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Руският президент Владимир Путин ще произнесе в петък голяма реч и Русия ще
обяви официално приобщаване и връщането към Руската  федерация на изконните
православни и населени с етнически руснаци територии на Донецката и Луганската
народна република, Запорожка и Херсонска област, които в референдуми катего-
рично се обявиха за връщане към Русия. Новината съобщи на редовния си брифинг
говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от БТА. "Церемония ще се проведе
в 15 ч. местно време (12 ч. по Гринуич) в Кремъл", каза Песков.
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Европейската комисия
съобщи, че предава Мал-
та на Съда на ЕС заради
това, че страната продъл-
жава да издава паспорти
срещу чуждестранни ин-
вестиции, известни като
"златни" паспорти. Според
комисията предоставянето
на паспорти срещу вла-
гане на определени суми
в икономиката на дадена
страна от ЕС, без инвес-
титорите да имат истинс-
ка връзка с тази държа-
ва, е в нарушение на
правилата. През октомври
2020 г. ЕК настоя Малта
да прекрати тази дейност,
като досега правителст-
вото в Ла Валета е изда-
ло "златни" паспорти на
няколко хиляди чужди ин-
веститори и техните се-
мейства. След нахлуване-
то на Русия в Украйна
Малта спря до ново на-
реждане издаването на
такива паспорти за руски
и беларуски граждани, но
продължава да предоста-
вя документи за всякакви
други чужденци. "Златни-
те" паспорти (гражданст-
во) и визи (право на пре-
стой) засягат въпросите
за сигурността, прането
на пари, избягването на
данъци и корупцията,
отбелязва ЕК. ç

ÅÊ äàâà Ìàëòà
íà ñúä çàðàäè
„çëàòíèòå“
ïàñïîðòè

Бразилските футболисти
на ЦСКА Маурисио Гарсес
и Жеферсон се завърнаха
в България, съобщава
dsport. Те бяха получили
по-дълга почивка от
старши треньора Саша
Илич и затова се прибра-
ха в родината си по
време на паузата за
националните отбори.
Гарсес и Жеферсон не
взеха участие в контро-
лата срещу Септември на
25 септември и това
породи слухове, че
кариоките са напуснали
ЦСКА. Те обаче вече са
на разположение на
треньора за двубоя от
12-ия кръг на Първа лига
срещу Пирин, който е в
понеделник, от 17,30
часа на стадион "Българ-
ска армия". ç9
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а 1 октомври
президентът ще
открие интерконек-
торната газова

Н

"Идвам от среща със
Сдружението на общин-
ските болници в Бъл-
гария и колегите са
много притеснени, за-
щото нямат кадри, ня-
мат дори средства да си
осигурят отоплението
през идващия зимен се-
зон и като че ли никой
не им обръща внима-
ние. От БСП отдавна
имаме решение на
проблема - общинските
болници категорично

Äîö. Ãåîðãè Éîðäàíîâ, ÁÑÏ: Ùå çàïàçèì è
çàùèòèì îáùèíñêèòå áîëíèöè

връзка с Гърция. В това
събитие ще участват во-
дещи европейски полити-
ци и лидери от Балканите,
което подчертава негова-
та тежест за бъдещето на
България. Ще присъства
председателката на Ев-
ропейската комисия Ур-
сула фон дер Лайен, коя-
то ще представи европей-
ският вектор в българ-
ската външна политика,
но съвсем не по-мало-
важно ще бъде присъст-
вието на  премиера на
Гърция Кириакос Мицота-
кис, президента на Сър-
бия Александър Вучич,
представляващи балкан-
ския, православния, а в
сръбския случай - и
славяно-православния,
вектор във външната ни
политика, който прави
необходимия за баланси-
раната и разумна външна
политика мост към Русия,
диалогът с която е залог
за бъдещето - на Бълга-
рия, на Европа и на
цивилизования свят. Гост
на България ще е и
президентът на Азербай-
джан Илхам Алиев, който
продължава да държи
стабилно страната си в
триъгълника - Москва -
Анкара - САЩ.

Интерконекторът и
гостите, които български-
ят държавен глава е
поканил, доказват, че
България печели, когато
води суверенна, а не
слугинска външна полити-
ка. Когато защитава
националния си интерес,
чиято същност е в
баланса - да бъдем част
от Европа, но и да
развиваме връзките си с
братска славянска и
православна Русия.

Това е успешен
дипломатически и прагма-
тичен ход на президента
Радев. Израснал от
харизматичен, превърнал
се в ситуационен и
развиващ се като транс-
формационен лидер
визионер, президентът
Румен Радев води единст-
вено правилната за
България политика!
Политика на реалностите,
на разума и баланса. И
както през 2020 г. той не
се уплаши от властовия
диктат на ГЕРБ и поведе
обществото с вдигнат
високо юмрук на спра-
ведлив протест за
върховенство на закона и
срещу мафиотско-
мутренския модел на
управление, така и сега
не обръща внимание на
шепата озлобени жълто-
паветни пещерни русофо-
би и жалкия им протест
срещу руския газ.

Ясната позиция на
Българската социа-
листическа партия е
че искаме да се прек-
рати войната. Искаме
мир, сваляне на
оръжието и от двете
страни, дипломатичес-
ки преговори и пости-
гане на мирно реше-
ние. Няма да позво-

ÁÑÏ îò ìåñåöè
ãîâîðè çà òàâàí
íà öåíèòå,
ïîëîâèí Åâðîïà
âå÷å ãî ïðàâè,
îòáåëÿçà
ëèäåðêàòà
íà ÁÑÏ

лим България да бъде
въвлечена във воен-
ния конфликт."

Това заяви лидерът
на БСП Корнелия
Нинова в ефира на
БТВ.

Нинова даде
пример с решението
на Германия, според
което страната няма
да изнася танкове в
Украйна и няма да
позволи по никакъв
начин НАТО да става

трябва да бъдат запа-
зени, а тези, които са в
икономически и демог-
рафски слаби райони,
да придобият статута на
защитени болници." То-
ва заяви кандидатът за
народен представител от
листата на "БСП за
България" в Пловдив
доц. д-р Георги Йорда-
нов в "Предизборно сту-
дио" по БСТВ.

По отношение на де-
мографската криза доц.

Йорданов представи
стряскащи факти: "Са-
мо за 5 години раждае-
мостта е паднала от 95
хиляди до 53 хиляди.
Смъртността в Бълга-
рия е около 140 хиляди
души на години. Това
означава, че се раждат
53 хиляди, а умират 140
хиляди души". Той по-
сочи, че трябва да се
вземат спешни мерки
за решаването на този
проблем, които не са

2 ìèëèàðäà
да отидат за хората,
а не за F-16
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страна в конфликта.
"От Европа се чува
тон за смекчаване на
санкциите, това е
добър път", смята
лидерът на левицата.

По думите на
Нинова трябва сери-
озно осмисляне на
последиците от това,
което ни чака през
зимата: "Виждате
какво се случва със
Северен поток, говори
се за режим на тока,

ограничение на
ползването на топла
вода. Макар и да сме
в кампания в момента
и всяка партия да
гони партийния си
интерес, най-важна е
България, национал-
ният интерес и как да
преведем народа си и
държавата през зима-
та, която ни чака",
заяви тя и допълни,
че това изисква
диалог.

Ñïåøíèòå ìåðêè
çà ñïðàâÿíå ñ
äåìîãðàôñêàòà
êðèçà ñà íàø
ïðèîðèòåò,
èçòúêíà
ñîöèàëèñòúò
само медицински, за
увеличаването на сред-
ната продължителност
на живота на хората в
България. ç

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА
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Сливен.
Пътна

полиция
обучава

малчуганите
по безопас-
но поведени
на пътя. На
специално

изградената
площадка в

двора на
детска гра-

дина "Мак" в
Града на си-
ните камъни
децата пре-
говориха

основните
правила за
движение в

градски
условия с

представите-
ли на Пътна

полиция.

Снимка
"Дарик"
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Ðóñèÿ ìîæå äà ìîáèëèçèðà
áúëãàðè ñ äâîéíî ãðàæäàíñòâî

"Русия може да моби-
лизира и българи с двой-
но гражданство във
войната срещу Украйна,
ако са на нейна терито-
рия." Това заяви служеб-
ният министър на външни-
те работи Николай Мил-
ков в отговор на журна-
листически въпроси.

"Тези, които имат българ-
ски паспорт, само българс-
ки паспорт, за тях пробле-
мът е липсата на билети за
връщане в родината.
Хората с двойно гражданст-
во. Те са третирани като
руски граждани с руския
паспорт и им е връчена и
военна книжка. Така че е
твърде вероятно да бъдат
спрени да напуснат страна-
та", заяви министърът.

По думите му българс-
кото Външно министерство
поддържа контакт с българ-
ските граждани в Русия,
особено със студентите, и
има готовност да помогне
за прибирането им и
настаняването им в комп-
лекса на посолството.
България не е изпращала
официално наблюдатели на
референдумите, няма и
информация за участие на
български граждани. "Ако

Âúíøíî å ïîëó÷èëî ïðåäëîæåíèÿòà îò ÅÑ çà
îñìèÿ ïàêåò ñàíêöèè, ñúîáùè ìèíèñòúð Ìèëêîâ

има такива, те са били там
в лично качество", допълни
Николай Милков.

Осмите санкции за
Русия - протича подготовка
по този проект. Доколкото
са обект на преговори, ние
не можем да влезем в
конкретика. Принципите на
работа - санкциите трябва
да засилват натиска над
Русия, трябва да се избег-
нат и минимизират отрица-

телните ефекти на европей-
ските икономики, обясни
министър Милков.

В сряда вечерта в МВнР
е пристигнало предложе-
ние за това какво да
съдържа пакетът санкции,
а в момента тече оценка,
за да се сформираме
становище.

"Ние трябва да предста-
вим това становище и то
да се отчете в хода на
съгласуването. Сроковете
обаче са много къси - към
обяд трябва да дадем
отговор, а това изисква
колективно действие на
редица ведомства. Спешна-
та реакция представлява
най-голямото предизвика-
телство в случая. Когато
санкциите бъдат приети,
ще информираме общест-
вото за това какво съдър-
жат те", обеща служебният
министър на външните
работи.ç

Вежди Ра-
шидов връчи
вчера на ху-
дожествената
галерия в
Пловдив цен-
но дарение -

15 творби на западноевропейското из-
куство от 18-и и 19-и век от Белгия,
Холандия, Италия, Германия и Франция.
Те са част от неговата лична колекция,
събирана десетилетия. Картините бяха
подредени в първата зала на галерията
и обогатяват нейния фонд.

“Обичам този град и вярвам, че днес
дарявам на Пловдив нещо хубаво. Аз съм
правил и правя добри неща. Апелирам
доброто да ни обединява и да намира

Âåæäè Ðàøèäîâ ñ öåííî äàðåíèå
çà ãàëåðèÿòà íà Ïëîâäèâ

последователи”, заяви Вежди Рашидов.
Директорът на галерията Красимир

Линков благодари за дарителския жест с
думите: “Най-вдъхновяващото у Вежди е,
че той увлича с думи, талант и действия
много последователи, много хора - виж-
те живота му в неговите каталози и кни-
ги и ще се уверите в това. Днешното
дарение е ценно за галерията и за Плов-
див. То не е първото за нас - през 2019
година Вежди Рашидов също ни дари цен-
ни западноевропейски творби”.

Кметът на Пловдив Здравко Димит-
ров благодари на Вежди Рашидов за бла-
городния акт. Той припомни и друго лич-
но дарение на Рашидов — голям брой
ценни книги за Народната библиотека
“Иван Вазов”.ç

Министърът на младежта и спорта Весела Лечева взе
участие в спортен празник в Троян. Събитието е част от
кампанията #BeActiveTour на Европейската седмица на
спорта, която се проведе още в Русе и Велико Търново.
Тя благодари на всички, които се включиха в Европейс-
ката седмица на спорта в града. "Вярвам, че примерът,

който давате, ще  достигне до повече хора, които в
бъдеще ще направят спорта неизменна част от ежедне-

вието си", обърна се Лечева към присъстващите.
В знак на доброто партньорство при реализирането на
инициативата министърът на младежта и спорта връчи
почетен плакет на кмета на Троян Донка Михайлова.

"Община Троян прави много за спорта и е радващо, че
днес има толкова много спортуващи деца и млади хора

сред нас", каза още Лечева.

Ïðåçèäåíòúò
Ðàäåâ - ãàðàíò
çà áúäåùåòî
íà Áúëãàðèÿ

Oт стр. 1
Президентът Радев ясно заяви,
че България ще търси всяка въз-
можност за внос на природен
газ на цени, които да позволят
социална поносимост и да га-
рантират българските училища,
болници, домове и фабрики да
не се затварят! И това вече се
случва - природният газ за след-
ващите месеци ще бъде с бли-
зо една трета по-евтин, както
каза ръководителката на "Бул-
гаргаз" Деница Златева.

Президентът Радев е нацио-
налният лидер, който доказа, че
назначеното от него служебно
правителство може да свърши
конкретната работа в конкрет-
ни срокове - без ПР пушилки и
партийни самохвалства.

Интерконекторът с Гърция е
проект, който се изгражда по-
вече от десетилетие. Борисов
все не го завършваше, а "Про-
дължаваме промяната" на нис-
кочелия К. П. продължи прота-
кането. За седем месеца управ-
ление на странната от четворна
коалиция и въпреки шумните
декларации интерконекторът си
стоеше недовършен!? Защото
при ГЕРБ и при ПП - парата (и
газът) са само в (тръбата на)
свирката… А президентът Радев
и кабинетът на Гълъб Донев
свършиха за броени седмици то-
ва, което няколко правителства
не можаха за години.

Българското общество дължи
уважение на усилията на държав-
ния глава и служебното прави-
телство! На тяхната балансира-
ност във външната политика, ко-
ято е подчинена не на партийни
пристрастия и зависимости от
чужди посолства, а единствено
на националния ни интерес и не-
говата ефективна защита.

Време е партиите, заети в
предизборния си ПР и самов-
любеност, да последват поли-
тиката на държавния глава. И
на базата на своите програми,
идеи и стратегии да продължат
тази патриотична линя на пове-
дение и политики. Защото за-
логът днес не е предизборното
его на нашенските псевдолиде-
ри, гаранцията за бъдещето на
България и българския народ. И
тук президентът Румен Радев
вдигна топката много високо!

Намерена е черната кутия на падна-
лия щурмови самолет Су-25 в авиобаза
"Безмер" вчера следобед. Това съобщи
вчера военноокръжният прокурор полк.
Христо Тинев от Военна прокуратура - Сли-
вен, цитиран от БНР. Направен е повто-
рен оглед на мястото на инцидента. Во-
енна прокуратура започна разпитите на
длъжностните лица, които имат отноше-
ние към инцидента. Предвиден бе и раз-
пит на пилота на самолета полк. Пейо
Дончев, който е на лечение във ВМА -
София.

"Няма водеща версия. Версиите са
евентуална техническа неизправност на
самолета, евентуално пилотска грешка или
някакви други непредвидени обстоятелс-
тва, за които към момента не мога да ви

Íàìåðåíà å ÷åðíàòà êóòèÿ íà
ïàäíàëèÿ Ñó-25

дам данни", казва полк. Христо Тинев. Чер-
ната кутия на самолета е намерена запа-
зена.  Щурмовикът е изгорял напълно.

 България има 14 броя Су-25 от пър-
воначално доставените от СССР 36 маши-
ни. От тях осем бяха модернизирани през
2020 - 2021 г. в Беларус.ç

ÌÂíÐ îò÷åòå ãîòîâíîñò çà èçáîðèòå
МВнР е изпълнило всички свои ангажименти за организа-

ция на изборите зад граница, съобщи служебният външен
министър Николай Милков.  Общо секциите, в които сънарод-
ниците ни в чужбина могат да упражнят правото си на глас, са
755 в 62 държави, като най-много са в Турция. В 300 от тях
ще се гласува машинно, като в 238 ще има по две машини
поради високата активност на предходните избори през ноемв-
ри, като общо по света са разпратени 538 машини. Над 5,5
тона бюлетини са предоставени от МВнР за вота в чужбина.

Снимки
Община Троян
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Íèíîâà: 2 ìèëèàðäà äà îòèäàò
çà õîðàòà, à íå çà F-16

От стр. 1
Затова БСП предлага

таван на цените. "Говоря
го от месеци, не знам
защо никой не ни чува. От
2 седмици половин Европа
е с таван на цените. Това
не е антипазарна мярка, а
е работеща", заяви пред-
седателят на БСП и при-
помни решението за
замразяване на цената на
тока за домакинствата.
"Така преведохме през
февруари и март милиони
български семейства през
тежките зимни месеци.
Работи ли за българския
народ - работи. Защо не
чувам другите лидери да
говорят за това?", попита
лидерът на социалистите.

На второ място Нинова
посочи
изземване на свръх-
печалбите от енергий-
ните дружества

и справедливото им
преразпределение към
домакинствата и фирмите.
"Приложихме ли го зимата
- приложихме го. Иззехме
свръхпечалби от АЕЦ
"Козлодуй", влязоха във
фонда за сигурност, подк-
репихме фирмите и семей-
ствата. Спасихме икономи-
ката и излязохме на първо
място в Европа по про-
мишлено производство",
припомни Корнелия Нино-
ва и представи следваща-
та мярка на левицата за

справяне с инфлацията, а
именно общини, училища,
църкви, детски градини да
се върнат на регулирания
пазар. "Не е нормално
тези обществени институ-
ции да са на борсата и да
се състезават да си купу-
ват ток", смята тя.
За БСП са изключител-
но важни социалният
стълб, социалната
политика

и социалната защита. "Това
си остава наш приоритет, а
това означава повишаване
на доходите", допълни Ни-
нова и обясни, че от леви-
цата имат конкретни пред-
ложения, по които е необ-
ходимо да се говори още
на 3 октомври, защото пред-
стои приемане на бюджет.
"И именно - повишаване на
минималната заплата - 500
000 българи работят на 710
лв. Ние искаме тя да се по-
виши и да стане 50% от
средната - 850 лв.", посочи
тя и сподели, че от срещи-
те й из страната става яс-
но, че икономиката работи

и работодателите могат да
осигурят това увеличение.

Следваща стъпка е
преизчисляване на
пенсиите. "Започвам да
се притеснявам какво
прави служебният каби-
нет", заяви Нинова и
поясни: "Правят едни
анонси, че ще орежат
социалните плащания.
Ние оставихме пари за
преизчисляване. Борисов
всява паника и лъже, че
няма пари - оставихме
пълна хазна от 9 млрд.
лв. и 1.5. млрд. излишък",
уточни тя.

"Няма да позволим 2
млрд., предназначени за
пенсии, да отидат за
самолети", каза още тя.
Лидерът на левицата
уточни, че българската
армия се нуждае от
модернизация, но в
момента сме връхлетени
от кризи и ако сме дър-
жавници, трябва да си
подредим приоритетите.

Нинова наблюдава
умора в хората, но
въпреки това

вярва, че ще има каби-
нет, защото е ключово в
момента за България.

"Ако няма парламент,
това би било катастрофал-
но за зимата. Трябва да
приемем бюджет, да увели-
чим пенсиите, да вдигнем
заплати, да сложим таван
на цените - всичко това
изисква Народно събра-
ние", уточни тя.

По думите й липсата на
опит в "Продължаваме
промяната" си е личал в
последния парламент. "Те
бяха нова партия, ние се
опитвахме да помагаме.
Политиката има нужда от
млади хора, но и от опит-
ни. Особено в тези кризи
трябва да се заложи на
стабилно, сигурно, на
хора, които са изпитани и
са се доказали. Сега не е
време за нови експери-
менти и нови спасители",
категоричен е председате-
лят на партията.

Нинова приема решени-
ето за генерална и сериоз-
на реформа в съдебната
система, но обясни, че не

В своя позиция по повод раз-
разилия се огромен скандал,
свързан с нахлуването на бив-
шия премиер Кирил Птков в сту-
диото на bTV и самоналагането
му против правилата като участ-
ник в предизборен дебат по те-
левизията, от bTV направиха след-
ното изявление: "bTV Новините
организира предизборен дебат, на
който покани всички парламен-
тарно представени партии в
47-ото НС да се включат, за да
представят своите идеи, посла-
ния, решения и аргументи пред
широката аудитория, с ясен рег-
ламент за участие и провеждане
на дебата.

В деня на дебата (28.09.2022)
имената на участниците станаха
ясни, като ПП "Продължаваме
промяната" излъчи за свой пред-
ставител Венко Сабрутев. 10 ми-
нути преди началото на живото
предаване г-н Сабрутев не се по-
яви и беше заменен в последния
момент от лидера на партията Ки-
рил Петков. От коалиция ГЕРБ-
СДС изразиха несъгласието си с
неспазването на предвидения рег-

Ïñèõîëîã çà "Äåáàòãåéò" íà Êèðèë Ïåòêîâ:

Áåçïîìîùíîñò, îáëå÷åíà âúâ âëàñò
д-р Цветислава Гълъбова: "След
дебата по бТВ вече не знам как-
во да мисля, освен че наистина е
нужно партиите да правят вътре-
шен подбор на кадрите си дали
са психологически пригодни да
носят огромната отговорност да
управляват България, да опреде-
лят съдбините ни.

Видях "политици" без грам по-
литическа култура да водят поли-
тически дебат, без умения в тази
сфера, повтаряйки опорки от "ко-
муникационните" си стратегии.

Та тези хора не споменаха и
дума за огромния ни проблем, на-
речен ДЕМОГРАФСКА КАТАСТРО-
ФА. За какви данъчни политики и
инвестиции си говорите, след ка-
то няма българи.

Потресена съм от жалкото "ни-
во" на тези политици. За тях по-
литиката и властта са един афро-
дизиак, една дъвка за балончета,
която те разтягат, както им е удоб-
но, и се състезават чие балонче
ще стане по-голямо и ще се пук-
не по-шумно.

Най-промотираните кандидати
за власт са немощни и недъгави
интелектуално, емоционално и со-
циално. Това са хора, които ня-
мат реална представа за себе си.
Те живеят в паралелна на нашата
реалност, а знаем, че паралелите
не се пресичат.

Най-изумителен за мен беше
г-н Кирил Петков - бивш минис-
тър-председател на България. Та-
кава безопомощност и недоумя-
ващ поглед не бях виждала ско-
ро. А и не знам дали изобщо съм

виждала. Та този човек не можа
да отговори смислено и директно
на нито един въпрос. Отговорите
бяха "покрай въпроса" и повта-
ряха единствено и само написа-
ното в "комуникационната стра-
тегия" на партията.

Такова нищоказване и пълна
безпомощност от зрял мъж, с об-
разование и вече опит на много
високо политическо ниво, са мар-
кер за много сериозни дефицити.
Нямам против хората с такива де-
фицити, но не желая и не смя-
там, че мястото им е на най-ви-
соките държавни позиции. И тези
дефицити не са свързани с мен-
тални заболявания, а с морал и
личностни качества. И са много
тежки, непростимо тежки за по-
зицията, която заемаше, и власт-
та, към която се е целеустремил.

Аз видях едно напълно безпо-
мощно и неоправно дете, което
не знае след поредната беля как-
во оправдание да измисли. Не, този
човек няма място на държавния
връх. Опасно е за страната да ни
управлява човек, който иска всичко
да се опакова като маркетингов
продукт, да е красиво, пък вътре
каквото ще да е. Той не отрече
тази забележка на г-н Кариманс-
ки. Представяте ли си, че единст-
вената му грижа е била външната
опаковка. Та това е толкова дъл-
боко инфантилно, че е чак отвра-
тително. И това непораснало дете
не умилява, а погнусява с претен-
циите и наглостта си.

В края на дебата аз видях не-
доумяващия поглед на човек, кой-

то с поведението си казва "може
и да не щете, но аз пък ще съм
начело". Та той няма грам самок-
ритичност и представа за собст-
вените си крайно ограничени въз-
можности.

ПП станаха пример за това,
че в трудни ситуации на повърх-
ността винаги изплуват дефици-
тите като мазни петна. Това се
отнася и за отделната личност, и
за обществото. А най-лошото е,
че ние бяхме съзнателно лъгани,
че надеждите ни за по-добро бъ-
деще и излизане от блатото, в
което ни вкара и държа ГЕРБ 12
години, бяха овъргаляни в кал, с
тях се подиграха. И това беше
дело на цялата четворна коали-
ция, която ни измами.

И сега отново същите хора
имат претенции да са начело. А
даже не са се извинили. Което
не е достатъчно, но поне щеше
да покаже, че имат наченки на
морал в тях. Не, няма такова не-
що. И в условия като тези избуя-
ва дивият популизъм, който е дру-
гата злина.

Зад красивите му напудрени
приказки отново се крие жажда
за власт и лично обогатяване.

Да, положението ни е много
тежко. И няма да се измъкнем лес-
но. Но сме длъжни да не се от-
казваме, защото имаме задълже-
ния към тези след нас. Затова сме
длъжни да бъдем активни граж-
дани, да работим и да се борим
всеки ден за върховенство на мо-
рала. Законът е след морала", на-
писа д-р Гълъбова.ç

ламент от страна на представи-
теля на ПП "Продължаваме про-
мяната" и напуснаха студиото по
време на ефир.

bTV организира всички пре-
дизборни дебати с ясни правила
към участниците и очаква да се
спазват след приета покана за
участие. По регламент дебатът
трябва да се проведе в три тема-
тични кръга - политическа, енер-
гийна и икономическа криза,
"Кръстосан огън", по време на кой-
то участниците си задават въпро-
си по предварително изтеглен ред,
и за финал заключителните по-
литически послания в рамките на
30 секунди.

При създалата се ситуация за
екипа на предаването единстве-
ната възможност бе дебатът да
стартира с участниците, които
имат желание да продължат де-
бата в този формат с представи-
телите на партиите, присъстващи
на живо в студиото".

Дали в неделя Кирил Петков
няма да вземе да се самообяви за
министър-председател и да нахлуе
в Министерски съвет, преди ЦИК
да са обявили резултатите й!

Това написа във Фейсбук про-
фила си пиарката на ГЕРБ Севде-
лина Арнаудова по повод нахлува-
нето на Кирил Петков без покана
в предизборното студио на БТВ.

А бившата пиарка на ПП Диа-
на Дамянова написа в социални-
те мрежи знаково изявление: "Не
бях аз! Нямам нищо общо!".

По повод на скандала с ко-
ментар излезе и психоложката

е работа на служебния
кабинет да прави законоп-
роекти, които да имат
дългосрочна визия.

Лидерът на левицата
коментира и събитията по
пътищата от последните
дни: Дрогирани, пияни
всеки ден карат, убиват
деца и хора по пътищата.
На това трябва да се
сложи край и ред. Трябват
драконовски закони,
драконовски контрол за
изпълнението им, съд,
затвор, конфискация. Зад
всеки такъв човек стои
някакъв чадър - или от
полицай, или от прокурор
- това е нефункционираща
институционална система",
заключи Нинова.ç
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Всички данни за
земеделските производи-
тели ще се задават в
електронен регистър, по
който ще се започне
работа още тази година,
обяви служебният минис-
тър на земеделието Явор
Гечев по време на конфе-
ренция за интелигентно
земеделие #AGRO 4.0
"Поглед в бъдещето" в
Пловдив. Така ще се
сложи край на зеленото
картонче, което се дава-
ше на регистрираните
земеделски производите-
ли според Наредба 3 за
създаване и поддържане
на регистър на земеделс-
ките стопани.

Според министърът
всички данни за стопани-
те ще бъдат електронно
базирани. Той допълни,

че според Националния
план за възстановяване и
устойчивост има над 20
млн. евро във връзка със
Стратегията "От фермата
до трапезата", които ще
могат да се използват за
създаването на ГИС
базирана система, която
ще позволи въвеждането
на нови услуги. "Идеята е
всички информационни
системи собственост на
МЗм в един момент да се
влеят в една обща плат-
форма.", коментира още
Гечев.

"Който иска да изграж-
да тези системи обаче,
трябва да се съобрази с
едно изискване - всичките
бази данни в националния
облак да бъдат в единен
формат за ползване.
Затова работим върху

това да имаме една
потребителска система с
база данни и електронни
услуги, които автоматично
си говорят с няколко
други такива, най-вече с
ИСАК", добави Явор
Гечев. Така ще се избег-
нат и много от проблеми-
те, които днес създава
липсата на свързаност,
например между ИСАК и
системата за работа на

Äèãèòàëèçèðàíåòî ùå ïîçâîëè
âúâåæäàíåòî íà íîâè óñëóãè è
ñèíõðîí ìåæäó ñèñòåìèòå íà
ðàçëè÷íèòå âåäîìñòâà

Броени дни преди избори-
те за 48-о народно събрание
от Министерството на земеде-
лието съобщиха, че новият съ-
ветник в политическия служе-
бен кабинет ще бъде Десисла-
ва Бонева, докторант към ка-
тедра "Фитопатология", с на-
учна специалност "Растителна
защита" в Аграрния универси-
тет в Пловдив. Тя е избрана за
пълноправен член в екипа на
министър Явор Гечев след кон-
курса, обещан в началото на
мандата на служебното прави-
телство. Пожелаваме успех на
младата съветничка, която би
могла да продължи да дава
предложения за политиките в
аграрния сектор и дори да кри-
тикува следващия министър,
който се очаква да бъде изб-
ран от победителя в изборите
на 2 октомври.

Семейството на Бонева се
занимава със зърнопроизвод-
ство повече от 30 години. От
малка е част от аграрния биз-
нес и съпътстващите го проб-
леми. Студентката притежава
сертификат за стаж по прог-
рамата "Молекулярна характе-
ристика на вирусните заболя-
вания, причинени от фитоплаз-
мени гъбички" към Erasmus+ и
e наградена за "Студент на го-
дината 2020" към Аграрния уни-
верситет за високи постиже-
ния в образованието и личнос-
тното развитие в категория "Аг-
рарни науки и ветеринарна ме-
дицина".

В надпреварата за съвет-
ник взеха участие повече от
20 студенти. Участниците бяха
от различни висши учебни за-
ведения, сред които Лесотех-
ническият университет, Тракий-
ският университет, Университе-
тът за национално и световно
стопанство (УНСС) и от Инсти-
тута по почвознание, агротех-
нологии и защита на растени-
ята "Никола Пушкаров".ç

Äîêòîðàíòúò
Äåñèñëàâà Áîíåâà
ùå ñúâåòâà
àãðîìèíèñòúðà
â îñòàòúêà
îò íåãîâèÿ ìàíäàò

След наводнението по поре-
чието на река Стряма в Плов-
дивско са засегнати 447.74 хек-
тара земеделски площи. Подаде-
ни са 71 заявления за подпома-
гане, от които седем са за жи-
вотни. Това съобщи служебният
министър на земеделието Явор
Гечев, който участва в конферен-
ция за интелигентно земеделие
#AGRO 4.0 "Поглед в бъдещето".
Той уточни, че тези заявления са
по отношение на служба "Земе-
делие". Другите инструменти за
подпомагане са по отношение на
описите на кметовете, които са
свързани с Междуведомствената
комисия по бедствия и аварии,
допълни Гечев.

Министърът коментира, че на
Съвета на Европа по земеделие,
на който е присъствал, е стана-
ло ясно, че т.нар. украинска по-
мощ ще бъде удължена и след-
ващата година. Все още не е яс-

447.74 õåêòàðà çåìåäåëñêè ïëîùè çàñåãíàòè
â Ïëîâäèâäñêî îò íàâîäíåíèåòî

но дали ще е до средата или ця-
лата година, уточни той. Гечев
припомни, че тази сряда земе-
делските производители са полу-
чили основния пакет средства по
схемата "Помощ в подкрепа на
ликвидността на земеделски сто-
пани за преодоляване на нега-
тивното икономическо въздейст-

вие на руската агресия срещу Ук-
райна" за 2022 г. Платили сме
базовите цифри, обработват се
данните и след като минат про-
верките до края на годината ще
има още едно изплащане, допъл-
ни той. По данни на министерст-
вото по тази програма са пода-
дени 37 500 заявления. Чака се

още една помощ от 5 процента
по програмата за развитие на
селските райони, която е с бю-
джет по отношение на земеде-
лието около 50 млн. лева, каза
още министърът.

"Българската агенция по бе-
зопасност на храните (БАБХ) взи-
ма постоянно проби при вноса
на украинското зърно. Има про-
ба, която е негативна, взети са
мерки и допълнителната проба е
отрицателна". Така министърът от-
говори на въпроси на журналис-
ти по темата. По думите му БАБХ
няма лаборатории за изследва-
нето на половината компоненти,
проби се изпращат в частни ла-
боратории и чакането на резул-
татите води до забавяне. За ГМО
и тежки метали пробите са от-
рицателни, но остатъчни пести-
циди трудно могат да се хванат
за реколта от миналата година,
добави Гечев.ç

ДФ "Земеделие".
В програмата на

събитието в Пловдив е
включено представяне на
цялостната визия на
държавата за дигитализи-
рането на сектор Селско
стопанство. Ще бъде
представен Стратегичес-
кия план по ОСП 2023-
2027, Националният план
за възстановяване и
устойчивост,ç

В момента няма и не се очак-
ват проблеми с наличието на су-
ровини за изхранването на жи-
вотните в страната, каза днес
зам.-министърът на земеделието
Тодор Джиков преди откриване-
то на 30-а научно-практическа
конференция "Посрещане на пре-
дизвикателствата по време на
криза в сектор "Фуражи", която
се провежда край Варна. Скла-
дови бази в страната има доста-
тъчно, каза Джиков. По думите
му съоръженията могат да съх-
раняват около 15 милиона тона

Âëàñòòà óâåðÿâà, ÷å íÿìà äà èìà
íèêàêâè ïðîáëåìè ñ èçõðàíâàíåòî
íà æèâîòíèòå â ñòðàíàòà

продукция, а в момента в тях има
прибрани приблизително 5 ми-
лиона тона. Това показва, че ня-
ма място за притеснения и за
складирането на стоките, посочи
зам.-министърът. Според него ре-
колтата през настоящата година
е добра и количествата пшени-
ца, слънчоглед, царевица са под-
сигурени. Най-големият проблем
е ценовата турбуленция на енер-
гоносителите, допълни Джиков.
Той допълни, че ако проблемът с
поскъпването им продължи, си-
туацията ще стане непоносима за

производителите на фуражи и на
храни, съответно и за потреби-
телите. Проблем е, че през зим-
ните месеци консумацията на газ
ще се повиши, затова и държа-
вата в момента прави всичко въз-
можно да се осигурят необходи-
мите доставки на възможно най-
изгодните пазарни цени, посочи
зам.-министърът.

Той каза още, че у нас конт-
ролът върху качеството на фура-
жите е много строг. По думите
му такъв се осъществява и на
входа, и на изхода на предприя-
тията. Според Джиков употреба-
та на генномодифицирани орга-
низми в храните за животни е
абсолютно забранена и това съ-
що подлежи на строг контрол.ç
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приложение 6. ÑÖÅÍÀ

Грациела Бъчварова на-
върши 89 г. в деня на пър-
вата премиера на Драмати-
чен театър "Стоян Бъчваров"
за неговия 102-ри сезон. Тя
не успя да види новия про-
чит на пиесата "Инстинк-
тът". Поради затруднения в
придвижването, актрисата
напоследък не излиза от до-
ма си. Живо се интересува
от творческите постижения
на Варненския театър, в
който е изиграла над сто ро-
ли. Тя е родственица на Сто-
ян Бъчваров и наследница
на Лоловия род, от който
произхожда именитата й ко-
лежка Татяна Лолова.

- Какви са най-ранните
Ви спомени, свързани с те-
атъра? Чували ли сте раз-
кази за първото представ-
ление на "Инстинктът" от
Анри Кистмекер, поставено
от Вашия родственик Сто-
ян Бъчваров през 1921 г., с
което започва историята на
Варненския театър?

- Помня разказите на ба-
ща ми Васил, който е пле-
менник на Стоян Бъчваров,
а също така е работил с не-
го. Тяхната родствена връз-
ка е много здрава. Стоян Бъч-
варов е роден, след като не-
говият баща вече е убит на
фронта. Били са четирима
братя. Той е най-малкият, а
най-голям е моят дядо по ба-
щина линия, който всъщност
отглежда останалите трима.
Единият от тях става лекар
в Добрич, другият - агроном,
а Стоян първо е учител, пос-
ле артист. Те бяха много спло-
тени и всички ми бяха като

дядовци, защото аз не пом-
ня моите родни дядовци. За-
това наричах Стоян Бъчва-
ров "дядо Бочи". Той взема
под крилото си в София ба-
ща ми, докато още е неори-
ентиран. Там бяха и моите
първи срещи с театъра,
именно благодарение на не-
го. За едно дете на седем го-
дини бе голямо преживява-
не да седне на първите редо-
ве, пред него да се отвори
завесата и то да усети онази
миризма, която сегашните
зрители не познават, на етер
и лепило, с което се правеха
декорите навремето. Първи-
те ми спомени са за българ-
ска пиеса с жива вода на сце-
ната и големи кошове, в един
от които седи мъничък чо-
век. Баща ми се наведе на
ухото ми и каза: "Виж, това
там е дядо ти Бочи".

Той пазеше много книги
от онова време, но за съжа-
ление, при преместването от
Добрич във Варна съм ги
изгубила. Имаше и пиеси,
възможно е там да е била и
"Инстинктът", която сега
поставиха с нов превод. Ба-
ща ми е разказвал какво
вълнение е било за Стоян
Бъчваров и жена му - буля
ми Коля (Николина Бъчва-
рова), да играят партньори
в това първо представление
и какво огромно напрежение
е носил той като постанов-
чик, защото е събрал трупа
от свои колеги, големи ар-
тисти, за да сложи началото
на Варненския театър. Ре-
петициите започват на 13
февруари 1921 г., а премие-

В театъра не е важно да си първи, а публиката
да те оцени и да те обича, казва актрисата
Грациела Бъчварова

рата на "Инстинктът" е на
12 март. Трябва да се под-
чертае, че тогава български-
те артисти са се интересува-
ли много от европейската
култура и литература. Сто-
ян Бъчваров е руски възпи-
таник и е попил там инте-
рес към литературата, към
опознаването на нови твор-
би. След "Инстинктът" той
поставя "Разбойници" на
Шилер, с което от съвреми-
ето се хвърля в дълбоката
класика.

- Какво беше Вашето на-
чало във Варненския теа-
тър?

- Започнах да играя в те-
атъра във Варна на 25 го-
дини и вече бях снимала
филма "Стубленските липи",
но в началото изпитвах го-
лям ужас. Първият човек,
който ми подаде ръка, бе
Ана Феликсова. Тя ми каза,
че ще ми бъде трудно, за-
щото жените в трупата са
много и борбата е голяма.
Посъветва ме обаче да отс-
тоявам себе си. Другият, кой-
то ме пое, бе Христо Динев.
Той познаваше баща ми.
После с дъщеря му Катя Ди-
нева станахме първи прия-
телки, но наистина трудно
ми тръгна във Варна.

Дойдоха Николай Савов
и Димитрина Гюрова (Бог
да прости всички, които спо-
менавам, те са вече в гор-
ния театър, в по-добрите из-
мерения!) и направиха "Лук-
реция Борджия". Взеха със-
тава от Сливен, с който бях-
ме завършили един випуск
във ВИТИЗ, но аз получих

една малка роличка на от-
ровителката в последно дей-
ствие и нямах истински де-
бют на варненската сцена.
Стана обаче нещо интерес-
но. В деня след премиерата
на този спектакъл ми се оба-
ди съпругата на един от пре-
дишните директори, която е
голям фен на театъра. Тя ме
нарече "новата ни актриса"
и каза, че никога няма да
забрави моя глас, присъст-
вието ми и "очите, които без-
мълвно играят".

- Кои са любимите ви ро-
ли?

- От моя списък с над сто
роли в театъра аз си изби-
рам около десетина. Мисля,
че това са моите постиже-
ния. Сред тях е дори Мала-
ма във "Вампир", която аз
не исках да играя, но стана
една от най-интересните. Ко-
гато гостувахме в Кърджа-
ли, дойдоха няколко театро-
веди, които казаха, че за
първи път виждат битова

пиеса, изиграна от мен в
класическа драма, дори гръц-
ка трагика. Аз целях да раз-
бера душата на тази жена,
какво търси тя.

Започнах артистичния си
път с висок старт с ролята
на Мила във "В полите на
Витоша" в Сливен. Тогава
моят син беше на петдесет
дни и от сцената чувах пла-
ча му в гримьорната, дока-
то пишех писмо на Христо-
форов. После идва ролята ми
в "Майстори" вече във Вар-
на. Не мога да не отбележа
също "Събота, неделя, по-
неделник" на Едуардо де Фи-
липо. Режисьорът смяташе,
че няма коя друга актриса
да изиграе италианка и мис-
ля, че успях, защото ме поз-
дравяваха с думите "Браво,
Маняни!". Сред десетте ми
предпочитани е и "Чайка" на
Чехов, където първо играх
Нина Заречная и след двай-
сет години - Аркадина. БТА

В пър-
вата в
историята
на актьора
публична
изложба
на изкуст-
во Брад
Пит предс-
тави свои
скулптури
в музей
край езеро
във Фин-
ландия.
Намиращ
се в тре-
тия по
големина
финландски град Тампере, амери-
канската звезда за първи път предста-
вя скулптурите си пред публика, съоб-
щиха от музея за изкуство "Сара
Хилден".

Скулптурите на Пит бяха показани
от самия актьор като част от по-
голяма изложба на британския худож-
ник Томас Хаусаго, заедно с керамич-
на серия на австралийския рокер Ник
Кейв.

"За мен и Ник това е нов свят и
първото ни влизане в него. Просто се
чувствам правилно", каза Пит пред
финландската телевизия Yle при  откри-
ването.

Творбите на Пит включват гипсово
пано, "изобразяващо престрелка", и

Брад Пит стана скулптор

Кейт Уинслет е
била откарана в
болница, след като
е паднала на
снимачната пло-
щадка в Хърватия.

Местни печатни
издания публику-
ваха снимки на
британската
актриса, която
пристига в болни-
ца в Дубровник,
придружена от
екипа си. Кейт е
наранила крака
си, след като се
подхлъзнала по
време на снимките
на филма "Лий" в
село Купари.

В изявление за
DailyMail предста-
вител на звездата
настоя, че тя е
"добре". "Кейт се
подхлъзна и бе
откарана в болни-
ца като предпазна
мярка, изисквана
от продукцията",
сподели той. "Тя е
добре и ще снима,

Кейт Уинслет се контузи
на снимки в Хърватия

както е планирано
още тази седми-
ца".

В момента 46-
годишната Кейт
играе централна
роля в продукция-
та "Лий", която се
занимава с исто-
рията на фотог-
рафката Елизабет

Милър - модел,
който става военен
кореспондент на
списание Vogue по
време на Втората
световна война.
Режисьор на
филма е Елън
Курас, участват
още Джъд Лоу и
Анди Самбърг.

серия силиконови скулптури във форма-
та на къща.

"За мен това е въпрос на саморефлек-
сия. Става дума за това къде съм сбър-
кал във взаимоотношенията си, къде
съм сгрешил", каза Пит на откриването.

Неочакваното посещение на
58-годишния актьор изненада сканди-
навската страна,  участието му в излож-
бата не бе предварително обявено.

Главният куратор е Сариане Сойко-
нен.

Изложбата е дебют на Хаусаго в
скандинавските страни. Решението да
включи в изложбата си приятели като
Кейв и Пит е повлияно от пандемията и
събитията в личния живот на Хаусаго.

БГНЕС
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Представяне на томове,
поетични четения и
дебати са включени в
програмата на Румъния
на Панаира на книгата в
Гьотеборг.  С участието
на Румънския културен
институт (РКИ), чрез
Националния център за
книга (CENNAC) и РКИ-
Стокхолм, предаде румън-
ската агенция Аджерпрес.

Корина Опроае (поет,
преводач), Стефан Конс-
тантинеску (режисьор,
визуален артист), Корина
Иля (изследовател, визуа-
лен артист), Арина Стое-
неску (редактор, преводач,
писател) са сред румънс-
ките гости на това изда-
ние.

Румънска програма
включва представяне на
книги, публикувани наско-
ро в шведското пространст-
во, поезия, дебати за

Книги, поетични четения и дебати
от румънската програма на
Панаира на книгата в Гьотеборг

Главният урок, който
Мерсия МакДермот дава на
българина, е, че трябва да
тачи родината си. Урок, да-
ден от външен човек. Една
държава без история е дър-
во без корен". Това каза Зоя
Дюбоа, преводач на мемоа-
рите на британската писа-
телка "Имало едно време в
България…". Книгата изли-
за за първи път на българ-
ски език, а премиерата на
изданието се състоя в гале-
рия-книжарница "София
прес".

"Това са мемоари на
Мерсия МакДермот за едно
време, което е много-много
далеч от нас. То започва след
Втората световна война. То-
гава, когато всичко нався-
къде е разрушено, трябва да
се възстановява и много от
хората, за които се пише в
тази книга, вече не са сред
нас. И едно от най-впечат-
ляващите неща е, че тя е пи-
сала само положителни не-
ща за една държава, която
не й е родна. По̀ българка
от българите я наричаме",
коментира Дюбоа.

Сред историческите лич-
ности, споменати в "Имало

"Бяла приказка" от Вале-
ри Петров е най-новото заг-
лавие в афиша на кукления
театър на НАТФИЗ. Преми-
ерни представления има на
1 и 8 октомври.

Постановката е на проф.
д-р Константин Каракостов,
а актьорите са негови сту-
денти. Режисурата е на ас.

Виенският музей "Ал-
бертина" показва за първи
път в Австрия произведе-
ния на Жан-Мишел
Баския. Изкуството на
първия афроамерикански
художник със световна
слава обвинява белите
експлоататори и колониа-
листи, обявява се срещу
дискриминацията и расиз-
ма. Днес творбите на
починалия едва на 27
години художник се прода-

самотата и изолацията,
климатичната криза и
изследването на космоса,
събитие, организирано от
престижния "Център
Хазелблад", разположен в
Музея на изкуствата в
Гьотеборг.

На поетичната сцена
звучаха стихове от Кори-
на Опроае, чиято антоло-

гия "Ранна вечност" бе
издадена на шведски през
2020 г.

Разисквана бе и книга-
та "Ноевият ковчег -
невероятен комплект за
оцеляване в космоса" в
присъствието на авторите
Стефан Константинеску и
Корина Иля и шведския
куратор Мария Ланц.

Мерсия МакДермот учи
българина да тачи родината си

едно време в България…", са
светите братя Кирил и Ме-
тодий, Васил Левски, Геор-
ги Димитров и др.

Книгата е базирана на
личните наблюдения и впе-
чатления на Мерсия Мак-
Дермот, с която Зоя Дюбоа
продължава да обменя корес-
понденция. "Тя е земен, скро-
мен и много достъпен чо-
век. За своите книги споде-
ли, че не желае да пише на
академичен език. Защото
академичният стил разваля
удоволствието от четенето на
книгите. И ми каза, че това
не са романи - всичко е ба-
зирано на документи, но на-
рочно е написано в този
стил", допълва Дюбоа.

"Забележително е нейно-
то отношение към природа-
та ни, която нарича "маги-
ческа", към диханието на Ро-
зовата долина, към култур-
ното наследство, което Со-
фия притежава като безце-
нен ореол на мъдрост, пое-
тичност и надежда. Атмос-
ферата на "Имало едно вре-
ме в България..." ще изне-
нада скептиците, които са
вечно недоволни от разви-
тието на държавата ни.

„Бяла приказка“ от Валери Петров е най-новото
заглавие на куклен театър в НАТФИЗ

Мариан Рангелов, ас. Лю-
бомир Генчев и ас. Атанас
Димитров. Асистент-режи-
сьор е ас. Теодора Рашед.
Сценографията и куклите са
на Евгения Лачева, музика-
та - на Михаил Шишков-
син. "Това е история за при-
ятелството, но и за преда-
телството, за изпитанията,

през които преминаваме, за
да открием истинския прия-
тел, и за прошката, която ще
ни помогне да останем за-
винаги заедно. Едно забав-
но куклено представление, в
което зрителите ще се срещ-
нат с еленчето и мечето, с
лисичето и сврачето и с Ван-
чо и неговото коте".

Музей „Албертина“ показва
картини на Жан-Мишел Баския
ват за десетки милиони
долари.

Ретроспективната
изложба представя над 50
творби от обществени и
частни колекции, запозна-
ва ни с уникалния изразен
език и с неговите художес-
твени идеи. В своя кратък
творчески път Баския

пресъздава със средствата
на минимализма това,
което наблюдава по улици-
те на Ню Йорк.

"Той пресъздава прост-
ранства на познанието от
знаци, символи, думи и
фигури, от всичко, което
го обгражда, все едно дали
това са възприятия от

историята, от изкуството,
научни факти, комикси,
филми на Хичкок, телеви-
зионни предавания, разка-
зи, музика, спорт или

знаци и символи на
бездомници", коментира
Дитер Бухарт, експерт и
куратор на изложбата в
"Албертина".
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В най-популярната си
книга знаковият невроучен
Дейвид Игълман ни повежда
на пътешествие из дълбините
на несъзнателния ум, за да
разкрие още от мистериите на
мозъка, както прави така
умело в "Мозъкът. Това си ти
и Жива мрежа". Ако съзнател-
ният ви ум е само върхът на
айсберга, какво се случва в
останалата част?

Представена през призмата
на интригуващи въпроси,
които засягат мозъчните
травми, връзките, наркотици-
те, красотата, изневярата,
закона, изкуствения интелект,
визуалните илюзии -
 "Инкогнито" е смайващо
изследване на реалността

„Инкогнито“ - смайващо
изследване за реалността

Българите са разтревожени
от институционалния и структур-
ния разпад в държавата, съоб-
щи писателят и издател Иван
Гранитски, организатор на На-
ционални културни празници
"Албена", чието 25-о юбилейно
издание приключи във Варна.
"Виждаме, че вече месеци наред
институциите не си говорят, нас-
тъпва някакво вавилонско раз-
ноезичие", каза той и обясни,
че това споделят хората по вре-
ме на турнето тази година.

Освен в големите градове
празници "Албена" гостуват в
много селски читалища, където
творците успяват да проведат за-
дълбочени разговори с възрас-
тни хора, които според издате-
ля са петимни за такива сре-
щи, защото иначе са забраве-
ни от всички. "Виждаме мъдри,
четящи, мислещи хора, които
се тревожат за бъдещето на сво-
ето любимо Отечество. Те ни-
що не искат, въпреки че са зах-
върлени от официалната дър-
жава, просто страдат и питат
нас какъв е изходът, какво мо-
же да се направи. На този въп-
рос трудно може да се отгово-
ри. Ние се опитваме също да
разсъждаваме с тях и нашата
надежда е в едно бавно посте-
пенно пробуждане на общест-
вото, което трябва да разбере,
че над всичко все пак е Отечес-
твото и връщането към корени-
те", каза Гранитски.

Той отбеляза, че по селата

Стивън Едуин Кинг е роден през
1947 г. в Портланд, щата Мейн. От най-
ранна възраст проявява забележителен
талант да разказва истории, като едва 7-
годишен пише първия си разказ. През
1967 г. завършва английска филология в
университета в Мейн и започва да препо-
дава в гимназията, докато работи върху
първия си роман.

По време на кариерата си Кинг е
публикувал над 50 романа и близо
200 разказа, много от които имат филмови
адаптации. Преведени са на над 35 езика.
Носител е на много престижни награди,
включително National Book Award и
National Medal of Arts. Състоянието му се
изчислява на над 500 млн. долара, но
най-голямото му богатство безспорно са
феновете по света, за които той е безспор-
ният №1. Седем от романите му са с
псевдонима Ричард Бакман, както и на
5 научнопопулярни книги. Неговите
произведения са екранизирани често, като
филмите "Изкуплението Шоушенк" и
"Зеленият път" са номинирани за "Оскар"
в категорията "най-добър филм". Световно
признатият майстор на съспенса е носител
на множество награди, сред които и
"Националния медал на изкуствата за
2014 година". "Мисля, че всеки един от
нас, хората, е напълно уникален. Всеки
със своята болка и със своите удоволствия
и радости; никой друг човек не може да го
разбере напълно или да изпита точно
същите чувства", пише Кинг.

отвъд собствените ни удобни
заблуди.

"Мозъците се занимават
със събиране на информация
и насочване на поведението
по подходящия начин. Няма
значение дали съзнанието
участва във вземането на
решения. И през повечето
време то не участва. Незави-
симо дали става дума за
ревност, привлекателност,
любовта към мазни храни,
или страхотната идея, съзна-
нието е най-малкият играч в
дейността на мозъка. Той
действа главно на автопилот,
а съзнателният ум няма много
достъп до колосалната и
загадъчна фабрика, работеща
отдолу."

Българите са разтревожени от разпада, който
настъпи в държавата ни, каза Иван Гранитски

Събуждане на българския
дух, защита на националната
идентичност, грижа за българс-
кия език и култура са главните
задачи на Национални култур-
ни празници "Албена", каза ор-
ганизаторът им пред БТА. За-
това повечето събития са прид-
ружени с литературни рецитали
или пътуващи изложби на съв-
ременни художници. "Мисля, че
това е благородна кауза, която
си заслужава да поддържаме. Те-
зи творци, с които обикаляме
страната, са просто едни съв-
ременни будители", сподели Гра-
нитски.

Над 2600 срещи в над 700
населени места са проведени за
изтеклите 25 години, особено в
Североизточния регион на стра-
ната, показва равносметката на
организаторите. Над 750 твор-
ци са представяли свои творби,
сред тях писатели, музиканти,
художници, учени, археолози,
което се дължи на факта, че па-
литрата на издателство "Заха-
рий Стоянов" е широка и при-
съства както художествена, та-
ка и научна литература. Участ-
ниците винаги предоставят да-
рения на регионални, читалищ-
ни и училищни библиотеки.
Главната подкрепа за провеж-
дането на празниците идва от
общинските власти и винаги
към творческата група на тур-
нето се включват и значими мес-
тни творци, които също предс-
тавят свои произведения.

има прекрасни читалища със за-
пазени зали и сцени, но няма
млади хора, а държавата е аб-
солютно абдикирала. "Там се
вижда двойният стандарт на на-
шите псевдополитици, които сто-
ят на жълтите павета, по избо-
рите обещават мед и масло, а
след това ги няма по малките
населени места", заяви той.

Надежда дават срещите в
училища, главно с гимназисти,
където в последните години се
наблюдава по-голям интерес
към сериозната литература, де-
цата слушат внимателно, не шу-
мят толкова, вижда се мисъл в
погледа им. "Не знаем дали има
промяна в естетическата пара-
дигма, но ни се иска да вярва-
ме, че може би започва процес
на събуждане и затова толкова
много държим на срещите с уче-
ници", подчерта издателят.

Стивън Кинг - „Всеки
от нас е уникален“

"За мен страхът е една от най-деликатните
емоции, затова винаги се опитвам да уплаша

читателя. Ако не мога да го уплаша,
аз се опитвам да го смразя от ужас

и ако не успея и в това, прибягвам до шока.
Ще ми се, докато четете разказ, да ви накарам

да се смеете или да плачете... или и двете
едновременно", казва писателят.

На 21 септември един от

най-великите писатели на

нашето време навърши 75

Феновеве на лирическия
тенор Бочели са президен-
тът Клинтън, папа Римс-
ки, Синди Крауфорд, дома-
кини и подрастващи, а през
1987 г. е признат за един
от най-обаятелните мъже
на света. Безпощадно е кри-
тикуван за любовта си към
поп жанра, но той пее за-
едно със Селин Дион, Не-
ли Фуртадо, Сара Брайтън.
При това, 80 млн. албума
с записи на певеца са за-

Да виждаш с вътрешното си
зрение - Андреа Бочели

купени от познавачи на кла-
сиката и от обикновени хо-
ра. Увлича се от каране на
ски, язди коне и има лю-
бим велосипед.

Знаменитият тенор е ли-
шен от зрение от дете и
приема красотата с вътреш-
ното си усещане. Бочели се
ражда през 1958 г. на 22
септември. Семейната фер-
ма на Бочели се намирала
в тосканското село Лаяти-
ко, близо до Пиза.
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Защо забравихме,
че всичко е тленно…

Изложбата „Словашките party -
челници през 21-ви век“ гостува на
Националния археологически музей

9. ÍÎÒÈ

Това информират
от Националния
археологически инсти-
тут с музей НАИМ-
БАН.  Тя е съвместен
художествен проект на
фотографското дуо
Любомир Сабо и
Зузана Сенашиова
(LSZ Photography -
"Фотография LSZ"),
етнолога Катарина
Сабова и художниците
Сара И. Авни и
Ивана Минталова,
които връщат към
живот традиционните
ценности по модерен
и оригинален арт
начин. Уникалността
на тези картини е
рядка комбинация от

изкуство и наука -
фотография, етноло-
гия и художествена
живопис, отбелязват
от НАИМ-БАН.

Традиционните
сватбени шапки,
наречени "челници",
избрани от различни
словашки региони, са
допълнени с рисувани
народни орнаменти,
за да покажат тези
отдавна забравени
обичаи на съвремен-
ния свят. Експозиция-
та започна на 29
септември, продължа-
ва до 16 октомври в
Централна зала на
Националния архео-
логически музей.

Нов симфоничен оркестър
представя концерт за контраба-
си в памет на легендарния пе-
дагог проф. Тодор Тошев. На 3
октомври в камерната зала
"България" ще звучи музика на
Бах (Сюита №3 - ария), Теле-
ман (Концерт за 4 цигулки),
Бернхард Алт (Концерт за че-
тири контрабаса), Колин Бръм-
би (Сюита за четири контраба-
са) и Дарил Рънсуик (Сюита
за четири контрабаса).

Участват контрабасистите:
Деян Великов, Кристиян Косев,
Алекс Атанасов, Алп Туна, Ди-
митър Иванов, Илина Жаблен-
ска, Ася Ганчева и Калина Ан-
дреева.

Тодор Тошев е роден на 24
ноември 1919 г. След завърш-
ването на музикалната акаде-

"Борсови играчи" тръгва по
кината в Германия. Първата
прожекция е насрочена за 29
октомври и ще се състои във
Filmclub в Кьолн. Адресът е
Hahnenstra?e 6. Прожекцията е
на български език с английски
субтитри, пише в страницата
си във Фейсбук Art Theater Бер-
лин.

В главните роли са Алексан-
дър Алексиев, Мариан Вълев,
Радина Кърджилова, Дарин Ан-
гелов, Димитър Баненкин, Бо-
ряна Братоева, Пламен Мана-
сиев.

Алексиев се превъплъщава
в ролята на Виктор Ангелов -
млад университетски препода-
вател по финанси в престижен
български университет. Прия-
телката му Никол (Боряна Бра-
тоева) обаче не е удовлетворе-
на от връзката им и се впуска
в авантюра с успелия борсов
играч Деян (Дарин Ангелов).

Съкрушен от случилото се,

Започна 40-ото из-
дание на фестивала на
българския игрален
филм "Златна роза".
Тридесет и едно загла-
вия, от които 15 пъл-
нометражни и 16 късо-
метражни.

Националният фил-
мов център обръща осо-
бено внимание на мла-
дите в киното не само
като създатели на фил-
ми, но и като аудито-
рия. Тази година НФЦ
организира извънредна
сесия, съвместно с ми-
нистъра на културата,
за финансиране на
филми с младежка те-
матика. Новата цветна
визия на фестивала съ-
що е опит за привли-
чане на млади зрители.

Фестивалът започна
с музика, изпълнена от
ученическия "Джуниър
бенд" от Велико Търно-
во, който откри и Праз-
ниците на изкуствата
"Аполония". Истински
кино празник, на който
всички да могат да се

Симфоничният оркестър на БНР ще изнесе
концерт в зала "България" на 30 септември от
19.00 ч. Гостува гениалният Гиорги Гагашвили,
а диригент е Марк Кадин. В програмата са вклю-
чени:
� Дмитрий Шостакович - Сюита из балета

"Болт", оп. 27а
� Лазар Николов - Сюита за симфоничен ор-

кестър
� Сергей Прокофиев - Концерт за пиано и

оркестър №3 в до мажор, оп. 26
Феноменалният грузински пианист Гигашви-

ли е носител на Първа премия от Международ-
ния клавирен конкурс във Виго, Испания, ръко-
воден от Марта Аргерич. След тази победа, по
покана на легендарната пианистка, Гиорги про-
дължава следването си при знаменития педагог
Нелсън Гьорнер в Женева. Той с триумф победи
на престижния конкурс KlavierOlymps в Бад Ки-
синген, Германия. Активно концертира като со-
лист и камерен изпълнител из целия свят. Из-
нася концерти в САЩ, Полша, Испания, Фран-
ция. Той е стипендиант на Марта Аргерич - ед-
на ярките европейски пиано звезди.

Грузинският пианист
Гиорги Гигашвили гостува
в зала „България“

мия в София специализира в
Пражката консерватория при
проф. Олдржих Шройс. Завръ-
ща се в България и започва пре-
подавателска дейност, изнася
самостоятелни концерти, свири
в оркестъра на Софийската опе-

ра и в симфоничния оркестър
на БНР. Концертната му дей-
ност се развива не само у нас,
но и в чужбина, редом с това
има майсторски класове в Анг-
лия, Германия, Швейцария,
Гърция, Финландия.

Българският филм „Борсови играчи“
тръгва по кината в Германия

Виктор започва работа в бро-
керската компания на бившия
партньор на загиналия му ба-
ща - Камен (Мариан Вълев), с
цел да си върне Никол. След
множество възходи и падения
алчността надделява и Виктор
напуска Камен, започвайки ра-

бота при бащата на Деян -
Рангел Вълканов (Димитър Ба-
ненкин). Там среща Ралица (Ра-
дина Кърджилова), която оба-
че е агент под прикритие на
ДАНС, разследващ канал за
пране на пари в структурите на
Вълканов.

Нов симфоничен оркестър свири в памет
на проф. Тодор Тошев

Фестивалът „Златна роза“
във Варна

вълнуват с хубавото
родно кино. "В тежкия
следпандемичен период
фестивалите се превър-
наха в изключително
важна част от живота
на един филм и са най-
бързият начин за възс-
тановяване на киноин-
дустрията на нивата от-
преди COVID-19. Там
се случва истинският
диалог на киното", под-
черта директорът на
"Златна роза".

Председател на жу-
рито за пълнометраж-
но кино е Александър
Донев. Всички филми в
тазгодишното издание
на фестивала са праве-
ни в ситуацията на пан-
демия, което е уникал-
но. "Златна роза" е най-
важният фестивал за
българското кино, кой-
то се случва в най-ху-
бавия град на морето.
Фестивалът започна с
премиера на филма
"Как се научих да летя"
на сръбския режисьор
Радивое Андич.
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- Докторе, чувствам се
много отпаднал. Нямам
никакъв тонус. Какво да
правя?

- Господине, според
мен Ви липсва физичес-
ка активност. Започнете
всеки ден да се движите
двайсет минути пеша!

- Много Ви благодаря,
докторе! А кога по-точно?
Преди или след като раз-
неса пощата?

  

- Ако не беше муста-
кът, щеше да си точно ка-
то жена ми.

- Извинявай, но... ня-
мам мустак.

- Е, тя има.

  

- Скъпи, цяла нощ се
усмихваше, мен ли съну-
ва?

- Тц... сънувах, че дедо
е сварил ракията...

  

Индианец долепя ухо
до земята, а после каз-
ва:

- Скоро оттук са ми-
нали бизони.

- Как разбра?
- Виж, цялото ми ухо е

в ла*на.

  

- Мамо, защо всички
ми казват, че съм забле-
яна овца?

- Момиченце, майка ти
живее в съседния вход!

  

- Дай ми цигара, моля!
- Не може, ти ги отка-

за!
- Това, че съм отказа-

ла моите, не значи, че съм
отказала и твоите!

  

- Ставай за училище!
- Мамо, не ми се ходи!

Учениците ме мразят, учи-
телите ме мразят... Дай
някакви причини да оти-
да!

- Първо, си на 55 и
второ, си директорът на
училището!

  

Една костенурка се ка-
тери по дърво, стига до
върха, скача, помахва с
лапички и пада.

Така няколко пъти...
На съседното дърво

две птички си говорят:
- Абе, дай вече да й

кажем, че е осиновена?

  

Ако се отнасяш към
гостите си като към чле-
нове на семейството, те
не се заседяват много,
много.

  

- Къде си, миличък?
- В нас, любима моя!
- Не ти вярвам! Сни-

май жена си.

  

Раждаш се гол, мокър,
посрещат те с шамар и
веднага ти пишат акт!
После става още по-зле...

  

Екскурзия в чужбина.
Преди да стигнат грани-
цата, автобусът спира за
почивка. След 15 мин шо-
фьорът пита:

- Некой липсва ли?
Тишина... Минали гра-

ницата, а при шофьора
идва мъж:

- Нема я жена ми, бе...
- Нали питах - вика

ядосан шофьорът - дали
некой липсва?!...

- Ама тя не ми липсва,
бе... само казвам, че я не-
ма...

  

Заспала една жена и
сънува как гол мъж с впе-
чатляващо по размери
мъжко достойнство се
приближава към нея.

Тя, уплашено:
- Господине, какво смя-

тате да правите с мен?
- Че отде да знам? Не

сънувам аз!

  

Аз:
- Как да си намеря ра-

бота? Как да си платя да-
нъците? Как да стартирам
бизнес?

Училището:
- Митохондриите са

клетъчните енергийни
фабрики...

  

В КАТ имат поверие,
ако се блъснат двама пи-
яни шофьори... е на пари!

  

- Срещу Вашите пари,
ще изпълним всеки Ваш
каприз.

- Имам двайсет лева.
- Тогава недей да кап-

ризничиш!

  

Един крадец бягал от
полицията и докато бягал,
видял една детска гради-
на и се скрил в нея. По-
лицаите влезли вътре и го
видели да стои на едно
столче и да яде детска

порция. Те отишли при не-
го и му казали:

- Ти какво правиш тук?
- Папкам...
- Папкай, папкай, че

"бу"-то те чака отвън...

  

- Забелязвам, че с го-
дините все повече мъже
се интересуват от мен...

- Скъпа, те са лекари,
това им е работата...

  

Да ви целунат, докато
спите, е една от най-из-
висените форми на лю-
бов.

Освен ако не сте в зат-
вора.

  

- Защо мъжете, които
идват на среща с мен, ви-
наги са небръснати?

- А ти опитвала ли си
да не закъсняваш?!

  

Един поп и един поли-
цай били приятели. Вед-
нъж двамата си пиели ка-
фето в някакво заведение
на открито.

Внезапно пред тях две
мутри се сбили зверски.
Ченгето понечило да ста-
не. Свещеникът го задър-
жал:

- Не бързай толкова,
чадо мое! Изпий си спо-
койно кафето!

След известно време
първата мутра утрепала
втората. Попът се обър-
нал към полицая:

- Време е да ставаме,
чадо мое! Единият е за ме-
не, а другият е за тебе!

Карикатури
Павел

КУЧИНСКИ

  

Млад лекар с първо
раждане.

- Как беше, професо-
ре?

- Супер, ама по дупето
се пляска бебето, не май-
ката!

  

Един французин оти-
шъл в Чукотка. Там няка-
къв от местното населе-
ние го попитал:

- Брат, откъде взе тоя
хубав костюм?

Оня отговорил гордо:
- Шиха ми го в Париж!
Чукчата го погледнал с

недоумение:
- Къде е тоя Париж?

Далече ли е от Чукотка?
Франсето се замис-

лил:
- Ами, на около десет

хиляди километра!
Чукчата зацъкал с

език:
- Виж ти! Такова за-

тънтено място, пък таки-
ва хубави костюми шият!

  

Седят си в салона,
край камината сър и ми-
лейди Джоунс. Гледат огъ-
ня, мълчат аристократич-
но, по едно време милей-
ди се обажда:

- Сър, на челото Ви
има муха.

След половин час мъл-
чание сър Джон казва:

- Лейди, нима намек-
вате, че съм лайно?

След още час мълча-
ние, лейди отвръща:

- Сър, една жена мо-
же да греши, но една му-
ха - никога!

  

- Пешо, вярно ли е, че
жена ти всяка нощ ти вди-
га скандали?

- Не. В петък е нощна
смяна...

  

Мъж и жена вечерят.
Жената:

- Мили! Винаги съм
знаела, но искам да го чуя
пак - обичаш ли ме?

- Колко?
- 1500, скъпи. Чанта на

LouisVuitton.
Минават пет минути.

Мъжът:
- Писанке! Казвал съм

ти, че те обичам, че си
най-хубавата, най-умната
и само ти си за мен на
света?

- Колко?
- Два дни, на Желяз-

на, ще ловя риба, ще пия
бира и се връщам...

  

- Здрасти, Ристе... Що
си се намръщил?

- Що синот ке се же-
ни...

- Е арно, де... Голема
работа - сите се женат...
А како се вика невестата?

- Ханс...
- Аааааа, затова си

нервозен... Оти не е ма-
кедонско името...

  

Попитахме сто мъже:
- С коя поп-фолк пе-

вица бихте заседнали в
асансьор?

- С която и да е, стига
да не пее.

  

Един военен старшина
излязъл на среща с готи-
на мацка. Седнали на ка-
фе в някакво заведение.
Но нашият човек - само
мълчал и се пулел. Тогава
момичето решило да раз-
чупи леда и да създаде
атмосфера:

- Искаш ли да играем
на гатанки? Що е то - чер-
вено, с бодли и ухае прек-
расно?

Оня отговорил:
- Автомат "Калашни-

ков"!
Хубавицата възразила:
- Неее, това е роза! А

що е то - бяло, с жълто
по средата, има го по по-
лянките?

Старшината предполо-
жил:

- Автомат "Калашни-
ков"?

Красавицата въздъх-
нала:

- Неее, това е марга-
ритка! Хайде, малко се
концентрирай, де! А що е
то - зелено, квака и се
намира в блатото?

Оня мислил, мислил,
пък - вдигнал рамене:

- Не знам!
Мацето обяснило:
- Това е жаба!
Старшината се плес-

нал по челото:
- Вярно, бе! Тъкмо се

чудех - какво ще прави
автомат "Калашников" в
блатото?
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Да си Фокнър и да искаш да
125 години от рождени-

ето на знаменития писа-
тел. На 25 септември през
1897 година се ражда един
от най-големите писатели
на световната литература
- Уилям Фокнър. Той е
"единствен" в много
отношения - единственият
южняк от Мисисипи с
Нобелова награда, сред
малкото носители на две
награди "Пулицър" (1955,
1963) за фантастика - за
творбите си A Fable (1954)
и The Reivers (1962); и
сред малкото класици,
незавършили дори гимна-
зия.

И въпреки липсата на
специално образование по
литература, той е знамени-

тият автор на много
романи, разкази и сцена-
рии. Библиографията му е
буквално зашеметяваща:
"Врява и безумство",
"Сарторис", "Селцето",
"Градът", "Дворецът",
"На смъртен одър",
"Светилището", "Идилия в
пустинята", "Тези трийсет"
"Светлина през август",
"Доктор Мартино и други
разкази", "Авесалом!
Авесалом!", "Слез на
земята, Мойсей", "Осквер-
нителят", "Реквием за една
светица" и др. Фокнър е
невероятно продуктивен
модернист със собствен
разпознаваем стил на
писане. Мнозина го срав-
няват с Балзак - твърде

описателен и малко
"муден", с дълги изречения
с педантичен речник,
но интригуващ. Един
критик възторжено възк-
ликва: "Той просто е
Фокнър!".

Писателят умира в раз-
цвета на силите си - на
64, след падане от кон, на
6 юли 1962 г. Инцидентът
слага край на един удиви-
телен живот, но Фокнър
оставя огромно творчест-
во, което несъмнено
остава в Златния фонд на
световната литература.
Признат е за един от най-
влиятелните белетристи на
Америка и по-специално -
на Юга, любимите автори
по цялото земно кълбо.

Галерия "Арте" предста-
вя Румен Скорчев (1932-
2015), изложба живопис и
графика по повод 90 години
от рождението му, от 27 сеп-
тември до 11 октомври, ус-
поредно с галерия "Акаде-
мия" 20 септември до 8 ок-
томври. Експозицията в га-
лерия "Арте" включва някол-
ко живописни платна на Ру-
мен Скорчев и около 15 гра-
фики от серията "Кутията на
Пандора", "Кентаврите на
земята", "Реквием" и др.

"Който познава, разбира

Галерия „Арте“ представя Румен Скорчев
по повод 90 години от рождението му

и обича езика на пластичес-
кото пространство и форма
- знае какво е Румен Скор-
чев за движението и самоо-
съзнаването на българското
изкуство като израз на слож-
ни и дълбоки внушения, из-
куство на изтънчена поети-
ка и изящна пластичност, и
преди всичко като духовна
територия, върху която из-
раснаха и се развиха едни
от най-изящните и красиви
цветя на българската плас-
тическа култура. Изкуството
на Румен Скорчев е личнос-

тно преживяване на едно ин-
тимно пластическо прост-
ранство - разрушено и дос-
тигнало до нас в една нова
структура, в която живопис-
ната форма, емоционалното
значение на цвета, графич-
ната култура и рисунката я
превръщат в своеобразна
вселена, в която реалното и
иреалното, видимото и не-
видимото живеят в пласти-
ческото законодателство на
автора." Пише за него Свет-
лин Русев през октомври
2015 г.

Възхитителна книга, в ко-
ято красивите илюстрации на
Марко Сома допълват въл-
нуващия и искрен текст на
Даниеле Аристарко. Този нов
поглед към "Божествена ко-
медия" ще предизвика любо-
питството и въображението и

Луиз Флетчър, която спе-
чели "Оскар" за незабрави-
мата си роля на сестра Рат-
чед в "Полет над кукувиче
гнездо", напусна този свят
на 88 години, предаде Би Би
Си. Въпреки че бе най-из-
вестна с превъплъщението
си в безмилостната сестра
Ратчед в класиката на Ми-
лош Форман, кариерата на
Флечър продължи шест де-
сетилетия, включително с

Нов поглед към
„Божествена комедия“

на малките, и на големите чи-
татели. Заедно с вашето дете
можете да направите първа-
та стъпка в едно пътуване, за-
почнало преди седемстотин
години. Това е книга, която
прекосява тъмната гора, без
да спира да възпява живота.

Отиде си Луиз Флетчър от
„Полет над кукувиче гнездо“

участия в телевизията и ки-
ното.

Актрисата е сравнително
неизвестна, когато я избират
да играе сестра Ратчед в "По-
лет над кукувиче гнездо" през
1975 г. Тя започва актьорска-
та си кариера през 50-те го-
дини, но прекъсва за десети-
летие, за да отгледа децата си.

Водещи актриси, като Ан-
джела Лансбъри и Елън
Бърстин, отказват ролята,

донесла на Флечър най-го-
лямото кино отличие. Фил-
мът е заснет в психиатрич-
ната болница в Орегон,
САЩ. Режисьор е великият
Милош Форман, по  рома-
на на Кен Кеси от 1962 г.
Според кино критиците оча-
рованието на филма носи
именно жестоката и пресмет-
лива медицинска сестра Рат-
чед, на която Флечър даде
плът и кръв.

задминеш... себе си
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Германия
е изправена пред рецесия, обя-
виха водещите икономически ин-
ститути, които съветват правител-
ството. В есенната прогноза те
очакват спад в БВП за следваща-
та година от 0,4 %. Икономисти-
те предупреждават, че при нео-
бичайно студена зима и недоста-
тъчни икономии в потреблението
на газ и ток спадът в БВП може
да достигне 7,9 %. "Войната в Ук-
райна и санкциите срещу Русия
са причина за несигурност във
веригите на доставки", обясни
Торстен Шмид, един от авторите
на есенната икономическа прог-
ноза. В нея експертите предуп-
реждават, че инфлацията намаля-
ва покупателната способност на
германците. Според Шмид обаче
тази година германската иконо-
мика ще регистрира ръст 1,4 %
вместо прогнозираните в начало-
то на годината 3,1 %. Очаква се
германското правителство да обя-
ви цялостен пакет от помощ за
домакинствата и бизнеса на стой-
ност между 150 и 200 млрд. ев-
ро, твърди икономическото изда-
ние "Ханделсблат", като се позо-
вава на правителствени източни-
ци.
Два млн. души
във Флорида са без електричест-
во, след като ураганът Йън връх-
летя американския щат. Бурята от
четвърта категория достигна суша-
та близо до град Форт Майърс с
максимална скорост на ветровете
от над 240 км/ч. Губернаторът на
Флорида Рон ДеСантис предупре-
ди жителите на щата да се пазят и
да се подготвят, че следващите ня-
колко дни ще бъдат доста непри-
ятни. Навлизайки в сушата обаче
силата на урагана намаля до пър-
ва категория по скалата на Са-
фир-Симпсън. Губернаторите на
Вирджиния, Джорджия, Южна и Се-
верна Каролина обявиха преван-
тивно извънредно положение. Спо-
ред прогнозите на синоптиците,
след като пресече Флорида Йън
ще достигне тези щати като тро-
пическа буря, която вероятно ще
доведе до наводнения през почив-
ните дни. Ураганът премина през
Куба във вторник, като отне жи-
вота на двама души и нанесе се-
риозни щети на електропреносна-
та мрежа на страната.
Дворецът Уиндзор
отново бе отворен за посещения,
както и църквата "Сейнт Джордж",
където бе погребана Елизабет
Втора. Уиндзор бе затворен след
смъртта на кралицата на 8 сеп-
тември.  Входната такса за посе-
щение на Уиндзор е 26,50 паун-
да за възрастни в делнични дни
и 28,50 в събота. За децата има
намаление.

Четвърти пробив на га-
зопроводите "Северен поток
- 1 и 2" е бил открит от швед-
ската брегова охрана по-ра-
но тази седмица, предаде
Ройтерс, позовавайки се на
изданието "Свенска дагбла-
дет". ЕС определи авариите
на газопровода като "сабо-
таж" и обеща твърд и еди-
нен отговор. Четвъртият теч
е от "Северен поток 2" в бли-
зост до по-голяма пробойна,
открита на съседния "Севе-
рен поток 1", съобщи шведс-
ката брегова охрана, преда-
де БНР. Тази седмица датс-
ките власти съобщиха за по

Øâåöèÿ îòêðè ÷åòâúðòè ïðîáèâ íà ãàçîïðîâîäèòå
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един пробив на всяка от две-
те водопроводни секции в
техни териториални води.

Руската Федерална служ-
ба за сигурност започна раз-
следване по дело за между-
народен тероризъм за инци-
дентите с газопроводите "Се-
верен поток". Според Гене-
ралната прокуратура, вслед-
ствие на умишлени действия
са нанесени съществени ико-
номически вреди на Русия.
Говорителят на руското вън-
шно министерство Мария За-
харова заяви, че пробивите,
довели до изтичане на газ,
са станали край бреговете

на "натоцентричните страни
Дания и Швеция в морска
територия, контролирана из-
цяло от американското ра-
зузнаване". Говорителят на
Държавния департамент Нед
Прайс посочи, че Вашингтон
няма да спекулира с причи-
ните за течовете от газоп-
роводите. "Подкрепяме евро-
пейските усилия за разслед-
ване на случая и сме готови
да окажем съдействие за ог-
раничаване на възможни
екологични щети", изтъкна
Прайс и добави, че САЩ "ня-
ма да изпреварват разслед-
ването". ç

Два от течовете са в изключителната икономическа зона на Швеция и
два в тази на Дания. Огромните течове на газопроводите край о.
Борнхолм в Балтийско море са предизвикани умишлено, заяви

премиерът на Дания Мете Фредериксен

"В петък, в Георгиевска-
та зала на Големия кре-
мълски дворец, от 15 ч.,
ще се състои церемонията
по влизането на новите
територии в състава на
Руската федерация". Това
заяви говорителят на
Кремъл Дмитрий Песков,
цитиран от ТАСС. "Ще има
обширно изявление на
президента Владимир
Путин. Това няма да е
послание на президента
към Федералното събра-
ние, много е важно да не
се смесват двете неща.
Това е друг формат,
посланието на президента
ще по-късно, ще бъдете
информирани за него
своевременно", обясни
Песков пре журналисти

Песков добави, че на
церемонията Владимир
Путин ще се срещне с
ръководителите на ДНР,
ЛНР, Запорожката и
Херсонската области.
Договорите за влизането
на териториите в състава
на РФ ще бъдат подписа-
ни до разглеждането им в
Съвета на федерацията.

Ðóñèÿ ïðèåìà íîâèòå òåðèòîðèè äíåñ
íà öåðåìîíèÿ â Êðåìúë
Òúðæåñòâåíîòî ïîäïèñâàíå íà äîãîâîðèòå çà ïðèñúåäèíÿâàíå
ùå ñå ïðîâåäå â Ãåîðãèåâñêàòà çàëà íà Ãîëåìèÿ êðåìúëñêè äâîðåö

"Във всеки случай, първо
ще бъде подписването",
отбеляза Песков, отгова-
ряйки на въпрос защо то
е планирано за 30 септем-
ври, а заседанието на
Съвета на федерацията -
за 4 октомври. Лидерите
на четирите региона вече
са в Москва, за да фина-
лизират анексирането,
предаде АФП, цитирана от
БТА.

В петък в Москва се
организират празненства.
Градската управа обяви, че
ще затвори някои улици в
центъра, по-специално
около Червения площад,
където в момента се
изгражда сцена. След
референдума за присъеди-
няването през 2014 г. на
Крим Путин произнесе в
богато украсената Георги-
евска зала на Кремъл
тържествена реч, в като
призова руските парла-
ментаристи да одобрят
присъединяването на
украинския полуостров
към Русия. Международна-
та общност не е признала
тази анексия и досега.

Четирите района про-
ведоха между 23 и 27
септември референдуми
за присъединяване към
Русия. Киев и междуна-
родната общност нареко-
ха тези гласувания псев-
дореферендуми, а украин-
ският президент Володи-
мир Зеленски предупреди
още тогава, че те унищо-
жават всякаква възмож-
ност за преговори за мир.

Кремъл заяви в сряда,
че руската военна опера-
ция в Украйна трябва да
продължи най-малкото до
превземане на целия
източен Донецки регион в
Украйна. Сега руските
сили държат 60 процента
от територията. Съседната
Луганска област е почти
изцяло под руски контрол.
Двете области заедно
съставляват Донбас. ç

Снимки Интернет
На Вацлавския площад в Прага се

състоя демонстрация срещу правителст-
вото. Организаторите настояват за

оставката на коалиционния кабинет и
за промяна на политическата посока на

страната. Това съобщи един от тях -
социалдемократът Иржи Хавел. В

началото на септември протестите,
организирани от Комунистическата

партия и дясната Партия на свободата
и пряката демокрация, събраха

70 000 души. "Искаме да обърнем
политическата посока на страната ни
на 180 градуса. Искаме да постигнем
тази промяна по ненасилствен начин",
каза Хавел. Ладислав Врабел, вторият

от организаторите, заяви, че правителс-
твото трябва да подаде оставка, да се
проведат нови избори и "пронационал-
ни експерти" да поемат управлението

на страната. Участниците развяха
национални знамена и плакати срещу

правителството. Те носеха лозунги като
"Не на болни по дух, ум и характер
правителства" или "Отново копаем с

ръце в земята".

Изправена пред рязко увеличаване на броя на пристигащите от
Русия, от полунощ  вчера Финландия затвори границите си за руски
граждани с европейски туристически визи. Обявената от Москва
частична мобилизация за войната в Украйна, довела до рязко

увеличение на броя на пристигащите от Русия,  "значително повлия"
за взимане на това решение, заяви министърът на външните работи

на Финландия Пека Хависто.
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Младен Кръстаич въведе ред и дисциплина,
коментира техническият директор на  БФС

Техническият
директор на БФС
Георги Иванов даде
обширно интервю за
предаването "Домът
на футбола" по "Дие-
ма Спорт". Гонзо
говори за успеха на
националния отбор
над Северна Македо-
ния с 1:0 и каза
какви са целите пред
тима на селекционе-
ра Младен Кръстаич.
"Нормално е да сме
доволни от предста-
вянето на отбора
след тези два мача.
Започнахме да изг-
раждаме колектив,
което беше много
важно. Промяната,
която направихме с
Кръстаич, даде
положителен ефект.
Трябват момчета,
които са гладни за
успехи. Това е пра-
вилният начин",
започна Иванов.

"За да си треньор,
трябва да имаш
качества - психоло-
гия, физиология.
Кръстаич въведе в
националния отбор
ред и дисциплина.
Футболистите имат
вътрешен правилник,
начин, по който
трябва да тренират.
Следят се много
неща. Работи се

Ãåîðãè

Èâàíîâ:

професионално",
отбеляза Гонзо.

"Имахме среща с
няколко треньори. На-
чинът, по който Кръс-
таич обясни виждани-
ята си за футбола, ни
убедиха, че той е чо-
векът, който може да
свърши тази работа.
При Ясен Петров
започнахме подмладя-
ването, но не успяхме
да развием отбора
докрай. Сега се надя-
ваме това, което пла-
нуваме, да донесе ус-
пех", продължи техни-
ческият директор.

"Не е правилно да
оценяваме само на-
ционалния отбор. Аз
имам много други
задачи. Започнах да
подобрявам нещата
от 8 - 9 месеца. Хо-
рата остават малко
встрани от това,
което правим. До
3 - 4 години ще се
види разликата.
Трябва продължител-
на работа. Ако смята-
ме, че днес правим
нещо и утре ще
видим промяната,
няма как да стане",
каза бившият голмай-
стор на Левски.

"Целта на нацио-
налния отбор е,
когато се направят
стадиони, да обика-

ляме градовете.
Смятам, че това ще
е много важно за
популяризиране на
играта. Феновете в
София са с повече
клубни пристрастия,
националният отбор
им е на втори план.
Не можем да изиск-
ваме от хората да
идват да ни подкре-
пят с тези резултати
от последните 2 - 3
години. Първо трябва
да създадеш усло-
вия, да намериш
правилните хора.
Ние много залагаме
на подрастващите.
Беше важно да
намерим правилния
треньор с правилния
профил. Да прекъсне
влиянието на прези-
дентите над треньо-
рите. Някой, който е
необременен от
нашата действител-
ност. Ние имаме над
2 милиона българи в
чужбина. Това значи,
че имаме футболисти
в чужбина. В нашите
школи се работи на
много ниско ниво.
Това се вижда по
резултатите", комен-
тира още Гонзо.

"В България има
добри играчи, но
проблемът е, че не
вървим възходящо

след 17 години.
Самата среда не е
добра за развитие.
Затова виждаме все
по-малко юноши,
които влизат в мъж-
ките отбори. Подмла-
дяването не е само-
целно. За нас тази
стъпка беше много
важна за манталите-
та, който искаме да
изграждаме. Казал
съм на футболистите,
че защитават автори-
тета на цяла Бълга-
рия. Те трябва да са
отдадени на нацио-
налния отбор. Беше
важно тези играчи да
се справят с напре-
жението. Очаквахме
да има провокации.
Не искам да коменти-
ра това, което маке-
донците направиха.

Григор Димитров загуби от Иля
Ивашка с 3:6, 6:7(3) и беше елими-
ниран рано-рано от турнира Sofia
Open 2022. Тенисистът от Беларус,
който е №71 в световната ранглис-
та, смълча хилядите зрители в зала
"Арена Армеец", които очакваха по-
бедно завръщане на първата ни ра-
кета в София. Припомняме, че Ди-
митров имаше само едно участие в
надпреварата до момента - през
2017 г., когато триумфира с титлата.

Сега обаче Григор беше неубе-
дителен, направи доста грешки и
за жалост, отпадна. Мачът от вто-
рия кръг продължи 1 час и 53 мину-
ти. Димитров и беларусинът се
срещнаха за трети път. Миналата
година те играха два пъти и си раз-
мениха по един успех. Димитров се
наложи на червените кортове в Же-
нева (Швейцария) с 6:4, 6:4, но ня-
колко седмици по-късно Ивашка взе
реванш и победи първата ракета на
България с 6:2, 7:6(4) на твърдите
кортове във Вашингтон (САЩ).

В София Ивашка играе за втори
път. Той дебютира в турнира мина-
лата година, когато записа победа
на старта, но заради контузия не
излезе за двубоя си от втория кръг.

"Лош мач от моя страна, но не
искам да бъда прекалено негати-
вен. Направих някои промени в пос-
ледните седмици. Наложи се и ис-
ках да ги опитам тук. Не успях да
вляза в трети сет, а имах толкова

Èëÿ Èâàøêà åëèìèíèðà ïúðâàòà íè ðàêåòà è ñìúë÷à
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Нашите футболисти
излязоха горди от
цялата ситуация",
каза Иванов за
успеха над Северна
Македония.

"Не ми е самоцел
да искаме да накажат
Северна Македония.
Ние гледахме мача с
президента на феде-
рацията им. Те бяха
разочаровани от това
нещо, което направи-
ха феновете. Там
напрежението идва от
медиите. Това е
манталитет на тази
държава. Те ни пос-
рещнаха по най-доб-
рия начин. Ние не сме
правили нецензурни
изказвания. Това
показва културата на
една нация", продължи
шефът в БФС.

Георги Иванов смята, че Младен Кръстаич е правилният избор за селекционер
на българския национален отбор по футбол

възможности, от които не се въз-
ползвах. За жалост, не намерих ва-
рианти, а и допуснах доста непре-
дизвикани грешки в най-важните
моменти във втория сет. В тайбре-
ка направих някои непредизвикани
грешки, а той сервираше много доб-
ре", коментира Димитров.

"Сервисът ми вървеше, което по-
казва, че някои неща се подобря-
ват, но не всички и не толкова бър-
зо. Като цяло ударите ми не бяха
достатъчно добри, за да излизам
по-често на мрежата. Не намерих
пролука в играта му. Но дори с то-
ва мое представяне имах шансо-
ве. Имам много неща, които тряб-

ва да подобря - технически и фи-
зически. Винаги боли, когато загу-
биш, но тук в София е още по-гор-
чиво", добави първата ракета на
България.

Григор Димитров сподели, че в
момента няма личен треньор, след
като се раздели с Данте Ботини по-
рано през месеца, но се надява за
началото на новия сезон да има нов
човек в екипа му. "Не съм сигурен
за турнирите, в които ще играя до
края на сезона. Сега трябва да пъ-
тувам за турнир в Казахстан. По
принцип искам да играя всеки ден,
но това зависи и от физическото
ми състояние", обясни Димитров. ç

"Ние ще успеем,
когато върнем хората
на стадиона. Ще
успеем, когато започ-
нем да печелим с
добра игра. Сега на-
правихме първата
стъпка. Важно е по-
степенно да се раз-
виваме, а не да
прескачаме етапи.
Сега треньорите ще
могат да работят още
7 - 8 дни. Планираме
заминаване за Анта-
лия за една седмица
от 10 декември, за да
може футболистите да
се стиковат. Ще се
подготвяме сериозно
и концентрирано за 23
март догодина, когато
стартират квалифика-
циите за европейско-
то първенство", завър-
ши Георги Иванов. ç

Кирил Десподов и
Антон Недялков попаднаха

в идеалния отбор на групата ни в
Лигата на нациите. Класацията е на
база оценки в мачовете на нацио-
налния ни отбор в тазгодишното
издание на турнира. Десподов има
средна оценка 7, а Недялков - 6.9.
Най-много представители в идеал-
ните 11 има победителят в нашата
група - Грузия,  седем. Северна
Македония също има двама футбо-
листи сред най-добрите.

ЦСКА отхвърли покана
за младия страж Алекс Божев от
Байер (Леверкузен). Предложението
от германския клуб е било в писме-
на форма и е дошло в края на
лятото, като е включвало двусед-
мични проби и участие в контролен
мач.  В документа се е упоменава-
ло, че от бившия отбор на Димитър
Бербатов са готови да предложат
дългогодишен контракт на таланта,
както и да платят трансферна сума
за родения на 19 юли 2005 година
юношески национал.  От "Армията"
обаче са отхвърлили предложение-
то. Божев е един от най-големите
таланти на "червените" и плановете
на клуба са той да бъде налаган в
първия състав. ЦСКА запази през
лятото опитните си вратари Густаво
Бусато и Димитър Евтимов, а Божев
е трети избор под рамката и се
подвизава основно във втория
отбор, който е играе в Трета лига.

28-годишният Илия Ивашка
малко изненадващо отстрани
най-добрия български тенисист
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05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова и Симеон Ива-
нов

09.00 По света и у нас
09.05 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова и Симеон Ива-
нов

09.20 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.25 Новини на турски език
12.30 Светът на жестовете
13.00 Последният печели /п/
14.00 Малки истории
15.00 Анн с двойно "Н" 2 - тв филм /8

епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 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 предава-

не
19.00 Последният печели - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.30 Гласовете на България
21.00 Наслада - игрален филм /копро-

дукция, 2021 г./, режисьор Ерик
Бенар, в ролите: Изабел Каре,
Грегори Гадбоа, Бенжамен Лаверн,
Лоренцо Льофевър и др.

23.00 По света и у нас
23.30 Избори 2022: Заключителни пре-

дизборни клипове
23.45 Международен джаз фестивал

"Д-р Емил Илиев 2022" - Боровец:
Юнгсу Чой Тайни Оркестра /Южна
Корея/

00.45 100% будни /п/
02.20 Култура.БГ /п/
03.25 Анн с двойно "Н" 2 - тв филм /8

епизод/п/
04.10 Наслада - игрален филм /п/

bTV

05.30 "Домашен арест" /п./ - сериал, с.
3, еп. 20

06.00 "Тази сутрин" - информационно
предаване с водещ Златимир Йо-
чев

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

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.40 "Комиците и приятели" /п./ - коме-

дийно шоу
13.20 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.20 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
15.00 "Огледален свят" - сериал
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал,

с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ризо-
ва

18.00 "Стани богат" - куиз шоу с водещ
Михаил Билалов

19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 "Мен не ме мислете" - сериал,

еп. 34
21.00 "Фермата: Мостът на времето" -

риалити, с. 8
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Записът" - сериал, еп. 6
00.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3,

еп. 21
00.50 "Като на кино" - предаване за кино
01.00 "Революция Z: Секс, лъжи и музи-

ка" - сериал, еп.11
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.35 "Огледален свят" /п./ - сериал

bTV ACTION

05.15 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 21
06.00 Анимационен блок (премиера):

"Дракони: Надпревара до предела"
- сериал, с. 2, еп. 7 - 10

08.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 21
09.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 4
10.00 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 8
11.00 "Монк" - сериал, с. 6, еп. 4
12.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 7, еп.

16
13.00 "Беулф" - фентъзи, екшън, приклю-

ченски (САЩ, 2007), режисьор Ро-
бърт Земекис, в ролите: Рей Уинс-
тън, Криспин Главър, Анджелина
Джоли, Робин Райт, Антъни Хоп-
кинс, Лесли Земекис, Джон Малко-
вич, Крис Копола, Брендън Глийсън

15.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 22
16.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 5
17.00 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 8,

еп. 1
18.00 "Монк" - сериал, с. 6, еп. 5
19.00 Часът на супергероите: "Готъм" -

сериал, с. 5, еп. 10
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Кобра" -

сериал, с. 2, еп. 1
21.00 Премиера: "Пътят на парите" - се-

риал, с. 3, еп. 3
22.00 Екшън петък: "БСП - Бесни Страш-

ни Пенсии 2" - комедия, екшън,
криминален (САЩ, Франция, Кана-
да, 2013), режисьор Дийн Парисо,
в ролите: Брус Уилис, Хелън Ми-
рън, Джон Малкович, Мери-Луис
Паркър, Антъни Хопкинс, Катрин
Зита-Джоунс, Нийл Макдона и др.

00.15 "Пътят на парите" - сериал, с. 3,
еп. 3

01.15 "Монк" - сериал, с. 6, еп. 5
02.15 "Готъм" - сериал, с. 5, еп. 10
03.15 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 8,

еп. 1
04.15 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 5

bTV COMEDY

05.00 "Бруклин 99" /п./ - сериал
06.00 "Бруклин 99" - сериал, с. 3, еп. 19,

20
07.00 "Да живее крал Джулиън!" - сери-

ал, анимация, с. 3
08.30 "ФейсБог" /п./ - сериал
09.30 "Маркъс" /п./ - сериал
10.00 "Влюбеният гений" - фантастика,

романтичен (САЩ, 2018), режи-
сьор Андрю Боулър, в ролите: Ейса
Бътърфийлд, Софи Търнър, Скай-
лър Джисондо, Уил Пелц, Обри
Рейнолдс и др.

11.45 "Безкрайна фиеста" /п./ - сериал
13.00 "ФейсБог" /п./ - сериал
14.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
15.30 "Маркъс" /п./ - сериал
16.00 "Фитнес" - сериал, с. 2, еп. 19, 20
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
17.30 Премиера: "Безкрайна фиеста" -

сериал, еп. 17, 18
19.00 "Маркъс" - сериал, с. 2, еп. 18 - 20
20.30 Премиера: "Татенца" - сериал, еп.

97
21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 12,

еп. 3
22.30 "Маркъс" /п./ - сериал
23.00 "ФейсБог" - сериал, с. 2, еп. 9
00.00 "Влюбеният гений" /п./ - фантасти-

ка, романтичен (САЩ, 2018)
02.00 "Бруклин 99" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"

/п./
03.30 "Комиците и приятели" - комедий-

но шоу (2019)
04.00 "ФейсБог" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Костюмари" /п./ - сериал, с. 8, еп.
9, 10

08.00 "Върколакът" - фентъзи, екшън,

приключенски (САЩ, 2013), в ро-
лите: Хю Джакман, Уил Юн Лий,
Тао Окамото, Хироюки Санада, Фам-
ке Янсен, Светлана Ходченкова

10.30 "Костюмари" - сериал, с. 8, еп. 11,
12

12.30 "Щипка любов" - комедия, семеен,
екшън (тв филм, САЩ, 2016), в
ролите: Джен Лили, Брендън Пени,
Пери Гилпин, Кандис Макклуър,
Франсис Фланаган и др.

14.15 "Пистолет, куфар и 3 смърдящи
варела" - екшън, комедия (Бълга-
рия, 2012), в ролите: Асен Блатеч-
ки, Деян Донков, Ивайло Захариев,
Владислав Карамфилов, Георги Ка-
дурин, Златка Керемедчиева, Йор-
дан Данчев и др.

16.15 "Реката на тайните" - криминален,
мистъри, драма (САЩ, Австралия,
2003), в ролите: Шон Пен, Тим
Робинс, Kевин Бейкън, Лорънс Фиш-
бърн, Марша Гей Хардън, Лора
Лини, Кевин Чапман, Еми Росъм

19.00 "Отбор глупаци" - комедия, крими-
нален (САЩ, 2000), в ролите: Стив
Зан, Салма Хайек, Джеф Голдблъм,
Илайджа Ууд, Дейвид Крос, Том
Уилкинсън, Орландо Джоунс, Лара
Флин Бойл и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Ох, на дядо!" - комедия (САЩ,

2016), в ролите: Робърт Де Ниро,
Зак Ефрон, Джулиан Хаф, Обри
Плаза, Дърмът Мълроуни, Зоуи Дойч,
Джейсън Манцукас, Адам Пали, Мо
Колинс и др. [14+]

23.15 "Челюсти" - трилър, хорър, приклю-
ченски (САЩ, 1975), в ролите: Рой
Шайдър, Робърт Шоу, Ричард Драй-
фус, Лорейн Гари, Мъри Хамилтън,
Карл Готлиб, Джефри Креймър, Сю-
зан Беклъни и др. [16+]

01.45 "Най-добрият син" - трилър (тв
филм, Канада, 2017), режисьор
Къртис Крофърд, в ролите: Бри
Уилямсън, Питър ДаКуна, Пол По-
пович, Себасчън Пигот и др.

03.30 "Двуличие" - комедия, криминален,
романтичен (САЩ, Германия, 2009),
режисьор Тони Гилрой, в ролите:
Джулия Робъртс, Клайв Оуен, Пол
Джиамати, Том Уилкинсън, Уейн
Дювал и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Пресечна точка" /п/
06.00 "Здравей, България"
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една жена" - сериал

13.30 "Ти си моята съдба" - сериал
15.00 "Не ме оставяй" - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Откраднати мечти" - сериал
18.00 "Голямото преследване" (премие-

ра) - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "С река на сърцето" (премиера) -

сериал, сезон 1
21.00 "Игри на волята: България" (преми-

ера) - риалити, сезон 4
22.30 "Дяволското гърло" - сериал, се-

зон 1
23.30 Новините на NOVA
00.00 "Военни престъпления: Лос Андже-

лис" - сериал, сезон 7
01.00 "Черният списък" - сериал, сезон 2
01.40 "Домът, в който си роден, е твоята

съдба" - сериен филм
02.30 "Не пускай ръката ми" - сериал
04.00 "Песента на живота" - сериал

Êèíî Íîâà

06.30 "В кадър"
07.00 "Огледай се за любовта" - роман-

тична комедия с уч. на Марк Гани-
ме, Стефани Бенет, Лин Уайти  /п/

09.00 "Любов по френски" - романтична
комедия с уч. на Кори Севиър,
Мишел Аргирис, Елиз Бауман и др.
/п/

11.00 "Дароу и Дароу: Музикално убийс-
тво" - мистери с уч. на Кимбърли
Уилямс, Том Кавана, Уенди Малик
и др. /п/

12.50 "В кадър"
13.20 "Дама на имението" (премиера) -

комедия с уч. на Мелъни Лински,
Джуди Гриър, Джъстин Лонг и др.

15.30 "21" - трилър с уч. на Джим Стър-
джис, Кевин Спейси, Кейт Босуърт,
Аарон Ю, Джейкъб Питс, Лорънс
Фишбърн и др. /п/

18.00 "Кум под наем" - комедия с уч. на
Кевин Харт, Джош Гад, Кайли Куо-
ко, Хорхе Гарсия, Кен Хауърд и др.

20.00 "От местопрестъплението" - сери-
ал, сезон 13

21.00 "Живият хаос" (премиера) - прик-
люченска фантастика с уч. на Том
Холанд, Мадс Микелсън, Дейзи Рид-
ли, Ник Джонас, Дейвид Ойелоуо

23.15 "От местопрестъплението" - сери-
ал, сезон 13 /п/

00.15 "Ултравайълет" - екшън-фантасти-
ка с уч. на Мила Йовович, Камеран
Брайт, Ник Чинлънд, Уилям Фич-
нер, Айда Мартин, Себастиян Анри
и др. /п/

Тв програма - петък, 30 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.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Ох, на дядо!" - комедия
(САЩ, 2016), в ролите: Робърт Де Ниро,
Зак Ефрон, Джулиан Хаф, Обри Плаза,

Дърмът Мълроуни, Зоуи Дойч, Джейсън Манцукас,
Адам Пали, Мо Колинс и др. [14+]

Времето
Днес ще бъде предимно

слънчево. Следобед над За-
падна България ще се появи
разкъсана висока облачност.
Ще продължи да духа слаб до
умерен вятър от югозапад.
Топло за края на септември
с максимални температури между 25° и 30°, в Со-
фия - около 25°. Над Черноморието ще бъде пре-
димно слънчево с до умерен югозападен вятър. Мак-
симални температури между 26° и 30°. Температура-
та на морската вода е между 15° и 20°. Вълнението
на морето ще бъде 2 бала. Над планините ще бъде
предимно слънчево. Ще духа умерен и временно
силен югозападен вятър. Максимална температура
на височина 1200 метра около 19°, на 2000 метра
около 12°.                                     НИМХ/БТА

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 185

ВОДОРАВНО: Йоко Тани. "Одина". Лагадинов (Кос-
тадин). Тин. "Дядо Кой". САМАРА. Митов (Борис).
Нотабил. МАЛЕВ. Магаре. Татарево. Илот. "Как".
"Алавес". Ко (Жан). Код. Рокада. "Бородино". АБАРТ.
Дерико (Дона). Аретир. Капитан. Луна. Еталамин.
Рат. Хоро. Инатори. БИ. "Ако мине". Но. Аполон.
Ма. Радев (Въло). Нин. Нед. Донарит. Новела. Ти-
танит. Лален. "Рита". Омонимика.
ОТВЕСНО: "Голямата вода". Обороти. КАДИЛАК.
Репери. Анит. Логотет. Корито. Адата. Такова (Да-
рина). Одити. Опера. Дадов (Никола). Радикали.
Овино. "Ний". Мел. Нонанал. Тим. Фин. "Наваро".
Макон. "То". Осогово. Апитонин. "Новата". Екар
(Жан). "Ном". Ноли (Теофан). Марисабел. Рит
(Мартин). "Вам". Витабел. Датурин. Нели ("Стас и
Нели"). Нири. Окарина. "Емелек". "Каналето". Тра-
та. Адана.
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"Тези великолепни
произведения са панопти-
кум или още оригинален
микс от личните открития
на твореца в столиците и
големите градове на
Европа", заяви проф. д. н.
Любомир Стойков", култу-
ролог и преподавател в
Националната художестве-
на академия.

Експозицията включва
творби, заредени със
силни и впечатляващи
духовни послания. Някои
от тях са представяни в
различни европейски
столици, а други са непо-
казвани досега. Официал-
ното откриване е на 5
октомври от 19.00 ч.
Картините ще бъдат
изложени в галерия
"Милениум" (София, бул.
"Витоша" №89) до 25
октомври.

Îòêðèõà ìîíåòà
íà âèçàíòèéñêèÿ
èìïåðàòîð
Ëúâ VI (886 - 912)

Само за първите дни от
тазгодишните разкопки
при манастира "Св. Йоан
Продром" в Ахтопол са
разкрити интересни кул-
турни ценности, като мо-
нета на византийския им-
ператор Лъв VI (886 - 912).

За Лъв VI Философ се
знае, че принуждава Си-
меон I Велики да прекъс-
не 30-годишния мир, нало-
жен от Борис I Михаил.
Според различни източни-
ци, под давление на лю-
бовницата си Зоя Зауце-
на и баща й Стилиан Зау-
ца Лъв VI премества тър-
жището за българските
стоки от Константинопол
в Солун и ги облага с теж-
ки данъци. След това пре-
небрегва пратениците на
Симеон I, като през лято-
то на 896 г. Симеон I пред-
приема първия си поход
към Константинопол, в ре-
зултат на който България
получава от Византия те-
ритории между Черно мо-
ре и Странджа.ç

Комедията "Женитба по
обяви" гостува в Чикаго
"Женитба по обяви" на
Драматичния театър
"Адриана Будевска", Бургас,
ще гостува в Чикаго на
1 октомври. Тя ще се играе
от 18.00 ч. местно време
на сцената на Des Plaines
Theater (адрес: 1476 Miner
St, Des Plaines, IL 60016 ).
В комедията участват
Албена Колева, Валентин
Танев и Тончо Токмакчиев.
Режисьор на постановката е
Валентин Танев. Автор на
пиесата е Миро Гавран.
"Женитба по обяви" е една
сериозна комедия. В нея по
вълшебен начин се препли-
тат искрен смях, сълзи и
приключения, които са
сътворени от много искрени
герои", казва Борислав
Чакринов, директор на
театъра в Бургас.

"РОД® - Изкуството да
съхраним родовата памет"
В Банско ще покажат
изложбата "РОД® -
Изкуството да съхраним
родовата памет", на
художничката Радина
Росенова, която е потомка
на Георги Бенковски.
Изложбата показва 25
платна шевици, съчетани с
културно-историческа или
природна забележителност
от различни области на
България, което я прави
визитна картичка на
родината. Експозицията
доказва българския принос
към европейската култура -
освен българската азбука, и
с древността на символите
в българската шевица.
Росенова е представила
България на Световно
изложение на художниците
в Дубай.

Майстор на словото, Кирил
Кадийски събира всички свои ав-
торски сонети, писани през пос-
ледните 40 години, в книга. Тя
излезе на 29 септември, съоб-
щават от "Колибри".

"Сонети" е третата книга на
Кадийски с това заглавие. По-
добни издания той е съставял
през 1999 и 2012 г. В последна-
та си книга авторът представя и
сонетен венец - цикъл от 15 со-
нета, при които последният стих
от първия сонет се повтаря като
начален стих от втория и т. н.,
последният сонет се състои от
14-те повторени в предходните
сонети стиха.

"Не бива да се учудваме, че
сонетната форма, която по об-
що мнение представлява обра-
зец на европейското поетическо

писане, най-добре подхожда на
неговата афористична, философ-
ска нагласа. В тази традиционно
закостеняла форма той влага но-
во съдържание, "налива ново ви-
но във вехти мехове". Хвърля
мостове към традицията във фор-
мално отношение, а в съдържа-
телно в сонетите му пулсират тре-
вогите на човека от 21-ви век,
по-всесилен и по-сам от всяко-
га", коментират издателите.

"Кирил Кадийски е най-голе-
мият майстор на сонети в бъл-
гарската поезия", казва и поетът
Георги Миланов.  Превел е на
български език френски и руски
поети като Франсоа Вийон, Пи-
ер дьо Ронсар, Виктор Юго, Шарл
Бодлер, Михаил Лермонтов, Фьо-
дор Тютчев, Иван Бунин, Борис
Пастернак.ç

Àòàíàñ Àòàíàñîâ ðåæèñèðà ïîñòàíîâêà ïî õèòîâàòà
ôðåíñêà êîìåäèÿ "Êëåòêà çà ëóäè"

Изложбата "Духовно
пространство" представля-
ва цикъл от картини на
художника от предишни
негови експозиции в
редица европейски столи-
ци - произведения, които
той е съхранил през
годините, тъй като те най-
категорично представят
възгледите на Петър
Пиронков за изкуството.
Ключовата идея на излож-
бата е да покаже, че
"хората са тези, които
правят духа и светлината,
че хората са тези, които
надмогнаха материята".

В изложбата присъства
класическата живопис,
която е направена чрез
маслени бои и велатури.
Основните колористични
акценти са червено,
синьо, зелено, жълто и
бяло.ç

Æèâîïèñåöúò Ïåòúð Ïèðîíêîâ
ïðåäñòàâÿ íàä 50 êàðòèíè â
ãàëåðèÿ "Ìèëåíèóì"

Проф. Атанас Атанасов прави
втория прочит в България на пие-
сата "Клетка за луди" на Жан По-
аре в Драматичен театър "Стоян
Бъчваров" - Варна, премиерата е
на 30 септември. Заглавието, ко-
ето е избрал за спектакъла си, е
"Клетка за пеперуди".

Актьорите с които работи, при-
тежават точния потенциал да нап-
равят добър спектакъл по коме-
дията, която се появява на па-
рижка сцена през 1973 г. и жъне
голям успех. Тя е позната на пуб-
ликата от два филма, създадени
по нея - френският "Клетка за лу-
ди" с Уго Тоняци и Мишел Серо
от 1978 г. и американският "Клет-
ка за птици" с Робин Уилямс и
Джийн Хекман от 1996 г.

 "Пиесата не е правена у нас

много отдавна", припомни режи-
сьорът. Първата интерпретация но-
си името "Клетка за сестрички" в
Сатиричния театър през 2004 г. с
режисьор Здравко Митков и из-
пълнители на главните роли Ве-
селин Ранков и Валентин Ганев.

 "Докато четях текста, си мис-
лех къде би било най-добре да я
предложа и без колебание се
спрях на Варненския драматичен
театър. Познавам много добре Си-
меон Лютаков, той е мой студент
от НАТФИЗ, Стоян Радев също поз-
навам от ролите, в които съм го
гледал. Те са идеалната двойка в
"Клетка за пеперуди". "Всички имат
прекрасно чувство за хумор, за
ирония и самоирония, могат да
пеят и да танцуват", каза Атана-
сов.ç

×åòåì "Ñîíåòè" îò ïîåòà Êèðèë Êàäèéñêè

Æèâîïèñåöúò Ïåòúð Ïèðîíêîâ
ïðåäñòàâÿ íàä 50 êàðòèíè â
ãàëåðèÿ "Ìèëåíèóì"


