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Представители на ради-
калното движение на
талибаните затвориха
всички регионални офиси
на афганистанското
Министерство на мира -
структура, създадена за
преговори с общностите.
Това заяви началникът на
отдела на ведомството в
провинция Бамиян (в
централната част на
страната) Наджибола ал-
Козай. "Всички регионал-
ни офиси са затворени",
каза началникът. Според
него служители на отдела
- около хиляда души - не
са получавали заплата
след завземането на
властта от талибаните.
"Не знаем какво ще се
случи след това", каза
той. ç

ризата, която
българското
общество преживя-
ва, е логиченÑÂßÒ
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резултат от поредица, кои
погрешни, кои престъпни,
действия на българския
политически елит и на
разнопосочни чужди
фактори в последния век.

Кипящият от противо-
речия изминал век е жив
в паметта ни. Но има в
него една постоянна
тенденция, която не
съумяваме да осъзнаем и
почувстваме. И оттам - да
я назовем, за да я
преодолеем.

Имам предвид отсъст-
вието на последователна,
в мисъл и действия,
българска национална цел
и политика.

Разбира се, през
всичките тези години и
управляващи, и опозиция,
постоянно споменаваха
България, съставяха
национални програми по
разни теми. Биеха се в
гърдите в името на
българския патриотизъм.
Но никой не си позволя-
ваше да каже ясно, че
българска национална
политика няма. И че това,
което играе роля на
такава, е в същината си
определяно и "сваляно за
изпълнение" у нас, от
така наричаните "големи".

Така бе преди 1989.
Така бе и в годините след
това. Само неофициалния,
но реален ранг на
чуждите посолства в
София се променяше.
Защото не се определяше
от някаква грижа за
България, а бе само
отражение на процеси
във високите сфери на
геополитиката.

Но имаше и нещо по-
опасно за нацията ни в
нашето съзнание. Устано-
вилото се убеждение, че
вместо да се опрем на
преживяното в собстве-
ния ни исторически път,
трябва да гледаме
примера на "големите" и
"напредналите".

Сегашната криза е в
основата си следствие на
краха на техните "идеални
проекти" за глобално
управление от една
доминираща сила. И
зараждането на надежда-
та, че спасението може
да бъде извоювано само
в сътрудничество между
нациите. Опряна всяка на
добре разбрано собствено
историческо наследство.

Няма как да стане
без големи усилия и
жертви. Но е единствени-
ят път, който носи
надежда за България.

Националното преб-
рояване ще продължи
по електронен път до
края на септември, съ-
общи говорителят на
правителството Антон
Кутев, цитиран от БТА.
Сегашният срок изти-
ча на 17 септември.

Електронната систе-
ма обаче се оказа не-
добре защитена и мно-
гократно блокираше или
бе спирана за доизку-
суряване. В последните
дни затрудненията са

Äî 30 ñåïòåìâðè óäúëæàâàò
åëåêòðîííîòî ïðåáðîÿâàíå

Òðèìà íîâè ìèíèñòðè â ñúñòàâà íà êàáèíåòà „ßíåâ 2“

Владимир
КОСТОВ
От "Епицентър"
(със съкращения)

ÑÏÎÐÒ

„Ñèíèòå“
èñêàò äîïèíã
êîíòðîë
çà ìà÷à ñ
ÖÑÊÀ 1948

Ръководството на Левски
ще поиска допинг провер-
ка за мача с ЦСКА 1948,
съобщава dsport.bg.
Двубоят от осмия кръг на
Първа лига е в събота от
19,45 ч. на стадион
"Георги Аспарухов". Преди
няколко дни Димитър
Видев от втория отбор на
"червените" беше уличен
в употреба на забранени
медикаменти. Футболистът
след това беше освобо-
ден от ЦСКА 1948, а от
клуба уточниха, че Видев
сам е приел стимулира-
щите вещества. ç

а церемония в президентството държав-
ният глава прекрати правомощията на
служебния кабинет "Янев" и представи
новия служебен кабинет "Янев 2". За
първи път в историята на България
властта се предава от едно служебно
правителство на друго. Съставът на
кабинета се запазва почти идентичен,
промените са само три - в министерст-
вата на икономиката, финансите и на
транспорта.

Държавният глава обяви, че е
удовлетворен от работата на служебно-
то правителство, защото се е справило
отлично с основната му задача - про-

веждане на честни избори, при това
намалявайки драстично купения и
недействителния вот. Радев похвали
министрите за това, че са разкрили
тежкото наследство на олигархичния
модел на управление, разрухата в
социалните системи, беззаконията в
големите инфраструктурни проекти,
множеството корупционни схеми.
Президентът ги предупреди, че оттук
нататък задачата става още по-трудна,
а срещу тях ще бъдат хвърляни огром-
ни ресурси - "парите, медиите и влия-
нието на хората, които имат държавата
за своя бащиния".

Îòëè÷åí

ÍÍ

Димитър Видев

Президентът
с обновения

състав на
служебния

кабинет
по време

на церемо-
нията

по предста-
вянето му
в сградата
на прези-
дентството

основно при регистра-
цията и верификацията
на профил, които поня-
кога блокират с дни.
Самото попълване на
анкетната карта проти-
ча много бързо. 18-ото
преброяване на населе-
нието и жилищния
фонд в България започ-
на на 7 септември, ко-
гато беше отворена Ин-
формационната систе-
ма "Преброяване", за да
може всеки, който жи-
вее постоянно в Бълга-

рия, да се преброи он-
лайн. След това среща-
та с преброител ще бъ-

де само при предаване-
то на уникалния 15-
цифрен код.  4

на служебното правителство
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На церемония в прези-
дентството държавният
глава прекрати правомо-
щията на служебния
кабинет "Янев" и предста-
ви новия служебен каби-
нет "Янев 2". За първи път
в историята на България
властта се предава от
едно служебно правителс-
тво на друго. В случая
съставът на кабинета се
запазва почти идентичен,
тъй като промените са
само три - в министерст-
вата на икономиката,
финансите и на транспор-
та, коментира Топнови-
ни.бг. Президентът обяви,
че е удовлетворен от
работата на служебното
правителство, тъй като се
е справило отлично с
основната му задача -
провеждане на честни
избори, при това намаля-
вайки драстично купения
и недействителния вот.
Освен това Радев изтък-
на, че кабинетът се е
справил успешно с първия
изцяло машинен вот.
Държавният глава похвали
министрите за това, че са
разкрили тежкото наслед-
ство на олигархичния
модел на управление,
разрухата в социалните
системи, беззаконията в
големите инфраструктурни
проекти, множеството
корупционни схеми.
Правителството се "проти-
вопостави се на модела
на завладяната държава,
прекрати рекета върху
бизнеса, упражняван от
предишната власт и
задвижи контролните
системи на държавата",
отчете президентът. Дър-
жавният глава посочи, че
при управлението на
служебния кабинет е
постигнат рекорден иконо-

Îòòóê íàòàòúê çàäà÷àòà íà
ìèíèñòðèòå ñòàâà îùå ïî-òðóäíà,
à ñðåùó òÿõ ùå áúäàò õâúðëÿíè
îãðîìíè ðåñóðñè îò õîðàòà, êîèòî
èìàò äúðæàâàòà çà ñâîÿ áàùèíèÿ,
ïðîãíîçèðà äúðæàâíèÿò ãëàâà

Ðàäåâ ïèñà îòëè÷åí íà "ßíåâ 1" è
ïðåäóïðåäè "ßíåâ 2" çà îïàñíîñòè

мически ръст, ръст на
приходите и исторически
ниска безработица. Освен
това подчерта, че то е
актуализирало бюджета и
осигурило необходимите
средства за работещите,
бизнеса и здравеопазва-
нето във време на криза.
Кабинетът "Янев" е активи-
зирал социалната полити-
ка към най-уязвимите.
След 13 години политичес-
ко безхаберие актуализи-
рахме пенсиите, като
изведе пенсионерите над
официалната линия на
бедност, припомни прези-
дентът. Реформата в ТЕЛК
прекрати унижението на
хиляди български гражда-
ни. Усъвършенства се
Планът за възстановяване
и устойчивост и се приве-
де от насипен вид в готов
за изпращане в ЕС,
отчете държавният глава.
Държавният глава похвали
министрите и за това, че
са овладели кризите и
хаоса в енергетиката,
здравеопазването и
земеделието. Той отбеля-
за, че именно усилията на
служебния кабинет са
извели от задънена улица
проекта за изграждане на
Национална детска болни-
ца, осигурили са присъст-
веното обучение в учили-
ще и са преодолели
огромното забавяне при
одобряването и разплаща-
нето на проектите от
ДФЗ.

Уважаеми министри,
благодаря ви, че на прак-
тика доказахте основната
ми идея - че е възможно
демократичното единодей-
ствие между родолюбиви
хора от разни политичес-
ки хоризонти в името на
България. Този модел на
управление, този успешен

ресурси - "парите, медии-
те и влиянието на хората,
които имат държавата за
своя бащиния. Съвсем
лаконично Радев маркира
"новите лица" в служебния
кабинет, без да мотивира
решението си за рокади.
Той представи новия
финансов министър Вале-
ри Белчев като човек с
впечатляващо образова-
ние, с богат опит във
финансовата сфера и
финансовото и банковото
дело. С ключова роля за
формирането на Фонда на
фондовете и негов бивш
директор. За новия ми-
нистър на транспорта
Христо Алексиев, припом-
ни, че е бил част от
първия му кабинет през
2017 г. Ръководител на
големите успешни инфрас-
труктурни проекти. Като
служебен министър той
спря концесията на Лети-
ще София заради пороч-
ният подход към нея.
Новият икономически
министър Даниела Везие-
ва описа като човек със
солиден опит в публични-
те финанси и администра-
цията. Участвала в редица
важни проекти и реформи
и отбеляза, че е била
досегашен съветник на
министъра на икономика-
та.ç

пример е капитал за
политическото бъдеще на
родината. Той е стъпка
напред в надмогването на
политическите предубеж-
дения, които блокират
развитието на страната.
С дейността си вие
върнахте част от доверие-
то на българите в  инсти-
туциите, обърна се той
към министрите. Радев
изтъкна, че политическата
класа не е възприела
модела на служебното
правителство и послания-
та на обществото. Затова
парламентът не успя да
излъчи редовно правител-
ство в условия на криза
и ще се наложи служебно
правителство да актуали-
зира бюджета и в същото
време да актуализира
бюджета за следващата
година и то в условията
на криза. Вие вече се
сблъскахте с тежкото
наследство на завладяна-
та от олигархията държа-
ва и разбрахте колко
трудно се възстановява
държавността след авто-
ритарно управление,
обърна се той още вед-
нъж към министрите.

Президентът ги пре-
дупреди, че оттук нататък
задачата става още по-
трудна, а срещу тях ще
бъдат хвърляни огромни

Êèðèë Ïåòêîâ: Âëèçàì â ïîëèòèêàòà çàåäíî ñ Àñåí Âàñèëåâ
този служебен кабинет, а като
участници в политическия жи-
вот на България за по-дълго вре-
ме, подчерта Петков.

С решението си президентът
на републиката явно доказва, че
това, което се случи досега, е в
посоката, в която и той вижда
нещата - връщане на държав-
ността, откриване на всички въз-
можни места, на които не е има-
ло прозрачност, управление с
мисъл и помощ на хората и да-
нъкоплатците, които трябва да
защитаваме, подчерта Петков. ç

партия. Декларираме, че това
няма да е президентска партия.
Ние подкрепяме президента Ра-
дев и вижданията му, но това
няма да е негова партия, кате-
горичен е Петков. Държавният
глава отправи покана към мен
да съм част от новия служебен
кабинет.

С министър Асен Василев об-
мисляхме какъв ще е най-ефек-
тивният начин да продължим
промяната по-дългосрочно. Ре-
ално решението ни беше, че то-
ва ще се случи не като част от

Приоритетите на
кабинета - избори,
енергетика,
проблемите в
строителния бранш
Само два часа, след като
положи клетва и встъпи
в длъжност, новото
служебно правителство
проведе първото си
заседание, съобщи БНР.
Премиерът Стефан Янев
поясни, че заради
малките промени в този
състав на кабинета не е
направена традиционната
церемония за приемст-
веност. Служебните
министри получиха и
копие на Конституцията.
Подготовката на вота на
14 ноември и гаранции
за вот по правилата е
първият приоритет.
Електоралният процес е
фундамент на либерал-
но-демократичната
политическа система и в
този смисъл ключовата
ни задача е да гаранти-
раме, че той ще бъде
честен, прозрачен и в
крайна сметка легити-
мен. До избирането на
ново правителство
служебният кабинет ще
има за цел  да продължи
да бъде фактор за
стабилност и устойчи-
вост по отношение на
политическия процес, на
обществените отноше-
ния, на социалните и
икономическите процеси,
обясни Янев на колегите
си от правителството.
Наследените проблеми
за решаване са -
неизплатените средства
на строителния бранш,
но не само. Той е един
от многото проблеми,
които имам усещането,
че са заложени целена-
сочено с идеята да
влязат на преден план
точно в определен
момент - по време на
управлението на служе-
бен кабинет. Подобна е
и ситуацията в енергети-
ката, където имаме
системен проблем и там
е необходимо цялостно
преосмисляне на кон-
цепцията за развитието
на тази сфера, както и
да се направят фунда-
ментални структурни
промени. Служебният
премиер каза, че предс-
тоят тежки месеци,
които изискват пълна
мобилизация.

Разчетоха "черната
кутия" на падналия в
Черно море МиГ-29
Данните от "черната
кутия" на падналия в
Черно море МиГ-29 са
разчетени. Първоначални-
те резултати за пилотска
грешка се потвърждават
от направените вече
заключения на Военна
полиция, съобщи служеб-
ният министър на отбра-
ната Георги Панайотов.

Заедно с Асен Василев вли-
заме в политиката. Ще бъдем
част от политическия живот и
ще участваме в следващите из-
бори, заяви бившият вече слу-
жебен министър на икономика-
та Кирил Петков при предава-
нето на поста на наследничката
му, Даниела Везиева, съобщи
"Новва телевизия". Двамата с
Василев обмислят всички вари-
анти, по които могат да излязат
като участници в следващите из-
бори, тъй като времето е твър-
де кратко, за да регистрират

Íàêðàòêî
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"Защо Европейската
комисия си затваряше
очите, циментира прави-
телството на Борисов, а
корупцията в България
трябваше да бъде забеля-
зана от Вашингтон?" Това
попита ръководителят на
делегацията на български-
те социалисти в Европейс-
кия парламент Петър
Витанов по време на
дебата в Страсбург за
глобалния закон "Магнитс-
ки" на САЩ.

"Тези лица бяха санкци-
онирани от правителството
на САЩ заради корупция.
Това е ужасяващо свиде-
телство за пълния провал
на българската държава в
борбата с корупцията през
последните 12 години. И
защото говорим за държа-
ва членка на Европейския
съюз,  този провал е и
европейски", каза пред
евродепутатите Петър
Витанов.

"Още по-тревожен е
фактът, че България е под
пряк мониторинг на Коми-
сията от присъединяването
й през 2007 г. именно по
отношение на борбата с
корупцията и организира-
ната престъпност. Само
преди 2 години Комисията
заключи оптимистично, че
България се бори успешно
с корупцията и е показала
реален напредък по всич-
ки показатели", добави
социалистът.

"Сега една от констата-
циите няма как да е вярна
- или Министерството на
финансите на САЩ е
погрешно информирано за

случващото се в България,
или Комисията държи
очите си затворени в
продължение на много
години.

За българските гражда-
ни няма съмнение, какво е
реалното положение в
страната.

В продължение на
години Комисията публику-
ваше весели доклади,

Ïåòúð Âèòàíîâ: Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ
öèìåíòèðà êîðóìïèðàíîòî ïðàâèòåëñòâî
íà Áîðèñîâ ñ áåçäåéñòâèåòî ñè

Íà òîçè äåí

Събития
 1156 г. - Основано е хер-

цогство Австрия.
 1176 г. - Византийско-сел-

джукски конфликти: В Битката при
Мариокефалон Византия губи на-
деждите си за отвоюване на Ма-
ла Азия от турците.

 1422 г. - в Белград умира
последният български цар Конс-
тантин II Асен, с което де юре се
слага краят на средновековната
българска държавност.

 1787 г. - Във Филаделфия
(Пенсилвания) е подписана Кон-
ституцията на САЩ.

 1877 г. - Руско-турска
война (1877-1878): Третата бит-
ка при Шипка: Руските войски от-
блъскват последната атака на ос-
манците срещу Шипченския про-
ход.

 1915 г. - На аудиенция на
лидерите на опозиционните пар-
тии при цар Фердинанд I, Алек-
сандър Стамболийски го заплаш-
ва, за което е арестуван и осъ-
ден на доживотен затвор, а Алек-
сандър Малинов е поставен под
домашен арест.

Родени
 1743 г. - Жан-Антоан дьо

Кондорсе, френски писател
 1857 г. - Константин Ци-

олковски, руски учен
 1886 г. - Димо Казасов,

български публицист и политик
 1898 г. - Христо Смирнен-

ски, български поет, сатирик и
преводач

 1916 г. - Юмжагийн Це-
денбал, монголски политик и дър-
жавник

 1931 г. - Ан Банкрофт,
американска актриса

 1935 г. - Кен Киси, аме-
рикански писател

 1942 г. - Петър Киров,
български борец

 1944 г. - Райнхолд Мес-
нер, австрийски алпинист, пръв
изкачил Еверест без кислороден
апарат

 1950 г. - Минчо Минчев,
български цигулар

 1971 г. - Адриана Склена-
рикова, словашки фотомодел

Починали
 1980 г. - Анастасио Со-

моса Дебайле, никарагуански
диктатор

 1991 г. - Людмила Исае-
ва, българска поетеса

 1994 г. - Карл Попър, бри-
тански философ

 1994 г. - Кирил Игнатов,
български политик и лекар, ми-
нистър на народното здраве от
1962-1971 г., председател на БЧК
от 1971-1989 г.



граждани - те виждаха, че
олигархията става все по-
богата и по-дебела с пари
от Европейския съюз и
българите постоянно
питаха - "Защо Брюксел
мълчи? Не виждат ли
какво става тук? Как би
могла Комисията да допус-
не това?"

Моят въпрос е как тази
корупция може да бъде
забелязана чак от Вашинг-
тон, но не и от Брюксел.
Как можем да претендира-
ме, че Европейският съюз
е глобален играч, ако не
можем да почистим собст-
вената си къща?", завърши
Петър Витанов.

Пленарният дебат е въз
основа на въпрос с искане
за устен отговор до Евро-
пейската комисия, изгот-
вен от Комисията по
граждански свободи,
правосъдие и вътрешни
работи на ЕП (LIBE). В
него евродепутатите
отбелязват, че наложените
санкции повдигат сериоз-
ни въпроси относно подхо-
дите на ЕС в областта на
демокрацията, принципите
на правовата държава и
основните права.

Членовете на Европейс-
кия парламент искат да
разберат как Европейска-
та комисия възприема
действията на САЩ, които
се считат за съюзник на
ЕС, предприети срещу
корупцията в държава
членка и как това се
отразява върху оценката
на досегашните действия
на Комисията по този
въпрос.

По-конкретно, евроде-
путатите питат дали ЕК ще
бъде по-активна при
сигнализирането и предп-
риемането на действия по
отношение на корупцията
и заплахите за принципите
на правовата държава в
държавите членки, каква
ще бъде ролята на Евро-
пейската прокуратура и
дали ще разработи обща
стратегия за борба с
корупцията в Съюза.ç

Ïðîô. Ãå÷åâ: Â 46-îòî ÍÑ ÁÑÏ ñå äúðæåøå äèàëîãè÷íî, ñïîêîéíî, ïðîôåñèîíàëíî
жеше диалогично, спокойно, про-
фесионално и каквото зависеше
от нас се опитахме да напра-
вим. Но протегнатата ни ръка ос-
тана във въздуха", допълни той.

По думите на проф. Гечев ня-
кои от новите политически иг-
рачи не са имали никакво на-
мерение да правят правителст-
во.

"Няма как да искаш да пра-
виш правителство като 65 де-
путата предлагат  ултимативно
правителство без да разговарят
и без да получат одобрението

на другите 180 души в парламен-
та. Начинът, по който ИТН напра-
виха предложението и кадровите
им проблеми беше подход, който
предвещаваше катастрофа", смя-
та социалистът.

"Резултатът от работата на 46-ото
Народно събрание е почти катас-
трофален. Все пак приехме нещо
важно, което БСП предложи още
през април месец - актуализаци-
ята на бюджета. Не е вярна пос-
тановката, че сме могли да ми-
нем и без актуализация. Всички
европейски страни увеличиха бю-

Áúëãàðèòå âèæäàõà, ÷å
îëèãàðõèÿòà ñòàâà âñå ïî-
áîãàòà è ïî-äåáåëà ñ ïàðè îò
Åâðîïåéñêèÿ ñúþç è ïîñòîÿííî
ïèòàõà - "Çàùî Áðþêñåë
ìúë÷è?", çàÿâè åâðîäåïóòàòúò
ñîöèàëèñò

джетните си разходи, защото
правителствата им имат задъл-
жение към своите фирми и на-
роди, България не прави изклю-
чение", посочи още Румен Гечев.

Проф. Гечев коментира, че за
следващата година се очаква ин-
флация между 4% и 6%, ако не
настъпят някакви промени, кое-
то не е толкова страшно.

По темата с поскъпването на
цената на тока депутатът от ле-
вицата заяви: "Вместо да въве-
дем в употреба два чисто нови
реактора, които да носят евтин

ÁÑÏ çàùèòè èíòåðåñà íà
ÁÃ-ôåðìåðèòå â Åâðîïà

Групата на българските социалисти в Европейския парламент
няма да подкрепи предложение на групата на Зелените, които
настояват за забрана на използването на антибиотични и анти-
бактериални препарати за животните.

Това съобщи ръководителят на делегацията Петър Витанов.
"Нашата позиция е в защита на българските фермери, живот-

новъди и производители, защото тази Pезолюция прякo засяга
хората от бранша. Целта би следвало да e намаляване на анти-
биотиците, спиране на безконтролното им приложение, но не и
тоталната им забрана", коментира Витанов.

Според българските социалисти тази регулация вероятно ще
повиши вноса на месо в EC от трети страни, където стандартите
ca много по-занижени, отколкото ca в Блока, а също така ще
повлияе на цената на месото и всички останали продукти.

Българските социалисти проведоха серия от срещи със свои
колеги в Европарламента в опит да постигнат консенсус по темата.

Почти 7000 ветеринарни лекари, експерти в областта на здра-
вето на животните предупредиха евродепутатите, че предложени-
ето за надхвърляне на научно обоснованите ограничения за упот-
ребата на антибиотици за животни би застрашило здравето и
благосъстоянието на добитъка и домашните любимци.

изпълнени с бюрократични
клишета за състоянието на
върховенството на закона
и корупцията в България и
това постигна две неща:

1. Тя циментира корум-
пираното правителство на
Борисов (ЕНП) във власт-
та, докато той се хвалеше

с голямата подкрепа, която
имаше в Брюксел, колко
близък е с важните хора
тук, колко пари Брюксел
дава на "своето" правителст-
во

2. Това подхранваше
отчаянието и евроскепти-
цизма на българските

"Не малко политици, които бя-
ха представени в парламента, е
добре да използват новата учеб-
на година да се поучат от греш-
ките си и да разберат, че не мо-
же да просъществува парламент,
в който няма диалог, няма опити
за постигане на общи цели и не
се служи на обществото." Това
заяви народният представител от
"БСП за България" проф. Румен
Гечев в предаването "Денят ON
AIR" по Bulgaria ON AIR.

"На фона на това, което ста-
ваше в парламента, БСП се дър-

ток на България и да изнасяме,
ние сега ще зависим от вноса
на електричество от Румъния, а
в следващите месеци ще свър-
жем мрежата ни с Гърция. 40%
от електроенергията ни е от топ-
лоелектрически централи, които,
по директиви на ЕС, нямат бъде-
ще на въглища в следващите де-
сетина година. И ние вместо да
си завършим ядрените проекти,
вместо да "превъоръжим" топло-
централите на нова база, както
експертите предлагат, не се пра-
ви нищо."ç
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НАП най-сетне започва
проверки в Държавното
предприятие "Български
спортен тотализатор"
(БСТ) и в още 14 дружес-
тва, получатели на общес-
твен ресурс от Министер-
ството на младежта и
спорта. Данъчните ще
проверят всички финансо-
ви документи и договори
за период от пет години,
вкл. и даренията, които
тотото е правило, въпре-
ки че е било на загуба,
съобщи пресцентърът на
приходната агенция.
Контролните действия са
по подадени още в среда-
та на юни сигнали на
спортното ведомство за
финансови нередности в
БСТ в периода 2015-2020 г.
От изнесените тогава от
служебния министър на
младежта и спорта Андрей
Кузманов данни стана
ясно, че към края на

финансовата 2019 г. БСТ е
на загуба с 27,47 млн. лв.
Отделно тотото има
задължения в размер на
39,16 млн. лв. към участ-
ниците в игрите, които
само спрямо предходната
година са се увеличили с
14,58 млн. лв. Представе-
ни бяха данни за скандал-
ни договори за реклама и
ТВ излъчване. Припомне-
ни бяха смущаващи про-
цедури за обществени
поръчки още от 2011 г.,
печелени от един и същи
консорциум или от фирма,
участваща в него - "Де-
карт" ООД. Въпросната
фирма е свързана с
емигриралия в Дубай
хазартен бос Васил Бож-
ков, поради което в
момента фигурира в т.
нар. списък "Магнитски".

По искане на спортно-
то министерство инспек-
торите на НАП ще прове-

С едно от последните си
решения депутатите от 46-ото
Народно събрание направиха
услуга на родените след 1959
г. българи, които се осигуря-
ват за втора пенсия. По пред-
ложение на служебния каби-
нет парламентът задължи На-
ционалния осигурителен инс-
титут да направи служебно пре-
изчислението с нов коефици-
ент на редукция на вече от-
пуснатите основни пенсии в
намален размер. Това стана със
заключителни разпоредби в за-
кона за актуализация на бю-
джет 2021, които изменят Ко-
декса за социално подпомага-
не. Промяната се случи благо-
дарение на намесата на ом-
будсмана Диана Ковачева, ко-
ято настоя НОИ да улесни хо-
рата.

Казусът е свързан с едно
от двете преизчисления, кои-
то са в общественото внима-
ние в момента. За разлика от
голямото преизчисление на
всички пенсии от 25 декемв-
ри, това засяга само около
172 000 пенсионери, които се
осигуряват за втора пенсия, но
вече получават държавна пен-
сия в намален размер. За тях
и за всички, които тепърва ще
се пенсионират с две пенсии,
от 1 септември влезе в сила
нов, по-справедлив коефици-
ент на редукция. Той трябва да
падне от около 24% до този
момент на 10%.

В предишния вариант на то-
зи текст, гласуван от мнозинс-
твото на ГЕРБ миналата годи-
на, хората трябваше сами да
преценят дали искат преизчис-
ление. От него обаче се очак-
ва да спечелят много малка
част от тези 172 000 пенсио-
нери, тъй като повечето полу-
чават инвалидни пенсии в ми-
нимален размер. Според дан-
ни на НОИ при около 15 000
пенсионери разликата ще е по-
чувствителна, тъй като те по-
лучават пенсия за осигурите-
лен стаж и възраст. След като
новият коефициент на редук-
ция влезе в сила, пенсионни-
те дружества посъветваха те-
зи 15 000 пенсионери бързо
да поискат преизчисление от
НОИ, за да получат по-скоро
по-високите си пенсии. Иначе
срокът за преизчислението е
30 септември 2022 г.

Според омбудсмана Диана
Ковачева старата разпоредба
на закона създаваше опасност
много хора да се разкарват
напразно до НОИ и да риску-
ват здравето си, да се получат
струпвания още в първите дни
или пък хората да отложат по-
високата си пенсия заради пан-
демията и така незаслужено да
търпят негативи. Затова тя пре-
поръча на управителя на НОИ
Ивайло Иванов да се направи
служебно преизчисление.ç

Òðè ìåñåöà ñëåä ïîëó÷åí ñèãíàë
èíñïåêòîðèòå çàïî÷âàò äà
òúðñÿò ôèíàíñîâè íàðóøåíèÿ
â äîãîâîðè çà ñòðîèòåëñòâî è
çà äàðåíèÿ â ïîñëåäíèòå 5 ã.

Äàíú÷íèòå  íàé-ñåòíå
âçåõà íà ïðèöåë  òîòîòî

Äî êðàÿ íà ñåïòåìâðè óäúëæèõà
åëåêòðîííîòî ïðåáðîÿâàíå

Електронното преброяване
се удължава до края на сеп-
тември, съобщи говорителят на
правителството Антон Кутев,
след като вчера служебният ка-

Изработването на бюджета
за 2022 г. е основната задача
на новия служебен финансов
министър Валери Белчев. При
приемането на поста от досе-
гашния министър Асен Василев
той заяви, че няма притеснения
от това, защото ще работи с "хо-
ра, които знаят как се прави бю-
джет и наскоро са преминали
през бюджетна актуализация".

Има голяма вероятност бю-
джетът за 2022 г. да не бъде
гласуван до края на годината,
заяви доскорошният служебен
финансов министър Асен Васи-
лев. Тогава ще се наложи да се
работи с бюджета за тази годи-
на. Законите са предвидили по-
добна възможност и през януа-
ри и всеки следващ месец ще
се действа с 1/12 част от бю-
джета за предходната година.
Проектобюджетът трябва да е го-
тов до края на октомври, а пар-

рят и 14 дружества, които
са получили финансиране
от министерството, за да
строят физкултурни
салони и спортни съоръ-
жения. Смущаващите
договори са на обща
стойност 21 771 428,81 лв.
Всички те са сключени
след обявени обществени
поръчки по програмата за
обновяване на училищна-
та спортна база, по която
миналия февруари прави-
телството отпусна целево
25 млн. лв. за 50 учебни
заведения. Любопитното
е, че те са подписани в
разстояние на по-малко
от месец през декември
2020 г. с чисто нови
дружества, регистрирани
по Закона за задължения-
та и договорите (ЗЗД).
Още по-смущаващо е, че
участниците в повечето

ДЗЗД се припокриват и
повечето от тези дружест-
ва са образувани от две
или повече фирми на
един и същи човек. От
изнесените данни стана
ясно, че управител на
повечето от тях е 35-
годишният Марио Георги-
ев Павлов от Симитли.
Най-скандалното е, че
във всеки от тези 26
договора е било записано
поетапно плащане, а по
всеки от тях парите са
изплатени на 100%.

Очаква се проверките
на всички финансови и
данъчни аспекти на
договорите, сключени по
времето на кабинета
"Борисов", да приключат
в следващите 3 месеца.
Това означава, че резул-
татите от тях ще станат
известни след изборите.ç

бинет проведе  първото си за-
седание в обновен състав.
Очаква се Министерският съвет
да съобщи официално датата,
до която българите ще могат да
се преброят по интернет, както
и какви са новите дати за при-
съствено преброяване.

Сегашният срок изтича на 17
септември. Електронната сис-
тема обаче се оказа недобре
защитена и многократно бло-
кираше или бе спирана за до-
изкусуряване. В последните дни
затрудненията са основно при
регистрацията и верификация-

Èìà îïàñíîñò äî êðàÿ íà ãîäèíàòà Áþäæåò 2022 äà íå áúäå ïðèåò

ламентарните избори са на 14
ноември. Докато се сформират
парламентарните комисии, мо-
же и да няма време до края на
годината законът да бъде приет.

ÍÎÈ íÿìà äà
ðàçêàðâà õîðàòà ñ
íàìàëåíà ïåíñèÿ
çà ïðåèç÷èñëåíèå

та на профил, които понякога
блокират с дни. Самото попъл-
ване на анкетната карта проти-
ча много бързо. Предложение-
то на НСИ беше за удължаване
на електронното преброяване
само с една седмица - до 24
септември.ç

Засега новият финансов ми-
нистър Валери Белчев не пла-
нира страната ни да тегли зае-
ми от външните дългови паза-
ри. Белчев не посочи дали ще

предложи и промени в данъчни-
те закони за догодина.

Както стана ясно при актуа-
лизацията на бюджета за 2021
г., депутати от всички полити-
чески сили излязоха с предло-
жения 9%-та ставка ДДС за рес-
торантьорството, туроператорите
и книгите да продължи да дейс-
тва и през 2022 г. "Ще прегле-
дам по-детайлно сметките и ще
изляза с предложение", заяви
Белчев.

Бившият финансов министър
коментира и темата за приема-
нето на еврото. "България де-
факто вече е приела еврото. Ва-
лутният борд в момента обаче
ограничава да не се развихри
популизмът в Народното събра-
ние и да не се поеме прекомер-
но голям дълг. Приемайки евро-
то тази усмирителна риза изчез-
ва и това е много опасно" ,зая-
ви още той.ç



СъботникСъботник
Година XIV. Брой 28, 17 септември 2021Приложение на ÇÅÌß

Ïúòÿò íà
Òåîäîðàêèñ:
êàê ìóçèêàòà
è êóëòóðàòà
íàäâèõà
õóíòàòà
î 8, 9, 10
На снимката: Теодоракис
с Антъни Куин - изиграл
класиката „Зорба гъркът“



ЗЕМЯ 17 септември 2021СЪБОТНИК
приложение

6. ÊÈÍÎ ÑÂßÒ

Като една от най-
големите холивудски
звезди, през годините Лео
ди Каприо е спечелил
милиони долари, голяма
част от които влага в
недвижимо имущество.
Така например звездата от
"Титаник" притежава
страхотен апартамент в
Ню Йорк на 11-а улица,
оценен на 10 млн. щатски
долара, освен това има
къща в Палм Спрингс,

Леонардо ди Каприо
купи къща на майка си

Актьорът е известен ка-
то детектива Шерлок Холмс
в телевизионния сериал
"Шерлок", злодея Кан в
"Пропадане в мрака" (2013),
както и превъплъщаването
му в дракона Смог и Нек-
романта в трилогията "Хо-
бит" на Питър Джаксън.

Появи се в мрежата сег-
мент от филма "Котешките
светове на Луис Уейн", пи-
ше Variety. Главната роля е

Бенедикт Къмбърбач играе
художник на котки

поверена именно на анг-
лийския актьор.

Неговият герой е ексцен-
тричният художник Луис
Уейн. Известност обаче му
донасят рисунките на кот-
ки. Действието в лентата се
развива в края на XIX -
началото на XX век. Във
фокуса е животът на худож-
ника и отношенията със
съпругата му Емили Ричар-
дсън. Тя била по-стара с де-

сет години от него и рабо-
тела като гувернантка на
сестрите му.

"Възхищението на Уейн
от загадките на света се ус-
ложнява, след като среща
любовта на живота си -
Емили", казва режисьорът
Уил Шарп. Във филма се
снимат още: Оливия Кол-
ман, Андрея Райсборо, То-
би Джоунс, Стейси Мартен,
Софи ди Мартино.

Във филма Пенело-
пе Крус е в ролята на
известна режисьорка,
ангажирана от богат
стар предприемач да
заснеме "най-добрия
филм".  Комедията но-
си заглавие "Официа-
лен конкурс" и е дело
на аржентинските ре-
жисьори Гастон Дюп-
ра и Мариано Кон.

"Град на лъжи" от-
вежда зрителите в 90-
те години на миналия
век, насочвайки вни-
манието им към смърт-
та на двама от най-го-
лемите американски
рапъри, Тупак и Ното-
риъс Би Ай Джи, на
фона на музикалното
съперничество между

Пенелопе Крус и Антонио Бандерас
с комедия във Венеция

Джони Деп представи филма
„Град на лъжи“ в Довил

която отдава под наем
срещу "скромната" сума от
250 хил. долара на месец, а
също така разполага с още
няколко жилища, намира-
щи се на различни места в
щата Калифорния, които
са за лично ползване.

Преди няколко години
той подари чисто нов дом
на баща си, издигащ се на
хълма в спокойния квартал
на Лос Анджелис - Лос
Фелис. След тази покупка

"Вълкът от Уолстрийт" не е
решил да приключи с
придобиването на сгради.

Наскоро един от най-
желаните мъже в Меката
на киното купи на майка
си къща. За постройката в
испански колониален стил,
заемаща внушителните 464
кв. метра, той е платил на
бившия й собственик -
колегата си Джеси Фъргю-
сън, повече от 7 млн.
долара.

"Всъщност ние засяга-
ме сериозните теми за
успеха, завистта, съ-
перничеството, несигур-
ността през призмата
на иронията", обясни
Бандерас.

Специалистите очак-
ват филмът да спечели
една от наградите на
фестивала във Венеция.
Според италианските

кинокритици засега
най-добри шансове има
"Божията ръка" на Па-
оло Сорентино. Те ха-
ресаха и новозеландс-
кия "Силата или куче-
то" на Джейн Кемпиън.
Общо 21 филма участ-
ват в основната конкур-
сна програма. Победи-
телите ще бъдат обяве-
ни на 11 септември.

Западното и Източно-
то крайбрежие на
САЩ. Филмът, режи-
сиран от Брад Фър-
ман, носи повече въп-
роси, отколкото отгово-
ри за обстоятелствата
около двете убийства,
виновниците за които
така и не са намере-
ни. "Град на лъжи" бе

показан извън конкур-
сната програма.

Четиридесет и сед-
мото издание на фес-
тивала на американс-
кото кино в Довил за-
почна на 3-ти и ще
продължи до 12 септем-
ври. Председател на жу-
рито е певицата и акт-
риса Шарлот Генсбур.
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Празничен концерт
ни очаква за Деня
на София

Тържествен кон-
церт "София, празну-
вай с класика!" ще се
състои на 17 септемв-
ри от 19.30 ч. в зала
"България". В него
ще участват изявени-
те солисти Гергана
Николаева (мецосоп-
ран) и Георги Черкин
(пиано), също и
музикантите от Ор-
кестъра на Класик
ФМ радио и маестро
Максим Ешкенази.

В деня на големия
християнски празник
Вяра, Надежда и
Любов изпълнителите
ще поднесат своя

Едва ли има четящ човек на планетата, на
когото да не му е известно името на инспектор
Жул Мегре. Този герой на родения в Белгия
френски писател Жорж Сименон е толкова по-
пулярен, че много хора го възприемат като ре-
ално съществувала личност. Криминалните ро-
мани с името му са толкова много и интересът
към криминалния жанр - толкова голям, че инс-
пектор Мегре продължава да "живее" и след смърт-
та на създателя си.

На 4 септември се навършиха 32 години от
смъртта на писателя. Сименон е изключително
интересна личност. Остава ненадминат в исто-
рията на литературата, като най-продуктивния
писател в света. Много от творбите му са изли-
зали с псевдоними, заедно с останалите, подпи-
сани с името му, се оформя едно огромно твор-
чество, на чиито мащаби би завидял всеки.

Той сякаш е бил обладан от писането, сами-
ят често наричал трескавото си занятие "прок-
лятие". Пишел е от 60 до 80 страници дневно.
Известен е своеобразният му рекорд от 450 раз-
кази и новели, сътворени само за няколко дни в
хотелска стая. Извършен е и един експеримент -
по инициатива на сп. "Пари матен" Сименон се
съгласява да напише пред очите на читателите
роман за едно денонощие. И го написва.

Пътеписи от душата на Източните Родопи

Жорж Сименон - 32 години от смъртта на "бащата" на
инспектор Мегре

Документалното кино се завръща
в планината

подарък за жителите
и гостите на града
чрез своето изкуство
и с музиката на
великите  композито-
ри В. А. Моцарт, П.
И. Чайковски, И.
Албенис. С много
любов и усет към
детайла артистите ще
представят програма
от музикални шедьов-
ри - вълнуващи и
вдъхновяващи мело-
дии. Една част от
творбите ще прозву-
чат в авторските
аранжименти за
пиано и оркестър на
Георги Черкин, които

вече са любими на
българската публика
и се радват на голям
успех. Оперната дива
Гергана Николаева
със своя въздействащ
и богат тембър ще
пренесе слушателите
в света на бароковата
емоционалност.
Певицата, която умее
да разчупва стереоти-
пите и границите
между различни
стилове, е подбрала
две много въздейст-
ващи арии от опери
на Хендел: Ombra
mai fu из операта
"Ксеркс" и "Lascia

ch'io pianga от опера-
та "Риналдо". В
изпълненията си тя
включва също забе-
лежителното "Ада-
жио" от Томазо
Албинони, което ще
звучи в авторски
вариант на Георги
Черкин за глас, пиано
и оркестър. Освен
соловите изяви публи-
ката ще чуе оркестрови
пиеси от Й. С. Бах
(Бранденбургски
концерт №3), В. А.
Моцарт (Дивертименто
в ре мажор) и Панчо
Владигеров (Прелюд и
Господско хоро).

Първият от 75-те романа с инспектор Мегре
е "Пьотр Латвиеца" (1931), а последният е "Мег-
ре и г-н Шарл", издаден през 1972 година.

Биографията му дава доста отговори за про-
тиворечивия характер. Тази противоречивост ся-
каш е предопределена още с раждането му. Раж-
да се на един 13-и, петък, през 1903 г. и тъй
като датата е възприета като фаталистична от
майка му, тя решава да я промени на 12 февру-
ари 1903 г.

През 1960 г. той е председател на журито на
фестивала в Кан и налага заедно с Хенри Ми-
лър "Сладък живот". През 1961 г. той написва
"Когато бях стар", друга автобиография, която е
предвестник на "Интимни мемоари". Преслед-
ван от страха от атомна война, Сименон пост-
роява в огромната си къща в Епаланж противо-
атомно укритие, което обзавежда с операционна
зала.

През 1967 г. издателят Ренконтр от Лозана
обявява публикуването на пълното му творчест-
во - близо 80 тома. Това е годината, в която
Сименон написва "Котката", която ще дари Жан
Габен с една от най-хубавите роли в живота му.
Няколко пъти Сименон взема решение да прес-
тане да пише. Когато успява да направи това,
започва да диктува.

Много туристи, пътешес-
твеници, фотографи и отк-
риватели попадат под омай-
ващото влияние на Родопи-
те - планина, която сякаш
никога не може да бъде на-
пълно опозната.

По нейните неутъпкани
пътеки повежда и "Мистич-
ните Родопи" от пътешест-
веника Иво Георгиев - бо-
гато илюстриран с цветни
фотографии пътепис, който
"разголва" душата на божес-
твеното кътче.

От Шан кая, през нераз-
гаданите скали край Дъж-
довница до тайнствения сар-
кофаг край Душка - в тази
книга няма да откриете са-
мо напътствия как да стиг-
нете, но и най-съкровените
й извивки и усойни доли-
ни.

Пътуването на Иво Ге-
оргиев е бавно, наситено с
картини, истински хора,
върхове, спомени и мечти.
Неговата красота се крие не
в изреждането на факти, ка-
то пътеводител, а в прежи-
вяването на всяка гледка.

Със своите 150 цветни
фотографии изданието успя-

ва да улови пейзажи, закли-
нания, свещенодействия,
езически ритуали, останали
и до днес."Мистичните Ро-
допи" е книга-родопис. Пъ-
тешествие, което пресъздава
магията на планината, под-
слонила вярвания и култу-
ри, които са се наслагвали,
преплитали една в друга.

Родопи интернационален
документален филм фест e
символно продължение на
емблематичния форум "Прег-
лед на творчеството на мла-
дите филмови дейци", про-
веждан от 1973 до 1991 г. в
красивия планински град
Смолян.

Форматът от близкото ми-
нало е известен в киносреди-
те с характерната си атмос-
фера, обособила специфично
пространство за свободно из-
разяване, творчество и сре-
ща на млади артисти. Днес
това наследство открива нов
прочит в един модерен фес-
тивал, замислен като актив-
на международна платформа
за документалисти. Дебютното
издание на Международния

документален Родопи филм
фест, организиран от Фонда-
ция РИФЕ и Гьоте-институт
България, ще се проведе меж-
ду 16 и 20 септември.

Фестивалът се провежда
под патронажа на известния
и обичан български режи-
сьор, сценарист и актьор Ге-
орги Стоев-Джеки. Журито
се състои от Ян Босе, немс-
ки документалист, възпита-
ник на Мюнхенското учили-
ще за телевизия и кино
(HFF), Светослав Драганов,
български режисьор, сцена-
рист и продуцент, Диана
Иванова,  журналист, режи-
сьор на документални фил-
ми. Специален гост на де-
бютното издание на РИФЕ
е Андрес Файел.
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"Моят водещ принцип е,
че изкуството във всеки
един момент трябва да е в
тясна връзка с народа."

Думите са на Микис
Теодоракис, големия компо-
зитор и политик, който е
толкова тачен у дома си и
по света не само заради
своя зашеметяващ музика-
лен талант, а най-вече
заради неукротимия си
борчески характер, превър-
нал го в Гласа на съвестта
на Гърция.

На 29 юли 2020 г.
Теодоракис навърши 95
години. И цяла Гърция го
чества.

Макар и на тази досто-
почтена възраст, той
остава верен на себе си.
Надига глас и воюва за
правдини всеки път, когато
съзре несправедливост.
Само преди броени месеци
- през април т. г., излезе
със свое остро обвинение
към настоящото правителс-
тво в Атина на премиера
консерватор Кирякос
Мицотакис, което "пропус-
на" хората на изкуството
при предоставянето на
помощи за преодоляване
на коронакризата. Теодора-
кис сравни това отношение
със "средновековното"
мислене на чиновниците
по време на гладните
години веднага след Втора-
та световна война, когато
организираните тогава
безплатни кухни за студен-
ти останали недостъпни за
учещите се в консерватори-
ята, защото те били "само
свирачи".

"Искрено съжалявам, че
доживях да видя как това
невежо схващане продъл-
жава да съществува, докато
в същото време гръцкото
изкуство и гръцките творци
са онези, които крепят
народа ни в трудни за
страната дни - и това би
трябвало да ги поставя на
вярното място в преценка-
та на едни отговорни
власти в една цивилизова-
на държава", написа
композиторът в отвореното
си писмо до правителство-
то.

Скоро след това гръцко-
то министерство на култу-
рата обяви, че ще създаде
за дейците на изкуството
фонд за подпомагане, но
после се оказа, че той
изключва повече творци,
отколкото включва… Така
че борбата на арт средите
продължава и Теодоракис,
естествено, пак е на първа
линия…

Такъв е целият му

Амася: Приказен град
на султаните
Пътят на Теодоракис: как музиката
и културата надвиха хунтата
Легендарният гръцки композитор и борец за правдини дава повод отново да си припомним
не само завладяващото му творчество, но и неговите идеи, изпитанията в трудния му живот,
уменията му да обединява различни политически сили, за да бъде победено злото

живот, неразривна част от
който е и неговата музика
- и точно оттам идва
огромното й въздействие,
способно дори да събаря
политически режими…

Микис Теодоракис е
роден на 29 юли 1925 г. на
гръцкия остров Хиос в
Егейско море, само на 8 км
от турското крайбрежие.
Баща му е критски грък, а
майка му е родом от гръц-
ката общност в турския
град Чешме и е бежанка от
турското клане в Смирна
през 1922 г. През годините
семейството живее из
различни части на Гърция
- първо на островите
Лесбос, недалеч от Турция,

и Кефалония в Йонийско
море, после на Пелопонес -
в Патрас, Пиргос и тамош-
ния Триполи.

Още от малък Микис е
завладян от фолклора и от
песнопенията в православ-
ните храмове. Покрай
църковните хорове става и
религиозен, но скоро се
разочарова от лицемерието

на свещенослужителите -
възмутен е най-вече от
колаборацията им с фа-
шистите при окупацията на
Гърция.

Иначе го очарова и
симфоничната музика,
която слуша от плочите на
свой чичо. Започва да
съчинява своя музика по
слух, без да има достъп до

музикални инструменти,
защото семейството няма
средства да му ги осигури.
Научава се да свири на
пиано в дома на заможен
съсед, където се промъква
от време на време, докато
обитателите ги няма.

Музиката за него е
полет към свобода, хармо-
ния, справедливост - и
затова тя е неразривна и
от политическия му избор.
Още 17-годишен се включ-
ва в антифашистката
съпротива в Гърция -
първо срещу италианската
окупация, после и срещу
германските нацисти.
Интересното е, че германс-
ки филм, който той гледа в
пелопонеския Триполи през
1942 г., предопределя
посвещаването му на
музиката. Във филма той
чува "Ода на радостта" от
Бетовен и след като се
прибира у дома, обявява
на родителите си, че не
иска да учи нищо друго,
освен музика. Дотогава
семейството е смятало, че
Микис може да стане
архитект - много добър е в
математиката, а и рисува
отлично. Но в крайна
сметка бащата, който вече
е насърчил сина си и в
антифашистките му убежде-
ния, откликва на това
негово желание и през
1943 г. момчето е записано
да следва композиция в
Атинската консерватория,
получавайки и стипендия
по бедност.

В студентските среди в
Атина той бързо намира
съмишленици и става
нелегален член на антифа-
шистката Гръцка народна
освободителна армия
(ЕЛАС). Впрочем вече е
участвал в антифашистки
демонстрации и в Триполи,

където за първи път е бил
арестуван и изтезаван, за
да издаде съмишлениците
си, но той никого не
предава. Арести и мъчения
зад решетките следват и в
Атина.

Èìåííî âúâ

ôàøèñòêèòå çàòâîðè

óçðÿâà ðåøåíèåòî

íà Ìèêèñ

äà ñòàíå êîìóíèñò,

защото се възхищава от
стоицизма, идеализма и
стремежа към по-справед-
лив свят у други затворни-
ци комунисти. Повечето от
тях са работници. Доста
по-късно ще каже за този
период: "Бог ми се разкри
в лицето на работник".

Колкото и да е парадок-
сално, затворническите
изпитания тласкат Микис
и към музикално творчест-
во - и тогава, и при по-
късни арести той създава
зад решетките разтърсващи
произведения, които носят
силен вдъхновяващ заряд
за борба. Същевременно
изтезанията, на които е
подлаган младият творец,
са крайно брутални -
дотолкова, че инквизитори-
те му веднъж дори го
вземат за умрял и го
отнасят в моргата. Но
другари на получилия
жестока рана на главата
Микис успяват да го
измъкнат оттам и дори да
му осигурят спешна опера-
ция, спасявайки му живо-
та. Дясното му око обаче
завинаги остава с наруше-
но зрение.

Никаква физически
неволи не спират Микис от
участието му в борбата.
Едва съвзел се след оцеля-
ването си от затвора, той
се включва и в събитията,
разиграли се през декември
1944 г. и известни като
"Декемвриана". Те са израз
на съществувалите и по-
рано противоречия между
различните крила на
антифашистката съпротива
- монархистите, подкрепе-
ни от САЩ и Англия, и
комунистите, подкрепяни
от СССР. Поддържаното от
британците правителство
начело с Георгиос Папанд-
реу-старши (баща на
Андреас Папандреу и дядо
на Георгиос Папандреу-
младши) възмущава влиза-
щите в него комунисти с
действията си за разфор-
мироване на техните

На стр. 9
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въоръжени отряди, довчера
водили партизанска борба
с окупаторите. Впрочем
това е предприето под пряк
натиск на Лондон и под
дулата на британските
части, вече установили се в
Гърция след изтласкването
на германците.

Комунистите излизат от
кабинета и вдигат въста-
ние, което е потушено пак
от британските военни.
Следва отприщване на
безогледни репресии срещу
всички левичари. Това е и
прелюдията за избухналата
вече открито през 1946 г.
гражданска война в Гър-
ция. За парирането й
британските части са
сменени от американски,
които трайно се окопават в
този важен за тях геостра-
тегически регион. Разбива-
нето на комунистическата
въоръжена борба през 1949
г. води и до приемането на
Гърция в НАТО през 1952
г., и до изграждането на
американски военни бази
на нейна територия. Срещу
това Микис Теодоракис не
спира да се бори и през
всички следващи години на
живота си.

А по време на самата
гражданска война (1946-1949
г.)

òîé å àðåñòóâàí
è çàåäíî ñ ìíîãî
äðóãè ñâîè äðóãàðè
êîìóíèñòè

е интерниран първо на
отдалечения остров Икария
и после на остров Макро-
нисос, недалеч от Атина,
където отново се прилагат
зловещи изтезания, а
много от затворниците са
избивани без съд и присъ-
да. Там Микис на два пъти
е погребван жив и е оцеля-
вал по чист късмет, а през
1949 г. е изпратен  във
военната болница в Атина
с туберкулоза и изпотроше-
ни кости. Баща му с
големи усилия успява да го
измъкне оттам като инва-
лид и да го откара на
остров Крит, но скоро
следва нов арест и запла-
хи, че ще го върнат на
остров Макронисос. В шок
от тази перспектива Микис
прави опит да се самоубие,
поглъщайки барут. Не само
физическите, но и психоло-
гическите травми от зат-
ворничеството го преслед-
ват още години наред и
той се опитва да се освобо-
ди от преживените ужаси,
създавайки своята музика.
Дори и на Макронисос е
композирал - там се ражда
първата му симфония.

През 1950 г. той най-
после се дипломира в
Атинската консерватория,
след което заминава за
Крит, за да изкара там
военната си служба под
натиска на властите.
Създава там и своя първи
оркестър. През 1953 г. се
жени за своята съидейнич-
ка и съратничка още от
борбите през студентските

години в редиците на
ЕЛАС - това е следвалата
по онова време медицина
Мирто Алтиноглу. Нейните
писма, наред с музиката,
са му помагали да оцелее в
ада на Макронисос. На
следващата година двамата
с Мирто заминават за
Париж - Микис получава
стипендия, за да учи в
Парижката консерватория.
Там скоро след това се
раждат и двете им деца -
син и дъщеря.

Стъпвайки на междуна-
родната сцена, Микис
бързо печели популярност
с таланта си - композира
балетна и филмова музика,
като същевременно ясно
изразява и политическите
си възгледи. На Световния
фестивал на младежта и
студентите през 1957 г. в
Москва той е награден за
творчеството си със златен
медал от жури с председа-
тел Дмитрий Шостакович.
През годините следват още
многобройни награди за
него от различни части на
света. Междувременно
балетът "Антигона" по
музика на Теодоракис се
играе в "Ковънт Гардън" в
Лондон, а редица филми с
негови композиции печелят
световно признание.

За самия Теодоракис нов
етап в творчеството му
започва с неговата

ñèìáèîçà ñ ïîåçèÿòà
íà ãîëåìèÿ ãðúöêè
ïîåò è êîìóíèñò
ßíèñ Ðèöîñ,

също бил затворник с него
на Макронисос. През 1958
г. Рицос му изпраща своя
обновена поема, за първи
път писана още през 1936
г. - "Епитафия". Стиховете
са за мъката на майка,
оплакваща сина си, убит
при демонстрация на
тютюневи работници.
Само за броени часове
Теодоракис съчинява
разтърсваща музика по
тази елегия, в която кръс-
тосва православни църков-
ни мотиви с народни
песни  както от Гърция,
така и от фолклора на
гръцките бежанци от Мала
Азия. Революционно
включва и народното
бузуки в своята компози-
ция. Това е типичен за
работническите квартали,
таверните и морските
пристанища инструмент.

Теодоракис признава по-
късно, че тъкмо създаването
на "Епитафия" завинаги го
спасява от призраците на
Макрониос - прекратяват се
припадъците, които е имал,
спират кошмарите със
загуба на осъзнаване на
собствената личност. Ето
какво казва в свое интервю
от 2003-та: "Когато се
върнах от Макронисос, бях
развалина… "Епитафия"
започна да превръща всичко
това - психологическия
баласт, който носех в себе
си - в нещо положително…
По-рано не бях съумял да
изразя вътрешния си свят,
болката си, раните си.

Едвам в "Епитафия" успях
да превърна всички тези
неща, вместо в лудост и
самоунищожение, в амотеоз
на борбата..."

Резултатът е, че "Епита-
фия" се превръща в произ-
ведение, което разтърсва и
всички гърци, решени да
изтръгнат болката от
насилието в миналото, да
потърсят възраждане на
вдъхновяващия дух на
свободата…

А Теодоракис, завърнал
се през 1960-а в родината
си и създал своя Малък
атински симфоничен
оркестър, се ориентира да
работи с творби на големи
гръцки и световни поети,
които влизат в смислов и
ценностен синхрон с
убежденията и с музиката
му.

Разбира се, не спира да
твори и за балета, и за
киното. През 1963 г. на-
писва и едно от най-
популярните си произведе-
ния, което и до днес е
първата асоциация с името
му за много хора по-света,
дори и за най-неизкушени-
те в музиката или полити-
ката - това е де факто
измисленият от самия
Теодоракис танц сиртаки на
главния герой в станалия
емблематичен филм "Зорба
гъркът" (1964 г.) на режи-
сьора Михалис Какоянис
по романа на Никос
Казандзакис с американс-
кия актьор от мексикански
произход Антъни Куин в
главната роля.

По същото време обаче,

êîãàòî òâîðè
áåçñìúðòíîòî ñèðòàêè,
Òåîäîðàêèñ ãîðè
è â ñèëíè
ïîëèòè÷åñêè ñòðàñòè.

1963-та е и годината, в
която крайнодесни екстре-
мисти в сговор с гръцката
полиция убиват публично в
Атина, с удар със сопа по
главата, неговия близък

приятел и съидейник,
популярния депутат от
лявата формация ЕДА
(Обединен демократичен
фронт - смятан за легално-
то лице на все още забра-
нената Гръцка комунисти-
ческа партия и близки до
нея организации) Григорис
Ламбракис. Това убийство
води до нова ескалация в
политическата криза в
Гърция и до падането на
тогавашното правителство
на Константинос Краман-
лис, за което се установя-
ва, че е било замесено в
ликвидирането на левия
депутат.

Дълбоко потресен от
гибелта на Ламбракис,
Теодоракис създава Мла-
дежко движение "Ламбра-
кис". На концерт в памет
на приятеля си, докато
дирижира своите музикан-
ти, композиторът изрисува
във въздуха буквата Z - тя
идва от гръцката дума ZEL,
което значи "Жив". Така
знакът Z започва масово
да се появява като графити
из стените на гръцките
градове, носейки послания
за борба. Става знак за
съпротива.

Същевременно целта на
движението "Ламбракис" е
да се изграждат библиотеки
и концертни зали, да се
засаждат дървета, да се
организират обществени
дискусии и концерти, да се
провеждат кръводарителски
и други хуманитарни
кампании и т. н. Идеята е
чрез широк културен диалог
да се привличат колкото се
може по-широки слоеве от
обществото към активно
участие в усилията са
социално-политически и
икономически промени,
които да донесат повече
хуманизъм и по-справедли-
во разпределение на блага-
та.

Успоредно с това се
разраства и популярността
на музикалното творчество
на Теодоракис, възприема-
но вече от мнозинството от

гърците като вдъхновение
за борба. Удивителното е,
че той го постига без
никакви директни полити-
чески внушения. Ето какво
казва по този повод самият
композитор в едно от
интервютата си: "Колкото
и да търсите, няма да
намерите политически
лозунги в поетичните
текстове, които използвам.
Няма да намерите нито
очевидна, нито скрита
пропаганда на конкретни
политически възгледи…"

Ïðåç 60-òå ãîäèíè
êîìïîçèöèèòå ìó
çàåìàò îêîëî 40%
îò âñè÷êè ïðîäàæáè
íà ìóçèêàëíè
ïðîèçâåäåíèÿ
â Ãúðöèÿ.

Творбите му са еднакво
въздействащи както за
изтънчената публика в
концертните зали, така и
за стадионите, пълни с
работници.

Това са и години, в
които Теодоракис усилено
работи на политическия
фронт за единение на
всички демократични сили,
които да отхвърлят разли-
чията си и да се координи-
рат за дълбоки промени в
антихуманната система.
На изборите през 1964 г.
Теодоракис е избран за
депутат от ЕДА  и продъл-
жава тази своя линия.

Това е периодът, в който
набира сили и т. нар.
Центристки съюз с либе-
рална ориентация, оглавя-
ван от Георгиос Папандреу
(дядото). След убийството
на Ламбракис и последва-
лата политическа криза
Папандреу съумява да
стане премиер с подкрепата
на гласовете на лявата
ЕДА в парламента. Скоро
следват и нови избори, а
политическата криза се

На стр. 10
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задълбочава, защото сред
десницата и покровителст-
ващите я Съединени щати
расте тревогата, че ЕДА
придобива прекалено силно
влияние. А това е недопус-
тимо според прословутата
американска "доктрина
Труман", която залага на
подкрепата дори и на
диктаторски режими в
Гърция, Турция или Иран,
само и само тези страни да
не попаднат под влиянието
на СССР.

Към мозайката в Гърция
се добавя и конфликтът на
младия крал Константнин с
Георгиос Папандреу, както
и страховете, че вече
посочения като политичес-
ки наследник на баща си
Андреас Папандреу е още
по-склонен да върви към
съюз с левицата. Всичко
това вкупом води до воен-
ния преврат в Гърция на
21 април 1967 г. Пряката
му цел е да изпревари
насрочените за 28 май с. г.
избори, вещаещи победа за
Центристкия съюз, но с
последващо управление с
подкрепата на ЕДА.

Превратаджиите започ-
ват целенасочени репресии
тъкмо срещу левицата, като
ЕДА е забранена, а нейни-
те депутати, членове и
привърженици масово са
хвърляни в затвора.

Микис Теодоракис
веднага минава в нелегал-
ност, но по-късно военните
все пак успяват да го
хванат и той отново
попада зад решетките. За
композитора и дори за
семейството му се редуват
затвори, интернирания,
концлагери. Той остава
затворник на гръцката
военна хунта от 1967 до
1970 г., когато е освободен
заради мащабната светов-
на кампания в негова
защита. В нея се намесват
и пряко такива негови
лични приятели като
социалистите и социалде-
мократите Франсоа Мите-
ран (Франция), Вили
Бранд (Германия), Улоф
Палме (Швеция), както и
многобройни ярки творци
от различни кътчета на
планетата - Дмитрий
Шостакович, Ленард
Бърнстейн, Артър Милър,
Хари Белафонте и др.

В някогашните соцстра-
ни, включително и в
България, където има
много гръцки емигранти,
намерили у нас спасение
още след гражданската
война в родината им, тази
кампания също е впечатля-
ваща - пионерски, комсо-
молски и други масови
организации, както и
трудови колективи, обсип-
ват Атина с писма, настоя-
ващи

çà îñâîáîæäàâàíåòî íà
Òåîäîêàðàêèñ, ÷èèòî
ïðîèçâåäåíèÿ ðåäîâíî
çâó÷àò ïî ðàäèîòî.

Макар и склонила в
крайна сметка да го осво-

боди, гръцката военна
хунта не се произнася по
по-нататъшната му съдба.
И затова негови съмишле-
ници и почитатели много
бързо организират канал
за почти нелегалното му
прехвърляне в чужбина.
Той отлита за Париж с
частен полет от гръцки
имот на милиардера и
корабен магнат Аристоте-
лес Онасис. Два дни по-
късно в Париж пристигат
и жена му с двете им деца.

Теодоракис първо постъп-
ва в болница, защото в
затвора на хунтата се е
обострила неговата туберку-
лоза. Но веднага щом
закрепва здравето си, той
отново се хвърля в битка -
обикаля различни държави с
музиката си и с политичес-
кия си плам да громи
зловещата гръцка диктатура,
зовейки за връщане на

ройни концерти за соли-
дарност с чилийския народ.
Той се е срещал лично и с
Алиенде, който е бил негов
почитател, и с големия
чилийски поет и нобелист
Пабло Неруда, който до
началото на 1973-та е бил
посланик на Чили в Па-
риж. Неруда умира в
Сантяго само 12 дни след
преврата в родината му
през септември 1973-та…

Теодоракис е обещал на
Неруда още през 1971 г., че
ще направи музикална
оратория по най-мащабно-
то произведение на поета
"Всеобща песен" и наисти-
на започва да работи по
този проект. Завършва го
през 1980 г. и след това
изнася многобройни
концерти по цял свят.
Включва в изпълнението и
чилийския музикален
състав "Килапаюн" - също

демокрацията в родината си.
Композиторът е и сред

най-острите изобличители
пред света на жестокото
смазване от хунтата на
студентския бунт в Атина
на 17 ноември 1973 г.,
когато превзелите протест-
но Политехниката младежи
стават жертви на военните
репресии.

Ãðúöêàòà õóíòà
î÷åâèäíî ñå
âäúõíîâÿâà îò
çâåðñòâàòà íà
÷èëèéñêàòà,

извършила също кървав
преврат срещу президента
социалист Салвадор Алиен-
де на 11 септември 1973 г.
и предприела масово
избиване на привържени-
ците му. Сатрапите по цял
свят се боят от музиката и
честните творци - в Чили
сред първите жертви е
легендарният поет, певец и
композитор Виктор Хара…

Теодоракис е потресен и
от трагедията на Чили. От
Париж участва в многоб-

една от емблемите на
мирната чилийска револю-
ция. Художествен ръково-
дител на този състав при
сформирането му още през
1965 г. е бил Виктор Хара.
"Килапаюн" се появява в
края на творбата на Теодо-
ракис, в която иначе
участват хор и оркестър.
Чилийците пеят на финала
емблематичната песен El
pueblo unido jamаs serа
vencido ("Народът обединен
никога не ще бъде побе-
ден") на композитора
Серхио Ортега.

Òåîäîðàêèñ å ñ âèñîêà
÷óâñòâèòåëíîñò êúì
âñÿêà íåñïðàâåäëèâîñò
ïî ñâåòà.

Той неуморно демонст-
рира и своята солидарност
с палестинците, жадуващи
да имат собствена държава,
като редовно ядосва Израел
със свои остри критики
срещу израелската полити-
ка. При това негова песен,
изобличаваща нацистките
зверства в концлагера
Маутхаузен, е една от

официалните песни на
Израел…

Гръцката хунта пада
през юли 1974 г. след
авантюристичното й
забъркване в преврат на
остров Кипър - също
любима база на НАТО.  И
Теодоракис отново се
връща у дома и се впуска
пряко в гръцкия полити-
чески живот. Прокарва
неуморно своята неизмен-
на теза, че само обедине-
ни, левите и демократични-
те сили могат да постигнат
реални промени в статук-
вото. На тази тема е и
публикуваната му през
1978 г. статия "Обединено
ляво крило", разбунила
гръцкия политически
живот. По-късно големият
композитор неколкократно
е избиран за депутат от
леви формации. А през
1990-1992 г. дори скандали-

зира по-сектантските
кръгове в левицата, когато
приема да стане министър
без портфейл в тогавашно-
то консервативно прави-
телство на премиера
Константинос Мицотакис
(баща на сегашния гръцки
премиер). То е подкрепено
от лява коалиция в проти-
вовес срещу предшествало-
то управление на Андреас
Папандреу, уличено в
скандални злоупотреби и
нарушения.

Години по-късно, когато
на политическата сцена
излиза партията СИРИЗА
като обединителка на
левицата, Теодоракис не се
колебае да я подкрепи и да
окуражи и напъти младия
й лидер Алексис Ципрас.

Êàêòî íå ñå êîëåáàå
ïî-êúñíî è äà ãî
êðèòèêóâà áåçïîùàäíî,

когато смята, че като
премиер Ципрас се е
отклонил от линията на
общественото добруване и
отговорността пред избира-
телите.

В политиката Теодоракис
винаги си остава такъв,
какъвто е - търси единени-
ето на всички честни хора
в името на справедливост-
та, свободата, мира. И
въстава срещу всяка чужда
агресия - клейми бомбар-
дировките на НАТО в
Югославия през 1999 г. и
нападението на САЩ над
Ирак през 2003 г.

Същевременно всеотдай-
но участва в кампании за
подобряване на отношени-
ята между Гърция и Турция,
за защита на човешките
права, против наркотиците
и т. н.

А музиката му продъл-
жава да омайва… Както
самият Теодоракис казва на
един от военните си мъчи-
тели в затвора след превра-
та на хунтата през 1967 г.,
"вашите танкове ще ръждя-
сат, а моите песни ще се

пеят все по-силно…"
Навръх 95-годишнината

му на 29 юли т. г. те огла-
сиха и операта в Атина на
тържествения концерт в
негова чест, но по-важното
е, че продължават да ги
пеят и по демонстрации,
таверни и пристанища.

95-годишнината на
легендарния гръцки компо-
зитор и борец за правдини
дава повод отново и у нас
да си припомним не само
завладяващото му творчест-
во, но и неговите идеи,
изпитанията в трудния му
живот, уменията му да
обединява различни поли-
тически сили, за да бъде
победено злото.

Пътят на Микис Теодо-
ракис толкова нагледно
показва как музиката и
културата могат да надвият
всяка хунта, че е просто
задължително и сегашните
български протести да се
огледат към този опит.

Ех, а ако имахме и наш
Теодоракис…

Къдринка КЪДРИНОВА
От "Барикада"

31 юли 2020 г.
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Щирлиц пристигнал
на среща със свръзката
си в уречения бар и си
поръчал 100 грама
водка.

- Водката ни свърши
преди два дни ! -

извинил се барманът.
- Е, тогава 100 грама

коняк.
- Конякът свърши

вчера! - огорчено казал
барманът.

- Е, а бира имате ли?
- Уви и тя свърши

днес...
- "Значи свръзката

вече е тук!" - помисли
си Щирлиц.

  

На вратата се звъни.
Момченце отваря и
вижда полицай.

- Татко ти вкъщи ли
е?

- Не.
- А майка ти?
- Тя също се скри.

  

Мъж и жена лежат в
леглото. Мъжът дреме,
а на жената и се прави
любов . Тя лекичко
сръгала в ребрата
мъжа. Той промърморил
в просъница:

- К'во? Да не почна
мача?

- Не. Добре, спи си.
Минали 15 минути

жената пак сръгала в
ребрата мъжа. Той пак
промърморил:

- К'во? Да няма бокс
по телевизията?

- Няма. Спи.
Жената се ядосала.

Излязла на балкона и
извикала:

- Що за живот е
това? Няма ли един
истински мъж в тоя
град?

От горния етаж се
чул мъжки глас:

- К'во? Да не би да
имаш водка?

  

Снощи комшийката
идва в къщи и пита
жена ми за тайната на
нейния тиквеник , а
жена ми и отговаря:

- Ние с моят мъж
тайни нямаме!

  

Манго получил социа-
лните помощи, почерпил
се подобаващо и при-
бирайки се купил една
точилка за баница -

подарък за жената.
Айше като го видяла

какво е купил взела да
се вайка:

- А бре Манго, какво
си направил бе, децата

Анекдоти

вкъщи гладни стоят, а
ти мебели купуваш!

  

В музея:
- Това е Минерва. -

казва екскурзоводът.
- А този зад нея ,

мъжът ? ли е?
- Какъв мъж! Тя е

богиня на мъдростта!

  

Крадец влиза в
магазин с пистолет.

Продавачът:
- Господине, сложете

си маска!

  

Значи, шест месеца
тренирах карате и...

накрая ми дадоха
диплома за жесто -

мимичен превод.

  

Двама борци делят
пари и единият като по-
умен се захваща със
сложната задача:

- Едно на теб, едно
на мен, едно на теб,
едно на мен, едно на
теб, едно на мен, едно
на мен, едно на мен,
едно на мен…

- Чакай бе, а на теб
няма ли?

  

Отидох в Пенси-

онното да си подам
документите за пенсия.
Жената на гишето ми
поиска личната карта, за
да провери възра-стта
ми. Проверих всички
джобове, няма я. Явно я
бях забравил вкъщи.

Казах на жената, че много

отидох вкъщи, веднага
разказах на жена си
какво ми се е случило
в Пенсионното и тя каза:

- Трябваше да си
събуеш панталоните.
Щяха да ти дадат и
инвалидност.

  

Бай Ставри, ти защо
си кръстил бръснар-

ницата си "Ван Гог"?

  

Учителката пита:
- Иванчо , защо

казваме "майчин език"?
Той:
- Защото бащата

няма думата.

  

- Муцка, вчера казах
на мъжа ми, че искам
не само да съм му
съпруга, но и приятел…

- И?

- Ми… отвори 2 бири
и кат почна да ми
разказва с къв 'звер
живее.

  

- Защо Господ е съз-
дал първо мъжа, а пос-
ле жената?

- За да не слуша неп-
рекъснати съвети и пре-
тенции докато работи.

  

Тя ми вика:
- "Майтапчия!"
А ехото отвръща:
- "Тъпчи я! Тъпчи я!"

  

Циганско погребе-
ние. Четирима носят

съжалявам, но съм си
забравил личната карта
и ще дойда по-късно.

Жената каза:
- Разкопчайте си

ризата.
Разкопчах я, и се

разкри побеляла къдра-
ва гръд.

Тя каза:
- Побелялата коса на

Вашата гръд е доста-
тъчно доказателство за
мен.

И прие документите
ми за пенсия. Когато си

ковчега. Двамата отп-
ред вървят бързо. Един
от задните задъхан се
провиква:

- Полека бе, Асане!
Не сме го откраднали...

  

Един градинар се
хвали у кръчмата:

- Вчера ветъра отве
плашилото и докът нап-
раим ново турнах же-
ната на неговото мес-
то.

- И?

- Ми днеска враните
върнаха и ланшната ре-
колта...

  

Отива мутра в зоо-
парка, приближава се
към клетката на мага-
рето. Обиколил от всич-
ки страни клетката, гле-
дал, гледал и накрая
казал:

- Мдаа, като се съди
по ушите, тоя заек ве-
роятно е на поне двес-
та години.

  

Отворил българин
фризьорски салон в
Лондон. Пръв при него
дошъл съседа му по ма-
газин, цветаря.

- Колко струва?
- Нищо няма да стру-

ва, съсед си ми, пък и
пръв клиент.

На другата сутрин
гледа 10 рози пред
бръснарницата.

- Колко струват съ-
седе?

- Нищо не струват,
съседи сме, а и ме под-
стрига без пари...

Дошъл другия съсед,
хлебаря.

- Колко струва?
- А бе нищо не стру-

ва за теб, съседи сме.
На другият ден гледа

пред магазина 10 питки
хляб.

- Колко струват съ-
седе?

- Без пари за теб, на-
ли ме подстрига вчера
без пари.

На третия ден дошъл
българин.

- Колко струва да ме
подстрижеш?

- Нищо няма да стру-
ва, нали сме българи,
остава и от теб пари
да взема...

Идва на другият ден
на работа и гледа пред
магазина 10 българи...

  

- Скъпа, днес про-
дадох един матрак и 5
чифта прашки и спече-
лих 500 лв.!

- А аз, с един мат-
рак и без прашки спе-
челих 2000 лв.
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Êèòàé å âàêñèíèðàë èçöÿëî ñðåùó Covid -19
íàä åäèí ìèëèàðä ñâîè æèòåëè

Íàêðàòêî

:

Румъния
може да изисква "зелен
сертификат" за достъп до
ресторанти, молове и сватби.
"Вместо да затваряме някои
заведения, идеята е да се
влиза в тези заведения на
базата на въпросния серти-
фикат. Това е мярка за
ограничаване на икономичес-
кия ефект на пандемията.
Разбира се, има и други
случаи, като организирането
на конференции, конгреси, за
определени закрити прост-
ранства и т.н.", посочи
ръководителят на Департа-
мента за извънредни ситуации
Раед Арафат. Той добави, че е
лесно да се провери дали
едно лице е ваксинирано,
тествано или е преминало
през болестта, тъй като вече
съществува приложение,
което може да прочете
QR-кода.
Институтът
за международни финанси
през второто тримесечие на
2021 г. глобалният дълг на
всички държави е достигнал
почти 296 трилиона долара.
През последните 18 месеца от
началото на пандемия от
коронавирус той се е увеличи-
ла с "зашеметяващите" 36
трилиона долара. "Ако заемите
продължат с тези темпове,
очакваме глобалният дълг да
надхвърли 300 трилиона
долара", казва Емре Тифтик,
директор на изследванията за
устойчивост в института. "
Списание "Тайм"

публикува своя ежегоден
списък на 100-те най-влиятел-
ни личности в света Британс-
кият Принц Хари и съпругата
му Меган са на корицата на
броя и фигурират в списъка.
Списъкът не е класация. В него
има 54 жени. Сред хората в
листата има политици, предста-
вители на шоубизнеса, на
бизнеса, на финансови
институции, знатни персони,
юристи, дори талибански
лидер. Личностите в списъка
са подредени в няколко
категории - пионери, титани,
кумири, новатори, лидери и
творци, посочва "Тайм".В
категорията на "лидерите" са
шефката на Световната
търговска организация Нгози
Оконджо-Ивеала, президентът
на САЩ Джо Байдън, вицепре-
зидентката му Камала Харис,
китайският лидер Си Цзинпин,
шефът на политическото крило
на талибаните Абдул Гани
Барадар.

Китайското правителст-
во заяви вчера, че е
ваксинирало изцяло срещу
Covid -19 повече от един
милиард жители на страна-
та - т. е. над 70% от насе-
лението, предаде АФП.

Най-многолюдната
държава в света (1,4 млрд.
жители), където новият
коронавирус, който причи-
нява това инфекциозно
заболяване, се появи в
края на 2019 г., е инжекти-
рала към 15 септември
общо 2,16 млрд. дози
ваксина, съобщи пред
журналисти говорителят на
китайското министерство
на здравеопазването Ми
Фън.

Първата страна, засег-
ната от пандемията, бе и
първата, излязла от нея -
през пролетта на 2020 г.,
след като използва ради-
кални мерки, по-специално
тестване на цялото населе-
ние и почти пълно затваря-
не на границите. На места
в Китай коронавирусът все
още се завръща от време
на време - например, през
последните дни в източна-
та провинция Фуцзян,
където се откриват по
петдесетина случаи дневно.
Официално броят на
починалите от ковид в
страната от дълго време е
4636.

От края на миналата

О Б Я В Я В А

На 19.10.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем,
за срок от 10 години, на недвижим имот - частна общинска собственост, находящ се
в с. Осоица, представляващ: масивна сграда на два етажа, със застроена площ от
440 кв. м, изградена в парцел I - за "Училище", в кв. 24 по регулационния план на
с. Осоица, целия с площ от 5 000 кв. м, за образователни цели, при начална месечна
тръжна цена от 600.00 лв. с включен ДДС, начален час 09:00 ч.

Депозит за участие в размер на 60.00 лв., платими в касата на Общината или
по банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 16:00 ч. на
18.10.2021 г.

Всеки желаещ да участва в търга е длъжен да закупи и попълни необходимата
тръжна документация. Цена на тръжната документация: 10.00 лева с включен ДДС. Заку-
пуването и получаването на тръжната документация се извършват в Център за админис-
тративно обслужване на община Горна Малина в срок до 16:00 ч. на 18.10.2021 г.

Всички необходими документи за участие в търга се представят от участниците
в Център за административно обслужване на община Горна Малина в срок до 16:00 ч.
на 18.10.2021 г., в надписан, непрозрачен плик, върху който се посочват наимено-
ванието на кандидата за участие; адрес за кореспонденция, телефон и електронен
адрес, наименованието на търга, за който се подават документите.

Оглед на общинския имот в с. Осоица може да се направи всеки работен ден до
15:00 ч. на 18.10.2021 г., с представител на община Горна Малина, след предвари-
телна заявка и закупуване на тръжна документация.

При необходимост повторен търг ще се проведе на 29.10.2021 г., от 09:00 ч.
За допълнителна информация тел.: (07152) 23 20.

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА
Софийска обл., п.к. 2131, тел. (07152) 2320, 2270, 2302,

факс 2252, e-mail:GMalina@abv.bg

О Б Я В Я В А

На 19.10.2021 г. ще се проведе търг с явно наддаване за отдаване под наем, за
срок от 5 години, на обособена част от имот - публична общинска собственост,
представляващ: Помещение с площ от 18 кв. м, находящо се в масивна сграда, с
площ от 362 кв. м, изградена в УПИ VI - за "Обществено обслужване", кв. 37 по
регулационния план на с. Горна Малина, целия с площ от 1155 кв. м, за търговска
дейност, при начална месечна тръжна цена от 38.88 лв. с включен ДДС, начален час
10:00 ч.

Депозит за участие в размер на 3.89 лв., платими в касата на Общината или по
банкова сметка, посочена в тръжната документация, в срок до 16:00 ч. на 18.10.2021 г.

Всеки желаещ да участва в търга е длъжен да закупи и попълни необходимата
тръжна документация. Цена на тръжната документация: 10.00 лева с включен ДДС. Заку-
пуването и получаването на тръжната документация се извършват в Център за админис-
тративно обслужване на община Горна Малина в срок до 16:00 ч. на 18.10.2021 г.

Всички необходими документи за участие в търга се представят от участниците
в Център за административно обслужване на община Горна Малина в срок до 16:00 ч.
на 18.10.2021 г., в надписан, непрозрачен плик., върху който се посочват наимено-
ванието на кандидата за участие; адрес за кореспонденция, телефон и електронен
адрес, наименованието на търга, за който се подават документите.

Оглед на общинския имот в с. Горна Малина може да се направи всеки работен
ден до 15:00 ч. на 18.10.2021 г., с представител на община Горна Малина, след
предварителна заявка и закупуване на тръжна документация.

При необходимост повторен търг ще се проведе на 29.10.2021 г., от 10:00 ч.
За допълнителна информация тел.: (07152) 23 20.

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА
Софийска обл., п.к. 2131, тел. (07152) 2320, 2270, 2302,

факс 2252, e-mail:GMalina@abv.bg

ÑÇÎ ñïðÿ ïðîöåäóðàòà ïî îäîáðåíèå íà ðóñêàòà âàêñèíà "Ñïóòíèê V"

Австрийският канцлер Себастиан Курц заяви, че пандемията за ваксини-
раните е приключила, но сега има пандемия на неваксинираните."Вакси-
нираните хора са в безопасност и могат да живеят нормален живот, но
неваксинираните хора не са в безопасност и трябва да имат отрицател-
ни тестове и да носят маски FFP2 за ресторанти, търговия, обществен
транспорт", каза Курц. Той посочи, че много хора са ваксинирани и не
трябва да се занимават с мерките, но все пак има 30% от гражданите,

които не са ваксинирани и не са защитени.

Австралийците бяха хвър-
лени в смут в четвъртък, ко-
гато президентът на САЩ
Джо Байдън благодари на
техния премиер за присъе-
диняването към голям нов от-
бранителен съюз - но изглеж-
да забрави името му, пише
БГНЕС. Вместо да бъде спо-
менат по име за ролята си в
споразумението между САЩ
и Великобритания-Австралия,
премиерът Скот Морисън
стана "този колега там долу"

Äæî Áàéäúí çàáðàâè èìåòî íà àâñòðàëèéñêèÿ ïðåìèåð,
íàðå÷å ãî "êîëåãàòà òàì äîëó"

(Down Under е фраза, опис-
ваща Австралия или Нова Зе-
ландия - б. р.).

При телевизионно преда-
ване за събитието от Белия
дом Байдън беше ограден от
големи видео дисплеи, на ко-
ито присъстваха британски-
ят премиер Борис Джонсън
и австралийският Морисън,
които участваха дистанцион-
но. "Благодаря, Борис и ... и
искам да благодаря на този
колега там долу. Благодаря

ви много, приятел. Оценявам
го, г-н министър-председа-
тел", каза Байдън, когато ог-
ласи споразумение, по си-
лата на което Австралия ще
се сдобие с американски яд-
рени подводници. Байдън ся-
каш осъзна грешката си,
след което правилно иден-
тифицира австралийския ли-
дер, който по-рано отговори
на очевидния пропуск с ус-
мивка и вдигнат нагоре па-
лец. ç

Въпреки че австралийският премиер Скот Морисън беше на монитора
до него, американският президент Джо Байдън забрави името му

Снимки Интирнет

година Китай ваксинира
хората в страната главно с
два препарата, поставяни в
две дози - на китайските
компании Синовак
(Sinovac) и Синофарм
(Sinopharm).

Същевременно СЗО
спря процедурата по
одобрение на руската
ваксина "Спутник V". При-
чината е назначената нова
проверка на заводите на
производителя, съобщи д-р
Джарбас Барбоса, зам.-
ръководител на Панамери-
канската здравна организа-
ция (PAHO). "Производите-
лите на ваксини трябва да
потвърдят, че местата,
където се произвеждат
ваксини, са в съответствие
със стандартите за добра
производствена практика.
Що се отнася до процеса
на одобрение за ваксината
"Спутник V" за спешна
употреба, този процес е
спрян, тъй като по време
на проверка на една от
фабриките, които са част
от производството на
"Спутник V", бяха установе-
ни недобри производстве-
ни практики", каза той.
"Добрата производствена
практика" е система, която
гарантира производството
и контрола на продуктите в
съответствие със стандар-
тите за качество. "Спутник
V" е одобрена за прилагане

в 70 държави с общо
население от 4 млрд. души,
което е повече от 50% от
населението на света.
Ефективността на ваксина-
та е 97,6%, като данните са
въз основа на наблюдение
на 3,8 млн. ваксинирани
руснаци.

Парижки болници са
станали жертва на мащаб-
на хакерска атака, открад-
нати са резултатите от
тестовете за коронавирус
на 1,4 млн. пациенти,
предаде БНР. Ръководст-
вото на Болниците на
Париж съобщи, че е

заведена жалба във
връзка с разкритата
хакерска атака. Тя е
станала в средата на 2020
г., изтеклите лични данни
засягат около 1,4 млн.
пациенти, които са прави-
ли тест за Covid-19 в
болниците в столичния
район "Ил дьо Франс".
Данните включват имена-
та на лицата, номерата на
здравните им застрахов-
ки, координатите и резул-
татите от PCR тестовете.
Причината най-вероятно
са пропуски в системата
за сигурност на данните. ç
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Ïèðèí ãóáåë òî÷êè
çàðàäè ñúäèèòå

Футболистът на Пирин
(Благоевград) Станислав
Костов говори пред
Sportal.bg за прехода на
тима от Втора към Първи
лига, за последствията от
скандала между Станис-
лав Манолев и футболис-
та на ЦСКА Амос Юга и
проблемите със съдиите.

- Как оценяваш предс-
тавянето на Пирин в
елита до този момент?

- Не започнахме така,
както всички очаквахме.
Може би загубихме пове-
че точки, загубихме
няколко мача, но във
футбола е така. Изпуснах-
ме някои моменти, но
има още доста мачове
още, така че смятам, че
ще коригираме нещата и
ще започнем да играем
по-добре и да печелим
повече точки.

- Труден ли е преходът
от Втора към Първа лига,
въпреки че в този отбор
сте събрани доста добри
и доказани футболисти и
не би трябвало да имате
чак такива затруднения?

- В моментното състоя-
ние има трудности. Не
искам да се оправдавам,
но в първите кръгове
играхме срещу доста
силни отбори. Освен това
имаме постоянно конту-
зии, наказания, това със

сигурност повлиява. Пак
казвам, че ние ще минем
през това, има още
много мачове, ще се
оправим и ще сме на по-
горно място, от което
сме сега.

- Какви бяха целите
пред отбора?

- Целите ни са едни.
Трябва да играем добре,
да побеждаваме и да
радваме хората. Не
смятам, че са се проме-
нили. Пак казвам, тепър-
ва започваме да градим
този отбор и да израст-

ваме нагоре.
- Чисто спортно-

технически къде виждаш
слабостите на Пирин?

- Не ги виждам. Аз не
мога да коментирам. Има
си старши-треньор, който
вижда и слабостите, и
хубавите неща. Когато
има нещо, той ни казва
доста точно и коригираме
нещата.

- Вече близо две
години работите с Уорън
Фийни, какъв е той като
треньор?

- Г-н Фийни е чудесен

В предстоящите
двубои ще
започнем да
побеждаваме,
убеден е
Станислав
Костов


Íàêðàòêî
България се изкачи
с пет места
в ранглистата на ФИФА и заема
70-ата позиция с 1354 точки.
Така "трикольорите" изпревари-
ха в класацията тимовете на
Черна гора, Ирак, Южна
Африка, Северна Македония и
ЮАР. Белгия продължава да
държи лидерската позиция,
следвана от Бразилия. Англия
изпревари Франция с една
точка и влезе в топ 3. Остана-
лите отбори в топ 10 са тези
на европейския първенец
Италия, победителя в Копа
Америка - Аржентина, Португа-
лия, Испания, Мексико и Дания.

Мартин Камбуров
иска да подобри
още един уникален рекорд в
българския футбол. Ветеранът,
който след месец ще чукне 41
години, гони постижението и за
най-много мачове в елита. То се
държи от Георги Илиев, които
има 461 двубоя. На централния
нападател на Берое са му
необходими още 15 срещи, за
да се изкачи и в тази класация
на трона. В момента Камбуров
има 447 срещи, колкото има и
легендарния Динко Дерменджи-
ев, а Илиев вече спря с
футбола. Втори с най-много
мачове е Марин Бакалов - 454.

Иван Латунов
е второто ново
попълнение,
което ще играе за волейбол-
ния ЦСКА в предстоящия
сезон. Централният блокиро-
вач е висок 202 сантиметра,
като се присъединява към 30-
кратните шампиони на
България в борбата за
призовите места в Суперлига-
та. Латунов е двукратен
шампион на страната,
печелейки титлата през 2009-
а с Левски и през миналия
сезон с Хебър.

Лионел Меси изигра първия си мач
като титуляр за Пари Сен Жермен, но
отборът направи фалстарт в Шампи-
онската лига. Парижани стигнаха са-
мо до 1:1 при гостуването си на Брюж
и дори белгийците са тези, които мо-

Ãðåäà íà Ìåñè, êîíòóçèÿ íà Ìáàïå è ðàçî÷àðîâàíèå çà ÏÑÆ

Група "А"
Манчестър Сити - РБ Лайпциг 6:3

1:0 Натан Аке (17), 2:0 Норди Мукиеле (28-автогол), 2:1 Кристофър Нкунку (42), 3:1 Рияд
Марез (45+2-дузпа), 3:2 Кристофър Нкунку (51), 4:2 Джак Грийлиш (56), 4:3 Кристофър Нкунку
(73), 5:3 Жоао Кансело (75), 6:3 Габриел Жезус (85)
Брюж - ПСЖ 1:1

0:1 Андер Ерера (15), 1:1 Ханс Ванакен (27)

Група "B"
Атлетико (Мадрид) - Порто 0:0

Ливърпул - Милан 3:2

1:0 Фикайо Томори (9-автогол), 1:1 Анте Ребич (42), 1:2 Браим Диас (44), 2:2 Мохамед Салах
(49), 3:2 Джордан Хендерсън (69)

Група "C"
Бешикташ - Борусия (Дортмунд) 1:2

0:1 Джуд Белингам (20), 0:2 Ерлинг Холанд (45+3), 1:2 Франсиско Монтеро (90+4)
Спортинг (Лисабон) - Аякс 1:5

0:1 Себастиен Алер (2), 0:2 Себастиен Алер (9), 1:2 Паулиньо (33), 1:3 Стивън Бергхуйс (39),
1:4 Себастиен Алер (51), 1:5 Себастиен Алер (63)

Група "D"
Шериф (Тираспол) - Шахтьор (Донецк) 2:0

1:0 Адама Траоре (16), 2:0 Момо Янсане (62)
Интер - Реал (Мадрид) 0:1

0:1 Родриго (90)

Øàìïèîíñêàòà ëèãà - ïúðâè êðúã

Нападателят на РБ Лайцпиг - Кристофър Нкунку (номер 18), реализира хеттрик, но
германският тим загуби с 3:6 гостуването си на Манчестър Сити от първия кръг в

група "А" на Шампионската лига. "Те наказаха всяка наша неточност, а ние допуснах-
ме доста индивидуални грешки. Вкарах три гола, но всеки път след мое попадение те
почти веднага също отново реализираха. Трябваше да покажем по-голяма концентра-
ция. Знаехме качествата на Манчестър Сити и затова трябваше да бъдем доста по-

внимателни", коментира Нкунку.

човек, много добър спе-
циалист. Държи се добре
с нас, помага ни много.
Ние всички вътре в
съблекалнята много го
харесваме и винаги
заставаме зад него. И
тренираме добре, всичко
ни се получава, просто
този преход, който ще
мине, ще стават нещата
още по-добре.

- Как се отрази скан-
далът със Станислав
Манолев и Амос Юга на
отбора?

- Станислав Манолев е
много добър и опитен
играч и много ни липсва.
Със сигурност Манолев
не е расист, а те го
изкараха какъв ли не.

- А как се отразяват
скандалите със съдиите?

- Отразява се до
такава степен, че посто-
янно губим точки заради
съдиите.

- Предстои ви мач с
Арда в Кърджали. Какви
са очакванията за този
сблъсък?

- Труден мач. Арда е
добър отбор. Сега има и
нов треньор. Там са
събрани много добри
футболисти, но ние отива-
ме със самочувствие и
трябва да спечелим вече
този мач, за да можем да
тръгнем нагоре. Ако
спечелим един мач навън,
всичко ще се нормализи-
ра и ще бъде добре.ç

29-годишният Станислав Костов смята, че Пирин ще се представя
по-добре в следващите срещи от Първа лига

гат повече да съжаляват за изпусна-
тата победа. Андер Ерера изведе ПСЖ
напред в 15-ата минута, а в 27-ата
Ханс Ванакен изравни.

Меси започна като титуляр в своя
мач номер 150 в Шампионската лига, а

страховитото офанзивно трио на ПСЖ
включваше още Килиан Мбапе и Ней-
мар. Аржентинецът беше близо до де-
бютно попълнение с екипа на новия си
отбор, но негов изстрел срещна греда-
та. Килиан Мбапе пък се контузи и след

излизането му отборът на Маурисио По-
четино не създаде почти нищо в атака.
Брюж доминираше през второто полув-
реме и само добрите намеси на Кейлор
Навас съхраниха равенството.

Двата отбора се срещнаха в гру-

пите на Шампионската лига и през се-
зон 2019/20, когато парижани спече-
лиха двата мача с общ резултат 6:0.
Освен това, ПСЖ може да се похвали,
че все още няма загуба от белгийски
съперник от изиграните общо 7 срещи.ç
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05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Малки истории
15.00 Когато сърцето зове - тв филм

/9 епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Светът на жестовете
16.45 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

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

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 Октопод - тв филм /4 сезон, 9

епизод/ (12)
23.00 По света и у нас
23.30 Банско джаз фестивал 2021: Ангел

Заберски Трио /България/
00.30 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.45 Култура.БГ /п/
03.40 По света и у нас /п от 20:00 часа/
04.25 Когато сърцето зове - тв филм

/9 епизод/п/

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно

предаване с водещи Златимир Йочев
и Биляна Гавазова

09.30 "Преди обед" - с водещи Десислава
Стоянова и Александър Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците" - комедийно шоу (2015

г.)
13.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
14.00 Премиера: "Обещание" - сериал, с.

3, еп. 120
15.00 Премиера: "Буря от любов" - сериал,

с. 12, еп. 9
16.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с. 15
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване с водещ Цветанка Ризова
18.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 8, еп. 1, 2
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.05 Премиера: "Опасно изкушение" - се-

риал, еп. 44
21.05 "Фермата: Време за пробуждане" -

риалити, с. 7
22.35 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.05 bTV Новините - късна емисия
23.35 "Домашен арест" - сериал, с. 4, еп.

13
00.05 "Чък" - сериал, еп. 2
01.00 "Фамилията" - сериал, еп. 6
02.00 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал, с. 14,

еп. 110, 111

bTV Action

05.00 "Чък" - сериал, еп. 11
06.00 Анимационен блок: "Приключенията

на котарака в чизми" - сериал, еп. 17
- 20

08.00 "Чък" - сериал, еп. 11
09.00 "Готъм" - сериал, с. 4, еп. 21
10.00 "Мисия Моят Дом" (2021) /п./ -

предаване за строителство, ремон-
ти, обзавеждане и дизайн, еп. 1, 2

11.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 8
12.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 5, еп. 8
13.00 "Мисия Моят Дом" (2021) /п./ -

предаване за строителство, ремон-
ти, обзавеждане и дизайн, еп.2

13.30 "Лигата на справедливостта: Тронът
на Атлантида" - анимация, екшън
(САЩ, 2015), режисьор Итън Спол-
динг

15.00 "Чък" - сериал, еп.12
16.00 "Готъм" - сериал, с.4 еп.22
17.00 "Мъртва точка" - сериал, с.5 еп.9
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп.9
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" -

сериал, с.4 еп.5
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Южен вятър"

- сериал, еп.2
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Блейд" - фантастика,

екшън, трилър, хорър (САЩ, 1998),
режисьор Стивън Норингтън, в роли-
те: Уесли Снайпс, Удо Кир, Крис
Кристоферсън, Стивън Дорф, Трейси
Лордс, Доналд Лоуг, Н`Буш Райт и
др. [16+]

00.15 "Южен вятър" - сериал, еп.2
01.15 "Бягство от затвора" - сериал, еп.9
02.15 "Супергърл" - сериал, с.4 еп.5
03.15 "Мъртва точка" - сериал, с.5 еп.9
04.15 "Готъм" - сериал, с.4 еп.22

bTV COMEDY

05.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
06.00 "Дивата Нина" - сериал, еп.104
07.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
08.00 "Преспав" /п./ - сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "На гости на третата планета" /п./ -

сериал
10.00 "Историята на Пепеляшка: Ако обув-

ката пасва" - семеен, музикален,
фентъзи (САЩ, 2016), режисьор Ми-
шел Джонстън, в ролите: София
Карсън, Дженифър Тили, Томас Лоу,
Ейми Луиз Уилсън, Джазара Джаз-
лин и др.

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

сериал
14.00 "На гости на третата планета" /п./ -

сериал
14.30 "Модерно семейство" /п./ - сериал
15.30 "Тя е баща ти" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
17.30 "Комиците и приятели" (2019) - ко-

медийно шоу
18.00 "Приятели" - сериал, с.3 еп.23, 24
19.00 "Преспав" - сериал, еп.54
19.30 "Тя е баща ти" - сериал, еп.12
21.00 Премиера: "Модерно семейство" -

сериал, с.11 еп.17, 18
22.00 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп.132, 133
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с.2 еп.17, 18
00.00 "Историята на Пепеляшка: Ако обув-

ката пасва" /п./ - семеен, музикален,
фентъзи (САЩ, 2016)

02.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" (2019) - ко-

медийно шоу
04.00 "Покани ме на среща" - риалити, с.11

еп.3

bTV Cinema

06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с.2 еп.1, 2

08.00 "Роди се звезда" - драма, музикален,
романтичен (САЩ, 2018), режисьор
Брадли Купър, в ролите: Брадли Ку-
пър, Лейди Гага, Сам Елиът, Андрю
Дайс Клей, Дейв Шапел, Дрина Де
Ниро и др.

10.45 "Случаите на Поаро" - сериал, с.2
еп.3, 4

12.45 "Абсолютно съвършени: Филмът" -

криминален, комедия (Великобрита-
ния, САЩ, 2016), режисьор Манди
Флечър, в ролите: Дженифър Сон-
дърс, Джоана Лъмли, Джейн Хорокс,
Джун Уитфийлд, Силия Имри, Кейт
Мос и др.

14.30 "Наръчник по ухажване" - романти-
чен (тв филм, Канада, 2016), режи-
сьор Джеймс Хед, в ролите: Мегън
Маркъл, Кристофър Полаха, Джона-
тан Скарф, Линда Бойд и др.

16.15 "Ритуалът" - трилър, хорър (САЩ,
Унгария, Италия, 2011), режисьор
Микаел Хафстрьом, в ролите: Колин
О`Донъхю, Антъни Хопкинс, Кирън
Хайндс, Алис Брага, Тоби Джоунс,
Рутгер Хауер, Тори ДеВито и др.

18.30 "Великият Гетсби" - драма, романти-
чен (Австралия, САЩ, 2013), режи-
сьор Баз Лърман, в ролите: Леонар-
до ДиКаприо, Кери Мълиган, Джоуел
Еджъртън, Айла Фишър, Тоби Магуа-
йър, Амитаб Бачан, Аделейд Кле-
мънс, Елизабет Дебики и др.

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

2015), режисьор Брад Пейтън, в
ролите: Дуейн Джонсън, Кайли Ми-
ноуг, Карла Гуджино, Арчи Панджа-
би, Колтън Хейнс, Алекс Рийзи, Мор-
ган Грифин, Алекзандра Дадарио,
Мат Джералд и др.

23.15 "Дедпул" - фантастика, екшън, коме-
дия (САЩ, 2016), в ролите: Райън
Рейнолдс, Морена Бакарин, Джина
Карано, Ти Джей Милър, Ед Скрейн,
Рейчъл Шийн, Браяна Хилдебранд и
др. [14+]

01.30 "Краят на смяната" - екшън, крими-
нален (САЩ, 2012), в ролите: Джейк
Джиленхол, Майкъл Пеня, Ана Кенд-
рик, Натали Мартинес и др. [16+]

03.45 "Чистката 3" - фентъзи, хорър, пси-
хотрилър (САЩ, 2016), режисьор
Джеймс ДеМонако, в ролите: Франк
Грило, Елизабет Мичъл, Майкълти
Уилямсън, Джоузеф Джулиън Сориа,
Едуин Ходж, Итън Филипс и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.15 "Черният списък" - сериал, сезон 5
/п/

06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Дъщеря ми" - сериен филм
13.30 "Изпитанията на живота" (премиера)

- сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериен

филм
16.00 Новините на NOVA

16.10 "Пресечна точка" - публицистично
шоу

17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна еми-

сия
20.00 "All Inclusive" (премиера) - сериал,

сезон 4
21.00 "Игри на волята: България" (премие-

ра) - риалити, сезон 3
22.30 "Братя" (премиера) - сериал, сезон 3
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Черният списък" (премиера) - сери-

ал, сезон 5
00.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 7
01.30 "Бандитката" - сериал
02.30 "Сияйна луна" - сериал
04.30 "Изпитанията на живота" - сериал

/п/

Êèíî Íîâà

07.00 "Коледни искри" - романтичен филм
с уч. на Сара Тройър, Брадли Хамил-
тън, Кевин МакГари, Саманта Грейси
и др.

08.50 "Скелети близнаци" - комедия с уч.
на Бил Хадер, Кристен Уиг, Люк
Уилсън, Тъй Бърел и др.

11.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 11, 2 епизода

13.00 "Последният богатир" - приключенс-
ки филм с уч. на Виктор Хориняк,
Мила Сивацкая, Екатерина Вилкова,
Константин Лавроненко, Елена Яков-
лева и др. /п/

15.20 "В кадър"
15.50 "Домашен арест" - комедия с уч. на

Джейми Лий Къртис, Кевин Полак,
Дженифър Лав Хюит, Кристофър Мак-
Доналд, Хърбърт Ръсел, Рей Уолстън
и др.

18.00 "Запознай се с малките" - комедия с
уч. на Робърт Де Ниро, Бен Стилър,
Тери Поло, Оуен Уилсън, Джесика
Алба, Дъстин Хофман, Барбара Стрей-
зънд, Лора Дърн, Блайт Данър и др.
/п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 14

21.00 "Пазители на Галактиката" - приклю-
ченски екшън с уч. на Крис Прат,
Зоуи Салдана, Мики Рурк, Дейв Ба-
утиста, Глен Клоуз, Бенисио Дел
Торо и др.

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

00.00 "Сталинград" - военен екшън с уч. на
Томас Кречман, Пьотр Фьодоров,
Мария Смолникова, Янина Студили-
на, Филипе Райнхард, Хайнер Лау-
тербах, Сергей Бондарчук и др.

Тв програма - петък, 17 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.

Топло
Днес минималните температури ще са доста високи за септем-

ври, от 15 до 20 градуса. През деня облачността ще бъде промен-
лива, често значителна. Дневните температури ще са доста високи
за средата на септември, от 28 до 33 градуса, но на места не са
изключени и малко по-високи стойности. По морето температури-
те ще бъдат с няколко градуса по-ниски. В следобедните часове и
привечер на места в Северна и Западна България ще превали слаб
дъжд. Не е изключено и да прегърми.

В събота започва промяна на времето. Ще бъде ветровито, с
умерен в Дунавската равнина и силен западен вятър. Облачността
ще бъде променлива, често значителна. Ще превалява дъжд, пове-
че и в по-значителни количества - на места в южните райони.
Дневните температури ще бъдат от 25-28 по високите полета и на
север до 31 градуса на места в южните райони.

В неделя облачността ще бъде променлива. Вятърът от северо-
запад ще отслабне. Краткотрайни превалявания, предимно слаби,
ще има на отделни места, главно около планините. Дневните тем-
ператури ще са от 24 до 29 градуса.

bTV Cinema, 23.15 ч., "Дедпул" - фантастика, екшън,
комедия (САЩ, 2016), в ролите: Райън Рейнолдс,
Морена Бакарин, Джина Карано, Ти Джей Милър,
Ед Скрейн, Рейчъл Шийн, Браяна Хилдебранд и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 177

ВОДОРАВНО: "Богата годеница". Телит. Калинин (Кон-
стантин).Никел. Камен. "Ти". Нот. Ратан. Лин. Вин (Ми-
шел). Котор. Риза. Памир. Танев (Никола). САМАРА.
Иринина (Магдалена). Дамини. Акин. Кален. Макет.
Пи. Мет ("Стори нещо Мет). Магер. Тан (Карой). Тир.
Халат. Кози. Рали. Арама. Капелани. АПАЧИ. Заник.
Пекан. Гулит (Рууд). Колон. Ра. Чан. Матев (Павел).
Сан. Мед. Гален (Клавдий). Габе (Дора). Нимоник.
Карат. Каната. Адирато.
ОТВЕСНО: "Готини мадами". Азучена. Гекон. Малер
(Густав). Паладин (Александър). Балет. Памет. Ренин.
Ма. Тил. "Карин". Халит. Гот (Карел). Нат. Роман. Ма-
лак. Мана. Кати. "ИМАЛИН". Кали. Локатори. Ага. Ипо-
тека. Дамар. Ракета. Елен. Селен. Тикер. Раков (Зап-
рян). КИ. Нин. Ранит. Капан. Гар (Роже Мартен Дьо).
ПИН. Линин. Томан. "Сара". ЦИТИЗЕН. Пазач. Рабат.
"Ванина Ванини". Иването.
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Ëåâàí Êîãóàøâèëè: Äà ãîâîðèø çà
òúæíè íåùà ñ æèçíåðàäîñò è èðîíèÿ,
òîâà å ãðóçèíñêîòî êèíî

В Плевен гостува
"Интервю за работа"
на Сливенския театър
В Плевен за първи път гостува
"Интервю за работа" от Матиас
Сение, с популярната актриса
Албена Михова. Това е най-
играната пиеса на автора във
Франция. Представлението
пародира социалния проблем и
разказва реални и абсурдни
ситуации, в които всеки може
да попадне. Гастролът е на 5
октомври на сцена "Емил
Димитров" в читалище "Съгла-
сие". В афиша на същата сцена
в Плевен се играе комедията
"Ами сега!", постановка на
Красимир Ранков на
27 септември.

Арно Дюмон: България
е съкровище, а музиката
силно интригуваща!
Според световноизвестния
композитор и китарист Арно
Дюмон България е истинско
съкровище, а българската
музика - силно интригуваща със
сложните си ритми. "Усещането
ми е, че България е по-голяма
страна от собствената й площ.
Чувствам я като един melting-
pot, кръстовище между изток и
запад, между румънския север
и гръцкия юг. Оградена от
съкровища, тя самата е
съкровище. Сложните ритми в
музиката й ме интригуват много
и считам Андрей Букурещлиев,
французин от български
произход, за един от най-
невероятните музиколози на
нашия век. Той е писал за
Дебюси, Стравински и Бетовен
както никой друг".

Íàêðàòêî

:
Èñòîðèÿòà
íà ôåñòèâàëà
"Ìàðòåíñêè
ìóçèêàëíè äíè"
îæèâÿâà â èçëîæáà

Документалната излож-
ба "Началото", посветена
на 60-годишнината на меж-
дународния фестивал
"Мартенски музикални
дни" и в памет на негови-
те основатели - проф. Са-
ша Попов, Илия Темков и
Михаил Кътев, се открива
днес в Доходното здание
в Русе.

Експозицията предста-
вя първите 20 години от
развитието, начало е пос-
тавено като "Музикални
дни на българо-немската
дружба". В изложбата са
показани снимки от пър-
вия концерт- на 10 март
1961 г. с премиера на увер-
тюрата "Септември 1923",
под диригентската палка
на Васил Казанджиев, а
също и от "Кантата на по-
бедата" - от Ернст Херман
Майер, в изпълнение на
Русенската филхармония с
диригент Илия Темков, хор
"Дунавски звуци".

Има документи, свърза-
ни с организацията на
фестивала, спомени и ин-
тервюта на участници,
снимки и афиши, както и
програми с представяни-
те произведения. ç

Създаден във време на
пандемия, моноспектакълът
"Мъжка задушница" поста-
ви началото на фестивал-
ния си живот. След като бе
представен на Лятната сце-
на в Созопол на 37-ите
Празници на изкуствата
"Аполония", спектакълът по-
ема към Пловдив, София и
Враца.

Режисьор на "Мъжка за-
душница" е Емил Бонев, а
в главната роля е актьорът
Николай Урумов. Постанов-
ката пресъздава живота на
българския революционер и
общественик от края на XIX
век поп Минчо Кънчев Сто-
янов. Тя се базира на кни-
гата му "Видрица", чийто ръ-
копис се пази в Народната
библиотека.

В книгата поп Кънчев
разказва за живота си, за
революционните комитети,
за делото и идеите на Лев-

Ôåñòèâàëíèÿò æèâîò íà ìîíîñïåêòàêúëà "Ìúæêà çàäóøíèöà"

Френският институт в България в
партньорство с Министерството на
културата и Столична община орга-
низира "Европейските дни на наслед-
ството" в София на 18 и 19 септемв-
ри под мотото "Заедно за културното
наследство!", съобщават от френския
институт.

Създадени през 1984 г. по инициа-
тива на френския министър на култу-
рата Джак Ланг и подкрепени от 1991
г. от Съвета на Европа и от ЕС, "Ев-
ропейските дни на наследството" имат
за цел да популяризират богатството
и многообразието на културното нас-
ледство.

Åâðîïåéñêè äíè íà íàñëåäñòâîòî ùå ñå ñúñòîÿò â Ñîôèÿ

Филмът "Брайтън 4"
откри юбилейното изда-
ние на София Филм
Фест на 14 септември в
присъствието на режи-
сьора Леван Когуашвили.
Филмът е приказка за
Ню Йорк. Но не такава,
в каквато бихте очаква-
ли да видите града. Тя
ни въвежда в ежедневие-
то на грузински емигран-
ти, които се борят да
оцелеят, търсейки по-
добър живот, търсейки
надежда и упование в
сурови условия, далеч от
познатата земя.

Това е история за
връзката между баща и
син, в която намираме
утеха, че чувствителност-
та все още съществува,
но и че достойнството
никога не бива да изчез-
ва, дори в опити да бъде
удавено край плажът
Брайтън в Бруклин, в
търсене на вечната
американска мечта.

По-добър ли е живот-

сано от него е неговото жи-
тие и битие. Всичко това е
преживяно, изживяно. В мо-
носпектакъла актьорът пре-
създава 16 образа, като
най-силен остава този на
поп Минчо Кънчев. За да
узрее за него, Урумов има
нужда от 10-годишна подго-
товка. В крайна сметка той
представя превратностите
на личната съдба на героя
и събитията, на които ста-
ва свидетел, с присъщото
за поп Кънчев чувство за
хумор.

Николай Урумов ще вле-
зе в образа на поп Минчо
Кънчев на: 18 септември
в Пловдив на "Сцена на
кръстопът"; 29 септември в
парка на Военна академия
в рамките на фестивала
"София моно"; 3 октомври
на Фестивала на малките
театрални форми във Вра-
ца. ç

ски, от които е силно за-
пален, за Старозагорско-
то въстание, за заточени-
ето си в Диарбекир, за
идеалите си и първите го-
дини на свободна Бълга-
рия. Тя съхранява житие-
то, родовата хроника, ме-
моарите, пътеписите, за-
писките и кореспонденци-

ята му. Емил Бонев отсява
47 страници, от общо 2200,
които превръща в "Мъжка
задушница".

"Да влезеш в кожата на
поп Минчо Кънчев, на един
такъв чудак, на един свое-
образен наш, български ба-
рон Мюнхаузен, никак не е
лесно, защото всичко опи-

тът на тези хора от
родните места из Кав-
каз, които са напуснали?
Главният герой Каки е
бивш шампион по борба,
но сега се бори върху
мрачния тепих на Брай-
тън Бийч за живота на
сина си.

В главните роли са
Леван Тадиашвили,
Гиорги Табидзе и Надеж-
да Михалкова. Филмът е
трети пълнометражен
игрален филм на Когуаш-
вили след "Улични дни" и
международния фестива-
лен хит "Срещи на сля-
по" с над 20 награди от
фестивали по целия свят,
3 от които на София
Филм Фест. Световната
му премиера бе в меж-
дународния конкурс на
20-ия фестивал в Трайбе-
ка, Ню Йорк, където
триумфира с награди.
Режисьорът се предста-
вя успешно и разкрива
магичните пространства
на грузинското кино. ç

Събитието дава възможност опоз-
наването на многобройни публични
и частни сгради, някои от които от-
варят врати единствено по повод не-
говото провеждане.

Входът е свободен. Събитието се
провежда при спазване на действа-
щите противоепидемични мерки.

Тематична лекция ще има на 17
септември, от 17.00 ч., в Аула Магна
на СУ "Св. Климент Охридски" на те-
ма "Опазване на културното наслед-
ство: Нотр Дам дьо Пари, предизви-
кателствата на реконструкцията", во-
дена от Бенжамен Мутон, главен ар-
хитект по историческите паметници

на Франция.
На 19 септември от 11.00 ч. има

тематична обиколка с исторически
маршрут "От Граф Игнатиев до Пози-
тано". Програмата за тези два дни в
София може да бъде намерена на сай-
та на Френския институт. ç


