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Едно от емблематичните лица на в. "Дума" - Велиана Христова, е била освободена от
работа в сряда вечерта заради критика към лидера на БСП Корнелия Нинова. Това
съобщи във Фейсбук самата Христова, един от най-изявените български журналисти
в сферата на образованието и науката. "Днес властта в БСП ме отстрани от
в. "Дума" (уволни), тъй като 30 души от редакцията написахме писмо опровержение
срещу множество лъжи, изречени за вестника на пленум на НС на БСП от Корнелия
Нинова, а аз, като председател на синдикалната организация на СБЖ в редакцията,
го изпратих до членовете на НС на БСП.
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COVID ìåðêèòå
ще зависят от броя на болните
в интензивни отделения

Í
В НАТО трябва да приемат
ролята на Русия като на
държава, гарантираща
мира в евро-атлантическото пространство, ако
Алиансът действително
иска сътрудничество.
Процесът на разширяване
на Северноатлантическия
алианс носи със себе си
неприемливи рискове, на
които Москва ще се
противопостави. Това
заяви зам.-министърът на
външните работи на Русия
Александър Грушко след
края на заседанието на
Съвета НАТО - Русия, предаде БГНЕС. Вторият фактор, който влияе сериозно върху влошаването на
ситуацията със сигурността в Европа, е процесът
на разширяване на
Алианса, каза той. < 13
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Ãðèøî ñðåùó
êâàëèôèêàíò
â Ìåëáúðí

а оперативно заседание министрите обсъдиха Национален оперативен план за
справяне с COVID-19. Основен критерий
в него за първи път ще бъде процентът
заети интензивни легла в болничните заведения. От този процент ще зависи какви ограничителни мерки ще бъдат въвеждани. Планът предвижда 4 етапа с конкретни мерки на всеки един от тях, оповестени предварително на вниманието на
гражданите и бизнеса. По-сериозни ограничения ще се налагат, когато броят на
леглата в интензивните отделения в страната стане критично ограничен. Новост в
текстовете е и че мерките ще се вземат на
регионално, а не на национално ниво,

Âñÿêî çàòÿãàíå íà îãðàíè÷åíèÿòà
ùå ñå îïîâåñòÿâà ïåò äíè ïðåäè
âëèçàíåòî ìó â ñèëà
според степента на разпространение на вируса и стандартните практики за пренасочване на пациенти с коронавирусна инфекция. Целта на новия план е държавата
да има максимално бърз и адекватен отговор на предизвикателствата, наложени
от пандемията. Премиерът се ангажира да
бъдат положени всички усилия и наличен
ресурс, за да не се стига до затваряне на
икономиката и до ново въвеждане на дистанционно обучение.
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Захвърлен
край Женския пазар
в София
гипсов бюст
на поета
Христо
Смирненски
е бил открит
и спасен от
журналисти
от сайта View
Sofia. Не е
ясно откъде
е свалена
плочата, но
е установено, че по
отливката е
излят единственият
барелеф на
Смирненски.
Бюстът е
закаран в
къщата музей "Христо
Смирнен.
ски".

Снимка View Sofia

Äúðæèì ðåêîðä ïî À×Ñ â ÅÑ
Григор Димитров, който е
№26 в схемата, ще
започне участието си на
Откритото първенство на
Австралия по тенис срещу
играч от квалификациите.
Това отреди тегленият
жребий в Мелбърн. При
успех четвъртфиналистът
от миналата година ще
очаква победителя от
мача между Беноа Пер и
Тиаго Монтейро. ç

107 огнища на африканска чума по свинете (АЧС) при диви
свине е докладвала
България за първата
седмица от 2022 г., се
вижда в данните на европейската информационна система ADIS,
публикувани от Центъра за оценка на риска
по хранителната верига (ЦОРХВ). С този
брой ние сме първенец
на седмична база сред

107 îãíèùà ïðè
äèâè ñâèíå
å äîêëàäâàëà
Áúëãàðèÿ çà
ïúðâàòà ñåäìèöà
îò 2022 ã.
държавите членки. На
второ място е Полша
с 74 огнища. Нови
случаи на заразата в

популацията на дива
свиня са регистрирани
и в Словакия, Латвия,
Литва, Естония, Унгария, Италия и Румъния, където броят им
е 31. 13 нови огнища
на АЧС при домашни
свине е отчела северната ни съседка. У нас
заради усложнената
епизоотична обстановка бе удължен срокът
за групов лов до 16
януари. В редица ев-

ропейски държави за
седмицата са отчетени
случаи на високо патогенна инфлуенца
H5N1 при домашни
птици - Белгия, Чехия,
Ге р м а н и я , Д а н и я ,
Франция, Унгария,
Италия, Нидерландия,
Португалия и Полша.
Последната съобщава
и за огнище на бяс. За
три огнища на туберкулоза пък докладва
Франция.
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Çàùî ìúë÷è
Êîðíåëèÿ
Íèíîâà?

С

лед като беше
избрана за вицепремиер и министър
на икономиката и
индустрията, лидерката в
оставка на БСП Корнелия
Нинова всекидневно
говори по много теми:
мораториума върху цените
на тока, парното, водата
и мобилните оператори,
колекторските фирми,
пенсиите... Всички тези
социални теми и обещания безспорно са важни
за българите, дано да
бъдат последвани от
реални действия и да
бъдат доведени докрай.
Защото гражданите
системно са мачкани от
корупцията, бедността,
неравенствата, липсата
на социални права и
защита. Явления, които
са иманентни на модела
"ГЕРБ", който най-сетне
трябва да бъде разграден.
Част от този порочен
модел е "Йесменската"
външна политика на
подчинение на "началствата" от Брюксел и
Вашингтон, която унизява
националното ни достойнство, вреди на националните ни интереси и
подкопава суверенитета
на 1300-годишната ни
държава.
От години "политкоректни" политици бъркат
членството ни в ЕС и
НАТО и лоялността към
съюзниците с безропотно
подчинение и папагалско
повтаряне на русофобски
мантри. А за подобно
поведение няма никакво
основание - нито в
историята, нито в съвременността. Не може
България да бъде заложник на чужди конфликти
или на кариерните
амбиции и слугинаж на
родните ястреби към
евро-атлантическите им
наставници. Днес отново
стана актуална темата за
разполагането на допълнителни военни сили на
НАТО в България, след
като американски генерал
"случайно" подхвърли тази
идея. Достоен отговор (на
тази засега теоретична
възможност) дадоха
военният министър
Стефан Янев и президентът Румен Радев, които
отстояха позицията, че
това не е в интерес на
страната ни. Макар че
беше определена като
"лично мнение", няма
спор, че позицията е
професионално мотивирана - и Радев, и Янев са
военни специалисти от
най-висок ранг.
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22 îáëàñòè ó íàñ - â òúìíî÷åðâåíàòà çîíà
22 са вече областите в
страната, които са в тъмночервената зона по заболеваемост от COVID-19 на
двуседмична база, предупреди Топновини.бг. Само
Кърджали попада в жълтата, показват данните на Националния център по заразни и паразитни болести. Областите Добрич, Шумен, Разград и Велико Търново са в червена зоната.
Заболяемостта от COVID-19
у нас на 14-дневна база е
857 на сто хиляди души население. 5703 са новите
случаи на коронавирус

през последното денонощие, сочат данните на
Единния информационен
портал. Направени са 29
813 теста, което значи, че
положителните проби са
малко над 19%. Остава висок и броят на починалите
- през последните 24 часа
той е 77, като 92% от тях
не са били ваксинирани.
Като излекувани са отчетени 6257 души. В болница
се лекуват 5257 пациенти,
от които 579 са в интензивни отделения. Най-много са
новите случаи в София - 1
666, следват областите Бла-

гоевград - с 537, и Пловдив - с 484 новоинфектирани. През последното денонощие са били поставе-

ни 30 398 ваксини. Общият
брой на хората със завършен ваксинационен цикъл
у нас вече е 1 954 380. ç

Ïðàâèòåëñòâîòî îáñúäè Íàöèîíàëíèÿ
îïåðàòèâåí ïëàí çà ñïðàâÿíå ñ COVID-19
Â íåãî ùå èìà 4 åòàïà, ìåðêèòå ùå ñå ñúîáùàâàò ïîíå 5 äíè ïðåäâàðèòåëíî
На оперативно заседание на правителството
министрите обсъдиха
Национален оперативен
план за справяне с
COVID-19, съобщиха от
правителствената пресслужба. Основен критерий
в него за първи път ще
бъде процентът заети
интензивни легла в болничните заведения. Именно от този процент ще
зависи какви ограничителни мерки ще бъдат въвеждани. Целта на новия план
е държавата да има
максимално бърз и адекватен отговор на предизвикателствата, наложени
от пандемията. Премиерът
се ангажира да бъдат
положени всички усилия и
наличен ресурс, за да не
се стига до затваряне на
икономиката и до ново
въвеждане на дистанционно обучение.
Планът предвижда 4
етапа с конкретни мерки
на всеки един от тях,
които са оповестени
предварително на вниманието на гражданите и
бизнеса. По-сериозни
ограничения ще се налагат, когато броят на леглата в интензивните отделе-

ния в страната ще стане
критично ограничен.
Мерките ще се взимат на
регионално, а не на национално ниво, според степента на разпространение
на вируса и стандартните
практики за пренасочване
на COVID пациенти. Математическият модел, по
който ще работи планът,
ще дава възможност за
петдневно предизвестие,
преди да бъдат налагани
ограничителни мерки, като
всеки гражданин ще може
всекидневно да проследява процента на свободни
легла в интензивните
отделения. Пред БТВ зам.-

министърът на туризма и
член на Националния
пандемичен комитет Ирена
Георгиева обясни, че
локдаунът е последна и
най-нежелана мярка, която
ще бъде въведена, в
случай че интензивните
легла за лечение на пациенти с коронавирус се
запълнят на 80%, както
съобщи в сряда премиерът
Кирил Петков. Етапите,
преди пълното затваряне,
целят то да бъде предотвратено, бизнесите да
функционират, учебните
занятия да се провеждат
нормално, доколкото е
възможно в тази обстанов-

ка. Обсъжда се режимът
на работа на всички
социални обекти - заведения и културни институции.
За туристическия бранш
най-важно е да има предвидимост, затова планът
ще бъде изграден върху
математически модел,
който осигурява поне 5
дни време за реакция,
каза зам.-министърът. По
думите й първият етап
включва задължително
носене на маски и дистанция, вторият - зелен
сертификат като условие
за допускане в социални
обекти, при третия етап се
планира да има ограничения в дейността на заведенията, културните институции, спортните обекти,
които ще продължат да
работят, но с определен
капацитет, при четвъртия
етап е "възможно по-пълно
затваряне", обясни още
Георгиева. Тя подчерта, че
специално внимание се
обръща на образователната система, където целта е
максимално продължително присъствено обучение,
но не можа да назове
прагове, при които ще се
премине към дистанционна
форма. ç

Óâîëíèõà æóðíàëèñò îò „Äóìà“
çà êðèòèêà íà Íèíîâà

Велиана Христова

От стр. 1
Оказва се, че да напишеш писмо с истини до орган на партията е престъпление", пише журналистката.
След новината за нейното освобождаване, журналистката от в. "Сега" Таня Петрова организира
подписка в нейна защита
на сайта Peticiq.com. "Саморазправата с Велиана
Христова е очевидна - отстранява се човек, който
през годините не е пестил
критики нито към свои, ни-

то към чужди, но винаги се
е водел от интересите на
обществото. С настоящата
петиция възразяваме срещу опита да се зачертае с
лека ръка заради политически сметки биографичен
опит и репутация, градени
с десетилетия. Вестник "Дума" през годините е пребъдвал като критична медия именно благодарение
на хора като Велиана Христова", се посочва в петицията.
Към редакционното
приключване на броя под

нея се бяха подписали над
200 журналисти и общественици, сред които бившият министър на образованието Красимир Вълчев,
ректорът на Софийския
университет проф. Анастас
Герджиков, издателят Мартин Захариев, председателят на СБЖ Снежана Тодорова, политологът Иво Инджов, бившият председател
на НС на БСП Михаил Миков.
Редакцията на в. "Земя"
се присъединява към подписката. ç

Çàùî ìúë÷è
Êîðíåëèÿ Íèíîâà?
От стр. 1
Тази политика е и патриотична, и
легитимна, защото е подкрепена
от огромното мнозинство български граждани, 80% от които традиционно са настроени приятелски към Русия и негативно към русофобската лексика и санкциите.
За съжаление, по тези ключови въпроси за "войната и мира"
Корнелия Нинова мълчи! Мълча и
като лидер на БСП в течение на
последните години, мълчи и сега
като вицепремиер в новото правителство. А БСП е длъжна да има
ясна позиция, защото през своята 130-годишна история за социалистическата партия неизменни
и фундаментални идейни ценности са защитата на мира и русофилството. В БСП не е имало, няма и няма да има ястреби, няма
русофоби, няма поклонници на
проваления и безславно приключил еднополюсен световен ред с
хегемон САЩ. БСП има позиция,
единодушно приета на Конгреса
през 2014 г., за пълна отмяна на
антируските санкции. Има и редица други декларации, в които
партията изразява своето безпокойство от влошените и почти
замразени отношения на България с братска, славянска, православна Русия. А партийните решения не са хвърчащ лист хартия за
конюнктурна употреба - те следва да са задължителни за всеки
социалист и най-вече за лидера
на партията. Та нали именно за
уж неизпълнени партийни решения наскоро "на подпис" бе изключен един член на Националния
съвет на БСП…
Волята на социалистите винаги е била - особено когато партията участва във властта - да управлява така, че България да води балансирана външна политика
и да развива активни и стратегически отношения с Русия и социалистически Китай. А ако ръководството на БСП отново "забрави" да спази волята на социалистите, ще получи пореден изборен
шамар - още по-тежък и от четвъртото място с 10% доверие и
26 депутати в НС. И наред с тези
аргументи - това е и позицията,
отстоявана от президента Румен
Радев, подкрепен от БСП и за когото гласуваха 98% от социалистите. Може би и тук зад мълчанието на Нинова се крие вече очевидният личен реваншизъм срещу президента!?
Тежка политическа грешка на
лидера в оставка на БСП бе едноличното определяне като червени линии за участие във властта на Истанбулската конвенция
(отхвърлена от Конституционния
съд) и позицията за Република Северна Македония (по нея има общ
консенсус). Реалните червени линии за партията са социалните политики и борбата с неравенствата и монополите, образованието,
духовността и културата, строежа
на АЕЦ "Белене", както и балансираната външна политика. По редица от тези теми, особено по
външнополитическата, упорито се
мълчи в навечерието на предстоящото заседание на Конгреса. Социалистите искат ясна позиция и
конкретни действия, които са в
полза на националния интерес и
мястото на България в новия многополюсен свят.
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Време е управлението на София да влезе в час. Пожелавам
на столичната общинска администрация и нейния ръководител
г-жа Фандъкова наистина да запретнат ръкави и да започнат да
работят умно и ефективно в условията на нова политическа реалност. Това каза председателят
на БСП-София Калоян Паргов в
началото на първата сесия на
СОС за 2022 г.
"2021 година мина под знака на две неща - КОВИД-19, който, за съжаление, не ни напуска
и на изборите. Всичко това изправи нас, общинските съветници, но най-вече столичната администрация, пред кризисни моменти в редица системи на столичния град - транспорта, отоплението, здравеопазването и други", отбеляза Паргов.
"Най-важното, което стои

пред нас, това е приемането на
бюджета за 2022 г. За първи път
държавата няма бюджет. За първи път и ние като община ще
имаме бюджет много по-късно от
нормалното, с което сме свикнали. Всичко това не трябва да
ни кара да чакаме, а по-скоро
да бъдем проактивни. Всички
предизвикателства и кризи в редица общински системи, пред които сме изправени, изискват смели стъпки, изискват решения,
изискват много разум", каза Калоян Паргов.
"Приоритетите, които досега
бяха поставяни в предишните годишни общински бюджети, може би, ще бъдат по-различни, за
да можем да решим изцяло поне
един проблем на Столична община", изтъкна лидерът на столичните социалисти.
Паргов заяви, че столичната

Ïåíñèèòå ñå âäèãàò
ñ 6,1% îò ïúðâè þëè

След отпадането през
юни на ковид добавката
от 60 лв. всички пенсии
ще бъдат увеличени от 1
юли по швейцарското
правило с 6,1%, стана
ясно вчера от думите на
социалния министър
Георги Гьоков от БСП. Той
отговаряше пред парламента за проблемите с
преизчислението на
пенсиите, които засегнаха
над 1 милион души в
третата възраст.
Пред депутатите Гьоков
заяви, че той иска трайно
решения в пенсионната
система, а не допълване
на пенсиите с добавки.
"Смятам, че след юни
месец размерите на
пенсиите трябва да растат,
пенсиите трябва да се
увеличават на база какъв
принос е дал човекът на
осигурителната системата",
заяви той.
Министърът бе категоричен, че няма да има пониска пенсия за януари т.
г. спрямо пенсията от
декември 2021 г. Пенсионерите, получили по-малко

След юни размерът на пенсиите трябва да расте, каза министър Гьоков
Снимка БГНЕС

пари този месец, ще бъдат
компенсирани, потвърди
Гьоков. Те ще получат
еднократно сума, представляваща разликата
между дохода им през
декември и януари с
включени ковид добавки.
Първите плащания, които
ще бъдат за януари и
февруари, ще бъдат получени през следващия
месец с пенсиите. "За
следващите месеци ще се
изплащат с пенсиите за
съответния месец и пенси-

ите, плюс ковид добавките
ще са равни на декемврийските суми. Тези суми ще
се изплащат от НОИ до
юни", съобщи социалният
министър. Той допълни, че
има воля - при отпадане
на ковид добавката - за
нова социална помощ за
допълване до пенсията за
бедност, която да се изплаща от Агенцията по социално подпомагане.
Министърът обвини
предишното Народно
събрание за проблема с

общинска администрация и ръководството на Столична община трябва да са наясно, че 2022
е годината на еманципацията.
"Година, в която Столична община трябва да се еманципира
от стигмата на ГЕРБ, когато беше управляваща партия, а София и кметът Фандъкова бяха галеници на държавната власт", категоричен бе той.
"През 2022 г. трябва да се
гарантирана нормалното функциониране на ключови системи на
столицата - транспорт, предучилищно и училищно образование,
общинско здравеопазване и основните комунални услуги - отопление или както го знаем като
проблема "Топлофикация", водоснабдяване и чистота, при това в
условията на енергийна, социална и здравна криза", обясни Калоян Паргов.ç

Ñîöèàëíèÿò
ìèíèñòúð Ãåîðãè
Ãüîêîâ óâåðè, ÷å
ÿíóàðñêèòå íÿìà
äà ñà ïî-íèñêè îò
äåêåìâðèéñêèòå
преизчислените пенсии.
"Бяха създадени свръхочаквания за преизпълнение на
държавния бюджет, без да
се отчитат възможностите
на този бюджет", коментира Гьоков. По неговите
думи всички пенсионери
без 945 души са получили
увеличение с 12,9%. Причината за по-малките суми
при над един милион от
тях е в намалената от 120
на 60 лв. добавка, увери
министърът. "Нормално е,
когато голяма група хора е
получила по-малко заплащане, да се почувства
ощетена, но няма пенсионер с по-ниска пенсия от
декемврийската. Аз твърдя,
че този проблем е следствие на решението на
предходно 46-о народно
събрание", каза министър
Гьоков и добави: "По този
проблем невинни няма".
Социалният министър
коментира още, че от
пенсионната система
трябва да се извадят
социалните плащания,
защото те я изкривяват и
това обърква хората.ç

Äîöåíò Ïëàìåí Ñëàâîâ å íîâèÿò ïðåçèäåíòñêè
ñúâåòíèê ïî êóëòóðà è äóõîâíîñò
Със свой указ президентът Румен Радев назначи доц. д-р Пламен Славов за секретар по духовност и култура.
Пламен Славов е роден на 20
май 1961 г. в Асеновград. Има магистърска степен по история във
Великотърновския университет
"Св. св. Кирил и Методий", придобива степен доктор в Академията
за обществени науки - Москва.

Преподавател е в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и Висшето училище по
сигурност и икономика в Пловдив, където е доцент по история
на религиите и по национална сигурност. Той е автор на две монографии за поклонничеството в
православието и в исляма.
Избиран за народен представител в 38-ото, 40-ото и 42-

рото Народно събрание. В Народното събрание е бил член на Интерпарламентарната православна
асамблея. В различни периоди е
бил общински съветник и председател на Общински съвет и заместник-кмет на Карлово.
От май до декември 2021 г.
Пламен Славов е заемал поста
заместник-министър на културата
в двете служебни правителства.ç
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äà âëåçå â ÷àñ è äà ñå åìàíöèïèðà îò ÃÅÐÁ
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СЪБИТИЯ
 1477 г. - Московският велик княз Иван III завладява
Новгород.
 1539 г. - Испания анексира остров Куба.
 1701 г. - В Русия е създадено първото морско училище.
 1901 г. - В София е пуснат първият електрически
трамвай.
 1967 г. - Речта на уволнения от Харвард професор Тимоти Лири, изнесена по време на The World's First Human
Be-in в Сан Франциско, дава
начало на световното движение на Хипитата.
 1985 г. - Тенисистката Мартина Навратилова печели своя
стотен турнир.
РОДЕНИ
 83 г. пр. н. е. - Марк Антоний, римски политик
 1875 г. - Алберт Швайцер,
елзаски лекар, Нобелов лауреат
 1883 г. - Нина Ричи, френска дизайнерка
 1897 г. - Иван Димов, български актьор
 1911 г. - Анатолий Рибаков, руски писател
 1941 г. - Милан Кучан, първи президент на Словения
 1941 г. - Фей Дънауей, американска актриса
 1959 г. - Георги Димитров
- Джеки, български футболист
ПОЧИНАЛИ
 1742 г. - Едмънд Халей, английски учен
 1890 г. - Фьодор Радецки,
руски генерал

 1957 г. - Хъмфри Боугарт,
американски актьор
 1975 г. - Георги Трайков, български политик, дългогодишен
лидер на БЗНС, вицепремиер,
председател на Президиума на
Народното събрание (формален
държавен глава) от 1964-1971
г., председател на НС от 19711972, първи зам.-председател на
Държавния съвет
 1977 г. - Анаис Нин, американска писателка от френски произход
 1977 г. - Антъни Идън, английски политик, външен министър в кабинетите на Чърчил, премиер от 1955-1957 г.
 1988 г. - Георгий Маленков, съветски политик
 1988 г. - Камен Калчев,
български писател
 2002 г. - Дечо Таралежков,
български композитор


ÇÅÌÅÄÅËÈÅ

107 îãíèùà íà
àôðèêàíñêà
÷óìà (À×Ñ)
ïðè äèâè ñâèíå
å äîêëàäâàëà
Áúëãàðèÿ çà
ïúðâàòà
ñåäìèöà
îò 2022 ã.
107 огнища на африканска чума по свинете (АЧС)
при диви свине е докладвала България за първата
седмица от 2022 г., се
вижда в данните на европейската информационна
система ADIS, публикувани
от Центъра за оценка на
риска по хранителната
верига (ЦОРХВ). С този
брой ние сме първенец на
седмична база сред
държавите членки. На
второ място е Полша със
74 огнища. Нови случаи
на заразата в популацията на дива свиня са
регистрирани и в Словакия, Латвия, Литва, Естония, Унгария, Италия и
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Äúðæèì ðåêîðä
ïî À×Ñ â ÅÑ

Румъния, където броят им
е 31. 13 нови огнища на
АЧС при домашни свине е
отчела северната ни
съседка.

У нас заради усложнената епизоотична обстановка бе удължен срокът
за групов лов до 16 януари. Болестта засяга както

дивата свиня, така и
промишленото свиневъдство и малки лични ферми,
е посочено още в мотивите. В този контекст, намаляването на популацията
на дивата свиня е част от
мерките, които следва да
се приложат по чл. 47, ал.
1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
за профилактика, ограничаване и ликвидиране на
някои особено опасни
заразни болести.
В редица европейски
държави за седмицата са
отчетени случаи на високопатогенна инфлуенца
H5N1 при домашни птици
- Белгия, Чехия, Германия,
Дания, Франция, Унгария,
Италия, Нидерландия,
Португалия и Полша.
Последната съобщава и
за огнище на бяс. За три
огнища на туберкулоза
пък докладва Франция.ç

Îòêðèõà 5800 ïàòèöè ñ ïòè÷è ãðèï â Õàñêîâñêî
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) потвърди огнище на високопатогенна инфлуенца А (грип) по птиците в област Хасково. Вирусът е
установен в животновъден обект
за отглеждане на пекински патици, находящ се в землището
на с. Жълти бряг, община Стамболово, обл. Хасково. Обектът е
разположен в 10-километровата
наблюдавана зона, районирана
във връзка с огнище на заболяването от края на 2021 година.
Положителната проба е констатирана при изпълнението на пасивен надзор в зоната, коментират от Агенцията.
Издадена е заповед на изпълнителния директор на БАБХ за
обявяване и мерки за контрол
на огнище на инфлуенца по птиците. Предстои умъртвяване по
хуманен начин на заболелите и

контактни птици в обекта и обезвреждане на труповете под официален надзор и по начин, недопускащ разпространение на болестта. В животновъдния обект
се отглеждат около 5800 патици
от различни възрастови категории.
Около засегнатия животновъден обект са определени: 3-километрова предпазна зона, в която попадат селата от община
Стамболово - Жълти бряг, Стамболово и Царева поляна; от община Хасково - с. Книжовник. В
10-километровата наблюдавана
зона попадат - от област Хасково, община Хасково - с. Войводово, с. Манастир, с. Малево, с.
Криво поле, с. Корен, с. Маслиново, с. Горно Войводино, с. Долно Войводино; от община Стамболово - с. Малък извор, с. Голям извор, с. Кралево; от об-

ласт Кърджали, общ. Кърджали с. Сестринско, с. Рудина, с. Татково, с. Звиница и с. Крин.
Извършва се епизоотично
проучване и проследяване на
движенията на домашни и други
птици, яйца, продукти и странични животински продукти добити
от тях, фураж за птици, и на транспортните средства, свързани с

технологичния процес в обектите.
БАБХ напомня, че птичето месо и продукти, добити в обект, в
който е установено огнище на инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото
здраве при спазване на хигиенните правила за обработка на
храни в домакинството.ç

Öåíèòå íà ïøåíèöàòà â Åâðîïà è ÑÀÙ îòíîâî ïèêèðàò íàäîëó
Публикуваният тази сряда
доклад на Министерството на земеделието на САЩ (USDA) за състоянието на глобалния зърнен баланс предизвика рязко понижение на цените на пшеницата на
международните пазари. Вълна от
спекулативни продажби на борсите в Чикаго и Париж
(EURONEXT) беше предизвикана
от по-висока в сравнение с очакванията на търговските среди
оценка за площите, засети със
зимна пшеница в САЩ за реколта 2022 г. - 34,4 млн. акра, с
2 на сто повече в сравнение с
2021 г. Депресиращо влияние
върху житните котировки оказа
и намалението на прогнозата за
обема на щатския износ и увеличението с близо 1 млн. т на
оценката за размера на преходните запаси от пшеница в САЩ -

до 17,1 млн. т, което рефлектира
и за увеличението на прогнозата
за обема на глобалния запас с
0,8 млн.т, до 279,95 млн. т. Нега-

тивен ефект върху цените оказа и
увеличената прогноза за размера
на новата аржентинска реколта до рекордните 20,00 млн. т, в

сравнение със 17,65 млн. т ожънати през 2021 г.
Вследствие на посочените погоре фактори цената на мартенския контракт пшеница на борсата в Чикаго в сряда се срина с
4,80 долара - до $278,43/т. Рязкото понижение на цените с 5,50
евро за тон отбеляза вчера и
мелничарската пшеница на борсата в Париж - до EUR 271,25/т,
като плъзгането на цените надолу продължава и днес - до
EUR268,75/т, в сравнение с около EUR 290/т веднага след коледните празници в ЕС.
За понижението на европейските котировки допринесе и поредното намаление на прогнозата на FranceAgrimer за обема
на френския износ на мека пшеница за трети страни от 9,2 млн.т
на 9,0 млн.т.ç

Ñàìî åäèí
ôåðìåð å ïîäàë
ñèãíàë çà
êîðóïöèÿ âúâ
ôîíä "Çåìåäåëèå"
Още с встъпването си на поста във фонд "Земеделие" през миналата година, по време на първото служебно правителство, изпълнителният директор Борис Михайлов обеща прозрачност в комуникацията си с фермерите. Затова и на страницата на фонда е
качена анкета с 12 въпроса, от
отговорите на които администрацията да се ориентира в проблемите при кандидатстването, оценката и одобрението на проектите.
Въпросите са свързани основно с
кандидатстването по Програмата за
развитие на селските райони 20142020 г. А целта на администрацията е да получи онези предложения, които биха подобрили бъдещата дейност на фонда. Интересното е, че на въпроса дали са подавали сигнал за неправомерни
или корупционни практики на телефон 070010616 или на ел. адрес signali@dfz.bg , близо70-те души, които са попълнили анкетата,
са отговорили отрицателно. И само един е сигнализирал властите.
Въпреки че на въпроса дали
фермерите са се сблъсквали с неправомерни или корупционни практики от страна на служител/и на
ДФЗ, от отговорите на анкетата се
вижда, че 18 от тях са имали подобни случаи в областните дирекции на фонда, а други 13 земеделци - в Централното управление
(ЦУ) на ДФЗ в София. Очевидно,
че връзката на фермерите с администрацията остава доста трудна,
защото при въпроса дали се е налагало те да звънят на горещите
мобилни телефони по ПРСР, 39 души от запитаните са търсили нужда от разясняване на казуси.
А на въпроса лесно ли се намира информация за ПРСР 2014 2020 - мерки, кандидатстване или
плащания, 22-ма фермери категорично казват "не", а на други 28
им се е налагало да търсят продължително. Други 31 от анкетираните са посочили, че дори не са
чували за "Ръководството на бенефициента", което е качено на
страницата на фонда.
Колкото до питането дали при
възникване на въпрос или неяснота експертите във фонда са разяснили добре точно как да процедират, 30 земеделци са отговорили, че им е отговорено частично, на други 24 не е отговорено
и само 17 са доволни от обслужването.
На въпроса кой аспект от обслужването според фермерите
трябва да се подобри, 22-а земеделци настояват за по-добра информираност за причините за намаления на плащанията, други 18
искат да има по-ясно представяне
на изискванията за допустимост и
плащане, 14 души настояват да
се подобри отношението на служителите към кандидата, а петима
от тях са недоволни от липсата на
координация между областните дирекции и централното управление.ç

Съботник
Приложение на ÇÅÌß

Îïðà
Óèíôðè
ïðîäóöèðà
äîêóìåíòàëåí
ôèëì çà
Ñèäíè
Ïîàòèå
9

Година XV. Брой 2, 14 януари 2022

приложение
СЪБОТНИК

6. ÀÐÒ ÈÑÒÎÐÈÈ

ЗЕМЯ 14 януари 2022

Д-р Кръстьо Кръстев се
самоубива от любов
Менторът на Пенчо
Славейков, Яворов и
Кирил Христов се самоубива заради студентка. Д-р Кръстьо Кръстев е първият български професионален литературен критик и литературен историк след
Освобождението, писател, публицист, преводач, общественик, участник в литературния
кръг "Мисъл". Доктор
по философия, професор, академик.
През 1919 г. интелектуалците в цяла България са потресени!
Предния ден е починал
д-р Кръстьо Кръстев,
създателят на кръга
"Мисъл", в който чле-

нуват писателите Пенчо Славейков, Пейо
Яворов, Кирил Христов
и П. Ю. Тодоров. Случайна грешка при поглъщане на хапчета, които не са за него, или
умишлена свръхдоза?
Обществена тайна е, че
строгият ерудит е безнадеждно влюбен в своя
студентка. Може би е решил да се самоубие, за
да не причинява страдания на съпругата си
Рада и двете им деца Офелия и Константин.
Пред едноетажната
му къща на ул. "Хан Аспарух" 67 се вие опашка от хора, дошли да изкажат съболезнованията си. През 1892 г. за-

почва издаването на
най-авторитетното литературно списание на
границата на XIX и ХХ
век - "Мисъл" (1892 1907). Във формирания
около списанието кръг
влизат Пейо Яворов,
Пенчо Славейков и
Петко Тодоров, за чието утвърждаване в литературата д-р Кръстев
има значителна роля.
Д-р Кръстев има заслуги и за творческото израстване на Кирил
Христов, който за известно време също е
приближен на "Мисъл".
През 1894 - 1896 г.
и 1899 - 1907 г. е професор във Висшето училище - днес Софийски

университет "Св. Климент Охридски". През
1900 г. е избран за действителен член на Българското книжовно дружество, по-късно БАН.
През 1907 г. след студентската демонстрация
срещу княз Фердинанд
е уволнен от университета и до февруари 1908
г. е директор на Педагогическото училище в
Скопие. От октомври
1908 г. отново е професор в Софийския университет, където преподава до края на живота
си. През 1910 г., като
продължение на спрялото списание "Мисъл",
издава сборник "Мисъл",
последван от още един.

Брадли Купър - нелекият Тарковски, който прослави с шедьоври родината си
път към славата
дата. Дори в "Соларис"
35 години от смъртБрадли Купър - известен американски актьор,
чийто път към славата не е лесен. Той успява да
разкрие своя талант напълно благодарение на
филма "Афера по американски" и "Момче във
Вегас". Досега е четири пъти номиниран за Оскар", а през 2018 г. бе режисьор на проекта "Роди се звезда". Баща му Чарли е ирландски емигрант, а семейството на майката има италиански
корени.
В 1997 г.
Купър завършва унив е р с и т е т,
със степен
бакалавър
по хуманитарни науки. Заминава за Ню
Йорк и постъпва в университета
"Нова Школа", където
изучава драматично актьорско майсторство.
Заедно с това, той работи в швейцарски хотел
за прехраната си. Брадли е носил дори куфара на младия
Леонардо ди Каприо. По тава време той се
снимал в касовия филм "Титаник" и бил недостижима величина.
Появява се епизодично в сериала "Секс в
големия град" през 1999 г. Външността и ръстът му позволяват да влиза в различни роли от тази на любовник до комедиен глупак. През
2010 г. той се снима в непретенциозната комедия "Последният ергенски запой" с бюджет 35
млн. долара. Филмът донася на създателите си
около 500 млн. долара. Превръща се в звезда с
филмите на Дейвид О. Ръсел "Наръчник на оптимиста" и "Американска схема", както и със
смразяващата драма, с режисьор Клинт Истууд, "Американски снайперист". И за трите е номиниран за "Оскар".
През цялото време до него неизменно е една жена - майка му Глория Кампано. Той
често я води на премиери и червени килими.
"В семейството ми винаги сме били много близки и смъртта на баща ми бе брутална за всички. Все още не сме го преодолели. Имаме нужда един от друг", каза той за близките отношения с майка си.

та на световноизвестния кинорежисьор Андрей Тарковски. Той
създаде филми, които
впечатлиха Запада и
Холивуд, остават в класиката на световното
кино.
Той умира на 29 декември 1987-а от рак
на белите дробове само на 54-годишна възраст, зад граница. Режисьорът е погребан в
руското гробище "Сен
Женевиев де Боа" край
Париж.
Има нещо мистично в картините му, затова той остава една
загадка и днес. През
последните години от
живота си често посещавал манастира
"Свети Серафим" в
Писто, Италия, където беседвал с един
отец. Интересувал се
от религията дълбоко
лично - по свой вът-

решен начин тълкувал
нещата.
Андрей Кончаловски споделя, че преди
снимки Тарковски винаги имал нещо като
ритуал - заставал на
колене и притварял очи
като в молитва. По характер бил необщителен, никой не посмявал да го попита, защо прави това. Във
всичките му филми
проличава копнеж за

откриване на връзката
между човека и Бога.
Ярък пример е филмът
за иконописеца Андрей
Рубльов, със заглавие
първоначално "Страсти по Андрей". Филмът
разказва за руски иконописец от края на XIV
и началото на XV век,
като проследява няколко етапа от живота му.
Провокира с дълбок
размисъл за границата между греха и прав-

по Станислав Лем личи желание да проникне в един таен свят.
В биографичната си
книга "Уловеното време" той открехва вратата. "Човекът ме интересува, ако е готов
да служи на висшето;
ако не желае, а и не
може да възприеме
обикновения еснафски
житейски "морал". Интересува ме човекът,
който осъзнава, че
смисълът на съществуването е преди всичко
в борбата със злото,
което е в нас; който
може, докато е жив, да
се издигне поне едно
стъпало по-високо".
Филмите му са шедьоври: "Иваново Детство" (1962), "Андрей
Рубльов" (1966), "Соларис"(1972), "Огледалото" (1975), "Сталкер"
(1979), "Носталгия"
(1983).

Актрисата Ванеса Кърби е новата Жозефин
Британската актриса
Ванеса Кърби ще изиграе Жозефин във филма "Войнишка торба"
на режисьора Ридли
Скот, съобщи "Дедлайн". Кърби заменя
отказалата се от ролята Джоди Комър. В образа на великия Наполеон ще влезе магичният Хоакин Финикс.
Причините за отлагането на снимките е
пандемията, те първоначално бяха планирани за края на 2021 г., и
проблеми с графика на
актрисата. Историческият филм - продукция на
стрийминг платформата на Apple, ще проследи началото на пътешествието на бъдещия император и възхода му

към славата през призмата на връзката му с
Жозефин, която става
негова съпруга през
1796 г. Сценарист на
филма, чиято премиерна дата на този етап не
се съобщава, е Дейвид
Скарпа. Новият проект
дава възможност на
Ридли Скот да се върне
към период, в който се
развива действието в
първия му игрален
филм "Дуелистите"
(1977). С него той печели приза за дебютен
филм на кинофестивала в Кан.
В ролята на Наполеон Бонапарт зрителите ще видят 47-годишния актьор Хоакин
Финикс. През 2020 г.
Финикс спечели пър-

вия "Оскар" за удивителното си превъплъщение в образа на Жокера. 84-годишният

Ридли Скот е сред знаменитостите от ранга
на Мартин Скорсезе и
Опра Уинфри.
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Бенедикт Къмбърбач ще участва
в новия филм на Уес Андерсън
Уес Андерсън сключи договор да режисира адаптация по "Невероятната история на Хенри Шугър" на Роалд Дал с Бенедикт Къмбърбач в главната роля. В актьорския състав ще бъдат също Ралф Файнс, Дев Пател,
Бен Кингсли. Снимките ще
започнат този месец в Лондон.
Магичният екранен хамелеон някога искал да стане адвокат. Макар Бенедикт
да е от семейство на артисти, родителите му искали да
има сериозна професия. Изучава криминалистика и това му помага за образа на
екранния детектив Шерлок.

Той е учил в училище за
момчета "Хароу" - старо,
уважавано и скъпо учебно
заведение в Лондон, което
работи от 1571 г. Там някога са учили лорд Байрон,
Уинстън Чърчил и Джавахарлал Неру. Актьорът е далечен родственик на сър Артър Конан Дойл, създал образа на Шерлок Холмс, което го прави световноизвестен. Този факт изнамериха
учени през 2017 г. от агенция Ancestry, американска
компания, занимаваща се с
изследване на родословното
дърво. Къмбърбач е родственик също на друга знаменитост - математика Алън

Тюринг, когото също пресъздава на екрана в "Игра на
имитация", номиниран за
"Оскар". Неговите любими
режисьори са: Стенли Кубрик, Стивън Содърбърг,
Джон Хюз, Майкъл Уинтърботъм и Алфред Хичкок. Истинският цвят на косата му
е риж. По време на снимки
на филма "Д-р Стрендж" той
с грим и костюм на персонажа си напуска площадката и отива в магазина за
комикси да си купи комикс
за своя герой. "Мисля, че
очите на артиста са найважното средство, способно
да мисли и чувства, за което благодаря на майка си".

Сцена с Крис Нот е изрязана от „И просто така“
Сцена с актьора Крис
Нот, обвинен в сексуално
насилие от жени, бе изрязана от финала на сериала
"И просто така", пише
Variety.
В последната серия неговият персонаж Мистър
Биг трябва да играе в сцена с Кари Брадшоу, (Сара
Джесика Паркър). Сцената

е изрязана от създателите.
По-рано той бе обвинен
от пет жени в сексуално насилие. На фона на скандала той бе отстранен от друг
сериал. Изпълнителките от
"Сексът и градът" Сара
Джесика, Синтия Никсън и
Кристен Дейвис написаха
съвместно изявление, че
поддържат предполагаеми-

Прокоба за екстаз и смърт - животът на
Александър Скрябин
150 години от рождението на един от най-ярките представители на
модернизма в руската култура
Той концертира при огромен успех в Москва и Петербург, в Париж и Брюксел, Берлин, Хага, Амстердам и Кьолн, и навсякъде
публиката става на крака,
аплодирайки изпълненията
му на пиано, но уврежда дясната си ръка и трябва да
спре да изнася концерти. От
музикант става даровит композитор и педагог. Оставя
ярка следа в световната музикална съкровищница с
творбите си, по-известните
от които: "Поема на екстаза", "Прометей" - "Поема на
огъня", 12 клавирни поеми,
3 симфонии, сонати за пиано, недовършената мистерия
"Предварително действо". В
тях основна тема са свободата и разцвета на личността чрез творчеството, преобразяващата сила на изкуството. е един от най-ярките
представители на Сребърния
век на модернизма в руската култура и една от найярките личности в художествената музикална култура от
края на XIX и началото на
XX век. Оставя безценно музикално наследство, въпреки че умира много млад едва на 43. В личния му живот се случват неблагополучия от различен характер.
Съдбата го подлага на непрестанни изпитания.
Роден е на 6 януари 1872
г. Навършиха се 150 годи-

ни от неговото рождение. Талантлив пианист, той завършва през 1892 г. със златен
медал Московската консерватория, заедно със своя
състудент Сергей Рахманинов. Почитател на музиката
на Шопен, първоначално
пише етюди, валсове, сонати, мазурки и прелюдии. Истински виртуоз на пианото,
след травма на дясната ръка е принуден да прекрати
изпълнителската си кариера.
Лекари в Германия и Швейцария успяват да възстановят частично двигателните
функции, но не може ида става дума за продължително
натоварване. Според биографите му, вероятно това из-

питание е било съдбовен
знак, че трябва да се насочи
към композиторска дейност.
Меценатът Митрофан
Беляев подкрепя материално музиканта и става издател на неговите творби.
Скрябин бил поканен да преподава пиано в Московската консерватория, но се отказва и от преподавателска
дейност, за да се отдаде изцяло на композирането.
Скрябин произхожда от старинно дворянско семейство.
Майка му е талантлива пианистка, която също умира
твърде млада. Още на 5 г.
удивлява възрастните с изпълненията си на фортепиано. Расте като твърде чувс-

твително дете. Баща му се
появява рядко, защото работи в чужбина - Николай
Скрябин е дипломат, любител на източните култури и
пътешественик. Основно със
заниманията по пиано на
момчето се заема леля му.
Едно запознанство с Артур
Рубинщайн вдъхновява младия Скрябин да се занимава сериозно с музика.
Баща му го праща в кадетски корпус, но съдбата не
позволява да смени "курса"
си и през 1883 година Скрябин е приет за студент в
Московската консерватория.
Скрябин е всепризнат като
новатор в клавирната музика. Още с написването на
поемите "Маска", "Странност", "Трагична", "Сатанинска", композиторът утвърждава клавирната поема като
нов жанр. Негова е заслугата и за музикален термин
"прометеев акорд". Полифонията от емоции, въплътени в звуци, вълнува Скрябин до края на живота му.
Много музиковеди го сравняват с Густав Малер. Творчеството на Александър
Скрябин е представено предимно от клавирни и симфонични жанрове. В клавирните му творби се усеща влиянието на Фредерик Шопен,
а в симфоничните може да
се забележи Вагнерова оркестрация.

те жертви. Във финала на
сезона, който ще се излъчи на 3 февруари, Кари пътува до моста на изкуствата Пон дез Ар в Париж, за
да разпръсне пепелта на Тузара в река Сена. Епизодът трябваше да включва
фантастична сцена, в която той се явява на Кари
на моста.

Дженифър
Гарнър ще
получи награда
„Бухнал пудинг“

Очарователната Дженифър Гарнър бе обявена за
носителка на наградата
"Бухнал пудинг" за жена на
годината, връчвана от театралната студентска трупа
на Харвардския университет.
Отличието се дава всяка година на изпълнители с траен и впечатляващ принос
към шоубизнеса от най-старата студентска театрална
трупа в САЩ, основана
през 1795 г.
49-годишната актриса е
почетена не само за успешната си актьорска кариера,
но и за дейността си на филантроп и предприемач. Тя
ще бъде гост на карнавален
парад по улиците на Кеймбридж на 5 февруари, което
предшества връчването на
отличието - златна форма
за пудинг. "Развълнувани
сме да почетем Дженифър
Гарнър", обяви Моли Чанг
от трупата. Тя сподели, че
като дете много е харесвала
филма "Събудих се на 30" с
участието на звездата и "няма търпение да се срещне с
нея".

приложение
СЪБОТНИК

8. ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

ЗЕМЯ 14 януари 2022

„Майка Нощ“ от Кърт Вонегът човекът срещу света
Издаден за първи път
през 1962 г., романът
"Майка Нощ" е дръзко
предизвикателство към
ценностните възприятия на
обществото и в наши дни.
Сюжетът включва автобиографични елементи и
разказва от първо лице
историята на Хауърд У.
Кембъл-младши - американски писател, устроил
живота си в Германия,
когато нацистите идват на
власт. Като уважаван
драматург, женен за популярна немска актриса,
Кембъл лесно е нает от
нацистите като водещ на
пропагандно антисемитско
радиопредаване. Негови
началници и приближени
са Гьобелс и Химлер.
Впоследствие се оказва, че
още в началото на Втората
световна война той е

вербуван за шпионин от
тайните служби на САЩ и
през цялото време от своята
медийна трибуна скришом е
изпращал кодирани съобщения до съюзнически
агенти.
Без съмнение, Кърт
Вонегът ще остане в историята със своя разпознаваем стил, неудобни морални
позиции и необикновено
чувство за хумор. В тази
брилянтна и горчива
сатира Вонегът превръща
черно-бялото в смразяващ
нюанс на сивото, неизбежното отчаяние, предизвикано от сблъсъка на човека
със света.
"Майка Нощ" е третата
книга на американския
автор, която издателство
"Кръг" пусна през 2021 г.
Неин преводач е Владимир
Германов.

Вълшебна любов ще ни прикове пред екраните
И от кината - се пренасяме у дома. През 2022-а
ще видим първия сезон на
"Жената на пътешественика във времето" - заглавието на книгата е обърнато,
у нас тя излиза като "Пътешественикът във времето и неговата жена". Става дума за роман на Одри
Нифнегър, а тя е известна
с умението си да създава
вълшебни светове. Ненап-

разно развива едновременно с писането и другия си
талант - рисуването.
Първоначално идеята й
е да съчетае и двете в "Пътешественикът във времето…". Идеята се ражда след
тежка раздяла, която преживява.
Генетично заболяване
позволява на главния герой да пътува във времето. Появява се и пълномет-

ражен филм през 2009-а, но
живеем в ерата на сериалите - и режисьорът на "Игра на тронове" Дейвид Натър ни предлага своя поглед.
В първите шест епизода
ще видим Роуз Лесли, Тео
Джеймс и други актьори.
Едно е ясно - очаква ни
вълшебна история, която
ще ни провокира да погълнем и книгата.

Карлос Саура на 90: Всеки филм за мен е непознато приключение
Карлос Саура показа магията на фламенко, танго и
фадо пред света. Дори на
90 години, не мисли да се
оттегля. Заедно с Луис Бунюел и Педро Алмодовар,
Саура е един от най-влиятелните испански режисьори, които критикуват политическия и социалния контекст в Испания.
"Който си почива, може
да ръждяса" - това е мотото на Карлос Саура. "Правя филми, за да остана
жив", са думи на твореца
пред испанския вестник El
Pais в интервю за 85-ия си
рожден ден през 2017 г. Пет

години по-късно, това все
още е негово мото. Той е
роден на 4 януари 1932 г. в
северния испански град
Уеска.
Определено може да се
похвали с активна работа
през последните години: документалният му филм за
италианския архитект Ренцо Пиано "Ренцо Пиано: архитектът на светлината" излезе през 2018 г. Карлос Саура и Ренцо Пиано разкриват своите възгледи за връзката между архитектурата и
киното и показват магията,
обгръщаща гигантската
сграда, замислена от Ренцо

Пиано - центърът Ботин с
времето ще промени душата на града завинаги.

През 2021 г. излиза музикалната драма "Кралят на
целия свят", в която Саура

е автор и на сценария, а зад
камерата е знаменитият Виторио Стораро. Все още
очакваме проекта му "33
дни". Филмът трябва да
представи 33-те дни, в които испанският художник
Пабло Пикасо създава известната си антивоенна картина "Герника". За главната роля е избран Антонио
Бандерас, играл вече художника в сериала "Геният Пикасо". Карлос Саура е смятан за един от най-големите режисьори на Испания.
Яркият му международен успех преди близо 40 години
е "Кармен".

Ангелът на слепите - Луи Брайл
Луи Брайл е роден на 4
януари 1809 г. в Кувре, Франция. Ослепява след злополука в работилницата на баща
си, когато е 3-годишен. Още
като ученик създава система
за изписване на текст и музика, предназначена за незрящи. За означаване на звуковете вместо букви той използва различни комбинации
от 6 точки, чийто релеф се
възприема чрез сетивността
на пръстите на двете ръце.

Почива в Париж от туберкулоза на 43-годишна
възраст. Брайловото писмо
в наши дни се използва от
хора в цял свят, като за звуковете на различните езици
се приспособяват нови комбинации от точки. Брайловата азбука е пренесена в
България от Русия през
1906 г. На нея са съставени всички учебници и книги за незрящи на български език. Брайл е талантлив

музикант, преподавал музика на слепи хор и на основата на принципите, заложени в основата на шрифта, разработил шрифт за записване на ноти.
Напечатаната първа книга по системата на Брайл е
"История на Франция" през
1837 г. Името на този човек
е свято за всички хора по
света, които по една или
друга причина са загубили
зрението си.
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Опра
Уинфри Радвайте
продуцира се
документален
Достоевски:
на живота,
филм
за неговия
Сидни Поатие
а не на
смисъл
67-годишната медийна магьосница е изпълнителен продуцент на проекта за покойния актьор, по който работи
повече от година, а Реджиналд Хъдлин е режисьор, съобщи The Hollywood Reporter.
Семейството на Поатие
участва в документалния
филм, който е съвместен
проект с Harpo Productions
на Уинфри и Network Entertainment.
Междувременно Опра оплака загубата на "най-вели-

кия от Великите дървета"
след смъртта на Поатие миналата седмица.
Актьорът от "Познай кой
ще дойде на вечеря", който
е първият чернокож носител
на "Оскар" за най-добър актьор за работата си в 'Lilies
of the Field' почина на 94годишна възраст, а Опра, която смяташе Сидни за приятел и ментор, му отдаде почит в Инстаграм.
Опра написа: "За мен
падна най-голямото от "Го-

лемите дървета": Сидни Поатие. За мен беше чест да го
обичам като ментор. Той ми
беше приятел. Брат. Довереник. Учител по мъдрост.
Най-голямото, най-високото
уважение и похвала за неговия най-величествен, благодатен, красноречив живот.
Ценях го. Обожавах го. Той
имаше огромна душа, която
ще ценя завинаги. Бог да
пази Джоана и прекрасните
му дъщери".
БГНЕС

Константин Хабенски стана на 50 години
Адмирал, учител по география, космонавт и популярен артист в Русия в първите
15 години на XXI век - Константин Хабенски, чества юбилей на 50 години. "Понякога трябва да правим глупости, иначе
животът ще е скучен", казва той. Всичко с
което се захване, се оказва в център на
внимание. Той е "героически актьор", дали
образът е близък или не, не е важно. Ценно е да е интересен. "Ако се захвана с ролята, значи ми е интересна".
Неговото амплоа е широко - от мошеник до Барон Мюнхаузен. Привличат го
много неща: филомографии, които са повече от сто. Първите роли в края на 1990е, сериала "Бойна сила", където той играе
милиционера Игор Плахов. Още руският
актьор, е известен с ролята на Антон Городецки, герой във филмите "Нощен патрул"
и "Дневен патрул".
Роден е на 11 януари 1972 г. в Санкт

Мишел Уилбек публикува
романа „Anèantir“
На 7 януари 2022 г.
известният френски
писател Мишел Уелбек
публикува роман, озаглавен "Anèantir" (буквално - "да унищожиш" - б.р.). Действието се развива през
2026-2027 г., а една от
основните сюжетни
линии е свързана с
президентските избори,
които в реалната
Франция също ще се
проведат през 2027 г.,
съобщава в. "Гардиън".
Сред героите в
"Anèantir" има персонажи, които носят имената на реални френски
политици, обявили
участието си в президентските избори през
2022 г. - например настоящият лидер на партията Национален
фронт Марин Льо Пен
и крайно десният консервативен националист Ерик Земур, който през декември 2021
г. оглави партията Реконкиста. Според последните социологически проучвания Земур
води сред десните избиратели, като 18-19%
от тях са готови да гла-

суват за него през ноември, а около 15% за Льо Пен.
Друг герой, неназованият действащ президент, който приключва втория си мандат и
е принуден да напусне
поста си, според критиците е копиран от
Еманюел Макрон, настоящия президент на
Петата република. Тази фигура е показана
от Уелбек от скептичен
и сатиричен ъгъл - докато в началото на първия си мандат, според
разказа, той олицетворява надеждите на
Франция за развитие и
икономическо възстановяване, в края на
втория мандат страна-

та е в упадък - безработицата и бедността
при него нарастват значително.
Романът на Уелбек
"Елементарни частици"
предизвиква медиен
скандал. Авторът е изгонен от литературното
списание Perpendiculaire
за съмнителни, неблагонадеждни мисли. Авторът яростно отговаря
във вестник "Монд" и
така обръща всичко в
своя полза. На страниците на романа присъстват нападки срещу писателя Филип Солерс.
Въпреки това книгата
е наградена с Prix
Novembre от жури, в което участва и Филип
Солерс.

Петербург (тогава Ленинград), където и израства. Хабенски е популярен и търсен в
театрален и телевизионен филмов актьор,
преди да участва в сериите за патрулите.
Техният успех в Русия и в света правят Хабенски един от най-популярните в света.
Талантлив театрален актьор в московския театър "Сатирикон" и "Ленсовет" в
Санкт Петербург. От 2003 г. е член на московския Арт театър и главен актьор в "Лов
на патици", "Бяла стража" и "Хамлет".
Той не се изгубва сред майсторите на
киното - Меншиков, Михалков, Машков.
Дръзкият терорист Грин изиграва така, че
заслужва "Златен орел" за роля от втори
план. После смело влиза в образа на Костя Лукашин в продължението на "Ирония
на съдбата", възхити света в мундира на
Колчак в "Адмирал". За ролята си на учителя Виктор Сергеевич грабва "Златен орел"
и награда "Ника".

Излезе юбилейно издание
със събраните стихотворения
на големия поет Христо Фотев
Томчето е с всичките му творби, дори онези, които не са били
в книжни сбирки, а публикувани
единствено в периодичния печат,
изд. "Милениум".
Христо Фотев (25 март 1934 27 юли 2002) е не просто един от
най-даровитите ни и лирични
поети, но е истинско явление в
изящната ни словесност. За
мнозина творчеството му е еманация на представата за поетична
стихия, а самият той - синоним
на понятия като море, любов и
Бургас.
Още дебютната му стихосбирка
"Баладично пътуване" (1961) му
отрежда почетно място сред
галерията с шедьоврите на любовната поезия. Всичките му покъсни творби са обвити в ненадминат бохемско-романтичен
ореол.
Биографията му е пълна с
парадоксални обрати - роден в
Истанбул, живял в бежанската
махала на Бургас, плавал с
риболовен кораб, работил като
художник в стенописно ателие и
като редактор на фабрична многотиражка, а след това - вече като
член на СБП - става драматург
на бургаския театър "Адриана
Будевска" и главен редактор на
литературния алманах "Море".
Автор на стихосбирките "Ли-

рика" (1965), "Обещание за
поезия", "Литургия за делфините",
"Спомен за един живот", "Венецианска нощ" и "Словесен пейзаж".
Удостоен е неколкократно с Литературната награда на Бургас и с
приза "Златен Пегас". Посмъртно
на името му е учредена Национална награда за поезия, връчвана на рождения му ден.
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Анекдоти

да си закопчаете колана!
- както е по закон.
- Добре! Ето, закопчах
го!
Жената поглежда към
полицая и лукаво пита:
- И сега какво?
- Сега ще направим три
- четири обиколки на околовръстното, за да проверим това ваше "принуждение" дали наистина води до
онова ви нафификано състояние... или всичкото това си го измисляте, за да
отървете глобата.

Спорят шофьор на камион и катаджия:
- Господине, за десети
път ви питам защо камионът ви не е добре уплътнен и ръсите от товара
си по пътя?!
- Господин полицай, за
десети път ви обяснявам,
че опесъчавам улиците
заради поледицата!
Математически парадокс:
- Месечната заплата
на катаджия е по-малка
от дневната.
Полицай учредил награда 1000 лева за най-изрядния шофьор.
Спира един шофьор и
вижда, че е най-изряден
- с хендсфри, с колан и т.
н., и го пита:
- Какво мислите да
направите с парите?
- Първо мисля да изкарам шофьорска книжка - казва шофьорът.
Жена му до него рекла:
- Не го слушайте, господин полицай, като е пиян, говори големи глупости.
Дъщеря му допълва:
- Тате, казах ли ти, че
с тази крадена кола няма
да се измъкнем!
А от багажника се
обажда един глас:
- Стигнахме ли вече
границата?
Полицай спира кола за
проверка. Аптечка, триъгълник, пожарогасител,
документи - всичко е наред. Разбрал полицаят, че
от този няма да изкопчи
нищо по стандартната
система и му рекъл:
- Имаш ли касетофон
в колата?
- Имам.
- Доко Доко имаш ли?
- Имам.
- Пускай!
Пуснал човекът музиката - полицаят захванал
здрав кючек и му вика:
- Не ме гледай, ами лепи една банкнота на челото!
Учителката:
- Деца, кажете кой какъв иска да стане, когато
порасне?
Петърчо:
- Аз искам да стана полицай!
Гошко:
- Аз искам да стана лекар!
Марийка:
- Аз искам да стана
майка!
Иванчо:
- Аз, госпожо, искам да
помогна на Марийка да
стане майка.
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- Полицай спира автомобил за проверка и о,
чудо, зад волана седи
Змей!
Полицаят се панира тотално и казва на Змея:
- Я ми дъхни…
Змеят:
- А бе, ти да не си пил?
Сватбеният марш неусетно преминава в "Марш
вкъщи", "Марш на работа", "Марш в кухнята".

- Добър ден, госпожице! Пътен полицай Иванов. Документите, моля!
- Заповядайте!
- Знаете ли защо ви
спрях?
- Защото карам синя
спортна кола...
- Не точно. Опитайте
пак!

- Така е, но като си
сложа колана, той започва да ми се търка в гърдите. Това много ме възбужда. А като ми стане така, нафификано... Ииии...
Тръгвам да си мисля за
ония хубавите нещааа...
Започва да ми се мержелеее пред очите. Недовиждам знаците. Иии...
Без време нагазвам дру-

При психолога влиза
млада жена - цялата посинена и бушонирана,
раздърпана, бинтована...
Докторът:
- А, защо изглеждате
така, какъв е проблемът,
разкажете?
- Ми, докторе, мъжът
ми много пие и като се прибере пиян вкъщи ме почва
- бой, бой... И така...

- Докторе, направо не
мога да повярвам как едно толкова просто средство може така да помогне!
Докторът:
- Мдааа... Вижте, моето момиче, има ситуации, в които най-полезното е да си запушите с
нещо устата и да млъкнете за известно време.
Помага, повярвайте ми...
То хубаво я посрещнахме новата година, ама ся
трябва и да я избутаме!
- Ало, полицията ли е,
откраднаха ми часовника!
- 10 и половина е, госпожо, приятен ден!
След забраната за фойерверки на Нова година
очаквам напролет да се
забрани и дълбоката
оран, за да не се стресират къртиците.
Възрастен клиент пита барманчето:
- Момче, я кажи, аз
вчера тука пих ли?
- Да.
- Ама цялата пенсия ли
изхарчих?
- Да.
- Ох, слава богу! Помислих си, че бабата ми
е отмъкнала парите.
Снощи "Ихуууу", днес тихо.
Разговор между приятелки:
- Какво толкова те смущава у годеника ти?
- Гризе си ноктите.
- Неприятен навик, но
много хора си гризат ноктите.
- Но не и на краката.
Събужда се мъжът сутринта. Поглежда надясно
- никой, поглежда наляво
- никой.
Повдига одеялото и пита:
- Защо си станал? Кого чакаме?

Карикатури
Павел
КУЧИНСКИ
- Защото ви харесах и
искахте да ме видите отблизо...
- Нищо подобно! Спрях
ви, защото сте в нарушение! Шофирате без колан!
- Ама, господин полицай, при мен това не е нарушение, а принуждение!
- Какво значи това?
- Е, не виждате ли, че
съм със сутиен чашка Д+?
- Може и да виждам!
Но какво от това? Законът си е закон!

гите пътни закони...
- Ахааа! - почесва се
катаджията по главата,
прибира шофьорската
книжка в джоба си и поглежда към нарушителката.
- Наистина, много интересно е това ваше обяснение! - добавя полицаят,
след което минава пред
автомобила, сяда на седалката до шофьорката и
сочи към колана.
- Сега ще ви помоля

Докторът:
- Яснооо, пригответе
си отвара от лайка и следващия път като си дойде
пиян, още щом чуете да
се отваря вратата, жабурите устата с отварата и
така 30-40 минути всеки
път.
След две седмици жената пак идва. Тотална
промяна. Тя изглежда
блестящо, излъчва спокойствие и здраве, пърха
от жизненост.

Сериозен мъж, не се
намира под дърво и камък... Намира се на дивана!
Бащата мели месо за
домашни суджуци. Прибира се 16-годишната щерка с някакъв младеж и заявява:
- Тате, това е Иван. От
днес той ще живее у нас!
Бащата, без да прекъсва заниманията си:
- Чудесно! И без това
от Пешо почти нищо не
остана...

приложение
СЪБОТНИК
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130 години от рождението на Джон Толкин
Джон Толкин е британски писател, смятан за основател на жанра фентъзи с
романа си "Хобит" (The
Hobbit) и неговото продължение трилогията "Властелинът на пръстените". Толкин
е командор на Британската
империя от 1972 г. заради
приноса му към английската литература. Името на Толкин винаги ще бъде свързано с безспорните му шедьоври "Хобит" и "Властелинът
на пръстените", а създаденият от него свят на Средната земя, населявана от хора, елфи, хобити, вълшебници, джуджета, орки и други приказни същества, и до
днес се радва на милиони
верни последователи по цялото земно кълбо.
Талант към познаването
на езиците, Толкин показва
още в детството си. Той изу-

чавал староанглийски език
в училище, латински и гръцки като част от приличното
хуманитарно образование.
През целия си живот професорът научил 14 езика, като сам измислил 19 езика.
През 1911-а Толкин постъпва в Оксфорд като изучава
класическа филология, но
скоро се прехвърля на английска литература. Той открива в поемата на английски монах от VIII век Кюневулф "Христос II" странни
строфи за Средната земя.
След години като уважаван
учен по средновековна литература, той пише "Зеленият рицар", но не забравя никога за тайнствената Средна земя, изгряла пред него
от страниците на поемата на
древния монах.
В една прекрасна вечер
на 1930 г., той проверявал

курсовите работи на студентите, изморил се и написал
върху чистия лист: "На земята имало дупка и в нея
живеел хобит". След седем
години упорита работа, про-

фесорът разказал на света за
тайнствения обитател на
дупката и неговото пътуване "до там и обратно".
Неговите отношения с
писателя К. С. Луис, оксфор-

дски професор, написал
"Хрониките на Нарния", не
са еднозначни.
След смъртта на Луис в
писмо до дъщеря си Толкин
пише: "До сега чувствах себе си като старо дърво, загубващо един по един своите листа. А сега ми се струва сякаш брадва ме е ударила право в корена".
Академичнита творби на
Толкин по древноскандинавска и немска история и култура са били популярни сред
нацистките елити. Но Толкин изпитвал отвращение
към Хитлер и нацистката
партия и не скривал това.
За да публикуват "Хобит",
навремето издателите искали да потвърди, че е ариец.
Последвало язвително писмо от писателя, в което казвал, че съжалява че няма еврейски предци.

Измамник се представял за издател
Мистериозен измамник, който се
представял за издател и агент, за да
открадне редица ръкописи на книги,
може би най-накрая е бил заловен в сряда ФБР арестува 29-годишен
мъж на летище "Джон Кенеди" в Ню
Йорк във връзка със случая, предаде
"Гардиън".
Филипо Бернардини, италиански гражданин, който е работил в британското издателство Simon &
Schuster, е задържан при кацането си
в САЩ. ФБР твърди, че той е извършвал редица измами, за да получи непубликувани ръкописи и чернови на произведения на писатели.
Бернардини е обвинен в измама
и кражба на самоличност с утежняващи вината обстоятелства в районния съд на Ню Йорк, като в обвинителния акт се посочва, че от
2016 г. насам е регистрирал повече
от 160 фалшиви интернет домейна,
за да се представя за други лица.

Арестът бележи края на една мистерия, вълнувала литературния свят
в продължение на пет години, през
които стотици непубликувани ръкописи са станали обект на посегателство. Някои автори, агенти, редактори и дори съдиите за наградата
"Букър" са жертви на фишинг измами. В това число ръкописи на очаквани романи от Маргарет Атууд, Сали Руни и актьора Итън Хоук.
Отговорните лица създавали леко
променени имейл адреси, за да заблудят издателите. Те употребявали
жаргон на индустрията, като "ms" за
ръкопис, и демонстрирали разбиране
на издателския процес. Някои автори предавали ръкописи и информация за предстоящи проекти или филмови права. Има подозрения, че виновният е литературен "разузнавач",
който се опитвал да се сдобие с информация, да сключи филмови и телевизионни договори преди другите.

На 12 януари 1976 г. умира Агата Кристи Приказки за свободни хора създават
Тя е най-значимият представител на класическата криминална
история. Нейният уникален литературен талант надскача ограниченията за държава, раса, възраст, запленява
и интригува. Тя е публикувала 93 романа, 17
пиеси, включително и
6 романтични новели,
написани под псевдонима Мери Уестмакот.
Агата Мари Клариса Милър е родена на
15.09.1890 г. За детството си твърди, че е било много щастливо.
През 1914 г. се омъжва
за Арчибалд Кристи, пилот в Кралския корпус.
По време на Първата
световна война започва да пише първия си
роман, отчасти за да избяга от монотонността
на работата си и за да
спечели облог със сестра си, която я предизвиква, че не може да
напише добър криминален роман.
"Тайнствената афера
в Стайлз" е публикуван
през 1920 г. заради

проблем с намирането
на издател. Тя се развежда с Арчибалд през
1928 г., а през 1930 г.
се жени за археолога
Макс Малоун. Любопитното е, че страдала
от нарушение в процеса на писане, наречен
дисграфия. Също така
е първият автор, полуАгата Кристи
Кристи
Агата
Париж
вв Париж
през 1906
1906 г.г.
през

чил наградата "Гранд
Мастър" на американските писатели на мистерии. Фигурира в
"Книгата за рекордите
на Гинес" като най-продавания автор на художествена литература на
всички времена. Творбите й са преведени на
103 езика.

Алеко и Яворов
Златни автори, писатели способни да преобърнат, наопаки кръгозора на съвременниците си. Имената им
остават живи и в нашата епоха. Като Шарл
Перо и Джек Лондон и двамата родени на 12
януари. Делят ги почти 250 години, но на
практика и Шарл Перо, и Джек Лондон създават приказки - единият стъпва върху богатото наследство на
Европа, нейната митология, другият сътворява истории за възмъжаването, за приключението, наречено живот.
Всеки има своя любима история от Шарл
Перо - френският писател се подписва под
приказки като "Спящата красавица", "Червената шапчица", "Малечко Палечко", "Пепеляшка". Трудно можем
да си представим някое дете да израсне без
тях, изданията и ин-

терпретациите са безброй.
Джек Лондон се
появи напоследък в
нови, привлекателни
издания с логото на
"Хеликон" - най-обичаните негови романи са "Морският
вълк", "Белия зъб",
"Дивото зове"…
На 13 януари 1863а на бял свят се появява Алеко Константинов. Само 15 години
по-късно, на същия
ден, се ражда и Пейо

Яворов. Обединява ги
трудната им, трагична
съдба. Алеко е убит при
атентат, а е само на 34
години. Яворов пък сам
слага край на живота
си на 36.
Тъжно е, че си отиват ненаписали всичките си творби - но и
това, което ни оставят,
прави нашата литература неизмерно богата,
истински вдъхновяваща. Хубаво е да ги четем - и Алеко Константинов, и Пейо Яворов.
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От стр. 1
"Напомням, че през 1999
г. на вратите на НАТО
почука само една държава
с обща граница с Русия Полша. Днес в състава на
НАТО влязоха много страни, а техните територии
очевидно се използват за
проектиране на сила в
посока Русия от различни
географски посоки и в
стратегическа дълбочина",
каза зам.-министърът на
външните работи на Русия
Александър Грушко след
края на заседанието на
Съвета НАТО-Русия. Това
застраши сериозно нашата
сигурност и създаде неприемливи рискове за нея, на
които ние ще се противопоставим", подчерта Грушко.
По време на преговорите Русия директно и "без
политкоректнни формулировки" е заявила пред
НАТО какви биха били
възможните последици за
европейската сигурност в
случай на по-нататъшно
влошаване на ситуацията,
пише Епицентър. "Ние
посочихме много честно,
откровено, без заобикалки
и без някакви политически
коректни формули, че понататъшното напрягане на
ситуацията може да доведе
до най-непредвидимите и
тежки последици за европейската сигурност", каза
още той.
По думите на Грушко,
заседанието на Съвета
НАТО-Русия е било посветено на анализ на всички
фактори, оказващи влияние
върху влошаването на
европейската сигурност,
което се наблюдава през
последните години, като
руската страна е представила своята гледна точка
по този въпрос. Според

Заседанието
на Съвета
НАТО - Русия
е било
посветено на
анализ на
всички
фактори,
оказващи
влияние върху
влошаването
на европейската сигурност, което се
наблюдава
през последните години
Снимки
Интернет

заместник-министъра НАТО
трябва да предостави на
Русия правни гаранции за
неразширяването си на
изток. Грушко изрази също
така загриженост от стремежа на НАТО да свали
тавана за използването на
ядрено оръжие.
"В своето военно развитие Съединените щати и
техните съюзници се
опитват да постигнат
превъзходство във всички
оперативни среди: суша,
въздух и море. Сега наред
са космосът и киберпространството, във всички
възможни театри на военни действия. Концептуално,
оперативно и технически
се понижава таванът за
използване на ядрено
оръжие. Виждаме, че в
сценария на различни
учения се въвежда ядрен
компонент, което също
предизвиква у нас сериозно безпокойство", подчерта
Грушко.
Русия очаква да излезе
от кризисната ситуация в
отношенията си с НАТО на
основата на баланс на
интересите. В този смисъл
руският заместник-минис-

тър не изключи варианта
Русия да възстанови
своята дипломатическа
мисия в НАТО (чийто
ръководител е Грушко до
януари 2018 г. - б. р.), ако
Алиансът промени подхода
си по отношение на усилията за общата сигурност.
Русия няма да позволи
да й се диктува каква
трябва да бъде числеността
на нейната дипломатическа
мисия в НАТО. Грушко
припомни, че след многократни изкуствени съкращения общата численост на
руската дипломатическа
мисия, включително военни
и технически служители, е
била определена на 10,
което е "абсолютно неприемливо".
НАТО не смята разширяването си за агресия,
тъй като то "разпространява демокрация", каза Йенс
Столтенберг, генерален
секретар на организацията,
след заседанието на
Съвета НАТО-Русия в
сряда. Той каза, че Алиансът е отказал да гарантира,
че Украйна няма да се
присъедини към НАТО, но е
готов да обсъди с Русия

взаимното ограничаване на
ракетите в Европа и въпроса за ядрената политика.
Именно гаранцията, че
Украйна и Грузия няма да
се присъединят към Алианса, беше едно от основните искания на Русия по
въпроса за сигурността,
пише руското издание
"Комерсант".
"Всички членове са
съгласни с основния
принцип: че всяка държава
има право да избере своя
собствен път. Съюзниците
също са съгласни, че само
Украйна и 30-те съюзници
могат да решат кога Украйна ще бъде готова да стане
член на НАТО, никой друг.
Русия не може да наложи
вето на присъединяването
на Украйна към НАТО",
каза Йенс Столтенберг.
Генералният секретар
отбеляза, че Алиансът
призовава Москва да
уважава суверенитета и
териториалната цялост на
всички съседи. НАТО, каза
още той, в случай на
ескалация в Украйна може
да засили присъствието си
на територията на източните съюзници. ç

:
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Íàêðàòêî

Унгарското правителство
ще намали цената на шест основни хранителни продукта от февруари за най-малко 3 месеца. На фона на инфлационен натиск кабинетът на премиера Виктор Орбан,
който ще се бори за нов мандат
на изборите на 3 април, вече наложи таван на цените на енергията, горивата и ипотеките. Орбан
съобщи късно в сряда, че цените
на брашно, захар, олио, мляко,
свински бут и пилешки гърди от
февруари трябва да бъдат поставени на нивата им от средата на
октомври м. г. Вчера шефът не неговия кабинет Гергели Гюлас каза, че тази мярка ще продължи
най-малко три месеца, но ако се
наложи ще бъде удължена. "Цените растат в цяла Европа заради
увеличаването на енергийните цени", заяви Орбан във видеозапис
след заседание на правителството. Той добави, че мярката трябва
да бъде приложена на територията на цялата страна.

Във Върховния съд

в Белград ще бъдат подадени два
нови иска срещу НАТО от жертви
на бомбардировките с обеднен
уран през 1999 г., съобщи адвокат Сърджан Алексич. Първият иск
срещу НАТО е подаден на 20 януари 2021 г. от лица, пострадали
от бомбардировките с обеднен
уран в Сърбия през 1999 г. "НАТО
е използвала обеднен уран на
сръбска територия, въпреки че е
могла да използва конвенционални оръжия предвид превъзходството си по сила. Но те са използвали оръжия, които имат дългосрочен пагубен ефект и последствия за цялото население в продължение на милиони години. Това е военно престъпление и Северноатлантическият алианс трябва да обезщети сръбските граждани", заяви Алексич.

Армения

очаква установяване на дипломатически отношения и отваряне на
границата с Турция в резултат на
диалога с участието на специалните представители на двете страни, обяви говорителят на арменското министерство на външните
работи Ваан Унанян. Очакваме в
резултат на процеса да бъдат установени дипломатически отношения между Армения и Турция и да
бъде отворена границата между
двете страни, която бе затворена
от Турция в началото на 90-те години, посочи Унанян. Миналата
седмица турското министерство на
външните работи съобщи, че първата среща на специалните представители на Турция и Армения ще
се състои на 14 януари в Москва.

Âëàñòèòå â Ãúðöèÿ óäúëæèõà ñúñ ñåäìèöà
âñè÷êè COVID îãðàíè÷åíèÿ

Във Великобритания не спират призивите за оставка на премиера
Борис Джонсън след признанието му, че е присъствал на градинско
парти на "Даунинг стрийт" през май 2020 г. по време на строгия
локдаун в страната. Оттеглянето на Джонсън искат включително
влиятелни фигури в неговата Консервативна партия.

Властите в Гърция удължиха с една седмица всички ограничения, наложени
заради пандемията, предаде БНР. Ежедневните тестове на учениците продължават да показват голям
процент заразени. След
Атина и в Северна Гърция
се наложи прехвърляне на
лекари от частни болници
поради недостиг на персонал в държавните.
Поради силната активност на варианта Омикрон
интензивните отделения са
напълно заети, а лекарите
повече от два месеца работят без почивен ден ,съобщават от болниците в
град Патра, където вчера
дори стачкуваха за няколко часа. Мобилизирани са

лекари с различни специалности, защото от коронавируса са засегнати много
сектори в здравеопазването.
Над 5 хиляди са вече
болните и поставени под карантина учители, информират от синдиката им. Тестват учениците всеки ден, като последните данни показват нарастване на заболяемостта сред децата от 4
до 17-годишна възраст с
18% за ден.
При тази епидемична обстановка и след ясна позиция на Съвета за контрол
на пандемията правителството удължи с още една
седмица до 24-ти януари
всички строги ограничения
и мерки в страната. Оста-

ва в сила и нареждането
за влизане в Гърция с отрицателен тест дори и за
ваксинираните.
Същевременно за интензивно лечение в Италия за
последното денонощие са
приети близо 1700 пациенти, като заразените са 220
000 хиляди души, сочи официалната статистика. Част
от научната и медицинска
общност в Италия са мнение, че няма вече смисъл
да се съобщават на дневна
база заразените, а да се
премине към седмични данни. Според медиците Омикрон в голямата си част сред
ваксинираните създава
форма на грипно състояние
и трябва да се третира като ендемия. ç
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Един от най-опитните
волейболисти на Хебър Теодор Салпаров, разкритикува формата на българския шампионат и направи интересна съпоставка
с едно от най-силните
първенства в Европа полското. Либерото заяви,
че не би се върнал на
този етап в националния
отбор. "Проучване показа,
че 70-75 процента от
мачовете у нас завършват
3:0 гейма. Има ли смисъл
да се играят мачове
срещу Сливнишки герой и
Локомотив (Пловдив)? И
после излизаме срещу
полския Ястжембски. Този
формат не е добър за
българския клубен волейбол, няма конкуренция,
някои от двубоите завършват на 15, на 12, на 9
точки. Миналата година бе
много по-добре, когато
имаше 8 отбора и всеки
мач беше интересен",
смята либерото.
"Шампионатът в Полша
е на светлинни години от
нашия. А през 2003 година, когато заехме трето
място на световното
младежко първенство, а
те - второ, вътрешните
надпревари бяха на едно
ниво. Оттогава обаче те
дръпнаха много напред
заради спонсори, маркетинг, формат, а ние останахме да тъпчем на едно
място. Тогава беше моментът развитието на
волейбола да стане и

Волейболистът
разкритикува
системата на
българския шампионат



Òåîäîð Ñàëïàðîâ íÿìà äà ñå
âðúùà â íàöèîíàëíèÿ îòáîð

Íàêðàòêî
Умар Сако вече
е играч на ЛАСК
(Линц),

обявиха от Берое. Договорът е
за четири години и половина.
По неофициална информация
клубът от Стара Загора, който
закъса сериозно с финансите,
след като ТЕЦ "Марица-изток 2"
спря издръжката на отбора, се
очаква да получи около 300
хиляди евро от продажбата на
25-годишния футболист от Кот
д`Ивоар. В същото време
спряганият за завръщане в
Берое Александър Томаш се
появи в Стара Загора. 43годишният специалист се е
срещнал с местни ръководители
и деятели с идеята те да
лобират назначението му.
Очаква се Томаш да замени
Петър Колев съвсем скоро.
Настоящият наставник на
"зелените" не иска да напуска
веднага. Той ще го стори, ако
получи накуп шестте заплати по
договора си, който е до края на
юни.

Славия победи
с 3:1 Хебър

39-годишният Теодор Салпаров смята, че форматът на българското първенство предлага много неравностойни
двубои

държавна политика, като
се стъпи на база на
успехите. Виждате сега,
че поляците ни бият с
лекота. Нас - Ястжембски, а Нефтохимик - СКРА
Белхатов с 8 състезатели.
Дори се изненадах, че
отборът от Бургас спечели 2 гейма, браво. Но
напълно заслужено ни
бият и това е резултат от
много години работа",
каза още Салпаров.
"Не бих се върнал в
националния отбор,
защото моето време
мина. А и трябва да се

върнат много състезатели, което няма да стане.
Сега трябва да се работи
стъпка по стъпка. Ние
искаме всяка година да
имаме успехи, което не
може да стане. Винаги с
удоволствие бих се върнал в националния отбор,
но още съм гладен за
победи и успехи, както е
било едно време. Да
бъдем в Топ 6. А да ме
бият Израел, Австрия и
Тутракан, мерси, няма да
стане", завърши Теодор
Салпаров.
Мъжкият волейболен

отбор на Хебър за втори
пореден път бе избран за
отбор на месеца, като в
класацията на спортните
редакции бе определен и
за номер 1 на декември.
Заслугата за това е
първата победа на тима в
групите на Шампионската
лига над германския
Фридрихсхафен. Тимът от
Пазарджик остави далеч
зад себе си в класацията
футболния отбор на
Лудогорец, който завърши
първи есенния дял, както
и баскетболният Рилски
спортист.ç

в първата проверка на двата
тима от подготовката им преди
пролетния полусезон в родния
футбол. Срещата бе интересна,
като освен четирите попадения,
двата тима пропуснаха и по една
дузпа. Жуниор Мапуку, Тони
Тасев и Александър Иванов бяха
точни за "белите", а за домакините вкара Тодор Чаворски.

Реал (Мадрид)
спечели с 3:2

срещу Барселона след
продължения в полуфинала за
Суперкупата на Испания (2:2 в
редовното време). За "белия
балет" това е пета поредна
победа срещу каталунците във
всички турнири. Домакин на
надпреварата за Суперкупата
на Испания е столицата на
Саудитска Арабия Рияд.
Победителят от Ел Класико Реал, ще спори за трофея
срещу Атлетико (Мадрид) или
Атлетик (Билбао).

Íà "Ãåðåíà" íÿìàò ïàðè çà êîçèðêàòà,
ñìÿòà ãëàâíèÿò àðõèòåêò íà Ñîôèÿ
Главният архитект на София Здравко
Здравков съобщи, че е разговарял със собственика на Левски Наско Сираков по повод казуса с козирката на Сектор "А" на
стадион "Георги Аспарухов". Трибуната все
още не е покрита, за да бъде предпазена от
разрушаване. Сектор "А" беше открит официално през 2016 година. В предаването
"Денят започва" на БНТ арх. Здравко Здравков обясни, че се е получило недоразумение между ръководството на Левски и спортния министър Радостин Василев, вероятно
заради липсата на финансов ресурс за козирката. "Разговарях с Наско Сираков за
завършване на конструкция на Сектор "А",
но неговото покриване трябва да отговаря
на изискванията на УЕФА, като това ще струва доста средства. Такава аналогия козирка
- трибуна, не бива да се прави, стадионът
има огромна нужда от покриване, защото
без него започва да се руши. Всеки знае,
че една сграда без покрив, започва наводняване", каза Здравков.
В сряда Наско Сираков излезе с остро
изявление по повод думи на министъра на
спорта, че козирката ще струва повече от
построяването на самия сектор. По-късно
Радостин Василев отговори също задочно
- чрез съобщение, че се е позовал на думи
на архитекта на София Здравко Здравков.
"Трябва да се намери спешно решение

за покриване на Сектор "А", но не е само
това, има доста сериозна промяна в осветлението, в другите сектори, за да се
изпълнят изискванията на УЕФА. Но затова са необходими сериозни средства. Финансовият ресурс за подобни съоръжения
е огромен. Тук въпросът е да се намери
необходимото финансиране, напрежение
ще има, докато няма ясен финансов ресурс", добави арх. Здравко Здравков.
Има добра новина около втория казус на
"Герена", който държи лиценза на клуба за
новия сезон на косъм. Бившият нападател
на 26-кратните шампиони Насиру Мохамед
и агентът му са се отказали от идеята да
дават клуба на ФИФА заради дълга от 395
000 евро, който Левски все още не е изплатил, а срокът за това изтече. Доскоро агентът на футболиста Юсиф Чибса отказваше
преговори за намаление на сумата или разсрочване на плащането, след като от Левски не бяха спазили предишна договорка.
Към днешна дата обаче Чибса води преговори с изпълнителния директор Иво Ивков. Той е обявил, че няма намерение да се
оплаква във ФИФА. От "Герена" са направили оферта на Мохамед за разсрочено
изплащане на сумата и намаляването й с
30 на сто. Футболистът и агентът му са
поискали време до края на тази седмица
да помислят върху предложението.ç

Шампионът на Италия Интер успя да спечели с 2:1 срещу Ювентус след продължения и
да завоюва Суперкупата на страната. В зрелищен мач на "Джузепе Меаца" "нерадзурите"
стигнаха до успеха след продължения (1:1 в редовното време). В герой за Интер се
превърна Алексис Санчес, който вкара победното попадение в 121-вата минута буквално в последните секунди на спора в Милано. "Бианконерите" първи поведоха в
резултата, като в 25-ата минута Уестън Маккени отбеляза, а в 35-ата Лаутаро Мартинес
изравни от дузпа за Интер. Tова е шеста Суперкупа на Италия за Интер, който още
повече се доближи до градския си съперник Милан - със 7 спечелени трофея.

ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ
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Тв програма - петък, 14 януари
ÁÍÒ 1
05.15
05.40
05.55
09.00
09.05
11.00
12.00
12.35
12.45
13.00
14.00
15.00
15.15
15.45
16.00
16.30
16.45
17.00
18.00
18.30
19.00
20.00
20.45
21.00
22.00
23.00
23.30

01.40
01.55
03.45
04.40

Още от деня - коментарно предаване/п/
Телепазарен прозорец
Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова
По света и у нас
100% будни
Култура.БГ
По света и у нас
Новини на турски език
Телепазарен прозорец
Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу/п/
Малки истории
Мили Бате!... Писма на един дакел детски тв филм
Книга на книгите - анимационен
филм /3 сезон, 6 епизод/
Телепазарен прозорец
Бързо, лесно, вкусно
Светът на жестовете
Светът и ние
България в 60 минути с Мариана
Векилска
По света и у нас
Още от деня - коментарно предаване
Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу
По света и у нас
Спортни новини
Панорама с Бойко Василев
В капан - тв филм /2 сезон, 5
епизод/ (16)
По света и у нас
Невинният - игрален филм /копродукция, 1979 г./, режисьор Лукино
Висконти, в ролите: Джанкарло Джанини, Лаура Антонели, Дженифър
О'Нийл и др.(16)
Светът и ние /п/
100% будни /п/
Култура.БГ /п/
По света и у нас /п от 20:00 часа/

bTV
05.30
06.00
09.30
12.00
12.35
13.30
14.30
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
20.05
22.00
22.30
23.00
23.30
00.30
01.00
01.10
02.20
04.30

"Лице в лице" /п./
"Тази сутрин" - информационно предаване с водещи Златимир Йочев и
Биляна Гавазова
"Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев
bTV Новините - обедна емисия
"Комиците и приятели"
"Стани богат" /п./ - куиз шоу
"Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
"Доктор Чудо" - сериал, еп. 68
Премиера: "Опасни улици" - сериал,
с. 15
bTV Новините
"Лице в лице" - публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова
"Стани богат" - куиз шоу
bTV Новините - централна емисия
"Съни бийч" - сериал, еп. 3, 4
"Комиците и приятели" - комедийно
шоу
"Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
bTV Новините - късна емисия
"Чък" - сериал, с. 2, еп. 18
"Двама мъже и половина" - сериал,
с. 11, еп. 13
"Като на кино" - предаване за кино
"Столичани в повече" - сериал, с. 4,
еп. 12
"Преди обед" /п./ - токшоу
"Търговски център" - сериал, с. 15

bTV ACTION
05.15
06.00
08.00
09.00
10.00

"Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4, еп. 3
Анимационен блок (премиера): "Турбо" - сериал, с. 2, еп. 3 - 6
"Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4, еп.
3
"Опасни улици" - сериал, с. 4, еп. 9
"Легендите на утрешния ден" - сериал, с. 5, еп. 14

11.00
12.00
13.00

15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00

23.45
00.45
01.45
02.45
03.45
04.45

"Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, с. 19, еп. 12
"Записът" - сериал, еп. 4
"Отвличането на Анджи" - криминален, трилър (САЩ, 2017), режисьор Дани Бойл, в ролите: Тамара
Браун, Кели Тибо, Робърт Скот
Уилсън, Джоузеф Кълп, Ричард Дойл
и др.
"Хуберт и Щалер" - сериал, с. 4, еп. 4
"Опасни улици" - сериал, с. 4, еп. 10
"Записът" - сериал, еп. 5
"Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, с. 19, еп. 13
Часът на супергероите: "Легендите
на утрешния ден" - сериал, с. 5, еп.
15
Екшън в 8: "Прокуратура Чикаго" сериал, еп. 10
bTV Новините
Екшън петък: "Среднощно преследване" - екшън, криминален, трилър (САЩ, 2015), режисьор Жауме
Колет-Сера, в ролите: Лиъм Нийсън, Ед Харис, Джоел Кинаман,
Бойд Холбрук, Брус Макгил, Винсънт Д`Онофрио, Дженесис Родригес, Комън, Бо Нап, Джеймс
Мартинес и др. [16+]
"Прокуратура Чикаго" - сериал, еп. 10
"Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, с. 19, еп. 13
"Легендите на утрешния ден" - сериал, с. 5, еп. 15
"Записът" - сериал, еп. 5
"Опасни улици" - сериал, с. 4, еп. 10
"Мисия Моят Дом" (2021) /п./ предаване за строителство, ремонти, обзавеждане и дизайн, еп. 7

bTV COMEDY
05.00
06.00
07.00
07.30
08.30
09.30
10.00

12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
02.00
03.00
03.30
04.00

"Модерно семейство" /п./ - сериал
"Модерно семейство" - сериал, с.
10, еп. 10, 11
"Мистър Пибоди и Шърман" /п./ сериал
"Круд" - сериал, еп. 8, 9
"Двама мъже и половина" /п./ сериал
"Младият Шелдън" /п./ - сериал
Премиера: "Любовници" - комедия
(Русия, 2019), режисьор Елена Хазанова, в ролите: Паулина Андреева, Александра Бортич, Юлия Александрова, Мария Шалаева, Сергей
Гармаш, Гоша Куценко и др.
"Приятели" /п./ - сериал
"Двама мъже и половина" /п./ сериал
"ФейсБог" /п./ - сериал
"Младият Шелдън" /п./ - сериал
"Уил и Грейс" /п./ - сериал
"Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
"Комиците и приятели" (2019) - комедийно шоу
"Приятели" - сериал, еп. 5, 6
"Младият Шелдън" - сериал, с. 3, еп.
7, 8
"Уил и Грейс" - сериал, с. 2, еп. 3, 4
"Психоложки" - сериал, еп. 19, 20
Премиера: "ФейсБог" - сериал, еп. 14
"Двама мъже и половина" - сериал,
с. 10, еп. 10, 11
"Любовници" /п./ - комедия (Русия,
2019)
"Модерно семейство" /п./ - сериал
"Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
"Комиците и приятели" (2019) /п./
"Младият Шелдън" /п./ - сериал

bTV Cinema
06.00
08.00

"Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп.
17, 18
"Пътят на Юпитер" - фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, 2015),
режисьори Анди Уачовски и Лана
Уачовски, в ролите: Мила Кунис,
Чанинг Тейтъм, Дъглас Буут, Еди
Редмейн, Шон Бийн, Гугу ЕмбатаРо, Тери Гилиъм, Джеймс Д`Арси,
Ванеса Кърби, Тапънс Мидълтън,
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bTV Cinema, 19.00 ч., "Отвличане" - трилър (САЩ,
2017), режисьор Луис Прието, в ролите: Хали Бери,
Кристофър Бери, Малиа Роуз, Сейдж Къриа и др.
15.00

Мариа Дойл Кенеди и др.
10.30 "Ривърдейл" - сериал, с. 3, еп. 19, 20
12.30 "Почти Коледа" - комедия, драма
(САЩ, Китай, 2016), режисьор
Дейвид Талбърт, в ролите: Кимбърли Елийс, Омар Епс, Дани
Главър, Мо`Ник, Романи Малко
и др.
14.45 "Далече от безумната тълпа" - романтичен, драма (Великобритания,
САЩ, 2015), режисьор Томас Винтерберг, в ролите: Кери Мълиган,
Матиас Схунартс, Майкъл Шийн, Том
Стъридж, Джуно Темпъл, Джесика
Бардън и др.
17.15 "Лъжльото" - фентъзи, комедия (САЩ,
1997), режисьор Том Шейдиак, в
ролите: Джим Кери, Мора Тиърни,
Джъстин Купър, Аманда Донохоу,
Кери Елуес, Дженифър Тили, Суси
Кърц и др.
19.00 "Отвличане" - трилър (САЩ, 2017),
режисьор Луис Прието, в ролите:
Хали Бери, Кристофър Бери, Малиа
Роуз, Сейдж Къриа и др.
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Скорост" - екшън, криминален, трилър (САЩ, 1994), режисьор Ян де
Бонт, в ролите: Киану Рийвс, Денис
Хопър, Сандра Бълок, Джо Мортън,
Джеф Даниълс, Глен Плъмър, Карлос Караско и др.
23.15 "Краен резултат" - екшън, трилър
(Великобритания, 2018), режисьор
Скот Ман, в ролите: Дейв Батиста,
Пиърс Броснан, Рей Стивънсън,
Амит Шах, Александра Дину, Лара
Пийк, Мартин Форд и др. [14+]
01.30 "Обетована земя" - драма (САЩ,
ОАЕ, 2012), режисьор Гюс Ван
Сант, в ролите: Мат Деймън, Франсис Макдорманд, Джон Кразински, Хал Холбрук, Тайтъс Уеливър,
Роузмари ДеУит, Скут Макнеъри и
др.
03.45 "Почти Коледа" - комедия, драма
(САЩ, Китай, 2016), режисьор Дейвид Талбърт, в ролите: Кимбърли
Елийс, Омар Епс, Дани Главър,
Мо`Ник, Романи Малко и др.

06.20
06.50

Íîâà òåëåâèçèÿ

21.00

05.20
06.00
09.30
12.00
12.30
13.30

"Пресечна точка" - публицистично
шоу /п/
"Здравей, България" - сутрешен блок
"На кафе" - предаване на NOVA
Новините на NOVA
"Черно-бяла любов" (премиера) сериен филм
"Неразделни" (премиера) - сериал

16.00
16.10
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
00.30
01.30
02.30

"Не ме оставяй" (премиера) - сериен
филм
Новините на NOVA
"Пресечна точка" - публицистично
шоу
"Намери ме" (премиера) - сериен
филм
"Семейни войни" (премиера) - телевизионна игра
Новините на NOVA - централна емисия
"Черешката на тортата" - риалити
"Полицаите от края на града" сериал
"ФБР" - сериал, сезон 2
Новините на NOVA
"Престъпни намерения" - сериал,
сезон 9
"Пожарникарите от Чикаго" - сериал, сезон 9
"Специален отряд: Лайпциг" - сериал
"Сияйна луна" - сериал

Êèíî Íîâà

08.45

11.00
12.00

14.00
14.30

17.00

20.00

23.00
23.50

"В кадър"
"Приказна Коледа" - романтичен
филм с уч. на Джил Вагнер, Люк
Макфарлейн, Лорън Гучи и др.
"Назад към морето" - романтичен
филм с уч. на Дженифър Улрих,
Хайко Рупрехт, Оливър Коритке, Марлийн Куентин и др. /п/
"От местопрестъплението" - сериал,
сезон 6
"В ритъма на танца: Революция" романтична драма с уч. на Раян
Гусман, Катрин Маккормак, Миша
Гейбриъл, Хамилтън, Питър Галахър
и др. /п/
"В кадър"
"Сапфиреносиньо" - приключенска
фантастика с уч. на Мария Ерих,
Йозефине Пройс, Флориан Бартоломей, Карл Валтер Шпрунгала, Янис
Нийвьорнер и др.
"Карате кид" - приключенски екшън
с уч. на Джеки Чан, Джейдън Смит,
Тараджи Пенда Хенсън, Уенуен Хан,
Ронгуанг Ю и др. /п/
"От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 7
"Последна гара" (премиера) - трилър
с уч. на Марго Роби, Саймън Пег,
Декстър Флетчър, Майк Майерс, Макс
Айрънс и др.
"От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 7 /п/
"Таен агент" - трилър с уч. на Даян
Крюгер, Мартин Фрийман, Кас Анвар и др.

Променливо

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 8

Днес ще остане студено, с температури близки до нормалните за януари ще остане времето в четвъртък. Минималните
стойности ще са от около минус 10 до минус 5 градуса, а
дневните ще останат без съществена промяна - около нула
градуса. Вятърът в Дунавската равнина ще се ориентира от
запад и ще започне омекване на времето.
В петък минималните стойности ще са с няколко градуса
по-високи от тези в четвъртък, а дневните в повечето места ще
са от 3 до 8 градуса.
В събота минималните температури ще са от минус 3 до
плюс 3, а дневните от 3 до 9 градуса.
Относително меко, с променлива облачност, ще остане времето в неделя и първите дни на следващата седмица. Минималните температури ще са около нулата, а дневните от 4-5 до
10-12 градуса, малко по-ниски все още в неделния ден.

ВОДОРАВНО: "Великите патета"" Покер. Карат. Копой. Тен. Лами. Бел. Севан. Кар (Джералд). Пен
(Шон). Силикон. "Ти". Маб ("Кралица Маб"). Ракен
("Терез Ракен"). Витамин. Тамино. "Хамалин". Рекон. "Мана". Аван. Тов. "Ала". Арат. Лев. Кулиси.
"Анатоли". Мигачи. Ереван. Пи. Анета. "Ама". РА.
"Ирасема". Ат. Рига. АЛЕНА. Ива. Тара. Ана. Аке (Йохан). Немара. "Анана". "Лебедова песен". Нитинол.
"Натали".
ОТВЕСНО: "Те победиха". Умирители. Лопен. Танали. Агамет. Никол (Шарл). Мамалига. Араби. Кей.
"Сама". Асани. Арен (Пол). Пир. Сибила. Ичера. Адо
(Игор). Тел. Нива. ИТАЛА. Ол. Кеневир. Нара. Асенов. Накат. Нане. "Ена". АН. Бак. Нокар (Едмон).
Тарама. АПА. Тал (Михаил). Немет (Ласло). Тема. Анет.
"Мерак". Николова (Мими). Икаса (Хорхе). ТАМАТ.
Новела. Авенел (Жорж). "Сатирикон". "Вината". Ани.

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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Олга Михайлова-Динова
отбелязва 30 години на
сцената на Софийската
опера. На 21 януари от
19.00 ч. певицата ще се
представи в ролята на
Адалджиза в операта
"Норма" от Белини.
Очарователната певица
завършва ДМА "Панчо
Владигеров" през 1992
година в класа на проф.
Сима Иванова. На 1 април
1992 г. е дебютният й
спектакъл "Севилският
бръснар" в ролята на
Розина под дири-гентството
на Борис Хинчев, режисьор е проф. Павел Герджиков.
Участва по-късно и в
"Севилският бръснар",
постановка на Пламен
Карталов, както и в други
негови постановки. В
Софийската опера пее в
"Сватбата на Фигаро",
"Италианката в Алжир", "Дон
Карлос", "Норма", "Набуко",
"Силата на съдбата", "Роберт Дявола", "Вертер".
Изнася концерти и
самостоятелни камерни

Â Ïåðíèøêî
ïîñðåùíàõà
„Ñóðîâà“

Под знака на пандемията за втори път селата в Пернишко посрещнаха вчера традиционния празник "Сурова"/
"Сурва". С наричания за
спасение от коронавируса маскирани жители на
региона възвестиха началото на новата сурвакарска година. Със силен
звън на маски, хлопки и
огнен танц сурвакарите
гониха злите сили.Заради извънредната епидемична обстановка международният маскараден
фестивал в Перник бе отменен. Изготвен е график
за изяви на сурвакарските групи по селата, както и маршрут за дефилирането им. Ограничен бе
и съставът на групите - в
община Ковачевци те не
надвишиха 30 души. ç

:

Îëãà Ìèõàéëîâà-Äèíîâà
îòáåëÿçâà 30 ãîäèíè íà
ñöåíàòà íà Ñîôèéñêàòà îïåðà

Íàêðàòêî

Шарън Стоун влиза във
втория сезон на сериала
„Стюардесата“
Актрисата Шарън Стоун се
снима във втори сезон на
сериала "Стюардесата",
съобщи ЮПИ. Тя ще играе
ролята на Лиса, майка на
главната героиня Каси, в
сериала на HBO Max, пише
"Холивуд рипортър". Във
втория сезон Каси е преодоляла зависимостта си към
алкохола и живее в Лос
Анджелис. Детективскокомедиен сериал по романа
на Крис Бохджалян. Кейси
Куоко играе Касандра Боудън
- стюардеса. Във втория
сезон героинята й отново
става свидетелка на убийство, при това е вкарана в
международен скандал.

„Малка пиеса за детска
стая“ гостува в Търговище

концерти с испанска,
френска , италианска,
немска, българска музика.
Динова пее на оперните
сцени в Русе, Варна,
Бургас и извън страната.
Солистка е и в Музикалния
театър.
Режисьор на "Норма" е

Уго де Ана, а диригент на
21 януари е Франческо ди
Мауро. Ще участват също
Мартин Илиев, Петър
Бучков, Радостина Николаева, Иванка Нинова, Красимир Динев. Франческо
ди Мауро е завършил
Парижката консерватория

и е дирижирал на световни
оперни сцени и като
Одески оперен театър,
Оперна зала в Торонто,
Опера Лира в Отава,
Оперен театър в Каляри,
Опера в Беркли - Сан
Франциско, Карнегихол в
Ню Йорк. ç

Ямболският театър ще
гостува в Търговище с "Малка
пиеса за детска стая" на Яна
Борисова. Публиката може да
я гледа на 19 януари от
19.00 ч, в Драматичния
театър. На родната театрална
сцена "Малка пиеса за детска
стая" е обичана. През 2007 г.
дебютният текст на Борисова
печели конкурса за българска
камерна пиеса "Славка
Славова", след това е
преведен на над десет езика.
"Малка пиеса за детска стая"
е поставяна във Франция,
Белгия, Русия, Италия,
Германия, Словения.

Äâå èçëîæáè ïîñòàâÿò íà÷àëîòî
íà Àëåêîâèòå ïðàçíèöè â Ñâèùîâ
Експозициите са част от
тазгодишните празници,
посветени на 159 години от
рождението на Алеко Константинов.
Едната изложба е от
фонда на галерията и представя карикатурите на Стайко Николов, Тодор Цонев,
Слави Митев, Теню Пиндарев, Стоян Добрев, Велко
Велков, Ивайло Цветков,
Асен Грозев. Основен персонаж в хумористичните рисунки е Бай Ганьо, героят
от емблематичното произведение на Щастливеца.

В малката зала на галерията е подредена другата изложба, представяща
участниците в конкурса за
детска рисунка "Опознай
родината, за да я обикнеш". Конкурсът е по инициатива на Община Свищов и е посветен на Алековата страст към пътешествията. Двете изложби
ще бъдат експонирани до
12 февруари като посещенията се осъществяват при
спазване на противоепидемичните мерки за безопасност. ç

Îðíåëà Ìóòè ùå áúäå âîäåùà
íà ôåñòèâàëà â Ñàí Ðåìî
Известната италианска
актриса Орнела Мути ще
бъде водеща на една от
петте вечери на фестивала
за естрадна песен в Сан
Ремо. Той ще се проведе 1
до 5 февруари и ще се излъчва в пряк ефир по телевизия RAI. Заедно с основния водещ Амадеус, на сцената на театър "Аристон"
всяка година излизат актриси, модели, певици.
Тази година ще асистират на Амадеус пет дами,
сред които е Орнела Му-

ти. Другата призната звезда е Сабрина Ферили, играла във филма на Паоло
Сорентино "Великата красота". Чаровната Мути е на
66 години, прочута по света в тандем с Челентано
във филми като "Укротяване на опърничавия" и "Безумно влюбен". Участието
в "Сан Ремо" дава старт на
много известни певци като Андрея Бочели, Паола и
Кияра, Лаура Паузини,
Ерос Рамацоти, Джулиола
Чинкуети. ç

