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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!
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Капитанът на Левски Николай Михай-
лов ще се сбогува с отбора след
двубоя с Ботев (Пловдив) в Коматево,
според информация на БЛИЦ. Фаворит
за подписа на Михайлов е турският
Ерзурум, като остават съвсем малки
детайли за уточняване. От клуба вече
идваха два пъти да наблюдават
изявите на Михайлов и да водят
преговори с мажоритарния собственик
на "сините" Наско Сираков. ç
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О ткровено признание
направи бившата
депутатка от ГЕРБ
Джема Грозданова,

Беларуският президент Александър
Лукашенко отхвърли решението на
редица страни да не признават него-
вата легитимност след президентските
избори от 9 август, опорочени от
предполагаеми измами и репресиите
срещу последвалите масови протести,
предаде "Франс прес" и БТА. "Те кре-
щят, че не ни признават. Знаете ли,
никога не сме искали от тях да ни
признаят, да признаят нашите избори,
да признаят нашия преизбран прези-
дент", заяви Лукашенко. ç

Ìèñèÿòà íà ÁÑÏ
å ïðîìÿíàòà
íà Áúëãàðèÿ

Ìîíîïîëèñòèòå âñå ïîâå÷å
òåðîðèçèðàò ãðàæäàíèòå,
îò÷åòå îìáóäñìàíúò

която "пристана" на
републиканците на Цветан
Цветанов. Тя заяви, че е
напуснала партията
майка, защото: "нямахме
силата да ратифицираме
споразумението с Канада,
т.н. СЕТА, и Истанбулската
конвенция, не се присъе-
динихме към пакта за
миграция" - край на
цитата.

Напомняме на забра-
вилите, че най-мощният
глас срещу тези вредни
за България политики бе
на БСП, която от самото
начало отказа безприн-
ципна колаборация и
властови облаги от ГЕРБ.
Позицията на социалисти-
те бе подкрепена от
широк кръг политически
партии и организации -
леви, десни, патриотични,
от синдикати и бизнес,
от Българската право-
славна църква  и Мюф-
тийството.

Това са само три от
казусите, по които БСП
беше категорична опози-
ция и реален коректив на
вредните за страната
решения в последните
четири години. БСП бе и
най-яркият защитник на
парламентаризма, като се
противопостави на
диктата на мнозинството
и грубото поведение на
председателя на НС
Димитър Главчев, който
беше отстранен заради
това. Социалистите
предизвикаха дебати и
вотове на недоверие за
корупцията, екологията и
здравеопазването.
Системно и последовател-
но разкриваха тежките
провали и престъпленията
на властта и нейното
задкулисие.

Можем само да
съжаляваме, че Нацио-
налният съвет на БСП не
подкрепи инициативата
на Корнелия Нинова за
национална подписка за
оставка на Кабинета
"Борисов 3" през юни.
Ако подписката бе
стартирала, до началото
на протестите през
лятото щяха да бъдат
събрани стотици хиляди
подписи, а БСП щеше
бъде естественият
авангард на недоволство-
то на българите, излезли
на улиците в България и
по света.

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА
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Общественият защитник
Диана Ковачева се отчете в
Народното събрание за дей-
ността на институцията си за
миналата година. Според об-
ществения защитник рекетът
над българите не е спрял или
намалял - най-много жалби
на потребителите отново са
срещу монополните дружества
- топлофикация, ВиК, енерго-
дружествата. Сериозен е и
процентът на оплакванията
срещу колектори, фирми за
бързи кредити.

Със 17% са скочили жал-

Летният сезон за бранша
приключва с 80% загуби

бите на потребителите през
2019-а до омбудсмана спрямо
предходната, потвърждава го-
дишният доклад за дейността.
Над 22 000 души са се обърна-
ли към институцията с подпис-
ки по конкретни въпроси. Пред
депутатите Ковачева посочи, че
получените жалби и сигнали
през 2019 г. са 12 916. В съ-
щото време приключените жал-
би и сигнали са 13 762. Тя от-
чете още, че през миналата го-
дина е сезирала 5 пъти Конс-
титуционния съд, има и 13 за-
конодателни инициативи.

30% îò çàåòèòå
â òóðèçìà ñà
íà óëèöàòà

Близо 30% от зае-
тите в туризма у нас за-
губиха работата си за-
ради пандемията от
COVID-19, съобщи
вчера изпълнителният
директор на Национал-
ния борд по туризъм
Полина Карастоянова
пред "Нова телевизия".
По думите й вътрешни-
ят пазар няма потен-
циал да генерира ръст
на приходите, който ид-
ва от международния
туризъм. "Чужденците,
които посещават Бъл-
гария, по данни от 2018
и 2019 г. са над 9 ми-
лиона. Очевидно бъл-

гарският пазар не е го-
тов да произведе така-
ва цифра. 2 милиона
би бил абсолютният
максимум, ако всички
български граждани
имат възможността да
почиват в страната",
каза още тя.  Прогно-
зите показват загуба на
туристи от летния  се-
зон в рамките на бли-
зо 80%. Полина Кара-
стоянова е категорич-
на, че след COVID-19
българският туристи-
чески сектор не би мо-
гъл да продължи да съ-
ществува по познатия
начин досега. < 4
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Инициати-
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в училище.



ÁÚËÃÀÐÈß ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

2 25.09.2020

Върховенството на
националния интерес и
защитата на националната
сигурност са абсолютен
приоритет, каза пред
журналисти президентът
Румен Радев по повод
изгонените от страната
руски дипломати. Той бе в
Трета изтребителна авио-
база "Граф Игнатиево",
където се провежда лета-
телна тренировка "Тракий-
ска пепелянка 2020",
съобщи БТА. Радев подчер-
та, че в случая не може да
има никакъв компромис и
допълни: "Аз се надявам и
службите, и прокуратурата
да са събрали необходи-
мите достатъчно и ефек-
тивни доказателства, за да
бъдат минимизирани и
дипломатическите послед-
ствия, защото винаги има
и такива." Много са въпро-
сите, на които да търсим
отговор, трябва да има и
ясна информация в какво
се състои този шпионски
скандал, както трябва да
имаме и ясен отговор на
публикациите в "Шпигел",
където има, и то сериозни,
обвинения, че държавното
управление на България се
е поставило в услуга на
управлението на чужда
страна, коментира още
държавният глава. Според
него това трябва да бъде
изчистено. Изобщо трябва
да подходим с много ясни
критерии и към всичко,
което уронва нашата
национална сигурност,
допълни президентът.
Запитан дали вижда

Ðóìåí Ðàäåâ: Âúðõîâåíñòâîòî íà
íàöèîíàëíèÿ èíòåðåñ å àáñîëþòåí
ïðèîðèòåò Äèàëîã ìîæå äà èìà

ñëåä ðàçêðèâàíå íà
èñòèíàòà çà âñè÷êè
êîðóïöèîííè ñõåìè,
êîèòî ñà ñå ñëó÷âàëè
è ïðîäúëæàâàò äà
ñå ñëó÷âàò â äúðæà-
âàòà, óòî÷íè
äúðæàâíèÿò ãëàâà

България в най-рискова-
та група за разпростране-
ние на COVID-19 сред стра-

Срещу колекторски фир-
ми, фирми за бързи креди-
ти и частни съдебни изпъл-
нители са голяма част от
жалбите до българския ом-
будсман по време на извън-
редното положение и пан-
демията от коронавирус. Хо-
рата се оплакват още, че са
останали без работа и до-
ходи и че достъпът на деца-
та им до образование е пре-
къснат, съобщи БНТ. Това се
разбра при дебатите в пар-
ламента по отчета на омбуд-
смана за 2019 г., когато ти-

Õîðàòà ñå îïëàêâàò îò êîëåêòîðñêè ôèðìè, íàðóøåí äîñòúï äî
îáðàçîâàíèå, ëèïñà íà ðàáîòà

Áúëãàðèÿ å â íàé-ðèñêîâàòà åâðîïåéñêà ãðóïà çà COVID-19

туляр първо беше Мая Ма-
нолова, а после - Диана Ко-
вачева. В двата месеца на
извънредното положение
институцията е приемала
жалби по телефона и он-
лайн, а броят им се е уве-
личил с около 30 на сто. За
четири месеца и половина
са приети 7 хил. жалби, обя-
ви Диана Ковачева. През
миналата година, когато ин-
ституцията получава най-ви-
сокия правозащитен статут
А от ООН, съдействие от ом-
будсмана са потърсили бли-

зо 50 хил. души. Жалбите са
над 13 хил, което е повече
от предходните години. Най-
често гражданите - 44 на сто
от тях, се оплакват от част-
ноправни субекти като ВиК

оператори, топлофикацион-
ни дружества, телекоми, ко-
лекторски фирми и частни
съдебни изпълнители. Дру-
ги 38 на сто се жалват от
държавни органи. Има оп-
лаквания срещу произвола
на колекторските фирми, за-
ради което омбудсманът
предлага да се въведе час-
тен фалит, срещу качество-
то на водата, заради което
се предлага цената да е по-
ниска при кал от чешмите,
срещу ниските пенсии, за-
ради което се предлага пре-
изчисляване и увеличаване
на минималната до линията
на бедността - 363 лв. ççççç

Открит ден на международното учение "Тракийска пепелянка 2020" се
проведе в авиобаза "Граф Игнатиево". В летателната подготовка

участваха самолети от ВВС на пет държави. Гости на учението бяха
президентът Румен Радев и посланикът на САЩ у нас Херо Мустафа.

пространство за диалог с
МС, Румен Радев отговори,
че е бил ясен по този
въпрос и много пъти го е
казвал - той не вижда
смисъл да го тикат в
постановка, в която диало-
гът да бъде индулгенция и
опрощаване за шкафчета-
та, за записи, за порочно
управление, за корупция.
По думите му, за да има
диалог, то той трябва да
бъде поставен на здрава
основа. Това ще рече с
разкриване на истината за
всички корупционни
схеми, които са се случва-
ли и продължават да се
случват в държавата,
уточни той. Защото, ако не
го направим, каквото и
управление да дойде от
тук- нататък, то ще бъде
със самочувствието и ще

продължава с този поро-
чен модел, че ще има
индулгенция за всички.
Затова трябва да сложим
край на индулгенциите, бе
категоричен държавният
глава. В авиобаза "Граф
Игнатиево" се проведе
медиен ден на тренировка-
та "Тракийска пепелянка
2020", чийто домакин е
военното формирование.
Пред официалните гости,
сред които бяха още
началникът на отбраната
адмирал Емил Ефтимов и
посланикът на САЩ у нас
Херо Мустафа, участници-
те изпълниха елементи от
съвместната подготовка.

Запитан от журналисти
кога българските ВВС ще
могат да използват F-16,
президентът Радев отгово-
ри, че в момента има

тотална реорганизация за
обучение, за поддръжка,
за инфраструктура - много
работа, за която, по
думите му, вече се натруп-
ват закъснения. Трябва да
я свършим, защото Бълга-
рия вече плати по-голяма-
та част от необходимата
сума и тепърва има да
плаща още, добави прези-
дентът с уточнението, че
срещу тези немалко пари
трябва да имаме качест-
во. Този самолет, F-16 -
блок 70, предоставя
широк спектър от боеспо-
собности и въпросът е
ние да можем да ги
оползотворим, а това
няма как да стане, ако не
свършим тази работа,
коментира държавният
глава. Президентът под-
черта, че нальотът на
българските летци тази
година е катастрофално
нисък и препоръча за
причините да се пита
Министерството на отбра-
ната. Той уточни, че е
имал многократни срещи
и подканвания за уточня-
ване какви стъпки трябва
да бъдат предприети,
защото според него се
искат много по-енергични
действия, коментира
БТА. ççççç

ните членки, сочи оповес-
тената вчера  последна
оценка на риска на Евро-
пейския център за превен-
ция и контрол на заболява-
нията, предупреди БНР. Ди-
ректорът на Центъра Андреа
Амон съобщи, че има три
групи - с нисък, умерен и
висок риск. Последната гру-

па са страни със силно
обезпокоителни тенденции.
В тях ние виждаме увели-
чен брой на старите случаи,
нарастване на съотношени-
ето на хоспитализирани и
остри случаи, което веро-
ятно се дължи на това по-
вишение. В тези страни се
наблюдава и увеличение на

обявените смъртни случаи.
Там рискът е висок, особе-
но за уязвимите хора, обяс-
ни Андреа Амон. В оценка-
та се посочва, че нараст-
ването на оповестените
смъртни случаи се наблю-
дава от 13 септември в Бъл-
гария, Хърватия, Чехия, Ун-
гария, Малта, Румъния и Ис-

пания. В някои региони на
тези страни здравното
обезпечаване вече е под
натиск, с висок процент за-
етост на леглата в болни-
ците и интензивните отде-
ления и високо ниво на умо-
ра сред здравните работни-
ци, се подчертава в доку-
мента, коментира БНР. ççççç
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От стр. 1

Днес социалистите
са най-яркият и
искрен защитник на
българската Консти-
туция, която Борисов
се опита да превърне
в разменна монета
за печелене на
време.

БСП не беше
креслива опозиция,
както ни внушават
послушните и при-
съдружни на властта
медии. Това е партия-
та с ясна визия за
промяна на порочния
модел на управление
и предлагаща реални
реформи в здравна-
та, образователната
и социални система
на България. Няма
друга партия с по-
добна програма,
търсеща национален
диалог и дебат за
бъдещото управле-
ние.

През последните
години БСП премина
през тежки изпита-
ния, а най-прясното
бе прекият избор за
председател. Макар,
че се проведе за
първи път в 130-
годишната история
на партията, той
мобилизира партий-
ните членове и
доказа жизнеността
на социалистическа-
та идея и силата на
пряката демокрация.
След прекия избор
на Корнелия Нинова
за председател на
БСП идва времето, в
което на своя юбиле-
ен Петдесети конгрес
социалистите трябва
да покажат единство
и консолидация, да
изработят ясни
политики и да избе-
рат в партийните
органи подготвени и
идейни хора, носите-
ли на социалистичес-
ката нравственост.

Защото мисията
на БСП днес е Про-
мяната за България -
преодоляване на
мафиотско-мутренс-
кото управление и
възраждане на соци-
алната държава!

Ìèñèÿòà íà ÁÑÏ
å ïðîìÿíàòà
íà Áúëãàðèÿ
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В Декларация на ПГ на
"БСП за България" се казва:
"Ден след като отбелязахме
Независимостта, се състоя
нов масов протест. Мнозина
отново поискаха независи-
мост. Този път от собствено-
то си управление. Недовол-
ството не стихва. Протести-
те не намаляват. Оставайки
слепи и глухи за исканията
на гражданите, задълбоча-
вате още повече политичес-
ката криза.

Госпожи и господа
управляващи, според
действащата Конституция,
която толкова ви пречи,
основополагащи принципи
за обществото ни са:
социална и правова държа-
ва, в която другите закони
не могат да противоречат
на Конституцията. Съжаля-
вам, че има нужда да
напомняме това.

Проектът ви за конститу-
ция показа отношението ви
към държавата и волята ви
да се задържите на власт с
цената на конституционния
ред и два плажа.

Този опит беше осъден и
обезсмислен от гражданс-
кото общество и опозицията
в наше лице. Затова втори-
ят ви опит да спечелите
служебно избори намери
място в проект за Изборен
кодекс. Той е еманация на
управлението ви. В преход-
ни и заключителни разпо-
редби между две четения
предложихте Конституцията
да се отменя чрез референ-
дум. Така поставяте под
въпрос базови човешки
права или дори териториал-
ната цялост на България.

Докато рушите основите
на правовата държава,
пътьом задължавате идното
поколение с 5 млрд. лв.
Докато раздавате 50 лв. на
българските пенсионери от
внуците им, си делите
онези 700 милиона, които
липсват от нашите данъци.

Така се превърнахте в
заплаха за националната
сигурност.

За 10 години създадохте

Çà ïúðâè ïúò Áîðèñîâ óñïÿâà äà îáåäèíè âñè÷êè ñðåùó ñåáå ñè, ñå êàçâà
â äåêëàðàöèÿ íà îïîçèöèÿòà

ÁÑÏ èìà ðåøàâàù ïðèíîñ çà ÷ëåíñòâîòî
â ÅÑ, ÃÅÐÁ íè îòäàëå÷àâà îò Åâðîïà

корупционен облик на
страната ни. Авторитетни
медии и НПО-та определят
България като страна със
системен проблем с коруп-
цията, която не отбелязва
никакъв напредък според
индексите и заема твърдо
първото място като най-
корумпираната страна в ЕС,
с нива на корупцията много
над средните за Съюза. И
като най-бедната държава с
увеличаващи се разлики с
останалите страни членки.

За над 70 дни протести
показахте колко безчовечни
можете да бъдете. Въпреки
заявката на Борисов, че
види ли кръв, подава
оставка - видяхме кръв,
боксове, газ, бой на студен-
ти, арести на журналисти и
граждани - а за всичко това
няма поета отговорност.
Няма извинение. Няма
оставка.

Не намериха отговор
записите, потвърдени от
международни лаборатории
като автентични. Снимките,
къщите в Барселона. Това
управление се превърна в
машина за усвояване на
заеми, европейски средства
и обществен ресурс по
некадърен и престъпен
начин.

Популистко-мутренското
ви управление показа анти-
европейската си същност и
ерозира някои от базовите
европейски ценности като:

Лични свободи - изразя-
ване на мнение.

У нас властта отговаря с
репресия на всеки, изразил
различно мнение или
подкрепа към протестите.
Заглушаването на критично
мнение е белег на тотали-
тарните режими. Критиците
на властта попадат под
незаконосъобразните удари
на прокуратурата, която е
готова да овъргаля в лична
кореспонденция всеки
неудобен. Никой не е
неуязвим от подобна атака,
доказа безпрецедентното

нахлуване в президентската
институция на въоръжени
мъже.

Върховенството
на закона.

Въпреки Конституцията,
въпреки законите изслушва-
нето на премиера Борисов
и главния прокурор Гешев
се оказва трудна задача за
българския и дори за
европейския парламент.
Комисията по граждански
свободи, правосъдие и
вътрешен ред на Европейс-
кия парламент (LIBE)  пре-
дизвика изслушване във
връзка с шкафчетата с пари
и къщата в Барселона.
Както и за разследването
или липсата на разследване
от страна на главния проку-
рор Гешев. В отговор
прокуратурата опита да
манипулира обществото с
лъжа, че сама е предизви-
кала изслушването, а
изпълнителната власт
открито излъга за съдържа-
нието на разговорите, като
ги интерпретира в своя
полза. Всичко това бе
изобличено от представите-
ли на ЕП с цената на
авторитета на България в
Европа.

Демокрация.
Един от основните

принципи на демокрацията е
разделението на властите. У
нас, макар Цвета Караянче-
ва да е формално "начал-
ник" (както се изразява
премиерът), ставаме свиде-
тели на унизително, дивашко
отношение от страна на
изпълнителната към законо-
дателната власт. С мълчали-
во съгласие г-жа Караянчева
превърна стола на предсе-
дателя от най-авторитетното
работно място в службица в
угода на премиера.

Зачитане на човешкото
достойнство.

Не откъде да е, а дирек-
тно от Брюксел Борисов
обяви, че дядото на бития

студент Евгени Марчев не
ни е дал да учим в чужби-
на. Протестиращите бяха
наричани от властта майму-
ни, утайка и платени метеж-
ници. В стила на това
управление, което нарече
деца с увреждания "уж
болни деца". Млади образо-
вани хора бяха обругани от
власт, която не просто не
говори чужди езици, а не
говори на един език със
своите граждани.

БСП има основна роля в
приемането на България в
ЕС. Затова не можем да
приемем, че правителството
на Борисов ни отдалечи от
съседните ни държави, а
пропастта става все по-
голяма във всяко отноше-
ние.

В следващия програмен
период Европа обвърза
средствата по кохезионните
фондове с върховенството
на закона и зелената
икономика. По отношение
на върховенството на
закона - не виждаме сми-
съл да привеждаме приме-
ри - вие сте рецидивисти в
потъпкването му. По отно-
шение на екологията сте
екологични пиромани. С
вноса на боклук, бетонира-
ното Черноморие и хотели-
те - подпорни стени, най-
мръсния въздух и очертава-
щото се безводие, вие не
давате европейска перспек-
тива на страната ни.

Нито опитите да купите
хората, нито опитите да ги

сплашите, нито смяната на
едни министри с други, нито
обвиненията към авторитет-
ни европейски медии, че са
взели пари, за да ви крити-
куват, ще ви спечелят време
и легитимност. Няма да
заглушите критиката, няма
да ни направите трето
качество хора. Защото
всички проучвания показват,
че мнозинството българи
подкрепят протестите, искат
предсрочни избори и остав-
ка на правителството.
Включително българите в
чужбина. За първи път
Борисов успява да обедини
всички срещу себе си.

Преди избухването на
протестите, въпреки всичко,
не вярвахме, че гражданите
за европейско развитие на
България ще бъдат основна-
та пречка пред европейско-
то развитие на страната. Че
именно вие ще се превър-
нете в най-голямата заплаха
за европейския облик на
страната ни. Ще останете в
историята с позорния си
край и упорития отказ да го
приемете достойно. Въпро-
сът, който стои пред нас, е
каква цена ще плати Бълга-
рия и колко време ще ни е
необходимо да поправим
стореното от вас.

България се събужда
ужасно бавно, но Слънцето
е вече изгряло. Ще се
става!", заяви народният
представител Явор Божан-
ков, който изчете деклара-
цията в НС. ç

Явор Божанков

Днес в Столичния
общински съвет, докато
под прозорците на Общи-
ната протестиращите
искат да сложат край на
корумпираното управле-
ние на ГЕРБ и да проме-
нят веднъж и завинаги
мафиотския модел на
управление на страната,
управляващите от ГЕРБ
заедно с присъдружната
им ВМРО взеха  поредно-
то лобистко решение в
ущърб на жителите на
София.  На заседанието
на Столичния общински

Ñîöèàëèñòèòå ñå ïðîòèâîïîñòàâèõà íà ëîáèñòêî ðåøåíèå íà Ñòîëè÷íà îáùèíà
съвет беше направено
поредното "оптимизиране"
на транспортната схема
на масовия градски
транспорт. Всъщност
обаче става въпрос за
сериозно влошаване на
транспортното обслужва-
не в редица квартали и
за закриване на нощния
транспорт на европейска
столица. За сметка на
това обаче се дават
допълнителни 600 000
лева на година на частен
превозвач, който все още
стопанисва 16 линии от

градския транспорт срещу
135 млн. лева.

БСП отдавна, на
всички свои форуми и
във всички свои решения,
се обяви срещу безраз-
борното и лобистко
отдаване на концесии на
държавно и общинско
имущество и дейности в
полза на частни операто-
ри.  Пускането на две
отделни линии по направ-
лението на автобуси 21 и
22 за Войняговци и Под-
гумер показва двоен
стандарт при решаването

на съдбата на различните
линии в София. От самия
доклад на вносителите на
тази точка става ясно, че
други райони в града
имат далеч по-голяма
нужда от повишаване на
качеството на транспор-
та, но очевидно ГЕРБ
взеха поредното необос-
новано и лобистко реше-
ние. Всъщност процедура-
та по пускането на тези
линии е порочна от
самото начало на подпис-
ване на договора с фир-
мата превозвач. Сега

договорът с нея остава
непроменен, но въпросът
е същите ли са линиите и
автобусите като обявени-
те в първоначалната
обществена поръчка.

От БСП призоваваме
всички общински съветни-
ци да не подкрепят пове-
че порочните и лобистки
практики на Столичната
община. БСП е била
категорично против
концесионирането както в
комисиите, така и в
Столичния общински
съвет. ç
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COVID-19 èçõâúðëè íà óëèöàòà
30% îò çàåòèòå â òóðèçìà
Ëåòíèÿò ñåçîí çà áðàíøà ïðèêëþ÷âà
ñúñ çàãóáè îò 80%

Във вътрешен план Българс-
ката банка за развитие е изгу-
била своя имидж на банка, коя-
то помага на малкия и среден
бизнес, а с действията си пре-
дизвиква лош имидж на Бълга-
рия по света. Това каза в преда-
ването "Преди всички" Христо
Михайловски, който ръководи
Българската агенция за кредитен
рейтинг. "Българската банка за
развитие много отдавна във вът-
решен план не изпълнява тези
функции, с които бе създадена
1998 година - с цел да помогне
на малкия и средния бизнес. Ние
в момента виждаме, че и дър-
жавата я използва да лъска, да
може да направи привлекател-
на системата. Тя е използвана
не по предназначение."

В коментара си по междуна-
родното разследване за пране на
пари през водещи световни бан-
ки, в което са замесени и имена
на български банки, Христо Ми-
хайловски посочи, че трябва да
се помисли какво влияние могат
да окажат тези разкрития върху
банковата система, отделните
банки и в глобален план. Парите
идват от страни с доста развити
банкови системи и сериозен кон-
трол, подчерта експертът. "Тези
депозити, които са били преве-
дени, които влизат и излизат от
тези банки, те не могат да пре-
дизвикат никакъв риск, функцио-
нален, ликвиден риск. Единстве-
ното, което могат да предизви-
кат, това е репутационен риск",
изтъкна Христо Михайловски и от-
беляза, че този репутационен
риск ще бъде външнополитичес-
ки и външноикономически.

Българската банка за разви-
тие излезе с позиция по повод
изтеклите документи от финан-
совото разузнаване на САЩ, из-
вестни като досиетата "FinCen".
В разследването на Международ-
ния консорциум на разследва-
щите журналисти е спомената
Насърчителна банка (старото име
на ББР - бел.ред)  като участник
в сделка през 2016 г., опреде-
лена като съмнителна.

"Групата на Българска банка
за развитие следва стриктна по-
литика за предотвратяване на
финансовите престъпления, из-
пирането на пари и финансира-
нето на тероризма, съгласно
изискванията на българското и
международното законодателст-
во", се подчертава в позицията
на ББР.  Уточнява се също, че в
банката действат вътрешни пра-
вила и функционира специали-
зирана служба, която извършва
комплексни проверки на клиен-
тите и осъществява комуникация
с компетентните органи.

В разследването на Между-
народния консорциум на разс-
ледващите журналисти са заме-
сени имената на три банки, опе-
риращи в България. Паричните
операции, маркирани като съм-
нителни, са в размер на над 60
млн. долара. ç

Õðèñòî Ìèõàéëîâñêè:
Ñ äåéñòâèÿòà ñè ÁÁÐ
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Туристическият сектор
в България изпраща най-
трудния летен сезон със
спад на туристите близо
80%. Така обобщи резулта-
тите за сектора изпълни-
телният директор на
Националния борд по
туризъм Полина Карастоя-
нова пред "Нова телеви-
зия". Увеличеният брой
туристи по Южното Чер-
номорие тази година
експертът обясни като
умалена картина на
голямата. По думите й
вътрешният пазар няма
потенциал да генерира
ръст на приходите, той
идва от международния
туризъм. "Чужденците,
които посещават Бълга-
рия, по данни от 2018 и
2019 г., са над 9 милиона.
Очевидно българският
пазар не е готов да
произведе такава цифра.
2 милиона би бил абсо-

лютният максимум, ако
всички български гражда-
ни имат възможността да
почиват в страната", каза
още тя.  Прогнозите
показват загуба на турис-
ти от летния туристически
сезон в рамките на близо
80%. "Това са данни,
верни не само за Бълга-
рия, но и за конкурентни
наши дестинации", посочи
Карастоянова.

Във връзка с анонса за
рестарт на сектора тя
обясни, че се работи
успоредно по два плана.
"Единият екшън план е как
да се справим с предстоя-
щия зимен сезон и с
летния през 2021 г. Комен-
тира се и проблемът от
възможни фалити и невъз-
можността да се обслуж-
ват кредити. Така може да
се окаже в един момент,
че банковият сектор е
собственик в туризма.

Това е една много лоша
перспектива", отбеляза тя.

Полина Карастоянова е
категорична, че след
COVID-19 българският
туристически сектор не би
могъл да продължи да
съществува по познатия
начин досега. "Държавата
следва да влезе като
инвеститор. Да се зало-
жат генерални планове за
развитие на инфраструкту-
рата до туристическите
обекти, като помощ за
тяхната социализация",
уточни тя.

По думите й голяма
част от работните места в
сектора са били запазени.
"Това беше възможно със
социално-икономическите
мерки. Близо 25-30% от
заетите обаче загубиха
работата си в туристичес-
кия сектор поради невъз-
можността той да функци-
онира", заключи Карастоя-
нова.  Хотелите, които
успяха да отворят и
посрещат туристи това
лято, ще затворят до края
на септември, прогнозира
Карастоянова. ç

П О К А Н А

Управителният съвет на ЗК "БАЛАКЛИЯ" - с. Саранци със седалище и адрес
на управление в с. Саранци, община Горна Малина, Софийска област, основание
ЗК и чл. 26 от Устава на кооперацията свиква редовно общо събрание на
кооперацията на 08.10.2020 година в 09.00 ч. в седалището на кооперацията в
читалището на с. Саранци, община Горна Малина, Софийска област, при следния
дневен ред: 1. Освобождаване на членовете на Управителния съвет поради изти-
чане на мандата им и избор на нови членове на Управителния съвет. 2. Осво-
бождаване на членовете на Контролния съвет поради изтичане на мандата им и
избор на нови членове на Контролния съвет. 3. Освобождаване на Председателя
на Управителния съвет поради изтичане на мандата му и избор на нов Предсе-
дател на Управителния съвет. 4. Разглеждане на предложение и вземане на
решение за отчуждаване на имоти, собственост на кооперацията. 5. Разни;
Член-кооператорите и/или техните пълномощници се регистрират за участие в
общото събрание до 09.00 ч. срещу представяне на лична карта за член-коопе-
раторите, а за пълномощниците - и срещу представяне на нотариално заверено
пълномощно. При липса на кворум на основание чл. 28, ал. 2 от Устава на
кооперацията събранието ще се проведе в 10.00 ч. в същия ден и на същото
място. Писмените материали по дневния ред са на разположение на член-коопе-
раторите в седалището на кооперацията всеки работен ден от 13 до 16 ч.

С УВАЖЕНИЕ: /В. Христов - Председател на УС/

Удължават се срокове-
те за възражение срещу
съставен акт и за оспор-
ване на наказателните
постановления съответно
от три на седем дни и от
седем на четиринадесет
дни. Това решиха на пър-
во четете депутатите с про-
мени в Закон за админис-
тративните нарушения и
наказания (ЗАНН).Измене-
нията в закона са в над
40 параграфа, променят се
основни положения по от-
ношение на администра-
тивните нарушения и на-
казания, включително и се
въвеждат нови институти
като този на споразумени-
ето.

Регламентира се въз-
можността за сключване
на споразумение между
наказващия орган и нару-
шителя. В такъв случай той
ще плаща 70% от минимал-

Äúëæèì ñàìî 80% îò ãëîáàòà, àêî íå
îáæàëâàìå íàêàçàòåëíîòî ïîñòàíîâëåíèå
è ïëàòèì â 14-äíåâåí ñðîê

Ïîëîâèíàòà îò àëêîõîëà íà ïàçàðà
å íåëåãàëåí, îïëàêâàò ñå ëîçàðè

но предвидената глоба. А
ако не е предвиден мини-
мум, санкцията ще се оп-
ределя "по договаряне
между страните", но не
трябва да е повече от 70%
от половината от максиму-
ма. Предложение за спо-
разумение ще може да
прави нарушителят - в 14-
дневен срок от връчване
на акта, както и наказва-
щият орган след получава-
не на преписката.

С промените се дава
бонус за бързо плащане на
глобата - нарушителят ще
дължи само 80% от нея,
ако не обжалва наказател-
ното постановление и пла-
ти в 14-дневен срок. Ако
обаче наред с глобата, му
бъде наложено и друго на-
казание, той ще може да
обжалва наказателното
постановление в тази му
част. ç

Според данни на лоза-
рите поне половината ал-
кохол на пазара е нелега-
лен. А условията, при които
е произведен, са далеч от
стандартите за хигиена и
качество. Затова произво-
дители и преработватели на
грозде искат държавата да
затегне контрола и да про-
вери пътя на гроздето, пре-
даде "Нова телевизия".

Качеството на всяка ед-

на партида вино, произве-
дена у нас, се следи в ла-
бораторията на Агенцията
по лозата и виното. Очак-
ванията са тази есен ви-
нарските предприятия да
приберат и преработят по-
не 115 млн. кг грозде. Ре-
колтата ще бъде идентич-
на като обем, но като тег-
ло ще е с 10% по-малко от
миналата година заради су-
шата. ç
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На фона на ескалиращи
протести, тежка институци-
онална криза в държавата
между президент и преми-
ер и драматична вътрешно-
партийна битка в БСП
началникът на кабинета на
държавния глава Калоян
Методиев тръшна зад гърба
си вратата на "Дондуков" 2
с мотива: "Напускам прези-
дентската институция
поради разминаване в
оценките, методите и
целите на политиката (не в
конюнктурен смисъл)".

Ден по-късно Радев
лаконично се дистанцира
от него: "С моето решение
му давам свободата да
разкрие своя потенциал
другаде, стига да получи
доверието, което аз му
гласувах".

Това е вторият началник
на кабинета на държавния
глава, който го напуска, и
може би 20-ият от екипа на
президента, който бяга от
него в рамките на все още
незавършилия му мандат.

Какво се случва?

Защо Радев не успява
да задържи цивилните
експерти около себе си за
сметка на военните, с
които напълни администра-
цията на "Дондуков" 2?
Голямото текучество в
президентството не издава
ли липсата на администра-
тивен опит, на слаб кадро-
ви подбор и на неумението
да се създаде истински
екип?

Калоян Методиев влезе
като свежо попълнение
след напускането на
предшественика му Иво
Христов и Елена Йончева с
надеждата, че ще подсили
екипа на Радев с идеите си
за модерно правене на
политика, за силно лидерс-
тво и консенсусен подход
в работата между обитате-
лите на основните сгради в
Триъгълника на властта.

Оставката на Методиев
дойде ден след като той
застана редом до Нинова
на вечеря с екипа й в
Боровец след избора й за
пряк лидер на партията.

Седмица преди това
обаче Радев грейна на
една маса в Правец с
нейните най-върли опонен-
ти - Георги Гергов и Весела
Лечева - на сватбата на
сина на вицепрезидента
Йотова. На тържеството
единствените знаково
отсъстващи гости бяха

Êàêâè ñà öåëèòå íà
ïðåçèäåíòà?
Ïðèáëèæåíèòå íà Ðàäåâ ìó âíóøàâàò, ÷å âèñîêèÿò ìó ðåéòèíã å äîñòàòú÷åí
ìîòèâ çà ñúçäàâàíåòî íà ïàðòèÿ. Òîâà å èçêëþ÷èòåëíî èçìàìíà ïëîñêîñòВалерия ВЕЛЕВА

именно Корнелия Нинова и
Калоян Методиев.

Какво означава това?

Че Радев работи с
вътрешната опозиция
срещу Нинова - тази,
която го посочи за прези-
дент, която се пребори в
партията за неговото
налагане като кандидат и
която вдигна БСП, за да
го избере?

Че се разделя с начал-
ника си на кабинета само
защото е до Нинова, а в
същото време не пипа
хората си, уличени в
корупция и търговия с
влияние? Това двоен
стандарт ли е, или просто
купонът с Нинова е само
поводът за раздялата, а
разминаванията са много
по-дълбоки? "В оценките,
методите и целите на
политиката", пише лако-
нично Методиев, но това
изречение може да е
ключът към разгадаване
на конфликта в президент-
ството.

ОТНОШЕНИЕТО
КЪМ БСП

На 28 януари 2020-а
президентът Радев и
вицепрезидентът Йотова

дадоха редовната си
пресконференция, посве-
тена на третата годишни-
на от встъпването им в
длъжност. На въпрос на
"Дневник" дали ще търси
подкрепа от БСП за втори
мандат, Радев отговори
витиевато, сякаш бягайки
панически от БСП: "Тър-
сим подкрепата на всички
български граждани, които
искат промяна в демокра-
тична посока, които искат
развитие на България
като модерна държава...
Ако г-жа Йотова има нещо
предвид и за подкрепата
на БСП, да заповяда" -
"Не на този етап, г-н
президент", отговори
Йотова.

Но веднага изплува
споменът за думите й,
изречени преди четири
години - на 10 септември
2016-а в зала 6 на НДК
пред актива на БСП, в
навечерието на кампания-
та им за влизане в прези-
дентството. Тогава Йотова
директно предупреди
Радев: "Тук има достойни
хора, които особено през
последните години са
мачкани, обиждани,
гонени само заради това,
че са верни на БСП. И
най-малкото движение от

Ваша страна срещу тази
партия, няма да Ви бъде
простено".

Ако се проследят
внимателно изказванията
на Радев досега, ще се
види, че в нито едно от
тях той не е споменал
нито БСП, нито пък е
защитил онези "мачкани,
обиждани, гонени само
заради това, че са верни
на БСП", които фактичес-
ки го изстреляха на върха
на държавата.

Нещо повече - избра-
ният от БСП президент
демонстрира категорично
еманципиране от БСП.
Сред екипа му е разпрос-
транено мнението, че
столетницата няма заслуги
за избирането му. Ако пък
се върнем назад и се
вгледаме в служебния му
кабинет, ще видим, че там
имаше един-единствен
човек на БСП (Деница
Златева), но пък намериха
място цяла плеяда царис-
ти, десни и дори ГЕРБ-
ери, които днес са в
управлението на Борисов
- Боил Банов, Кирил
Ананиев, Малина Крумова.
И въпреки всички заявки
тогава за търсене на
отговорност от "Борисов
2", нищо не беше освете-

но. Дали от неопитност,
неразбиране, или някакъв
Едипов комплекс, не е
ясно, но фактите са
безкомпромисни - служеб-
ният кабинет на Радев
постла червения килим
пред "Борисов 3".

През цялото това
време Нинова и до днес е
коректна в отношенията
си с президента, нито се
натрапва, нито злоупотре-
бява с близостта си, но
публично винаги подкрепя
инициативите и позициите
му по националните
въпроси. Заради тези
свои принципи, че не
трябва да се меси в
назначенията в служебния
кабинет, тя понесе стои-
чески много критики от
съпартийците си.

И точно в разгара на
вътрешнопартийната битка
изненадващо стана ясно,
че президентството се е
превърнало в своеобра-
зен щаб на нейните
опоненти. Кирил Добрев,
Калоян Паргов са засича-
ни като посетители във
ВИП кабинетите на "Дон-
дуков" 2. Там работят и
двама членове на НС на
БСП, които странно защо,
но участват във всички

На стр. 6
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подписки срещу Нинова
за свикване на "нелегити-
мен" НС в критичните
месеци преди прекия вот.

Това е неочаквано
препозициониране на
Радев, за разлика от
стабилното поведение на
Методиев, който в публич-
ните си изяви години
преди да влезе в прези-
дентство, винаги е споде-
лял тезата, че Нинова има
лидерски качества и
голям политически потен-
циал.

ПРЕЗИДЕНТСТВОТО -
ТЕСЕН ПРИСТАН
ЗА РАДЕВ

Година след сядането в
президентското кресло
Радев постепенно зае
позицията да се заяви като
алтернатива на управлени-
ето на Борисов, навлизай-
ки яростно в полето на
партийното противопоста-
вяне и заемайки мястото
на БСП.

Затова вероятно е
предприета тактиката - да
се отслаби БСП, да се
стимулира хаос сред
редиците й, като се подк-
репи вътрешната опозиция,
и на този фон президентът
да изпъкне с високия си
рейтинг като единствената
алтернатива на управлени-
ето на ГЕРБ. Като доказа-
телство за това Радев
подчертано демонстрира,
че иска сам да води война-
та с Борисов, която откри
със сваляне на доверието
от кабинета му, с желание-
то за реваншизъм и стигна
до етапа на тотално инсти-
туционално противопоста-
вяне, което фактически
блокира държавата. Въпре-
ки че Корнелия Нинова
беше единственият полити-
чески лидер, отишъл на
площада заедно с парла-
ментарната си група още в
първия ден и час на про-
теста, за да изрази подкре-
пата си за президента
Радев.

Вдигнатият юмрук на
Радев беше емоционален
символ на порива му той
да е водачът на опозиция-
та - нещо, което изобщо не
е негов прерогатив. За
съжаление, в тази война
Радев изведе Егото си над
държавата.

В най-близкия му кръг
отдавна се чуват гласове с
настояване да създаде
президентска партия,
което, естествено, ще е
удар срещу столетницата и
предателство към тези,
които му осигуриха победа-
та през 2016-а. Доколко
тази партия ще е успешна,
е отделен въпрос.

"Румен Радев не е
президент на БСП... Прези-
дентът ще предложи про-
мени в Конституцията и
след това ще излезе нова
политическа формация на
хоризонта, която ще при-
познае целите на този
стратегически документ.
Това вероятно ще стане до

края на септември или до
началото на октомври".
Това, за което се мълвеше,
го каза директно в ра-
диоефира политологът
Слави Василев, бивш член
на екипа на Радев, който в
момента се явява един от
говорителите на тезите на
държавния глава.

Формулировката "Радев
не е президент на БСП" е
не "движение срещу тази
партия, което няма да му
бъда простено", както го
предупреди Йотова, а
обявяване на открита
война на БСП.

Приближените на Радев
му внушават, че високият
му рейтинг е достатъчен
мотив за създаването на
партия. Това е изключител-
но измамна плоскост,
защото рейтингът на Радев
има два компонента:
институционален и говоре-
нето анти-Борисов, анти
цялата политическа систе-
ма. От това обаче нищо
практически не е последва-
ло, защото Радев няма
нито една инициатива,
която за четири години да
е доведена докрай. А пък
да се заемеш с партийно
строителство, е къртовска
работа, за която се иска
политически опит и стаби-
лен екип и в която мерце-
десите и НСО няма да
помогнат.

КАК РАДЕВ ЩЕ ОГЛАВИ
ПРЕЗИДЕНТСКА ПАРТИЯ?

Като подаде оставка в
началото на следващата
година и така България ще
се изправи пред избори
две в едно - освен ако
вицепрезидентът Илияна
Йотова не приеме да
довърши мандата му,
каквато възможност дава
Конституцията. Това, разби-
ра се, към момента е една
хипотеза, но все по-ради-
калното поведение на
Радев спрямо изпълнител-
ната и законодателна власт
навяват на мисълта, че
неговият неистов стремеж
е реалната, а не предста-
вителната власт, каквато е
президентството.

Източници от Военното
министерство разказват за
опитите на държавния
глава да овладее отбрана-
та, финансовото разузнава-
не с цел да получи контро-
ла върху армията. Ако пък
се разгледа внимателно
Фейсбук страницата му, ще
се види, че много негови
последователи го призова-
ват да "въведе военно
положение", настояват
"крайно време е да изведе-
те армията" и "да вземете
управлението в свои ръце".
Излиза, че атакисткото
говорене се е оттекло при
Радев след разпада на
"Атака".

Дали това ляга в съзна-
нието му, не знаем, но
направи впечатление, че на
2 септември в речта си
при откриването на есен-
ната сесия на Народното
събрание пред полупразна-
та зала държавният глава

зачеркна всички партии,
включително и БСП, чиито
депутати единствени бяха
останали да чуят словото
му. Тази груба обида взри-
ви парламентарната група
на левицата, а заличаване-
то на партиите навя на
спомена за 1934 година.
"Той иска да е нещо сред-
но между Кимон Георгиев
и цар Борис III, които
забраниха партиите, закри-
ха Народното събрание и
суспендираха Търновската
конституция", коментират
историци.

Трудно ни е да допус-
нем, че Радев може да
стигне дотам, но че с
поведението си излиза
извън рамките на днешната
Конституция. Няма друг
президент в Европа, който
да е поискал "незабавна и
безусловна оставка" на
правителството (с подчер-
тано използване на воен-
ната терминология), на
премиера, на Народното
събрание и на главния
прокурор. "Това е прези-
дентът, който напълно
напусна конституционните
си правомощия", категори-
чен е проф. Петър-Емил
Митев. И не само той е на
това мнение.

Проблемът е, че Радев
или не съзнава това пора-
ди политическата си нео-
питност или е решил да
играе ва, банк срещу
системата, използвайки
общественото недоволство
срещу проваленото вече
управление на ГЕРБ и
дискредитирането на самия
Борисов. При легитимно
правителство да говориш
за служебно, е директно
влизане с бутонките в
Конституцията.

КЪДЕ СЕ РАЗМИНАВАТ
С КАЛОЯН МЕТОДИЕВ?

В публичните си изказ-
вания, преди да влезе в
президентството, Калоян
Методиев е застъпвал
тезата, че истинското
национално лидерство е
обединяване и водене в
обща посока, докато за
Радев лидерството, както
виждаме вече, е водене на
тотална война на всички
фронтове, без да осмисля,
че това е в противоречие с
конституционната парадиг-
ма на неговия пост.

Вероятно политологът е
искал да види в президен-
та истински лидер на
нацията, съвременен
европейски президент, а се
е сблъскал с един вкаран в
рамките на военната
професия генерал, който
избира конфронтацията
пред диалога. Вероятно не
е успял да му внуши, че се
намира в представителна
институция, където не е
прието да се привикват
министри да му докладват.

Усещането за битка-
джийството на всяка цена,
без оглед на политическите
последици, е в противоре-
чие със съвременните идеи
за водене на политика. И
вероятно на тази база се е

получило онова "размина-
ване в оценките, методите
и целите на политиката", за
което споменава Методиев.

Защото ходенето на
една вечеря в обкръжение-
то на лидера на политичес-
ката сила, която катапулти-
ра Радев на върха на
държавата, едва ли може
да бъде причината за
разрив. Може това да е
поводът, който да е прелял
чашата, но причините са
другаде.

Вероятно срещу довери-
ето, което дава, президен-
тът иска послушание или
поне споделяне на негова-
та визия за службата. Той
има право на това.

Но явно бързо са се
натрупали ценностни и
стратегически разминава-
ния, защото още от начало-
то на лятото прави впечат-
ление, че Методиев вече
не е в обкръжението на
държавния глава нито по
време на обиколките му из
страната, нито по време на
срещи в президентството.
Около Радев са неотлъчно
Димитър Стоянов, Николай
Копринков, Стефан Янев и
шефът на протокола.

ВДИГНАТИЯТ ЮМРУК
ВМЕСТО ПОДАДЕНАТА
РЪКА

Ако е решил да играе за
втори президентски ман-
дат, стъпвайки върху прези-
дентска партия и яхвайки
протеста, Радев най-
вероятно ще загуби. За да
влезе отново на "Дондуков"
2, той ще трябва да почука
на вратата на Нинова, на
Доган, на други големи
партии. За ДПС вратата му
е затворена. Ако разчита
на градската десница, няма
да му стигнат гласовете да
влезе и сред първите
трима.

Въпросът е какво ще
правят БСП и Нинова след
разграничаването на Радев
от тях. Може да допуснем,
че пред невъзможността да
намерят друг кандидат,
БСП отново ще го припоз-
наят. И той да разчита на
това. От средите на БСП
обаче започват да се
надигат недоволни от
агресивния му тон гласове.
А тепърва истината за него
ще излиза.

Вероятно Радев работи
с част от десницата. Прави
впечатление близостта му
с Цветан Цветанов, с
когото заедно действат по
програмата "Три морета",
насочена срещу Русия.
Бившият втори в ГЕРБ от
върл противник на Радев, в
момента за всеобщо
учудване сякаш е негов
говорител. Единствен от
политическите лидери
Цветанов се обяви за
служебен кабинет.

Вижда се, че Радев
прави открит флирт със
среди, които са далечни на
БСП. През февруари от
юридическия екип на
Радев си тръгна топюрист-
ката Невянка Кънева. На
нейно място президентът

назначи Иванка Иванова,
най-дългогодишния дирек-
тор на правната програма
на "Отворено общество" у
нас, което практически е
вкарване на Сорос в
президентството.

Има един факт, който
мнозина вероятно са
забравили, но той е клю-
чов към разгадаване на
отношението на Радев към
тези, които са му помогна-
ли.

На първия 24 май от
неговия президентски
мандат нито един от голе-
мите имена на българската
интелигенция, начело със
Стефан Данаилов, който
беше председател на
Инициативния му комитет,
не беше поканен на тър-
жеството в резиденция
"Бояна". Стефан Цанев,
Лиляна Стефанова, Антон
Дончев и още десетки
писатели, творци и актьори
не получиха поканите за
празника. И не ги намери-
ха. Вместо тях сред почет-
ните гости на тържеството
бяха главните редактори на
"Дневник", "Медиапул",
"Капитал" и други издания
от либералното политичес-
ко пространство. Ламбо си
отиде разочарован от "своя
президент", определяйки го
свойски с една дума "той
си е малко катил".

И да се върнем на
началото - за оценките,
методите и целите на
политиката.

Радев дойде с обещани-
ето за промяна. За честна
и прозрачна политика.
Четири години по-късно
няколко души от екипа му
са разследвани за подкуп
и търговия с влияние,
заемат длъжности в нару-
шение на закона, защото
са с отнет достъп до
класифицирана информа-
ция. А единствената служ-
ба, която е на негово
подчинение, НСО, се
разпада, като за четири
години смени четирима
директори.

За това време Радев
пропусна няколко шанса
да покаже, че е водачът
на нацията; държавникът
с най-висок рейтинг, който
да дава посоката; да
гради мостове на разби-
рателство; да успокоява
страстите, които водят
към разрушение в името
на държавността. Вместо
това той излъчва само
негативизъм и нападки.
Дори Първанов призна, че
би искал да чуе поне едно
позитивно послание на
Радев.

И днес 30 години след
драматичното начало на
Прехода ние отново сме
смразена, разделена
нация в отчайваща безпъ-
тица. А Радев днес се
оказва една от основните
пречки по пътя на нейно-
то единение. И то във
века на диалога, а не на
блоковото мислене.

От стр. 5

6

www.epicenter.bg

(С незначителни
съкращения,

заглавието е на ЗЕМЯ)
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Изложба, посветена на
100-годишнината от рожде-
нието на проф. Петър Ми-
хайлов се откри в изложбе-
ната зала "Георги Данчов -
Зографина" в Чирпан. Ор-
ганизатори на културното
събитие са община Чирпан,
Историческият музей в
града, Художествената гале-
рия Стара Загора, Народ-
ното читалище "Димитър
Данаилов-2013" и изложбе-
ната зала "Георги Данчов -
Зографина".

Проф. Петър Михайлов
е роден на 25 септември
1920 г. в Чирпан, автор на
фигурални композиции,
портрети и пейзажи, участ-
ник в редица международни
изложби в България и чуж-
бина, носител на ордени и
отличия, за постижения в
областта на изобразително-

Чирпан чества 100 години от рождението
на проф. Петър Михайлов

Регионалната библиотека в
Сливен стана на 65 години

Общо 27 саркофага,
погребани преди пове-
че от 2500 години, са
открити от археолози в
древен египетски некро-
пол, предаде Би Би Си.

Те бяха открити в
новооткрит кладенец в
свещеното гробище
Сакара, разположено
на юг от столицата
Кайро.

Тринадесет ковчега
са открити по-рано то-
зи месец, но още 14 са
били извадени тази сед-
мица, твърдят археоло-
зи. Сега откритието се
смята от експертите за
едно от най-големите
по рода си в египтоло-
гията.

Тринадесет ковчега
са открити по-рано то-

Откриха уникални погребения
на 2500 години в Египет

то изкуство, преподавател.
В камерната изложба "100
години проф. Петър Михай-
лов" са включени 21 твор-
би на проф. Петър Михай-
лов и негови ученици, сред
които известните художни-
ци Янаки Кавръков, доц. Ру-
мен Жеков, доц. Красимир
Добрев, доц. Красимир Ка-
рабаджаков, Румен Читов,
Пламен Монев.

Проф. Михайлов е пред-
ставен с 5 творби от фонда
на художествените галерии
в Чирпан и Стара Загора.
Щастливи сме, заяви худож-
никът Владимир Кондарев,
директор на Изложбената
зала "Георги Данчов - Зог-
рафина", че във фонда на
чирпанската галерия се съх-
раняват 4 картини на голе-
мия български художник.
Изложбата е до 5 ноември.

зи месец, но още 14 са
били извадени тази
седмица, твърдят архе-
олози.

Сега това се смята
от експертите за едно
от най-големите по ро-
да си в египтологията.

"Първоначалните
проучвания показват, че
тези ковчези са напъл-
но затворени и не са
били отваряни, откакто
са били заровени", се
казва в изявление на
министерството на ан-
тиките в Египет.

В изявлението се
добавя, че министърът
на антиките на Египет
Халед ал Анани пър-
воначално е отложил
публичното оповестя-
ване на находката, до-

като не посетил обек-
та, където е благодарил
на персонала за рабо-
тата му в екстремни ус-
ловия на дълбочина от
11 метра.

Най-ранните извес-
тни египетски пирами-
ди са открити именно
в района на Сакара, се-
лище северозападно от
Мемфис. Най-старата
от тях е пирамидата на
Джосер (строена от 2630
до 2611 г. пр. Хр.) по
време на Третата динас-
тия. Тази пирамида и
околният погребален
комплекс са дело на ар-
хитекта Имхотеп и се
смятат за най-старите
монументални структу-
ри от облицован камък
в света.

Регионалната биб-
лиотека "Сава Доб-
роплодни" в Сливен
чества 65 години от
създаването си. Про-
явите за празника ще
бъдат в рамките на
XXI I  национален
фестивал на детската
книга. Той ще се със-
тои от 23 до 25 сеп-
тември в Сливен, а
библиотеката е гла-
вен организатор.

В първия ден на
фестивала се открива
документална излож-

ба "Следи във време-
то - 65 години Регио-
нална библиотека
"Сава Доброплодни"
и изложба рисунки от
конкурса "Библиоте-
ката - моят остров на
съкровищата". Ще се
състои и кръгла маса
на тема: "Следи във
времето - 65 години
РБ "Сава Доброплод-
ни" и премиера на
сборника "Библиоте-
ката в моя живот".

Честването ще за-
върши с тържествен

концерт в Драматич-
ния театър "Стефан
Киров" с участието на
оперните певци Иван
Момиров, Даниела
Дякова, Марк Фаулър
и Симона Кодева, во-
кално трио "Хипно-
тик" и лауреати на на-
ционални и междуна-
родни конкурси от
клуба за спорни тан-
ци "Туида". Тазгодиш-
ното издание на фес-
тивала ще премине с
повече прояви на от-
крито.

Тадж Махал отваря врати при строги мерки
Световноизвестният

Тадж Махал отвори от-
ново след шест месеца.
Мавзолеят бе затворен
през март, когато в Ин-
дия бяха въведени мер-
ки за затваряне на ис-
торически сгради пора-
ди пандемията. Отво-
реният мавзолей може
да побере само 5 хиля-

ди посетители на ден
със строги епидемични
мерки.

Тадж Махал е една
от най-популярните ту-
ристически атракции в
света, посещавана от
до 70 хиляди души на
ден преди пандемията.
Цялото съоръжение бе
дезинфекцирано преди

отварянето и на посе-
тителите ще измерват
температурата на вхо-
да. Забранени са гру-
повите фотографии за-
ради спазването на со-
циална дистанция.
Мраморният мавзолей
е построен през 17-и
век от владетеля на Мо-
голите Шах Джахан за

покойната му съпруга
Мумтаз Махал. Пос-
ледният път, когато е
временно затворен, е
през 1978 г., когато
град Агра, близо до
който се намира, беше
наводнен, както и през
1971 г. поради война-
та между Пакистан и
Индия.
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Рийз Уидърспуун била ужасена
да стане майка

Звездата от "Големите
малки лъжи" разкрива по-
вече за началото на карие-
рата си и майчинството, ко-
ето съвпада с него.

Със сигурност можем да
заявим, че Рийз Уидърспу-
ун се превърна в истинска
актриса пред очите на всич-
ки. Слънцето на Холивуд
огрява звездния небосклон
често, но самата тя приз-
нава, че задачата невина-
ги е била лека. Не защото
не може да се справи с ня-
коя роля, а защото трудно
е балансирала живота меж-
ду актьорската кариера и та-
зи на майка.

По време на свое госту-
ване в токшоуто на Дрю Ба-
римор Рийз споделя, че ня-
как си успешно се е спра-
вила да бъда майка на три
деца, докато успоредно с то-
ва развива кариерата си ка-

Часове преди откриване-
то на новия сезон на Сим-
фоничния оркестър на БНР
неговият главен диригент
Марк Кадин сподели вълне-
нието си.

Новият концертен сезон
ще се открие днес от 19.00
ч. в голяма зала "България".

Солист ще бъде блестя-
щият украински пианист
Дмитро Чони - победител в
най-престижни международ-
ни конкурси, който ще из-

Марк Кадин: Не мога да взема сила,
мога само да я дам

Сред 38-те заглавия
на София Съмър фест
е филмът на специал-
ния гост на София
Филм Фест и светов-
ноизвестен македонски
режисьор Милчо Ман-
чевски, "Върба". Той
ще открие фестивала
днес от 19.30 ч. на от-
критата платформа
София Съмър Фест.

"Върба" е своеобра-
зен калейдоскоп, ком-
бинация между три
истории, които се
преплитат във време-
то, едновременно кон-
трастират по между си
и се допълват. Авто-
рът изследва темите за
любовта, доверието и
майчинството, като
основна сюжетна
нишка е борбата на
жените - негови геро-
ини, с традициите, с
представите за лоял-

пълни Концерт №3 от Луд-
виг ван Бетовен.

Във втората част на кон-
церта ще прозвучат българ-
ската премиера на "Дърво
и стомана" от Добринка Та-
бакова и Симфония № 100
"Военна" от Йозеф Хайдн.

Дмитро Чони гостува за
първи път в България, това
ще бъде и първият концерт
на младия изпълнител с ор-
кестър след дългото прекъс-
ване заради коронавируса.

"Нямам право на греш-
ка - каза маестро Кадин по
повод новия сезон и пре-
дизвикателствата, пред ко-
ито пандемията изправи
изпълнителите от оркестъ-
ра. - Задължен съм да да-
вам сила, не мога да взема
сила, мога само да я да-
вам" - каза още Кадин и
изрази надежда сезонът
да започне и завърши без
изненади и всичко да е
наред.

„Върба“ на Милчо Манчевски ще
бъде оценяван от Европейската
филмова академия

то актриса, продуцент и
предприемач.

"Забременях, когато бях
на 22 години, разказва тя.
- Нямах идея как ще балан-
сирам работата и майчин-
ството. Просто го правиш,
нали знаете?"

Притеснението идва и от
факта, че когато е била в
началото на 20-те си годи-
ни, тя все още не е била
напълно утвърдено име. За-
това се е налагало да тър-
си различни работни въз-
можности, които да й оси-
гурят съответния месечен
доход. "Правех филми, но
все още не бях човек, кой-
то можеше да избира роли
или да изисква лентата да
бъде снимана в близост до
училището на децата. Ня-
мах някаква сила в индуст-
рията", споделя звездата от
"Големите малки лъжи".

"Бях като всяка друга май-
ка, баща, партньор и ро-
дител, който се опитва да
се справи."

Поглеждайки назад, Рийз
казва, че не би променила

нещо, но отбелязва, че най-
големите й постижения не
е била спечеленият "Оскар",
а това, че е успяла да стане
майка. "Махаш храната от
устата си, дрехите от гърба

си и съня от живота си, но
всяка малка жертва си зас-
лужава, защото това те ка-
ра да се събуждаш в неделя
сутрин. Не са филмите или
работата ми, а децата ми."

ност, с контрола, уп-
ражняван върху тела-
та им, с проблеми ка-
то бременност и оси-
новяване. Актьорското
присъствие на звезда-
та Сара Климоска,
Наталия Теодосиева,
Ненад Нацев, както и
на Камка Тоциновски
("Пънкът не е мър-
тъв") е забележително
и приковават внима-

нието на публиката.
"Върба" е копродук-

ция на Северна Ма-
кедония ,  Унгария ,
Белгия и Албания.
Продуцент на филма
е Яне Кортошев, а
изпълнителен проду-
цент - големият при-
ятел на СФФ Ник
Пауъл, който напус-
на този свят в нача-
лото на годината.

Американската виде-
оплатформа Hulu нап-
рави филмова адапта-
ция на "Разказът на
прислужницата" от
Маргарет Атууд. Вслед-
ствие на това интере-
сът към книгата в све-
товен мащаб се увели-
чи.

Атууд написва голя-
ма част от романа на
жълта карирана хар-
тия, която се използва
в съда. По времето, ко-
гато живее в Западен
Берлин, тя е създавала
"Разказът на прислуж-
ницата", написан на
ръка върху всякакви
хвърчащи листове, ко-
ито е имала около себе
си - основно жълта ка-
рирана хартия. По-къс-
но преписва това, кое-
то самата тя определя
като "почти неразчети-
ми драсканици", и до-
вършва ръкописа на
пишеща машина под
наем.

„Разказът на прислужницата“ -
най-оспорваната книга

Животът й в Герма-
ния повлиява на кни-
гата. В статия за "Ню
Йорк Таймс" Атууд пи-
ше: "Всяка сутрин въз-
душните сили  на Из-
точна Германия праве-
ха звукови експлозии,
за да ни напомнят кол-
ко са близо. По време
на посещенията ми в
Чехословакия и Източ-
на Германия - се чувс-
твах наблюдавана,
правеха ми впечатле-
ние внезапната тиши-
на, смяната на темите
в разговора, заобикол-
ните начини, по които
хората споделяха ин-
формация, всичко това
има влияние върху на-
писаното от мен". Пи-
сателката споменава
"1984", "Прекрасният
нов свят" и "451 граду-
са по Фаренхайт" като
творби, които също са
й повлияли.

Книгата е написана,
защото Маргарет Ату-

уд е имала творчески
блокаж. Писателката
тъкмо била преполови-
ла друг роман, когато
спряла да работи по не-
го и започнала да пи-
ше "Разказът на прис-
лужницата". Пред "Ню
Йорк Таймс" през 1986-
а тя споделя следното:
"Пишех друг роман и
"Разказът на прислуж-
ницата" не спираше да
се преплита с него, до-
като не стана очевид-
но, че никога няма да
успея да завърша кни-
гата, върху която рабо-
тех тогава, преди да
сложа точка на "Разка-
зът…".
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Филмовият режисьор
Брайън де Палма не крие,
че идолът му в киното е
Хичкок. Той тръгва по не-
говите стъпки още с пър-
вите си филми. От "Кери"
до "Белязаният", "Недосега-
емите" и "Мисията невъз-
можна" той определено е ос-
тавил своя отпечатък в Хо-
ливуд.

Все още холивудските
филмови критици спорят да-
ли Де Палма успешно ими-
тира предишни величия,
или е американски филмов
гений, новатор, със свой
уникален стил.

Де Палма е роден на 11
септември 1940 г. в Нюарк,
Ню Джърси. Издига в култ
Алфред Хичкок. Той принад-
лежал към кръга на режи-
сьорите новатори в Холи-
вуд - течение, което започ-
ва да се формира в края на
60-те години и през следва-
щото десетилетие продължи-
ло да обновява старата, за-
душна холивудска система.

Филм-концерт за 30-го-
дишнината на "Подуене блус
бенд" ще има премиера на
24-тия "София филм фест",
съобщиха от "Арт фест".
Прожекцията е на 26 септем-
ври и ще срещне зрителите
с 20 популярни родни музи-
канти. Режисьор е Мартин
Балтаджиев.

За почитателите на френ-
ските шансони, на Едит Пи-
аф и Шарл Азнавур, е "Шарл
за Азнавур", съвместна про-
дукция на режисьорите Марк
ди Доменико и Шарл Азна-
вур. Голяма част от архив-
ните документални кадри, из-
ползвани във филма, са на
самия Азнавур. Известният
френски музикант и артист
ги прави с първата камера,
която Едит Пиаф му подаря-
ва през 1948 г. Тогава той
още не знае, че тази камера
ще се превърне в негово ув-

Филм за 30 години на „Подуене блус бенд“

Брайън де Палма стана на 80 години

Заедно с режисьори като
Мартин Скорсезе Стивън
Спилбърг, Джордж Лукас и
Питър Богданович, Де Пал-

ма е смел и енергичен. До-
като Скорсезе, се занимава
повече с промяна на стила
и филмовата естетика и се

стреми да усъвършенства
американските филми ар-
тистично. Други творци про-
явиха силно чувство за мар-

кетинговия потенциал на
популярната, комерсиална
страна на киното, като
Джордж Лукас с революци-
онните за времето си "Меж-
дузвездни войни".

Де Палма направи по
малко и в двете насоки.
Първите му филми се отли-
чават с готовност за експе-
рименти и естетическа сме-
лост. В същото време те са
изключително забавни,
напрегнати и вълнуващи. С
филми като "Кери" (1976)
той стана специалист в
жанр като психотрилъра.

Тази комбинация дости-
га своя връх в по-късните
филми - невинаги е в него-
ва полза според някои. Фил-
ми като "Недосегаемите"
(1987) и "Мисията невъз-
можна" (1996) привлякоха
огромни тълпи от зрители
в кинотеатрите, но бяха
критикувани, че са плитки
и предсказуеми в сравнение
с по-ранните творби на ре-
жисьора.       "Дойче Веле"

За София Лорен, или Со-
фия Костанца Бриджида Ви-
лани Шиколоне, годините
сякаш не оставят следи. На
20 септември дивата на ита-
лианското и световното ки-
но навърши 86, но продъл-
жава да омагьосва с чар.

Родената в Поцуоли, до
Неапол, София е символът
и до днес на неувяхващата
средиземноморска красота.
Тя вдъхновява и днес хиля-
ди жени по света, които се
опитват да я имитират. Со-
фия научава английски, за-
това и успява да завладее и
холивудския свят на киното
още през 50-те години на
миналия век. Печели два
"Оскара" - през 1962 г. за
най-добра актриса във фил-

Звездата София Лорен
навърши 86

ма "Чочарка" на Виторио де
Сика, а през 1991 г. за ця-
лостната си кариера.

Актрисата си проправя
пътя в киното, след като пе-
чели титлата "Мис Елеган-
тност" в конкурс за красота
в Италия. Тя очарова със
средиземноморския си вид,
с високата си 1,74 м строй-
на фигура с тънка талия и
щедър бюст, с носа си в
гръцки стил, с маслинения
тен на кожата си, красиви
устни. Именно коренно раз-
личните от останалите кан-
дидатки физически характе-
ристики я отличават и я за-
печатват в съзнанието на
всеки, който я види.

По време на кариерата
си работи с най-големите

режисьори - от Чарли Чап-
лин до Еторе Скола и Ма-
рио Моничели. На 86 г. оба-

че тя се връща на екрана
под режисурата на сина си
Едоардо Понти във филма

"Животът пред себе си",
който ще бъде излъчен по
Нетфликс.

лечение за цял живот.
До 1982 г. Азнавур зас-

нема часове материал, кой-
то поставя основите на не-
говия филмов дневник. Той
снима живота си и в също-
то време живее като на ки-
но. Където и да отиде, каме-
рата го следва и регистрира
всеки детайл - миговете от
живота, местата, през които
преминава, приятелите, лю-
бимите, проблемите.

Няколко месеца преди да
напусне този свят, започва
да систематизира филмите
си с помощта на Марк ди
Доменико. Така се появява
идеята за този документален
филм, който ще видим на 25
септември.

На 27 септември е про-
жекцията на документалния
музикален филм "Ина де Ярд",
режисиран от Питър Уебър,
председател на международно-

то жури на 24-тия "София
филм фест". Историята е пор-
трет на група реге музикан-
ти, пресъздаващ социалните
ценности на този стил в му-
зиката. Казва повече за
страстта към нея на едно по-
старо поколение в опита да я
предаде на младите.

"Мариан и Ленърд: Лю-
бовни думи" (26 септември)
на режисьора Ник Брумфийлд

разказва за връзката между
легендарния канадски музи-
кант Ленърд Коен и норвеж-
ката му муза Мариан Илен.

"Бащите на хардкора" на
Йън Макфарланд (27 септем-
ври) проследява историята
на двама от най-уважавани-
те музиканти в света - Ро-
джър Мирит и Вини Стиг-
ма от американската група
Agnostic Front, когато са в

началото на 40-ата година
от своята кариера, и никой
въобще не е чувал за тях.

На 27 септември е про-
жекцията на "Аврора" - на
Стиан Сервос и Бенджамин
Лангеланд. Историята е за
странния свят на норвежка-
та Аврора Акснес и труднос-
тите около създаването на
втория й албум и световно-
то й турне.
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- Ало, Кире, какво пра-
виш?

- Изпрах, изгладих,
сготвих, почистих! Ска-
пан съм!

- Довечера ще ходим
ли на мач, или си нераз-
положен...

  

Между приятели:
- Жена ми се е по-

бъркала! Не стига, че
не спим заедно, ами не
иска и да се храни с
мен!

- Защо, ти и да ядеш
ли не можеш?!

  

Запознах се със
скромна и симпатична
девойка. Водя я в едно
барче да се опознаем,
да си поговорим.

Питам я:
- Ти какво ще пиеш, ду-

шице?
А тя:
- Не съм претенциоз-

на, каквото и ти.
Въодушевен, махнах

на келнера и поръчвам:
- Две водки и два

портокалови сока.
А девойката тихо и

кротко добави:
- Ем, тогава и за мен

две водки и два сока.

  

Мъж отива при врач-
ка, а тя му казва:

- Вие сте женен, в за-
можно семейство с две
деца.

- Грешите. Имам три
деца.

- Вие грешите.

  

-  Атанасе, седя разк-
рачена срещу теб и ти
не забелязваш, че обув-
ките и бельото ми са в
един цвят!

- Ма, Марче, ти си бо-
са!

- Тъпанар!

  

- Защо се разделихте
със съпруга си?

- А ти би ли издържа-
ла да живееш с човек,
който пие, пуши, обижда
те и те бие?

- Не.
- И той не издържа.

  

Вдигат акциза на вод-
ката. Синът радостно се
обръща към бащата:

- Тате, нали сега по-
малко ще пиеш?

- Не, татьовото, сега
ти по-малко ще ядеш.

  

Клиент вика сер-ви-
тьора:

- Извинявайте, вмес-
то бира има само пяна!

- Значи, бирата е ху-
бава.

- Да, но аз съм дошъл
да пия бира, не да се
бръсна.

  

2045-а година... Ру-

Анекдоти снаците отново са обк-
ръжили Берлин...

Руски войник се про-
виква:

- Немецо, предай се!!!
А в окопите група ара-

би си приказват:
- И сега откъде да им

намерим немец, та да им
го предадем?!

  

Един митничар умрял
и отишъл при Господ. От-
ворил той една голяма
книга и казал:

- Ауу, ти си много поч-
тен човек, дал си много
дарения за домове за си-
раци, ти си за Рая!

Но като отворил на
другата страница какво
да види...

И казал:
- Ама ти толкова мно-

го си крал, ти си разо-
рил толкова много хора!
Къде да те сложа сега?

И митничарят казал:
- На бариерата, на ба-

риерата!

  

Айше пита Асан:
- Аз в кой нужник да

вляза - в М или Ж?
- Как си проста жена,

ма, Айше?! Ти си в М, щот
си мадам, а аз в Ж, щот
съм жентълмен!

  

Жена се оплаква на
друга:

- Моят постоянно ми
изневерява, а аз толко-
ва пъти съм му била вяр-
на...

  

Говорят си две прия-
телки:

- Как мислиш, какво
е най-доброто измъква-
не от секс?

- Скъпи, извинявай, но
днес вече съм правила
секс...

  

Попитали един:
- Защо обичате котки-

те повече от кучетата?
- Да сте виждали по-

лицейска котка?

  

- Пено, да ти приз-
ная... кат' прая секс с
теб, мисля за Марчето.

- Мръсник! Аз, с кого-
то и да прая, се за теб
си мисля!

  

Учителката решила да
покаже на децата вреда-
та от алкохола.

Тя изважда един чер-
вей и пред очите на
всички го потапя в чаша
с водка. Червеят се
сгърчва и умира. Тя пи-
та:

- Каква е поуката, де-
ца?

- Който пие водка, ня-
ма глисти - казва Иван-
чо.

Учителката, ядосана,
решава да заведе деца-
та в една ферма.

Там слага пред една
крава едно буре с вода
и едно с водка. И отново
пита:

- Кравата пие от во-

дата и не помирисва да-
же водката. Какъв е из-
водът? Иванчо веднага
готов с отговора:

- Е, ГОВЕДОТО си е
ГОВЕДО.

  

В съда тече дело за
обида на служебно ли-
це. Съдията:

- Казали сте, че все-
ки втори митничар взи-
ма подкупи, за което ще
ви глобя с голяма сума.
Единственият ви шанс да
не го направя, е да се
отречете от думите си и
да се извините!

- Добре, извинете ме.
Тогава ще кажа, че все-
ки втори митничар не
взима подкупи…

  

Две съседки си гово-
рят:

- Моят мъж още е в
кръчмата!

- Срамота! Да вземе
пример от моя, още пре-
ди два часа го донесоха!

  

Сър Джон звъни в
бридж клуба и оставя
следното съобщение на
останалите трима:

- Тази вечер имам
среща с една дама, ако
мога - няма да дойда, ако
не мога - ще дойда.

  

Нормалният германец
пиел по 200 л бира годиш-
но. При нас такива "гер-
манци" учат в 7-и клас!

  

Срещат се мъж и же-
на в 5 часа сутринта пред
вратата на апартамента
си. Мъжът започва да
вика на жената:

- Къде ходиш, ма, не
виждаш ли колко е ча-
сът, къде си скитала до
това време?!?!

- Ми, бях у Пена, до-
сега си бъбрихме, не
усетих кога е минало
времето.

Мъжът решил да про-
вери, обадил се на Пена
и питал за жена си, а Пе-
на отговарила:

- Ей, Иване, тая твой-
та жена много несериоз-
на, от месеци не се е
обаждала, сума време не
сме се виждали вече.

Жената, сконфузена,
нападнала мъжа:

- Ми ти, бе, ти къде
ходиш, що се прибираш
чак сега, къде си хойкал?

- А, аз у Гошо бях.
Жената на свой ред

решила да провери тази
работа, звъни у Гошо и
пита:

- Гошо, мъжът ми там
ли е?

- Ааа, как?! Тука е, иг-
раем карти. Искаш ли да
го чуеш?

  

Пълзят си два дърво-
яда в дървото.

Единият казва на дру-
гия:

- Дърво като дърво, а
всички викат - Страдива-
риус, та Страдивариус!

  

Първа брачна нощ.
Булката:

- Събличай се! Какво
чакаш?

От съседната стая
свекървата:

- Наско, давай смело!
Мама е тук!

  

Ако не можете да си
позволите да заминете
някъде за уикенда, ви-
наги можете да се напи-
ете така,че да забрави-
те къде сте...

  

Когато мъж с пари
срещне жена с опит, же-
ната с опит си тръгва с
парите, а мъжът с пари-
те придобива опит!

  

Жена към мъжа си.
- Скъпи, аз говоря ли

насън?
- Боже опази! Само

това оставаше...
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През тази година све-
товната общност отбеляз-
ва два - без преувеличе-
ние - исторически юбилея:
75-годишнината от края на
Втората световна война и
създаването на Организа-
цията на обединените на-
ции. Невъзможно е да се
подцени значението на те-
зи винаги свързани помеж-
ду си събития. През 1945
година бе разгромен на-
цизмът, съкрушена беше
идеологията на агресията
и ненавистта, а опитът и
духът на съюзничеството,
осъзнаването на грамадна-
та цена, заплатена за ми-
ра и общата победа, поз-
волиха да бъде изграден
следвоенният световен
ред. Негов несъмнен фун-
дамент стана Уставът на
ООН, който до днес оста-
ва главен източник на
международното право.

Убеден съм, че сегашни-
ят юбилей ни задължава да
си припомним фиксирани-
те в Устава на ООН непре-
ходни принципи на между-
държавното общуване. Ба-
щите основатели на светов-
ната организация са ги
формулирали пределно яс-
но и недвусмислено. А
именно: равенство на су-
веренни държави, ненаме-
са в техните вътрешни ра-
боти, право на народите
сами да определят своята
съдба, отказ от заплахи и
от употреба на сила, поли-
тическо регулиране на спо-
ровете.

Поглеждайки към отми-
налите десетилетия, може
да кажем, че независимо
от трудностите на периода
на Студената война, на кар-
диналните геополитически
сътресения, при сегашни-
те сложности в световната
политика ООН достойно из-
пълнява своята главна ми-
сия - да опазва мира, да
съдейства за устойчивото
развитие на народите, да
помага в преодоляването
на локалните кризи.

Колосалният потенциал
и опит на ООН е нужен и
служи за добра основа, за
да се върви напред. Като
всяка друга международ-
на организация или реги-
онална структура, ООН не
бива да закостенява. В
своето развитие тя тряб-
ва да отразява динамика-
та на XXI век, последова-
телно да се адаптира към
реалностите на съвремен-

ния свят, а той става все
по-сложен, многополюсен
и многомерен.

Разбира се, промените
оказват влияние на главния
орган на ООН - Съвета за
сигурност, на дискусията
около реформирането на
организацията. Смятаме,
че Съветът за сигурност
трябва напълно да отчита
интересите на всички стра-
ни, цялото многообразие
на техните позиции, да се
опира на принципа на ши-
рок консенсус между дър-
жавите. Същевременно
обаче трябва да бъде клю-
чово звено в системата на
глобалното управление, ко-
ето не може да стане, без
да се запази правото на
вето на постоянните чле-
нове.

Това право на петте яд-
рени държави - победите-
лки във Втората световна
война, до днес отразява
реалния военно-политичес-
ки баланс. Главното е, че
този абсолютно необходим
и уникален инструмент,
който не допуска едност-
ранни действия, които би-
ха могли да доведат до
преки военни сблъсъци
между най-силните държа-
ви, дава възможност да се
търси компромис или ка-
то минимум да се избег-
нат решения, категорично
неприемливи за останали-
те, да се действа в рамки-
те на международното пра-
во, а не в опасната зона
на произвола и нелегитим-
ността. Както показва дип-
ломатическата практика,
този инструмент работи, за
разлика от печалния опит
на довоенната Лига на на-
циите с нейните безкрай-
ни разговори и декларации
без механизми за реални
действия, без право на
държавите и народите, по-
паднали в беда, да полу-
чат помощ и защита.

Забравянето на уроци-
те на историята е недал-
новидно и крайно безотго-
ворно - така, както и поли-
тизираните опити, основа-
ващи се не на факти, а на
догадки, произволно да се
тълкуват причините, ходът
и резултатите от Втората
световна война, да се пре-
иначават решенията на
конференциите на съюзни-
ците и на Нюрнбергския
трибунал. Това е не е само
низост и престъпление
пред паметта на борците

срещу нацизма. Това е пряк
разрушителен удар по са-
мите основи на следвоен-
ната световна система, ко-
ето е особено опасно в ус-
ловията, при които глобал-
ната стабилност е подло-
жена на сериозни изпита-
ния, когато системата за
контрол над въоръженията
деградира, регионалните
конфликти не стихват, а
заплахите от страна на те-
роризма, организираната
престъпност и наркотрафи-
ка се засилват.

Ние всички се сблъсках-
ме и с принципно ново пре-
дизвикателство - пандеми-
ята на коронавируса. За-
разата пряко засегна ми-
лиони хора, отне живота на
стотици хиляди. Карантина,
затваряне на граници, мно-
гобройни тежки проблеми
за гражданите на всички
държави - това е реалност-
та на днешния ден. Особе-
но тежко е това за хората
от по-възрастното поколе-
ние, които поради прину-
дителните ограничения със
седмици и дори с месеци
не могат да прегърнат де-
цата и внуците си.

На експертите ще са
нужни още месеци, за да
могат напълно да оценят
мащабите на свързания с
епидемията социално-ико-
номически шок и неговите
последици. Отсега обаче е
очевидно, че възстановява-
нето на глобалната иконо-
мика ще продължи много
дълго. При това изпробва-
ните по-рано антикризисни
мерки не винаги ще рабо-
тят. Необходими ще бъдат
нови нестандартни реше-
ния. До тях може да се
стигне само ако работим
заедно. Това е най-важна-
та задача и за ООН, и за
Г-20, и за другите между-
народни организации, на

които заради пандемията
също не им е лесно и имат
нужда от принципно нови
хоризонти и мащаби на
развитие.

Именно идеята за ка-
чествен интеграционен
растеж е заложена в рус-
ката инициатива за форми-
ране на Голямо евразийс-
ко партньорство с участи-
ето на всички без изклю-
чение евразийски и азиат-
ски страни. Тя е дълбоко
прагматична и днес е осо-
бено актуална. Освен то-
ва искам да привлека вни-
манието към руското пред-
ложение за въвеждане на
т. нар. зелени коридори,
свободни от търговски вой-
ни и санкции преди всич-
ко за стоки от първа не-
обходимост, продоволст-
вия, лекарства, средства
за индивидуална защита,
нужни за борбата с пан-
демията. Прочистването,
освобождаването на све-
товната търговия от бари-
ери, забрани, ограничения,
нелегитимни санкции би
могло да стане подкрепа
за възстановяването на
глобалния растеж и нама-
ляване на безработицата.

По оценка на експерти-
те пълното или частичното
намаляване на заетостта в
света през второто триме-
сечие на тази година се
равнява на загубата на 400
млн. работни места. Тряб-
ва да се направи всичко,
за да не може безработи-
цата да продължи дълго, за
да се върнат хората на ра-
бота, да могат да осигуря-
ват семействата си и да не
се окажат без перспекти-
ва в клещите на бедност-
та. Това наистина е много
остър глобален социален
проблем. Затова мисията
на политиката сега е да се
прокарват пътища за тър-

говията, за съвместни про-
екти и честна конкуренция,
а не да се връзват ръцете
на бизнеса и на деловата
инициатива.

Въпросите на киберси-
гурността, на използване-
то на цифровите техноло-
гии също заслужават най-
сериозно обсъждане в
ООН. Важно е да се чуят
и разберат опасенията на
хората - до каква степен в
новата епоха техните пра-
ва ще бъдат защитени:
правото на частен живот,
собственост и сигурност.
Трябва да се научим да из-
ползваме новите техноло-
гии за благото на човечес-
твото, да намерим балан-
са между стимулите за
развитие на изкуствения
интелект и оправданите ог-
раничителни мерки, със
съвместни усилия да стиг-
нем до съгласие в сфера-
та на регулирането, което
би изключило потенциал-
ните заплахи не само от
военна, но и от гледна точ-
ка на традициите, право-
то и морала в човешкото
общуване.

Както в икономиката, та-
ка и в здравеопазването
днес преградите пред пар-
тньорството трябва да бъ-
дат премахнати. Нашата
страна продължава актив-
но да участва в глобална-
та борба срещу COVID-19,
да оказва помощ на най-
пострадалите страни. Пра-
вим това с отчитане на ко-
ординиращата роля на вли-
защата в структурата на
ООН Световна здравна ор-
ганизация (СЗО). Трябва да
укрепваме потенциала на
СЗО. Натрупаният научен
опит, производствен потен-
циал и клиничен опит на
руските лекари позволиха

На стр. 13
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оперативно да бъде разра-
ботена система от тестове
и медицински препарати за
откриване и лечение, а
след това да бъде регист-
рирана първата в света
ваксина "Спутник V". Ние
сме напълно открити и го-
тови за партньорство .
Предлагаме в близко бъде-
ще да бъде свикана онлайн
конференция на високо
равнище с участието на
страни, заинтересовани от
сътрудничество по създа-
ване на ваксини срещу
коронавируса.

Готови сме да споделя-
ме нашия опит и да взаи-
модействаме с всички дър-
жави и международни
структури, включително и
да доставяме в други стра-
ни руската ваксина с до-
казана надеждност, сигур-
ност и ефективност. Русия
е убедена: сега трябва да
се използват всички мощ-
ности на фармацевтичната
индустрия, за да може в
близка перспектива на
гражданите на всички дър-
жави да бъде осигурен сво-
боден достъп до ваксина-
ция. Персоналът на ООН
също бе засегнат от коро-
навируса. Русия е готова да
му окаже нужната квали-
фицирана помощ. Предла-
гаме да предоставим без-
платно нашата ваксина за
доброволно ваксиниране
на сътрудниците на ООН.
Такива обръщения към нас
вече има и ние няма да ос-
танем безучастни.

Русия ще положи всич-
ки усилия, за да съдейства
за мирното, политическото
и дипломатическото регули-
ране на регионални кризи
и конфликти, за осигурява-
не на стратегическа стабил-
ност. Независимо от споро-
вете, разногласията и дори
недоверието, ние настойчи-
во предлагаме конструктив-
ни обединяващи инициати-
ви в сферата на контрола
над въоръженията, за ук-
репване на действащите до-
говори, включително в сфе-
рата на забраната на хими-
ческото, биологичното и
токсичното оръжие.

Първостепенен въпрос,
който трябва да бъде решен
оперативно, е продължава-
нето на договора между Ру-
сия и САЩ за стратегичес-
ките нападателни оръжия,
а той изтича през февруа-
ри 2021 година. Разчитаме
и на взаимна сдържаност
в разполагането на нови ра-
кетни системи. Още мина-
лата година Русия обяви мо-
раториум върху разполага-
нето в Европа и други ре-
гиони на наземни ракети
със среден и малък ради-
ус, докато от това се въз-
държат и САЩ. За съжале-
ние, засега не виждаме ре-
акции на нашето предложе-
ние от страна нито на аме-
риканските партньори, ни-
то на техните съюзници.

Допускам, че подобни
насрещни стъпки по конк-
ретни въпроси биха създа-
ли добра основа за нача-

лото на сериозен и дъл-
бок разговор по цялата
съвкупност от фактори,
влияещи на стратегическа-
та стабилност. Негова цел
може да стане полагането
на начало на комплекси
споразумения за формира-
не на здрави основи за ар-
хитектурата на междуна-
родната сигурност, като
едновременно се отчита и
натрупаният в тази сфера
опит, и се имат предвид не
само съвременните, но и
бъдещите военно-полити-
чески и технологични ре-
алности. В тази връзка Ру-
сия предлага подписване-
то на юридически задъл-
жителни споразумения
между всички водещи кос-
мически държави, които да
забраняват разполагането
на оръжия в Космоса и
употребата на сила срещу
космически обекти.

Добре разбираме, че
въпросите на сигурността
и всички други проблеми,
обсъждани на юбилейната
сесия на Общото събрание
на ООН, изискват консо-
лидация на усилията на ба-
зата на онези ценности,
които ни обединяват, на
общата ни памет за уро-
ците на историята, за ду-
ха на съюзничеството, ко-
гато членовете на антихит-
леристката коалиция в
името на победата и мира
за всички народи на пла-
нетата можаха да застанат
над разногласията си и
идеологическите си пред-
почитания. В сегашните
сложни условия всички
страни трябва да проявят
политическа воля, мъдрост
и далновидност. Водеща
роля се пада на постоян-
ните членки на Съвета за
сигурност, които вече 75
години носят особена от-
говорност за международ-
ния мир и сигурност.

Русия осъзнава тази от-
говорност и предлага да се
свика среща на високо рав-
нище на страните от "голя-
мата петорка". Целта е да
се потвърдят ключовите
принципи на поведение в
международните отноше-
ния, да се набележат пъти-
ща за ефективно решаване
на най-острите проблеми на
съвременността. Радостно
е, че нашите партньори под-
крепиха инициативата. На-
дяваме се да организира-
ме такава среща, веднага
щом епидемиологичната об-
становка позволи. Във вза-
имосвързания, взаимозави-
симия свят, във водовърте-
жа на събитията трябва да
работим заедно, като се
опираме на фиксираните в
Устава на ООН принципи на
международното право. Са-
мо така ще можем да из-
пълним високата мисия на
ООН да осигурим достоен
живот на сегашното и бъ-
дещите поколения.

(С малки съкращения)
Страницата подготви
Светлана МИХОВА

в. "Русия днес-
Россия сегодня"

Китай облекчава условията за влиза-
не в страната на чужденци с определе-
ни разрешителни за престой - допълни-
телна стъпка към завръщането на
граждани, блокирани в чужбина заради
пандемията от коронавирус, предаде
АФП.

В края на 2019 г. коронавирусът беше
установен за пръв път в централния
китайки град Ухан и оттогава постепен-
но обхвана цялата планета, припомня
АФП. В края на март Китай затвори
границите си за чужденци, опасявайки
се от нови случаи на зараза, внесена
от чужбина, в момент, когато епидемия-
та на територията на страната беше под
контрол. С малки изключения, чужден-
ците, които живеят през повечето
време в Китай, но се намират извън
страната, се оказаха в невъзможност

Президентът на САЩ До-
налд Тръмп отказа да пое-
ме ангажимент за мирно
предаване на властта, ако
загуби президентските из-
бори на 3 ноември, преда-
де АП. "Ще видим какво ще
стане", каза той на прескон-
ференция в отговор на въп-
рос дали ще предаде мир-
но властта. Той допълни, че
всичко ще протече мирно,
но няма да има предаване
на властта, а ще има "про-
дължение".

Журналисти в Уилминг-
тън, щата Делауер, поиска-
ха по-късно от опонента му
от Демократическата партия
да коментира думите на пре-
зидента. "В каква страна жи-
веем?", каза Джо Байдън.
"Шегувам се. Вижте, той го-

да се върнат на китайска земя.
През август на граждани на 36 евро-

пейски държави, притежаващи валидни
разрешения за престой, беше разреше-
но да се върнат. Преди това обаче
трябваше да получат нова виза, която
им беше издавана безплатно. Отсега
нататък чужденци с валидно разреши-
телно за престой, "свързано с професи-
онална дейност", могат да се върнат в
Китай, без да се налага да кандидатст-
ват за нова виза, обяви външното
министерство.

Мярката се отнася и за лица, които
се възползват от възможността да се
съберат със семейството си. Новото
облекчение не се отнася за студенти.
Има изискване при пристигане на
китайска територия всеки да се каран-
тинира за 14 дни в хотел.ççççç

Руският фонд
за преки инвестиции (РФПИ) и
руската фармацевтична
компания "Химрар" са догово-
рили доставки на препарата
"Авифавир" срещу новия
коронавирус за още 17
държави. "Авифавир" вече е
доставен в Беларус, Боливия,
Казахстан, Киргизстан, Туркме-
нистан и Узбекистан, очакват
се доставки за още 17 страни,
посочва РФПИ. Предвижда се
препаратът да бъде доставен в
Аржентина, България, Бразилия,
Чили, Колумбия, Еквадор,
Салвадор, Хондурас, Кувейт,
Панама, Парагвай, Саудитска
Арабия, Сърбия, Словакия,
Южна Африка, Обединените
арабски емирства и Уругвай.
През май т. г. "Авифавир" бе
регистриран от руското
здравно министерство и стана
първият в света препарат въз
основа на веществото фавипи-
равир, одобрен за лечение на
COVID-19.

Земетресение
с магнитуд 4,3 по Рихтер бе
усетено в 1,25 ч. в четвъртък в
Албания. Епицентърът е на 10
км североизточно от град
Лушня, на дълбочина 10 км, и
на 29 км северозападно от
Елбасан. В 4,35 часа бе
регистриран втори трус със
сила 3 по Рихтер, а в 7,18 часа
- трети трус с магнитуд 3,2 по
Рихтер.

ООН
и британското правителство
съобщиха, че ще организират
среща на върха за климата на
12 декември, когато се навърш-
ват 5 г. от сключването на
Парижкото споразумение за
климата. Проявата ще бъде
организирана от генералния
секретар на ООН Антониу
Гутериш и британския премиер
Борис Джонсън. На нея ще
участват "най-амбициозните
световни лидери", отдадени на
каузата за борба с климатични-
те промени, се казва в комюни-
кето. Не е ясно дали срещата
ще бъде виртуална.

Íàêðàòêî

:

Òðúìï îòêàçà äà ïîåìå àíãàæèìåíò çà
ìèðíî ïðåäàâàíå íà âëàñòòà ïðè çàãóáà

вори много нерационални
неща. Не знам вие какво
мислите, но мен не ме из-
ненадва", отговори той.

От месеци Тръмп води
кампания срещу гласуване-
то по пощата. Редица щати
насърчават тази практика в
условията на пандемия.
Президентът твърди, че гла-
суването по пощата ще до-
веде до изборни измами.
Самият Тръмп обаче гласу-
ва по пощата. Той казва, че
има разлика между щати-
те, които автоматично изп-
ращат бюлетини на всички
регистрирани гласоподава-
тели и тези като Флорида,
които изпращат бюлетини
само на хората, които са
заявили, че ще гласуват по
пощата.ççççç

Снимка Пресфото БТА
Израелки са заснети с маски по улиците на Тел Авив на фона на
постер на премиера Бенямин Нетаняху, който насърчава използването
на предпазните средства. Правителството на Израел реши да затегне
въведените преди близо седмица карантинни мерки. От днес за 2
седмици ще бъдат затворени синагогите, освен за празнуването на
Йом Кипур в неделя вечерта и понеделник, и само отраслите от
първостепенно значение ще продължат да работят. Демонстрациите и
молитвите на открито ще са ограничени до 20 души и на не повече от
1 км от дома на съответния човек. Общественият транспорт ще се
движи на по-голям интервал. Професионалните спортни събития се
прекратяват, освен международните.
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Главният мениджър на клуба
Красимир Балъков разясни
поредните треньорски рокади

Áèâø ëåâñêàð ùå âçèìà
ðåøåíèÿòà â ÖÑÊÀ 1948

Íàêðàòêî

�

Лех (Познан)
се класира
по убедителен начин за
плейофите за място в
групите на Лига Европа.
Поляците постигнаха гръмка
победа с 5:0 при гостуването
на кипърския Аполон (Лима-
сол). Педро Тиба вкара два
гола - в 42-рата минута и в
добавеното време на мача.
Точни за Лех бяха още
Микаел Ишак (47), Якуб
Камински (58) и Ян Сикора
(81). В спора за място в
групите на Лига Европа
поляците ще се изправят
срещу Шарлероа с Иван
Горанов или Партизан.

Бившият голмайстор
на Левски Станислав
Костов дебютира
за Олимпиакос (Никозия)
при победата с 4:0 у дома
над Ксилотимбу. Mачът беше
от 1/16-финалите в турнира
за Купата на Кипър. Костов
започна титуляр за домаки-
ните, които нямаха проблеми
срещу втородивизионния си
противник. Головете за ус-
пеха на Олимпиакос реали-
зираха Мариос Пехливанис,
Фабрис Ка, Стелиус Андреу и
Константинос Сотириу.

Петима футболисти
напускат закъсалия
финансово
Локомотив (Горна Оряхови-
ца). С "железничарите" ще се
разделят бившият младежки
национал Иван Вълчанов,
Иван Винков, Атанас Ташолов,
Ивайло Василев и Пла-
мен Тенев. Очаква се петима-
та да бъдат последвани и от
други играчи. На официалния
сайт на клуба беше обявено,
че и треньорът Милчо Сирмов
е разтрогнал договора си по
взаимно съгласие. Председа-
телят на УС на Локомотив
(Горна Оряховица) Иво
Димитров заяви, че клубът е
изпаднал в тежка финансова
криза и до края на сезона
във Втора лига ще се разчита
на юноши.

Главният мениджър на
ЦСКА 1948 Красимир
Балъков разясни послед-
ните рокади в треньорс-
кия щаб и обясни, че в
момента всички спортно-
технически решения се
взимат от Красимир
Петров и неговия щаб.
Както вече стана ясно
бившият треньор в школа-
та на Левски Красимир
Петров и Костадин Хазу-
ров заемат местата на
освободените от отбора
Йордан Юруков и Спас
Стоименов като помощни-
ци на главния мениджър
Красимир Балъков. Досе-
га Петров и Хазуров бяха
наставници на юношите
на клуба от формациите
U19 и U11.

Отборът на ЦСКА 1948
приема Етър на Нацио-
налния стадион "Васил
Левски" тази вечер от
21:00 часа в среща от
седмия кръг на Първа
лига. Преди този мач
новакът в елита е на
десета позиция с 6 точки,
а тимът от Велико Търно-
во е на последното 14-о
място с 0 точки.

"За мен днешният мач
от Първа лига е по-специ-
ален, а също така и за
Дани Младенов. И двама-
та сме били в Етър, къде-
то сме оставили следи и
сме запазили хубави
спомени. Сега обаче не
мислим за нищо друго
освен победа. Етър има
много добър и качествен
треньор, който е работил

и в нашия клуб. Срещу
Левски разочаровахме
феновете и сега трябва да
ги зарадваме. Това трябва
да е само едно подхлъз-
ване, за да знаят футбо-
листите, че без агресия и
заряд няма как да побе-
диш никой съперник.
Искам да видя един отбор
желаещ изява и победа",
обяви Балъков.

"Оставили сме вижда-
нията за схема на игра и
тренировъчен процес на
Краси Петров. Аз идвам в
ЦСКА 1948 сам и оставям
треньорския щаб да
черпи от моя опит и ако
е необходимо да решава-
ме някой неща заедно.
Данчо Юруков е бил в
клуба повече от три
години. Това не е някакво
спонтанно решение.
Доказателство е, че тук
няма хора и личности, а
само успехът е на първо
място. Той е млад и
талантлив треньор и ще
намери своето поприще.
Все още не успяваме да
направим нужния синх-
рон, но да се надяваме,
че с Краси Петров ще
успеем. Още на първата
тренировка имаше наст-
роение и заряд, дано
това се пренесе и на
мача с Етър", допълни
главният мениджър на
ЦСКА 1948.

"Красимир Петров сам
си избира треньорския
щаб и Атанас Борносузов
е част от него. Имаме
млади и перспективен

треньорски екип и му
даваме гръб и го подкре-
пяме. Ние не можем да
променим фенската култу-
ра. Ще трябва да се
съобразяваме със зрите-
лите и да им обясняваме.
Надявам се да ни разбе-
рат за Борносузов, защо-
то търсим най-доброто за
отбора", коментира Краси-
мир Балъков.

Преминаването на
Борносузов в ЦСКА 1948 е
доста изненадващо, тъй
като той минаваше за
един от доверените хора
на ръководството на
ЦСКА. За бившия футбо-
лист на Литекс и Левски
се шумя доста покрай
плащането за емблемата
на ЦСКА от "Ред Енимълс".
Това лято обаче Борносу-
зов беше уволнен от
"Армията" и остана без
работа.

Крилото на ЦСКА 1948
Даниел Младенов заяви,
че очаква победа срещу

Етър в днешния двубой
между двата тима. Опит-
ният флангови играч се
надява, че той и съотбор-
ниците му ще успеят да
се вдигнат след загубата
с 0:3 от Левски преди
седмица. "Очаквам побе-
да - домакини сме срещу
Етър, които знаем, че
имат проблеми в състава.
За подценяване не може
да става въпрос. Етър
незаслужено загуби от
Левски и направи хубав
мач с Локомотив (Плов-
див). Нужни са ни точките
и всички трябва да сме
концентрирани за двубоя.
Ясно беше, че първенст-
вото става все по-силно.
Влизаме като нов отбор и
се опитваме да играем
всеки мач за победа.
Имаме време да покажем
какво можем и да вземем
повече точки. Засега
няма голяма изненада от
другите отбори", каза
Младенов. ç

Главният мениджър на ЦСКА 1948 Красимир Балъков ( вляво ) и една от
звездите на отбора - Даниел Младенов, смятат, че тимът е излязъл от

кризата след загубата от Левски и треньорската рокада.

Венцислав Христов вече
е футболист на Славия, съ-
общи президентът на "бели-
те" Венцеслав Стефанов.
Нападателят  вече направи
първа тренировка на "Овча
купел".

"Венци подписа за две
години. Надявам се да по-
могне в този труден за от-
бора момент. Още повече,
че Ивайло Димитров е кон-
тузен и дълго време ще е
извън игра. Що се отнася
за новия ни треньор Алек-
сандър Тарханов, той ще да-
де пресконференция днес
от 16 часа", добави босът
на най-стария столичен
клуб.

Венци Христов е на 32
години и за последно игра
в румънския Конкордия. В
България е носил екипите
на много отбори, включи-
телно на Берое и Левски. ç

Мадридският гранд Атле-
тико привлече Луис Суа-
рес от Барселона. Нови-
ната потвърдиха и двата
испански клуба. Нападате-
лят си тръгва като свобо-
ден агент, но каталунците
могат да получат до 6 млн.
евро при реализирането
на определени клаузи. То-
ва е повече в сравнение с
очакваното. До вчера ин-
формациите гласяха, че на
"Камп Ноу" могат да взе-
мат между 2 и 4 млн. евро
от въпросните точки по
контракта. Договорът на
играча с "рохибланкос" е
за две години.

"Барселона иска публич-
но да изрази благодарност-
та и признателността си
към Луис Суарес за него-
вата отдаденост. Желаем
му всичко най-добро", зая-
виха от ръководството на
испанския гранд. Суарес
премина от Ливърпул в
Барселона през 2014 годи-
на и след това спечели че-

Âåíöè Õðèñòîâ
ïîäïèñà ñúñ
Ñëàâèÿ çà äâå
ãîäèíè

33-годишният Луис Суарес напусна Барселона, след като разбра,
че не е желан от новия старши треньор на каталунците Роналд Куман

Àòëåòèêî (Ìàäðèä) ïðèâëå÷å Ëóèñ Ñóàðåñ çà 6 ìèëèîíà åâðî
пусне: "Това беше един луд
месец. Много истории бя-
ха измислени, в медиите
изтекоха информации, ко-
ито не бяха верни. Когато
дойдох в клуба, ми казаха,
че Лео иска най-доброто
само за себе си. Но исти-
ната се оказа друга. Два-
мата направихме всичко
възможно, за да помогнем
на клуба. Всички знаят как-
ва връзка има между нас
двамата."

Уругваецът ще замени в
Атлетико (Мадрид) Алваро
Мората, който се завърна
в Ювентус. "Бианконерите"
искаха да вземат Луис Су-
арес от Барселона, но той
не успя навреме да полу-
чи италиански паспорт.

Плеймейкърът Иван Ра-
китич също напусна Барса,
за да се присъедини отно-
во към Севиля, докато Ар-
туро Видал премина в Ин-
тер. Нелсон Семедо пък бе-
ше продаден от Барса на
Уулвърхямптън. ç

тири титли в Ла Лига, чети-
ри купи на Испания, както
и трофея в Шампионската
лига. Уругваецът, който е
бивш футболист на Аякс,
вдигна общо 13 трофея с
екипа на "синьо-червените".
Нападателят има 198 гола
в 283 мача за Барселона,

с което стана третият най-
резултатен реализатор в
клубната история. През
последната кампания Суа-
рес пропусна няколко ме-
сеца заради операция на
коляното.

Суарес коментира и опи-
та на Лионел Меси да на-
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ÇÅÌß07.30 "Антидот" с Юлия Ал-Хаким (п)
08.00 "Студио Икономика" с Нора Стоичкова

(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 Стоичкова

(п)
13.45 ТВ пазар
14.00 "Нашият 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: "Куриер" (1986г.)

СССР
22.25 Новини (п)
23.00 "Актуално от деня" (п)
23.45 "Дискусионен клуб" с водещ Велизар

Енчев (п)
00.45 "Нашият следобед с БСТВ" (п)
02.00 "Студио Икономика" с Нора Стоичкова

(п)
03.00 "Лява политика" с Александър Симов

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

Гранитски (п)
05.00 Документален филм
05.30 Музикален антракт
06.10 "Безценна перла" - сериен филм (п)

ÁÍÒ 1

05.15 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-познава-

телно семейно куиз шоу/п/
14.00 Търсачи на реликви 3 тв филм /13

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-познава-

телно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 Бригада тв филм /5 е п и -

зод/ (14)
23.00 По света и у нас
23.30 Vladigeroff bros - концерт на Алексан-

дър и Константин Владигерови Праз-
ници на изкуствата - Аполония 2017

00.35 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.40 Култура.БГ /п/
03.45 Извън играта /п/
04.15 Музика, музика /п/
04.45 Търсачи на реликви 3 тв филм /13

епизод/п/

bTV

05.30 "Домашен арест" - сериал, с.2 еп.11
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикри-

тие" - анимация, сериал, с.2 еп.15
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.94
15.30 "Търговски център" - сериал, с.15

еп.43 - 45
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.55
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с.3

еп.68
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.12
01.00 "Новите съседи" - сериал, еп.28
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Завинаги" - сериал, с.2 еп.37

bTV Action

05.15 "Луцифер" - сериал, с.3 еп.21
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Рескю Ботс" - сериал, с.4 еп.23 - 26
08.00 "Луцифер" - сериал, с.3 еп.21
09.00 "Готъм" - сериал, с.5 еп.4
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал,

с.4 еп.5
11.00 "Последният кораб" - сериал, с.5

еп.3
12.00 "Стоте" - сериал, с.4 еп.8
13.00 Премиера: "Малка преследвачка" -

психотрилър (тв филм, САЩ, 2018),
режисьор Сам Ървин, в ролите: Ники
Уелън, Сиера Маккормик, Хедър Мо-
рис, Ашли Ликардс, Джеси Хъч и др.

15.00 "Луцифер" - сериал, с.3 еп.22
16.00 "Готъм" - сериал, с.5 еп.5
17.00 "Стоте" - сериал, с.4 еп.9
18.00 "Последният кораб" - сериал, с.5

еп.4
19.00 Часът на супергероите (премиера):

"Легендите на утрешния ден" - сериал,
с.4 еп.6

20.00 Екшън в 8: "Изчезнали" - сериал, еп.9
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Смъртоносно оръжие

4" - екшън, трилър (САЩ, 1998),
режисьор Ричард Донър, в ролите:
Мел Гибсън, Дани Главър, Джо Пеши,
Рене Русо, Трейси Улф, Джет Ли, Крис
Рок, Даниел Гецов и др.

00.30 "Изчезнали" - сериал, с.5 еп.9
01.30 "Последният кораб" - сериал, с.5

еп.4
02.30 "Легендите на утрешния ден" - сериал,

с.4 еп.6
03.30 "Стоте" - сериал, с.4 еп.9
04.30 "Готъм" - сериал, с.5 еп.5

bTV COMEDY

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

06.00 "Теория за големия взрив" - сериал,
с.7 еп.21, 22

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

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

ал
10.00 "Генерално пълномощно" - комедия,

фентъзи (Великобритания, Германия,
САЩ, 1994), режисьори Джоуел Коен
и Итън Коен, в ролите: Тим Робинс,
Пол Нюман, Дженифър Джейсън Лий,
Чарлз Дърнинг, Джон Махоуни, Бил
Кобс, Брус Кембъл и др.

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

ал
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, с.2 еп.9, 10
19.00 Премиера: "Дивата Нина" - сериал,

еп.87
20.00 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп.40
20.30 "Преспав" - сериал, еп.59, 60
22.00 "Супер екипаж" - сериал, с.2 еп.8, 9
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с.3 еп.7, 8
00.00 "Генерално пълномощно" /п./ - коме-

дия, фентъзи (Великобритания, Гер-
мания, САЩ, 1994)

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" - сериал, с.3 еп.4 /п./, 5
08.00 "В кадър" - рубрика
08.15 "Три сестри" - драма (САЩ, 2005),  в

ролите: Елизабет Банкс, Мария Бело,
Ерика Крисчънсен, Тони Голдуин и др.

10.45 "Фамилията" - сериал, с.3 еп.6, 7
13.00 "Матрицата: Презареждане" - фантас-

тика, екшън, трилър (САЩ, Австралия,
2003), в ролите: Киану Рийвс, Лорънс
Фишбърн, Кари-Ан Мос и др.

15.45 "Матрицата: Революции" - фантасти-
ка, екшън, трилър (Австралия, САЩ,
2003),  в ролите: Киану Рийвс, Лорънс
Фишбърн, Кари-Ан Мос, Хюго Уивинг,
Моника Белучи и др.

18.30 "Скрити числа" - биографичен, драма,
исторически (САЩ, 2016), в ролите:
Октавия Спенсър, Джанел Моне, Та-
раджи Хенсън и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Ускорение" - екшън, трилър (САЩ,

Австралия, 2004), в ролите: Мартин
Хендерсън, Айс Кюб, Моне Мейзър,
Макс Бийсли и др.

22.45 "Блейд: Троица" - фантастика, екшън,
хорър (САЩ, 2004), в ролите: Уесли
Снайпс, Наташа Лион, Джон Хигинс,
Крис Кристоферсън и др. [16+]

01.15 "Матрицата: Презареждане" /п./ - фан-
тастика, екшън, трилър (САЩ, Австра-
лия, 2003)

04.00 "От другата страна на вратата" - хорър
(Великобритания, САЩ, Индия), в ро-
лите: Сара Уейн Калис и др. [16+]

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 дъщери"

- 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 21
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериен

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

7
02.30 "Завинаги свързани" - сериен филм
04.30 "Остани с мен" - сериен филм /п/

Êèíî Íîâà

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

07.10 "Загадки при разпродажби: Изкуство-
то да убиваш" - мистерии с уч. на
Лори Лафлин, Сара Стрейндж, Стив
Бачич и др. /п/

09.00 "Загадки при разпродажби: Случай на
убийство" - мистерии с уч. на Лори
Лафлин, Сара Стрейндж, Стив Бачич и
др.

11.00 "Коледа у дома" - романтична комедия
с уч. на Сара Ланкастър, Брендън
Пени, Гуинит Уолш, Андрю Франсис и
др.

13.10 "С аромат на любов" - романтичен
филм с уч. на Сара Ру, Джордан
Бриджис, Аиша Дюран, Ейми Лосисе-
ро и др.

15.00 "Огледало с две лица" - романтична
комедия с уч. на Барбара Стрейзънд,
Джеф Бриджис, Пиърс Броснан, Ло-
рън Бакол, Джордж Сегал и др.

17.20 "Закрилникът" - трилър с уч. на Ден-
зъл Уошингтън, Мартон Чокаш, Клоуи
Грейс Морец, Дейвид Харбър и др. /
п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 14

21.00 "С пълна газ" - биографичен филм с
уч. на Даниел Брюл, Крис Хемсуърт,
Оливия Уайлд, Александра Мария Ла-
ра, Пиерфранческо Фавино и др.

23.30 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 14 /п/

00.20 "Човек без сянка" - трилър с уч. на
Кевин Бейкън, Елизабет Шу и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - петък, 25 септември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ГГГГГорещо
Днес ще се появи вятър от южната четвърт, в западните

райони - слаб от югозапад и юг, а в Североизточна България и
по морето - умерен и временно силен от югоизток.

Температурите - минималните от 11 до 17 градуса, а макси-
малните от 27 до 32 градуса, но на места северно от планините
и в източните райони са възможни и по-високи стойности.
Облачността от запад ще се увеличи, но отначало ще бъде
средна и висока, прозрачна за слънчевите лъчи.

Към страната ни от запад приближава мощен и доста дълбок
циклон. Под негово влияние вятърът привечер и през нощта
срещу събота ще се усили и в Източна България и северно от
планините ще бъде силен и бурен, а по високите места и
северните подножия не са изключени и ураганни пориви.

В местата, чувствителни на южен вятър предстои опасно
време. Ще започнат превалявания от дъжд, отначало в западни-
те райони, а по-късно - и в централните части.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Ускорение" - екшън,
трилър (САЩ, Австралия, 2004), в ролите:
Мартин Хендерсън, Айс Кюб, Моне Мейзър,

Макс Бийсли и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 181

ВОДОРАВНО: "Дяволското дере". Литак. Котонин.
Санидин. КАРИНА. РА. Имари. Илот. Но. Еноти. Сти-
ло.ЗИЛ. Семов (Кирил). Тир. Лавал (Пиер). Ламар.
"Ти". Атика. Арами. САНИТА. Арона. Верев. ГИНЕС.
ТТТ. Регал. "Нана". "Рома". Отава. Ин. Депо. Ерато.
"Ино". Финал. Рилов (Аркадий). Никелин. Надал (Ра-
фаел). Ла. Анона. Икос. Ге (Николай). Ирони. Ани-
ка. Тар. Ривал. Нал. Савак. Нарез. Ли (Йонас).
ОТВЕСНО: "Бяла роза". Антрефилета. Вина. Иван.
Топика. Ав. Тоти (Франческо). Елатив. Моне (Клод).
"Ира". Ладин. Литера. Алар (Жан). Ескимос. Каре.
Елинор. "Натела". Егор ("Егор Буличов и другите").
Нонин. Док. Рима. Аватар. Нива. Токи. Омар. Лати-
на. Ар. Кота. Сварог. Вола. "Але". Дорит ("Малката
Дорит"). Ранина. Один. Менилит. Мана. Ивакин. Ри-
нолити. ЕНИН. Локал. Сенатори. Асанор. Сали.
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Àêòüîðúò è ðåæèñüîð Íèêîëàé Óðóìîâ:
"Îêîëî íàñ âñè÷êî å ñóìàòîõà"

"Удоволствие е да
попаднеш в невероятния
магичен, извънземен,
абсурден, смешен, траги-
чен Радичков свят, да се
срещнеш с Радичковите
герои, този мъдрец и
сладкодумец да те поведе
и вмени мисли и мъдрос-
ти, до които достига с
такава лекота. Това е
късмет и щастие за всеки
един актьор", коментира в
Русе режисьорът и актьор
Николай Урумов.

В крайдунавския град
той ще постави спектакъ-
ла "Суматоха" от Йордан
Радичков. В пиесата,
чиято премиера е на 26
септември, участва актьо-
рът Асен Блатечки, както
и почти целият мъжки
състав на Русенския
театър.

Според Урумов, за да

Оливия Колман спечели наградата "Златното око"
Британската актриса и носителка на "Оскар" Оливия
Колман спечели наградата "Златно око" на кинофестивала
в Цюрих. Отличието й се присъжда за ролята на Ан във
филма "Бащата" на режисьора Флориан Зелер. В драмата
Оливия Колман играе дъщеря на страдащия от деменция
Антъни, който отказва да получи помощ, въпреки че
състоянието му се влошава. В образа на бащата се
изявява Антъни Хопкинс.

Театър "Българска армия" откри новия сезон
Театър "Българска армия" открива новия си сезон, а
трупата тази година отбелязва 70-ата си годишнина.
Първото представление е "Ножица трепач", което се играе
от 15 години. В афиша за септември е включен и спекта-
кълът рекордьор "Секс, наркотици и рокендрол", който се
играе вече 28 години на сцената на "Армията".

:
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Àêòüîðúò è ðåæèñüîð Íèêîëàé Óðóìîâ:
"Îêîëî íàñ âñè÷êî å ñóìàòîõà"

Íàä 1000 ñàìîäåéöè
ñúáèðà "Ðèòúìúò íà
Áúëãàðèÿ" â Ëîâå÷

Петото издание на на-
ционалния фолклорен
събор "Ритъмът на Бъл-
гария" ще събере в Ло-
веч 55 самодейни фор-
мации от страната. Съ-
битието e в двора на бив-
шата казарма на 25 и 26
септември. Организира
се от Народно читалище
"Бяла Анаста 2016 "- Ло-
веч, Народно читалище
"Напредък 1920 г." - с. Ба-
ховица, и Модна къща
"Перлита", Откриването
на събора е днес от 19.00
ч, с концерт на Ива и Ве-
лислава Костадинови и
Фолклорна формация
"Балкански огън" при На-
родно читалище "Бяла
Анаста 2016".

На 26 септември учас-
тници от всички възрас-
тови групи ще се предс-
тавят с изпълнения от
различни жанрове на на-
родното творчество.ççççç

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.

посегнеш на Радичково
произведение, трябва да
имаш житейски опит,
трябва да си узрял за
това.

Пиесата, написана през
1967 г., е актуална и днес.

"Около нас всичко е
суматоха. Когато плани-
рахме спектакъла, нито
имаше COVID-19, нито
имаше протестни явления
и вълнения. Тъй като
никой не може да опреде-
ли като какво нещо е това
COVID-19, живеем в някак-
ва такава суматохичност
на много незнания", казва
Урумов.

В произведението си
Радичков се опитва да
предаде някакъв образ на
това явление "суматоха".
Всичко, за което героите
нямат обяснение, го
наричат суматоха.

"В този смисъл различ-
ните специалисти, гово-
рейки за актуалността,
дават различни отговори
за този вирус, който
витае около нас. Времето,
в което живеем, е много
суматоха, в по суматоха

време не съм живял",
споделя Урумов.

 Спектакълът ще се
играе на 1 и на 4 октомв-
ри т. г. в Русе. След това
ще гостува в Бургас на 24
октомври - рождената
дата на Радичков.ççççç

В галерия "Пролет" в Бургас от 23 сеп-
тември до 22 октомври се откри "Дайкири
над Неапол", изложба живопис на Милко
Божков.

Експонирани са 16 платна. Милко Бож-
ков е водещо име в областта на живопис-
та. Носител е на всички национални наг-
ради за живопис. Роден е на 3 март 1953
г. във великотърновското село Ресен. През
1972 г. се дипломира от Художествената
гимназия в София.През 1978 г. завършва
Висшия институт за изобразително изкус-
тво "Николай Павлович", в класа по "Жи-
вопис".

Участник е в над 80 самостоятелни из-
ложби. Излага самостоятелно творби в Ав-
стрия, България, Германия, Люксембург,
Полша, Русия, Франция, Холандия, Чехия
и Швеция. Участва в над 100 общи худо-
жествени изложби за живопис или графи-

Иконата на френския
шансон Жулиет Греко почи-
на вчера на 93-годишна въз-
раст, съобщи Франс прес.

"Жулиет Греко угасна та-
зи сряда, 23 септември 2020
г., заобиколена от семейст-
вото си в своята толкова
обичана къща в Раматюел,
Югоизточна Франция. Ней-
ният живот беше необикно-
вен", заяви семейството й
в текст, изпратен до АФП.

"Една много велика да-
ма, един колосален артист
си отиде", написа в Туитър
кметът на Ница Кристиан
Естрози. Греко е родена в
Монпелие на 7 февруари
1927 г. Тя става икона на
френската музика и моден
идол, чиято прическа тип
каре, очни линии като на
Клеопатра и скромни чер-
ни дрехи стават синоними
на бунтарството през 60-те
години.

През март 2016 г. Греко
получи инсулт в Лион по
време на турне и отмени ос-

Èçëîæáà íà Ìèëêî Áîæêîâ â ãàëåðèÿ "Ïðîëåò" Èêîíàòà íà ôðåíñêèÿ øàíñîí
Æóëèåò Ãðåêî ïî÷èíà íà 93

ка в България и в чужбина.
Негови творби са притежание на Биб-

лиотеката на Конгреса в САЩ, Национал-
ната библиотека на Франция, Чешката на-
ционална галерия и частни колекции в чуж-
бина.

Носител е на Национална награда за жи-
вопис "Захари Зограф" (2002) и на Годиш-
ната национална награда за живопис "Вла-
димир Димитров - Майстора" - два пъти.ççççç

таналата част от концерти-
те си. Същата година един-
ствената й дъщеря Лоранс-
Мари почина от рак. За сво-
ята 70-годишна кариера из-
пя много френски песни, ка-
то самата тя е с гръцки ко-
рени.ççççç


