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ово социологическо проучване на
"Галъп" отбелязва, че за пръв
път от над 10 години БСП с
13,5% от имащите право на глас
изпреварва управляващите от
ГЕРБ с 13,2%, а социалистите са
по-мобилизирани. Според комен-
тара в социологически план двете
числа на практика значат едно и
също, но проверка сред най-
твърдо решилите да гласуват

ÁÑÏ èçïðåâàðè ÃÅÐÁ

130
-годишната
социалистическа
партия в

Внезапно почина шефът на стро-
ителната компания "Главболгарст-
рой" инж. Симеон Пешов, съобщи-
ха от компанията вчера.

Инж. Симеон Пешов е роден на 29
март 1941 г. в самоковското село Бел-
чин. Завършва висше образование в Ин-
женерно-строителния институт в София.
Професионалният му път започва в Из-
числителен център за строителството. За-
емал е ръководни постове в Управление-
то за строителство в СССР (днес "Глав-
болгарстрой") и в Министерството на

Îòèäå ñè Ðîäîëþáåöúò è Ñòðîèòåëÿò
Ñèìåîí Ïåøîâ

Åäèíñòâîòî íà
ÁÑÏ è áúäåùåòî
íà Áúëãàðèÿ

България проведе успеш-
но първите в историята
си преки избори за свой
председател. През ХХI
век, в ерата на пряката
демокрация, дигиталното
общество и социалните
мрежи - това е най-
съвременната и демокра-
тична форма на избор.
Вотът мобилизира лявата
партия и показа зрелост-
та на социалистите.
Опроверга внушенията за
крах на левицата и
доказа, че БСП е не само
жив политически органи-
зъм, но и единствената
системна алтернатива на
проваленото мафиотско-
мутренско управление на
ГЕРБ. А последното е
отправна точка за
бъдещето.

Днес пред БСП, пред
всички леви, центристки,
екологични и патриотични
формации има една
важна задача - да се
осъществи промяната,
която желаят стотиците
хиляди български гражда-
ни, излезли на протест по
площадите в София и
страната с искане за
оставка на правителство-
то и ново управление.
БСП не си позволи да
партизира протеста, но
след прекия вот социа-
листическата партия се
превърна в естествен
авангард на Промяната!

Ето защо пред
българските социалистите
стои политическата
задача да предложат
обединение на всички,
които желаят тази
промяна, да предизвикат
предсрочни избори,
проведени по честен
начин, и да формират
ново мнозинство. А в
неговите рамки всяка
партия - на базата на
програма и идеология -
да предложи политики за
бъдещето на страната.

Прекият избор преме-
ри относителната тежест
на различните идейни и
персонални линии в
партията. Над 80% от
българските социалисти
подкрепиха линията на
Корнелия Нинова на
социалистически и
традиционалистки курс,
на ярка опозиционност и
отказ от колаборация с
модела "ГЕРБ". Докато
линията на ПЕС -  кола-
борация с ЕНП, глобали-
зъм и джендър идеология,
дори не присъстваше на
терена, защото нейните
високопоставени изрази-
тели не посмяха да
издигнат свой кандидат…

Ñîöèàëèñòèòå ñà ïî-ìîáèëèçèðàíè - 13,5% ñðåùó 13,2%, ïðåçèäåíòúò Ðàäåâ
èìà 52% ðåéòèíã, ïðåìèåðúò Áîðèñîâ - åäâà 20%

строежите, където през 80-те години на
XX в. достига до поста на зам.-минис-
тър. От 1990 година ръководи компани-
ите в групата на "Главболгарстрой".
Председател е на Камара на строителите
в България от 2003 до 2010 г., а след
това и почетен председател. Основател
на фондация "Възраждане за Белчин". Той
бе и заместник-председател на Форум
"България-Русия".

Поклонението ще се състои днес от
10:00 до 12:30 часа в църквата "Св. св.
апостоли Петър и Павел" в село Белчин.

< 2

показва по-ниска увереност
при ГЕРБ

Президентската институция
възстановява нивата си на дове-
рие от предходни периоди, след
като изглеждаше застрашена
преди месец, и сега е с доверие от
52%. Толкова е и личното доверие
в Румен Радев, с което той остава
най-одобряваната политическа
фигура у нас.

Бойко Борисов остава с дове-
рие под 20% и така вече има
еднакво одобрение сред общество-
то с лидерката на опозицията
Корнелия Нинова.

Вчера социалистите поискаха
оставката на председателката на
НС Цвета Караянчева, а поводът
е бруталното отношение към
майките на деца с увреждания в
парламента.

ÍÍ
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София.
Православ-
ната църква
почете вчера
паметта на
светите
мъченици
София, Вяра,
Надежда и
Любов.
Денят е
обявен и за
празник на
София, чието
име на
гръцки
означава
"премъд-
рост". В
храм "Св.
София" се
проведе
празнична
архиерейска
света
литургия в
присъствие-
то на
патриарх
Неофит.

Снимки
Пресфото
БТА

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА

< 3



ÁÚËÃÀÐÈß 18.09.2020
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

2

Ïðåçèäåíòúò ùå íàëîæè âåòî
íà ïðîìåíèòå â Èçáîðíèÿ êîäåêñ

Äåáàòúò çà âúðõîâåíñòâîòî íà çàêîíà â Áúëãàðèÿ ñå âîäè â
Åâðîïåéñêèÿ ïàðëàìåíò, äîêàòî áúëãàðñêèÿò îòðè÷à
ñúùåñòâóâàíåòî íà ïðîáëåì, êîíñòàòèðà äúðæàâíèÿò ãëàâà

Показателно е, че
дебатът за състоянието на
демокрацията и за върхо-
венството на закона в
България се води в Евро-
пейския парламент, дока-
то българският парламент
отрича съществуването на
проблем. Това заяви
президентът Румен Радев
вчера в отговор на журна-
листически въпрос. Дър-
жавният глава напомни
опита на управляващите и
главния прокурор да
излъжат българите за
инициативата и за темите
за изслушване в Европей-
ския парламент, който "ги
е изловил в крачка".

По думите на президен-
та само това дава доста-
тъчно основания  прави-
телството и главният
прокурор да си подадат
оставките. Румен Радев
заяви, че всички българи
желаят парите от Брюксел
да стигат до гражданите, а
да не пълнят шкафа на
Борисов или на някой
друг политик.

Държавният глава
подчерта също така, че
отдавна сме подложени
на масирана пропаганда
за успехите на управлени-
ето и за неговата незаме-
нимост като фактор за
европейската ни интегра-
ция и развитие. Тепърва
предстои да бъдат осъзна-
ти мащабите на поражени-
ята върху държавността и
бъдещето на гражданите
именно от това управле-
ние и Европа също започ-
ва да го осъзнава. "Ще

стане така че греховете на
Борисов и заемите на
това правителство ще се
плащат от следващите
правителства и следващи-
те поколения", посочи
Румен Радев.

В отговор на въпрос за
случилото се в сградата на
парламента президентът
заяви, че отдавна има
всички условия правителс-
твото да си подаде остав-
ката и е логично да има
радикализация на протес-
та. "Когато обществото
постави ясно своите
искания, но в замяна на
това хората и протестира-
щите биват обиждани и
неглижирани, дори някои
от тях бити, това е нор-
мална реакция. Всяко
протакане задълбочава
кризата", добави държав-
ният глава. Служителите
на НСО, извели протести-
ращите майки от сградата
на Народното събрание, са
изпълнявали указанията на
председателя на парламен-
та, припомни още Румен
Радев. Когато едно управ-
ление не решава пробле-
мите на хората и се крие
от тях, хората отиват при
това управление.

Румен Радев определи
приетите от управляващите
промени в Изборния
кодекс като опит да се

президентът.
Държавният глава

присъства на тържестве-
ната литургия по случай
Празника на вярата,
надеждата и любовта и
Деня на София в храма
"Света София". Румен
Радев поздрави с празни-
ка всички българи и
подчерта, че София е
древен град, кръстопът
на култури, и трябва да
се развива с уважение
към нашата история и с
мисъл към хората.ç

Îòèäå ñè Ðîäîëþáåöúò è Ñòðîèòåëÿò Ñèìåîí Ïåøîâ

От този свят си отиде една
голяма личност, достойна за под-
ражание не само в бизнеса, но
и в човешки план - инж. Симеон
Пешов. Името му е емблематич-
но в строителния бранш, защото
той създаде и до последно ръко-
водеше най-успешната българс-
ка строителна фирма с автори-
тетно име в България и чужбина
- "Главболгарстрой". Правеше го
професионално, с ясна визия за

сионализъм. Гордееше се с меж-
дународната премия "Петър Ве-
лики", учредена от Сдружението
на най-добрите мениджъри на но-
вата епоха и връчена му "за раз-
витието на сътрудничеството
между Русия и други страни". Той
бе сред учредителите и най-ак-
тивните участници на Форум
"България-Русия".

Негов девиз и житейско ве-
рую бе, че най-важни са хората!

Симеон Пешов бе голям при-
ятел на в. "Русия днес-Россия се-
годня" и в. ЗЕМЯ и завинаги ще
остане в сърцата ни.

Най-искрени съболезнования
на Бисерка, Ани, Камен, Калин и
цялото му голямо семейство, на
екипа на ГБС!

Поклон пред паметта му!
Сбогом, приятелю!

Светлана Шаренкова
и приятелите от Форум

"България-Русия", ЗЕМЯ
и "Русия днес-Россия сегодня"

запази възможността
изборите да бъдат мани-
пулирани.

По думите му темата
има и икономически
измерения, защото реше-
нието на народните
представители обезсмисля
финансирането на  маши-
ните за гласуване. "Кате-
горично ще наложа вето
на този закон. България
вече се осъзнава и мисля,
че няма да приеме поред-
на манипулация на избор-
ния процес", посочи още

бъдещето на фирмата, в която мла-
дите се ползват с уважение, а вете-
раните са на почит. Но сякаш това
поприще му беше тясно и той стана
инициатор "Главболгарстрой" да бъ-
де един от най-големите спонсори
на добри дела - издигане на музеи,
паметници, на културни и научни съ-
бития, дарения за църкви, болници
и за редица други социални и пат-
риотични каузи.

Симеон Пешов завинаги вгради
името си в българския строителен
бранш. Умееше да ръководи с раз-
бирането, че хората са главното бо-
гатство и с тази грижа изгради по-
коления талантливи специалисти, а
корпоративната социална политика
е отличителна черта и до ден дне-
шен на "Главболгарстрой" АД.

От 1976 година съдбата на инж.
Пешов е свързана със СССР, а след
това и с Русия. Започва като стар-
ши експерт в Главна дирекция "Стро-
ителство на НРБ в СССР", а от яну-
ари 1990 г. е президент на "Глав-
болгарстрой". От 2003 до 2010 г. е

председател, а след това почетен
председател на Камарата на стро-
ителите в България. Той е най-знат-
ният български строител, достоен
приемник на заветите на Майстор
Кольо Фичето, а "Главболгарстрой",
която е негово дело и кауза, е най-
голямата строителна компания у
нас с над 50-годишен опит, приз-
нат далеч зад пределите на Оте-
чеството - в Русия, Казахстан, Ук-
райна, Германия, Беларус, Узбекис-
тан, в Африка и Близкия изток. Най-
мащабните проекти на "Главбол-
гарстрой" през последните години
са зала "Арена Армеец", Южната
дъга на Околовръстното шосе в Со-
фия, ремонтът на Националния ста-
дион "Васил Левски", строителст-
вото на РВД - аерогара "София",
Националният музей "Квадрат 500",
"София Ринг мол", Музейният ком-
плекс "Цари Мали град" в родното
му село Белчин, много туристичес-
ки комплекси и инфраструктурни
обекти, спечелили всички възмож-
ни отличия за качество и профе-

In ìemoriam

(29.03.1941 - 16.09.2020 ã.)

Депутатите решиха при
обявена извънредна епи-
демична обстановка в
страната гласуването да
може да се произведе два
последователни дни, а
сроковете, свързани с
отчитане на изборните ре-
зултати се удължават про-
порционално на удължа-
ването на изборния ден.
В основното тяло на за-
конопроекта е заложено
още ЦИК да определя тех-
ническите изисквания към
апаратната и програмна-
та част на техническите
устройства за машинно
гласуване. Народното
събрание реши още ЦИК
да осигурява технически-
те устройства за машин-
но гласуване чрез наема-
не или закупуване. Дър-
жавната агенция "Елект-
ронно управление" съв-
местно с Българския ин-
ститут за стандартизация
и Българския институт по
метрология удостоверяват
съответствието на доста-
вения тип техническо ус-
тройство за машинно гла-
суване с изискванията.
Народните представители
отхвърлиха предложение-
то на БСП между двете
четения. От левицата ис-
каха придобиването, съх-
ранението, програмиране-
то и логистиката на спе-
циализираните устройст-
ва за гласуване да се из-
вършва от Министерския
съвет, който при необхо-
димост да може да полз-
ва други специализирани
изпълнители. От БСП ис-
кат още тестването и сер-
тифицирането на специа-
лизираните устройства за
гласуване да се извърш-
ва от Държавна агенция
"Национална сигурност".
Депутатите не приеха и
предложението между
първо и второ четене от
Красимир Ципов и група
народни представители, с
което се предлага създа-
ване на глава петнадесе-
та "а" с наименование "Из-
бори за народни предс-
тавители за Велико на-
родно събрание". Управля-
ващите искат 200 народ-
ни представители да се из-
бират по пропорционална-
та изборна система с ре-
гистрирани в многоман-
датни изборни райони с
кандидатски листи на пар-
тии и коалиции, а 200 да
се избират по мажоритар-
на изборна система с ед-
номандатни изборни.ç

Снимка Пресфото БТА

ÍÑ ïðèå
ïðîìåíèòå â
Èçáîðíèÿ êîäåêñ
íà âòîðî ÷åòåíå
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"Единственото, което
можем да поискаме от
името на ПГ на "БСП за
България", е оставката на
председателят на Народ-
ното събрание Цвета
Караянчева", каза депута-
тът от ПГ на "БСП за
България, Антон Кутев по
повод вчерашните събития
в парламента с протести-
ращите майки от "Систе-
мата ни убива". ЗЕМЯ
припомня, че дете с
увреждания не бе допус-
нато да ползва тоалетна в
сградата на НС, а майките
бяха брутално извлачени
от сградата от служители
на НСО.

В декларацията на БСП
се казва: "Искам да ви
напомня, че това дете,
което вчера не беше
допуснато до тоалетната
на Народното събрание,
само преди две години, на
наше заседание, седеше
вътре в залата. Същото
дете със същите майки.
Преди две години, когато
вашата власт беше "във
вдъхновение", тези деца с
увреждания и майките им,
независимо от всички
скандали и спорове, които
имахме, те стигнаха до
залата на Народното
събрание. Резултатът от
това беше няколко приети
закона и няколко стотици
милиони, дадени за хората
с увреждания. Днес те не
могат да стигнат до залата
на Народното събрание,
господа депутати от ГЕРБ,
от управлението, защото
нямат достъп. Нямат
достъп по две причини.
Първо, физически достъп -
дотук инвалидната количка
не може да стигне. А за

Ìàéêèòå îò "Ñèñòåìàòà íè óáèâà" áÿõà èçâåäåíè
íàñèëñòâåíî îò ñãðàäàòà íà ïàðëàìåíòà

Îïîçèöèÿòà èñêà îñòàâêàòà íà Êàðàÿí÷åâà
çàðàäè ãðóáî îòíîøåíèå êúì äåòå ñ óâðåæäàíèÿ

тези хора Народното
събрание е абсолютно
затворено. По-голям
цинизъм от това - да
доведеш политическата
борба до физиологичните
нужди на протестиращите,
няма. Няма нищо повече,
което можете да направи-
те. Няма праг на гнусли-
вост, под който можете да
паднете. Това, което се
случи вчера, беше опит за
физическо издевателство

вчерашната ситуация
беше категорична прово-
кация, а днес колегите от
БСП се опитват да напра-
вят пиар от това".

Това каза председате-
лят на Народното
събрание Цвета Караянче-
ва от парламентарната
трибуна, предаде "Фокус".

"Вчерашната ситуация
за мен беше категорична
провокация.

Мисля, че видяхте едно
младо момче, беше из-
ползвано. Момчето може-
ше да си бъде вкъщи.
Предвид на ситуацията, в
която се намираме -

COVID, когато всички
потоци на движение в
парламента са разделени,
както на депутатите, така
на администрацията, така
и на журналистите, това
дете беше под пряка
опасност от зараза.
Хората, които бяха с него,
не бяха с маски. Всеки
сам вижда ситуацията",
каза разпалено още
Караянчева. ПГ на "БСП
за България" прекъсна
изказването на Цвета
Караянчева с възгласи
"Оставки". Те тропаха по
банките в знак на протест
срещу изказването й.ç

В свое обръщение към соци-
алистите преизбраната с 81,5%
лидерка на БСП Корнелия Нино-
ва заяви: "На 12 септември 2020
г., Българска социалистическа
партия беше изправена пред ог-
ромно предизвикателство в 130
- годишната си история. Прове-
дохме първия убедителен и ус-
пешен пряк вътрешнопартиен из-
бор на председател. Този избор
бе посрещнат с емоция, но и с
разум и осъзната отговорност.
Членовете на партията показа-
ха, че БСП е модерна лява евро-
пейска партия и най-демократич-
ната българска партия. Приеме-
те най-искрената ми благодар-
ност и възхищение към показа-
ната от вас висока организаци-
онна и институционална култура
и положения огромен труд в от-

Êîðíåëèÿ Íèíîâà êúì ñîöèàëèñòèòå:

ÁÑÏ å çðÿëà, êîíñîëèäèðàíà è åäèííà

четно-изборната кампания! Заед-
но с изборните комисии, пока-
захте как се правят свободни,
прозрачни и честни избори!

Показахте какво означава ис-
тинска, жива и неподвластна на
интереси партия! С активното си
участие в прекия избор на пред-
седател на БСП местните партий-

ни организации показаха, че пар-
тията ни е зряла, консолидира-
на и единна. Всички внушения,
че социалистическата ни партия
се разцепва и се раздира от про-
тиворечия, приключиха. Моля,
предайте на членовете на общин-
ските (районните) изборни ко-
мисии голямата ми благодарност
и възхищение за показания про-
фесионализъм и висока отговор-
ност в подготовката и провеж-
дането на първия пряк вътреш-
нопартиен избор на председател
на БСП. Предайте им, че заедно
с Централната комисия за про-
веждане на прекия избор дадо-
ха своя голям принос в истори-
ята на партията.

Не на последно място изказ-
вам своята най-сърдечна благо-
дарност, че с избирането ми за

председател на БСП одобрихте
курса, който БСП провежда в по-
литиката през последните 4 го-
дини и е желание той да продъл-
жи по същия начин. Чувствам ог-
ромна отговорност след голямо-
то доверие, което ми дадохте на
12 септември 2020 година.

Ако съм правила грешки в пър-
вия си мандат, знам, че нямам
право на грешки във втория, с
което ще се отблагодаря за про-
явяваната сила, решимост и от-
говорност в отминалия пряк вът-
решнопартиен избор.

Благодаря ви и за уникалната
емоция, която преживяхме заед-
но в периода между 49-ия и 50-
ия конгрес на БСП! Вие напра-
вихте промяната в БСП необра-
тима! Нека направим и промяна-
та в България необратима!". ç

върху една група изключи-
телно изтормозени граж-
дани.  Знаете го, сигурно,
наясно сте колко бедни и
нещастни са хората. И
сега единственото, което
можем да поискаме от
името на ПГ на "БСП за
България", е оставката на
Цвета Караянчева - сега и
веднага. Нищо повече не
може да помогне", заяви
народният представител
Антон Кутев от БСП.

ДПС също анонсира, че
ще предприеме консулта-
ции за оставката на пред-
седателя на парламента
Цвета Караянчева и ще

внесе такъв проект.
"Г-н председател, вие

допуснахте един патос на
г-жа Караянчева от тази
трибуна, който мисля, че
не беше в нормалните
рамки", изтъкна Карадайъ.

По правилник такова
може да бъде внесено от
80 депутати, а двете
партии имат 103 подписа.

"Аз оставка лично няма
да дам! Едно младо
момче беше използвано,

От стр.1
След категоричния

вот на доверие, който
получи Нинова,  са
нужни стъпки към
единение на партията -
както от преизбрания
лидер, така и от него-
вите опоненти.  В БСП
не трябва да има
реваншизъм към
загубилите, но също
така е задължително
да спрат кампаниите,
очернящи председате-
ля и разколебаващи
доверието в цялата
партия. Трябва да се
постигне единство, но
не фасадно, а реално
обединение около
големите цели: смяна-
та на  управлението на
Борисов и на пороч-
ния властови модел,
ликвидиране на неоли-
бералните мантри и
догми, конкретни
политики и реформи
за възстановяване на
социалната държава.
Няма истински социа-
лист и родолюбец,
който да не споделя
тези цели! Те са по-
важни от личните
амбиции или несъгла-
сия!? Само единна и
силна БСП ще бъде
убедителен опонент на
ГЕРБ, само единна и
силна БСП ще осъщес-
тви големите промени,
които България очаква.
Единство, мъдрост и
целеустременост,
компетентност и
нравственост - това е
нужно днес на социа-
листите, а и на всички
граждани на България!

Åäèíñòâîòî
íà ÁÑÏ è
áúäåùåòî
íà Áúëãàðèÿ

Усещането на голяма част от
българите е, че се харчат много
пари без значителни резултати.
Това заяви от трибуната на пар-
ламента Георги Гьоков от БСП.
Той обясни, че се предлагат про-
мени в размера и срока за обез-
щетения за безработица, които
да влязат в сила от 1 октомври
2020 като се предвижда мини-
малният дневен размер на па-
ричното обезщетение за безра-
ботица да се увеличи от 9 на 12
лева.

По думите му от левицата
предлагат по-значително увели-
чение - в размер 60 на сто от
минималното възнаграждение,
или МРЗ 17 лева. По думите му
ще бъде справедливо, след като
законодателно е определен раз-
мер на обезщетението на 60 %
от средния осигурителен доход,
да се определи и долна граница
на 60 % от МРЗ.ç

Ëåâèöàòà èñêà
ìèíèìàëíîòî
äíåâíî îáåçùåòåíèå
çà áåçðàáîòèöà äà
ñòàíå 17 ëåâà
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Íàìàëÿâà êà÷åñòâîòî íà
îáðàçîâàíèåòî â Áúëãàðèÿ

В България намаляват
очакваните години на
обучение, като се отчита и
спад в качеството на
образованието, става ясно
от последната актуализа-
ция на Индекса на човеш-
кия капитал на Световната
банка, който измерва
резултатите от човешкия
капитал преди пандемията
по целия свят. Пандемията
от COVID-19 обаче заплаш-
ва постигнатия до момента
напредък, тъй като прави-
телствата се борят да
поддържат здравни и
образователни услуги,
налагайки ограничения в
защита на общественото
здраве, включително
затваряне на училища.

Докладът тази година
включва десетилетен
анализ на развитието на
човешкия капитал от 2010
до 2020 г. в 103 страни.
Албания, Азербайджан и
Русия са сред първите 10
държави, които са постиг-
нали глобален напредък в
областта на здравеопазва-
нето и образованието.
Като цяло здравните

резултати в региона са
сравнително добри според
световните стандарти.
През последните 10 годи-
ни детската смъртност е
спаднала значително, като
Азербайджан, Беларус и
Русия отчитат най-големи
подобрения по отношение
на детската смъртност. По
същия начин нивата на
нарушено детско развитие
заради недохранване на
децата също са намалели
значително най-вече в
Албания, Азербайджан,
Северна Македония и
Турция.

Резултатите от основно-
то образование в региона
са смесени, въпреки че
регионът се представя
добре според световните
стандарти. През последно-
то десетилетие очакваните
години на обучение се
увеличиха, като Азербай-

Àëáàíèÿ, Àçåðáàéäæàí è Ðóñèÿ ñà ñðåä ïúðâèòå 10
äúðæàâè, ïîñòèãíàëè ãëîáàëåí íàïðåäúê â îáëàñòòà
íà çäðàâåîïàçâàíåòî è îáðàçîâàíèåòî

Ïðîô. Õðèñòèíà Âó÷åâà: Öåëèÿò íàðîä ïëàùà öåíàòà íà äúëãà

джан, Албания, Черна
гора, Полша и Русия
постигнаха най-голям
напредък - главно благо-
дарение на подобренията
в средните училища и
записванията в предучи-
лищна възраст. В същото
време очакваните години
на обучение намаляват в

се спад на износа. Това, с което
се хвалим през последните го-
дини - фискалната стабилност -
се дължи на валутния борд и фак-
тът, че нашата парична емисия
се основава на валутните ни ре-
зерви, а не на дискрецията на
централната банка за преценка
на емитираните пари.

Трето, как и защо се появи
необходимостта от нов дълг, след
като само преди няколко месеца
министър-председателят твърде-
ше, че въпреки новата ситуация
с пандемията, не се налага да се
вземат нови заеми, защото има-
ме фискален резерв около 9
млрд. лв.

Може само да се съжалява,
че нито критиките за отсъствие
на ефективност при харченето на
бюджетните пари, нито протес-
тите на хората, които продължа-
ват повече от два месеца, про-
мениха нещо в подхода при уп-
равлението на бюджета на стра-
ната ни. То продължава да е не-

Ще започна този анализ с ци-
тат от г-н Кирил Ананиев. "Във
вторник, 15 септември, постиг-
нахме изключителен успех при
класирането на първата ни вън-
шна емисия от 2016 г. насам".
Така нашият финансов министър
оценява вземането на заем от
международните пазари - 10-го-
дишна емисия за 2,5 млрд. лв. и
емисия за същата сума, но за
30 години. Не е трудно да се до-
каже, че това е твърде пресиле-
на и невярна оценка, ако се дър-
жи на българския обществен ин-
терес.

Първо, дори и да сме убеде-
ни, че е наложително да потър-
сим такава сума за нови заеми,
то не е достатъчно ясно защо
трябва да ходим на международ-
ния пазар. Такава сума би била
пласирана твърде лесно и много
по-полезно на нашия вътрешен
пазар. Винаги е по-добре да дъл-
жим "на самите себе си", откол-
кото на външни купувачи. В ико-
номически план в този момент,
когато нашите финансови инс-
титуции - банки, застраховател-
ни компании, пенсионни и други
фондове - се нуждаят от сигурни
и относително добри финансови
вложения и когато въпреки нис-
ките лихви няма особен интерес
към кредитиране на фирмите -
емитирането на вътрешен заем
би решило много повече наши
икономически проблеми в мак-
роикономически аспект.

Второ, за нас е от значение
да не увеличаваме плащанията
навън в евро с оглед изисквани-
ята на валутния борд, особено
ако имаме предвид очертаващия

ясно и еднолично.
В това отношение действията

на политическа партия ГЕРБ са
последователни. Те никога не
обясняват и не отчитат значител-
ното отклонение на бюджетни ре-
сурси за цели, които не са пред-
видени в държавния бюджет. Ще
припомним някои факти от пред-
ходните години на настоящето уп-
равление, както и постоянно пов-
таряната мантра, че те намалили
дълга, който бил нараснал при
предходните управления.

Когато ГЕРБ идва на власт дър-
жавният дълг отнесен към БВП е
13.7%. Това са данни от офици-
алната наша статистика към края
на 2009 г. През следващите го-
дини дългът расте, за да достиг-
не през 2016 г. - 27.8 %. Все
пак към края на 2019 г. държав-
ния дълг е около 20 %. Това е
един от най-ниските проценти в
ЕС. Цената обаче за това състо-
яние се плаща от целия народ,
който получава изключително
ниско качество на обществени
услуги в областта на социалната
сфера. Вместо да се потърсят
причините се премина към прие-
мане на нов закон за социални-
те услуги. В него ръководна роля
имат честните предприятия, кои-
то ще предлагат такива услуги.
Резултатът, който ще видим още
при съставяне на Бюджет 2021
ще бъде значително разхищение
на парите в тази сфера в инте-
рес на обособени групи, вместо
в интерес на обществото.

Установи се трайна тенденция
за неправилно планиране на ка-
питалови разходи в държавния
бюджет, които се използват ка-

то резерв за текущо размества-
не на парите за цели, които са
далеч от предвиденото и които
осигуряват подходяща за коруп-
ция среда.

Отсъства каквато и да е ин-
формация как се регулират раз-
четите между фискалния резерв
и т. н. централен бюджет. Това
става възможно и поради недос-
татъчната прецизност на законо-
вите разпоредби в ЗПФ, който
определя твърде неясно какво е
предназначението и какъв е кон-
тролът спрямо централния бю-
джет.

Съществува много старо и
прилагано навсякъде правило, че
ежегодно предвижданият дълг в
Закона за бюджета отговаря на
дефицита, който се планира и
евентуално на падежирани пла-
щания на стари дългове. Това не
се спазва у нас, но и не се ко-
ментира от народните предста-
вители при приемането на зако-
на за бюджета. Пълното пренеб-
регване на предвидената зако-
нова процедура за обсъждане
ежегодно в пленарна зала на На-
родното събрание на изпълнени-
ето на Закона за бюджета за съ-
ответната година, също доприна-
ся много за цялата бъркотия око-
ло бюджетния процес у нас, както
и при преценката на необходи-
мостта от нов дълг. Това се пра-
ви толкова дълго и последова-
телно, че вече отсъства каквото
и да е познание в обществото
за значимостта на обсъждането
на изпълнението на бюджета. Ето
защо не приемам за основател-
но казаното от министъра на фи-
нансите по повод на новата еми-

редица страни, включител-
но България, Молдова,
Румъния и Украйна.

Качеството на образо-
ванието като средна
величина не се е подобри-
ло в региона през послед-
ното десетилетие. Страни-
те, в които се наблюдава
спад в качеството на

Ñâåòîâíàòà
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образованието, включват
България и Украйна.
Държавите, които са
постигнали напредък в
качеството на образова-
нието, включват Албания,
Молдова и Черна гора.

Индексът на човешки
капитал (HCI) на Световна-
та банка разглежда траек-
торията на едно дете от
раждането му до 18-годиш-
на възраст, използвайки
показатели като оцеляване
(от раждането до 5-годиш-
на възраст); очаквани
години на основно и
средно образование,
претеглени през качество-
то; нарушено детско разви-
тие заради недохранване;
както и нива на оцеляване
при възрастните.

Индексът за 2020 г.,
базиран на данни до март
тази година, предоставя
изходни данни за нивата
преди пандемията, които
ще бъдат полезни за
здравните и образовател-
ни политики и инвестиции
в периода на възстановя-
ване след пандемията.ç

сия от държавни облигации на
България на външните пазари.

Вероятно някои ще възрази,
че след като така бързо се пла-
сират книжата, не са верни мои-
те разсъждения. Нека да се има
предвид, че интересът на тези,
които купуват дълга се определя
от техния интерес. В момента
светът е препълнен с пари, кои-
то търсят някакъв доход. При ну-
левите лихви и при налагащото
се продължаване на паричната
политика на ФЕД, ЕЦБ и другите
големи банки намирам подхода
на ЕЦБ за подходящ и необхо-
дим.

Пласирането на дългови об-
лигации не е трудно и то особе-
но от страни, при които бюджет-
ните разходи са едва 35% към
БВП при средно за европейски-
те страни около 50%.

Посоченото не трябва да се
разбира като отричане на взе-
мане на заеми от страната ни.
Имаше такава мода във финан-
совата наука и практика през 90-
те години на ХХ век и до 2010 г.
Аз не съм я поддържала никога.
Радвам се, че тези увлечения от-
минаха. Но ще се радвам много
повече, ако у нас се разбере, че
в бюджетната сфера и управле-
нието на дълга приказката за вър-
ховенството на закона е много,
много съществена.

---
Христина Вучева е доктор по

икономика и професор по финан-
си. Тя е бивш министър на фи-
нансите в първото служебно
правителство (1994-1995 ).
Анализът е написан специално
за Агенция БГНЕС.
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Носителят на награда
"Оскар" Колин Фърт навър-
ши 60 години на 10 септем-
ври.

Британският актьор се
ражда през 1960 г. в семейс-
твото на преподаватели по
история и богословие. Ран-
ното му детство преминава
в Нигерия, където работят
родителите му. След това жи-
вее в Сейнт Луис, САЩ. Там
започва да посещава теат-
рално студио.

Във Великобритания се-
мейството се връща, когато
той е на 11 години, а на 14
г. той решава да стане ак-
тьор. Подходящо образова-
ние получава в лондонския

Сър Антъни Хопкинс ще участва във филма
"Един живот", който почива върху истинската исто-
рия на британеца Никълъс Уинтън, който спасява
стотици деца от нацистите преди Втората световна
война, съобщава порталът Deadline.

Главният герой във филма ще бъде изигран от
двама актьори: Джони Флин като младият Уинтън
и Антъни Хопкинс, който ще се превъплъти в него
в напреднала възраст.

В края на 1938 г. лондонският брокер Никълъс
Уинтън, който по това време е на 29 години, урежда
669 еврейски деца да бъдат изпратени от Чехосло-
вакия в британски приемни семейства, за да не
попаднат в концентрационни лагери. Той успява да
направи това, преди да бъдат затворени границите.

След половин век - през 1988 г., той се среща с
някои от децата, които в миналото е спасил, в теле-
визионното шоу "Това е животът".

Срещите със звезди на театъра и киното беле-
жат и неговия творчески път. През 1965 г. е приет в
Националния театър, чийто директор тогава е сър
Лорънс Оливие. Хопкинс прави дебюта си в кино-
то в историческата драма "Лъвът през зимата" (1968)
с участието на Питър О'Тул, Катрин Хепбърн, Ти-
мъти Далтън.

През 1974 г. актьорът прави театралния си де-
бют на Бродуей с постановката на Националния
театър "Еквус" от Питър Шафър. Когато постанов-
ката се премества в Лос Анджелес, той също зами-
нава, за да изиграе отново ролята си на психиатъ-
ра. Установява се на това място за следващите 10
години, участвайки в много американски филми за
киното и телевизията. Завръща се във Великобри-
тания през 1984 г., за да се появи на лондонска
сцена с брилянтното си изпълнение на медиен маг-
нат в "Правда" на Дейвид Хеър.

За тази роля грабва приза за най-добър ак-
тьор на Британската театрална асоциация и наг-
радата на Observer за изключително постижение
през 1985 г.

Антъни Хопкинс спасява деца от нацистите в нов филм

Драматичен център.
Кариерата на Фърт за-

почва в театъра през 1983 г.
Телевизионният му дебют е
през следващата година, а
през 1989 г. се снима във
филма на Милош Форман
"Валмон", който е екраниза-
ция по романа "Опасни
връзки". Лентата обаче ня-
ма успех, а отзивите за Фърт
са, че му липсва харизма-
тичност. Истински пробив в
кариерата му е сериалът
"Гордост и предразсъдъци",
а ролята на мистър Дарси
го прави известен и успе-
шен. За тази роля Колин
Фърт е номиниран за наг-
рада БАФТА, а за британ-

ките става "образец на иде-
алния мъж". Актьорът се ше-
гува, че "дори 20 години да
тренира да стане астронавт
и да се окаже първи на
Марс, във вестниците ще
напишат: "Мистър Дарси
кацна на Марс".

Следва успех в "Дневни-
кът на Бриджит Джоунс".
Филмът е много популярен
и има две продължения. От-
личната игра му дава още
шансове в "Английският па-
циент", "Влюбеният Шекс-
пир", "Момичето с перлена-
та обеца", "Наистина любов",
"Мама миа". За участието си
в "Самотен мъж" той пече-
ли награда на кинофестива-
ла във Венеция и БАФТА и
е номиниран за "Оскар" и
"Златен глобус" през 2009 г.

През 2010 г. се снима в
"Речта на краля". Ролята на
Джордж Шести му носи мно-
го награди - БАФТА, "Зла-
тен глобус", "Оскар", награ-
дата на Американската гил-
дия на актьорите и на Евро-
пейската киноакадемия. Наг-
радата е серия успешни фил-
ми, сред които "Главната ули-
ца", "Дама, поп, асо, шпио-
нин", "Преди да заспя", "Ма-
гия в полунощ", "Геният".

Колин Фърт е участвал в
повече от 70 филма. Сред
най-новите са "1917" и "Тай-
ната градина". Фърт има
двама синове от бившата си
съпруга Ливия Джуджоли -
Лука (2001) и Матео (2003),
както и по-голям син Уил
(1990) от американската ак-
триса Мег Тили.

"Гордост и предразсъдъци"

Колин Фърт - идеалният британски
мъж стана на 60

"Речта на краля"

Джони ФлинАнтъни Хопкинс
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Вим Вендерс: Като режисьор съм
повече занаятчия, отколкото артист

Големият германски ре-
жисьор споделя за своята
любов към фотографията,
възгледите си за усамотени-
ето и идеята за "общото бла-
го". Признат за един от най-
важните режисьори на на-
шето време - Вим Вендерс е
роден прз 1945 г. в Дюсел-
дорф, развива и паралелно
обширно фотографско твор-
чество. От части, за да из-
бяга от яростната среда на
филмовата индустрия, коя-
то той първи превърна във
фотография.

"Правенето на филм е
много социална дейност. То-
ва е дълъг процес и истори-
ята, която искаш да разка-
жеш, минава през много ръ-
це. С фотографията всичко
е различно. От американс-
кия Запад до неговата род-
на Германия, Вендерс изоб-
разява места на усамотени-
ето: градове, пустини, шо-

Вим Вендерс: Като режисьор съм
повече занаятчия, отколкото артист

сета, през които човечество-
то непрекъснато се движи.
Последната изрложба с фо-
тографии на Вендерс "Във
времена на усамотение" бе
в лондонската галерия
Bastian, до 1 август.  Творе-
цът посочи как обществото
може да се поучи от настоя-
щата криза. "Трябва да си
спомним една забравена от-
давна концепция: "Общото
благо!". Всички сме свикна-
ли първо да мислим за себе
си, за собственото си здра-
ве, за собственото си богат-
ство и благосъстояние, за
собствения си растеж, за
собствените си привилегии.
Това "собствено" обаче ре-
ферира към "нас", "нашето",
"нашата група, нашата про-
фесия, нашето изкуство, на-
шето общество". Пандемия-
та в своя глобален обхват
напомня и за още нещо: за
"нашата човешка раса". За

нашата планета, на която
нямаме заместител.

Това забравено измерение
"нас" сега се възроди. Мис-
ля, че е много показателно,
че веднага след пандемията

се появи първото голямо дви-
жение след Движението за
граждански права на черно-
кожите или Революцията през
1968, протестите на Black
Lives Matter предизвикаха

вълнения не само в САЩ, а
на глобално ниво. Това е чо-
вечество, което се бори за об-
щото благо, наречено "равен-
ство". Друго почти забраве-
но понятие...

Том Круз приземи вертолет
в центъра на Лондон

Том Круз майстор-
ски приземи вертолет
в централната част
на Лондон, въпреки
проливния дъжд и
силния вятър. Край
кабината го посрещ-
на телохранител, кой-
то съпроводи актьо-
ра до автомобила ,
където го чакаше шо-
фьор. С поло, с чер-

на маска и бейзбол-
на шапка Круз мно-
го приличаше на ге-
рой от екшън филм.
Заради  проливите
дъждове нивото на
водата си вдигна тол-
кова високо, че някои
пътища в предгради-
ята на Лондон тряб-
ваше да бъде затво-
рени.

Актьорът се нами-
ра във Великобрита-
ния, където участва в
наскоро възобновени-
те снимки за седма
част на "Мисия не-
възможна". Известно
е, че Том Круз пред-
почита сам да изпъл-
нява триковете и мо-
же да пилотира само-
лети и вертолети.

Киното превърна кафето в културен феномен
Във филма за крадеца-виртуоз

"Хъдсън Хоук" (1991) с Брус Уилис,
главният герой мечтае за едно не-
що - да пие ароматно капучино.
Много сложен избор за американец
през 90-те години, когато САЩ кон-
сумират черно кафе от филтърни
торбички. Въпреки това, веднага
щом Еди вземе чаша от любимата
си напитка, той влиза в поредната
заплетена ситуация.

В "Дяволът носи Прада" сутреш-
ното кафе, взето по пътя към офи-
са, вече е същият атрибут на карие-
ристката като чантата или обувки-
те. Всеки ден героинята послушно
носи Лате или Американо на тира-
ничнната шефка. Веднага щом под-
чинената се забави, биг боса, каз-
ва: "Защо още не са ми донесли ка-
фе? Да не е умряла там?"

Модата с хартиена чаша в ръце

се появява в "Закуска в Тифани"
(1961). Одри Хепбърн и тълпи от
зяпачи около нея, което я изнервя
до крайност. нейната героиня Холи
е от така нареченото "кафене общес-
тво", тоест аристократично общест-
во, редовно посещаващо кафенета.
В романтичната комедия "Имаш по-
ща" (1998) както средната класа, така
и милионерите идват във веригите
кафенета за своя кофеин.

В България старти-
ра първото училище по
гайда, което носи име-
то "Школo по гайда и
народознание". Него-
ви основатели са гай-
дарите Петър Янев,

Стартира училище - "Школo по
гайда и народознание"

Иван Георгиев-Балки
и почетния консул на
България в Демокра-
тична Република Кон-
го - Теодора Игнато-
ва. Те се обединяват

около идеята да се съх-
рани и пренесе нап-
ред към бъдещето зна-
нието за национални-
те ни ценности, фолк-
лора и обичаите чрез
опознаване на най-

българския музикален
инструмент - гайдата.

В методологията на
обучението влизат
компонентите на на-
родознанието - фолк-

лорни традиции, оби-
чаи и вярвания, ет-
нографски особености
на различните облас-
ти на България, жи-
вите истории от наше-
то наследство. Основ-
на цел на уроците е де-
цата не само да овла-
деят технически инст-
румента, а да осъзна-
ят смисъла на фолк-
лорната традиция, да
възприемат българс-
кия дух, закодиран в
нея като част и осно-
ва на своята ценност-
на система. Те включ-
ват теоретично обуче-
ние за запознаване с
музикалния инстру-
мент и практическо ус-
вояване на гайдарско-
то изкуство. В учебния
материал са заложени
и теми, свързани с
българската история,
фолклор и изкуство.

"Школо по гайда и
народознание" си пос-
тавя за цел да попу-
ляризира гайдарското
изкуство сред младите
хора, за да подпомог-
не неговото съхраня-
ване и развитие.
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Зад кулисите на лентата "Седем" -

25 години по-късно
Истината е, че днес пуб-

ликата успява да предвиди
обратите, заложени в сюже-
та на дадена продукция, още
преди те да са настъпили.
Преди 25 години обаче, бла-
годарение на смайващия си
финал, лентата "Седем" нап-
рави малка революция в кри-
миналния жанр, превръщай-
ки се в едно от най-попу-
лярните заглавия на 20 век.

Докато пише сценария,
Андрю Уокър е в депресия,
защото не харесва живота
си и мястото, на което жи-
вее. Въпреки това крайни-
ят резултат му носи удов-
летворение и той изпраща
завършения текст на своя
колега Дейвид Кеп, който го
свързва със студиото "New
Line Cinema".

Самият Уокър не е запоз-
нат със седемте смъртни
гряха, затова решава да
прехвърли собственото си
невежество на един от глав-
ните герои, който впоследс-
твие бива изигран от Брад
Пит.

Режисьорът харесва края
на историята от пръв про-
чит, но киностудиото не спо-
деля неговия ентусиазъм.
Категорично заявява, че той
трябва да бъде променен.

Нова версия на "Кръс-
тникът 3" от трилогията
на Франсис Форд Копола
ще излезе в кината през
декември. Ще се казва
"Кръстникът на Марио
Пузо. Код: Смъртта на
Майкъл Корлеоне".

Филмът бе посрещнат
лошо навремето, въпреки
че първите две части ca
признати за класика на

Нова версия на "Кръстникът 3"
излиза по кината

Звездата Майли
Сайръс разкри, че
миналата година е
трябвало да се подло-
жи на операция на
гърлото, по-точно
операция на гласните
струни, което я е
принудило да откаже
алкохола. Както казва
тя, "оттогава не е
близвала и капка".
Майли заяви пред
американските медии,
че това е променило
живота й към по-

Финчър дълго убеждава ръ-
ководството на компанията,
че точно този финал ще пре-
върне продукцията в хит.
Все пак, истинските заслу-
ги за неговото запазване,
са на Брад Пит. Той заявя-
ва, че няма да подпише до-
говор, без специална клау-
за, гарантираща оригинал-
ния завършек.

Изборът на продуцентите
за ролята на детектив Дей-
вид Милс е бил Дензъл Уо-
шингтън. Той обаче, се от-
казва, намира филма за
"прекалено мрачен". Така
пред камерата застава Пит.
След като гледа лентата Ден-
зъл признава, че искрено съ-

жалява за решението си.
Гуинет Полтроу не иска да

участва в "Седем", но режи-
сьорът не може да си предс-
тави друга актриса, която да
вдъхне живот на Трейси
Милс. Той я манипулира.
Възползвайки се от факта, че
по онова време тя и Брад са
двойка, той я примамва с
уверението, че нейният лю-
бим също ще се снима.

Късметът изневерява на
Пит. Когато преследва
Джон Доу, той счупва кост-
та на ръката си. С цел да
не отлагат работния про-
цес, сценаристите решават
да включат инцидента в сю-
жета.

американското кино. За-
ради лошите отзиви дори
cамият Копола потърси
начин да ce разграничи
от него.

Новата версия ще e по-
близо "до оригиналната
визия" на режисьора и на
сценариста Марио Пузо.

"За тази история съз-
дадох ново начало и нов
край, преаранжирах ня-

кои сцени, редица плано-
ве и музикални откъси" -
обясни Копола. "Проме-
ните дават по-смислен
край на "Кръстникът" и
"Кръстникът 2". Той доба-
ви , че такива ca били
първоначалните му пла-
нове за третата част. Но-
вата версия ще излезе на
екран за 30-годишнината
на филма.

Марио Пузо

добро. Сега, когато не
консумира алкохол, се
чувства по-здрава, "по-
чиста" и "по-разумна".

Сайръс пусна
новия си сингъл
"Midnight Sky" преди
няколко седмици,
чиято премиера бе по
време на MTV MMA
Awards. Новата песен
е хитов сингъл от
втория й албум от
трилогията "Тя е
Майли Сайръс",
наречена "Тя е тук".

Операция на
гърлото приземи
Майли Сайръс
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Сара-Нора Кръстева: Най-важно е
публиката да бъде с насИван Юруков играе
Найден Стремски, Вален-
тин Танев е Хаджи Ахил,
Николай Урумов е Хаджи
Смион, Радена Вълканова
- кака Гинка , а в ролята
на Иван Боримечката ще
видим Герасим Георгиев-
Геро.

Писателят Иван Вазов
определя "Нова земя" като
"роман из живота на
българите през първите
години след Освобождение-
то". Възторзи и падения,
устрем към самоутвържда-
ване и политически битки,
апостолска посветеност и
безогледно търгуване се
сплитат в тази кипяща от
въпроси и горчиви прозре-

Бина Харалампиева започва репетиции
на "Нова земя" в Народния театър

Музикалният театър и
балет "Арабеск" обявиха
началото на новия сезон.

До края на епидемиоло-
гичната ситуация театърът
ще посреща публиката си
при запълване на 50
процента от капацитета на
салона. Най-новото загла-
вие е с премиера през
октомври - оперетата на
Калман "Принцесата на
цирка".

Музикалният театър ще
посрещне официално
публиката си на първи
октомври от 19.00 ч. с
концерта спектакъл "Вихре-
но и страстно". На него ще
прозвучат най-вихрените
мелодии от любимите на
зрителите оперети и мюзи-
къли.

Първата премиера за
сезона ще е на 23, 24 и 25
октомври на "Принцесата

Карерас ще бъде специ-
ален гост на спектакъла
Opera D`amore на 19 де-
кември в зала "Арена Ар-
меец". Легендарният тенор
ще се появи в "едно нео-
чаквано време с един нео-
чакван репертоар". Той от
седем-осем години не учас-
тва в оперни представле-
ния, а присъствието му ще
бъде вградено по един изк-
лючително интересен на-
чин, който не е правен до-
сега.

"Ще бъде нещо изклю-
чително, с участието на
първокласни оперни певци,
оркестър, диригенти, и още,
и още", казва във видеото
големият тенор. "Ние на-
истина сме много щастли-
ви да ви кажем, че ще бъ-
дем там. Аз съм в чудесни
отношения с България -
със страната и нейните хо-
ра, имам много приятели
от различни сфери на об-
ществото - музика, спорт.
За мен е удоволствие да се
върна и да имам възмож-
ността да пея за вашата не-

Първата премиера на оперетата
е "Принцесата на цирка"

на цирка". Тя ще завладее
сърцата на публиката с
уникалната си симбиоза от
класическа оперета и
циркови атракциони. За

Хосе Карерас със
специално обръщение
към българската публика

вероятна публика".
Послания по повод

спектакъла записаха също
диригентът Давид Хименес,
легендата на миланската
"Ла Скала" - Марко Берти,
звездата на "Метрополи-
тън" в Ню Йорк - Мария
Гулегина, баритонът Кирил
Манолов, Михаил Михай-
лов, мецосопраното Надя
Кръстева, сопраното Или-
на Михайлова и тенорът
Росен Ненчев. Последните
двамата бяха част от про-
щалния концерт на Каре-
рас на 11 май миналата го-
дина в София.

Ненчев е специализант
на прочутия си испански
колега и участник в три не-
гови майсторски класа. У
нас Карерас пя в дует със
своя ученик, както и с Ми-
хайлова.

"Травиата" на Верди ще
звучи на концерта през де-
кември, както и "Тоска" на
Пучини, "Селска чест" на
Маскани и "Риголето" на
Верди, заедно с творби на
Доницети и Леонкавало.

ния творба. Тя е приета
"на нож" от читатели и
критици след отпечатването
си. Раната от това разми-
наване остава жива у

Вазов до края на пътя му.
Днес обаче, "Нова

земя" има нова сила. Най-
вече с драматичното
сливане на болка и любов

към българина и лутания-
та му, в което Вазов
остава непостижим.

Съдбата на главния
герой Найден Стремски
припомня вечния кръсто-
път пред интелигента: да
остане ето си за нравстве-
ност или да се потопи в
доходоносни политически
игри. Духовният водач,
необходим и самотен, сега
търсим също тъй напрег-
нато, както и в годините
след Освобождението. И
това е само едно от мно-
гобройните днешни раз-
познавания на вечни
български тревоги в
романа.

Режисьорът Бина

Харалампиева е събрала
блестящ актьорски екип.
Драматургичният текст е
на Юрий Дачев, сценогра-
фията и костюмите са на
Свила Величкова, музика-
та на Асен Аврамов.

Премиерата се очаква в
началото на декември.
"Нова земя" е поредното
заглавие в богатата теат-
рална програма, посветена
на 170 години от рождени-
ето на Иван Вазов и
предстоящото отбелязване
на век от неговата смърт.
Освен няколко театрални
премиери, юбилейният
афиш, обхващащ два
сезона, включва редица
други събития.

Бина Харалампиева

Най-новата премиера
на Народния театър "Иван
Вазов" се играе на камер-
ната сцена на Театъра. Ето
какво споделя драматургът
на пиесата Светлана Пан-
чева:

"В последователните раз-
кази на всеки един от геро-
ите за драматична случка от
живота му (при някои случ-
ката е истинска, при други -
въображаема или по-точно
вътрешно преживяна), нап-
режението, конфронтацията,
конфликтите постепенно на-
растват, за да стигне до
крайности в непоносимост-
та към собствените си вини
и към другите. Тук всъщност
излизат на преден план ос-
новните проблеми, третира-
ни в пиесата - вината и
прошката, истината и лъжа-
та, страхът и искреността,
омразата и доброто. След та-
зи кулминация се появява и
възможният изход от стра-
ха от опитомяване, т.е. от

Хосе Карерас

"Страх за опитомяване" от Оля Стоянова

свикване или приспособява-
не към него, а именно -
Просто кажете нещо хубаво
и да приключваме!, както
казва младият герой. …"

Режисьор Стефан Спа-

сов, Сценография и костю-
ми Нина Пашова, Музика
Теодосий Спасов.Участват
актьорите Деян Ангелов,
Емануела Шкодрева, Стефан
Къшев и Ненчо Костов.

първи път в Музикалния
театър редом със солистите
на сцената ще излязат и
професионални циркови
артисти.

Сцена от "Цигулар на покрива"



ЗЕМЯ 18 септември 2020СЪБОТНИК 10. ÕÓÌÎÐприложение

- Чук, чук!
- Кой е?
- Любовта на живота ти.
- Лъжеш, бирата не го-

вори!

  

Стойте си вкъщи, дис-
танцирайте се социално,
мийте се често... Майчице,
превръщаме се в котки!

  

Всяко момиче мечтае
за ПРИНЦ ПРЕКРАСЕН.
Вземете книгата за него
в два тома:

- Том 1. Как да си хва-
на ПРИНЦ ПРЕКРАСЕН?

- Том 2. Как да се
отърва от това говедо?

  

Вуте отива на съд...
Нане притеснено го пита:

- Вуте, ами ако те
осъдят и лежиш?

- Я колко моа да ле-
жа, те толко не моат ми
дадат!

  

На интервю за дър-
жавна работа:

- Г-це, защо решихте
да работите именно в на-
шето учреждение?!

- Тате, стига задава
тъпи въпроси...

  

Повече със Сашо кар-
ти няма да играя!

- Защо?
- Защото е голям мо-

шеник! Заложих жена си
и той спечели, а сега не
ще да я вземе!

  

Трима старци отиват
да играят голф.

Първият се оплакал:
- Изглежда, че през

годините, тези хълмове
стават все по-стръмни и
по-стръмни...

Вторият добавил:
- Дааа, и разстояни-

ето от дупка до дупка
става все по-голямо. A
стика - все по-тежък...

Третият пък казал:
- Спрете да пищите!

Бъдете благодарни, че
все още сме от правил-
ната страна на тревата!

  

Мъртвопиян пада и
заспива на улицата.

Минава полицай и го
сритва:

- Какво правиш, бе?
- Не виждаш ли, пар-

кирал съм!
- Ти да не си кола?
- А ти да не си паяк?

  

Мъж и жена се карат.
Той крещи по нея:
- Идиотка с идиотка

такава!
Тя го поглежда с отв-

ращение и му отговаря:
- Ми ще съм идиотка,

ако бях женена за ми-
нистър, щях да съм ми-
нистерша!

Анекдоти   

- Дайте определе-
ние за "празно простран-
ство!"

- Уффф, в главата ми
е, ама не мога да се се-
тя...

  

Преди много години
най-тъпата маймуна та-
ка и не успяла да се на-
учи да се катери по дър-
ветата. Така започва ис-
торията на човечество-
то.

  

- Дядо, баба каза,
че много ергени са я
ухажвали! А ти как раз-
бра, че теб те обича най-
силно?!?

- На другите им даде
чак след сватбата...

  

Бисери от клиенти на
мобилните оператори:

  Господине, ще пре-
късна връзката.

-  Госпожо, аз с вас
връзка не съм имал, та
да я прекъсвам...

  100 минути за кол-
ко часа мога да ги изго-
воря?

- За час и 40 минути.
- А не може ли за 2

часа?
 Звъня на 123, из-

лиза една жена и ми го-
вори...

  Не ще да влезне в
интернет!

- Какво точно прави-
те вие?

- Ми не ще!
- Господине, няма та-

кава операция "Не ще"!
  Ало? Блокирах си

картата... ПИН код нещо
да ви се намира?

  Искам да си мах-
на секретарката.

- Знаете ли кой е бу-
тонът "диез?"

- Ама моля ви се, аз
съм учил в музикално
училище!

  

Един пич забил една
кифла в дискотеката и ве-
черта си легнали. На сут-
ринта се събужда от звъ-
нене на телефон. Обръща
се и вижда оная да се гри-
мира, а до нея телефонът
й се къса да звъни.

- Кво правиш ма,
вдигни си телефона! - ка-
зал нашенският кавалер.

- Ми не мога, щото е
на лицево разпознаване
и докато не се гримирам
не отключва...

  

Мъж звъни продъл-
жително на жена си. Най-
накрая тя вдига телефо-
на:

- Е, най-после чу, ма!
- Ти на кого викаш чу-

ма, бе!

  

- Винаги ли правиш,
каквото си знаеш?

- Ами, как ще правя
нещо, което не знам.

  

- Размерът няма
значение!

- Шефеее, не се за-
насяй! Къде ми е друга-
та част от заплатата?!

  

Робин Худ изгонил
лейди Мериам, защото и
тя давала на бедните....

  

- Госпожице, като се
усмихвате, у мен се поя-
вява голямо желание да
ви поканя при себе си!

- Голям донжуан сте!
- Какво говорите?

Зъболекар съм!

  

- Ало, банката ли е?
- Не.
- Съжалявам.
- А аз как съжалявам!

  

- Имате ли от онова?
- Да.
- Дайте ми от другото.

  

- Абе, Пешо, позна-
ваш ли онази жена дето
ни гледа?

- Бегло.
- Откъде?
- Бяхме женени някол-

ко години.
  

Бойко Борисов канди-
датства в музикално учи-
лище. На изпита го пи-
тат:

- Каква е разликата
между контрабас и ци-
гулка?

Пожарникарят се за-
мисля и отговаря:

- Контрабасът гори
по-дълго…

  

Попитали един евре-
ин:

- Какво ще направиш
ако е студено?

- Ще седна до печка-
та.

- А ако е много студе-
но?

- Ще седна по близо
до печката.

- А ако е много, много
студено?

- Ще се залепя за
печката.

- А ако е смразяващо
студено?

- Ще прегърна печка-
та.

- А ако е толкова сту-
дено, че вече няма накъ-
де?

- Е, ако е чак толкова
студено... няма начин, ще
включа печката.

  

- Видя ли слънчево-
то затъмнение?

- Не, правих секс.
- Ти си луд, това се

случва веднъж на много
години?!

- Именно...
  

Блондинка към прия-
телка:

- Записах си час за
педиатър!

- Защо?
- Искам да си напра-

вя педикюр!
  

- Скъпа, стига с тия
битовизми! Нека да по-
говорим за вечното!

- Добре, скъпи! Ти за-
що ВЕЧНО нямаш пари,
а?

  

- Ооо... Гоше, как
си?

- Добре съм, ма ша
са оправя, а ти как си?

- Оправих са, ма не
съм много добре!

  

- И, госпожо, защо с
такова закъснение ни съ-
общавате за обира в до-
ма Ви?

- Ами, отначало мис-
лех, че мъжът ми си е
търсил чиста риза.
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Гидон Кремер: Животът ми никога не
е бил и никога няма да се превърне
в "лов" на награди

Големият цигулар и
един от най-оригиналните
и завладяващи музиканти
на своето поколение
пристига в София с две
програми, които ще предс-
тави на 1 и 4 октомври
със Софийската филхар-
мония.

Вече пет десетилетия
Гидон Кремер поддържа
световна репутация на
един от най-оригиналните
и завладяващи музиканти
на своето поколение.
Свирил е на почти всяка
голяма концертна сцена.
Работил е с най-известни-
те оркестри на Европа и
Северна Америка и с
много от най-големите
диригенти от последния
половин век.

Сред водещите цигула-
ри в света Гидон Кремер
може би е с най-нетради-
ционната кариера. Той е
роден на 27 февруари 1947
г. в Рига, Латвия. Започва

Тръпко Василев - българският
Третяков

Характерни за него
бяха неговата износе-
на, клюмнала широ-
копола шапка и черна
хвърчаща връзка.
Така помнят Тръпко
Василев съвременни-
ците му. "Тръпко беше
популярна фигура в
софийския културен
живот още преди
Балканската война -
1912 г., той беше
меценат по свой
маниер." Това пише
за него в спомен
Стойчо Мошанов.

"На много начина-
ещи художници и
артисти той уреждаше
"тефтерчетата" из
софийските ресторан-
ти. След Първата
световна война
Тръпко преустрои
сградата на ул. "Акса-
ков", ъгъла с "Цар

Днес се открива
изложба на Емил
Стойчев в галерия
L'union de Paris на
Пловдив.

Представени са 20
живописни картини,
15 от които са из-
пълнени в техниката
маслени бои и 5 - в
акварел. Отправна
точка в повечето от
тях се явяват загла-
вията на някои
картини като: "Дъга-
та", "Празнични
фойерверки", "Праз-
ник". Празникът е
тема, вдъхновена
както от живота на
съвременния човек,
така и от въображе-
нието на автора.
Избрал е да ни
въведе в свободното
поле на картината
без задръжки, така
както сънят дава
свобода на безкрай-
ното пространство.
Темата за празника е
израз на неистово
щастие и вечен
живот, който хората
търсят като оглуши-
телен отчаян вопъл.
Уникалният и наси-
тен с въображение
визуален език на
Емил Стойчев при-
канва зрителя към
проницателно вглеж-
дане отвъд реалното
пространство, в
което той създава

да учи цигулка на четири
години при баща си и
дядо си - и двамата отлич-
ни музиканти. На 7-
годишна възраст постъпва
в Музикално училище,
където постига бърз
напредък, а на шестнаде-
сет години получава
Първата награда на
Латвийската република.
Две години по-късно се
учи при Давид Ойстрах в
Московската консервато-
рия.

Кремер печели поредица
от престижни награди, в
конкурса "Кралица Елиза-
бет" през 1967 г. в Брюксел
и Международния музика-
лен конкурс в Монреал
през 1969 г., първа награ-
да в международните
конкурси "Паганини" и
"Чайковски".

Името му е тясно свър-
зано с Алфред Шнитке,
Арво Пярт, Гия Канчели,
София Губайдулина, Вален-

тин Силвестров, Едисон
Денисов, Джон Адамс,
Виктор Кисин, Филип Глас,
Астор Пиацола, чиито
произведения той изпълня-
ва по начини, зачитащи
традицията, но напълно
живи, свежи и оригинални.
Едва ли има друг солист с
подобна международна
слава, който е направил

повече, за да популяризира
каузата на съвременните
композитори и новата
музика за цигулка.

Големият цигулар
пристига в София с две
програми на 1 и 4 октомв-
ри със Софийската фил-
хармония. В първата
вечер е с диригент маестро
Найден Тодоров и с учас-

тието на Гиедре Дирвана-
ускайте от "Кремерата
Балтика". Ще чуем "Тиха
молитва" - за цигулка,
виолончело и струнен
оркестър от ненадминатия
Гия Канчели, а във втора-
та - Втория концерт за
цигулка на Шнитке под
палката на маестро
Джеймс Джъд.

Шишман", в малък
салон, който служеше
за културни прояви.
Тук се устройваха
първите в София
рецитали на видни
артисти от Народния
театър. Целта им е
повече благотворител-
на - да се допълват с
някой минимален
хонорар техните
мизерни заплати на
държавни служители."

В първата галерия
- Тръпковата, за
първи път прозвучава
"Сакия Муни", реци-
тирана от незабрави-
мия Сава Огнянов,
тук Елена Снежина
разказва за любовна-
та мъка на Славейко-
вите Иво и Калина от
"Неразделни", а
Йордан Сейков раз-
ведрява тъжната

следвоенна атмосфера
със своя габровски
хумор.

По-късно салонът
се нарича "Постоянна
художествена излож-
ба", където могат да
се открият най-
талантливите българс-
ки художници на 20-те
години на ХХ век.

Тази година стават
110 години от създа-
ването на първата
галерия у нас - Тръп-
ковата. Затова през
лятото видяхме на
постерна изложба в
градинката на "Крис-
тал" как е изглеждала
тя. А на 16 септември
в галерия "Васка
Емануилова" се откри
изложба с платна на
самия Тръпко Василев
и художниците, чиито
картини той излага.

Изложба на Емил Стойчев
в Пловдив

един свят от смесва-
нето на приказност
със съвременна
реалност. Този свят е
несравним с никой
друг. В него често
присъстват човешки
фигури, съществува-
щи в свое собствено
измерение. Това

авторът постига чрез
необичайната си
пространствена
логика и съзнателно-
то деформиране на
образа. По този
начин художникът
акцентира върху
човека. Може да се
види до 18 ноември.
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Äæîíñúí èñêà äà èçáåãíå âðúùàíå
íà îáùîíàöèîíàëíàòà êàðàíòèíà

ÑÇÎ ïðåäóïðåäè: Âèðóñúò àòàêóâà âñå
ïî-áúðçî ñ íàáëèæàâàíåòî íà çèìàòà

Снимки Пресфото БТА

Бил Гейтс изразява загриженост, че много хора отказват да носят
маски или да си поставят евентуалната бъдеща ваксина. Според него

е малко вероятно пробив в разработването на ваксина да бъде
обявен преди президентските избори в САЩ през ноември, както

иска президентът Доналд Тръмп.

Ãîëÿìàòà åðóñàëèìñêà ñèíàãîãà îñòàâà
çàòâîðåíà çà åâðåéñêàòà Íîâà ãîäèíà

Голямата синагога в Ерусалим, открита през 1982 г., е
официалният молитвен център на еврейската държава и

по традиция посреща израелския президент за
празника Йом Кипур. През триседмичната карантина ще
остане затворен и Площадът на джамиите, третото най-
свещено място за исляма, съобщиха вчера властите,
натоварени с управлението на свещените за мюсюлма-

ните места в старата част на Ерусалим.

Йорданските власти
възобновиха действието на
отменените по-рано ограничения
от 17 до 30 септември заради
нарастването броя на жителите
на страната, заразени с корона-
вируса. Училищата в Аман,
Ирбид, Зарка и други градове на
страната са затворени до края
на септември, учениците от 4-ти
до 11-и клас отново преминават
към дистанционна форма на
обучение.
Ген. Едуардо Пазуело
официално встъпи вчера в
длъжност като министър на
здравеопазването на Бразилия -
четири месеца след като пое
временно поста, твърде делика-
тен в разгара на коронавирусна-
та криза. "Наложи се да сменим
в движение гумите на колата,
отговорността бе огромна и
разполагахме с пълна свобода,
за да вземем необходимите
мерки", заяви 57-годишният
Пазуело на церемонията по
встъпване в длъжност в столица-
та Бразилия. Двамата му
предшественици, които бяха
лекари, се наложи да напуснат
кабинета насред пандемията
заради дълбоки разногласия с
крайнодесния президент Жаир
Болсонаро.
Силна буря
връхлетя Финландия и остави
над 80 000 домакинства без
електричество, предизвика
нарушения на фероботните
връзки в северната част на
Балтийско море и накара
властите да предупредят хората
да не излизат навън. Бурята,
наречена Айла, връхлетя най-
напред западното крайбрежие
на Финландия, а после премина
през централните и югозапад-
ните части на страната, като
повали дървета и нанесе
различни други щети. Тя беше
съпроводена от силни дъждове
и ветрове със скорост до 125
км/ч.
29 германски полицаи
в провинция Северен Рейн-
Вестфалия бяха отстранени
временно от работа заради
дясноекстремистка пропаганда.
На мобилните им телефони били
открити снимки на Адолф Хитлер
и подправени фотографии на
бежанци в газови камери.
Полицейските служители са
обвинени в използването на
крайнодесни чатове, където се
споделяло екстремистко
съдържание като свастики и
други нацистки символи,
забранени за разпространение
от конституцията. В сряда са
били претърсени 34 полицейски
участъка и жилища на унифор-
мени в Северен Рейн - Вестфа-
лия.

Íàêðàòêî

:

НАЦИОНАЛНИЯТ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ОБЯВЯВА

търг с тайно наддаване за продажба на алуминиев скрап с примеси, получен
посредством демонтаж на алуминиева дограма

Дата на
провеждане

Договорът за продажба се осъществява при условия на поетапно изкупуване, след подаване на
писмена заявка от страна на НОИ.
Търгът ще се проведе на 28.09.2020 г. от 10.00 ч. в сградата на ЦУ на НОИ, бул."Ал. Стамболий-

ски" № 62-64, гр. София.
Начална тръжна цена - 0,24 лв. за един килограм алуминиева скрап с примеси.
С оглед периодичното изпълнение на договора се предвиждат плащания за всяка предадена

заявка. Купувачът транспортира за своя сметка изкупените активи.
Депозит за участие в търга - 444 лв. Сумата се превежда по сметка на Централно управление на

НОИ, IBAN  BG89 BNBG 9661 3100 1715 01, BIC BNBGBGSD,  БНБ София. В платежното нареждане
следва да се укаже задължително основанието за превеждане на сумата.
Тръжната документация е достъпна на сайта на НОИ /www.noi.bg/, профил на купувача, раздел

търгове.
Оглед се извършва от представители на кандидатите всеки работен ден до 25.09.2020 г., от 10.00

до 16.00 часа.
Крайният срок за приемане на оферти за участие в търга е до 16.30 часа на 25.09.2020 г.
Офертите се подават съгласно изискванията на тръжната документация в запечатан, непрозрачен

плик с ненарушена цялост на адрес - гр. София, бл. "Ал. Стамболийски" № 62-64, ЦУ на НОИ, трети
етаж, "Деловодство".
Лица за контакт - Таня Динева, тел. 02 926-14-15;
                     Георги Игнатов, тел. 02 926-14-31

Срок на договора Прогнозно количество Място на
получаване

бул. "Ал.
Стамболийски"  №
62-64,  гр. София

на търга
28.09.2020 г.
от 10.00 ч.

18 500 кг. алуминий с
примеси

до изчерпване
на прогнозното
количество

Голямата синагога в Ерусалим
ще остане затворена за вярващи-
те на еврейската Нова година за
пръв път в историята си, поради
наложените във връзка с корона-
вируса ограничения, предаде АФП.

Израелският премиер Бенямин
Нетаняху обяви в началото на сед-
мицата национална карантина, ко-
ято ще продължи най-малко три
седмици, за да възпре втората въл-
на от случаи на заразяване с
COVID-19. Със 166 794 случая и 1147
жертви, Израел е страната с най-
висок брой на случаите на глава
от населението според данни, съб-
рани от АФП.

Тя е и първата страна, засегна-
та от COVID-19, която въведе пов-
торна карантина. Тя ще влезе в си-
ла от днес, съвпадайки с празни-
ка Рош Хашана (еврейската Нова
година), ще продължи по време на

Малката карибска дър-
жава Барбадос обяви, че
ще отхвърли върховенство-
то на британската корона
и ще стане република до
края на ноември следва-
щата година, предаде АФП.

Конституционната раз-
дяла беше обявена от ге-
нералната губернаторка на
острова Сандра Мейсън в
реч пред местния парла-
мент. "След като получи не-
зависимост преди повече
от половин век, нашата
страна не може да храни

Áàðáàäîñ ñå îòêàçà îò âúðõîâåíñòâîòî
íà áðèòàíñêàòà êîðîíà

повече никакви съмнения
в способността си да се
самоуправлява", обясни
Мейсън. "Дойде часът да
кажем наистина довижда-
не на нашето колониално
минало. Барбадосците ис-
кат барбадоски държавен
глава", добави официална-
та представителка на бри-
танската кралица.

Елизабет Втора ще за-
губи суверенитета си над
една от последните държа-
ви от британската Общност
на нациите, която я приз-

наваше за държавен гла-
ва. Почти всички те са бив-
ши британски колонии, по-
лучили независимост. Гово-
рител на Бъкингамския дво-
рец заяви, че решението
зависи "от властите и на-
селението на Барбадос".

Островът с площ само
430 кв.км е особено попу-
лярен туристически обект
сред британското висше
общество. През 2019 г. жи-
телите на Барбадос бяха
287 000, по данни на Све-
товната банка. ç

празника Йом Кипур и ще завър-
ши на последния ден на празника
Сукот, към 11 октомври, уточниха
властите.

Обикновено синагогите са пъл-
ни на последните два дни от Рош
Хашана и особено по време на Йом
Кипур. Но тази година, за да се
ограничи разпространението на ко-
ронавируса, властите приложиха
план, който позволява на вярва-
щите да се молят в синагогите в
зависимост от площта на сграда-
та. За всеки от тях ще има нужда
от 4 кв. м, което означава, че го-
лямата синагога ще може да пос-
рещне около 200 души, съобщи ди-
ректорът й Зали Джафе. "Но ние
решихме да не поемаме никакви
рискове", добави той, като уточни,
че синагогата, затворена през март
след първата карантина, няма да
отвори врати. ç

Световната здравна
организация (СЗО) пре-
дупреди, че COVID-19 се
разпространява с притес-
нително висока скорост в
някои части от северното
полукълбо няколко месеца
преди зимния грипен
сезон, предаде Ройтерс.

"Започваме да виждаме
притеснителни тенденции
в някои страни", заяви
Мария ван Керхове,
водещ технически експерт
в СЗО на презентация,
излъчена в социалните
медии.

"Виждаме нарастване
на броя на приетите в
болница, на приетите в
интензивни отделения,
особено в Испания, Фран-
ция, Черна гора, Украйна
и някои щати на САЩ.
Това е притеснително,
защото все още не е
започнал грипният сезон",
подчерта тя.

Майк Райън, началник

на програмата за извън-
редни ситуации на СЗО
посъветва хората, изложе-
ни на висок риск от
заразяване с Ковид-19, да
се ваксинират против
грип.

Борис Джонсън заяви,
че сега е необходима
твърдост за възпиране на
втора коронавирусна
вълна, за да прекарат
спокойно британците
традиционните си коледни
празненства. "Единствени-
ят начин да осигурим на
страната възможност да
празнува Рождество е да
бъдем твърди сега", заяви
премиерът.

"Значи, ако е възмож-
но, да спрем втората
гърбица на дромадера, да
я направим по-плоска.
Дромадер ли беше двугър-
бата камила? Не си спом-
ням вече. Хъммм, провере-
те!", добави той.

През март, по време

на първата вълна от
COVID-19, Джонсън изпол-
зва друго сравнение, като
обеща "да сплеска сомб-
рерото" - имайки предвид
кривата, отразяваща
развитието на епидемия-
та.

За да се забави разп-
ространението на вируса,
премиерът призова бри-
танците да спазват забра-

на за събиране на повече
от 6 души, включително
децата, било на открито
или в затворени помеще-
ния, и съобщи, че обмисля
въвеждането на вечерен
час за кръчмите в страна-
та.

Премиерът обаче иска
да избегне връщане на
общонационалната каран-
тина. ç
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Елиминиралият Лудого-
рец в предния кръг Мидти-
ланд разби у дома швей-
царския първенец Йънг
Бойс с класиката 3:0 и се
класира за плейофите на
Шампионската лига. Датс-
кият първенец ще гостува
на чешкия Славия (Прага)
в спор за място в групите
на най-престижния евро-
пейски клубен турнир.

Българският национал
Божидар Краев започна
титуляр за датчаните и
игра до 62-ата минута,
когато на негово място на
терена влезе Пионе Систо.
Жордан Лефорт от гостите
си вкара автогол в 51-ата
минута, а другите попаде-
ния за убедителния успех
на домакините реализира-
ха Андерс Драйър (61) и
Ауер Мабил (84).

Израелският Макаби
(Тел Авив) също продължи
към плейофите след мини-
мална победа с 1:0 при
домакинството си на
беларуския Динамо
(Брест). Единственият гол
в мача отбеляза преотстъ-
пеният от Лудогорец
плеймейкър Дан Битон,
който беше точен от дузпа
в 50-ата минута. Следващи-
ят противник на Макаби е
австрийският Ред Бул
(Залцбург) по пътя към
груповата фаза.

Унгарският шампион
Ференцварош пък надви у
дома хърватския Динамо
(Загреб) с 2:1 и го елими-
нира, а в плейофите ще
срещне Молде. Гергьо

но във втория квалифика-
ционен кръг на Шампионс-
ката лига, след като загуби
при визитата си в Кипър
от Омония (Никозия) с 3:5
след изпълнение на дузпи.
В редовното време двата
тима завършиха 1:1, а в
продълженията нямаше
други попадения. Домаки-
ните поведоха в 31-вата
минута чрез Михаел
Люфтнер, който бе най-
съобразителен след лоша
намеса на бившия вратар
на Лудогорец Милан Борян
и реализира.

Цървена звезда се
активизира в следващите
минути и изравни в доба-
веното време на първата
част. Бен центрира в
наказателното поле,
където Мирко Иванчич бе
над всички и с глава
вкара за 1:1.

Така се стигна до
изпълнение на дузпи.
Домакините показаха по-
точен мерник и реализира-
ха четири пъти от бялата
точка, а веднъж се разпи-
са бившият футболист на
Левски Жорди Гомес.
Фатални пропуски за
Цървена звезда направиха
новото попълнение Диего
Фалчинели и Милош
Дегенак, което означаваше
отпадане за "звездашите",
които ще продължат
участие в Лига Европа.ç

Áîæèäàð Êðàåâ è êîìïàíèÿ êðà÷àò
êúì ãðóïèòå íà Øàìïèîíñêàòà ëèãà

Мидтиланд изхвърли Йънг Бойс, преотстъпен
от Лудгорец - герой за израелци

Ãðèãîð Äèìèòðîâ  åëèìèíèðà Íèøèîêà çà 55 ìèíóòè
Григор Димитров записа но-

ва двусетова победа при учас-
тието си на "Мастърс" турнира
на червени кортове в Рим. Бъл-
гаринът премина като валяк през
50-ия в света японец Йошихито
Нишиока с 6:1, 6:0 само за 55

ЦСКА уредиха
дългоочакван десен

бек. Новото попълнение е
от Франция и се казва Тибо
Вион. 26-годишният брани-
тел е викан в юношеските
национални отбори до 19 и
до 20 години.  Още на 17
попада в португалския гранд
Порто, където и стартира
професионалната му
кариера.  Вион е продукт на
Мец, където се завръща
след португалската авантю-
ра.  От 2017 година десният
бек е футболист на второ-
дивизионния Ниор, като
през миналия сезон изигра
17 двубоя и вкара 2 гола.

НСА се отказа от участие
в мъжкото хандбално

първенство. Според шефо-
вете на клуба от Спортната
академия причина е, че
отборът е напуснат от
основни състезатели и не
разполага със състав за
участие в "А" РХГ - мъже,
през сезон 2020/2021.
Шампионатът започва в
събота с двубоя Осъм -
Левски от 15 часа в Ловеч.
Другите двубои са: Чарда-
фон - Шумен-61, Пирин-64
- Локомотив (Мз) и Локо-
мотив (ГО) - АСТИ-91.

Даниел Иванов-Аоияма
претърпя трето
поражение

на турнира по сумо в Токио,
след като отстъпи на
маегашира-9 Оношо. Така
българинът е с баланс 2
победи и 3 загуби след пет
схватки.

Гарет Бейл трябва да
пристигне днес в Лондон

за финализиране на
трансфера си в Тотнъм,
съобщи Би Би Си. Нападате-
лят ще бъде преотстъпен от
Реал (Мадрид), като двата
клуба ще си поделят
високата му заплата.
Уелският национал обаче
няма да е сам в самолета
за Лондон, като заедно с
него ще бъде още един
играч на Реал - Серхио
Регилон. Младият бранител
също отива в Тотнъм, като
ще бъде директно продаден.

Старши треньорът на Лудого-
рец Павел Върба бе приет в бол-
ница. В сряда следобед заради съ-
дов проблем чешкият специалист
бе прегледан в спешното отделе-
ние на разградската болница. Впос-
ледствие Върба бе транспортиран

Òðåíüîðúò íà "îðëèòå" áå
ïðèåò ïî ñïåøíîñò â áîëíèöà

със специализирана линейка до Ру-
се, където беше хоспитализиран в
местната клиника "Медика".

В момента Павел Върба се чув-
ства добре, като лекарите пола-
гат необходимите грижи за подоб-
ряване на състоянието му.

Националът Божидар Краев (вляво) продължава да играе силно за своя
клубен отбор

минути, прекарани на корта, и
достигна до третия кръг на над-
преварата. Там го чака италиан-
ският топталант Яник Синер,
който отстрани третия поставен
в схемата Стефанос Циципас с
2:1 сета.

Димитров беше почти безуп-
речен на първи сервис - спече-
ли 23 от 24-те точки при първо
подаване, а на ретур също се
справяше чудесно и успя да осъ-
ществи 5 пробива от 8 възмож-
ности срещу сервиса на опонен-

та си. Първата ни ракета под-
ходи изключително агресивно
срещу съперника си и успява-
ше да води почти всяко едно
разиграване, като по този на-
чин принуждаваше японеца да
се отбранява.ç

Звездата на ПСЖ Неймар се
размина с тежка санкция след
боя на дербито с Олимпик (Мар-
силия) и получи само два мача
наказание и още един условно.
За сметка на това съотборникът
му Левин Курзава изгоря за шест
мача, а Леандро Паредес, с ко-
гото Неймар се спречка и обви-

Ñàìî äâà ìà÷à íàêàçàíèå çà
Íåéìàð ñëåä åêøúíà â Ìàðñèëèÿ

ни в расизъм, ще пропусне две
срещи за боя.

С това обаче санкциите не
свършват и на следващата си
среща  Дисциплинарната коми-
сия ще обсъди появило се ви-
део, на което доскоро заразени-
ят с коронаврус Анхел ди Мария
плюе съперников играч.

Новият футболист на Левски се казва Андриан Краев . Братът на национала Божидар Краев се договори със
"сините", като от другата седмица ще бъде на разположение на треньора Георги Тодоров. 21-годишният

футболист (в средата), който вкара хеттрик за втородивизионния Хебър (Пазарджик) през миналия уикенд
срещу Янтра , се завръща на "Герена", където изкара четири сезона в юношеските формации.

Íàêðàòêî

�

Ловренчич (2) даде ранна
преднина на домакините,
но Мирто Узуни си вкара
автогол в 23-ата минута за
1:1. След това Мирто
Узуни (65) реализира
победното попадение за
своя тим.

Съперникът на маджа-
рите в плейофите Молде
победи драматично при
визитата си на казахстанс-
кия Карабах с 6:5 след

изпълнение на дузпи. В
редовното време двубоят
завърши 0:0, а този резул-
тат се запази и след
продълженията. В 102-ата
минута Етзаз Хюсеин от
норвежкия тим пропусна
дузпа. При последвалото
изпълнение на дузпи
гостите бяха безгрешни и
отстраниха своя съперник.

Сръбският Цървена
звезда отпадна драматич-
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07.30 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким (п)
08.00 "Студио Икономика" с Нора Стоичко-

ва (п)
09.00 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 "Безценна перла" - сериен филм
12.05 "Холивудски знаменитости"
12.30 ТВ пазар
12.45 "Студио Икономика" с Нора Стоичко-

ва (п)
13.45 ТВ пазар
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
15.30 Новини
16.00 Музикален антракт
16.30 "Думата е ваша" - открита линия със

Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 Документален филм
18.10 ТВ пазар
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Актуално от деня"
20.00 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев
21.00 Киносалон БСТВ: "Младост" (2015г.)

Италия
23.05 Новини (п)
23.35 "Актуално от деня" (п)
00.15 "Дискусионен клуб" с водещ Велизар

Енчев (п)
01.15 "Следобед с БСТВ" (п)
02.30 "Студио Икономика" с Нора Стоичко-

ва (п)
03.30 "Лява политика" с Александър Симов

(п)
04.30 "Общество и култура" с водещ Иван

Гранитски (п)
05.30 Музикален антракт
06.00 "Безценна перла" - сериен филм (п)

ÁÍÒ 1

05.25 Още от деня коментарно предаване/
п/

05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва сутрешен блок с Хрис-

тина Христова
09.00 По света и у нас
09.10 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели забавно-позна-

вателно семейно куиз шоу/п/
14.00 Търсачи на реликви 3 тв филм /9

епизод/
14.45 Малки истории
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Светът на жестовете
16.45 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

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

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 Бригада 15-сериен тв филм /Русия,

2002г./, 1 епизод, режисьор Алексей
Сидоров, в ролите: Сергей Безруков,
Дмитрий Дюжев, Павел Майков, Вла-
димир Вдовиченков и др. (14)

23.00 По света и у нас
23.30 Концерт на Мейсио Паркър/САЩ/

Международен джаз фестивал - Бан-
ско 2019

00.25 Светът и ние /п/
00.40 100% будни /п/
02.30 Култура.БГ /п/
03.45 Извън играта /п/
04.15 Музика, музика /п/
04.45 Търсачи на реликви 3 тв филм /9

епизод/п/

bTV

05.30 "Домашен арест" - сериал, с.2 еп.7
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикри-

тие" - анимация, сериал, с.2 еп.11
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "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 Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с.2

еп.90
15.30 "Търговски център" - сериал, с.15

еп.31 - 33
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

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

с.14 еп.51
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с.3

еп.64
21.00 "Фермата: Пътят на една мечта" -

риалити, с.6
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с.19 еп.7
01.00 "Новите съседи" - сериал, еп.23
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Завинаги" - сериал, с.2 еп.32

bTV Action

05.00 "Луцифер" - сериал, с.3 еп.16
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Рескю Ботс" - сериал, с.4 еп.9 - 12
08.00 "Луцифер" - сериал, с.3 еп.16
09.00 "Готъм" - сериал, с.4 еп.21
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с.3 еп.18
11.00 "Последният кораб" - сериал, с.4

еп.8
12.00 "Стоте" - сериал, с.4 еп.3
13.00 "Агент Х" - сериал, еп.9, 10
15.00 "Луцифер" - сериал, с.3 еп.17
16.00 "Готъм" - сериал, с.4 еп.22
17.00 "Стоте" - сериал, с.4 еп.4
18.00 "Последният кораб" - сериал, с.4

еп.9
19.00 Часът на супергероите (премиера):

"Легендите на утрешния ден" - сери-
ал, с.4 еп.1

20.00 Екшън в 8 (премиера): "Мъртва точ-
ка" - сериал, с.5 еп.4

21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Смъртоносно оръжие

3" - екшън, криминален, трилър (САЩ,
1992), режисьор Ричард Донър, в
ролите: Мел Гибсън, Дани Главър,
Джо Пеши, Рене Русо, Стюарт Уил-
сън, Дарлийн Лав, Трейси Улф, Ник
Чинлънд, Марк Пелегрино и др.

00.15 "Мъртва точка" - сериал, с.5 еп.4
01.15 "Последният кораб" - сериал, с.4

еп.9
02.15 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с.4 еп.1
03.15 "Стоте" - сериал, с.4 еп.4
04.15 "Готъм" - сериал, с.4 еп.22

bTV COMEDY

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

06.00 "Теория за големия взрив" - сериал,
с.7 еп.7, 8

07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ -

сериал
09.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
10.00 "Полицейска академия 6: Град под

обсада" - комедия (САЩ, 1989),
режисьор Питър Бонърс, в ролите:
Буба Смит, Дейвид Граф, Майкъл
Уинслоу, Лесли Истърбрук, Марион
Рамзи, Мат Маккой и др.

12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал

14.00 "Супер екипаж" /п./ - сериал
15.00 "Преспав" /п./ - сериал
16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, еп.23, 24
19.00 Премиера: "Дивата Нина" - сериал,

еп.82
20.00 "На гости на третата планета" -

сериал, еп.35
20.30 "Преспав" - сериал, еп.49, 50
22.00 "Супер екипаж" - сериал, еп.19, 20
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с.2 еп.21, 22
00.00 "Полицейска академия 6: Град под

обсада" /п./ - комедия (САЩ, 1989)
02.00 "Теория за големия взрив" /п./ -

сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (есен 2019)

bTV Cinema

06.00 "Фамилията" /п./ - сериал, с.2 еп.8,
9

08.00 "Мостът на шпионите" - трилър, ис-
торически, драма (САЩ, 2015),  в
ролите: Том Ханкс, Марк Райлънс,
Алън Алда, Остин Стоуъл, Ейми Ра-
йън, Били Магнюсън, Ив Хюсън, Доме-
ник Ламбардози, Себастиан Кох и др.

11.00 "Фамилията" - сериал, с.2 еп.10
12.15 "Код "Меркурий" - екшън, трилър (САЩ,

1998), в ролите: Брус Уилис, Ким
Дикънс, Алек Болдуин, Мико Хюз и др.

14.30 "Светъл ум" - драма (САЩ, 2017),
режисьор Марк Уеб, в ролите: Крис
Евънс, Маккена Грейс, Линдзи Дънкан,
Октавия Спенсър, Джени Слейт, Май-
къл Кендал Каплан и др.

16.30 "Приемлива жертва" - трилър (САЩ,
2018), в ролите: Тика Съмптър, Джей-
ми Лий Къртис, Бен Тавасоли и др.

18.45 "Жената на пътешественика във вре-
мето" - фентъзи, романтичен, драма
(САЩ, 2009), в ролите: Ерик Бана,
Рейчъл Макадамс, Рон Ливингстън,
Мишел Нолдън и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Първият удар на Джеки Чан" - екшън,

комедия (Хонконг, 1996), в ролите:
Джеки Чан, Джаксън Лу, Ани Ву, Бил
Тънг, Юрий Петров и др.

22.45 "Блейд II" - фантастика, екшън, хорър
(САЩ, Германия, 2002), в ролите:
Уесли Снайпс, Сантяго Сегура, Дони
Йен, Матю Шулц, Томас Кречман, Крис
Кристоферсън и др. [16+]

01.15 "3096 дни" - криминален, драма,
биографичен (Германия, 2013), режи-
сьор Шери Хорман, в ролите: Антония
Кембъл-Хюз, Тур Линдхард, Амилия
Пиджън, Трине Дирхолм и др. [16+]

03.30 "Американски снайперист" - военен,
екшън, биографичен (САЩ, 2014), ре-
жисьор Клинт Истууд, в ролите: Брад-
ли Купър, Сиена Милър, Джейк Мак-
дорман, Кайл Голнър, Люк Граймс,
Сам Джегър и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериен
филм, сезон 7 /п/

06.30 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъще-

ри" - сериен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериен

филм
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериен

филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) - сериен

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

визионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна еми-

сия
20.00 "All inclusive" (премиера) - сериен

филм, сезон 2
21.00 "Игри на волята: България" (премие-

ра) - риалити, сезон 2
22.30 "Братя" (премиера) - сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериен филм,

сезон 20
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериен

филм, сезон 7
01.30 "Женени с деца" - сериен филм,

сезон 6
02.30 "Завинаги свързани" - сериен филм
04.30 "Остани с мен" - сериен филм /п/

Êèíî Íîâà

06.10 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 9 /п/

07.00 "Апетит за любов" - романтична
комедия с уч. на Тейлър Кол, Андрю
Уокър, Али Милс, Маркъс Роснър и
др.

09.00 "Загадки при разпродажби: Убийст-
во като по роман" - мистерии с уч.
на Лори Лафлин, Сара Стрейндж,
Стив Бачич и др.

11.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 9

12.00 "Празнично сияние" - романтична
комедия с уч. на Колин Фъргюсън,
Лори Лафлин, Уили Аамес и др. /п/

13.40 "Здравей, аз съм" - романтична дра-
ма с уч. на Кели Мартин, Каван Смит,
Ерин Пит, Рейчъл Крауфорд и др.

15.30 "Отвътре навън" - анимационен филм
17.30 "Цялото кралско войнство" - драма с

уч. на Шон Пен, Джъд Лоу и др.
20.00 "От местопрестъплението" - сериал,

сезон 13
21.00 "Идеалната непозната" - трилър с уч.

на Холи Бери, Брус Уилис, Джовани
Рибизи, Ричард Портноу и др.

23.10 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 13 /п/

00.00 "Секс запис" - комедия с уч. на
Камерън Диас, Джейсън Сийгъл, Роб
Кордри, Ели Кемпър и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - петък, 18 септември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.
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"На Лиде". Елатит. Апетит. Панова (Бианка). Яво-
ров (Пейо). "В окопа". "Наполи". Химера. ЕМЕ-
ТИН. Литера. Ана Мар. "Някога". Окаден. Бесе-
да. Рапорт. Капани. Илирик. Аморим (Енрике).
Магаре. Немара. Месина. Скобар. Кабаре. Ри-
вале (Тициана). Авотин (Дайна). "Марите". Тара-
ма. Апарат. Крепон. Пекари. Корали. Аникин (Вла-
димир). Родина. Дорадо. Радари. Домино. Оди-
тор. Оботор. Бобина. "Никита". Иконом. Аполон.
Емитер. Сатира. "Косара". Кабели. Колети. Ки-
моно. Маноле. Сепаре. Панама. Анорак. Бака-
ри. Абонат. Норина. Иранит. Трасат. САМАРА. Ки-
тара. Тикери. Ретина. "Нани-на". Тамана. Мали-
ка. "На мама". Танали. Лириди. "Ралеви". Табела.
Аманат.

Днес облачността ще бъде променлива, валежи ще има само на
изолирани места в планините и южната половина на страната.

Вятърът ще бъде слаб, само на изток - до умерен, от североиз-
ток-север.Ще бъде по-хладно, с температури от 23 до 27, само в
крайните западни и южни райони до  около 28, 29 градуса.

В София максималната температура ще достигне 28 градуса.
В събота и неделя ще има променлива облачност, намаляваща

през втория ден до незначителна. Почти без валежи. Максималните
температури ще са от 21 до 26 градуса. Ще духа слаб, до умерен
североизточен вятър.

Чувствително ще се понижат и минималните температури, като в
неделя ще са в интервала от 6 до 12 градуса в повечето места.

В началото на следващата седмица ще има незначителна
облачност, като повече ще бъде тя на югоизток. Там, главно по
Южното Черноморие, са възможни слаби превалявания.

Минималните температури ще са най-често от около 6 до 12
градуса, а дневните - от 22 до 27.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Първият удар на Джеки
Чан" - екшън, комедия (Хонконг, 1996), в

ролите: Джеки Чан, Джаксън Лу, Ани Ву, Бил
Тънг, Юрий Петров и др.
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Председателят на
парламентарната Комисия
по културата и медиите
Вежди Рашидов връчи
почетния плакет на На-
родното събрание на
Антон Дончев за изключи-
телния му принос в бъл-
гарската култура и духов-
ност. Това стана на специ-
ална творческа вечер,
посветена на 90-годишния
юбилей на живия класик
на българската литерату-
ра.

Вежди Рашидов се
обърна към Антон Дончев
с думите: "Скъпи учителю,
има хора, които срещаш
по пътя си и научаваш

Строителството на "Саграда Фамилия" няма да завърши
за 100 годишнината от смъртта на Гауди
Заради пандемията завършването на катедралата "Саграда
Фамилия" в Барселона няма да стане. Това бе планирано за
100-годишния юбилей от смъртта на архитекта й Антонио Гауди.
Гауди е испански архитект от Каталония, един от най-големите
новатори в областта по негово време. Характерният му стил е
смесица от неоготика и ар нуво. Като водещ е каталонският
модернизъм. Катедралата "Светото семейство" е най-емблема-
тичният паметник на неговото майсторство.

Пит и Анистън се събират на екрана
Актьори участват в четене на живо на комедията от 1982 г.
"Щури времена в Риджмънт Хай". Това ще бъде гледано и чуто
на 17 септември, когато филмът отбелязва своята 38-а годиш-
нина. Всички участници в онлайн благотворителния проект
седят в дома си. Освен Брад Пит и Дженифър Анистън са и
Джулия Робъртс, Морган Фрийман, Матю Макконъхи.

�
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вото и науката", се обърна
Вежди Рашидов към акад.
Антон Дончев. В изпълне-
но с мъдрост слово авто-
рът на "Време разделно"
заяви: "В момента целият
свят и нашата държава
играят най-страшната
партия шах с реалността.
Големият проблем на
нашето време е бързината
на местенето на ходовете.
В класическия шах на
двамата играчи се дават
два часа и половина.
Днес е друго: моят син
играе на компютъра си
шах с Ричард Брансън. Те
играят партии по една
минута. И нашите полити-

ци трябва да се научат да
играят партии по една
минута. Това, което днес
се случва, е липса на
реакции...

Протести - цели два
месеца и половина, резул-
тат - никакъв. Защо е
това? Ние оставихме
света, оставихме Бълга-
рия, без да се разберем
за правилата, по които се
местят ходовете - това е
елементарната етика,
търсене на равновесие
между доброто и злото.
Това са проповядвали и
нашите богомили. "Време
разделно" е точно роман,
който говори за избора.

За толкова време не
можахме да напишем
една елементарна етика
как се местят ходовете на
доброто и злото. История-
та не се разкайва. Благо-
даря на всички вас, че
дойдохте на моя празник!
Той е една свещ! Вие
увеличавате светлата
армия на хората, за които
се сещам с добро!" Воде-
щият на тържеството,
писателят и издател Иван
Гранитски завърши вечер-
та, парафразирайки Андре
Мороа: "Антон Дончев е
другото име на човешкото
достойнство и класическо-
то съвършенство!"ççççç

Нова и интересна изложба за
ценителите на изкуството в гале-
рия "Сердика" на Женския пазар.
Това е "Гравитационен тласък" -
най-новите творби маслена жи-
вопис и рисунки на Деля Чауше-
ва. Откриването бе на 16 сеп-
тември .

Експозицията ще може да бъ-
де видяна до 17 октомври. В га-
лерия "Сердика" са подредени
маслени платна голям формат, ри-
сунки, изпълнени с пастел и въг-
лен. Те откриват на зрителите не-
подозиран свят от абстрактни
форми и енигматични пространс-

Самостоятелна изложба, наре-
чена "Архитектурно наследство от
столицата, страната и Европа,
изобразено с акварел", показва
арх. Белин Моллов по повод Деня
на София. В изложбената зала на
Държавна агенция "Архиви" ще се
насладите на красиви картини, ко-
ито разказват история, имат за цел
да фокусират вниманието върху
впечатляващи сгради и ансамбли
от София. За да се разшири пред-
ставата за контекста, в който се е

Äåëÿ ×àóøåâà "ïðåäèçâèêà" "Ãðàâèòàöèîíåí òëàñúê"

тва, създадени от художничката и
инспирирани от чудесата на уни-
версума.

Всички творби Деля Чаушева
избира да нарече "Гравитационен
тласък", като заглавието на сери-
ята рисунки е "Пътуваща в сенки-

Àðõèòåêòóðíîòî íàñëåäñòâî â
àêâàðåëèòå íà àðõ. Áåëèí Ìîëëîâ

Това са трети издания на интересните четива. В
"Шести отдел" се разказва за дейността на уникал-
ната структура на Държавна сигурност, получила
известност едва след 1989 г. Авторът е дългогоди-
шен служител и последен началник на отдела и от
позицията на своя опит "от първо лице" разказва
увлекателно и компетентно за пресичането на прес-
тъпната дейност и предотвратяването на вредни за
държавата последици в няколко направления: по-
литическо, икономическо и опазване на културно-
то наследство. Особено интересен е разказът за
оперативното наблюдение с превантивна цел вър-
ху членовете на семейството на Тодор Живков.
Както и разработката и разследването на Живков
след Ноемврийския пленум на ЦК на БКП 1989 г.

В сборника с портрети и есета "Български об-
рази" проф. Димитър Иванов разгръща широка

ÊÍÈÃÈ

Издателство "Земя"

пусна на пазара

две нови заглавия

с автор

проф. Димитър

Иванов:

"ШЕСТИ ОТДЕЛ" и

"БЪЛГАРСКИ

ОБРАЗИ"

панорама на лица и характери във вековната ни
история: от тракийските богове, през среднове-
ковните светци войни и владетели до политици и
държавници на XX и XXI век. Представени са "в
обем и в цвят" българи, които вече са се записа-
ли в историята или в момента я пишат. Сред тях
са държавни глави и министър-председатели от
Царство България, от Народната република и от
днешния ден. Наред с тях са представени писате-
ли, дипломати, генерали, спортисти. Присъстват
и образи "в негатив" - политически ренегати и
лицемери, олигарси и силови босове - всеки от
тях със следа в обществената памет.

Заявки за книгите може да направите в ре-
дакцията на в. "Земя" - София 1000, ул. "Пози-
тано" 20а, тел: 02/ 944 10 26, или на e-mail:
zemia_core@abv.bg. Цена по 10 лв. за книга.

те". Чаушева работи абстрактна-
та живопис, като с времето изг-
ражда свой собствен разпозна-
ваем и устойчив почерк. Художес-
твеното й образование е беляза-
но от две значими имена в полс-
кото изкуство - завършва специ-
алност "Живопис" при проф. Йе-
жи Новошелски в Краковската ху-
дожествена академия "Ян Матей-
ко", а като втора специалност -
"Графика" при професорите Вей-
ман и Буш. Авторката има зад гър-
ба си много изложби в страната
и чужбина, носител е на нацио-
нални и международни награди.ççççç

развивала архитектурата на сто-
лицата и на България като цяло,
селекцията е допълнена и с архи-
тектурни обекти от Европа. Нав-
сякъде по света архитектурните па-
метници са част от културно-исто-
рическото наследство на градове-
те. Това потвърждава и авторът на
изложбата  "Архитектурно наслед-
ство от столицата, страната и Ев-
ропа" арх. Белин Моллов. Излож-
бата може да бъде разгледана до
30 септември.

Æèâèÿò êëàñèê íà áúëãàðñêàòà ëèòåðàòóðà å
íàãðàäåí ñ Ïî÷åòíèÿ çíàê íà ïàðëàìåíòà

истини, които преобръщат
живота ти за добро, чест
и човеколюбие. Има
творци, които успяват да
извлекат и от най-мрачни-
те дълбини на миналото
светъл лъч за вяра в
бъдещето. От твоето
изключително творчество
можах да направя извода,
че  изгубеното злато
може да се намери, но
изгубеното историческо
време - никога. От самото
начало на нашето запоз-
нанство разбрах, че
животът ти е осветен от
светлината на музите-
вдъхновителки и покрови-
телки на словото, изкуст-
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