникът, пожелал
анонимност заради
конфиденциалния характер на въпроса. Той
отказа да посочи имената на компаниите.
Блокът засега не
коментира дали въведените от Русия промени
разсейват опасенията
му, но премиерът на

Ìàðèî Äðàãè
îáÿâè, ÷å òîâà
íå å íàðóøåíèå
íà ñàíêöèèòå

Италия Марио Драги
заяви вчера, че компаниите ще могат да плащат за газа в рубли,
без да нарушават огра-

ниченията. Повечето от
вносителите на газ вече са отворили сметки
в рубли с "Газпром",
каза той на пресконференция.
"Блумбърг" коментира, че рублата възобнови засилването си и
е нараснала с 11 на
сто спрямо щатския долар от началото на годината. Така рублата
става водеща сред 31
основни валути, наблюдавани от "Блумбърг". ç
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инистърът на туризма Христо Проданов е отстранил
от работа шефовете на три дирекции във ведомството, които отговарят
за управлението на морските плажове, проектите и
програмите в туризма и административноправното обслужване. Това решение беше дълго чакано от хората
и бизнеса, защото браншът отдавна се нуждаеше
от прозрачност, ясни правила и реални стъпки в борбата с корупцията, особено в областта на концесиите. Публична тайна е, че
плажовете са сред найапетитните хапки в българската икономика (разпределени между мутри и олигарси), а интересите там са
толкова мощни, че се иска истинска смелост, за да
бъде извършена реална
промяна и въведена законност.
Плажовете, крайбрежието и курортите по Конституция са общонационално достояние, но през последните 30 години те се
превърнаха в обект на алчни частни апетити и арогантно презастрояване на
уникалната черноморска
природа. Някога, преди
1989 г., българските курорти бяха зелени, красиви и
благоустроени. Акцентът бе
общодостъпният семеен и
социален отдих на трудещите се и културният туризъм. А сега на Българското Черноморие "баровски" се разположиха печалбарството, презастрояването, бетонирането, престъпността и наркотиците…
Но днес (колкото и да
е невероятно) сме свидетели на първите стъпки за
промяна във философията
на управлението на туризма - особено тези в концесионирането. Тъй като са
много тежки предизвикателствата и кризите, пред
които е изправен министър Христо Проданов - ръстът на цените, обедняването на българите, украинските бежанци, загубата на
традиционния руски пазар
заради русофобската мейнстрийм истерия...
Но убеждението ни е,
че управлението на Министерството на туризма е залог, че секторът няма да
затъне през летния сезон.
Дано този пример стане заразителен и за други министерства, защото разграждането на корупционния
управленски модел "ГЕРБ"
ще се случи само ако бъдат разсечени корупционните възли и корпоративни зависимости и когато бъдат отстранени "калинките" от администрацията. Министър Проданов постави
добро начало - ще видим
какво ще направят другите министри за добруването на България и хората.

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА
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Осем партии ще влязат в
следващия парламент, като найновата политическа формация
"Възход за България" на бившия
служебен премиер Стефан Янев
с лекота преодолява 4-процентовата бариера. Това сочат данни на Центъра за анализи и маркетинг, представени по "Нова телевизия" от социолога Юлий Павлов. Според тях, ако изборите за
парламент са сега, ГЕРБ ще имат
23% от гласовете, "Продължаваме промяната" - 21%, БСП получават 11,8%, а ДПС - 11,6 на сто.
Пета се нарежда партия "Възраждане" с 8,7%, следват "Възход за
България" със 7,6%, ДБ с 6% и
ИТН с 5,1%.
Недоверието към кабинета е
69%, а към Народното събрание

над 77%, отбелязва Павлов, но
в същото време няма ясно изразена нагласа за предсрочни избори, макар такива да се очакват от мнозинството анкетирани

Îêîëî 9000
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Украинските бежанци у
нас ще напуснат хотелите
след 31 май и ще бъдат
пренасочени към държавни почивни бази с извънредни влакове. Това
съобщи вчера ръководителят на Оперативната
група за бежанците към
Министерския съвет
Мариана Тошева, която е
и председател на Агенцията по бежанците. Преместването на украинците
ще стане основно с
влакове, като ще бъдат
подготвени специални
композиции, а към редовните влакове ще бъдат
добавени специални
вагони, за да бъдат
отделени украинците от
останалите, обясни зам.министърът на транспорта Владимир Върбанов.
Прехвърлянето ще стане
на групи - първо възрастните и болните хора, след
това майките с деца и
накрая всички останали.
Според изнесените
данни пристигналите
украинци към 12 май у

нас са 252 826 души. 148
591 вече са настанени.
104 235 украинци са решили да останат в България,
казаха от МС. 52 000 от
тях са жени, 39 143 са
деца. Непридружени от
възрастни са 436 деца. 63
000 украински граждани са
настанени в 1204 места за
подслон към момента,
съобщиха от Министерството на туризма.
До края на седмицата
ще влезе в употреба
дигитална платформа за
събиране на данни за
това колко украинци
имат намерение да
останат в страната,
защото вече има обявено
желание от украински
граждани да напуснат
страната след 31 май,
каза още Мариана Тошева. Близо 70% от украинските граждани имат
нагласа да работят в
страната, около 10% ще
започнат работа, при
условие че децата им са
приети за отглеждане в
градини или дневни

Кадър “Нова телевизия”

(65%), стана ясно от данните на
социолога. Над половината респонденти смятат, че проблемите във
властта могат да се решат чрез вътрешни промени в правителството.

За 45 на сто от хората инфлацията
е най-големия проблем пред страната. Войната в Украйна тепърва
започва да се очертава като такъв.
"Около 10% може да е таванът на "Български възход" на Стефан Янев, коментира също пред
Нова телевизия математикът и експертът по избори Михаил Константинов.
Според доц. Росен Карадимов
от Юридическия факултет на СУ,
който е и бивш председател на
Областния съвет на БСП в Добрич, управлението е слабо и хората търсят алтернатива. "Партията на Янев е припозната като
такава. Колкото повече скандали, толкова повече електорална
маса за "Български възход", коментира Карадимов. ç

Основна грижа за държавата вече става интеграцията на желаещите да
останат в България украинци, каза Мариана Тошева
Снимка БГНЕС

центрове, подчерта тя.
Около 9000 работни
места са заявени за
украинци от наши работодатели, съобщиха от
Агенцията по заетостта.
Работните места са
основно в големите
градове и половината от
тях са постоянни. Над 16
000 души са получили по
375 лв. еднократна помощ, като към момента
издадените заповеди са

22 500, отчете още шефът
на Агенцията по заетостта Смилен Вълов. Украинците имат достъп и до
програмата за топъл
обяд, която се изпълнява
по общини.
Вчерашната пресконференция бе предшествана от телевизионни
репортажи за недоволството сред хотелиери по
Южното Черноморие,
приютили бежанци.ç

Ðàçóçíàâà÷èòå îò çàïàñà ïî÷åòîõà äåëîòî íà ãåíåðàë Âàñèë Êîöåâ
В централата на Съюза на
офицерите и сержантите от запаса и резерва (СОСЗР) Асоциацията на разузнавачите от запаса (АРЗ) тържествено отбеляза
стотната годишнина от рождението на най-дългогодишния ръководител на българското разузнаване ген. Васил Коцев и припомни приноса му за защита на националните ни интереси. Ветераните бяха поздравени от заместник-председателя на Държавна агенция "Разузнаване" Асен
Тутеков. Той определи ген. Коцев като емблематична фигура
на българското разузнаване и
благодари на всички, които са
работили в тази сфера на националната ни сигурност.
Председателят на СОСЗР генерал от запаса Златан Стойков,

Участниците в събитието получиха екземпляр от специалното приложение
"Патриот" на в. ЗЕМЯ, посветено на ген. Васил Коцев
Снимка АРЗ

който им благодари за службата
и за активната работа, като колективен член на Съюза. Преда-

дени бяха поздравления от синовете на генерала - дипломата
Бойко Коцев и стопанския деец

Емил Коцев.
В проявата участваха още
председателят на Национална асоциация "Сигурност" полковник от
запаса Чавдар Петров и председателят на Асоциацията на военните разузнавачи полковник от запаса Младен Младенов.
Дълго за живота и делото на
ген. Коцев говори председателят
на АРЗ Горан Симеонов, който го
характеризира като легенда в професионалните среди и човек с решаващ принос в развитието на
Службата в най-силните й години.
Изказвания и спомени разказаха о. з. генерал Тодор Бояджиев, о. з. генерал Константин
Коцалиев, о. з. полк. Георги Петров и др. офицери от запаса, служители във Външнополитическото разузнаване на България.ç
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Събития
 1327 г. - Подписан е
Черноменският договор
между Втората българска
държава и Византийската
империя от Михаил Шишман
и Андроник III.
 1501 г. - Америко Веспучи
започва своето плаване на
запад, в което установява, че
Христофор Колумб е открил
новия континент Америка.
 1846 г. - Мексиканскоамериканска война: САЩ
обявяват война на Мексико.
 1917 г. - Три селски деца
виждат обявлението на Света
Дева Мария край Фатима
(Португалия).
 1940 г. - Втората световна
война: започва нашествие на
Германия на територията на
Франция.
 1967 г. - Д-р Закир Хюсеин
става първият мюсюлманин президент на Индия.
 1981 г. - Мехмед Али Агджа
извършва атентат срещу Йоан
Павел II на площад "Свети
Петър" в Рим.
 2010 г. - Димитър Бербатов
се отказва от националния
отбор по футбол.
Родени
 1220 г. - Александър
Невски, руски княз, светец
 1844 г. - Цанко Дюстабанов, български революционер
 1935 г. - Ян Саудек, чешки
фотограф

 1948 г. - Желязко Христов,
български синдикалист,
дългогодишен председател на
КНСБ
 1950 г. - Красимир
Стоянов, български политик,
главен секретар на президента на републиката за периода
2002-2012 г., бивш главен
секретар на НС, член и
секретар на ИБ на БСП
 1950 г. - Стиви Уондър,
американски певец
 1953 г. - Асен Гагаузов,
български политик, кмет на
Сливен и министър на
регионалното развитие
 1966 г. - Камен Воденичаров, български актьор
Починали
 1930 г. - Фритьоф Нансен,
норвежки изследовател и
политик, Нобелов лауреат
 1961 г. - Гари Купър,
американски актьор
 1980 г. - Георги Георгиев,
български ветроходец, герой
на НР България
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Íèíîâà: Ïîñåãíàõìå íà 4 ìèëèàðäà
èíòåðåñè â êîëåêòîðñêèòå ôèðìè
ÄÀÍÑ îïðåäåëÿ íàòèñêà è èçíóäâàíåòî íà ãðàæäàíèòå êàòî çàïëàõà
çà íàöèîíàëíàòà ñèãóðíîñò, ïðèïîìíè âèöåïðåìèåðêàòà
Парламентът обсъжда
на първо четене законопроект за събиране на
вземания по потребителски
договори, внесен от Министерския съвет. Целта му
е да се въведат строги и
ясни правила за дейността
на дружествата за събиране на вземания, предаде
БТА.
Предвижда се и създаване на регистър на
колекторските фирми,
въвеждат се изисквания
към дружествата за минимален внесен паричен
капитал, не по-малко от
500 хил. лв., както и в
ръководството им да няма
осъждани лица или такива
с висящи наказателни
производства.
Вицепремиерът и министър на икономиката и
индустрията Корнелия
Нинова посочи, че за пръв
път се урежда статутът на
фирмите, които могат да
събират вземания. Уреждаме правата на потребителите, които досега бяха
абсолютно беззащитни

Нова инвестиция в наука и високи технологии в България бе заявена
от японската фирма "Мейджи". Компанията обяви желание да вложи
средства в лабораторията за разширяване на научна и развойна
дейност в "Ел Би Булгарикум" . На снимката: Вицепремиерът Корнелия
Нинова и посланикът на Япония Н. Пр. Хироши Нарахира в държавната компания за производство на мляко
БГНЕС

срещу това своеволие,
допълни тя.
Нинова коментира, че
ако законопроектът бъде
приет и на второ четене,
българските граждани няма
да дължат повече от това,
което са взели като кредит,
освен законната лихва, и
никой няма да има право
да им слага такси, комисиони. Тя отбеляза, че законът предвижда и тежки

санкции за нарушителите.
За първи път се намери
мнозинство, което има
куража да се изправи
срещу 4 млрд. лева, заяви
Корнелия Нинова. Разбирам, че смятате, че този
законопроект не е съвършен, очаквам между първо
и второ четене да се
направят подобрения,
посочи тя. Нинова призова депутатите от опозиция-

та да преосмислят позицията си и да подкрепят
законопроекта, да прочетат
в секретното деловодство
на Народното събрание
секретния доклад на ДАНС
за колекторските фирми. В
този доклад проблемът с
колекторските фирми е
описан като заплаха за
националната сигурност,
посочи тя.
Според Дани Каназирева от ГЕРБ-СДС този
законопроект защитава
само една много малка
част от задълженията,
които се прехвърлят, а
извън обхвата му са банковите, ипотечните, потребителските, бързите кредити,
което оформя над 80
процента от задълженията,
които се препродават от
колекторските фирми,
допълни Каназирева.
Преди да дискутираме
един закон, поне да го
бяхте прочели, отговори
Нинова. Тя посочи, че
основното, което законът
урежда, са потребителските и бързите кредити. ç

Ïî÷åòíè ïðîôåñîðñêè çâàíèÿ íà ÓíèÁÈÒ çà Èâàí Ãðàíèòñêè
è Âàëåíòèí Êàðàìàí÷åâ
Както ЗЕМЯ вече съобщи, в Деня на библиотекаря
11 май, когато православният свят чества светите равноапостолни братя Методий
и Кирил, Университетът по
библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ), София удостои с почетното звание "професор
Хонорис кауза" двама заслужили титани в областта на
писаното слово и книгите.
Официалната церемония се
състоя в зала "Тържествена",
в присъствието на известни
учени, изследователи, писатели, журналисти, общественици и др. Залата беше изпълнена с млади хора, които с бурни ръкопляскания
поздравиха двамата почетни професори на УниБИТ и
с истинско задоволство изслушаха мъдрите слова на
д. н. Иван Гранитски и г-н
Валентин Караманчев.
В словото си минути след
награждаването Иван Гранитски предаде част от своите въжделения за живота,
като сподели с всички присъстващи, че успелият човек
е четящият и знаещият. Освен това в края на слово си
Иван Гранитски сподели, че
точно в този ден, когато го
награждават, осъзнава колко важно е да прозре една
житейска мъдрост, а именно: "Може да считаш, че си
направил нещо за Отечеството си, само ако си направил всичко за него".
Чл.-кор. на БАН д.н. Иван
Гранитски и г-н Валентин Караманчев тържествено бяха

облечени в академични тоги
- символ на университетското достойнство. На гърдите
им блеснаха огърлиета, символизиращи принадлежността им към академичната колегия на УниБИТ. Ректорът
на УниБИТ проф. Ирена Петева им връчи грамотите,
свързани с техния принос
към културата на България
и към Бутиковия университет на книгата.
В заключение на церемонията двамата почетни професори написаха благодарствени думи в Летописната
книга на УниБИТ. Вълнуващи бяха словата, които Валентин Караманчев написа:
"Благодаря на единствения
университет за книгата в
света!". Иван Гранитски е известен български издател,
журналист, поет, редактор,
критик, публицист. Иван Гранитски е една от най-авторитетните личности в националната ни култура - учен,
писател, критик, публицист,
журналист, издател. С огромен принос към българската култура, образование и
наука. Той е рядък пример
на органично съчетание
между творчески надарения
човек, блестящия организатор и активния общественик.
Иван Гранитски е автор
на над 40 монографии: изследвания върху литературата и изкуството, есеистика,
поезия, детска литература.
Сред тях: "Поезия и поетическо самосъзнание" (1982),
"Марксовата полемика"
(1984), "Време и художест-

вени идеи" (1987), "Литература и национална съдба"
(2004), "Критически етюди"
(2008), "Ловци на метафори"
(2008), "Тринакия" (2013), "Гео
Милев и трагиката на националната съдба" (2014), "Троянският конник" (2021),
"Идеи, образи и Символи"
(2021) и други. Заемал е постовете на зам. главен редактор на в. "Литературен
фронт", главен редактор на
сп. "Черно и бяло" и сп. "Везни", генерален директор на
БНТ, директор на ИК "Хр. Ботев" и ИК "Захарий Стоянов".
Под негово ръководство издателството се утвърди като една от най-авторитетните културни институции у
нас. Освен стотиците томове със световна високохудожествена и научна стойност, Гранитски е единственият издател у нас, благодарение на когото български автори (писатели, учени,
художници, общественици)
масово издават свои монографии и художествени книги. Подобно на големите възрожденски будители, Гранитски организира в големи и

малки градове и селища
премиери на книги, изнася
беседи, участва в дискусии
за бъдещето на нацията, културата и образованието.
Симптоматично е и дарителското му дело.
Валентин Караманчев е
един от доайените на Съюза на българските писатели,
приема се за основател и
пионер на модерното издателско дело в България. Заемал е редица отговорни
постове в духовната сфера:
главен редактор на в. "Народна младеж", директор на
издателство "Народна младеж", първи зам.-председател на Комитета за печата,
първи зам. главен редактор
на в. "Работническо дело",
директор на "Партиздат", генерален директор на Творческо-стопанско обединение
"Българска книга и печат",
зам.-председател на Комитета за култура. Във фонда
на класическата българска
литература е записан романът му "Черешова задушница" - един от върховете на
епиката ни през 80-те години на миналия век. ç
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Èçòî÷íà Åâðîïà
å ãîëåìèÿò
ãóáåù îò ÅÑ
"Източна Европа" е големият губещ от началото
на 21-ви век. В момента тя
плаща 300 - 400 милиарда
долара всяка година на Западна, и основно на Германия.
Източна Европа е в типична "хватка на доминионите", известна още от Римската империя. Това е моделът една държава да се
колонизира, като се подкупи елитът й. Римляните
не са завладявали само с
легиони. Много повече земи са присъединили мирно. Отиват, подкупват местните вождове и те от вождове стават управители на
Римски провинции. Империята ти е зад гърба и с
нея заедно можеш да събереш много повече данъци отпреди. Т. е. това е съюз на елита с империята,
за да се издоят поданиците. Системата е работела
с векове. Прилагана е и от
Англия в Индия например
- там провъзгласявали махараджи от името на кралицата. И после заедно изсмуквали обикновения народ.
В момента ЕС е точно
това. Западът - но основно Германия - подкупва
местния елит чрез еврофондовете. Елитът вкарва
държавата в ЕС и превръща членството в абсолютна религия. Излизането се
превръща в ерес. А вкараната страна се изсмуква
чрез други механизми - изкупуват местни монополи,
търговски вериги, сключват
се неизгодни договори с
дълъг период, които не могат да се сменят при смяна на властта.
Еврофондовете и високоплатените служби в ЕС
за шепа чиновници са "подкупът", платен на елита. В
замяна се завзема пазарът на съответната страна
и той се граби в полза на
западните корпорации. Това става чрез електроснабдяване, водоснабдяване,
топлофикация, чрез западните стоки, монополно налагани в търговските вериги, чрез далеч по-големи и
недостижими за местния
бизнес бюджети за реклама, маркетинг, чрез изкупуване на медии и пр. Съотношението между фондове и източени пазари е полошо от 1:10.
Ако Източна Европа излезе от ЕС и спре тази огромна субсидия, която плаща на Западна, тя може да
е двойно по-богата. Минимум. Това би успокоило обществото и доста би намалило и натиска за емиграция, който е друг начин за
изсмукване. Чрез по-високи заплати Западът прибира най-добрите специалисти на Изтока и така разширява изоставането.
Джоузеф СТИГЛИЦ
Нобелов лауреат по
икономика
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Ïàðëàìåíòúò íå ïðèå íóëåâà ñòàâêà íà ÄÄÑ
çà õðàíè, ëåêàðñòâà è åíåðãîíîñèòåëè
Парламентът отхвърли на първо четене проекта на "Възраждане" за нулева ставка на ДДС за
основни храни, лекарства и енергоносители. "За" бяха 73 депутати
- от ГЕРБ-СДС, ДПС и "Възраждане", 66 народни представители "против", 48 се въздържаха, предава БТА. С промените се предлагаше да бъде въведена нулева
ставка на ДДС за доставката на
някои стоки, сред които хранителни продукти и напитки от малката потребителска кошница, вода и доставка на природен газ,
електроенергия и централно отопление за бита, лекарства и медицински изделия.
Цончо Ганев от "Възраждане"
разкритикува, че четири месеца управляващата коалиция отказва да
обсъди законопроекта, който предвижда лекарствата да са с нулева

ставка. "Повече от два месеца имаме бушуваща финансова криза у
нас и в целия свят", добави той.
"Вашето предложение е неизпълнимо, популистко", отговори му Искрен Митев от "Продължаваме Промяната". Има хора, които разбират от това, работят, ще вземат
най-добрите мерки, препоръча
представителят на управляващите.
От "Има такъв народ" както и

вчера, така и днес, отново настояха в пленарната зала да дойде
министърът на финансите или негов заместник. "Да знаем ще правим ли нещо с ДДС, ще го променяме ли, да знаем какво да правим с този законопроект", обясни
Пламен Абровски. Колегата му Любомир Каримански поиска от председателя на Народното събрание
да не се допуска, когато се разг-

лежда конкретен закон, да има обща политическа пропаганда. Законопроектът е внесен от депутати,
така че не е наложително присъствие на членове на Министерския
съвет, обясни председателят на
парламента Никола Минчев.
В мотивацията към законопроекта сме дали план-сметка за
загубите, които биха последвали,
ако се приеме нулевата ставка,
каза председателят на ПГ на "Възраждане" Костадин Костадинов.
Той посочи, че според Министерството на финансите тя би била
около 2 милиарда лева. "Що се
отнася до това дали предложенията на "Възраждане" са неосъществими, времето ще покаже, още
повече че в ЕС има вече практика за нулева ставка на ДДС върху
храните и лекарствата", каза Костадинов.ç

Òîòàëåí ñðèâ íà èêîíîìèêàòà
ïðè äðàñòè÷åí ñêîê íà ãîðèâàòà
36% å èíôëàöèÿòà íà ãîäèøíà áàçà íà
íèâî ïðîèçâîäñòâî è òÿ íåìèíóåìî ùå
ñå ïðåíåñå âúðõó ñòîêèòå è óñëóãèòå,
êàòî ùå óäàðè âñè÷êè áúëãàðè, êàçâàò
îò Áúëãàðñêàòà ñòîïàíñêà êàìàðà
"Никой не знае в
момента каква е цената
на природния газ. Никой",
каза пред БНР председателят на управителния
съвет на Българската
стопанска камара Добри
Митрев. Попитан как се
отразява енергийната
несигурност и непредвидимост върху бизнеса,
Митрев коментира: "Отчайващо. За май в индустрията никой не знае
каква ще бъде цената на
електрическата енергия,
никой не знае каква ще
бъде цената на природния газ. Ежедневно,
ежечасно се качват
цените на материалите.
Тази несигурност се
пренася върху работниците и служителите, върху
стоките и услугите виждаме как растат с
часове и българският
народ обеднява".

В момента на практика
няма договаряне, има
стоп поръчки, защото
няма как да се даде цена
на стоката, поясни Добри
Митрев. "Имаме на практика една буксуваща
икономика. Правителството не комуникира с нас,
не е споделило с нас
нито една от идеите си.
Няма диалог. От няколко
седмици чуваме, че се
готви антиинфлационен
пакет, но не сме го виждали", посочи още той.
По думите му този пакет
трябва да включва "първо
грижа за индустрията и
икономиката, за работещия българин". "Големият
ефект ще дойде от това
цените при производител,
при преработвател да
бъдат поносими, за да не
се пренасят при цената
на стоките и услугите",
каза той.

36% е инфлацията на
годишна база на ниво
производство, подчерта
Митрев. "Ако няма компенсаторни механизми,
тази инфлация неминуемо
ще се пренесе върху
стоките и услугите. Потърпевши ще бъдат всички
български граждани",
настоя експертът.
На въпрос как ще се
отрази евроембаргото
върху вноса на петрол от
Русия и трябва ли страната ни да иска отсрочка,
председателят на БСК
изтъкна: "Категорично. Ако
ЕК продължи с този план
и България не е включена
в този пакет на изключения, категорично България

трябва да наложи вето.
Ако имаме и драстично
увеличение на горивата,
това значи абсолютен
срив на икономиката ни,
на цялата държава, за
всеки българин".
Предвидимост и яснота
за бизнеса ще има, когато
има възможност да се
сключват дългосрочни
договори за електроенергията, категоричен е Митрев.
Той даде примери с цената
на тока за индустрията в
редица държави и попита
как българската индустрия
да бъде конкурентоспособна, след като у нас 20% е
делът на дългосрочните
договори, а 80% - на
борсата ден напред.ç

ÍÀÏ çàïî÷íà
ïðîâåðêè â 2000
ôèðìè ñ ãîëåìè
ìàòåðèàëíè çàïàñè
Националната агенция за приходите започна проверки в над
2000 фирми в цялата страна заради нелогично високи стойности
на материалните запаси, посочени в балансите им за 2020 г. Данъчните инспектори проверяват наличностите на стоки и ги съпоставят със счетоводната документация. При установени несъответствия ще започнат и ревизии. Контролните действия са част от мащабна кампания на приходната
агенция, насочена към дружества,
посочили в счетоводните си баланси значително увеличение на
наличните в склада стоки, материали или продукция за 2020 г.
Сред тях са облекла и обувки, битова техника, промишлени стоки,
резервни части за автомобили и
много други. Според данъчните е
възможно част от тези стоки да
са отдавна продадени без документи или да липсват по други причини.
В края на миналата година НАП
изпрати предупредителни писма до
11 600 фирми в страната заради
нелогично високи материални запаси на обща стойност над 9 млрд.
лева. В резултат на информационната кампания, голяма част от
тези дружества са направили съответните корекции, като са начислили дължимия ДДС за липсващите или бракувани стоки, а някои са отразили това и в годишните си декларации за облагане с
корпоративни данъци за 2021 г.
Кампанията на НАП продължава, като от началото на 2022 г. до
момента данъчните са се свързали с над 1300 от наблюдаваните
фирми, за които не е логично поддържането големи материални запаси, а до края на май още 150
ще получат телефонно обаждане.
По този начин приходната агенция ги информира за възможността, ако са пропуснали да отчетат
продажби, липси или брак на материални запаси в минал данъчен
период, да извършат необходимите корекции и да внесат дължимия ДДС.
Материалните запаси са счетоводна категория, която най-общо означава съхранявани на склад
стоки, материали или продукция.
Всички дружества в извадката поддържат материални запаси на значителна стойност в продължение
на години, което противоречи на
икономическата логика.ç

Ñúäúò íà ÅÑ îñúäè Áúëãàðèÿ çà ñèñòåìíî çàìúðñÿâàíå íà âúçäóõà ñúñ ñåðåí äèîêñèä
Съдът на Европейският съюз осъди България за неизпълнение на задълженията й по директивата на Европейския парламент от 2008 г. за качеството на атмосферния въздух и за
по-чист въздух, съобщиха от евросъда.
Съдът постановява по делото, заведено от Европейската
комисия (ЕК), че България не е
гарантирала в югоизточната си

част на страната да не се превишават системно пределно допустимата норма на серен диоксид в периода между 2007 и
2018 г. включително. България
не е приела, смятано от 11 юни
2010 г., подходящи мерки, за
да гарантира спазването на почасовите и дневните пределно
допустими стойности за серен
диоксид в югоизточната част на
страната. В случай че България

не промени ситуацията, ЕК може отново да заведе дело пред
Съда на ЕС, като поиска да бъдат наложени и финансови санкции, които могат да бъдат под
формата на еднократна сума и/
или дневни плащания.
Министърът на околната
среда и водите Борислав Сандов коментира на брифинг по
повод решението на евросъда,
че то е очаквано, защото Бъл-

гария системно неглижира този въпрос, даже обратно - работи срещу предписанията, които се дават от ЕК.
Сандов подчерта още, че
решението на евросъда повдигало два тежки въпроса пред
България, защото първо не засяга само Гълъбово, а цяла Югоизточна България, където попадат и други големи горивни инсталации, което означава там

серните диоксиди трябва да бъдат изцяло в нормата, за да бъде затворена наказателната
процедура.
Второ, решението на съда
може да не позволява България да работи с дерогация и
това да означава затваряне на
много повече тецове. Това би
било много тежко за нереформираната българска енергийна
система.ç
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Музите на известните писатели
и художници
Клод Моне "Жена с чадър"

Прекрасните книги са
вдъхновени по правило от
необикновени жени. Става
дума за отношения между известни писатели и дами, които събират овациите на обществото. Били са времена,
когато актрисите са търсели
подкрепа в писателското съсловие. Така са се родили и
много любовни истории.

Âèêòîð Þãî è
Æóëèåò Äðóå
Авторът на "Парижката
Света Богородица" често
търсел музата си… сред красивите парижки жени. Говорело се, че има цял бележник с имена и координати
на дами от висшето общество. Дали това са били мимолетни увлечения, историята мълчи, но е факт, че остава с Жулиет Друе половин век.
Запознават се, когато вече е женен, но нищо не може да попречи на страстта
им. Някои източници твърдят, че Друе пише на своя
възлюбен общо 17 хиляди
любовни писма. А се срещат

в театъра, по време на четене на пиеса на известния
писател.
Самата Жулиет била ухажвана жена, тя на практика
слага край на социалния си
живот в името на Юго. Помагала му, като вършела секретарската работа, и живеела в скромно жилище. А той
й посвещава стихосбирката си
"Песни на здрача".
Виктор Юго остава край
нея и в най-тежките й мигове, когато наистина здрачът се спуска… Утешава я,
развеселява я… грижи се за
Жулиет до последния й
миг. А самият той си отива от света две години покъсно.

Åðèõ Ìàðèÿ Ðåìàðê è
Ìàðëåíå Äèòðèõ
Любовната им история
започва във Венеция - срещат се случайно в ресторант.
Оказва се, че ги свързват
много неща. Например и
двамата обръщат гръб на нацистите. Когато се запознават, вече са известни - всеки в своето поприще. Мар-

лене е снимала "Синият ангел", който й носи международна популярност; Ремарк
е създал "На Западния
фронт нищо ново".
Постепенно отношенията

им се изпълват с напрежение и се превръщат в емоционална бомба. Писателят
ревнува, а актрисата си дава
сметка колко деструктивно
влияние си оказват един на

Изложба „Атон: Цветове на вярата“
Изложбата "Атон:
Цветове на вярата"
на известния гръцки
фотограф Стратос
Калафатис ще може
да се види в София
от 12 май до 16 юли
в галерия "Синтезис".
"Планината Атон
трудно се поддава на
заснемане не само
защото монашеската
общност отхвърля
фотографията като

оскверняващ акт, а и
поради нуждата от
продължително наблюдение за разкриване на същността й. Тя
е забулена зад живописна семиотика, причудлив фолклор и непоклатими притчи за
чудеса. В общата атмосфера на безмълвие
и загадъчност се
преплитат минало и
настояще, традиция и
свобода, мощ и сла-

бост, мрак и светлина.
На Атон няма булеварди, а само прашни пътища, чиито криволици непременно отвеждат до изумителни
места. От там започват тайнствените пътеки към манастирите,
аязмите и пещерите,
до малките убежища и
килии на отшелниците, добрали се по собствен път до същността на живота", разказ-

ва Стратос Калафатис.
"Оригинален разказ за фотографско
приключение, довело
до разработване на
уникална продукция едновременно документална и поетична
- прекрачваща далеч
отвъд обичайното
споделяне на преживявания", пише френският критик Кристиан Кажол.

Живописното ждрело на река Андъка
Едно малко познато място се намира на
крачки от Дряновския
манастир, но повечето
посетители дори не разбират какво са пропуснали. Това е ждрелото
на река Андъка.
Не е като ждрелото
на река Ерма, по-скоро
отсъства в пътеводители, туристически сайтове и класации. Намира
се до Дряновския манастир и пещерата Бачо
Киро. Всъщност е част
от Дряновската екопътека. Може да стигнете
по пътеката до реката,
да погледнете каньона
надолу и да се насладите на спокойствието и
чистотата. Внушително
е как водата си е пробила път през мощните
скали. Дълги години на
постоянство, воля, търпение. Не е особено
трудно да се слезе надолу по каньона, а и си

струва. Редица малки водопадчета дълбаят скалите, които се извисяват на десетки метри нагоре. Дървените стълби

и мостчета от екопътеката са в окаяно състояние, а на места направо липсват.
Точно между три

скали е сгушен Дряновският манастир. А отдолу минава мостчето
към пещерата Бачо Киро.

друг. Затова решават да сложат край на своята любов.
Дитрих продължава напред благодарение на Жан Габен, а за Ремарк остава писането. Друга негова книга,
"Триумфалната арка", разкрива част от преживяното. По
ирония на съдбата следващата любов, която писателят
преживява, е с актриса - Полет Годар. Запазено е едноединствено писмо - от времето, когато Ремарк е много
болен. Марлене му пише, използвайки името, с което се
обръщала към своя любим:
"Скъпи Алфред, изпращам ти
цялото си сърце".
Художникът Клод Моне
дава начало на импресионизма. Най-знаменитата работа на Моне е от серията
"Водни лилии". Критиците
считат, че известност му донася "Камила. Портрет на
дама в зелена рокля". Творецът рисува своята муза и жена Камила Донсе - дълги години единствен модел за него. Нейното лице се вижда
дори на картината "Японка".
Моне живее с Камила само
15 години и тя умира, но
геният е подхранван емоционално от безкрайната любов на тази жена към неговото изкуство.

Юлий Цезар и убийството му
Повече от
две хиляди
години след
смъртта си
Юлий Цезар
остава една
от най-великите фигури
в историята.
Успехите, които носи на
Рим, оформят
поколенията
през вековете
след него и
името му се
превръща в
синоним на
"император".
Макар да е
най-известен
като пълководеца, победил галите и удвоил териториите на Рим, той е също блестящ оратор,
талантлив писател, опитен политик.
В един момент от кариерата му, повече хора
се опасявали, че Цезар ще се самопровъзгласи
за монарх, което би означавало край на Сената,
затова започнали заговори за убийството му. В
характера му се преплитат смелост и амбиция,
чест и суета. Доста хора са участвали в нападението над него - най-вече за да е сигурно, че
нито един от тях няма да бъде подведен сам под
отговорност. Покушението не е тайно, а става
на заседание на сената: една определена група
хора, наречени Liberatores, пробождат Цезар 23
пъти, само един от които е фатален.
Според историческите извори и според Шекспировата драма това е моментът, когато той извиква: "И ти ли, Бруте, сине мой?". Това са последните думи на Цезар, макар че Брут не е син
на императора, а негов довереник и един от наследниците му. Според една от теориите Цезар
сам е пожелал убийството си, тъй като здравето
му се влошавало и искал да избегне унижението, което щяло да последва, когато видят, че е
слаб.
Юлий Цезар безспорно е една от най-известните исторически личности. Той лично допринася за това като първият, изсякъл лика си върху
монета. Макар мнозина да го смятали за тиранин, той отдава много за просперитета на Римската империя.
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Една пета от влечугите по света
са застрашени от изчезване
Една пета от влечугите
по света са застрашени от
изчезване, предаде Асошиейтед прес, като цитира
нова подробна оценка на
хиляди видове. Констатациите са публикувани в
списание "Нейчър".
От 10 196 анализирани
вида влечуги, 21 процента
са класифицирани като
"застрашени", "критично
застрашени" или "уязвими",
включително емблематичните за Южна и Югоизточна Азия качулати змии.
"Този труд е много
сериозно постижение, като
добавя към нашите познания още информация къде
са застрашените видове и
къде трябва да работим,
за да ги защитим", каза
екологът от университета
"Дюк" Стюарт Пим, който
не е участвал в проучването.
Подобни оценки бяха
направени на бозайници,
птици и земноводни,
давайки насоки на властите как да се очертаят
границите на националните паркове и да се разпределят екологичните фондове.

Работата върху изследването на влечугите, в
което са участвали почти
1000 учени и 52-ма съавтори, започва през 2005 г.
Реализацията на проекта
се забавя заради предизвикателства при финансирането, разказва съавторът Брус Йънг, който е
зоолог в научната органи-

зация с нестопанска цел
"НейчърСърв".
"Вниманието е фокусирано много повече върху
по-космати, пернати
видове гръбначни животни с цел опазването им",
обяснява той. Йънг
подчертава, че влечугите
също са очарователни и
от съществено значение

за екосистемите.
Галапагоската морска
игуана, единственият
гущер в света, адаптирал
се към морския живот, е
класифицирана като
"уязвим" вид, каза съавторът Блеър Хеджис, който е
биолог. На този вид
влечуги са били необходими пет милиона години,

за да се адаптира към
търсенето на храна в
морето, каза той. Специалистът се опасява "колко
еволюционна история
може да бъде загубена,
ако този единствен вид
изчезне".
Шест от видовете
морски костенурки в света
са застрашени. Седмият
вероятно също е в беда,
но учените нямат данни,
за да направят класификация.
В световен мащаб найголямата заплаха за
влечугите е унищожаването на местообитанията им.
Ловът, инвазивните видове и климатичните промени също създават рискове,
каза съавторът Нийл Кокс,
мениджър в отдела за
оценка на биоразнообразието на Международния
съюз за опазване на
природата.
Влечугите, които живеят в горски райони, е повероятно да бъдат застрашени от изчезване, отколкото в пустинята. Това се
дължи на факта, че горите
са обект на голямо унищожение от хората.

Туристите в Източните Родопи търсят
непопулярни обекти
Обектите в област Кърджали и
в Източните Родопи с добър достъп се запазват като предпочитана дестинация, но се наблюдава и
друга тенденция", казва Георги Кючуков - екскурзовод.
"Напоследък има много голям интерес към обекти, които не са толкова популярни. В това число можем
да включим водопада на сътворението при село Долна кула в община
Крумовград, Шейтан дере под стената на язовир "Студен кладенец", во-

допада Марф край Джебел".
Зе тези места туристите все почесто разбират от социалните мрежи благодарение на ентусиасти, които разказват подробно за посетените от тях места и допълват със
снимки.
Заедно със съпругата си са издали туристически пътеводител, в
който са описали 7 еднодневни
маршрута с 21 обекта в Източните
Родопи, места за настаняване и изхранване. Сред тях са както най-

популярните от региона - Перперикон, Татул и пещерата Утробата, така и набиращите популярност Шейтан дере и Кромлех при
село Долни Главанак, община Маджарово.
"Смятаме, че трябва да включим замъка Питион при Орестиада, Димотика като атрактивен град,
Суфли, центъра за наблюдение на
птици Дадя и обекти около Комотини, за да върнем туристите отново тук."

Красотата на невероятните езера Особености на европейците, които
Боденското езеро се
намира на границата
между Германия, Австрия и Швейцария. Езерото Констанц, както
още е известно, е място за практикуване на
водни спортове. Наблизо се намира Рейнският водопад и няколко замъка.
В германската си
част отдавна е смятано за ривиера. В него
се намира райският остров Майнау, или Остро вът на цветя та.
Майнау е засаден със
стотици видове рози,
рододендрони и далии.
В градините и оранжериите му има и много
екзотични цветя, стотици видове дървета и тематични градини. Едно от малкото места на
света, където можете да
се качите на истински

Женевското езеро

шокират американските туристи

цепелин. Атракцията се
предлага край германския град Фридрихсхафен.
Митичното женевско езеро е на границата между Франция и
Швейцария. Женевското езеро се протяга във
форма на полумесец,
опира в Алпите и се е
окичило с приза "найголямо езеро в Швейцария". Едно от най-невероятните места по
крайбрежието му е за-

Културният шок е едно от най-хубавите неща на пътуването - показва, че животът може да тече и по различен начин. Това важи
в пълна сила и за американците, които стъпват на Стария континент и се изправят пред
гледки, за които трудно намират обяснение.
Американски туристи споделят някои от
нещата, които най-силно са ги изненадали,
когато са посетили някоя от европейските
държави. Ето някои от
споделените мнения:
"Когато за пръв път
бях в Испания, беше
22.30 ч. Слънцето все
още не беше залязло...
родители стояха, пиеха и си почиваха, до-

падният бряг, който е
като амфитеатър под
небето със спираща дъха гледка към Монблан.
Около езерото има
над 100 плажа, повечето от които са обществени и с безплатен достъп. Заради голямата
дълбочина (над 300 м)
в езерото плават кораби със сериозни размери, които свързват населените места по бреговете му.

като децата им търчаха наоколо. Усещането
беше за спокойствие и
удобство".
Други пишат: "Европейците се обличат
за всеки повод. Не носят спортни панталони
и маратонки. Дори и
за да отидат само до
магазина, се обличат

добре. Във Франция хората си взимаха двучасова обедна почивка.
Някои магазини имаха работно време, разделено на две, защото
просто затваряха за два
часа, за да се забавляват. Повечето хора изглеждаха по-щастливи
и спокойни като цяло".
Трети казват: "Усещането за лично пространство е много различно. Първо те шокира и се чувстваш малко клаустрофобично, но
после свикваш. Разликата не е толкова драстична, докато в Щатите, несъзнателно не
застанеш много близо
до някого на опашката
и той не започне да ти
мята разярени погледи".
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Музеят „Белведере“
и вечните творби
на Густав Климт
Австрийската галерия на
двореца "Белведере" е открита през 1903 г. в оранжерията под името "Съвременна
галерия" по настояване на
виенските художници. През
смяната на вековете Виена
се слави като център на съвременното изкуство. Днес в
музея "Белведере" влизат колекции живописни творби от
много епохи, от Средновековието и барока до XXI век.
Един от художниците на
виенския сецесион е Густав Климт.

Творците от неговото обкръжение се стремели да открият Виена за съвременното изкуство и предали
свои картини и скулптури в
чест на "Съвременната галерия". Такава творба е
например "Равнината близо до Оверн" на Винсент
ван Гог през 1890 г.
В края на Първата световна война "Австрийската
галерия", както се нарича до
2007 г., вече има много картини, в това число на Климт
и Егон Шиле. До 2000 го-

дина галерията разполага с
33 работи на Климт, но не
всички на законно основание.
През 1907 г. Климт рисува портрет на Адел Блох-Бауер I, съпруга на Фердинад
Блох. Изображението на дамата е преплетено със злато
и сребро в орнаментите си.
Най-известният портрет на
Климт - наречен "Златната
Адел", е изложен за посетителите през 2000 г. Стойността на картината се оценява на 100 милиона евро.

Кирстен Дънст стана на 40
Феновете на филмите за
Спайдърмен със сигурност
разпознават лицето на
Кирстен Дънст.
Жената, която влезе в
кожата на Мери Джейн Уотсън и я превърна в своя
собствена. Тя навърши 40
години, а това ни кара да
се удивим колко бързо минава времето. Дънст е родена на 30 април 1982 г. в
Ню Джърси. Едва на три

години участва в телевизионни реклами, без дори да
подозира, че скоро няма да
слезе от сцената. След развода на родителите си се
мести заедно с майка си и
брат си в Лос Анджелис, откъдето постепенно нейната
звезда изгрява.
Дебютът й в киното е
през 1989 г. в антологията
New York stories. Година покъсно, участва във филма
The Bonfire of the Vanities като дъщерята на героя на
Том Ханкс. Звездата й в
света на киното изгрява с

ролята на вампирката Клаудия в "Интервю с вампир",
с участието на Брад Пит и
Том Крус.
Критиците са впечатлени от големия талант на
малкото момиче. Казват, че
нейната актьорска игра засенчва дори тази на двамата й известни екранни
партньори. "Може би като
малка съм имала един поглед в очите си. Такъв, като
на по-възрастна душа, отколкото като на другите момиченца" споделя тя за
Vanity Fair.

Криминалният жанр се ражда преди 181 години
Едгар Алан По е бащата на жанра - а първата творба е Error!
Hyperlink reference not
valid. Новелата излиза
в априлския брой на
Graham's Magazine
през 1841 г.
Макар че списанието се издава във Филаделфия, сюжетът изпраща читателите в
Париж. На една улица
там е извършено жестоко двойно убийство,
а да разкрие извършителите се заема ексцентричен детектив.
Минава време, преди някой да нарече такива творби "детективски" или криминале.

Първоначално самият
писател определя сюжетите си като "логически" или "разкази за
умозаключения". В
тях на читателя се предоставя загадка, която
после се разрешава
чрез сложен процес,
важна роля в който играят интуиция, логика, наблюдателност и
проницателни изводи.
Писателят има
много последователи
или просто обожатели.
За таланта му с възхита говорят и неговите колеги като Шарл
Бодлер, Конан Дойл,
Оноре дьо Балзак,
Жорж Сименон, Фьо-

дор Достоевски…
Интересен факт е,
че от самото списание
изплащат на По феноменалния хонорар от
56 долара. Авторът получава за публикуваната поема "Гарванът"
скромните 9 долара.
Разбира се, новаторство е и да създадеш образ като Огюст
Дюпон - главния герой и същевременно
детектив в разказа.
После той се появява
и в други творби на
писателя - например
"Загадката на Мари
Роже". Дори за един
Шерлок Холмс се твърди, че стъпва върху ха-

рактера и някои качества на Дюпон. Самият Артър Конан Дойл
признава: "Всяка от

„Света Ирина“ - великолепно
място за концерти
"Света Ирина" е бивша
православна църква, разположена в двора на двореца
Топкапъ в Истанбул, Турция,
днес превърната в музей. Тя
е катедрална църква на Вселенската патриаршия преди
освещаването на "Света София" през 360 година.
Днес музеят служи предимно за концертна зала за
класическа музика поради
необичайно добрата си акустика и внушителна атмосфера. В нея от 1980 година

всяко лято се провеждат повечето от концертите на Истанбулския международен музикален фестивал.
Благодарение на това, че
след завоюването на Константинопол "Света Ирина"
не е превърната в джамия,
тя запазва в общи линии
оригиналния си вид. Църквата е класическа кръстокуполна базилика.
"Света Ирина" е единствената византийска църква
в Истанбул, която е запази-

ла оригиналния си олтар.
Големият кръст над олтарната конха, където обикновено в православната традиция се поставя изображение на Христос Пантократор, е уникален пример за
иконоборческо изкуство. В
притвора са запазени мозайки от времето на Константин Велики.
В църквата има саркофаг,
в който според легендата са
мощите на Константин Велики.

творбите на Едгар
Алан По е коренова
система, от която се
развива цялата ни ли-

тература… Къде точно
е било криминалето,
преди По да му вдъхне живот?"
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Скандална изложба за древната
еротика в Помпей
Похотливи сцени
изчервяват лицата на
нова изложба в музея под
открито небе Помпей, в
италианския регион
Кампания, в подножието
на вулкана Везувий. Тя е
посветена на еротичното
изкуство и сексуалността в
древния римски град,
където изобилстват скулптури и картини на гърди
и задни части. Археолозите, които правят разкопки
в града, разрушен от
изригването на близкия
вулкан Везувий през 79 г.,
първоначално са били
изненадани да открият
еротични изображения
навсякъде - от градински

статуи до фрески по
таваните.
След първите разкопки
на обекта през XVIII век
в таверни, термални бани
и частни домове са открити пикантни изображения.
"Става ясно, че това е
град, в който чувствеността, еротиката са постоянно присъстващи", казва
пред АФП директорът на
обекта в Помпей Габриел
Цухтригел. "Първоначално откритията предизвикваха ужас, смущение и
любопитство и бяха
възприети от някои като
чудесна възможност да се
замислят за връзката с

телата си и голотата по
съвсем различен начин."
Неаполитанският крал
Чарлз VII, който финансира разкопките, затваря
някои от по-неприличните
находки в таен кабинет в
Неапол, като ги показва
само на хора с доказан
морален авторитет. Този
таен шкаф се съхранява и
до днес в Археологическия
музей в южния италиански град.
Изложбата, която ще
продължи до януари 2023
г. и обединява около 70
творби, започва със
статуя на бог Приап римски символ на плодородието и просперитета.

Филм на Сорентино с четири
награди „Давид ди Донатело“

Сорентино и Фелипо Скоти

Филм на Сорентино
"Божията ръка" получи четири награди "Давид ди Донатело".
Наградите са за най-добър филм, режисура и операторско майсторство. Също и за актрисата Тереза
Сапонанджело победила в
раздела "Най-добра актриса от втори план".

Режисьорът е убеден, че
това е най-добрата лична
филмова история за самия
него. Действието се развива през 80-те години на
миналия век. Филмов разказ за юноша от Неапол,
чийто живот се променя, когато в града пристига футболистът Диего Марадона.
Филмът грабна Гран

При на журито на Венецианския кинофест. Сорентино е един от най-известните режисьори на Италия.
Неговият филм "Великата
красота" е награден с "Оскар", "Златен глобус" и
BAFTA. Заснел е сериалите "Младият папа" и "Новият папа", филмите "Младост", "Лоро".

Людмила Филипова представи „Божият ген“ - нов роман
Людмила Филипова представи
за първи път пред публика новия
си роман "Божият ген". Александър Кадиев води събитието на 9
май в Националната библиотека,
изд. "Ентусиаст".
Книгата разкрива има ли връзка между Иисус Христос и Йоан
Кръстител, защо днес това е поважно от всякога. Поглед към
най-ревностно пазените тайни в
християнския свят. Древни загадки и тайни, останали засекретени
хилядолетия наред в религия, архитектура и изкуство, започват да
се разнищват и намират своите
отговори, водещи към древните

тракийски земи и техните първи
обитатели. А там се крие истина,
която човечеството не е имало очи
да види досега.
Книгата е отнела дълги години
работа на писателката. Тя е събирала данни, провеждала е разговори с представители на християнската религия, учени, историци и
различни специалисти. Много от
разкритията, които прави в предишните си книги, я водят до задаването на нови въпроси и написването на "Божият ген".
Какво се крие зад историческия
образ на Иисус? Кой всъщност е
Предтечата и къде са открити единс-

твените доказано автентични негови мощи? Защо те са така желани
от масони, дарвинисти и могъщи
тайни служби от цял свят и какво
може да разкрие извлечената от тях
ДНК? Съществува ли скрит код зад
Розата на компаса, Пентаграма на
Венера, най-старата писменост и
иконата "Мадоната с щиглеца"? И
защо важни ръкописи на Чарлз
Дарвин изчезват мистериозно от
библиотеката на университета в
Кеймбридж? Има ли неразгадано
послание в мистичните текстове на
песните от сборника "Веда Словена"? Това са част от въпросите, засегнати в романа.

„Гроздовете на гнева“ на Стайнбек - „Пулицър“ за романа
и два „Оскара“ - за филма
Една от най-известните
творби на Джон Стайнбек несъмнено е романът "Гроздовете на гнева" (The Grapes of
Wrath), написан през 1939
година и смятан за класика
в жанра на 20-и век. Романът отразява кризата, сполетяла хиляди дребни фермерски семейства през Голямата депресия в Америка от
30-те години на 20-и век. В
България романът е излизал
и със заглавието "Гневът на
мравките", изд. "Народна култура" през 1960 г.

Преди 82 години, на 6
май 1940 година, творбата
на Стайнбек е отличена с
наградата "Пулицър" за роман. Филмът по романа с
участието на Хенри Фонда
през 1941 г. е номиниран
в седем категории от Академията за кино и грабва
две награди "Оскар". През
1962 година Стайнбек е
удостоен с Нобелова награда за литература за "реалистичното си и творческо
писане, комбинирано с
чувство за хумор и остри

обществени възгледи".
Той е единственият в света, който преди церемонията казва пред репортерите,
че "не заслужава" наградата, а в речта си говори за
други автори, които заслужавали уважение от негова
гледна точка. Известно е, че
писателят е бил почитател
на Хемингуей и Фокнър.
През септември 1964 година Стайнбек е удостоен с Медал на свободата на САЩ
от президента Линдън
Джонсън.
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Мъжки пасианс
Изсипете на килима
всичките си чорапи.
Отделете всички скъсани и ги изхвърлете в кофата.
А сега отделете всички, които не са чифт.
И също ги изхвърлете.
Ако накрая на килима
не е останал нито един чорап, значи - пасиансът Ви
излиза!

Не разбирам защо жените харесват котките.
Те не идват, когато ги
повикаш.
Не изпълняват това,
което им кажеш.
Обръщат ти внимание
само когато им скимне.
Обичат да мърсуват
навън.
А вкъщи - предимно
дремят.
С други думи - всичко,
което жените мразят у
мъжете, те харесват у
котките!
При шефа на цирка идва жена - дребничка, с
очила, същинска божа
кравичка. Казва:
- Искам да стана при
вас укротител на тигрите!
Шефът се засмива:
- Ами, ето ги там тигрите, точно са се разбеснели, ходете да ги успокоите.
Жената спокойно влиза в клетката и се развиква оглушително:
- ИЗРОДИ! КРОТНЕТЕ
СЕ!
Тигрите направо приседнали от изненада, а
един по-малък се опикал
чак.
Ошашавеният директор:
- Вие така сте правили и на предишната си работа...?
- Да.
- А къде?
- Класна съм на седми "Б", в спорното училище...
- Скъпа, защо постоянно ме наричаш "съкровище"?
- Защото, скъпи, хората непрекъснато ме питат
откъде съм те изкопала.
Възрастен мъж при
врачка:
- Помогнете ми да се
избавя от едно проклятие,
което ме преследва от 40
години!
- Ще направя всичко
каквото мога! А как звучеше проклятието, което
са ви направили
- Обявявам ви за мъж
и жена!
- Не е прилично да се
казва чистачка, казва се
хигиенистка.
- Добре. Дясната хигиенистка на колата ти не
работи!
Ходил Вуте на лекция
на тема "Ген и околна среда". Връща се и Пена го
пита
- Кажи, Вуте, какво
разбра от лекцията?
- Амии... виж сега, Пено, да ти обясним... аз
съм рус, със сини очи, ти
си руса, със сини очи, и
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децата ни са руси, със сини очи - това е от гена.
Комшията е кестеняв, жена му е кестенява, а децата им са руси, със сини очи - това е от околната среда.
Живял някога красив
млад момък. Но злата
орисница го орисала да
може да казва само по една дума на година. И влюбил се момъкът. И млъкнал... седем години мълчал... седем думи събрал...
и отишъл при Красавицата и й казал: - Обичам те!
Омъжи се за мен сега!
А Красавицата си извадила слушалките от
ушите и казала:
- К'во?
Отива човек на автобусна спирка и гледа
един чакащ си върти ръката.
- Абе, човек, да те питам, ти защо така си въртиш ръката?
Другият му отговаря:
- Работя от 25 години
в завод за електрически
крушки и просто така съм
свикнал.
- Е, как така бе? Аз
работя 30 години в ма-

газин за грамофонни
плочи и да не би да ми
има нещо, да не би да
ми има нещо, да не би
да ми има нещо, да не
би да ми има нещо...
Прибира се мъжът
вкъщи и на входа го посреща разплаканата съпруга:
- Мили, току-що котката изяде котлета, който
бях приготвила...
- Успокой се, скъпа,
ще ти купя друга котка!
Едно време жените
търсеха сред всички мъже поне един красавец...
Сега търсят сред всички красавци поне един
мъж...
На пазара:
- Извинете, копривата
по 25 лв./кг ли е вече?
- Ами, да, вижте цените на металите на борсата!
Киргизстан е найужасният кошмар на САЩ.
6 000 000 мюсюлмани
с китайски лица, говорещи на руски!

- Пешо, обичаш ли ме?
- Много те обичам, Миме!
- А ако утре умра какво ще направиш?
- Ще полудея!
- Имах предвид - ще
се ожениш ли за друга?
- Еее, сега... то, от луд
човек - всичко може да
се очаква!
Защо жеравите летят
в клин, а не - в колона по
един?
Защото, ако първият
спре рязко - ще си нанижат човките в задниците!
Как се снима българско порно с медицински
сестри?
Сестрата прави тройка с доктора и пациента.
А през две минути някой влиза само нещо да
попита!
Две непознати жени в
асансьора на голям жилищен блок:
- Много измъчена ми
изглеждате, случило ли се
е нещо? - пита едната.
- Не, но проблемът е
в мъжа ми - отговорила
другата. - Той постоянно
иска да правим секс. Имаме вече пет деца, правила съм и няколко аборта,
не мога повече. Не знам
какво да правя…
- Има решение - успокоила я първата. - Когато
настоява, пращайте го да
се катери по стълбите до
последния етаж на блока.
Като се върне, вече ще е
изморен и няма да Ви

тормози за това.
- Смятате ли, че ще
помогне?
- Сигурна съм! При
други действа.
След месец двете жени пак се засичат в асансьора.
- Съветът Ви се оказа
много полезен - започнала радостно потърпевшата. - Всеки път когато поиска, го пращам до последния етаж, а после той
не ме закача повече на
тази тема.
- Радвам се за Вас.
- Искам да Ви благодаря. Нека пием по кафе
някъде!
- ОК, заповядайте при
мен. Ще пийнем, ще поговорим...
- С удоволствие. Вие
къде живеете?
- И аз съм в този вход.
На последния етаж...
Животните, които са
останали много малко, ги
записват в червената
книга...
А пък тези, които все
още са много - в готварската...
- Скъпи, отивам у мама, ще се върна в неделя. Да направя ли нещо
за теб?
- Не, това е достатъчно!
Кума Лиса, Баба Меца
и Кумчо Вълчо ще ги взимат войници. Отишли на
военна комисия. Първо
влиза Кумчо Вълчо. Показват му един автомат
"Калашников".
- Какво е това?
- Не знам - отговорил
Кумчо Вълчо.
- А това какво е? - показват му една тухла.
- Тухла четворка.
- Правилно. Отиваш в
строителни войски.
Влиза Кума Лиса. Показват й един автомат.
- Какво е това?
- Не знам - отговорила Кума Лиса.
- А това какво е? - показват й една тухла.
- Тухла.
- Правилно. И ти отиваш в строителни войски.
Отвън Баба Меца ги
пита:
- Как се уредихте за
строителни войски?
- О-о-о, много лесно.
Първо ти показват някаква тъпня. Ти казваш, че
не знаеш какво е. После
ти показват една тухла.
Казваш че е тухла и си
готова за строителните
войски.
Влиза Баба Меца. Показват и един автомат.
- Какво е това?
- Не знам - отговорила Баба Меца.
Военната комисия си
замълчала. Баба Меца се
огледала:
- Тука трябва да има и
една тухла.
- О-о-о-о! Значи така?
Чудесно! Отиваш в разузнаването.

приложение
СЪБОТНИК
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Законът за висшето образование от 1996 г. насам
е променян на парче десетки пъти, а проблемите в сектора продължава да се множат. Тази година, според вече утвърдената у нас порочна практика, бръкнаха сериозно в него през друг закон, който няма общо със
сложната материя на висшето образование - през
Закона за държавния бюджет 2022. В него първо
много ясно е записано, че
на държавните вузове се
дават допълнително 20 млн.
лв. за увеличение на възнагражденията (понеже се
вдигна и минималната работна заплата). След това
обаче чрез преходните разпоредби е постановено условие: първо атестирайте
по нов начин преподавателите, пък след това ще дадем парите. До 30 април МС
трябваше да утвърди методика с критерии и показатели за атестирането и за
заемане на академичните
длъжности, след което висшите училища да я претворят в правилниците си, да
направят комплексна оценка за качеството по професионални направления и тогава да разпределят парите за заплатите. А годината си тече…

Възниква обаче
правен казус
- атестирането се извършва според разпоредбите на
закон и не може да се променя от МС. А този закон
- за развитието на академичния състав (ЗРАС), казва, че критериите за атестиране си ги определя сам
всеки от вузовете в правилника си. Наложи се
МОН да прибегне до поправки в… правилника за
приложение на ЗРАС. В
сайта на министерството
са оповестени за обществено обсъждане до 30 май
два проекта - за промените в правилника към закона и за методиката и критериите, които ще бъдат утвърдени от МС. Това обаче създава нова правна неразбория, защото според
Закона за висшето образование (ЗВО) например
при две отрицателни атестации преподавателят се
освобождава и срокът за
следваща атестация е на
три години за нехабилитираните и 5 години за професори и доценти. Според
новите правила обаче новата атестация трябва да
е след една година, което
според преподавателите не
е достатъчно, за да се изпълнят записаните в новия
ред изисквания за брой
публикации, ръководство
на докторанти и пр. Освен
това законът за бюджета
се отнася само за парите
за 2022 г. и няма как чрез
него да се установят трайни норми, отнасящи се за

дейността като цяло. За
целта като минимум би
трябвало първо да се направи поправка в ЗВО. По
принцип развитието на
критериите за атестиране
и заемане на академични
длъжности е за приветстване. Всички сме свидетели как в последното десетилетие след премахването на ВАК вузовете по собствените си местни критерии взеха да произвеждат
професори "на кило", след
което започна епична битка да бъдат въведени поне
минимални национални
критерии за заемането на
всяка академична длъжност. Накрая това все пак
стана, а сега очевидно се
прави опит те да бъдат конкретизирани и разписани
подробно. Както се знае
обаче, пътят към ада е постлан с благи намерения. Огромно недоволство предизвикват самите критерии и
изисквания. В тях най-голямо предимство и наймного точки при оценяването носят публикациите в
световните бази данни
Scopus и Web of Science.
За тях се дават 150 точки,
докато за публикуване на
научни трудове в други рецензирани издания - само
60 точки. Ако в много направления за професор са
нужни 150 точки, то 130 от
тях трябва да са от двете
световни бази. Според преподаватели само за публикуването на една статия в
тях са нужни над 1000 евро, а нашите преподаватели и учени такива пари не
могат да си позволят. Пък
и може ли количественият
показател в науката да се
поставя на първо място и
да зависи от пари, негодуват във висшите училища.

Най-големият проблем обаче е за хуманитарните и обществените науки.
В цитираните световни
бази данни публикациите са
главно от областта на природните науки и математиката, където ученият трябва задължително да е в час
със световното развитие на
съответната област и да
има приноси в нея. Но колко публикации в Scopus и
Web of Science може да се
очакват от изследовател,
който проучва наследството на Константин Фотинов
например или - за да сме в
крак с днешното крадене на
историята ни - на Охридската книжовна школа, да
речем. На не един научен
форум у нас е било подчертавано, че в днешната Северна Македония например
държавата отпуска луди пари на историчарите, за да
превеждат опусите си и да
ги разпространяват по света. У нас такова нещо няма. Нашите хуманитаристи

превеждат научните си
трудове с огромни усилия
заради по принцип много
слабо финансираната ни наука - на последно място сме
в ЕС по процента от БВП
за наука. По думите на министър Николай Денков в
интервю по БНР, новите
правила се въвеждат с цел
повишаване на качеството
на преподаване и на изследователската дейност и
съпротивата идва от такива висши училища, в които
70 % от преподавателите не
покриват поставените изисквания. Може да има и такива случаи, но главното
е, че учени, които се занимават с изследване на националната литература, история, култура, с българското право, пък и с геология или аграрни теми дори,
отнасящи се само за родната ни територия, няма как
да се радват на масов интерес откъм Scopus и Web
of Science. А тъкмо тези изследвания са най-важните
в национален план, би трябвало оценката за тях да е
на друг принцип. Излиза, че
новите правила дискриминират учените,

които се занимават
с национална
тематика.
И ми прави впечатление
един твърде странен факт и в средното ни образование, а сега и във висшето
ударите са все върху онова, което се отнася за националната идентичност на
българите. Дали пък "Америка за България" примерно, чиито подопечни взеха
активно участие в осакатяването на програмите в
средното образование, не
е проявила интерес и към
онова, което става в университетите ни. Едно е сигурно - изискванията очевидно са писани от представители на природните науки, те са подходящи за химици, физици, математици,
но са в ущърб на историци
или на изследователи на литературата и езика, на правистите. Ще пострадат не
само хуманитаристиката и
обществените науки у нас,
но и цели университети от
класически тип. По каква
логика една публикация в
Scopus се смята априори
за по-качествена от тази,
която е публикувана в рецензиран български сборник? Затова преподавателите на много места в страната започнаха да събират подписки против приемането на новите правила.
Нищо чудно при така разписаните критерии дори
много от професорите, които за защитили дисертациите си и са се хабилитирали в много по-взискателната и адекватна за науката система на ВАК, да се
окажат под изискуемата ба-

Акад. Николай Денков

риера от точки. И след като миналата година от вузовете принудително бяха
изхвърлени 1000 хабилитирани лица на възраст около 65 години, сега ще се
окаже, че се е задала втора лустрация на качествени кадри от досегашната
система. А младите хора,
които поемат попрището на
знанието у нас, вече са
твърде малко. Дали е направен анализ например в
колко от висшите ни училища няма кандидати за докторантура? До края на 2021
г. акад. Николай Денков

настояваше за съвсем друга политика
във висшето образование преструктуриране на системата, като всяко висше училище бъде насочено към
онези направления, които
са традиционни за неговия
профил и в които то е найсилно. Политика, даваща
надежда за правилната посока, защото в момента
икономика например се
преподава на… 39 места в
страната - в 25 висши училища и 14 филиала. В случая количеството има малко общо с качеството, ако
съдим по данните от Рейтинговата система на вузовете у нас. Според данните
на НСИ за текущата учебна година пък вузовете у
нас дори са се умножили и
сега са 54. Преподавателите в тях са 12 800 на основен трудов договор, а преподават общо 20 695 души.
Т. е. 7895 са т. нар. летящи
куфарни преподаватели, които обучават студенти на
няколко места. И пак според Рейтинговата система,
има висши училища, в които над 48% от завършилите
студенти работят на позиции, които не изискват висше образование! Пари,
хвърлени на вятъра за обучението им в общо 52 професионални направления
със стотици специалности.
Затова реформите наистина трябва да започнат от
подреждането на сектора основно чрез кардинални
промени в системата за акредитация на висшите училища и за приема на студенти.
Не е ясно защо минис-

тър Денков изостави намерението си за оптимизиране на системата по посочения начин и тръгна в съвсем друга посока, която е
като че ли точно обратната. В парламента чакат второ четене поправки в Закона за висшето образование, според които вузовете може да сключват помежду си споразумения за
съвместно обучение на студенти. Вузът титуляр с програмна акредитация в дадено направление е координатор, той задължително
поема първия семестър, а
партньорите участват с обучение за поне половин
учебна година. Дипломите
се подписват от ректора на
водещото висше училище
или от всички участващи като партньори ректори. Правилото "парите следват студента", т. е. порочното финансиране на вузовете според бройката студенти, се
запазва. Може би тук-там
ще се спести по някой лев
от обучението в сродни факултети или катедри. Но от
тези врътки, простете за израза, хаосът в системата ще
стане тотален. Контролът
кой, как и къде обучава ще
бъде почти невъзможен. В
крайна сметка, вместо да
се свият несвойствени направления и дори висши училища, които показват пониско качество, те просто
ще бъдат прикрити зад това "съвместно обучение" и
ще продължат да си съществуват.
И още нещо много важно. Всичките промени и
изисквания отново се отнасят единствено за държавните висши училища. На
практика частните вузове отпадат окончателно от правилата в Закона за висшето образование и могат да
си правят каквото си искат
- от приема на студенти в
каквито им хрумне направления до атестирането на
преподавателите и заемането на академични длъжности. Освен че това е нонсенс в държава, която признава еднакво дипломите от
тях, това е и откровена неравнопоставеност по форма
на собственост и повод да
се оспорват разпоредбите.
Велиана ХРИСТОВА

ÑÂßÒ
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Снимки Интернет

Íàêðàòêî

Кремъл заяви вчера, че ходът, който предприе Финландия за присъединяване към НАТО, със "сигурност" е заплаха за Русия и разширяването
на военния блок няма да направи Европа и света по-стабилни.
"Разширяването на НАТО и приближаването на алианса до нашите
граници няма да направи света и нашия континент по-стабилни и посигурни", заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Той каза пред
журналисти, че стъпките, предприети от Финландия, са повод за
съжаление и основание за даване на симетричен отговор. Президентът
и министър-председателката на Финландия казаха по-рано вчера, че
страната им трябва да кандидатства за членства във военния съюз
НАТО "без отлагане". Според Песков отговорът на Русия ще зависи от
"практическите последици на този процес, от напредването на военната инфраструктура към нашите граници".

Външните министри

Ïóòèí: Çàïàäúò å ãîòîâ äà ïîæåðòâà îñòàíàëèÿ
ñâÿò çàðàäè ãëîáàëíîòî ñè ãîñïîäñòâî
Àâòîðèòå íà àíòèðóñêèòå ñàíêöèè íà ïðàêòèêà óäðÿò ïî ñîáñòâåíèòå ñè èêîíîìèêè
Вината за глобалните
последствия от санкциите
срещу Русия, в това число
евентуален глад в редица
държави, лежи изцяло
върху западните страни,
които заради своето
глобално господство са
готови да пожертват целия
останал свят. Това заяви
руският президент Владимир Путин на съвещание
по икономическите въпроси, цитиран от ТАСС.
Антируските санкции
вече провокират глобална
икономическа криза,
отбеляза Путин. "Техните
автори удрят по своите
собствени граждани", заяви
Путин, като изтъкна, че
инфлацията в някои страни
вече доближава 20%. Той
добави, че по силата на
обективните икономически
закони "санкционната
обсебеност" на Запада
води до сложни последствия за европейските
граждани и най-бедните
страни в света. По думите
му, "отговорността за това
е на западните елити. А
Русия на свой ред се
справя с външните предизвикателства."

Руският президент Владимир Путин заяви, че през
тази година Русия очаква рекорден добив от зърно - 130 млн. т,
от които 87 млн. т пшеница

Путин обърна внимание,
че редица държави вече се
сблъскват с опасността от
настъпване на глад, а при
продължаване на санкциите против Русия трудно
обратими последствия ще
възникнат и за ЕС. "Авторите на тези санкции се
ръководят от късогледи и
прекомерни политически
амбиции и русофобия и на
практика удрят по собствените си национални инте-

реси, по собствените си
икономики, по благополучието на своите граждани",
изтъкна руският президент.
На фона на настъпващата глобална криза
рублата показва най-добра
динамика сред световните
валути, отбеляза Путин.
"На фона на рекордното
положително салдо във
външнотърговския баланс
укрепва и курсът на националната ни валута",

отбеляза той. Някои тенденции в руската икономика се нуждаят от особено
внимание, подчерта Путин
и даде за пример намаленото вътрешно търсене и
продължаващото съкращаване на паричните средства по сметките на гражданите и предприятията.
"Очевидно е, че тези
фактори оказват влияние
върху икономическата
активност. Тези рискове
трябва да бъдат намалявани, включително като се
опираме на успешния опит
от работата ни в условията
на пандемията през 2020 2021 г.", посочи Путин.
Президентът отбеляза,
че през тази година Русия
очаква рекорден добив от
зърно - 130 млн. т, в това
число 87 млн. т пшеница.
"Ако това се случи, а ние
наистина разчитаме на
това, то ще бъде рекорд в
цялата история на Русия.
Това ще ни позволи не
само да осигурим вътрешните си нужди, но и да
увеличим доставките на
глобалния пазар за нашите партньори", подчерта
Владимир Путин. ç

Ïðîåêòúò „Òðàäèöèîííè ïðàçíèöè ïðè ñúñåäà“
ìåæäó Ñóðäóëèöà è Ïðàâåö ïðèêëþ÷âà
Приключва изпълнението на проекта "Традиционни празници при съседа" по Програмата
за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България - Сърбия 2014-2020 г. с реф.
№ СВ007.2.13.188. Партньори по проекта са Сдружение "Самодеен театър Бария" от община
Сурдулица /Водещ партньор/ и НЧ "Заря 1895", гр. Правец.
Вече приключват дейностите по проекта.
Народно читалище "Заря 1895" гр. Правец придоби сценична техника за осветление с пулт
за управление и озвучителна техника съдържаща с озвучителен пулт. Придобитата съвременна
техника допълва наличната и ще подобри качеството на сценичните изяви на читалището във
всички дейности, като увеличи и надгради възможностите за разнообразна дейност.
Изработени са рекламни материали с логото на програмата, популяризиращи проекта ролбанери, брошура, бележници, химикалки, тениски, чаши, афиши, папки.
Няколко пъти в градовете Сурдулица, Правец и Враня, на Власина е представен разработеният и подготвен съвместен концерт-спектакъл на двата състава "Приказка за нашите общи традиции - театър и музика", включващ "Сватба по съседски" и "Ветрената мелница". Той е резултат на
съвместната дейност на партньорите от България и Сърбия. Представянето на спектакъла се
посрещна с голям интерес от страна на публиката в двете страни и предизвика широк отзвук сред
обществеността. Съвместният спектакъл предоставя на публиката едно уникално съпреживяване
на близките традиции и ценности. Чрез него партньорите представят общото нематериално културно наследство от двете страни на границата България-Сърбия, включващо Лазарова събота и
Лазаровден, Цветница, Гергьов ден, Великден, ритуала "пеперуда" с обичай, песни и танци за
дъжд, съвместна сватба между момък от Сурдулица и девойка от Правец.

В Правец се проведе форум за повишаване на капацитета от използването на нематериалното културно наследство, който събра на едно място заинтересованите страни от трансграничния регион. Представените теми запознават с важните проблеми и възможни решения по отношение на повишаване резултатите от капитализирането на ефекта при използване на нематериалното културно наследство и наличните ресурси за устойчиво развитие на туризма в трансграничния регион с фокус върху съвместните традиции и наследство на общността. Целта е разширяване на мерките за фестивален туризъм с по-силен трансграничен елемент, по-широкото представяне и популяризиране на нематериалното културно наследство.
На 10, 11 и 12 май във гр. Сурдулица се проведе културен и художествен лагер, където
участниците в неформална среда и работни групи се запознават с изкуството на театъра и
спектакъла, с фолклора на трансграничния регион, със съвместяването на театралното и фолклорното изкуство чрез пърформанс, както и възможностите за сътрудничество между фолклор и
театър и разширяване на потенциала им за развитието на културен туризъм, свързан с организиране на съвместни представления и обмяна на опит в областта на културното сътрудничество.
На 14 май в Правец е заключителната пресконференция по проекта в гр. Правец.
Реализираните дейности по проекта "Традиционни празници при съседа" допринасят за постигане на основната цел - стимулиране на балансираното и устойчиво развитие, популяризиране
на фестивалния туризъм, постигнато чрез капитализиране и представяне на нематериалното културно наследство в Правец и Сурдулица. Основен резултат от изпълнението на проекта е, че
осигури възможност за широко сътрудничество и обмен в областта на културата. Създадоха се
близки взаимоотношения и добри връзки с възможност за разширяване на обмена на добри
практики между културните институции от двете страни на границата, за участие в последващи
фестивали и надграждане дейностите по проекта. Сътрудничеството продължава!
Проектът е съфинансиран от ЕС чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ - ИПП България - Сърбия
Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програмата
за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България-Сърбия 2014-2020, CCI
No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на
Народно читалище "Заря 1895" - Правец и по никакъв начин не трябва да се възприема като
израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

на страните от Г-7 се
събраха вчера в Германия за
тридневна среща, на която
ще обсъдят войната в
Украйна, енергийната
сигурност, доставките на
храни, отношенията с Китай
и промените в климата. Като
гости са поканени първите
дипломати на Украйна и
съседната й Молдова, която
се опасява, че може да
стане следващата мишена на
руско нападение. Министерската среща на Г-7 в курортния център Вайсенхаус, на
Балтийско море, протича
при изключителни мерки за
сигурност. За охраната на
проявата са ангажирани
около 3500 полицаи.

Европейската комисия
ще премахне постепенно
временната рамка за
държавна помощ, приета
през 2020 г. заради пандемията от COVID-19. Тя
позволи на страните членки
да преодолеят сериозни
затруднения в икономиката
в контекста на заразата.

Испанското
правителство
назначи нов директор на
Националния разузнавателен
център, след като се наложи
да уволни досегашния - г-жа
Пас Естебан, заради подслушване на политици с
шпионския софтуер "Пегас".
Новият директор също е
жена. Това е 65-годишната
Есперанса Кастелейро. Тя е
филолог по образование, но
е в разузнаването от 1983 г.
Заемала е различни длъжности, включително и в
чужбина. От 1 юли 2020 г. е
държавен секретар по
отбраната, а преди това е
била директор на кабинета
на министъра на отбраната
Маргарита Роблес.

Бившият президент
на Грузия Михаил Саакашвили бе откаран вчера за
лечение в частна болница
заради силно влошено
здраве след два периода на
гладна стачка в затвора.
Негов адвокат каза, че е
уведомен за прехвърлянето
в тбилиска клиника, но
подчерта, че не е получил от
затворническата администрация никаква информация за
здравословно състояние на
клиента му. 54-годишният
Саакашвили, който имаше
задочна присъда от 2018 г.
за злоупотреба с власт, бе
арестуван през октомври м.
г. при завръщането си в
Грузия след няколко години
изгнание. Той заяви, че е
дошъл, за да агитира в
полза на опозицията на
предстоящите тогава избори.
В писмени отговори на
въпроси на Ройтерс миналия
месец Саакашвили казва, че
се нуждае от "спешна
медицинска помощ", каквато
не получава в затвора. По
думите му пребиваването
зад решетките го е довело
до "тежко неврологично
състояние".

ÑÏÎÐÒ

Нещата, които
се случват в
българския
футбол, са
прекалено
примитивни,
заяви
треньорът на
Левски
Треньорът на Левски
Станимир Стоилов говори
преди предстоящото в
неделя от 17 часа дерби с
ЦСКА за Купата на България. Мъри не пропусна да
коментира състоянието и
отношенията в българския
футбол, определяйки ги
като "примитивни". "Купата
през 1991 година ми беше
първи трофей и оттам ми
стартира кариерата със
синия екип. Сега отборът
се представя на прилично
ниво. Пътят, по който
вървим, е дълъг и сложен.
Големите ми страхове
първо бяха и са да спасим
Левски от финансов фалит.
После трябва отборът да
играе добре и да държи
ниво, което да радва
хората и те да се върнат
на стадиона и с тяхната
помощ да вървим напред.
Двете неща са по-важни отборът да се стабилизира
и да се спасим финансово", заяви Стоилов.
"Левски се връща към
корените си. Основан е от
група левскари. Дълго
време е издържан от
група хора. С новата
инициатива хората ще

Ñòàíèìèð Ñòîèëîâ: Ñòðåìèì
ñå äà áúäåì êàòî Ëóäîãîðåö

55-годишният Станимир Стоилов смята, че с помощта на спонсори и
феновете моделът "бащица" в българския футбол може да се промени

помагат финансово и ще
имат мнение по това кой
да ръководи любимия
отбор. Начинание, което
започнахме с открити
лица. Ако се провалим, се
проваляме всички. Ако
Левски нямаше тези задължения, които има, клубът
може да се издържа първо
от спонсора, а и от феновете. С тези средства ще е
достатъчно Левски да
съществува на добро ниво
в България. Моделът
"бащица" не е толкова лош,
но бащиците на случиха на
хората, които да им развиват клуба. Тези средства,

ÖÑÊÀ èìà ïîâå÷å ïîáåäè ïîä
ðúêîâîäñòâîòî íà Íèêîëà Ïîïîâ
Назначението на Никола Попов за главен съдия на финала
за Купата в неделя предизвика
бурна реакция в Борисовата градина, в която беше намесен и
треньорът на "сините" Станимир
Стоилов. В декларацията пишеше, че Мъри е близък с Попов.
Наставникът реагира остро и отсече, че Гриша Ганчев е свикнал
да назначава реферите.
Никола Попов ще ръководи за
пети път вечното дерби ЦСКА Левски , но за първи път ще изведе двата отбора на финал за

Купата. Балансът до момента е в
полза на "червените". Те имат три
победи и една загуба. Попов е
отсъждал две дузпи - една за Левски, реализирана от Прохазка, и
една за ЦСКА, пропусната от Тиаго Родригес.
В мачове само за първенство
реферът е свирил 38 мача на ЦСКА.
Балансът на "армейците" е 26 победи, 8 равенства и 4 загуби. В
срещите само за първенство Попов е ръководил 34 мача на Левски. Балансът на "сините" е 20 победи, 7 равенства и 7 загуби.ç

Ïëàìåí Êîíñòàíòèíîâ å ñðåä
êàíäèäàòèòå çà ñåëåêöèîíåð íà Ðóñèÿ
Бившият селекционер на националния отбор на България по волейбол Пламен Константинов е сред
кандидатите за наставник на националния тим на Русия. Това обяви
генералният секретар на Всерусийската федерация по волейбол (ВФВ)
Александър Яременко. Той заяви,
че специалистите, които могат да
заменят финландеца Туомас Самелвуо начело на "Сборная", са Константин Брянский, Алексей Вербов,
Александър Климкин или Пламен
Константинов.
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Фаворит за поста бе наставникът на Зенит (Казан) Алексей
Вербов, който изведе своя тим
до безапелационно първо място
в редовния сезон на Суперлигата на Русия, спечели Купата, като записа 36 поредни мача без
загуба във всички турнири начело на клуба. На полуфиналите в
Суперлигата обаче Пламен Константинов и воденият от него Локомотив (Новосибирск) сразиха
фаворита Зенит (Казан) с 3:0 и
се класираха за финала.ç

които се насочваха,
отиваха в неправилни
решения и действия.
Първите ми големи постижения, които направихме,
бе в модела "бащица" на
Тодор Батков", допълни
треньорът.
Стоилов бе попитан и
за това каква промяна има
в българския футбол в
последните 13 години,
когато той не бе част от
него. "За съжаление, не
мога да бъда ласкателен
към този период, в които
ме нямаше. Има изчистване на колегиалност между
клубовете, между играчи и

треньори. Условията и
материалната база са
твърде далеч от средноевропейския футбол.
Където и да погледнем
около нас, сравняваме
първобитно бщинския
строй и 21-ви век. Даже
Северна Македония има
стадион, на който се игра
Суперкупата на Европа.
Лудогорец е единственият,
при който на 90% е завършен проекта като инвестиции, начин на работа,
база. Към това трябва да
се стремим. Растежът на
Лудогорец е, защото двата
гранда изоставаме", каза
Мъри.
"Нещата, които се
случват в българския
футбол, са прекалено
примитивни. Ние все още
не искаме да се променяме, да търсим дискусия.
Когато се предложи нещо
ново, първото отрицание...
Отговорът е "не", "не
може", "не става" и всеки
ти казва как няма да
стане, а никой не казва
как ще стане и не иска да
дискутира положителното.
Имаше случаи, в които
играхме в блата и ледове,
но, за да си получим
заплатата и премията и да
угодим на някой олигарх
или някой собственик на
клуб, мачът се провеждаше. Ние си получавахме
заплатите, за да играем
хокей на лед. В България

продължава едно точкогонство и примитивност в
мисленето и затова не
искам да участвам в тези
неща. Искам да спасим
Левски и да го направим
да играем по-добър футбол.
Ако го направим футболен
оазис, ще бъда доволен. В
предишния ми престой в
Левски, когато бях треньор,
ние бяхме създали футболен оазис, който се надграждаше ежедневно.
Резултатите, създаването
на играчи. Показахме
нагледно как могат да се
печелят пари. Този проект
спечели над 25 млн. лева
чиста печалба за тези 4
години. Всички имаха
много добри намерения, но
недостатъчно знания",
спомня си Стоилов.
"Аз казах, че не искам
моите играчи да ме обичат. Могат да ме мразят. Те
са тук, за да защитават
цветовете на Левски.
Левски е клуб, в който има
ценности. Аз съм тук, за
да съблюдавам за левскарските ценности. На
терена искам да играят
гордо, не съм казал да
побеждават всеки мач. Ако
те не спазват тези неща,
естествено, че ще ме
мразят. Ако спазват и
дойдат резултатите, всички
ще се обичаме. Нямам
притеснения, ако ме
мразят", разясни Станимир
Стоилов.ç

Êëóáîâå â Áúëãàðèÿ âå÷å íå òúðñåëè Íåäåëåâ
Звездата на Ботев (Пловдив)
- Тодор Неделев, сподели, че има
интерес към него от чуждестранни отбори и нищо чудно през лятото да бъде продаден. Националът обяви, че вече никой клуб
в България не го иска. "Има интерес към мен от няколко чуждестранни отбора. Почти всички
са от една държава. Ако през лятото пристигне конкретна оферта, ще седнем с ръководството,
за да преценим кое е най-доброто за мен и клуба. Време е
вече отново да опитам късмета
си зад граница. Клубовете в България разбраха за какво става
дума и затова вече не очаквам
да ме потърсят. Те знаят за кой
отбор в България искам да играя. Нямам оферта от наш клуб",
заяви Неделев.
Отборът на Ботев (Пловдив) е
на път да направи сериозен трансфер, който да напълни сериозно
касата на клуба, съобщава
Sportal.bg. "Канарчетата" почти сигурно ще продадат нигериеца Олакунле Олусегун на руския Краснодар, като сумата трябва да бъде
около 1 700 000 долара, или малко
над три милиона лева.
20-годишният полузащитник
премина в Ботев от бившия отбор

Тодор Неделев получи наградата си за най-добър футболист на 24-тия
кръг в Първа лига

на собственика на пловдивчани Антон Зингаревич - датския Фремад
Амагер, но веднага бе пратен под
наем при руснаците. Първоначално Олусегун игра за втория тим на
Краснодар, където записа 19 мача и вкара шест гола, но от началото на април бе взет в първия
отбор на тима и оттогава е несменяем титуляр със седем мача.
Руснаците са останали впечатле-

ни от качествата му и са изпратили солидна оферта за играча,
за да го задържат за постоянно в
отбора.
Ботев има още двама нигерийски футболисти под наем в Краснодар - Джонатан Окорокво и
Ифеани Ндука. И двамата са на
по 18 години, като първият също
вече направи дебют за първия тим,
като до момента има два мача.ç
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Тв програма - петък, 13 май
ÁÍÒ 1
05.10 Още от деня /п/
05.55 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова и Симеон Иванов
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
13.00 Последният печели /п/
14.00 Малки истории
15.00 Ранчото "Хартленд" - тв филм /4
сезон, 3 епизод/
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 Марсилия - 8-сериен тв филм
/Франция, 2016 г./, 1 епизод, режисьор Флоран Сири, в ролите:
Жерар Депардийо, Беноа Мажимел,
Жералдин Паяс, Надя Фарес (16)
23.00 По света и у нас
23.25 Братството - тв филм /2 сезон, 10
епизод/ (14)
00.15 Светът и ние /п/
00.35 100% будни /п/
02.20 Култура.БГ /п/
03.15 Вечната музика /п/
03.45 Ранчото "Хартленд" - тв филм /4
сезон, 3 епизод/п/
04.30 По света и у нас /п от 20:00 часа/

bTV
05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно
предаване с водещ Златимир Йочев
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели" /п./ - комедийно шоу
13.30 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
15.00 Премиера: "Буря от любов" - сериал, с. 12
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал, с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично
предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 "Стани богат" - куиз шоу
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Мен не ме мислете" сериал, еп. 24
21.00 "Ергенът" - романтично риалити
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Островът на Пиетро" - сериал, с. 2,
еп. 7
00.30 "По средата" - сериал, с. 2, еп. 14
01.00 "Като на кино" - предаване за кино
01.10 "Столичани в повече" - сериал,
с. 11, еп. 2
02.20 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Буря от любов" /п./ - сериал, с. 12

bTV ACTION
05.15 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 9,
еп. 4
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Академия Рескю Ботс" - сериал, с.

2, еп. 29 - 36
08.00 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 9,
еп. 4
09.00 "Легендите на утрешния ден" сериал, с. 4, еп. 13
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 16
11.00 "Господарят на илюзията" - сериал,
еп. 6
12.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 5
13.00 "Заличителят" - екшън, драма, мистъри (САЩ, 1996), в ролите: Арнолд Шварценегер, Ванеса Уилямс,
Джеймс Каан, Джеймс Кобърн, Робърт Пасторели и др.
15.00 Премиера: "Хуберт без Щалер" сериал, с. 9, еп. 5
16.00 "Легендите на утрешния ден" сериал, с. 4, еп. 14
17.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 6
18.00 "Господарят на илюзията" - сериал,
еп. 7
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата"
- сериал, с. 5, еп. 17
20.00 Екшън в 8: "Закон и ред: Специални
разследвания" - сериал, с. 20, еп.
17
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Смъртоносно оръжие 2" - екшън, криминален, (САЩ,
1989), в ролите: Мел Гибсън, Дани
Главър, Джо Пеши, Джос Акланд,
Патси Кенсит, Трейси Улф и др.
00.15 "Кобра" - сериал, еп. 1
01.15 "Господарят на илюзията" - сериал,
еп. 7
02.15 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 17
03.15 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 6
04.15 "Легендите на утрешния ден" сериал, с. 4, еп. 14

bTV COMEDY
06.00 "Модерно семейство" - сериал, с.
9, еп. 3, 4
07.00 "Мистър Пибоди и Шърман" /п./ сериал
07.30 "Да живее крал Джулиън!" - сериал, анимация, с. 2, еп. 7, 8
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
09.30 "Модерно семейство" /п./ - сериал
10.00 "Малката стъпка" - анимация, комедия, семеен (САЩ, 2018), режисьори Кари Къркпатрик и Джейсън
Рийсиг
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
14.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
15.30 "Модерно семейство" /п./ - сериал
16.00 "Боб и Абишола" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
17.30 "Комиците и приятели" - комедийно шоу (2019 есен)
18.00 "Приятели" - сериал, с. 8, еп. 5, 6
19.00 "Модерно семейство" - сериал, с.
10, еп. 3, 4
20.00 Премиера: "Боб и Абишола" - сериал, с. 2, еп. 11, 12
21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 5-7,
еп. 2
22.30 "Модерно семейство" /п./ - сериал
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 6, еп. 4, 5
00.00 "Малката стъпка" /п./ - анимация,
комедия, семеен (САЩ, 2018)
02.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" (2019 есен)
04.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
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bTV Action, 21.00 ч., "Шпионски игри" - екшън,
трилър, криминален (САЩ, Германия,
Великобритания, Япония, Франция, 2001),
в ролите: Робърт Редфорд, Брад Пит, Катрин
Маккормак, Стивън Дилейн, Лари Бригман,
Мариан Жан-Баптист, Шарлот Рамплинг

10.15
12.15

14.30

16.15

18.45

20.50
21.00

23.30

01.30

04.00

Íîâà òåëåâèçèÿ

bTV Cinema
06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 2, еп. 3, 4
08.00 "Мис Таен агент 2: Въоръжена и
прекрасна" - комедия, екшън, криминален (САЩ, Австралия, 2005),
в ролите: Сандра Бълок, Реджина

Времето
Днес дневните температури ще се повишат с още
градус-два. Времето ще бъде предимно слънчево,
следобед с купеста облачност, по-значителна над
планините. В събота ще духа слаб до умерен вятър, в
западната половина от страната от север-северозапад, в източната - от североизток и с него ще
прониква малко по-хладен въздух. Повишава се вероятността за валежи в следобедните часове, на
места интензивни, с гръмотевични бури и градушки, на повече места в Западна и Централна България. Минималните температури ще са предимно
между 12° и 17°, все още и дневните ще са високи,
между 25° и 30°.
НИМХ/БТА

Кинг, Енрике Мърсиано, Уилям Шатнър, Ърни Хъдсън, Хедър Бърнс,
Трийт Уилямс, Дидрик Бейдър, Елизабет Рьом, Доли Партън и др.
"Случаите на Поаро" - сериал, с. 2,
еп. 5, 6
"Артър" - комедия, романтичен
(САЩ, 1981), в ролите: Дъдли Мур,
Лайза Минели, Джон Гилгуд, Джералдин Фицджералд, Джил Айкенбери и др.
"Тайната на острова" - трилър (САЩ,
2018), в ролите: Джаки Мур, Брайън Патрик Кларк, Джорди Виласусо, Брайън Грос и др.
"Битката на половете" - спортен,
биографичен, драма, комедия (Великобритания, САЩ, 2017), в ролите: Ема Стоун, Стив Карел, Андреа Райзбъръ, Сара Силвърман,
Бил Пулман, Алън Къминг, Елизабет
Шу, Ерик Крисчън Олсен и др.
"Убийство в Ориент експрес" криминален, мистъри (САЩ, Малта, 2017), в ролите: Кенет Брана,
Дейзи Ридли, Джони Деп, Джош
Гад, Мишел Пфайфър, Пенелопе
Крус, Джуди Денч, Оливия Колман,
Уилем Дефо, Адам Гарсия, Дерек
Джакоби и др.
"Като на кино" - предаване за кино
"Шпионски игри" - екшън, трилър,
криминален (САЩ, Германия, Великобритания, Япония, Франция,
2001), в ролите: Робърт Редфорд,
Брад Пит, Катрин Маккормак, Стивън Дилейн, Лари Бригман, Мариан
Жан-Баптист, Шарлот Рамплинг
"16 пресечки" - екшън, криминален (САЩ, Германия, 2006), в ролите: Брус Уилис, Ясин Бей, Дейвид
Морс, Джена Стърн, Кейси Сандър
"Немислимото" - фантастика, екшън, романтичен (Швеция, 2018), в
ролите: Кристофер Норденрот, Лиса Хени, Йеспер Баркселиус, Пиа
Халворшен, Магнус Сундберг [14+]
"Сержант Билко" - комедия (САЩ,
1996), режисьор Джонатан Лин, в
ролите: Стив Мартин, Дан Акройд,
Фил Хартман, Джон Ортиз и др.

05.20
06.00
09.30
12.00
12.30
13.30

"Пресечна точка" /п/
"Здравей, България"
"На кафе" - предаване на NOVA
Новините на NOVA
"Една жена" - сериен филм
"Неразделни" (премиера) - сериал

15.00
16.00
16.10
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.30
23.00
23.30
00.00
01.00
01.45
02.15
04.00

"Не ме оставяй" - сериал
Новините на NOVA
"Пресечна точка"
"Откраднати мечти" (премиера) сериен филм
"Семейни войни" - тв игра
Новините на NOVA
"Лъжите в нас" (премиера) - сериал
"Hell’s Kitchen България" - нов сезон
"Братя" - сериал, сезон 4
Новините на NOVA
"Слуга на народа" - сериал, сезон 1
"Престъпни намерения" - сериал,
сезон 12
"Врагът сред нас" - сериал
"Кобра 11: Обади се!" - сериал,
сезон 16
"Някой като теб" - сериал
"Неразделни" - сериал /п/

Êèíî Íîâà
06.00 "От местопрестъплението: Маями"
- сериал, сезон 5 /п/
06.50 "UglyDolls" - анимационен филм
08.45 "Пролет: Изгубеното момиче" - драма с уч. на Симоне Томала, Марко
Гирнт, Кристина до Рего, Йоханес
Хершман и др.
11.00 "От местопрестъплението: Маями"
- сериал, сезон 5
12.00 "Най-сладката Коледа" - романтичен филм с уч. на Лейси Чабърт,
Лиа Коко, Джонатан Адамс, Лейн
Едуардс и др. /п/
14.00 "Сутрешен блок" - романтична комедия с уч. на Харисън Форд, Даян
Кийтън, Рейчъл МакАдамс, Ноа Бийн,
Патрик Уилсън, Джеф Голдблум
16.15 "Нашата мечтана сватба" - романтичен филм с уч. на Рейчъл Хендрикс, Джеймс Остин Кър, Маделин
Маркони, Сесилия Спехт и др. /п/
18.10 "Надцакването" - трилър с уч. на
Бен Афлек, Джъстин Тимбърлейк,
Джема Артъртън, Антъни Маки /п/
20.00 "От местопрестъплението" - сериал, сезон 14
21.00 "Гепи и бегай" (премиера) - приключенски екшън с уч. на Дакс
Шепърд, Кристен Бел, Брадли Купър, Марк Арнолд, Майкъл Розенбаум и др.
23.10 "От местопрестъплението" - сериал, сезон 14 /п/
00.00 "Наказателят: Военна зона" - криминален екшън с уч. на Рей Стивънсън, Доминик Уест, Джули Бенц,
Дъг Хътчисън, Даш Михок, Колин
Салмън, Уейн Найт и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 88
Балата. "Ладо ле". Обител. Елатит. Оленин
(Пьотр). Катани. Тамада. Кламер. Мекере. Кемане. Тарама. АТОМАЛ. Макеба (Мириам). Кадифе. Кратер. Работа. Абанос. Асорин (Хосе).
Манила. Балама. Лафоре (Кармен). Минаре. Мимоза. Завера. Динева (Катя). Дакини. ИКАРУС.
Уретер. "Нагоре". Гамара (Пиер). Рапира. Рапана. Нафора. Фасада. Резеда. Борина. Иранит.
Низини. Запаси. "Наполи". "Камила". Единак. Гарона. "Когато". Ибикон. Бисери. Рената. Амонит. "На кино". Скалар. "Саломе". Калеми. Акинак. "На мама". Камина. "Никита" Реноме. Сирене. Верила. Канава. Ана Мар. "Ракела". "Летало". Полоса. Солети. Епител. Канела. Акация.
"Рицари". "Розали".

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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Èçëîæáà â öåíòúðà
„Ïîìïèäó“ ïðåäëàãà
ïîãëåä êúì
Ãåðìàíèÿ îò
20-òå ãîäèíè
"Очарователен и
тревожен" период,
който отеква в нашето
време: изложба в
центъра "Помпиду" в
Париж - с поглед към
Германия от 20-те
години на миналия век
и към художественото
наследство преди
нацистите, предаде
Франс прес.
Експозицията е от 12
май и ще продължи до
5 септември. От Ото
Дикс до Жан Мамен и
около двадесет художнички, и от Кристиан
Шад до Алфред Дьоблин, Фриц Ланг или
Бертолт Брехт, общи
900 творби и документи.
Всички те са от
течението "Нова предметност" или "Нова
обективност" (Neue
Sachlichkeit), което
представлява студен,
далечен, строг поглед,
лишен от субективност". ç
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Ðîêåíäðîë è ðîêëè îò 50-òå â íîâàòà
ïîñòàíîâêà „Ãðàôèíÿ Ìàðèöà“
íà Ìóçèêàëíèÿ òåàòúð
На 14 и 15 май ще
видим най-новата постановка на трупата - осъвременената версия на оперетата на Калман "Графиня
Марица - чардаш, шоколад
и рокендрол". Действието
в оперетата е пренесено
от 20-те в 50-те години на
миналия век, когато рокендролът е в стихията си.
Част от музикалните
номера са преаранжирани
в стил рокендрол от
композитора Румен Бояджиев-син, без това да
променя класическото
звучене на шедьовъра.
Освен динамичния коктейл
от рокендрол и чардаш,
един от акцентите в хореографията на Йоанна
Стоянова е тангото върху
една от най-популярните
Калманови теми от "Царицата на чардаша". Той е
изпълнено от солистите на
балета Татяна Янева а
Трайче Стойковски.

Диригент-постановчик е
Юли Дамянов, хормайстор
- Людмил Горчев, концертмайстор - Мария Кирова.
Художникът Денис Иванов
изработва 160 оригинални
костюма за спектакъла в

стил 50-те години. На 14
май от 19.00 ч. участват:
Илина Михайлова (Графиня Марица), Георги Султанов (Граф Тасило), Денко
Проданов (Барон Жупан),
Александър Мутафчийски

По време на Европейската
нощ на музеите в залата за
временни изложби на площад "Съединение" ще видим
личната колекция от яйца
на д-р Ваня Велкова под
надслов "Яйцето" - над 370
яйца от 60 страни на 6 континента.
Експозиция "Българско
възраждане" ще представи
дарената от сдружение "Хайдути" носия на Хаджи Димитър. Тя е реконструирана по
снимка от терзията Иван
Гърбача. Изработката е отнела един месец, дрехата е
шита на ръка с автентични
материали - 12 метра шаяк

:

Äà âëåçåø â ñâåòà íà õóäîæíèêà
ñ „Ïðÿêî äîïúëíåíèå“

Íàêðàòêî

Галерия "Ракурси" отваря врати за изложбата
"Пряко допълнение" на Анета Дръгушану - Мариана
Маринова, Валентин Ангелов - Христо Йотов, Греди
Асса - Михаил Лалов, Васил Стоев - Димитър Петков, Милко Божков - Цветелина Максимова и Росен
Кръстев, Николай Янакиев
- Пламен Бонев от 13 май
до 7 юни.
Изложбата събира в общ
експеримент 13 художници,
които създават съвместни
произведения. Всеки от
участниците започва една
картина, която другият довършва. Така всяка двойка
автори създава две произведения, откъдето и името
на изложбата "Пряко допълнение". Двойките худож-

Църквата "Св. 40 мъченици" и
"Сарафкина къща" очакват
посетители в Нощта на
музеите. На 14 май Регионалният исторически музей се
включва в инициативата
Европейска нощ на музеите.
Два музейни обекта - църквата
"Св. 40 мъченици" и "Сарафкина къща", ще работят с
удължено работно време - до
24.00 ч., посрещайки посетители безплатно. В музея
"Сарафкина къща" от 19.00 ч.
ученици от училище "Емилиян
Станев" ще изнесат литературно-музикална програма
"Господи, колко си хубава!".

ници са формирани на основата на техните разбирания, ценности, идеи, стилови особености и приятелски отношения.
"И преди сме рисували
заедно, но винаги е било
по-скоро като игра. Сега
за пръв път създаваме подобен общ проект, който
представяме пред публика
и това е голямо предизвикателство. Тръгнахме от общия ни път през годините,
заедно сме учили в художественото училище, в
академията, споделяли
сме ателиета, пленери,
идеи, но сега предизвикателството е различно - да
влезеш в света на колегата и да го допълниш, пряко", разказва Валентин Ангелов. ç

Ïëîâäèâ ñå âêëþ÷âà â Åâðîïåéñêàòà íîù íà ìóçåèòå
Регионалният исторически музей в Пловдив ще се
включи в Европейската нощ
на музеите на 14 май с концерт на орган, изложба "Яйцето" и реконструираните
лик и носия на Хаджи Димитър. Музеят ще участва
с експозиция "Съединение
на България от 1885 г." и експозиция "Българско възраждане", които ще работят със свободен вход между 18.00 и 23.30 ч.
В зала "Съединение" Велислава Карагенова и Надежда Кузманова ще изпълнят творби на Йозеф Райнбергер, Менделсон и Бах.

(Княз Популеску), Елица
Красимирова (Лиза),
Катерина Тупарова (Княгиня Божена/Маня), Николай Борисов (Чеко),
Георги-Маноел Димитров
(Карл Стефан). ç

и 200 метра гайтан. Главата
на манекена, на който ще
бъде представена носията,
представлява 3D реконст-

рукция на лика на Хаджи Димитър. Посетителите ще могат да видят и да се снимат
с дарението. ç

Църквата „Св. 40
мъченици“ и Сарафкина
къща очакват посетители
във Велико Търново

Отличията „Златно перо“
ще връчат на 20 май
На 20 май ще бъдат връчени
отличията "Златно перо",
които "Кантус фирмус" и
галерия "Макта", в партньорство с "Класик ФМ", присъждат всяка година за изключителен принос към българската
култура и изкуство. За 24
май ще бъдат почетени
заслугите на ярки личности,
оставили следа в нашата
литература, театър, музика,
изобразително изкуство,
кино, журналистика. Сред
отличените са режисьорът
Виктор Божинов, хореографът
Боряна Сечанова, композиторът Кирил Дончев, актрисата
Гинка Станчева, оперният
певец Венцеслав Анастасов,
народната певица Валя
Балканска, примабалерината
Силвия Томова, скулпторът
Крум Дамянов.

