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Жълт код за опасно време и силен вятър е обявен в половин България. Предупреж-
дението е в сила за областите: Плевен, Ловеч, Габрово, Стара Загора, Хасково,
Ямбол, Сливен, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Шумен, Силистра, Добрич,
Варна и Бургас. Привечер ще се усили североизточният вятър. Очакваната скорост е
14-19 м/сек и пориви около 24 м/сек. Предстои температурите да се понижават
чувствително в сравнение с предходните дни. На места минималните ще бъдат до
минус 10 - минус 12 градуса. ç
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Ти го гониш
през вратата, то се
вмъква през про-
зореца. Такова е
положението с
вредната, противо-
конституционна и
най-вече  противо-
естествена джен-
дър идеология .
Просветното ми-
нистерство буквал-
но е проспало ан-
кета, в която въз-
можните отговори са "момче", "момиче", "дру-
го", "предпочитам да не казвам". Министър Кра-
симир Вълчев се оправда, разграничи и даже
заплаши (каква смелост за БГ чиновник!) да
изрази несъгласие пред Брюксел. Но всичко
това е закъсняло, половинчато, неефективно.
70% от българите сме против Истанбулската
конвенция, имаме ясно решение на Конститу-
ционния съд. Какво повече е нужно, за да
скъсат въпросната анкета и да я хвърлят в
коша, където й е мястото!? Още по-скандал-
ното е, че този пасквил не е на някое от
многобройните антибългарски НПО-та на чуж-
да грантова хранилка, а на Европейската ко-
мисия. Нека българската държава си влезе в
ролята и да изгони всички подобни чужди фон-
дации от родната просветна система. За да
бъде тя българска! Явно "началствата" в Брюк-
сел го играят колективен лобист на една са-
танинска идеология, която противоречи на при-
родния закон, който, откакто свят светува,
казва, че има само и единствено мъже и же-
ни. Ако е така, България трябва да наложи
вето. Дано поне за това да има смелост пре-
миерът Борисов! Страшното, циничното, прес-
тъпното във всичко това е, че джендърът се
налага на децата, на неукрепналите създания,
които приемат на доверие казаното в учили-
ще. Явно някому е много потребно тъкмо мла-
дите хора да бъдат възпитавани в антиценнос-
ти, в антиморал - хомосексуализъм и "трети"
пол, откъсване от националната идентичност и
традиция, от християнската вяра. Ако този аб-
сурд не бъде спрян, след време ще имаме не
личности, а поколение от безполова, безродна
и безидейна маса. Но нали такива най-лесно
се манипулират, най-малко чувствителни са пред
социалната несправедливост!? Но народите вече
са твърде гневни на тази гавра с нормалност-
та. Пред неминуемия им предстоящ изборен
крах, ишиасно опиянените елити опитват удар-
но да наложат колкото се може по-вредни и
абсурдни практики - във Франция най-нежни-
те и красиви думички "мама" и "татко" бяха
заменени с "родител 1" и "родител 2", проти-
воестествените гей бракове също бяха нало-
жени в половин Европа, търсят се пътища за
легализация на дрогата и даже на педофилия-
та. В това са впрегнати цели институции, ми-
лиардни бюджети, медии, партии, политици, вис-
ши чиновници. Затова и залогът на предстоя-
щите европейски избори е ще си върнем ли
нормалността. Ако успеем - печелят всички.
Ако не успеем - нищо добро не чака Европа.
Историята ни учи, че много могъщи империи са
рухнали преди всичко заради морален разпад.
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Кирил Десподов остави
много добри впечатления
при победата на Каляри над
Парма. Крилото влезе ка-
то резерва и помогна за
обрата от 0:1 до 2:1, след
който тимът от Сардиния
се отдалечи от зоната на
изпадащите. В неделя на
Десподов и компания им
предстои тежко гостуване
на Сампдория, а журналис-
тът от centotrentuno.com
Матео Зизола прави ана-
лиз на представянето на
българина срещу Парма и
прогнозира, че доскорош-
ната звезда на ЦСКА може
да получи титулярно място
в предстоящия двубой от
Серия "А". ç
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Сигурността на европейс-
ките народи се оказа за-
ложник на деструктивната
политика на САЩ и русо-
фобите в Европейския съ-
юз, заяви вчера руският
външен министър Сергей
Лавров пред Асоциацията
на европейския бизнес, ци-
тиран от ТАСС. Министъ-
рът припомни, че НАТО
продължава курса на уве-
личаване на военната ак-
тивност и приближаване на
военната инфраструктура
на Алианса до границите
на Русия. "Освен Македо-
ния и другите балкански
страни Алиансът придърп-
ва Украйна и Грузия", по-
сочи Лавров. ç
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Глоба от 160 лв. ще
бъде налагана на всеки
български гражданин,
който не се включи в
следващото национално
преброяване от 22 януа-
ри до 15 февруари 2021 г.
Това е записано в Закона
за преброяването на на-
селението и жилищния
фонд, който беше приет
единодушно от Народно-
то събрание на второ че-
тене. Глобата ще се на-
лага както за отказ да се
дадат персонални данни,
така и за отказ да се да-
дат данни за жилището
или жилищна сграда. От-
делно депутатите приеха
и други парични санкции.

за селата
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Снимка Пресфото БТА

Видин. Парламентарната група на БСП ще се върне в парламента, ако бъдат приети
поставените от нас четири условия. Това съобщи вчера Корнелия Нинова, която учас-
тва в среща на Националното сдружение на кметовете.

„БСП
лени места. Това е един объркан модел
на бюджетна политика спрямо местна-
та власт, който тръгва от горе надолу''.
Това заяви във Видин лидерката на БСП
Корнелия Нинова, цитирана от БТА.

,,Първо с постановление на Минис-
терски съвет, извънбюджетна процеду-
ра, се разпределят милиони левове по
решение на премиера Борисов. Така са
разпределени парите на всички данъ-
коплатци, които отиват в общините на
ГЕРБ и ДПС. През миналата година
88 общини с население от 1 300 000
българи са без нито един лев финан-
сиране чрез тези постановления. Това
е объркан модел, който се пренася и
надолу и общинските кметове не разп-
ределят средства за малките населени
места. Така хората, които живеят там,
се лишават от пътища, водопроводи и
всичко необходимо, за да живеят доб-
ре. Затова трябват промени в закона, с
които да се задължат общинските кме-
тове да осигуряват делегирани бюдже-
ти на малките населени места'', обясни
още Корнелия Нинова.

ще настоява и за ре-
шаването на въпро-
са за финансиране-
то на малките насе-
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До 1000 лв. е глобата за
контрольор или преброи-
тел, който не изпълнява
задълженията си по за-
кона. А от 2000 до 6000
лева е глобата за злоу-
потреба с данни от преб-
рояването, освен ако не
става въпрос за престъп-
ление, в който случай на-
казанието ще е от Нака-
зателния кодекс.



ÁÚËÃÀÐÈß ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß2 22.02.2019

Снимкa Пресфото БТА
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Парламентът прие
процедурните правила за
избор на нова ЦИК. "За"
правилата гласуваха 102-ма
народни представители,
"против" нямаше и "въздър-
жал се" - 1, с което те бяха
приети, съобщи Дир.бг.
Съгласно Изборния кодекс
парламентът има право да
избере председателя,
заместник-председателите
и секретаря на Централна-
та избирателна комисия.
Останалите членове се
назначават от президента
на републиката след
предложенията на парла-
ментарно представените
партии и коалиции, както и
партиите и коалициите,
които имат избрани с
техните кандидатски листи
членове на Европарламен-
та, но не са парламентарно
представени. 14 от члено-
вете на ЦИК се назначават
с указ на президента.

Ùå èìà êàíäèäàòè ñ äîñòàòú÷íî îïèò, óâåðè
øåôúò íà ïðàâíàòà êîìèñèÿ Äàíèåë Êèðèëîâ
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15 000 äóøè ñà áèëè ïîäêðåïåíè ïðåç 2018-à ïî ïðîåêòè, ôèíàíñèðàíè îò Ôîíä "Ñîöèàëíà çàêðèëà"
Над 15 000 души са били

подкрепени по 124 проекта,
финансирани от Фонд "Со-
циална закрила" (ФСЗ) към
Министерството на труда и
социалната политика през
миналата година. Това стана
ясно по време на заседание
на Управителния съвет на
фонда, на което беше приет
отчет за дейността за 2018 г.,
съобщиха от пресцентъра на
ведомството. Със средства от
Фонд "Социална закрила" са
финансирани дейности, с ко-
ито е подпомогнато функци-

Без трети пол в
анкетните карти за
Преброяване 2021
Само биологичният пол
ще присъства в анкет-
ната карта за нацио-
налното преброяване
през 2021 г. Графите са
мъж, жена, трети пол и
други разновидности
или тълкувания няма,
уточни шефът на ста-
тистиката Сергей
Цветарски след прие-
мането на закона.
Самоопределяне по
пол няма да има,
категоричен беше той.
И потвърди, че това
важи не само за Бълга-
рия, но и за всички
държави членки, които
ще проведат своето
национално преброява-
не едновременно след
две години.
Обществен съвет
"Дядо и внуче" ще
пази децата от пороци
и "джендърство"
Дядовци се организи-
рат в Обществен съвет
"Дядо и внуче", за да
предпазят децата и
внуците си от пороци
като тютюнопушене,
алкохол, наркотици,
както и "джендърство",
заяви пред БНР д-р
Тотко Найденов, орга-
низатор на съвета.
"Искам да организирам
дядовци такива като
мене - аз имам пет
внучета, в една битка
за спасяването на
нашите деца от пред-
вижданото тяхно опо-
рочаване. Те от ден на
ден биват отбългарява-
ни и отродявани от
своята държава. Ми-
нистерството на обра-
зованието изхвърли
много родолюбиви
текстове от техните
учебници - няма я
"Епопея на забравени-
те", няма ги "Записки
по българските въста-
ния", голяма част от
Ботевите стихотворе-
ния изобщо отсъстват.
Искаме да има закон
за българския език, да
има закон за нравстве-
ността, да бъде въведе-
но задължително
обучение по здравно-
духовна, религиозна и
историческа култура,
каза той пред БНР.
Митьо Очите остава
в ареста
Апелативният специали-
зиран съд остави в
ареста Димитър Желяз-
ков - Митьо Очите,
който е с мярка посто-
янен арест, постанове-
на му преди няколко
дни - на 16 февруари,
след като беше екстра-
диран от Турция. Апела-
тивните магистрати не
видяха основания за
отмяна на определени-
ето на първата инстан-
ция, с което за Желяз-
ков е взета най-тежка-
та мярка за неотклоне-
ние. Определението на
апелативния спецсъд е
окончателно, коменти-
ра Канал 3.

Инструментът SELFIE на Евро-
пейската комисия за дигитализа-
цията в образованието съдържа
въпроси, които са еднакви за всич-
ки страни и е разработен от ЕК.
Ние сме разпространили инстру-
мента в над 900 училища, които
участват в тази самооценка за ди-
гиталната готовност на училищата
и тя е важна за тях, заяви вчера
министърът на образованието и на-
уката Красимир Вълчев в комен-
тар за разпространената в българ-
ските училища анкета, която се по-
пълва от учениците над деветго-
дишна възраст, като в нея те трябва
да отбележат и пола си. Вариан-
тите в анкетата са четири - мом-
че, момиче, друго и предпочитам
да не казвам. Анкетата е част от
платформата SELFIE на Европейс-
ката комисия и е за всички 28
страни от ЕС, а у нас се разпрос-
транява от Министерството на об-
разованието и науката. В никакъв
случай целта на инструмента не е
да определи половата принадлеж-
ност. Това, което получихме, като
първоначална неофициална инфор-
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онирането на 36 обществени
трапезарии, 10 социални ус-
луги и 11 проекта за органи-
зиране и провеждане на кул-
турни, спортни и други ме-
роприятия, насочени към пот-
ребители на функциониращи

социални услуги. Финансира-
ни са и 67 проекта за рекон-
струкция и модернизация на
съществуващата материална
база за предоставяне на со-
циални услуги, припомня
БНР.

При реализирането на дей-
ностите на ФСЗ през 2018 г.
са усвоени 6 065 367 лв. Раз-
ходването на средствата е по
две програми "Предоставяне
на социални помощи при
прилагане на диференциран
подход" и "Социално включ-
ване на други рискови групи

от населението". Чрез дей-
ността си Фондът дава въз-
можност на организациите от
неправителствения сектор да
се утвърдят като доставчици
на социални услуги и да по-
лучат подкрепа за реализира-
не на инициативи, които не
могат да бъдат подкрепени по
друг начин. Фонд "Социална
закрила" подпомага лица и се-
мейства в затруднено поло-
жение, когато са изчерпани
всички други нормативно оп-
ределени възможности, при-
помнят от МТСП.ççççç

Ïðèåõà ïðîöåäóðíèòå ïðàâèëà
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Според решението, прието
от депутатите, българските
неправителствени органи-
зации могат да правят
предложения за членове
на ЦИК до парламентарно
представените партии и
народните представители в
12-дневен срок. В решение-
то се посочва още, че
седем дни преди изслушва-
нето на кандидатите на
страницата на парламента
се публикуват имената и
мотивите на номинираните.
Сред изискванията за
кандидатите са те да имат
висше образование със
степен "магистър" в специ-
алностите математика,
информатика, политически
науки, социология. Депута-
тите решиха още изслушва-
нето на кандидатите да се
състои на открито заседа-
ние на Комисията по
правни въпроси, което ще
се излъчва онлайн на

сайта на Народното
събрание.

Съгласно прие-
тите правила
предложенията за
членове на Централната
избирателна комисия се
правят в писмена форма
чрез деловодството на
Народното събрание до
комисията по правни
въпроси. Срокът за това е
14 дни от приемането на
процедурните правила.
Изборът на председател,
заместник-председател и
секретар на ЦИК ще бъде
направен от Народното
събрание и ще бъдат
гласувани поотделно.
Гласуването ще е явно
чрез компютъризираната
система за гласуване. За
избран ще се смята
кандидатът, получил
повече от половината от
гласовете на присъства-
щите народни представи-

тели. Ако няколко канди-
дати за една длъжност са
получили повече от поло-
вината от гласовете на
присъстващите народни
представители, избран е
кандидатът, получил най-
много гласове "за". Пред-
седателят на правната
комисия Данаил Кирилов
отбеляза, че на 20 март
изтича сегашният мандат
на ЦИК. Успяхме да
съобразим срока на
мандата, заяви Кирилов и
изтъкна, че и в тази
процедура за избор на
нов състав на ЦИК ще
има кандидати с достатъч-
но опит, познания за
изборния процес и високи
личностни, професионални
и нравствени качества.ççççç

диагностика и анализира всички
елементи на образователната
среда.  Обхваща шест ключови
за дигиталното образование об-
ласти - преподаване и учене,
училищно управление, инфрас-
труктура и оборудване, профе-
сионално развитие, практики за
оценяване и дигитална компе-

Снимка пресфото БТА

В столицата се проведе конференция за дигиталното образование, за да
начертае пътна карта за дигитализация на образованието в България чрез
споделяне на експертиза, добри практики, обмяна на идеи и локализира-
не на ресурси от представители на широк кръг заинтересовани страни.

мация, е, че причината да има и
такъв вариант за отговор е защо-
то някои страни са възприели, нор-
мативни, решения. Не е задължи-
телно те да бъдат базирани на
принципа на самоопределяне. В
Германия това е по медицински
причини, има такава възможност,
коментира още министър Вълчев,
цитиран от БТА. Той заяви, че невед-
нъж е казвал, че "не подкрепя про-
повядването на джендър идеоло-
гия в училище - и като министър,
и като родител". Министър Вълчев
уточни, че този въпрос не може
да се премахне от графата в анке-
тата, защото той е един за всич-
ки, не е преведен дори от нас.
Може единствено ЕК по наша мол-
ба да го направи и ще отправим
такава, обясни образователният
министър. Той уточни, че не е за-
белязал да има обществено нап-
режение в тези 900 училища, има
само един сигнал от родител до
медиите. На 29 ноември 2018 г.
инструментът SELFIE беше предс-
тавен пилотно у нас. Целта на раз-
работената анкета е да направи

тентност на учениците. Чрез
SELFIE трябва да се планира бъ-
дещата дигитализация на обра-
зованието ни. Някои ученици
вече са попълвали анкетата,
други още не са. Всички отго-
вори в анкета са анонимни, а
попълването отнема между 20
и 30 минути.ççççç
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ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ Íà òîçè äåí

Êîðíåëèÿ Íèíîâà ïîêàçâà ÿðêè ëèäåðñêè
äåéñòâèÿ, ëåâèöàòà ïîñòèãíà ïîâå÷å
êîíòðîë íàä âëàñòòà, êàòåãîðè÷åí å
Êúí÷î Ñòîé÷åâ

БСП е най-силната
опозиция у нас за трийсет-
те години, през които има
демокрация. Това каза за
сутрешния блок "Добро
утро, България" на радио
"Фокус" социологът Кънчо
Стойчев.

Според него въпреки
ярките им действия и
изказвания в лицето най-
вече на лидера на левица-
та Корнелия Нинова,
действията им, включител-
но тези по напускане на
пленарната зала, водят до
реални резултати и подоб-
рения в управлението.

"БСП имат силно и ярко
присъствие. Да, на момен-
ти кресливо, дори опърни-
чаво, но ако погледнем със
своята напориста опозици-
онност какво постигна БСП
- постигна добри неща за
България. Постигна един
малко по-засилен контрол,
от какъвто има нужда
страната. На няколко пъти

Събития
” 1358 г. - По време на
Парижкото въстание гражда-
ни превземат кралския
дворец.
” 1635 г. - Създадена е
Френската академия по
заповед на кардинал Рише-
льо.
” 1911 г. - Канада гласува
да остане в състава на
Британската империя.
” 1945 г. - Вселенската
патриаршия в Цариград
отменя схизмата против
Българската православна
църква и провъзгласява
автокефалността й.
” 1957 г. - Австралийският
плувец Джон Конрадс
започва серията си от шест
световни рекорда, поставени
за 2 дни.
” 1972 г. - Президентът на
САЩ Ричард Никсън посеща-
ва Китай за разговори на
високо равнище.
” 1980 г. - Стартира
телевизионното предаване
"Минута е много".

Родени
” 1732 г. - Джордж Вашинг-
тон, първи президент на САЩ
” 1788 г. - Артур Шопенхау-
ер, германски философ
” 1897 г. - Иван Михайлов,
български армейски генерал,
дългогодишен министър на
народната отбрана, вицепре-
миер и член на Политбюро
на ЦК на БКП.
” 1899 г. - Дечко Узунов,
български художник
” 1900 г. - Луис Бунюел,
испански режисьор
” 1921 г. - Джулиета
Мазина, италианска актриса
” 1949 г. - Ники Лауда,
пилот от Формула 1
” 1975 г. - Дрю Баримор,
американска актриса

Починали
” 1512 г. - Америго Веспучи,
италиански мореплавател
” 1942 г. - Стефан Цвайг,
австрийски писател
” 1987 г. - Анди Уорхол,
американски художник
” 1992 г. - Акад. Петър
Динеков, български учен

острите протести и напус-
кания на парламента
доведоха до реални резул-
тати", обясни той.

Що се отнася до откроя-
ващата се все по-силна
позиция на ДПС в подкре-
па на управлението, Кънчо
Стойчев коментира, че
това не е предпоставка за
официално коалиране.
Такова според него не е
необходимо, тъй като
управляващите нямат
дефицит по отношение на
мнозинството. Техните
проблеми касаят наруше-
ния диалог, неефективното,
некомпетентно и неморал-
но управление.

Необходима е повече
концентрация върху честно-
то провеждане на избори-
те, а не само върху резул-
тата от тях, каза още
социологът във връзка с
последните промени в
Изборния кодекс, които
предизвикаха спорове

между управляващи и
опозиция.

Той уточни, че ходенето
до урните е начин за
преброяване на позициите,
но и преди, и след избори
управлението трябва да е в
интерес на целия народ.
Същността на демокрация-
та не е в провеждането на
избори и оставянето на
всичко след вота в ръцете
на коалицията, която
формира мнозинство,
коментира той.

Смисълът според
Стойчев е в общото управ-
ление, дискусията и све-
щената защита на правата
на малцинството. "Най-
важното за изборния
процес е доверието на
хората в резултата. Какво

"Корнелия Нинова обеща
на Асоциацията на европей-
ските журналисти, че ще ата-
куваме Закона за личните
данни в КС, и този ангажи-
мент ще бъде изпълнен. За-
почваме работа по консти-
туционна жалба". Това заяви
зам.-председателят на ПГ на
"БСП за България" Крум Зар-
ков в сутрешния блок на БНТ.
Според него управляващите
са изпразнили от съдържа-
ние институцията парламент.
"Миналата седмица стана яс-
но, че в парламента има че-
тири партии, които се чувст-
ват добре в него, и една -
БСП, която смята, че той не
работи правилно. Не можем
да си позволим повече да
се правим, че не виждаме
нерадостната роля, която е
отредена на този парламент
от това управление - да пра-

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРА-

ТУРЕН САЛОН
"СТАРИННИЯТ ФАЙТОН"

ВЕСТНИК "ЖАРАВА"

ИК "НОВ СВЯТ"

ПАМЕТНА ВЕЧЕР
ЗА ПЕТКО ТОТЕВ И
ПЕТРАНА КОЛЕВА

Елена алекова представя
поредицата на
ПЕТКО ТОТЕВ

"ПИСАНО ЗА МНОЗИНА":
"И КУЛТУРАТА
Е ДОМ"(2017),

"РЪКОТВОРНИ И
НЕРЪКОТВОРНИ"(2017),

"УСТОЙЧИВИ
ЗЛОБОДНЕВИЯ"(2018),

"НАПЕЧАТАНО
В "ЖАРАВА"(2018)

"ПОПЪТЕН ВЯТЪР" (2018)
и други книги на Петко
Тотев и Петрана Колева

25 февруари 2019 г., поне-
делник, 18.00 ч.

КЛУБ-КАФЕ НА НАЦИО-

НАЛНИЯ СЪВЕТ НА БСП
УЛ."ПОЗИТАНО" №20

Êðóì Çàðêîâ: Ùå àòàêóâàìå Çàêîíà çà ëè÷íèòå äàííè â Êîíñòèòóöèîííèÿ ñúä

ви шум, докато някой друг
решава нещо", допълни той.
Зарков обясни, че близо 26
часа в правната комисия и
в пленарната зала депутати-
те от левицата са се опитва-
ли да защитят предложени-

ята си и да предпазят пре-
ференцията като начин за
гласуване. "Проблемът с из-
бирателните списъци е сло-
жен не толкова защото се
гласува от името на почина-
ли хора, а защото система-
та на ГРАО не може да за-
сича онези близо 2 млн. бъл-
гари, които са избрали да
живеят в чужбина, без да за-
личат адресите си тук", под-
черта народният представи-
тел. Той обясни, че между
данните на ГРАО и данните
на НСИ има разлика от 1.5
млн. души. "По данните на
ГРАО се правят избирател-
ните списъци. Създава се ре-
зерв от имена в тези списъ-
ци, който може да бъде из-
ползван за манипулация.
Предложихме създаване на
публичен регистър на изби-
рателите, който с времето да

стане база на избирателни-
те списъци, но който би поз-
волил и последваща провер-
ка онлайн, така че нашите
сънародници от Мелбърн
например да проверят дали
някой не е гласувал от тях-
но име в Търговище", каза
още Зарков. По повод ма-
шинното гласуване той под-
черта, че БСП настоява за
изпълнението на закона.
"През 2014 година беше със-
тавен график, който през
2019-а трябваше да бъде из-
пълнен. 5 години нищо не е
направено и сега ни казват
- ще видим след още 2. Този
парламент се прочу и с фак-
та, че всяка седмица проме-
ня различни срокове или за-
конодателства със задна да-
та. Всичко вече е "след мал-
ко" и нищо не е сигурно", ка-
за Зарков.ç

Ñîöèîëîã: Äíåñ ÁÑÏ å íàé-ñèëíàòà
îïîçèöèÿ îò 30 ãîäèíè

доверие се изгражда, след
като без никакви сериозни
причини се отива за
промяна на Изборния
кодекс в ключови негови
характеристики. Прави се
с маратонско темпо, за
една-две нощи се претуп-
ва, накрая се взимат
глупави решения. Това е
безумие. Освен това защо
трябва една партия, която
ръководи, в случая - ГЕРБ,
да променя няколко месе-
ца преди изборите ключо-
ви моменти в този ИК. Кое
го налага? Остава лошото
усещане, че това е някак-
во вманиачаване във
властта, печалба на всяка
цена и потъпкване на
всички основни принципи",
обясни той.ç

Óïðàâëÿâàùèòå
íè ïðåäëàãàò
íåñòàáèëíîñò è
íåïðåäâèäèìîñò,
çàÿâè
Âåñåëà Ëå÷åâà

"Това, което днес сътворява парламен-
тът, е загуба за цялото общество. Затова
казахме, че нашата работа е навън, при хо-
рата, и да търсим работещи решения. Уп-
равляващите ни предлагат нестабилност и
непредвидимост". Това заяви зам.-предсе-
дателят на ПГ на "БСП за България" Весела
Лечева в сутрешния блок на Българска сво-
бодна телевизия. Според нея парламента-
ризмът е ударил дъното. "Хората го оценя-
ват с 8% одобрение. Това е начинът, по кой-
то управляващите се отнасят към най-вис-
шия законодателен орган в страната. Няма
как да присъстваме в това събрание, което
не зачита основния дневен ред на българс-
ките граждани и най-вече нарушава право-
вия ред в страната", категорична е тя. По
нейните думи това, което се случва в пос-
ледните няколко месеца, създаде правен ха-

ос. "Не мога да разбера как точно Гражда-
ни за европейско развитие на България си
позволиха да отнемат вече дадени демок-
ратични права на българите чрез изборно-
то законодателство", каза още тя и припом-
ни, че преференциите са дошли като насъб-
ран гняв на хората срещу политически вър-
хушки, които през годините въртяха едни и
същи народни представители. "Беше даде-
на възможност на българските граждани да
избират своите представители", допълни
депутатката.

Лечева обясни, че дейността на народ-
ния представител не се свързва единстве-
но със законодателна дейност. "Ще се срещ-
нем с НПО, браншови организации, хора от
малкия и средния бизнес, всичко онова, ко-
ето засяга бита и всекидневието на българ-
ските граждани.ç

Ñîöèîëîã: Äíåñ ÁÑÏ å íàé-ñèëíàòà
îïîçèöèÿ îò 30 ãîäèíè
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Âñåêè ÷åòâúðòè â "Íàïîèòåëíè
ñèñòåìè" å ÷èíîâíèê

Всеки четвърти служи-
тел на държавната компа-
ния "Напоителни системи"
работи в администрацията,
след като във фирмата са
извършени съкращения.
Това стана ясно от писмен
отговор на земеделския
министър Румен Порожа-
нов на парламентарен
въпрос, поставен от народ-
ния представител проф.
Светла Бъчварова, пише
Фермер.БГ. "Към настоя-
щия момент е осъществена
оптимизация на персонала
в "Напоителни системи"

Â àäìèíèñòðàöèÿòà ñà çàåòè îáùî
440 äóøè, èëè 28% îò ñëóæèòåëèòå, à
îñòàíàëèòå 1149 ñà ðàáîòíèöè

Цената  на мелничарската
пшеница на борсата в Париж
в рамките на един месец се
срина с 13-15 евро до EUR
192,75  за тон за доставка през
март и EUR 193,50 за тон за
майската позиция на борса-
та.Търговците коментират че
спадът на цените беше най-из-
разен през последните някол-
ко дни поради разочароващи-
те показатели на износа от Ев-
ропейския съюз, пише Си-
нор.БГ.

Съгласно официалните дан-
ни на Европейската комисия,
от началото на сезона (1 юли
2018 г) до 17 февруари 2019
г. ЕС натовари за износ 10,65
млн. т. пшеница - с 19% по-
малко в сравнение със същия
период на предходния сезон.

Министерството на земеде-
лието на САЩ наскоро пони-
жи прогнозата си за износа на
пшеница от ЕС  през 2018/19
г. до 22 млн. т. в сравнение с
23,3 млн. т. през 2017/18 г. и
27,4 млн. т. през 2016/17 г.,
като основна причина за този
спад са рекордните руски дос-
тавки на пшеница за междуна-
родния пазар.

Експортните котировки
следваха динамиката на фю-
чърсите. В момента френска
мелничарска пшеница се пред-
лага за износ от Руан по EUR
196/т. FOB в сравнение с EUR

О Б Я В Л Е Н И Е
от Областна администрация на Софийска област

На основание чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона за собст-
веността и ползването на земеделските земи в брой 15 от 19.02.2019 г. на Държа-
вен вестник е обнародвана Заповед № ОА-8/ 09.01.2019 г. на Областния управи-
тел на Софийска област:

На основание чл. 32, ал. 1 от Закон за администрацията, § 4к, ал. 6 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи (ПЗР на ЗСПЗЗ), чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане
на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, заповед № ОА-
445 от 30.11.2005 г. на Областния управител на Софийска област, указания на
Решение № 68/ 07.03.2008 г. на Софийски окръжен съд по административно дело
№ 211/ 2006 г., потвърдено и влязло в сила с Решение № 16102 от 28.12.2009 г.
на ВАС на РБ, постановено по адм. дело 13278/ 20119 г.

О Д О Б Р Я В А М:

План на новообразуваните имоти на земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за имот
18561.450.12, местност Телевизионна кула, село Горна Василица от община Косте-
нец, Софийска област.

Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават
в 14-дневен срок от обнародване на заповедта в "Държавен вестник" чрез Облас-
тния управител на Софийска област пред Административен съд - София област.

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
За областен управител на Софийска област
съгл. заповед № ОА-6/ 07.01.2019 г.

П О К А Н А
Инициативен комитет, упълномощен от 1/3 (една трета) от членовете на кооперация

"Алино" - с. Алино, обл. Софийска, подписали искането за провеждане на извънредно
общо събрание, кани всички членове на кооперацията да присъстват на извънредното
общо събрание на 16.03.2019 г. от 11 часа в салона на читалището на с. Алино с дневен
ред:

1. Разглеждане на цялостната дейност на кооперацията, съобразена с нейния устав,
Закона за кооперациите от 1999 г. и промените в Кооперативния закон от 2007 г.

2. Подготовка на проекторешения и приемането им чрез тайно гласуване за прекра-
тяване на дейността на кооперацията.

Забележка: Присъствето на всички членове на кооперацията е задължително.

Селскостопанска академия ра-
боти във всички области на зе-
меделската наука. Тази година
участва на АГРА с 18 иновации,
каза проф. Васил Николов, пред-
седател на Селскостопанската
академия (ССА), по време на от-
криването на изложението в
Пловдив. Проф. Николов започ-
на представянето на иновациите
с нов слънчогледов хибрид от
Добруджанския земеделски инс-
титут в Генерал Тошево. Той е с
над 50% съдържание на мазнини
и се нарича "Деведа". Институтът
по полски култури в Чирпан пред-
лага нов сорт твърда пшеница -
"Хеликс", чиито добиви са до 900
кг от декар. Тя е подходяща за
направата на висококачествени
макаронени изделия. Учените от
Чирпан се представят и с два но-
ви сорта памук, които са с ес-
тествено кафяво оцветяване. Те
могат да се използват за напра-
вата на кафяви изделия, еколо-
гично чисти, без използването на
бои. Нов сорт обикновена зим-
на пшеница - "Надита", предлага
Институтът по растителни гене-
тични ресурси в Садово. Техните
колеги от Института по земеде-
лие в Карнобат показват нов сорт
ечемик - "Захир", а от Института
по царевица в Кнежа - три хиб-
рида царевица, които са с раз-
лични срокове на зреене.

В Аграрния университет в
Пловдив бе открит

демонстрационен център
"16+1 CLOUD". Той е част

от програмата за сътрудни-
чество и електронна

търговия със селскостопан-
ски продукти между Китай

и организацията на
страните от /ЦИЕ/ -
Централна и Източна

Европа.

Öåíàòà íà
ïøåíèöàòà â ÅÑ
ñòðåìèòåëíî ïàäà

Снимка Пресфото БТА

ЕАД, като общият брой на
заетите служители е 1589",
отбелязва министър Поро-
жанов.

 Данните показват, че
в администрацията на
централното управление и
14-те клона на дружество-
то в страната са заети
общо 440 души, или 28%
от служителите, а специа-
лизираният персонал е
1149 души. Така средно на
всеки трима работници се
пада по един администра-
тор.

Най-много специалисти

има в клоновете "Струма-
Места" (173 души), "Мари-
ца" (125 души) и "Мизия"
(121 души), а най-малко - в
"Бургас" (27 души), "Хаско-
во" (32 души) и "Шумен" (34
души).

В Централното управле-

ние на "Напоителни систе-
ми" работят 62-ма души.
Администрацията е най-
голяма в клоновете "Мари-
ца" и "Струма-Места" - по
50 души, а е най-малка във
"Видин" - 12 души, и в
"Бургас" - 16 души. ç

Íîâè ðîäíè ñîðòîâå æèòî è ñëúí÷îãëåä íà "Àãðà 2019"
Îáùî 18 ñà èíîâàöèèòå, ñ êîèòî ñå
ïðåäñòàâÿ Ñåëñêîñòîïàíñêàòà àêàäåìèÿ

Проф. Николов акцентира и
върху няколко нови сорта зелен-
чуци и плодове. Институтът по
овощарство в Пловдив предлага
нов сорт сливи - "Пагане", а Ин-
ститутът по земеделие в Кюстен-
дил - нов черешов сорт с едри
плодове, познат като "Алекстон".
На щанда на ССА лозарите и ви-
нарите могат да научат повече
за нов винен сорт лози - "Крис-
тал", дело на Института по земе-
делие и семезнание в Русе. Тех-
ните колеги от Института по зе-
ленчукови култури в Пловдив пос-
тавят началото на нов сорт грах
- "Пълдин".

Освен в областта на земеде-
лието учените от ССА работят и

в други насоки. Една от техните
иновации идва от Института по
животновъдство в Костинброд, а
именно нова технология за про-
изводство на суджук от телета
лимузин. Председателят на Ака-
демията обърна специално вни-
мание и на храните, които пред-
лага Институтът по криобиология

и хранителни технологии в Со-
фия. На фокус са синьо вино и
нискоенергиен шоколад. Предло-
женията на ССА ще влязат в бит-
ката за иновации в рамките на
изложението "Агра 2019", което
продължава до 24 февруари в
Международен панаир - Пловдив.
Резултатът ще бъде ясен до дни.ç

208/т. FOB точно преди един
месец.  Търговците отбелязват
известно раздвижване на екс-
портния фронт след динамич-
ния ценови спад. В края на ми-
налата седмица Държавната
агенция за зърно на Алжир OAIC
информира за  покупката на
600 000 т  пшеница за  $ 247
до 247,50/т.  Произходът на
пшеницата ще бъде по опция
на  продавача, но се очаква-
ше зърното да бъде натоваре-
но предимно във Франция, ос-
новният доставчик на пшени-
ца за Алжир.ç
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За първи път от
1979 г., когато е първото
гласуване за Европарла-
мент, на европейските
избори през 2019 г.
традиционната десница и
традиционната левица
няма да съберат заедно
повече от половината
гласове. В сравнение с
изборите през 2014 г.
Европейската народна
партия губи  38 места, а
Партията на европейски-
те социалисти - 56. За
социалистите има и още
една опасност. Ако пар-
тиите на новите национа-
листи успеят да вземат
достатъчно гласове,
могат да станат втора
политическа сила, измес-
твайки традиционната
левица. Най-новото
проучване на обществе-
ното мнение, направено
по поръчка на Европар-
ламента, показва, че
именно тези партии ще
имат най-голямо увеличе-
ние на подкрепата си.
Според това проучване
Националният сбор на
Марин льо Пен ще спече-
ли изборите във Фран-
ция, а "Лигата" на Матео
Салвини ще победи в
Италия. Като прибавим
към тях гласовете за
другите антисистемни
политически формации
из цяла Европа, се
получава едно доста
голямо число.

Големият въпрос е
как е възможно партии,
които доскоро бяха
заседнали твърдо в
политическата маргина-
лия, да стават все по-
желани от избирателите
и да печелят избори?

Популярността на
антисистемните
организации расте

успоредно с растежа на
недоверието към тради-
ционните партии. Разли-
ките между класическите
десница и левица съвсем
изчезнаха и избиратели-
те все по-трудно успяват
да различат християнде-
мократите от социалде-
мократите. Вече от много
години и едните, и други-

Áèëè ñ äÿñíà èëè ñ ëÿâà îêðàñêà, óïðàâëÿâàùèòå â ÅÑ ìíîãî ïîâå÷å äúðæàò
äà ñå õàðåñàò íà Âàøèíãòîí, îòêîëêîòî íà åâðîïåéñêèòå èçáèðàòåëè

те са в плен на неолибе-
ралния консенсус, което
означава, че споделят
сходни идеи в областта
както на вътрешната,
така и на международна-
та политика. И традици-
онните леви, и традици-
онните десни обичат
пазара, глобализацията,
размиването на граници-
те между държавите,
етносите, религиите,
половете. И едните, и
другите направиха твърде
много, за да обезсилят
структурите на национал-
ните държави, да негли-
жират солидарността и
да обявят за свещен
принципа, че "всеки
трябва да се спасява
по единично".

По въпросите на
международните отноше-
ния също

няма особена разлика
между класическото
дясно и класическото
ляво.

Левият Тони Блеър
беше пръв съюзник на
Джордж Буш-младши при
нахлуването в Ирак.
Именно неговото прави-
телство свърши основна-
та черна работа по
убеждаването на света,
че иракската държава
притежава оръжия за
масово поразяване.
Разбира се, такива не
бяха открити, но разоб-
личаването на тази лъжа
нямаше как да съживи
стотиците хиляди загина-
ли вследствие на
инвазията.

Вече в наши дни
испанският премиер
Педро Санчес, председа-

Íåïîòðåáíèÿò åâðîïåéñêè åëèò

Петър ВОЛГИН

тел на Социалистическа-
та партия, традиционната
лява сила в Испания, се
оказа сред най-гласови-
тите поддръжници на
президента Тръмп в
опита да бъде свалено
правителството на Вене-
цуела. Явно Санчес не се
притеснява да бъде на
едно мнение по този
въпрос с бразилския
президент Жаир Болсо-
наро, който е известен с
крайнодесните си възгле-
ди и с любовта си към
времето, когато Бразилия
беше управлявана от
военна хунта.

А както десните, така
и левите евродепутати в
отиващия си Европарла-
мент приеха резолюция
по повод Венецуела,
напълно идентична с
американските намере-

ния по отношение на
тази държава. Оказва се,
че като цяло политичес-
кият елит в Европа, бил
той с дясна или с лява
окраска, много повече
държи да се хареса на
Вашингтон, отколкото на
европейските избирате-
ли. И като пряк резултат
от това щение нормални-
те европейци все по-
малко харесват своя
елит и все по-малко
искат да имат нещо общо
с него. Тъкмо на това все
по-засилващо се отчуж-
дение се дължи възходът
на антисистемните фор-
мации. И колкото повече
настоящият евроелит се
отдалечава от нормални-
те европейци, толкова
по-непотребен ще става.

От БНР
(Заглавието е на

ЗЕМЯ)

Сергей Станишев с Жан-Клод Юнкер
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Алисия
Викандер -
северното
сияние
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Любовните писма на великите
писатели и поети

Литературните способ-
ности на много млади хора
не позволяват да изразят
чувствата си, както това
са правили преди столетия
големите поети, писатели
и композитори. Но, това
не е беда. Днес подаръците
изместват чувствата.

Любопитно е да научим
как великият Александър
Пушкин, извисил се на кри-
лете на въображението си,
споделя чувствата си. Това
става ясно от запазената
чернова на писмото му до
Каролина Собанска от фев-
руари 1830 г.. "Днес се на-
вършват девет години, от-
както ви видях за първи път.
Този ден беше решаващ в
моя живот. Колкото повече
мисля за това, повече се
убеждавам, че моето същес-
твуване е неразривно свър-
зано с вашето, аз съм ро-
ден, за да ви обичам и да
ви следвам - всяка друга гри-

жа от моя страна е заблуж-
дение и безразсъдство. Да-
леч от вас ме гризе само ми-
сълта за щастие, на което
не успях да се наситя."

Иван Тургенев - писмо до
Полин Виардо, 1 ноември
1850 г.

"Много ми е приятно да
усещам след седем години
дълбоко, истинско, постоян-
но чувство, посветено на
вас, осъзнаването на това
действа върху мене облаго-
родяващо и проникновено
като ярък лъч слънце, явно
на мен ми е съдено да съм
щастлив, ако съм заслужил,
за да се смеси отблясъкът на
моя живот с вашия!"

Феодор Достоевски - до
жена му Анна, 20 май 1867г..

"Ангел мой, ти няма да
повярваш, как се зарадвах,
с какво щастие прочетох на
пощата твоите две мънички
писъмца върху две листен-
ца. Аз ги целувах и така ра-
достен бях за твоята любов.

"Обичам те толкова,
че не мога да спя. За
да те обичам подоба-
ващо, трябваше да го
премълчавам, мънич-
ката ми. За да не се
чувстваш закотвена. За
да можеш днес да си
тръгнеш, без да гледаш
назад. Да опознаеш
света, да срещнеш но-
ви хора, да се запоз-
наеш с други мъже. И
ако намериш някого,
който да те обича и
разбира повече от мен,
напусни ме, без да гле-
даш нито за миг на-
зад. Отдай се на този

Тя се вижда във всяка дума
и ред, във всяко твое изре-
чение. Как бих могъл аз та-
ка да изразя сърцето си и
чувствата си. Аз и наяве, ко-
гато сме заедно, съм тъжен
и съвършено нямам дарба-
та да изразя своята същ-
ност."

Антон Чехов до Лика
Мизинова, 17 май 1891 г.

"Ах, прекрасна Лика! Ко-
гато Вие с рев оросявахте
моето дясно рамо със съл-
зите си (петната успях да из-
чистя с бензин) и когато за-
лък по залък ядяхте нашия
хляб и говеждо месо, ние
жадно поглъщахме с очи Ва-
шето лице и врат. Ах Лика,
Лика, адска красавица! Ко-
гато се отдавате на пиршес-
тво или сте в обществото и
с Вас се случи нещо, за кое-
то ние говорихме, то не се
предавайте на отчаянието, а
елате при нас и ние с раз-
мах ще се хвърлим в обяти-
ята ви". Гениалният поет А. Пушкин

Пако Рабан е роден в Ис-
пания през 1934 г. На 18-го-
дишна възраст Пако Рабан се
обучавал в художествено учи-
лище и понеже семейството
му не можело да плаща обра-
зоването, започнал работа в
модната къща "Баленсиага".
Изработвал разнообразни ук-
рашения и аксесоари. Скоро
след това вече създавал аксе-
соари за "Диор", "Живанши"
и "Ив-Сен Лоран".

Парфюми на
всички времена
Първата колекция под

марката Paco Rabanne впе-
чатлила ценителите на прек-
расното през 1966 г. Моде-
лиерът шокирал гостите на
ревюто с чернокожи модели
и дрехи, по-скоро сглобени,
отколкото ушити, от метал и
пластмаса. Въображението
му нямало предели.

Той експериментирал и
търсил нови пътища за твор-
чество. Така съчетавал женс-

Всичко, което се прави за
любовта, се прави мълчаливо

мъж, без да мислиш за
мен. Ако години по-
късно, когато и да е,
поискаш да се върнеш,
защото решиш, че ще
се чувстваш по-сигур-
на с мен, аз ще бъда
тук.

И ще те чакам…"
"Да обичаш като

Артуро Кинер" (изд.
"Кръгозор"), е история
за голямата мълчали-
ва и всеотдайна любов,
която се жертва за щас-
тието на другия.

Роман за шест де-
сетилетия от история-
та на Испания и на

един канарски остров,
където страстите са го-
рещи ,  тайните са
скрити сред мълва и
слухове, а отмъщени-
ето се разплаща с
кръв.

"Да обичаш като Ар-
туро Кинер" е блестящ
дебют на Мигел де Ле-
он. Още 15-годишен
той копнее да стане пи-
сател. Прочел е много
романи, от които се учи
как да пише. "Първата
книга, която прочетох,
нямаше корици, наме-
рих я сред боклука и ед-
ва година по-късно раз-

брах кой е авторът,
признава писателят. То-
ва беше "Окапалата
шума" на Габриел Гар-
сия Маркес."

Той осъзнава това,
когато чете "Няма кой
да пише на полковни-
ка". Тогава открива, че
и двата романа са от
един и същ автор .
Споделя, че е прочел
"Сто години самота"
повече от трийсет пъ-
ти и заявява: "Маркес
е половината от лите-
ратурата, а другата по-
ловина са всички ос-
танали".

Пако Рабан - вълшебникът на ароматите
твеността с еклектиката, а де-
ловия стил преплитал с кос-
мически мотиви. Трябва да
се отбележи, че такава уни-
кална личност като Рабан не
се задоволява само с едно
място в света на модата.

Това го навело на мисъл-
та, че трябва да прояви себе
си и в света на ароматите.
По мнение на експертите
именно това е попрището, къ-
дето Пако Рабан е ненадми-
нат. Всеки, създаден от него
аромат, е уникален и необик-
новен. Стартирайки с първия
аромат Calandre през 1969 г.,
фирмата Paco Rabanne пече-
ли много почитатели както
сред жените, така и сред мъ-
жете. Дръзкият XS и непов-
торимият Ultraviolet са истин-
ски хитове за последното де-
сетилетие.

Аромати, които
възбуждат
Пристрастията на Пако

Рабан към нумерологията,

астрологията и метала са
обединени в уникалния аро-
мат 1 Million, в състава на
който влизат нотки на мед -
изключително рядко използ-
вана в парфюмерията. Пар-
фюмът е затворен във фла-
кон, изработен като кюлче
злато. Трима парфюмери ра-
ботили 18 месеца по създа-
ването на аромата, като за
това време са направени
1700 проби. Ароматът се от-
личава с богато съчетание на
натурални и синтетични със-
тавки.

Композицията Ultraviolet
Man се смята за въплъще-
ние на чувствеността. Осно-
ва на парфюма е най-зага-
дъчната - сива амбра.

Още един шедьовър на
Пако Рабан Lady Million пред-
ставлява женската версия на
популярния мъжки парфюм
1 Million. За създаването на
флакона е ангажиран дизай-
нерът Дюшофор-Лоранс,

който се спрял на форма,
повтаряща напълно форма-
та на диаманта "Регент". С
парфюма Paco Rabanne
Olympѓa се изразява божест-
вена почит на съвременната
Клеопатра. В този аромат
Paco Rabanne за пореден път
доказва смелостта си да се
правят нововъведения .
Olympѓa умело съчетава си-
лен, солено-ванилов акорд

със свеж ориенталски аромат.
Пако Рабан е роден в град

Сан Себастиан, страната на
Баските. Той е моден дизай-
нер. Напуска Испания и за-
минава за Франция със сво-
ята майка в края на Испан-
ската гражданска война. С
образование на архитект се
превръща в "непоносимото
дете" в света на френската
мода на 60-те години.
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В Деня на влюбените излезе от печат новият
роман на Божана Апостолова "Завръщането на
визона". Не е случайно! В този свой текст автор-
ката - известната българска поетеса, писателка
и издателка - разсъждава върху ролята на лю-
бовта в живота на жената.

Божана Апостолова отдавна е превърнала лю-
бовта в централна тема на своето творчество.
Но никога преди разказвана от нея история не е
била толкова горчива, трудна, провокираща.

Три приятелки, след дълги години раздяла, се
събират отново заедно, за да си припомнят неща-
та от живота, които ги свързват. Общото им
детство е останало в далечното минало, заедно с
прекрасните спомени за родния Пловдив, с хар-
монията между хората от различните етноси, жи-
вели тогава като добри съседи в този град. Сега,
от висотата на зрялата си възраст, те правят
своята равносметка и разсъждават за това коя
какво е загубила или спечелила в живота.

Дали детските им мечти са окончателно заб-
равени по пътя на кариерата, или продължават
да ги вълнуват? Какво е за тях любовта и
струвало ли си е преследването й цял живот?

Съдбата на три жени в романа на Божана Апостолова

"Музика за хамелеони" -
мозъкът може да приема
съвети, но сърцето - не.

 Този сборник с репорта-
жи, наречени от критиката
"литературни бижута", е вну-
шителният предшественик на
"Хладнокръвно", където по-
вествователният талант на го-
лемия Труман Капоти се раз-
гръща до несрещана преди
това степен и го превръща в
родоначалник на ново лите-
ратурно течение - художест-
вената документалистика.

"Музика за хамелеони" на
издателство "Колибри" ни сре-
ща с безупречно соанирана
креолска аристократка, отпи-

Утвърдената поредица на
издателство "Емас" "Извест-
ните жени в историята" ни
среща с истинския образ на
знаменитата Лукреция.

Незаконна дъщеря на па-
па, останал в историята със
своите машинации, убийства
и финансови далавери, сест-
ра на един от най-безскру-
пулните и най-жестоките вла-
детели в човешката история,
чествана като най-красивата
жена на Италианския рене-
санс, споделила три брака с
трима съпрузи от най-влия-
телните фамилии на Италия,
умела ръководителка на дър-
жавни дела, почитателка на
изкуствата.

Това са неоспоримите
факти в живота на Лукреция
Борджия. Факти, достатъчни
да развихрят фантазията на
не един неин съвременник и
на поколения творци след нея.

Около личния живот и тай-
ните дела на тази жена, коя-
то не е оставила на света
дори един сигурен образ от
своята феноменална красо-
та, се вихрят дяволски ле-

Труман Капоти изкушава с "Музика за хамелеони"

Лукреция Борджия - Разменна монета
на династичните страсти

ваща деликатно абсент в еле-
гантния си салон на остров
Мартиника, със злостен уби-
ец, изпращащ на бъдещите
си жертви зловещи предуп-
реждения под формата на ми-
ниатюрни ковчези. С досто-
почтен мъж от щата Кънекти-
кът, луд по дванайсетгодишно
момиче, което дори не е виж-
дал. Тук е и самият Капоти,
който - независимо дали пу-
ши в компанията на жената,
която му чисти, или си раз-
меня пикантни сексуални клю-
ки с Мерилин Монро - си
остава неизменно най-елеган-
тният злобар и най-състрада-
телният автор, насочил пог-

лед към обществената фауна
на своето време.

Пет от тринайсетте "би-
жута" излизат за първи път
на български език. Те са спес-
тени на читателя при първо-
то издание през 1981 г. Ка-
поти е автор на романите
"Други гласове, други стаи",
"Закуска в "Тифани", "Арфата
на тревите", на много разка-
зи, киносценарии, а също та-
ка на "Хладнокръвно" - доку-
ментална история на едно от
големите американски убий-
ства, първообраз на жанра
"истински престъпления". Не-
говата визитна картичка са
изяществото на езика, меко-

тата на повествованието, про-
никновените образи, в по-
голямата си част почерпани
от неговия собствен живот.

"Неповторим стилист с
уникална забавност на изка-
за, чист и спокоен, с несрав-
ним диалог.

в. "Ню Йорк Таймс
Бук Ревю"

"Тук има всичко: прозре-
ния и спомени за велики лю-
де и скромни труженици, ста-
ри вицове и свежи остроу-
мия. Тринайсетте безценни
разкази ще се четат и четат
през идните години с нараст-
ваща възхита".

сп. "Ню Репъблик"

Можем ли да позволим на любовната страст да
води и управлява живота ни и ако да, къде ще ни
изведе тя? И кой кого подчинява - любовта нас

или нашият разум -
любовта? Това са
въпроси, върху кои-
то героините на Бо-
жана Апостолова
разсъждават, докато
разказват живота
си.

Написана с жив,
увлекателен език,
историята в романа
ни води през съдби-
те на тези три жени
- всяка в нещо успя-
ла и в нещо прекър-
шила се; разхожда
ни по стъпките им в
Италия и Норвегия,
за да събере помъд-

релите и уморени от живота приятелки в родопс-
кото село Орехово, където те ще си кажат важни

неща - за страната ни и за живота си, за това
какви хора сме българите, накъде е потеглил
народът ни и накъде въобще върви този наш
свят. На места Божана Апостолова ни разплаква,
на други - разсмива, на трети - дълбоко замис-
ля. Толерантност, висока етика, мъдрост - това
са все качества на книгата, които все повече
липсват не само в съвременната ни литература,
но и в живота, който живеем тук и сега.

"Завръщането на визона" е безпощаден ро-
ман, изпълнен с много любов към човека, думи-
те са на София Несторова, редактор на романа.

Художник на корицата - Иво Рафаилов.
Творческата биография на Божана Апостоло-

ва включва дванадесет стихосбирки, романите
"Делнична библия" (автобиографичен, в два то-
ма), "Кръстопът без пътища", "Нощта е също
слънце", детската книжна поредица "Малката
Божана". Нейни книги и отделни произведения
са превеждани на немски, турски, руски, итали-
ански, унгарски, испански, сръбски, чешки, ру-
мънски, гръцки. В продължение на много годи-
ни тя организира литературния фестивал "Плов-
див чете".

генди. Отровителка, разврат-
ница, кръвосмесителка, пре-
любодейка, коварна отмъс-
тителка... Пресъздал я е Юго
в драма, възпял я е Донице-
ти в опера, безброй са ней-
ните биографии, близо двай-
сет филма са посветени на
живота й.

Романът на Жоаким Буф-
ле, френски историк и автор
на множество исторически
трактати и романи, идва да
възстанови автентичното ли-
це на дъщерята на папа Алек-
сандър VІ Борджия. Основа-
ваща се върху исторически
извори, тази биография се
противопоставя на измисли-
ците и представя една любя-
ща и ранима жена, изключи-
телно деликатна и интелиген-
тна по природа, образована
събеседница на най-големи-
те умове на съвремието.

Станала не по своя воля
политическо оръдие на своя
баща и на своя брат Чезаре.
Една жена, която се стреми
към светостта в опустошена-
та от войни Италия, извися-
вайки се над кървавите по-

литически заговори, власто-
любието и тайните любови.

Давайки думата на Лук-
реция, която два месеца пре-
ди смъртта си излага в днев-
ник своето битие, авторът ни
потапя в нейния свят, при-
канвайки ни да споделим най-
интимните моменти от живо-
та на една изтерзана и свет-
ла личност, предвестница на
хуманизма.

Далеч от "сензационни
разкрития", романът дневник
е причислен от критиците към
четирите най-стойностни про-
изведения, посветени на Лук-
реция Борджия.

Да нарушаваме ли правилата или не?

Природата
ни учи как
да лекуваме
травмата

"Да събудиш тигъра" предста-
вя травмата от различен ъгъл,
като разкрива позитивния заряд,
заложен в нея. Питър Левин гледа
на човешкото същество като на
уникално творение на природата,
надарено с инстинктивната спо-
собност за самоизцеление. Как
иначе можем да си обясним фак-

та, че животните в дивата приро-
да, които постоянно срещат зап-
лахи, рядко са травмирани? Ако
разберем динамиката, която дава
имунитет на дивите животни сре-
щу симптомите на травмата, ще
открием път за лекуване на трав-
мата при човека.

Като опитен водач авторът по-

казва на читателя деликатните,
но и много мощни вътрешни им-
пулси, които управляват човешки-
те реакции при непосилни житей-
ски ситуации.

За да се справим, имаме на
разположение техники, които ни
учат да разпознаваме и съответно
да превъзмогваме травматичните

усещания. Д-р Левин всъщност ни
предлага прекрасен и оригинален
подход към трансформиране и из-
лекуване на пораженията от трав-
ми чрез опознаване и използване
на естествените възстановителни
сили, заложени дълбоко във вся-
ко живо същество. Изд. Изток -
Запад

Авторът на "Правилата
на живота" и "Правилата на
хората" Ричард Темплар ни
предлага най-новото си про-
изведение - "Правила за на-
рушаване".

Книгата излезе на 7 фев-
руари с клеймото на "Об-
сидиан".

За разлика от всички до-
сега излезли "Правила", то-
зи път Темплар не ни учи
кои от тях да спазваме, а
кои можем и трябва да на-
рушим. От деца ни учат да
живеем по правила. Роди-
тели, учители и приятели
ни заливат с купища полез-

ни указания, принципи и ак-
сиоми, водени от желание-
то да ни помогнат да живе-
ем по-добре. Много от тех-
ните съвети просто не са
верни, поне не и през ця-
лото време. Те оказват ог-
ромно влияние върху нас,
независимо дали го съзна-
ваме или не.

Как да отделим ценното
от излишното? Златото от
пясъка?

Мислете. Поставяйте под
въпрос всичко, на което са
ви учили, и не живейте спо-
ред личното си усещане на
нещата.
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Тя не е момичето от Швеция, поне не е
онзи стереотип, който мнозина очакват
от една стокхолмска жена - руса и дива

Алисия Викандер се
отличава с меко, изящно
излъчване, аристократич-
на сексуалност, нежност и
впечатляващ интелект, без
да бъде феминизиран
толкова от Холивуд, че да
я превърне в цинична
мъжемелачка.

За Майкъл Фасбендер,
нейният любим мъж от
края на 2014 г., тя е
просто съвършена, чак
плашеща. Първата им
среща е по време на
снимките на филма "Свет-
лина между океани", а
според Алисия са танцува-
ли по-рано на кинофести-
вал в Канада. В мига, в
който видял Викандер, той
казал на режисьора, че
"нещо от северното сия-
ние го плаши в това
момиче".

"Мисля, че се прист-
растих към тази смела
актриса. Бе толкова
здравословно за мен да
отивам рано сутрин на
снимачната площадка с
желание за работа и да я
видя. Още повече че не
можехме да се раздалечим
много един от друг на
този остров в Нова Зелан-
дия", разказва актьорът.

По време на снимките
двамата се разхождат

Той не е Антонио
Бандерас, а Бенисио дел
Торо, но двамата имат
еднакъв латино чар и
сходно излъчване. Като
актьори са коренно раз-
лични. Получава награда-
та "Оскар" за разтърсва-
щото превъплъщение в
"Трафик" през 2000 година.
С кого може да бъде
сравнен екранен изпълни-
тел, чиито най-известни
роли варират от ексцент-
ричен престъпник в "Оби-
чайните заподозрени",
през мрачен, но категорич-
но добронамерен полицай
в "Трафик". Даже и Че
Гевара в двата филма на
Стивън Содърбърг, посве-
тени на митичния револю-
ционер.

Филмографията на Дел
Торо далеч не се изчерпва
с трите му роли. Името му
е актуално от "Обичайните
заподозрени", където
изиграва завалено говоре-

Бенисио дел Торо от „Обичайните заподозрени“ и после...

заедно, организират си
пикник, сърфират. Цялата
атмосфера била толкова
романтична, че нямало
как да не бъдат пленени
един от друг. Така е и до
днес, макар да бродеха
слухове, че са разделени.
В крайна сметка, ирланде-
цът и шведката се държат
влюбено, но достойнство,
а не като поза.

Алисия иска именно
това - романтика, но
дозирана, любов, но
истинска. Причината,
като учебник по психоана-
лиза, се корени в детство-
то й. Още ненавършила 5
месеца, нейните родители
- актриса и психиатър, се
разделят.

Животът й преминава
в постоянно балансиране
на привързаността й към
нейната майка и любовта
към баща й, към нейните
пет братя и сестри. Така
изгражда концепцията си
за любовта. "Моите
родители са се развели,
когато съм била бебе,
малко след това баща ми
щастливо се жени за
четвъртата си съпруга.
Затова бракът за мен
никога не е бил нещо
значимо. Смятам, че
много по-важни са роман-

тичните отношения",
заявява тя.

Майкъл, поне засега,
намира начин да засвиде-
телства любовта си така,
че тя да се чувства наис-
тина защитена. Това й
дава възможност да изг-
ражда въздействащи
кинообрази и да се пре-
върне за кратко в една от
най-търсените млади
актриси - и то в драма-
тични роли. Толкова й
отиват, нищо че Холивуд
й връчи и кинжала на
Лара Крофт.

Тя е добра като Андже-
лина Джоли. Сигурно
бързо ще излезе от образа
на екшън героиня, за да се
върне към жените, които
могат да преобразят света
не с меч, а с интелигент-
ност. Европейски драми
като "Ана Каренина",
"Кралска афера", "Момиче-
то от Дания", за послед-
ния филм получи заслужен
"Оскар", сякаш са създава-
ни за актриса като нея.
Закалила е тялото и воля-
та си, след като години
наред се занимава с балет,
най-грациозното изкуство.
Признава, че балетът й е
помогнал да се спаси от
неувереността си, тревож-
ността и тъгата.

щия Фенстър, чиято
дикция актьорът сам
създава, за да отличи
персонажа си сред остана-
лите колоритни образи.

Оттогава насам Дел
Торо е изиграл толкова
разнообразни персонажи
като доктор Гонзо в "Страх
и омраза в Лас Вегас",
четирипръстия Франки в
класиката "Гепи" на Гай
Ричи, наркомана Джак в
"21 грама".

Бенисио дел Торо се
снимал в киното, но си
оставал неизвестен до
филма "Обичайните
заподозрени" (1995).
Ролята на престъпника
Фред Фенстър му носи
признание на критиката и
наградата "Независим
дух". Актьорът подчертава,
че този проект е най-
големият за него като
начинаещ. С този успех
той повярвал в своите
сили и осъзнал, че може

да постигне нещо голямо.
Още за следващата си
роля в "Баския" е похва-
лен в пресата. Колкото
повече стремително се
издига в своята кино
кариера Бенисио, получава
забележителни и ярки
роли.

Истински пробив за
него е в "Страх и омраза
в Лас Вегас". Филмът е в
основата си по сюжет от
романа на Хънтър Томп-
сън, привлякла внимание-
то на много продуценти.
Това е своеобразен тест за
пригодност и майсторство
на актьора, след което не
се страхува за бъдещето и
кариерата си. Дел Торо е
хамелеон и господар
на изкуството си.
Достатъчно е да видим с
какви режисьори се сни-
ма: Стивън Содърбърг,
Шон Пен, Гай Ричи,
Робърт Родригес, Оливър
Стоун.

Алисия Викандер -
северното сияние
Алисия Викандер -
северното сияние
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Любов и шпаги!
Шум от кринолин, предсмъртни викове, гербове и

корони, тропот на коне, впрегнати в каляски, канде-
лабри и мрачни подземия!

Крал Артур и рицарите на кръглата маса пият кафе
в "Бразилия". Кралица Марго си прави прическата на
"Граф Игнатиев". Убитите от Агата Кристи се върга-
лят из столичните булеварди. На Перловската река акос-
тират пиратски кораби, магьосници превръщат зайци
в шлифери и маслини в динозаври, Марс напада Ов-
ча купел!

Хората вървят като насън. Щом свършат законни-
те осем часа, препускат към домовете си и се обвиват с
плащовете на принцовете и князете.

Сякаш сме се върнали в дните преди Сервантес.
Какъв ренесанс на средновековната литература. Какъв
пир за жадните човешки души!

Нещастен Сервантес.
Той мислеше, че със своя "Дон Кихот" ще нанесе

смъртна рана на пищната човешка фантазия, на жаж-
дата за красота и бягството от сивото ежедневие.

Наистина, за известно време той успя. Направи за
смях приказните рицарски романи, съдра плащовете
на великия Мерлен и накара хората да се срамуват от
глупостта си. Опита се да изкара че не принцовете, не
князете, не феите и магьосниците, а простият Санчо
Панса е достоен за възпяване. Унищожи парфюмите
на Дулцинея Тобозка и вкара мириса на тор в ноздри-
те на Дон Кихот.

Каква проза, какво падение на човешките чувства!
Навели носове, хорицата търпяха. Изтърпяха про-

сяка Хък Фин, изтърпяха Кола Броньон, Швейк, бося-
ците на Горки, казаците на Шолохов, партизаните на
Фадеев.

Но край. Стига!
Подпомогнати от нашите издателства, възвишени-

те човешки чувства надделяха над смеха на Сервантес,
Марк Твен, Ромен Ролан и Хашек.

"Кралица Марго", "Десетте малки негърчета", "Ка-
питан Блъд" заляха и удавиха и Дон Кихот, и Швейк,
и Хък Фин.

Издателите се кикотят над бедния Марк Твен, който
навремето бе казал, че рицарските замъци, срутени до
основи от Сервантес, се издигнаха камък по камък от
Валтер Скот и запълниха жадната за глупости човеш-
ка душа.

Четиридесет хиляди тираж, петдесет хиляди тираж!
С треперещи ръце хорицата вземат подадените им

изпод полицата книги и препускат към домовете си, за
да се хвърлят в обятията на магьосници и феи, на
убийци и вампири.

А в това време книгите на нашите най-големи пое-
ти, поети, с които бихме могли да се гордеем пред цял
свят, се издават в хиляда, и две хиляди тираж.

Няма хартия, другари!
Писателят, събирал десет години разказче по раз-

казче на съвременна тема, със съвременни герои, стои
с наведена глава пред директора на издателството, който
го хока:

- Имайте малко съзнание! Ако издадем книгата ви
в повече от четири хиляди тираж, нали други автори
ще останат без хартия? Срамота!

И докато говори тези красиви слова, с две ръце
подписва. Петдесет хиляди тираж, сто хиляди тираж!
За магьосници, за рицари, за царе и князе! За Агата
Кристи и Дюма!

Аферим!

Мерцедес се блъснал във валяк. Из-
лиза мутра от мерцедеса и се обажда
на своя катаджия. Пристига след малко
катаджията, отива при шофьора на ва-
ляка и му казва:

- Разказвай сега как го изпревари,
как го засече...!

  

Добре пийнал човечец се прибира
след полунощ и шепне на вбесената си
жена:

- Ш-ш-шт! Миличко, открих нещо
много важно! Утре всичко ще ти раз-
кажа!

Сутринта жената нетърпеливо пита:
- Какво откри?
- Представи си - нова бирария!

  

Прибира се мъж у дома, доста пий-
нал. Жена му в кухнята, мие някакъв
тиган. Мъжът я поглежда с размътен
поглед, трясва с юмрук по масата и из-
ревава:    - АЗ съм шефът в тая къща!

Жена му, без да коментира, просто
се извърта и му залепя тигана в глава-
та. Мъжът, естествено - нокаут. В това
време пристига съседката:

- Въх, Миме, твоят що лежи насред
кухнята?

- Той е шефът в тая къща! Където си
иска, там ще лежи!

  

Мъж черпи колегите си в службата с
бонбони.

- Какво става, какъв е поводът?
- Роди ми се момченце.
- Браво! А как е жена ти?
- Ами добре е засега... Още не съм й

казал.

Анекдоти

Ãðàôèòèòå íà Áàíêñè

  

Някакъв мъж изкарал два дни с любов-
ницата си, а на жена си бил казал, че е за
риба. На връщане към дома си минава през
рибарски магазин, за да си купи един ша-
ран за алиби. Плаща го и казва на прода-
вача:

- Я ми го подхвърли през тезгяха.
- Защо?
- Ами да мога с чиста съвест да кажа,

че съм го хванал.

  

Мъж се връща от командировка, а в
кухнята седи як младеж.

Мъжът пита жена си:
- Този кой е?!?
- Ти подари ли ми за осми март кухненс-

ки комбайн?
- Да, подарих ти.
- Ами това е комбайнерът...

  

- Миличък, ти заради какво ме обичаш?
- Заради красотата ти, заради ума, сти-

ла ти и чувството ти за хумор, любима моя.
А ти за какво ме обичаш, скъпа?

- Заради безупречния ти вкус!

  

Предизвикателство за истински мъже:
1. Снимайте жена си.
2. Сложете снимката в хубава рамка.
3. Окачете я в кухнята под табелка "Слу-

жител на месеца".

  

Жена се умилква около мъжа си:
- Скъпи, идвам при теб от приказките....
- Кои приказки?
- От вълшебните, добрите приказки!
- И що? Да не те изгониха?
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Киану Рийвс: Вдигнете очи,
кажете „Здравей!“ на някого

Всеки път, когато се
отчаете от живота, просто
прочетете това изказване
на мъдрия, щедър и над
нещата Киану Рийвс.

"Виждате ли хората зад
мен? Те бързат за работа и
не обръщат внимание на
нищо. Понякога сме
толкова улисани във
всекидневието, че забравя-
ме да поспрем за малко и
да се насладим на красота-
та на живота. Всички
изглеждаме като зомбита.
Вдигнете очи и извадете
слушалките от ушите си.

Кажете "Здравей" на
някого. Прегърнете някой,
който ви изглежда разстро-
ен. Помогнете на някого.

Изживявайте всеки ден
така, като че ли е послед-
ният.

Хората не знаят, че
преди няколко години бях
в жестока депресия. И аз
никога на никого не съм
говорил за това. Трябваше
да се справя сам и да
намеря изхода от това.
Човекът, който не ми
позволяваше да бъда
щастлив - това бях аз
самият.

Всеки ден е скъпоценен!
Затова нека да се отнасяме

Филмът "Роди се
звезда" бетонира мяс-
тото на Брадли Купър
в "А" отбора на Холи-
вуд, но дори и преди
него актьорът заслужа-
ваше особено внима-
ние.

Богатството на Ку-
пър надхвърля 100
млн. долара. "Роди се
звезда", на който аме-
риканецът е режисьор,
играе и главната роля,
спечели повече от 415
млн. долара приходи и
грабна престижни наг-
ради.

Брадли Купър започ-
ва кариерата си с мал-

към него точно така.
Никой не може да ни
гарантира, че утре ще
настъпи. Затова живейте
днес! И разпръсквайте
любов в този ден!"

Канадско-американският
актьор Киану Рийвс е
известен със своите роли в
"Матрицата" (1999), "Адво-
кат на дявола" (1997) и
други филми. Малко хора
по света са наясно с
необичайните и трагични
обстоятелства в неговия
живот и с всичко, през
което е минал.

Преди да стане богата
филмова звезда, Киану
Рийвс преминава през
серия трагични събития.
Той е роден в Бейрут,
Ливан. Син е на дизайнер-
ка на костюми и геолог.
Майката на Рийвс е англи-
чанка, а баща му америка-
нец с хавайски, китайски и
английски произход. Тя
работи в Бейрут, когато
среща бъдещия си съпруг.
Бащата на Рийвс работи
като неквалифициран
работник, но бива пратен в
хавайския затвор заради
продажба на хероин. Той
изоставя своята съпруга и
семейство, когато Киану е

на 3 години, и Рийвс
изобщо не поддържа
отношения с него. Рийвс е
кръстен на своя чичо -
Хенри Киану Рийвс. Киану
е хавайска дума, която
означава "хладен лек вятър
над планините".

Майка му се развежда и
се мести първо в Австра-
лия и после в Ню Йорк. В
Америка тя среща Пол
Арън - режисьор в Бродуей
и Холивуд, за когото се
омъжва. Двойката се мести
в Торонто, Канада, но се
развежда през 1971 г.. По-
късно, през 1976 г., майка-
та на Рийвс се омъжва за

организатора на рок
концерти Робърт Милър,
но се развежда и с него
през 1980 г.. Четвъртият й
съпруг Джак Бонд е фри-
зьор.

Баби и дядовци отглеж-
дат Рийвс и сестрите му. В
продължение на 10 години,
от 13-годишен нататък,
актьорът не вижда и не
чува баща си. Учил е в
четири различни средни
училища, което прави
образованието му много
трудно.

Една от сестрите на
Киану Рийвс е имала
левкемия. Тя е излекувана.

Впоследствие актьорът
дарява 70% от парите,
които печели от "Матрица-
та", на болници за лечение
на левкемия.

Популярни са твърдени-
ята, че макар че е милио-
нер, Рийвс може да бъде
видян в метрото на Ню
Йорк - това е истина. Той е
любител на мотоциклетите,
кара и "Порше", има ретро
класически мотоциклети. За
него казват, че е преживял
неприятностите на три
човешки живота. Остава
здраво стъпил на земята.
Скромно приел славата.
Загадъчен. Но най-вече
талантлив. Рйивс се отли-
чава от останалите холи-
вудски актьори и не се
вписва в общоприетото
понятие за "звезда". Води
семпъл живот, далеч от
суетата. Толкова е отдаден
на работата си и на разви-
тието си като актьор, че за
да снима с Ал Пачино в
"Адвокат на дявола", се
съгласява да намали
хонорара си с два милиона
долара в полза на "чудови-
щето" Пачино. Същото
прави и с Джийн Хекман.
Знае какво цели и как да го
постигне.

Актьорът Никълъс
Кейдж доста си пада по
призраците и дори си
купил имение в Ню Ор-
лиънс, което било обитава-
но от такива. Кейдж има и
други странни покупки,
като например двойка
кобри албиноси, октопод и
череп на динозавър за над
200 хиляди долара

Богатата наследница
Парис Хилтън обича да
глези домашните си лю-
бимци. Преди няколко
години тя подари на

Брадли Купър притежава състояние
от над 100 млн. долара

ки роли в романтични
комедии. Вратата към
голямата слава му от-
варя "Последният ер-
генски запой" от 2009
г. - хит, за продълже-
нието на който актьо-
рът получава цели 5
млн. долара.

През следващите го-
дини Купър се утвърди
и като сериозен актьор
и получи номинации за
"Оскар" за филмите
"Наръчник на опти-
миста", "Американска
схема" и "Американски
снайперист". Комерси-
алният успех на тези
филми донесе в смет-

ката му още 46 млн. до-
лара.

Брадли се изявява
и като продуцент, а
много от неговите по-
читатели бяха разоча-
ровани, че не е номи-
ниран за "най-добър
режисьор" за "Роди се
звезда". Очаква се в
бъдеще той да работи
активно като режи-
сьор.

Брадли Купър полу-
чи награда от органи-
зацията PETA за защи-
та на правата на жи-
вотните. Отличието бе
присъдено на холивуд-
ския ас за заслугите му

Брадли
Купър и
Лейди Гага

относно правилното от-
ношение към животни-
те във филмовата ин-
дустрия. Повод за при-

за стана фактът, че за
снимките на "Роди се
звезда" той поставя
пред камерата собстве-

ния си домашен люби-
мец. "Той не се възпол-
зва от опцията да нап-
рави "кастинг".

Звездите харчат за странни неща
кучетата си специална
кучешка къща за 325 000
долара. Тя е точна реплика
на нейния собствен дом и
е на два етажа.

Красавицата от близкото
минало Ким Бейсинджър е
собственик на... цял град.
През 1989 г. тя купила
малко градче в щата
Джорджия за 20 млн.
долара с цел да го превър-
не в туристическа атрак-
ция. Планът й обаче не
проработил и се наложило
през 2013 г. да продаде

населеното място за само
1 млн. долара.

Легендата Майк Тайсън
също си пада по лукса и е
собственик на вана, напра-
вена от чисто злато. При-
добивката му струвала
2 млн. долара.

Бионсе обожава да
харчи пари за играчки на
децата си. Когато дъщерич-
ката й Блу Айви била на
годинка, известната мама
й купила кукла Барби с
рокля от 160 диаманта за
85 хиляди долара.

Бионсе
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Сега картините на
френския живописец Пол
Гоген влизат в графата на
най-скъпите произведения
на изкуството. Например
платното "Кога е сватба-
та?" от цикъла, свързан с
Таити, е закупено от
музея в Катар за 300 млн.
долара. Удивително е, че
по време на активната
дейност на художника
картината не е търсена за
закупуване. Уговорените
продажби на неговите
картини се проваляли
една след друга Гоген
просто подарявал или
залагал творбите си. В
края на краищата, Гоген
отпътувал за Океания,
напълно отчаян, и там
умрял от бедност.

Винсент ван Гог има
също нерадостна съдба. С
парите, които получавал
от брат си, холандският
гений се е снабдявал
главно с материали. Което
го ограничавало най-вече

Творци и време

Киното несъмнено е най-
скъпото изкуство в света. В
днешни дни за направата на
силен филм е задължително да
отделиш огромна сума, която да
го направи достатъчно атракти-
вен и гледаем от максимално
широка аудитория. С годините
филмовите продукции станаха
нечувано скъпи, което е
оправдано.

"Хобит: Неочаквано приклю-
чение"

С тази лента Питър Джаксън
постави началото на предистори-
ята на "Властелинът на пръсте-
ните" и поредното си впускане в
дълбините на творчеството на
Дж.Р. Р. Толкин. С оглед на
огромния финансов успех на
първата трилогия, логично
първият филм от поредицата
"Хобит" получи огромен бюджет.

Филмите на Холивуд са скъпи и атрактивни

Непризнатите гении се прославят след смъртта
до хляб, кафе и тютюн.
Разпространено е грешно-
то убеждение, че приживе
той има продадена само
една картина - "Червено
лозе близо до Арл", но
това не е така. Творецът
не е популярен в своето
време, но е продал десети-
на платна. Истински
прочут той става едва след
своята смърт.  През 1987
г. картината "Ириси" бе
продадена за рекордните
53,9 милиона долара.
Най-високата цена, пла-
щана за картина към онзи
момент. Днес платното е
на 15-о място в списъка
на най-скъпите творби.

Амедео Модиляни
дълго остава без внимание
от публиката. Неговите
творби се отнасяли към
модното тогава направле-
ние кубизъм. В началото
на кариерата си художни-
кът плащал наема на
квартирата, като оставял
творбите си. През 1917

година изложбата му била
закрита няколко часа след
откриването си по заповед
на полицията. Възмущени-
ето на властите идвало от
това, че моделите върху
платната били голи.

Ел Греко днес се смята
за предшественик на
експресионизма и кубиз-
ма. Но неговите съвре-
менници се отнасяли с
пренебрежение към рабо-
тите му. Считали стила му
за твърде драматичен за
техните представи и вкус.
За уникалното му творчес-
тво си спомнили в епоха-
та на романтизма, но
голяма признателност той
получил едва в началото
на ХХ век.

Клод Моне е един от
основателите на импресио-
низма. Неговата техника
някога е възприемана като
нещо странно. Семейството
му отчаяно се нуждаело от
средства. В едно от писма-
та на Моне той моли: "Не

можете ли да изпратите с
обратна поща 20 франка.
Това ще ми помогне да
живея четвърт час".

Творческият път на
Анри Тулуз Лотрек е ярък,
но не е много продължите-
лен. Останал инвалид още
в млада възраст, той се
борел и с алкохола и
умрял само на 36 години.
Критиците се изказвали за
неговото творчество недоб-
рожелателно. Признанието
идва при него няколко
години след смъртта му.

Ян Вермеер рисувал в
началото на кариерата си
по поръчка на меценати.
Плащали му за неговия
талант добри пари. Но в
началото на войната
между Холандия и Фран-
ция през 1672 г. финансо-
вото му положение се
влошило. През 1675 г.
Вермеер умира внезапно.
Съпругата му се отказва
от наследството в полза на
кредиторите. За цели две
столетия името на худож-
ника бива забравено.

 Винсент ван - Гог "Ириси", 1889г.

Огромният актьорски състав,
множеството локации за снимане
и изключително развитите ком-
пютърни ефекти надуха цената
на филма над 257 млн. долара.
Лентата бе допълнително оскъпе-
на и от това, че Джаксън реши
да я снима с 48 кадъра в секунда,
което е двойно по-висока резолю-
ция от стандартната. В крайна
сметка филмът оправда вложени-
ето и изкара 1.02 млрд. долара по
целия свят.

Филмът "Аватар" (2009) има
официален бюджет от 230 млн.
долара и по други данни - 500
млн. "Аватар" е излъчен в над
100 страни, което донася на
филма приходите от близо 3
млрд. долара. Оригиналната идея
е оценена високо от безброй
почитатели и печели голям успех
на големия екран.

 "Карибски пирати: Сандъкът
на мъртвеца": 225 млн. долара.

Първата част на поредицата за
капитан Джак Спароу даде нача-

лото на един от най-силните
филми на "Дисни". За продълже-
нието от студиото отделиха
изключително раздут бюджет. Във
филма има много актьори, спе-
циални ефекти и ненадмината
компютърна анимация. Освен
това Джони Деп получи огромен
хонорар, доближаващ 50 млн.
долара. Инвестицията си струва и
филмът изкарва 1 млрд. долара.

"Титаник" струва 294.3 млн.
долара.

С този филм Джеймс Камерън
си спечели славата на един от
най-мащабните режисьори в
историята. Проект, представля-
ващ микс между невиждани
декори и революционни специал-
ни ефекти. В него има и огромен
състав от статисти. Всичко това
бе придружено и от рекламна
кампания.

Вивалди - композитор на богатите и просяците
Антонио Вивалди е автор

на невероятния цикъл концер-
ти за цигулка "Годишните
времена". Той прекарва голя-
ма част от живота си като
преподавател в сиропитали-
ще и буквално преобръща
съдбата на много изоставени
деца.

Антонио Вивалди е роден
на 4 март 1678 г. във Вене-
ция. Ражда се слабоват и през
целия си живот страда от ас-
тма. От страх за живота му
майката дава обет пред Бог,
че синът й ще стане свеще-
ник.

Бащата на малкия Анто-
нио е бръснар, но си изкарва
хляба и като цигулар. Имен-
но той дава първите уроци
на сина си, двамата често
обикалят града, за да свирят
в домове на богаташи и по

му, трябва да се спази.
15-годишен отива да учи

за свещеник, на 25 е ръкопо-
ложен. Заради червения цвят
на косата му почват да му ви-

улиците на Венеция. Едва 13-
годишен Вивалди написва
първата си музикална твор-
ба. Талантът му е очебиен, но
обетът, даден при раждането

кат "Рижия абат". Лошото му
здраве става причина да го
освободят от църковните ри-
туали. Започва работа като
майстор-цигулар във венеци-
анския дом за сираци "Оспе-
дале дела Пиета", който дава
подслон и образование на де-
ца сираци или изоставени от
родителите си.

Вивалди твори 30 години
сред тези деца и им препода-
ва музика. В сиропиталище-
то създава най-значимите си
произведения и обучава си-
рачетата да свирят на инст-
рументи. За голяма част от
възпитаниците си се превръ-
ща в кумир. Ръководството на
приюта не гледа с добро око
на близките отношения на
учителя с децата. Случва се
така, че една година съветът
към приюта не гласува поло-

жително за Вивалди и го ос-
тавя без тази работа за пе-
риод от година, след което ве-
роятно осъзнават липсата му,
защото отново го връщат.
През 1716 г. дори е повишен
в длъжност - става музика-
лен директор на институция-
та, към която имало оркестър
и девически хор.

Вивалди е ценен като ком-
позитор и цигулар. Предла-
гат му да стане капелмайстор
в двора на принц Филип фон
Хесен-Дармщат, губернатор
на Мантуа. През 1722 г. по-
лучава покана от папа Бене-
дикт XIII да свири за него в
Рим. През 1725 г. се връща
във Венеция и за една годи-
на поставя 4 опери. Именно
в този период създава и про-
чутите концерти за цигулка
"Годишните времена".

Кейт Уинслет в "Титаник"
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На 19 февруари на 85 години почина световноизвестният дизайнер
Карл Лагерфелд. Германският дизайнер, превърнал името си в марка в
модната индустрия, е починал във френската столица Париж. През
последните седмици той е боледувал и е изпуснал няколко модни
събития.

Лагерфелд е роден през 1933 година в Хамбург в заможно семейст-
во. През 1953 година  заедно с майка си  напуска Германия и се
установява в Париж. През 1955 година започва работа в ателието на
Пиер Балмен, а три години по-късно чиракува при Жан Пату, от
когото получава най-важните си уроци за модата. През 1959 година
става дизайнер на свободна практика.

През 1983 година Лагерфелд влиза в екипа на "Шанел", заема поста
главен дизайнер и завинаги променя посоката на историята на мода-
та. Въпреки първоначалния скептицизъм от страна на критиците той
успява да върне марката под прожекторите на голямата мода. Лагер-
фелд бе изключителен фотограф и карикатурист.

Дизайнерът каза
” Тялото трябва да

е съвършено. Ако не е
такова, започнете дие-
та и купувайте дрехи с
по-малък размер.
” Никога не се жер-

твай заради другите. С
годините разбрах, че
ако се жертвате до
край, от вас няма да
остане нищо.
” Икономисвайки

енергията си, давате по
малко от себе си, но на
мнозина.
” Раздавайки се, вие

ще се опустошите.
” Когато започнеш

да критикуваш време-
то, в което живееш,
значи твоето време си
е отишло.
” Потресен съм - са-

мо два дни в Москва, а
толкова много красиви
жени.
” Жената, лишена

от добър вкус, дори в
стилна рокля, ще оста-
не безвкусна.
” Красотата не

изисква жертви. Тя иска
пари.
” Не понасям рож-

дените дни. За мен то-
ва е еволюция. Не праз-
нувам миналото. Пове-
че ми харесва настоя-
щето и бъдещето.
” Това, което ми ха-

ресва във фотографии-
те, е как хващат момен-
та, който си е отишъл
завинаги.
” Имам повече кни-

ги, отколкото етажерки
за тях. Прочел съм
всичките. Аз към като
Шварценегер, само че
тренирам мозъка си.
” Забравете за ми-

налото, ако изпадате в
носталгия, времето ви
е свършило.
” Ние сами трябва

да се настройваме към
настоящето, след като
то вече не се настройва
към нас.

- Какъв искахте да ста-
нете, когато бяхте дете?

- Като малък желаех
бързо да порасна. Навре-
мето смятах, че е унизи-
телно да бъдеш дете - ся-
каш си втора класа чо-
век.

- Продължавате ли да
фантазирате?

- Аз не фантазирам. Аз
проектирам. Осъществявам
ясните визии, които имам,
за нещата. Но не на вся-
ка цена. Работя над тях.
Родил съм се решителен.
Също така сънувам. Не ви-
наги, но има сутрини, ко-
гато се събуждам с раз-
лични картини в съзнани-
ето. Никога не ги поста-

Лагерфелд - човекът си отиде,
марката остава

Обичам промяната
Лагерфелд успява през цялата си кариера
да запази собственото си чувство за стил,
без да се страхува да провокира публиката

вям под въпрос - скици-
рам ги моментално на лист
хартия и след време ги усъ-
вършенствам и осъщест-
вявам. Най-добрите неща,
които съм създал, са плод
на сънищата ми.

Модата е изкуство, ко-
ето изисква да държим
очите си отворени. Да про-
ектираме спрямо заобика-
лящите ни реалност и съв-
ремие. Най-добрият начин
да изживееш фантазиите
си е да се събудиш и да
работиш над тях.

- Как бихте описал
своите фантазии?

- Това, за което фан-
тазирам, го изразявам
чрез творчеството си.

Обичам своята професия.
Тя ми дава възможността
да съзидавам свободно. Ако
днес "сбъркам" някъде, ут-
ре мога да поправя "греш-
ката си" със следващата
колекция или фотосесия.
За мен всичко е възмож-
ност за едно ново начало.
Сигурно сте чували за та-
зи немска поговорка, гла-
сяща: "Не отдавай особе-
но значение на миналото".
Аз съм привърженик на
промяната, на прогреса -
харесвам тяхното сходно
постоянство.

- Успявате ли да осъ-
ществявате всичко, кое-
то си представяте?

- Винаги изхождам от
позицията, че нищо не съм
направил. По този начин
всяко ново начинание е
вълнуващо и пълноценно
за мен. Така поддържам
творческия си дух жив. Ус-
пехът не се свежда до да-

дено постижение, опреде-
лена златна среда, къде-
то човек би се чувствал
някой. Успехът е работа,
постоянство, усърдие и
действие.

- Какво намирате за
различно в съвременното
творчество?

- В миналото всичко се
рисуваше, дори и най-мал-
ките детайли по дрехата.
Чертаеше се на ръка. Днес
до голяма степен човеш-
ката ръка е механизирана
с редица електронни уст-
ройства, които заместват
молива. Това е досадно.

- Как поддържате твор-
ческия си дух?

- Никога не поглеждам
назад. Дори не преразг-
леждам архивите си. Това,
което е интересно и въо-
душевяващо, е да твориш,
не да претворяваш.

Интервю от
Premium
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От парламентарната три-
буна, по повод на ветото на
президента на републиката
по промените в Закона за
защита на личните данни,
г-жа Десислава Атанасова от
ГЕРБ е тиражирала лъжи и
неверни твърдения по мой
адрес и по адрес на г-н Пе-
тър Кичашки. Г-жа Атанасо-
ва очевидно е подведена, за-
щото не мога да допусна, че
юрист може да говори по-
добни неща. Тя безкритично
тиражира лъжите на някол-
ко сайта, срещу които от ут-
ре започваме съдебни дела.

Няма никакво "осъждане"
и нас не ни "съдят". Ние съ-
дим Комисията за защита на
личните данни по админист-
ративен ред. Второ, никак-
ва "последна инстанция" не
се е произнесла. Предстои
разглеждане на този адми-
нистративен спор пред Вър-
ховния административен съд.
Сиреч не са компютри, ами
са компоти. И не са ни ги
пращали, а сме ги върнали.

Друга

лъжа, тиражирана от
медиите на подсъдими-
те за гигантски данъчни
измами и пране
на пари олигарси,

е, че било имало "стотици
жалби", а според част от те-
зи сайтове "десетки", срещу

Þðèñòúò Áîðèñëàâ Öåêîâ îòãîâîðè íà Äåñèñëàâà Àòàíàñîâà: Òàçè
àòàêà å ÷àñò îò àòàêàòà íà óïðàâëÿâàùèòå ñðåùó ïðåçèäåíòà

Ïîëèòè÷åñêà àòàêà íà
ÃÅÐÁ, áàçèðàíà íà ëúæè

Данаил Кирилов вероятно тряб-
ва да се оттегли като председател
на правната парламентарна коми-
сия.

След правния хаос, който той сът-
вори с Изборния кодекс и с който
вкара 44-тото народно събрание в
парламентарна криза, това би било
закономерен ход, колкото и да е кра-
ен като политически акт.

Всяко негово решение от сряда
миналата седмица до днес отхвър-
ля предишното и е в тежък дисо-
нанс със здравия разум.

Нямам нищо против благия Дани
Кирилов, когото в ГЕРБ обичат и кой-
то иначе е кротичък човечец с тъж-
на усмивка. Даже ми е симпатичен
с трагизма, който излъчва лицето
му.

Но Данаил Кирилов - шеф на
правната комисия на българския пар-
ламент - е погром за юридическата

Îòòåãëåòå
Äàíàèë Êèðèëîâ!
Äîêîãà íà øåôà íà ïðàâíàòà
êîìèñèÿ ùå ìó ñå ðàçìèíàâà
ñëåä  þðèäè÷åñêè áåçóìèÿ,
çàðàäè êîèòî äîâåðèåòî
â çàêîíîäàòåëíèÿ ïðîöåñ
ñå å ñðèíàëî ïî÷òè äî íóëà

'

'

инициативен комитет, в кой-
то аз участвах в референду-
ма през 2016 г.

Каква е истината? Преди
три години по повод на ре-
ферендума срещу партийни-
те субсидии една гражданс-
ка среда се регистрирахме
като инициативен комитет за
информационната кампания
за националния референдум.
В хода на събирането на под-
писката се оказа, че наши

недоброжелатели, които бя-
ха против референдума, са
ни устроили провокация - ня-
колко души са се вписали в
подписката с чужди данни,
за да дискредитират иници-
ативата ни. Знаем откъде ид-
ва провокацията. Изцяло по-
литическа. На това основа-
ние в КЗЛД тогава постъпи-
ха няколко жалби. Само ня-
колко от общо 4058 гражда-
ни, които ни подкрепиха. Две

от тях КЗЛД отхвърли, а за
другите четири, без да ни
уведомява, без да спазва за-
кона, ни наложи админист-
ративни глоби. Ако имахме
каквато и да е вина, щяхме
да платим тези глоби и от-
давна този случай щеше да
е приключен. Но ние няма-
ме и не сме извършили ни-
какво нарушение.

Затова потърсихме
правата си по
съдебен път.

Ние съдим КЗЛД, никой
не ни съди нас. Мина първа
инстанция, а вчера внесох-
ме жалба през Върховния ад-
министративен съд. Става ду-
ма за административна гло-
ба, чиято законност оспор-
ваме и която не е в сила и
ще падне в крайна сметка в
съда, защото е постановена
под натиск и в пълно нару-
шение на закона и на конс-
титуционното право на защи-
та. Такива административни
глоби нямат нищо общо с
"осъждане". Когато КАТ ви на-
лага глоба за превишена ско-
рост, това "осъждане" ли е?
Ние си търсим правата сре-
щу един административен
произвол.

Сегашните атаки срещу
нас са част от атаките на
управляващите към прези-
дента. Следва да се уточни,
че аз не съм "съветник" на

президента, не съм на щат,
не съм на държавна запла-
та. Членовете на правния съ-
вет са на обществени нача-
ла и предоставят правни ста-
новища от време на време
и по отделни теми, когато
има нужда от това.

Накрая, имам въпрос към
г-жа Атанасова: защо тя не
беше толкова "принципна",
когато нейният парламента-
рен шеф г-н Цветан Цвета-
нов беше наистина осъден,
и то за престъпление, от
първата инстанция на 4 го-
дини затвор? Горната инс-
танция после го оправда, но
при осъдителната присъда
на първата инстанция г-жа
Атанасова не поиска той да
бъде отстранен. А в случая
с административната глоба,
която обжалвам, става ду-
ма за обикновен админис-
тративен спор, а не за на-
казателно дело, какъвто бе-
ше случаят с г-н Цветанов.
Ясно е, че става дума за по-
литическа атака срещу мен
и мои съмишленици, която
е опит да ми затворят уста-
та като критик на управле-
нието. Няма да стане! Ще
продължа да критикувам
властта, която и да е тя, щом
върши безобразия, както и
ще признавам положително-
то, когато има такова. Това
е принципният подход. Ос-
таналото е политическа пар-
тизанщина.

мисъл, за вярата в правото и сила-
та на парламентаризма. Силно кри-
тичното отношение на експерти и
топюристи към нормотворчеството
в Народното събрание подкрепя те-
зи тъжни изводи.

Сегашният скандал не е първият
в неговата "блестяща" депутатска ка-
риера.

Заради Данаил Кирилов през ля-
тото на 2016 година, в навечерието
на президентските избори, парла-
ментът прекъсна ваканцията си, за
да се занимават законотворците ни
пак със зле конструирани избира-
телни правила и с онова прослову-
то квадратче "не подкрепям нико-
го", което обърка мнозина. Тогава му
се размина.

Както и в още десетки случаи на
юридически безумия, заради които
доверието в законодателния процес
се е сринало почти до нула.

Данаил Кирилов може да напи-
ше на коляно фалшив доклад за
заседание, което не е проведено
(2016), и да го внесе в зала, газей-
ки закон и процедура, без да му
мигне окото.

Може до среднощ да каканиже
от парламентарната трибуна и да
твори странни правни конструкции
с неизчерпаема енергия. Именно
с енергията си да създава несъс-
тоятелни юридически норми, в ко-
ито си вярва, той вече става опа-
сен на законодателния терен. И

сегашната парламентарна криза е
доказателство за това.

За него правилата нямат сила,
законите - невинаги важат.

От стрес ли, от напрежение ли,
но той вече сякаш не може да взе-
ме разумно решение.

Видимо е объркан. Изглежда ка-
то блестящ изпълнител на поръчки
отгоре. Поръчват му да махне пре-
ференциите - маха ги, после му на-
реждат да ги върне - връща ги.

И затова е много удобен за вся-
ка власт и за всеки началник - юрис-

тът Кирилов може да защитава днес
едно решение с плам и утре със съ-
щата жар да го отхвърли. Без да се
изчерви. Без да му трепне гласецът.

Това наистина е качество! Неве-
роятен талант!

Но на всичко това някой трябва
да каже: "Баста!" В името на уваже-
нието към парламентаризма. И ГЕРБ
колкото по-скоро го осъзнаят, тол-
кова по-добре. Ако все пак имат чув-
ство за самосъхранение

Валерия ВЕЛЕВА
От сайта "Епицентър"

Данаил Кирилов

Десислава
Атанасова
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„Îòñåãà íàòàòúê“ - èçëîæáà íà
Àëáèíî Ïèòè â ãàëåðèÿ „Íèðâàíà“

Традиционният за Широ-
ка лъка кукерски празник
Песпонеделник ще се състои
на 3 март. Седем кукерски
състава от различни области
на страната ще участват в
маскарадното шествие, сим-
волизиращо "прогонване на
злите сили".

Кукерските игри ще пред-
ставят местните "Песяци", ко-
ито ще открият празника.
Шествието на Песпонеделник
е ограничено като време, тъй
като по време на кукерските
игри се затваря участък от пъ-
тя Смолян-Широка лъка. На-
ред с Песяците, в кукерското
представление ще се вклю-
чат състави от Сушица, Со-
пица, Изгрев, Богданов дол,
Сахране и Турия.

Традицията на Песпонедел-
ник в Широка лъка е вековна
и датира от времето преди Ос-
вобождението. В определен
период Песяците в родопско-
то село са получавали отказ
от причастие заради участие-
то си в езическия ритуал. В
днешни дни църквата не зак-
леймява традиционния кукер-
ски празник. ç

Øèðîêà ëúêà
î÷àêâà
Ïåñïîíåäåëíèê

:

В Шумен отбелязват 120
години Панчо Владигеров
120 години от рождението
на Панчо Владигеров се
чества с концерти, излож-
би, национална кръгла
маса за композитора и
други прояви. Програмата е
под мотото "Шумен и
Владигеров". Проявите,
посветени на композитора,
музиканта, педагога и
общественик Владигеров,
стартират на 13 март.
Тогава в Драматично-
кукления театър "Васил
Друмев" от 18.30 ч., ще се
състои концерт с участието
на внуците му Константин и
Александър Владигерови и
други музиканти. Ще бъде
подредена изложба на
Държавния архив в града с
документи и фотографии,
посветени на годишнината
от рождението на Влади-
геров.

„Да бъдеш или да не
бъдеш“ звучи на 30 езика
Крилата фраза от извест-
ния монолог на Датския
принц прозвуча в Малката
базилика в Пловдив на 21
февруари, Международният
ден на майчиния език. По
инициатива на Българско-
турския литературен клуб
се проведе многоезичен
музикално-поетичен
спектакъл, в който взеха
участие представители на
различните общности.
Цитатът от една от най-
популярните Шекспирови
пиеси - "Хамлет", не е
избран случайно. Тази
година се навършват 455
години от рождението на
гениалния английски поет
и драматург.

Íàêðàòêî

По случай Деня на дип-
ломатическия работник в
Руския културно-информаци-
онен център ще се състои
премиерата на документал-
ния филм "Руският граф на
българите" за изтъкнатия
дипломат Николай Павлович
Игнатиев. Филмът ще видим
на 26 февруари от 18.30 ч. в
Голямата зала на РКИЦ.

Името на граф Н. П. Иг-
натиев влиза в списъка на
100-те велики дипломати, ос-
тавили следа в историята на
човечеството. Именно той,
граф Игнатиев, след края на
Руско-турската война от 1877-
1878 година, е подписал Сан-
стефанския мирен договор,
освобождаващ България от
петстотингодишно османско
владичество. Благодарение
на него не само България,
но и Сърбия, Черна гора и

С комикс събития ще
бъде изпълнен целият ме-
сец март в Чешкия център
и Съюза на българските ху-
дожници .  Програмата
включва изложбата "В то-
ва време на едно друго
място/100 години чешки
комикс", филмови прожек-
ции "Комикс и кино", детс-
ка работилница за комик-
си, срещи с български и
чешки комикс автори. В
рамките на Месеца ще бъ-
дат обявени победителите
в младежкия конкурс за
комикс, посветен на тема-
та Свобода, а в комикс ка-
фето в Чешкия център по-
сетителите ще могат да се

Ïðåìèåðà íà äîêóìåíòàëíèÿ ôèëì „Ðóñêèÿò ãðàô íà áúëãàðèòå“
çà çàáåëåæèòåëíèÿ äèïëîìàò Íèêîëàé Èãíàòèåâ

Ìåñåö íà êîìèêñà â ×åøêèÿ öåíòúð è Ñúþçà íà áúëãàðñêèòå õóäîæíèöè

Наричат го художник,
който взривява цветовете.
Албино Пити е световно-
известен художник, който
откри своя изложба на 21
февруари в столичната
галерия "Нирвана", ул.
"Ангел Кънчев" 17.

Експозицията се нари-
ча "Отсега нататък". Твор-
бите на италианеца Пити
може да се видят в про-
дължение на един месец.

Албино Пити е роден
на 12 април 1951 г. в
провинция Бреша, Ита-
лия. Учи изкуство в
Ротердам и завършва
обучението си в Амстер-
дам. След дипломирането
си става ученик на Пил-
ман. През 70-те години
префасонира изхвърлени
предмети и ги превръща
в произведения на изкус-
твото. По-късно, в Мад-
рид създава произведе-
ния в нов калиграфски
стил - живопис, рисувана
с изключителна бързина
и замах на четката.

Следват неговите

швейцарски, немски,
италиански и испански
периоди. Прави изложби
в Барселона, Антиб,
Флоренция, Франкфурт и
други европейски градо-
ве. Живописта на Албинf
Пити се отличава с изк-
лючителна бързина, една
живопис не само на
жестовете, но аналитич-
на, на движението, на
цветовете, в стил абст-
рактен символизъм.

През 1987 г. Албино
Пити създава ново тече-
ние в изкуството, основа-
но на философския прин-
цип експанзията, без
граници или ограничения.
Така го описват критиците
и изкуствоведите Енио
Конкароти, Хуан Луис
Монтане, Анхел Мародан,
Хосе Мария Кадена,
Франка Калсавака, Ор-
фанго Кампигли.

В периода 80-90-те
Пити представя свои
творби в САЩ, в градове-
те Ню Йорк, Далас, Фила-
делфия и Лос Анджелис. ç

равна на четири Франции.
Той често е рискувал, иг-

раел вабанк, и винаги успя-
вал да изиграе противници-
те си. Блестящите му ком-
бинации възхищават истори-
ците, за неговите невероят-
ни и опасни приключения са
писали Валентин Пикул,
Александър Солженицин и
Борис Акунин. С името му е
наречено цяло направление
във външнополитическата
дейност - "Игнатиевска шко-
ла по дипломация".

Снимките на филма са
правени в Москва и София,
в село Граф Игнатиево,
Пловдивска област, на връх
Шипка - мястото на ключо-
вото сражение по време на
Руско-турската война. Автор
на сценария - О.Булле, А. Г.
Звягинцев. Режисьор-поста-
новчик - М. В. Йолкин. ç

Румъния стават независими
държави.

Може без преувеличе-
ние да се каже, че без Иг-
натиев картите на Европа
и Русия биха изглеждали
иначе. След продължител-

ни преговори с Китай на
14 ноември 1860 г. Игнати-
ев съумява да подпише до-
говор, на базата на който
са определени ясни грани-
ци в Далечния изток. Ру-
сия получава територия,

те центрове, осъществен в
партньорство с Института
за чешка литература към
Академията на науките на
Чешката република и Фи-
лософския факултет на Уни-
верситета "Палацки" в Оло-
моуц като част от събития-
та, отбелязващи стогодиш-
нината от създаването на
Чехословакия.

По време на вечерта ще
бъдат обявени резултатите
от младежкия конкурс за
комикс, посветен на тема-
та Свобода. Изложбата "В
това време на едно друго
място/100 години чешки ко-
микс" ще продължи до 28
март. ç

запознаят с български и
чешки комикси.

Събитието се организи-
ра от Чешкия център и Съ-
юза на българските худож-
ници, с подкрепата на По-
солството на Чешката ре-
публика в София и с ме-
дийната подкрепа на спи-
сание "Артизанин".

Програмата стартира с
откриването на изложбата
"В това време на едно дру-
го място/100 години чешки
комикс" на 6 март в 18.30 ч.
в галерия "Шипка" 6, етаж
4, която ще бъде предста-
вена от кураторите Павел
Коржинек и Томаш Проку-
пек. Проектът е на Чешки-
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Барове в Ханой се
възползват от предстоя-
щата във виетнамската
столица втора среща на
върха между президента
на САЩ Доналд Тръмп и
лидера на Северна Корея
Ким Чен-ун на 27 и 28
февруари, като създават
специални коктейли,
предаде Ройтерс.

"Тази бира е вдъхнове-
на от чистите потоци на
планината Паекту между
Северна Корея и Китай",
каза управителят на
"Стендинг бар" за специ-
ално приготвената за
срещата на върха бира
"Ким Чен ейл". Планината
е най-високата на Корейс-
кия полуостров - около
2750 м. Тя е официалното
рождено място на покой-
ния севернокорейски
лидер Ким Чен-ир.

Както в Сингапур по
време на провелата се
там през юни м. г. първа
среща между Тръмп и
Ким, сега баровете и
пъбовете в Ханой също

Â Õàíîé ïðåäëàãàò íîâè íàïèòêè
ïî ïîâîä ñðåùàòà Òðúìï - Êèì

Руският президент
Владимир Путин проведе
разговор по телефона с
израелския премиер
Бенямин Нетаняху, който бе
планирал за вчера посеще-
ние в Русия, но го отложи.
За разговора, състоял се
по инициатива на Израел,
информира пресслужбата
на Кремъл. Нетаняху
поздрави Путин по случай
наближаващия официален
празник - Деня на защитни-
ка на Отечеството, 23
февруари, посочи Кремъл.
Новата дата за посещение-
то на Нетаняху в Москва
ще бъде договорена по
дипломатически канали,
уточни прессекретарят на
Кремъл Дмитрий Песков.

Европейската комисия
почете вчера с минута
мълчание навършването на
първата годишнина от
убийството на словашкия
разследващ журналист Ян
Куциак и неговата годеница.
Убийството на Куциак се
свързва с незавършеното
му разследване за коруп-
ция в словашкото прави-
телство. Според събраните
от Куциак приживе данни е
установена връзка между
правителствените среди и
италианската мафия,
злоупотребявали със
средства от ЕС за земеде-
лие.

Милица Джурджич,
партньорката на сръбската
премиерка Ана Бърнабич, е
родила в Белград. Джур-
джич е родила момченце,
на което е дадено името
Игор. "Ана Барнабич е една
от първите премиерки,
чиито партньори са родили,
докато са заемали поста -
първи случай в света за
еднополови двойки" -
обявиха от правителствена-
та пресслужба в Белград.
43-годишната Ана Бърнабич
обяви своята хомосексуал-
на ориентация, още преди
да стане премиер през
2017 г.

Питомно непородисто
зайче
на финландка направи 20
номера за минута и постави
световен рекорд. Сред
номерата, изпълнени от
зайчето Тави под насоките
на стопанката му Аино
Кивикалио, са "дай лапа",
въртене, прескачане и
заобикаляне на препятствие,
взимане на карта, обръщане
на бутилка и прегризване на
връв. "Той е най-активното
и енергично зайче, което
съм виждала - каза Кивика-
лио. - Не съм предполагала,
че ще постигна световен
рекорд, докато не открих
таланта на Тави". Тави знае
около 30 номера. Първона-
чално му е било трудно да
учи, защото много се
вълнувал. С повече търпе-
ние обаче Аино успяла да го
накара да се съсредоточава.
"Съветът ми към всички е да
не подценяват домашните си
любимци - каза Аино. -
Мисля, че всяко животно
има някакъв талант и от
човека зависи да открие
какъв е той.

Íàêðàòêî

:

Ханойският бръснар Ле Туан Дуонг казва, че през последните няколко
дни е направил на 200 души подстрижка като на Ким и само на

петима подстрижка като на Тръмп. "Правя ги безплатно, защото тази
среща на върха ми харесва", казва бръснарят.

Ïîðòðåòè íà ëèäåðèòå è ïðåäëîæåíèÿ
çà ïîäñòðèæêè êàòî òåõíèòå âå÷å
çàëèâàò âèåòíàìñêàòà ñòîëèöà

Каталунски полицаи отстраняват
демонстранти, които блокираха

вчера възлови пътища и жп линии
при еднодневна стачка срещу

заведеното срещу техни лидери
дело за опита за отцепване на

Каталуния от Испания през 2017 г.
Блокирани бяха около 20 пътни

артерии, включително магистралата
между Испания и Франция.
Официално демонстрантите

настояват за по-добра социална
политика, включително 35-часова
работна седмица и повишаване на
минималната работна заплата. На

практика обаче протестите са
предизвикани от гнева срещу

Испания заради процеса срещу 12
сепаратистки водачи, участвали в
организирането на забранения от

централните власти референдум за
самоопределение и последвалото
обявяване на независимост през

октомври 2017 г.

Снимки Пресфото БТА /Интернет

Àëáàíñêè îïîçèöèîíåðè íàñòîÿâàò
ïðàâèòåëñòâîòî äà ïîäàäå îñòàâêà

проявяват изобретател-
ност с коктейлите. Може
би не е изненада, че
любимият в Северна
Корея алкохол соджу е
основна съставка на
коктейлите в Ханой.
Виненият бар "Таннин" в
старата част на Ханой
предлага "Peace
Negroniations" (игра на
дума между "мирни прего-
вори" и класическия
коктейл "Негрони"), вдъх-
новен от срещата на
върха вариант на коктей-
ла "Негрони", направен от
соджу с аромат на червен
грейпфрут, вермут и капка
Ангостура битер. "Надявам
се, че всички делегации
ще дойдат тук да пийнат
един коктейл. Това ще
улесни преговорите - след
едно-две питиета по-лесно
се говори", каза управите-
лят на бара Антоан Урсат.
Намиращият се наблизо
пъб "Еднорог" предлага
напитката "Rock It, Man"
(игра на дума между
израза "Разбий ги, човече"

в смисъл "представи се на
ниво" и прякора "Човекът
ракета", който Тръмп
използваше за Ким Чен-
ун преди първата им
среща на върха). Напитка-
та включва соджу, бърбън
и уиски от джинджифил,
както и сок от ананас,
ванилия и сок от нар.

Седмица преди среща-
та между Доналд Тръмп и
Ким Чен-ун в Ханой, във
Виетнам се появиха

Поддръжници на албан-
ската опозиция обградиха
сградата на парламента в
Тирана и настояваха пра-
вителството да подаде ос-
тавка, предаде АП.

Според опозицията пра-
вителството е корумпирано
и има връзки с организи-
раната престъпност.

Насрочената за вчера
сесия на албанския парла-
мент беше отменена зара-
ди блокадата на сградата.

Опозиционните депута-
ти, водени от лидера на Де-
мократическата партия Лул-
зим Баша, подадоха молби
за оставка от парламента
и настояват за предсрочни

избори.
Американското посолст-

во в Тирана призова подд-
ръжниците на опозицията
"мирно да изразяват пра-
вото си на събиране и да
отхвърлят насилието", а
правителството да покаже
"сдържаност".

В събота поддръжници
на албанската опозиция ус-
пяха да пробият полицейс-
кия кордон пред сградата
на правителството и се опи-
таха да разбият вратите на
зданието, където се поме-
щава кабинетът на премие-
ра Еди Рама. Полицията из-
ползва сълзотворен газ
срещу демонстрантите.ç

портрети на двамата
лидери и предложения за
подстрижки като техните.
Виетнамски художник
също е видял изгодна
възможност и започна да
рисува портрети на прези-
дента на САЩ и на лиде-
ра на КНДР. "Наистина ми
се ще двамата лидери,
или поне един от тях, да
дойдат тук да видят твор-
бите ми", каза художникът
Тран Лам Бинх.ç

Полицаи се виждат зад огромна телена ограда пред сградата на
парламента в Тирана преди свикания за вчера антиправителствен
митинг. Стотици полицаи бяха изпратени допълнително да охраня-

ват от протестиращите парламента.
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Стачката на медицинс-
ки сестри в Португалия,
заради която от началото
на месеца бяха отменени
хиляди хирургически
операции, завърши,
съобщи социалистическо-
то правителство, цитира-
но от АФП.

Това стана, след като
единият от двата профсъю-
за, организирали протест-
ната акция, призова за
нейното прекратяване.

"Операционните блокове
в десетте засегнати болни-
ци отново работят нормал-
но", каза говорителка на
здравното министерство.

Централното управле-
ние на здравната система
подчерта по-рано в цирку-
лярно писмо, че стачката
е незаконна, и предупре-
ди, че неявяването на
работа ще се смята за

Ñàìî çà 2 ñåäìèöè â ñòðàíàòà
ñà îòëîæåíè 3828 îïåðàöèè

В един от експериментите изследователите са поставили покривки на ивици върху коне и магарета и
установили, че по-малко мухи кацат върху тях, отколкото когато същите животни носят едноцветни
чаршафи. "Така мухите просто прелитат край животните или се блъскат и отскачат от тях", казва Тим

Каро, специалист по поведенческа екология от Калифорнийския университет.

Медицинските сестри в Португалия протестираха с искания за увеличение на заплатите си, по-добро заплаща-
не на извънредния труд и деблокиране на повишенията на заплатите, замразени вследствие на мерките за

строги икономии по време на финансовата криза.

Снимки Пресфото БТА/Интернет

Ìåäèöèíñêèòå ñåñòðè â Ïîðòóãàëèÿ
îáÿâÿâàò êðàé íà 20-äíåâíà ñòà÷êà

В отговор на отдавна би-
туващия въпрос "Защо зеб-
рите имат райета?" учени от
САЩ и Великобритания
предлагат ново доказателс-
тво, предаде Ройтерс.

Оказва се, че ивиците
на тревопасните животни
представляват "измамни
писти за кацане" на "люти-
те" мухи, които налитат да
пируват с кръвта им и пре-
насят потенциално смърто-
носни болести.

Авторите на настоящото
изследване от Калифорний-
ския университет в Сан Ди-
его в САЩ и от Бристолския
университет във Великобри-
тания описват експеримен-
ти, демонстриращи затрудне-
нието, което изпитват конс-
ките мухи при опитите си да
кацнат върху зебри.

За сравнение - досадни-
те летящи кръвопийци с ле-
кота се позиционират върху

Çåáðèòå ñà íàäàðåíè ñ ðàéåòà,
êîèòî ãè ïàçÿò îò ìóõèòå

едноцветни коне.
Близки родственици с

конете и магаретата, трите
вида зебри, известни с чер-
но-белите си райета, бро-
дят из африканската сава-
на, където се хранят с раз-
нообразна растителност.
Ивичестата окраска е ин-
дивидуална, като няма 2
зебри с еднакви райета.

Съществуват 4 основни
хипотези за еволюционните
предимства, които зебрите
са придобили благодарение
на ивиците си: камуфлаж за
избягване на едри хищници,
социална функция като ин-
дивидуално разпознаване,
терморегулация и средство
за отклоняване на кръвос-
мучещи паразити, които пре-
насят потенциално смърто-
носни болести. Повечето
биолози поддържат хипоте-
зата, че зебрите имат райе-
та заради мухите.ç

Папа Франциск се моли при откриване на срещата във Ватикана за
борба срещу сексуалните злоупотреби от страна на духовници.
"Злото" на сексуалните посегателства над деца, извършени от

свещеници, трябва да бъде трансформирано в разбиране и пречиства-
не", призова папата.

Папа Франциск откри
среща на върха във Вати-
кана, посветена на предот-
вратяване на сексуалните
посегателства срещу мало-
летни, извършени от пред-
ставители на Римокатоли-
ческата църква, предаде
АФП.

Над 30 години след из-
бухването на първия скан-
дал за сексуални посегател-
ства в църквата в Ирландия
и в Австралия и 20 години
след като скандалът засег-
на и САЩ, епископи и дру-
ги висши католически пред-
ставители в много страни от
Европа, Латинска Америка,

Африка и Азия или отричат
съществуването на такива
посегателства, или омалова-
жават проблема.

При откриването на 4-
дневния форум папата при-
зова 190-те делегати да под-
готвят конкретни и ефикас-
ни мерки за борба срещу
сексуалните посегателства
в църквата.

"Божият народ ни гледа
и очаква от нас не просто
и очевидно осъждане, а да
подготвим конкретни и ефи-
касни мерки", каза Фран-
циск. Той прикани делега-
тите да се вслушат в "гласа
на младите, които искат

справедливост".
Преди срещата във Ва-

тикана пострадали от по-
сегателства от духовници
обявиха, че искат конкрет-
ни мерки.

Жертвите, обединени в
инициативите "Край на зло-
употребите, извършени от
духовни лица" и "Мрежа на
оцелелите от посегателства
на свещеници", казаха, че
искат незабавно отлъчване
от църквата на сексуални-
те посегатели и на онези,
които ги защитават. Те нас-
тояват това да бъде вписа-
но веднага в универсалния
закон на църквата.ç

Ïàïà Ôðàíöèñê îòêðè 4-äíåâåí ôîðóì ïðîòèâ
ñåêñóàëíèòå ïîñåãàòåëñòâà íàä ìàëîëåòíè

неоснователно отсъствие
и за това време медицин-
ските сестри няма да
получат заплата.

Председателката на
Португалската асоциация
на медицинските сестри
Лусия Лейти призова за
незабавно прекратяване на
стачката, като наред с това
заяви, че организацията й
не се отказва от борбата.

Другият профсъюз,
Демократичния синдикат
на португалските медицинс-
ки сестри, отказа да
прекрати стачните дейст-
вия, но призна, че има
отлив от протеста.

"Ако медицинските
сестри бъдат принудени
да работят, те, разбира
се, ще го направят, за да
изпълнят нарежданията,
но ще подпишат деклара-
ция, в която се казва, че

правят това под натиск и
заплахи", каза за АФП
председателят на синдика-
та Карлуш Рамальо.

"Няма да прекратим
стачката. Точно обратното,
ще продължим тази борба,

докато не постигнем резул-
тат", увери Рамальо, който
в сряда започна гладна
стачка пред президентство-
то в Лисабон с искане за
подновяване на преговори-
те с правителството.

Според здравното
министерство заради
стачката, която трябваше
да продължи до края на
месеца, между 1 и 14
февруари са били отложе-
ни 3828 операции.ç
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05.00 "Следобед с БСТВ" с Елена Пенчуко-
ва (п)

07.30 "България се събужда" с водещ
Стоил Рошкев

10.30 Новини
10.50 "Сянката на Елена", сериал, 27 еп.

(п)
11.40 Музика
12.10 "Холивудски знаменитости": Анже-

лина Джоли (п)
12.30 Новини
13.00 "Следобед с БСТВ" с Елена Пенчуко-

ва
15.30 Новини
15.40 "Сянката на Елена", сериал, 28 еп.
16.30 Любимите български филми: "Това

се случи на улицата" (п) /1955 г./
18.10 "Холивудски знаменитости": Том

Круз
18.30 Новини - централна емисия
19.00 "В обектива" с водещ Валерия Ка-

сиян
20.00 Актуално от деня с водещ Велизар

Енчев
20.30 Любимите български филми: "Кра-

децът на праскови" /1964 година/
22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ
00.20 Новини - късна емисия (п)
00.30 Актуално от деня с водещ Велизар

Енчев (п)
01.00 "България се събужда" с водещ

Стоил Рошкев (п)
04.00 "В обектива" с водещ Валерия Ка-

сиян (п)

ÁÍÒ 1

05.30 Още от деня /п/
06.00 Сутрешен блок информационна

програма с водещи Боряна Камено-
ва, Елисавета Гигова, Даниел Ми-
хайлов и Илия Илиев

08.30 По света и у нас
08.45 Култура.БГ културно-информацион-

но предаване с водещи Анна анге-
лова, Александра Гюзелева, Дими-
тър Стоянович и Матрин Заимов

09.45 100% будни предаване за здравос-
ловен и съвременен начин на жи-
вот с водещи Мария Андонова и
Стефан А. Щерев

10.45 Спортисимо /п/
11.15 Открий България - София тв филм

/2 епизод/п/
12.00 По света и у нас
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14.00 Малки истории предаване на соци-

ална тематика с водеща Ирен Леви
15.00 Предаване за хора с увреден слух
15.15 Обзор "Лига Европа"
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Открий България - София тв филм

/3 епизод/
17.00 Бързо, лесно, вкусно "Новодомци" -

кулинарно риалити с водещ Ути
Бъчваров

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо спортно-развлекател-

но предаване
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня коментарно предаване
19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев обзор-

но политическо предаване
22.00 Нощни птици вечерно токшоу с

водеща Искра Ангелова
23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина

23.30 Koka Mass Jazz Празници на изкус-
твата - Аполония 2018

00.30 Изгнаник игрален филм /копродук-
ция, 2015 г./, в ролите: Никълъс
Кейдж, Хейдън Кристенсен, Лиу
Ифей, Анди Он и др.(14)

02.10 Култура.БГ /п/
03.10 100% будни /п/
04.10 Частните музеи в Чехия: Музей на

самолетите документален филм/п/

bTV

05.40 "Лице в лице" /п./
06.00 "Малкото Пони: Приятелството е

магия" - анимация, сериал, с.2 еп.25
06.30 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Слави" /п./
13.30 Премиера: "Любов от втори опит" -

сериал, с.2, еп.35
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 4, еп.52
16.00 Премиера: "Алиса в страната на

любовта" - сериал, с. 3, еп.36
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с.12, еп.77
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Майка" - сериал, еп.18
21.00 Премиера: "Горчива любов" - сери-

ал, еп.38
22.30 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Кости" - сериал, с.12, еп.1
01.00 "Вечно твоя" - сериал, еп.33, 34
01.50 "Преди обед" /п./ - токшоу
03.50 "Папараци" /п./
04.50 "Опасни улици" - сериал, с.12, еп.53

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" /п./ - сериал, с.2
еп.3

06.00 "Легендата за Кора" - анимация, с.2
еп.25, 26

07.00 "Чудовища срещу извънземни" -
анимация, еп.1, 2

08.00 "Монк" /п./ - сериал, с.2 еп.1
09.00 "Мъртва точка" /п./ - сериал, с.2

еп.3
10.00 "Супергърл" /п./ - сериал, еп.10
11.00 "Хуберт и Щалер" - с.3, еп.12
12.00 "Извън играта" - сериал, с.7, еп.11
13.00 "Херкулес в лабиринта на Минота-

въра" - фентъзи, екшън, приклю-
ченски (тв филм, САЩ, Нова Зелан-
дия, 1994),  в ролите: Кевин Сорбо,
Антъни Куин, Тони Китейн, Майкъл
Хърст, Антъни Рей Паркър и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.2 еп.2
16.00 "Мъртва точка" - сериал, с.2 еп.4
17.00 "Извън играта" - сериал, с.7, еп.12
18.00 Премиера: "Хуберт и Щалер" - сери-

ал, с.3, еп.13
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл"

- сериал, еп.11
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Неизвест-

ният" - сериал, еп.32
21.00 bTV Новините - централна емисия
22.00 "Лара Крофт: Tomb Raider" - фентъ-

зи, екшън, приключенски (САЩ,
Великобритания, Япония, 2001), в
ролите: Анджелина Джоли, Джон
Войт, Ноа Тейлър, Йейн Глен, Дани-
ел Крейг и др.

00.00 "Неизвестният" /п./ - сериал, еп.32
01.00 "Супергърл" /п./ - сериал, еп.11
02.00 "Монк" /п./ - сериал, с.2 еп.2
03.00 "Извън играта" /п./ - сериал, с.7,

еп.12
04.00 "Хуберт и Щалер" /п./ - сериал, с.3,

еп.13

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия взрив" /п./ -
сериал

06.00 "Теория за големия взрив" - сериал,

с.6 еп.19, 20
07.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
08.00 "Модерно семейство" - сериал, с.8

еп.16, 17
09.00 "Шоуто на Слави"
10.00 "Ченге за един ден" - комедия,

екшън (САЩ, 2014), режисьор Тим
Стори, в ролите: Айс Кюб, Кевин
Харт, Джон Легуизамо, Брус Мак-
гил, Тика Съмптър, Лорънс Фиш-
бърн

12.00 "Изгубеняци" /п./ - сериал
13.00 "Приятели" /п./ - сериал
14.00 "Ало, ало" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Комиците и приятели"
18.00 "Изгубеняци" - сериал, с.1 еп.3, 4
19.00 "Кое е това момиче" - сериал, с.6

еп.10, 11
20.00 "Новите съседи" - сериал
22.00 "Ало, ало" /п./ - сериал, най-добро-

то
23.00 "Приятели" - сериал, с. 10, еп.8, 9
00.00 "Ченге за един ден" /п./
02.00 "Теория за големия взрив" /п./ -

сериал
03.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Отново и отново" /п./ - сериал,
еп.7, 8

08.00 "Блейд Рънър" /п./ - фантастика,
трилър (САЩ, Хонконг, Великобри-
тания, 1982),  в ролите: Харисън
Форд, Рутгер Хауер, Шон Янг, Да-
рил Хана, Майкъл Емет Уолш, Еду-
ард Олмос, Джоана Касиди и др.

10.45 "Отново и отново" - сериал, еп.9,
10

13.00 "Съдията" /п./ - драма (САЩ, 2014),
в ролите: Робърт Дауни мл., Робърт
Дювал, Вера Фармига, Били Боб
Торнтън, Винсънт Д'Онофрио, Дакс
Шепърд и др.

15.45 "Фалшиво обвинение" /п./ - драма
(тв филм, Канада, 2006), режисьор
Дейвид Уинклър, в ролите: Брук
Невин, Кейт Джаксън, Кийгън Конър
Трейси и др.

17.45 "Извън Африка" /п./ - биографичен,
драма, романтичен (САЩ, Великоб-
ритания, 1985), в ролите: Робърт
Редфорд, Мерил Стрийп, Клаус Ма-
рия Брандауер, Майкъл Кичън и др.

19.15 "Малка принцеса" - драма, фентъ-
зи, семеен (САЩ, 1995), в ролите:
Елинор Брон, Лизъл Матюс, Лиъм
Кънингам и др.

21.00 Месец на Оскарите: "Американски
снайперист" - военен, екшън, био-
графичен (САЩ, 2014), в ролите:
Брадли Купър, Сиена Милър, Джейк
Макдорман, Кайл Голнър, Люк
Граймс, Сам Джегър и др. /16/

23.45 "Гравитация" - фантастика, трилър
(САЩ, Великобритания, 2013), ре-
жисьор А лфонсо Куарон, в ролите:
Сандра Бълок и Джордж Клуни

01.45 "Добри момчета" /п./ - кримина-

лен, драма (САЩ, 1990), в ролите:
Рей Лиота, Лорейн Брако, Робърт
Де Ниро, Джо Пеши, Пол Сорвино,
Катрин Скорсезе, Чарлз Скорсезе,
Деби Мазар, Самюъл Джаксън и др.

04.45 "Отново и отново" /п./ - сериал,
еп.9

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Нощна смяна" - сериал, 4 сезон /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, 2 сезон
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Прости ми" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично

предаване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Златната

топка"
18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - ТВ шоу,

нов сезон
21.00 "Ханкок" - с уч. на Уил Смит,

Чарлийз Терон, Джейсън Бейтман,
Еди Марсан, Джони Галеки и др.

23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал
00.30 "Нощна смяна" - сериал
01.30 "Докоснати от слънцето" - сериал
02.30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

Êèíî Íîâà

05.40 "Костюмари" - сериал, сезон 7
06.30 "Убийства в Мидсъмър" - сериал
08.30 "Вълшебна Коледа" - романтичен

филм с уч. на Ники Уелън, Джош
Кели, Никол Галисия, Майкъл Ког-
ната, Робърт Пайн, Бет Бродерик

10.30 "Да откриеш Форестър" - драма с
уч. на Шон Конъри, Роб Браун, Ана
Пакуин, Ф. Мъри Ейбрахам, Мат
Деймън, Бъста Раймс и др.

13.30 "Мисли като мъж" - романтична
комедия с уч. на Кевин Харт, Кели
Роулънд, Крис Браун, Тараджи П.
Хенсън, Габриел Юниън, Джери Фе-
рера, Романи Малко, Гари Оуен

16.00 "Колкото, толкова" - комедия с уч.
на Джак Никълсън, Хелън Хънт, Грег
Киниър, Куба Гудинг Джуниър, Скийт
Улрих, Шърли Книгт, Джеси Джеймс

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
сериал

20.00 "Американска схема" - криминален
филм с уч. на Крисчън Бейл, Брадли
Купър, Ейми Адамс, Дженифър Ло-
рънс, Джереми Ренър, Луис Си Кей
и др.

22.50 "Недосегаемите" - криминален филм
с уч. на Кевин Костнър, Шон Конъ-
ри, Робърт Де Ниро, Анди Гарсия,
Чарлз Мартин Смит, Ричард Брад-
форд и др.

01.20 "Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм, сезон 16 /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - петък, 22 февруари ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ЗЗЗЗЗастудяване ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 36

ВОДОРАВНО: Лучано Павароти. Дедал. "Депутат".
Непал. Винил. Ла. Тен. Тонер. Пан. Кил. Молив. Ма-
ша. Лиман. Рами. Манила. Аманита. Арана. Анод. Ла-
вин (Мери). Корен. БИ. Ник. Колит. Тан (Карой). Бак.
"Санин". Кара (Рафаела). РОЛИ. АПОЛО. Копитото.
Аника. Добив. РАПАН. Солар. Латек (Удо). Ке (Шарл).
"Рир". Натан (Жак). Кел. Кон. Бивол. Ноти. Воловар.
Галон. Камина. Имерина.

ОТВЕСНО: Лудетина. Ана Тодорова. ЧЕПЕЛ. На-
вик. Полином. Мадан. Лирик. Рибар. Ли. Нал. "Ми-
лан". Сотир. Бон. Гол. Томан. Калов. Нива. Вола. Ако-
нит. Лава. Ладинина (Марина). Оли. Оратори. Венев
(Стоян). Марина. Атал. Тапир. Ранет (Егон). Папен (Жан
Пиер). Ге (Николай). Рул. "Манон". Конак. Нар. Бот.
Памид. Талин. Коли. Талашит. Барок. Кетон. Гитана.
Амина. Аделина.

Днес привечер и през нощта срещу събота
преваляванията от североизток бързо ще преми-
нават в сняг и до около полунощ ще преминат в твърда фаза в цялата
страна, включително по Черноморието. Процесът ще бъде придружен
от умерен силен източен и североизточен вятър, но атмосферното
налягане бързо ще се повишава и преваляванията ще спират още
преди съботната сутрин - последно в крайните южни райони в събота
преди обeд. Снежна покривка ще се образува в по-голямата част от
страната, но дебелината й в низините на повечето места ще бъде до
5-10 сантиметра в равнините, като само пред наветрените части на
планините - Предбалкана, полупланинските части на Видинско, Мон-
танско, е възможно да е повече.

В събота ще бъде студено. Минималните температури ще бъдат от
минус 6 до минус 2, само в крайните югозападни райони до 1-2
градуса над нулата. Вятърът ще отслабне, но в източната половина ще
остане до умерен, от север-североизток.

Най-студено ще бъде в неделното утро, с минимални температури
от около минус 10 до минус 5 градуса.

bTV Cinema, Месец на Оскарите: "Американски снайперист" -
военен, екшън, с Брадли Купър, Сиена Милър, Джейк Мак-

дорман, Кайл Голнър, Люк Граймс, Сам Джегър и др., 21,00 ч.
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Монополът на Лудогорец през
последните седем години не е
нормален, твърди треньорът на
"армейците" Любослав Пенев

:

Íàêðàòêî
Италианецът Кристиано
Джарета е новият
спортен директор
на ЦСКА. 50-годишният
специалист е бивш футболист,
който след края на кариерата
си завършва реномираната
треньорска школа в Коверча-
но. Има солиден ръководен
опит през последните години,
като е заемал поста на
спортен директор в Новара,
където вкарва тима в Серия А,
Удинезе и Асколи.

И румънецът Богдан
Дину отказа да боксира
срещу Кубрат Пулев. Вицепре-
зидентът на промоутърската
агенция "Топ Ранк" Карл
Морети потвърди, че следващи-
ят мач на българския боксьор
ще се състои на 23 март.
Американският дебют на
Кобрата със сигурност ще бъде
в Калифорния като вариантите
за зала са два - в Коста Меса
или в Темесула. Все още обаче
не е ясно, кой боксьор ще се
изправи срещу Пулев. Първо
се провалиха преговорите с
Роберт Хелениус, а вчера
същото се случи и с румънеца
Богдан Дину, който загуби от
Джарел Милър през ноември.

Лидерът ПСЖ разби у
дома Монпелие с 5:1
в отложен от мач от 17-ия кръг
на френската Лига 1 и дръпна
на върха с 15 точки пред
втория Лил. Парижани бяха
без контузените си звезди
Неймар и Единсон Кавани.
Въпреки това те стигнаха до
успеха без проблеми, като
дори можеше да запишат по-
изразителна победа, след като
два техни гола бяха отменени
заради засада. Головете за
ПСЖ отбелязаха Лейвин
Курзава (13) Анхел ди Мария
(45+1), Нкунку (73) Виторино
Илтон (78 - автогол) и Килиан
Мбапе (79). Почетното
попадение за Монпелие бе
дело на  Флориан Моле (31).

Новият треньор на ЦСКА
Любослав Пенев се зарече
никога да не работи в
шампиона Лудогорец,
нападайки в прав текст
тима от Разград. 52-годиш-
ният специалист сподели,
че не е нормално да има
такава доминация на
"орлите" в последните
седем години.

"Не работих като тре-
ньор в течение на 1 годи-
на, но не исках да работя
на което и да е място, на
всяка цена. Имал съм
оферти през това време,
пресявал съм ги и съм
взимал адекватни решения.
Към момента това е ситуа-
цията и съм в ЦСКА.
Запознах се с качествата
на футболистите и нещата
вървят все по-добре с
всяка тренировка. Аз
мисля, че повечето са
наясно какво значи ЦСКА.
Абсолютно всички без
изключение - дали чужден-
ци, дали българи - те са в
ЦСКА и трябва да почетат
малко история. Промених
схемата на игра. Тя стъпва
върху качествата на игра-
чите. След като имаме
състезатели с качества за
ляво, дясно крило и цент-
рален нападател, значи ще
играем с трима в атака.
Ще имаме поне две такти-
чески постройки, на които
да разчитаме по време на
мач. Обичам да правя и

Любослав Пенев смята, че някои от титлите на Лудогорец са незаслужени

Съдийската комисия поднесе голяма из-
ненада с рефера на двубоя от 23-тия кръг
на Първа лига Левски - ЦСКА, който е в
неделя от 13 часа на "Васил Левски". Сре-
щата е поверена на младия Владимир Въл-
ков. За него това ще бъде дебют като гла-
вен съдия на вечното дерби.  Асистенти
на Вълков в неделя ще бъдат Мартин Мар-
гаритов и Йордан Петров, а четвърти съ-
дия - Ивайло Стоянов. Съдийски наблюда-
тел е Георги Йорданов.

Последните мачове на Левски и ЦСКА,
ръководени от Вълков, бяха през декемв-
ри. Той свири успеха на "армейците" с 1:0
над Верея в Стара Загора, а след това
беше съдия и на Берое - Левски 2:1.

Първият мач от кръга Ботев (Вр) - Сла-
вия е утре от 12,30 часа. Главен съдия на
двубоя е Петър Костадинов. От 15 часа е
срещата Черно море - Лудогорец. Тя ще
бъде ръководена от Никола Попов. Ботев
(Пд) - Верея играят от 17,30 часа под ръ-
ководството на Драгомир Драганов.

Етър - Локомотив (Пд) ще се срещнат в
неделя от 15,45 часа, а арбитър е Георги
Иванов. От 18 часа пък е мачът Берое -
Дунав (Рс) под ръководството на Николай
Йорданов.

Последният двубой от кръга - Септемв-
ри - Витоша, е в понеделник от 17,30 часа,
а главен съдия е Волен Чинков. ç
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много ротации, за да се
получават нещата. Не знам
дали обликът е нов или
стар, но футболистите са
същите", заяви Любослав
Пенев.

"Мауридес? Да, аз
гледах неговите мачове от
началото на сезона. Има
спад в играта му, но през
тези две седмици се
представя добре, тренира
добре и отново поема по
възходяща линия", доволен
е треньорът на ЦСКА.

"Дербито с Левски е
мачът, който го чака цяла
България. С най-много
заряд, с най-много емоции,
с пълен стадион. Това са
двата клуба, водещите в
България. Където и да се
намират двата отбора,
както и да играят, в каква-
то и форма да се намират,
това си е топ мачът за
България. Целта пред ЦСКА
винаги е била да бъде
шампион. Изоставаме с
няколко точки, но имаме
двубои с всички съперници
и мисля, че това ще бъде
наваксано. Ние се целим в
първото място. Кой къде се
намира в момента, не е
толкова важно, важно е
как ще завърши на края на
първенството", продължи
Пенев.

"Аз съм убеден, че се
допуснаха много съдийски
грешки. Гледам мачовете -
както във Варна, така и

БФС реши пловдивският съдия Владимир Вълков да
ръководи дербито Левски - ЦСКА

Ïúðâà ëèãà - 22-ðè êðúã
Локомотив (Пд) - Септември 0:2
0:1 Асен Чандъров 29, 0:2 Борис Галчев 86

Витоша (Бистрица) - Левски              0:2
0:1 Паулиньо 22, 0:2 Станислав Костов 42

Дунав (Рс) - Верея                          1:0

Лудогорец - Ботев (Пд)             1:1

ЦСКА - Ботев (Вр)                          2:1

Славия - Черно море                                3:2

Берое  - Етър
след приключване на броя
Класиране
1. Лудогорец            43-13      53
2. ЦСКА                     37-11      48
3. Левски                     43-19       45
4. Ботев (Пд)            33-19      39
5. Берое                     29-16      36
6. Черно море            32-33      34
7. Етър                     25-22      33
8. Славия                     23-25       27
9. Ботев (Вр)            24-34       27
10. Локомотив (Пд)          21-24       26
11. Септември            21-39       20
12. Витоша (Бистрица)      15-35       20
13. Дунав (Рс)            22-40        18
14. Верея                      9-46       6
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срещу Ботев (Враца). Има
много проблеми, които да
се решават. Не е нормално
да търсиш и санкционираш
само единия отбор. За мен
нарушаване на правилника
във втората-третата минута
е същото като в 70-ата. Ще
прегледам документите,
както и записите си от
интервюто си. Ако за
уговорени мачове се
глобяват с 4-5 хиляди лева
отборите, а за интервю -
двойно повече… Плюс това
аз не съм ги квалифици-
рал, както те посочиха. Ще
видим, ще прегледаме дали
трябва да се плати нещо,
или не трябва", изказа
своята позиция Любо
Пенев за глобата от 9
хиляди лева, която му беше
наложена от БФС.

Треньорът на ЦСКА
говори и за хегемонията
на Лудогорец през послед-

ните седем години: "Това е
факт. Но къде бяха Левски
и ЦСКА през този период
на футболната карта на
България. Тоест те изоста-
наха, по една или друга
причина. През последните
7 години има един абсолю-
тен монопол на Лудогорец.
За мен това не е нормал-
но. Дали титлите са спра-
ведливи? За някои не е
така. Поне няколко титли
на Лудогорец не бяха
заслужени. За Антон
Недялков знаем защо той
избра да играе в Разград.
Ние започваме по-друга
политика, търсим по-
различни играчи. Дали
бих работил в Лудогорец?
Не. Резултатите - големи,
малки - говорят какъв
треньор съм. Продължа-
вам, развивам се. Във
всеки случай не спирам да
се уча." ç


