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Днес ще се създаде нова валежна обс-
тановка, свързана с преминаването на
средиземноморски циклон през Гърция и
Егейско море. Ще бъде облачно и с пов-
семестни валежи от дъжд. Привечер в
Западна България дъждът временно ще
се примесва със сняг, съобщиха от НИМХ.
Издадено е и предупреждение от втора
степен - оранжев код за обилни валежи
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в 11 области от Западна България. С по-
нижението на температурите дъждът ще
се примесва със сняг, и за София-град,
София-област, Перник и Кюстендил е в
сила предупреждение и за снеговалеж.
Предупреждение от първа степен - жълт
код, за значителни валежи от дъжд е в
сила в 13 области в останалата част от
страната. ç
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"Доларът подкопава пози-
цията си като резервна
валута, но Русия няма да
се откаже да държи ак-
тиви в тази валута. Това
заяви руският президент
Владимир Путин в интер-
вю за американската те-
левизия CNBC. Става ду-
ма за "плащания за енер-
гийни ресурси в долари,
предимно за петрол".
Освен това Путин добави,
че ако Вашингтон продъл-
жи да следва настоящия
политически курс, тогава
"няма да се налага да
правим нищо, САЩ сами
ще подкопаят доверието
в долара". "И обемът на
сметките в долари
намалява, и обемът на
резервите на страните по
света в долари също
намалява. Но ние не се
интересуваме от пълно
изоставяне на сметките
си в долари и засега сме
доволни. Русия няма да
се откаже от долара като
резервна валута или
универсално платежно
средство", заяви той. ç

ашизмът не е мър-
тъв. Но не го тър-
сете там, където ни
го сочи Брюксел! Не
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Собственикът на Левски
Наско Сираков представи
новия Управителен съвет
(УС) на клуба. Адвокат
Ивайло Ивков е новият
изпълнителен директор, а
в състава на УС влизат
още Даниел Боримиров и
Радослав Разпопов, който
е представител на
генералния спонсор.
От пресконференцията
стана ясно, че ще има
още хора, които да
влязат в звеното. Към
момента обаче не са
известни техните имена, а
Сираков заяви, че все
още няма решение кои
точно да са те.

Öåíîâèÿò
øîê
продължава

е в патриотизма и суве-
ренитета на националните
и християнски държави и
традициите, както ни вну-
шават.

Новите тоталитаризми
ограничават нагло нашите
права и рушат нормал-
ността, но шумно претен-
дират, че всъщност се бо-
рят за неолиберални цен-
ности и "социална спра-
ведливост", въпреки че е
точно обратното! Апропо,
тези фашизми ги пропа-
гандират безумци и изцък-
лени от фанатизъм чове-
чета, каквито сме вижда-
ли по кинопрегледите от
30-те и 40-те години на
ХХ век… И същите прилеж-
ни чиновници - бурмички
на Системата…

Примери колкото щеш…
Първият е с екологич-

ния и климатичен фаши-
зъм - Европа се гърчи под
ударите на убийствените це-
ни на енергоносителите,
причинен от "Зелената
сделка", и сама си е ви-
новна! Диктат на бизнес ин-
тереси, който унищожава
пред очите ни социалната
държава и лишава милио-
ни хора от труд, доходи и
нормално битие.

Вторият - медицински
и фармацевтичен фаши-
зъм, също подчинен на
идеята за милиардни пе-
чалби и възможност "с
добри намерения" да огра-
ничат правата ни, прид-
вижването ни, труда и биз-
неса ни. И за да не си
помислите нещо - прили-
ките със събития от 2020-
2021 година, разбира се,
са случайни и чисто тео-
ретични…

Трето - джендърен
фашизъм, който директ-
но атакува нормалността
-гей бракове, гей двойки
осиновяват (и развраща-
ват!) деца, смяна на по-
ла, НПО-та, които правят
гей пропаганда още от
детските градини и учи-
лищата. И всеки, който не
е съгласен, че има 63 по-
ла, бива подлаган на бру-
тални атаки.

Четвърто - фашизмът на
русофобията, който руши
диалога в света и директ-
но реабилитира онзи поз-
натия класически фаши-
зъм, който, ако не беше
Русия, днес щеше още да
властва в света!

И още: Фашизмите на
идентичностите - малцин-
ствата срещу мнозинство-
то, сатанизирането на бе-
лия хетеросексуален мъж,
рушенето на статуи, отри-
чането и забраната на кни-
ги и филми…

Юлиус Фучик добре го
бе казал: Хора, бдете!

За предстоящите из-
бори няма нужда от до-
пълнителна организа-
ция, каквато предложи
Иван Гешев, смята
Рашков, цитиран от
бТВ по повод искането
на главния прокурор
Иван Гешев за общо
звено по отношение на
предстоящите избори.

Министърът твърди,
че специализираната
прокуратура, която де-

Д-р Теофан
ГЕРМАНОВ< 14

путатите решиха да зак-
рият, спъва работата
на полицията.

"До настоящия мо-
мент специализирана-
та прокуратура не дава
ход на около 25 разс-
ледвания, които са за-
почнали в службите на
МВР, и те няма изгле-
ди да приключат. Мно-
го обезпокоителен е
фактът, че тези матери-
али, тази дейност на

„Булгаргаз“ поиска 32%
увеличение само 13 дни
след предишното покачване
на цената на газа

ържавна-
та компа-
ния
"Булгар-
газ"
поиска
ново
поскъпва-
не на
природ-
ния газ
от ноемв-
ри с

ÄÄ

31,9%, показва заявление на дружеството,
публикувано от Комисията за енергийно
и водно регулиране. Според него държав-
ната компания настоява синьото гориво
да струва 126,76 лева за мегаватчас.

За последен път цената на природния
газ беше променена преди 13 дни с 36%.
Причина и за предишното, и за бъдещо-
то поскъпване е изменението на цената
на международните пазари. От 2019 г.
България предоговори споразуменията

си с основния доставчик "Газпром екс-
порт" и те станаха обвързани с котиров-
ките на международните пазари. Преди
това нямаше обвързаност в такава
голяма степен.

Отделно цената на синьото гориво в
момента се определя от КЕВР всеки
месец, след подадено заявление от дър-
жавната "Булгаргаз". Регулаторът прове-
рява дали искането е обосновано и го
одобрява. ç

Ðàøêîâ: Ñïåöïðîêóðàòóðàòà ïðå÷è
íà 25 ðàçñëåäâàíèÿ íà ÌÂÐ
Îòäàâíà íå ñëóøàì ïðîâàëåíèÿ
ïîëèòèê Áîéêî Áîðèñîâ, ñðåùó êîãîòî
ñå ñúáèðàò ñåðèîçíè äîêàçàòåëñòâà,
îáÿâè âèöåïðåìèåðúò

полицията се отнася до
ОПГ", каза вътрешни-
ят министър.

Той отговори и на
лидера на ГЕРБ Бой-
ко Борисов за контра-
бандни схеми: "Аз от-
давна съм престанал

да се вслушвам в то-
ва, което казва един
пропаднал политик,
по отношение на кой-
то започват да се съ-
бират много сериозни
доказателства", комен-
тира Рашков. ç

Õîðà, áäåòå!
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Лидерът на ДПС Муста-
фа Карадайъ изненадващо
излиза трети в кандидат-
президентската надпрева-
ра. Кандидатът на ДБ Ло-
зан Панов изостава на чет-
върто място. Най-вероятно
ще има балотаж между Ру-
мен Радев и Анастас Гер-
джиков. Това показват дан-
ните от национално пред-
ставително проучване на
Центъра за анализи и мар-
кетинг, направено между 6
и 10 октомври сред 812 ду-
ши и представено в БТА.

Според данните намере-
нията за гласуване за Ру-
мен Радев са 49,5 на сто,
за проф. Анастас Герджиков
- 22,3 на сто, за Мустафа
Карадайъ - 9,1%, за Лозан
Панов - 7,5 процента.

Румен Радев може да
спечели на първи тур, но та-
зи вероятност е много мал-
ка - трудно ще събере над
50%, защото ще има голямо
разпиляване на гласовете,
коментира директорът на
Центъра Юлий Павлов.

Ñîöèîëîçè: Ðóìåí Ðàäåâ íà êðà÷êà
îò ïîáåäà íà ïúðâè òóð, âîäè íàä
Ãåðäæèêîâ ñ 27%
� Áàëîòàæúò å âúçìîæåí çàðàäè ìíîãîòî
êàíäèäàòè è ðàçïèëÿâàíåòî íà ãëàñîâå
� Ïðåçèäåíòúò å åäèíñòâåíèÿò ïîëèòèê
ñ ïîëîæèòåëåí ðåéòèíã, â ïúðâàòà ïåòèöà
ñà Èëèÿíà Éîòîâà, Ñòåôàí ßíåâ, Êèðèë Ïåòêîâ
è Àñåí Âàñèëåâ
� Ñëóæåáíèÿò êàáèíåò ñå ðàäâà íà áëèçî
40% îäîáðåíèå - äâà ïúòè ïîâå÷å îò
îòðèöàòåëíèòå îöåíêè

служебният премиер Сте-
фан Янев (37,3 процента),
Кирил Петков (36,4 процен-
та), Асен Василев (31,2 про-
цента).

В оценката за работата
на служебния кабинет до-
минират положителните
оценки - 38,3%, "има и плю-
сове, и минуси" е мнение-
то на 36,2%, а по-скоро от-
рицателна оценка дават
20,9%.

Разликата между ГЕРБ и
БСП е над 8 процента в
полза на партията на Бой-
ко Борисов, сочи послед-
ното проучване на Центъ-

БСП-София осъди
антикомунизма и
русофобията
Историческата истина за фа-
шизма в България е факт, с
който десницата вече трябва
да се примири. И да престане
да пропагандира фалшиви те-
зи с цел да изопачава исто-
рията така, както на нея й е
угодно в момента. Това заяви
председателят на БСП - Со-
фия Калоян Паргов в декла-
рация от името на групата на
социалистите в СОС по повод
предложението за преимену-
ване на Детска градина №1 в
район "Възраждане" от "Мара
Петлякова" на "Червената
шапчица". "Реакцията на дес-
ните антикомунисти, русофо-
би и фашизофили на нашата
категорична позиция по пред-
ложението за промяна на име-
то на детското заведение не
е изненадваща. Но това не я
прави по-малко неприятна,
лъжлива и користна. И днес
продължава тяхната неравна
битка с Паметника на Съвет-
ската армия. Издигнаха мемо-
риали в памет на убийците на
български антифашисти,
включително на убийците на
повече от 250 български де-
ца. Сега стигнаха до детските
градини. Избраха да вложат
усилията си за смяна на име-
то на "Мара Петлякова", вмес-
то в решаването на далеч по-
важен и голям проблем - то-
зи с недостига на места в тях
за децата на София", обясни-
ха от групата на "БСП за Бъл-
гария".

ВМРО: Коалицията
с Марешки и
Симеонов беше грешка
"40% от избирателите на
ВМРО не излязоха да гласу-
ват. Затова предишните избо-
ри бяха неуспешни за нас.
Грешка беше да се коалира-
ме с Марешки и Симеонов.
Доверие лесно се губи и труд-
но се възстановява". Това ка-
за в ефира на "Нова нюз" ли-
дерът на ВМРО Красимир Ка-
ракачанов. Вчера ВМРО вне-
се жалба във ВАС с настоя-
ване да се постанови промя-
на на решението за регист-
рацията на кандидата за ви-
цепрезидент Мария Касимова-
Моасе. Красимир Каракачанов
се позова на Конституцията и
на интервюта на Моасе, от ко-
ито ставало ясно, че тя не е
живяла в България през пос-
ледните 5 години.

Íàêðàòêî

�

От петък ще влязат нови
анти-COVID мерки на нацио-
нално ниво.

Директорът на Национал-
ния център по заразни и па-
разитни болести проф. Ива
Христова обяви, че все още
текат консултации за мерки-
те на национално ниво, но
посочи повечето от тях.

"Затягане се налага, защо-
то много стръмно започнах-
ме да катерим кривата на за-
болеваемостта. Имаме и ло-
шия пример на съседните ни
страни. Към момента няма
необходимост от локдаун и
не се обсъжда такава мяр-
ка", заяви тя пред Bulgaria
ON AIR.

Една от предвидените
мерки е заведенията да ра-
ботят на 100%, ако всички
от персонала и клиентите са
ваксинирани. По думите на
проф. Христова, такава е ли-
нията, която се налага в За-
падна Европа - санитарни
разрешителни и "зелени"
паспорти.

За да не се затворят на-
пълно заведенията и да фа-
лира браншът, нека да рабо-
тят, но за хора, за които е
безопасно", обясни директо-

Другото изискване е да
гласуват повече от поло-
вината избиратели по спи-
сък, тоест 3 350 000, което
ми се струва непостижи-
мо, коментира Павлов и
прогнозира балотаж меж-
ду Румен Радев и Анастас
Герджиков.

При рейтингите на пър-
во място е президентът Ру-
мен Радев с 54,7 процента
доверие и 39,1 процента не-
доверие. Той е и единстве-
ният с положителен рейтинг.
В първата петица са вицеп-
резидентът Илияна Йотова
(40,8 процента одобрение),

ра за анализи и маркетинг.
На 24,2% от гласовете на
хората може да разчита ко-
алицията ГЕРБ-СДС, а ле-
вицата - на 15,8 на сто. Тре-
та политическа сила е
"Продължаваме промяната"
с 12,8%, съобщи директо-
рът на центъра Юлий Пав-
лов.

Следват "Има такъв на-
род" 11,7%, ДПС - 11%, коа-
лиция "Демократична Бъл-
гария - обединение" - 10,3%.
Коалицията "Изправи се БГ!
Ние идваме!" е с 3,2%, кое-
то означава, че към момен-
та не влиза в парламента.
Всички останали са под 2
процента.

Партиите с най-голяма
мобилизация са ГЕРБ и
БСП, над 80% от гласува-
лите за тях на предишните
избори са категорични, че
ще повторят вота си. Две
трети от гласувалите на пре-
дишните избори за ДБ ще
си повторят вота сега, при
ИТН 45 процента биха пов-
торили вота си. ç

Центърът за анализи и маркетинг е тествал и темата за
ваксинациите, като данните показват, че 40,1 на сто от хората
на този етап не смятат да се ваксинират, 10,7 на сто отгова-
рят, че са преболедували и имат имунитет, а 14,9 на сто
смятат да се ваксинират, но мислят да изчакат още и да се
убедят в ефекта от ваксините. 25,4 на сто вече са се ваксини-
рали.

40% îò áúëãàðèòå íå æåëàÿò
äà ñå âàêñèíèðàò

Ïî-ñòðîãè ìåðêè ñðåùó COVID, íî ëîêäàóí çàñåãà íÿìà äà èìà
рът на НЦЗПБ. Засега теат-
рите ще останат отворени за
посетители на 30% от капа-
цитета на залата. Рискът от
заразяване там бил по-ма-
лък, смята проф. Христова.

Обсъждат се варианти за
правене на антигенни тесто-
ве на клиентите в заведени-
ята. Личните лекари в София
поискаха пълен локдаун в
столицата. Проф. Христова
е на мнение, че трябва да
се търси компромисно реше-
ние, при което да се ограни-
чи нарастването на заболе-
ваемостта, без това да се от-
разява фатално на икономи-
ката.

Училищните директори
обявиха, че не могат сами
да преценяват кога да нало-
жат ротационен принцип на
обучение. Проф. Христова
каза, че голяма част от тях
вече са наясно, а повишена
заболеваемост е, когато де-
цата отсъстват и паралелки-
те намаляват.

Спортните събития ще ос-
танат без публика, съобщи
тя, но добави, че мерките са
гъвкави и при спад на зара-
зените забраната може да
бъде отменена. ç

В момента се намираме на върха на новата
вълна. Това каза за предаването "Добър ден, Бъл-
гария" на Радио "Фокус" инфекционистът доц. Ата-
нас Мангъров.

"Нещата се задържат някъде на около между
3000 и 3500, като засега не се сбъдват тези
прогнози за 10 000 и повече случаи на ден. Т. е.
става това, което се очаква. Този вирус ще мине
през цялото население, независимо дали е вак-
синирано или не", заяви инфекционистът.

"Може би тези, които са ваксинирани, ще го
изкарат по-леко. Може би. Виждате, че главният
държавен здравен инспектор е с две ваксини, не
сваля маската и е с COVID-19", посочи той.

Äîö. Ìàíãúðîâ ñ àðãóìåíòè ñðåùó íîâèòå
ìåðêè è çàäúëæèòåëíàòà âàêñèíàöèÿ

Според доц. Атанас Мангъров мерки не са
нужни, защото и с тях и без - вирусът следва
хода на своето разпространение и за момента
не се наблюдава нищо екстремно.

"Някои от личните лекари и особено тяхно-
то ръководство забравиха медицината и започ-
наха да искат неща, които са неосъществими,
заяви доц. Мангъров. Просто хората трябва да
бъдат оставени, всеки който иска да се вакси-
нира, но да го направи, защото иска - да се
ваксинира, а не защото го карат. И не защото
му казват, че ако той се ваксинира, щял да
пази другите. Няма как да ги пази по този на-
чин", обясни той.
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Вчера лидерката на БСП
Корнелия Нинова коменти-
ра мерките срещу високи-
те цени на тока:

"Европейската комисия
предложи мерки, за които
ние от БСП настояваме от
седмици:

1. Намаляване на данъ-
ци на енергоносителите.
Ние предложихме намаля-
ване на ДДС.

2. Ваучери за ток. Ние
предложихме това да са
200 киловатчаса на дома-
кинство.

3. Държавна помощ за
предприятията. Ние предло-
жихме от свръхпечалбите
на производители и търгов-
ци да се подпомогне биз-
несът.

Радвам се, че ние има-
ме разумни и работещи ре-
шения за икономиката и
българските семейства.
Веднага след започване на
парламента ще търсим и

Ìåðêèòå ñðåùó âèñîêèòå öåíè íà òîêà, ïðåäëîæåíè îò ÁÑÏ, ñà
èäåíòè÷íè ñ åâðîïåéñêèòå, îòáåëÿçà ëèäåðêàòà íà ñîöèàëèñòèòå

Íèíîâà: Â òåæêàòà êðèçà íàé-íàïðåä òðÿáâà
äà çàùèòèì áúëãàðñêîòî ðîäíî ïðîèçâîäñòâî

намерим съгласие за тях".
Ръководството на БСП

се срещна с представите-
ли на браншовите органи-
зации на български хлебоп-
роизводители, месопроиз-
водители, млекопроизводи-
тели, винопроизводители и
производители на безалко-
холни напитки. По време на
срещата бяха обсъдени
проблемите  на малките и
средните фирми, възникна-
ли вследствие на увеличе-
нието на цените на ток, газ,

Събития

� 1581 г. - В Париж в
кралския дворец се състои
първото публично балетно
представление.
� 1582 г. - Папа Григорий
XIII въвежда Григорианския
календар, след като в
Италия, Полша, Португалия
и Испания 4 октомври от
тази година е последван
веднага от 15 октомври.
� 1880 г. - Завършва
строителството на Кьолнс-
ката катедрала, продължи-
ло 632 години.
� 1894 г. - Френският
офицер Алфред Драйфус е
арестуван по обвинение в
шпионаж и национално
предателство.
� 1917 г. - Първата
световна война: край
Париж е екзекутирана
нидерландската шпионка
Мата Хари.
� 1940 г. - Състои се
премиерата на американс-
кия игрален филм "Велики-
ят диктатор".
� 1985 г. - Михаил
Горбачов представя на
пленум на ЦК на КПСС
своите идеи за перестрой-
ка в икономиката.
� 2003 г. - Китай изстрел-
ва в космоса първия си
пилотиран космически
апарат - "Шънджоу 5".

Родени

� 70 г. пр. н. е. - Верги-
лий, древноримски поет
� 1814 г. - Михаил
Лермонтов, руски писател
� 1844 г. - Фридрих
Ницше, германски фило-
соф
� 1881 г. - П. Г. Удхаус,
английски писател
� 1897 г. - Иля Илф,
руски писател сатирик
� 1915 г. - Ицхак Шамир,
израелски политик, седми
министър-председател на
Израел
� 1920 г. - Марио Пузо,
американски писател
� 1924 г. - Лий Якока,
американски бизнесмен
� 1935 г. - Огнян Дойнов,
български политик,
секретар на ЦК на БКП от
1976-1986 г., член на
Политбюро на ЦК на БКП
от 1977-1988 г., вицепре-
миер от 1974-1976 и
1986-1987 г.
� 1945 г. - Неофит,
български Патриарх

Починали

� 1817 г. - Тадеуш Кос-
цюшко, полски национален
герой
� 1937 г. - Йордан
Йовков, български писател
� 1946 г. - Херман
Гьоринг, висш нацистки
политик и военнопрестъп-
ник
� 2012 г. - Нородом
Сианук, крал на Камбоджа

Íà òîçè äåí

�

"БСП пред-
лага създа-
ването на
фонд от пе-
чалбите на

производителите и търгов-
ците на ток. Този фонд
"Енергийна сигурност" е из-
ключително добро решение,
защото в момента се тру-
пат свръхпечалби и ще е в
помощ на домакинствата и
предприятията. В Европа ве-
че го правят." Това каза кан-
дидатът за народен предс-
тавител от листата на "БСП
за България" във Варна Бо-
рислав Гуцанов в предава-
нето "Денят On Air" по
Bulgaria On Air.

"Това е едно от предло-

"Нашето мото ще бъде
"Разумните решения", но не
само на думи", това заяви
в ефира на БНР Георги Сви-
ленски, водач на листата в
24-ти МИР - София и член
на НС на БСП. Той обясни,
че левицата е започнала с
тях в 46-ия парламент, ко-
гато е опитала в диалог с
другите политически партии
да направи така, че Бълга-
рия да има правителство и
да започне тази промяна,
която всички партии,  ос-
вен управляващите досега,
са твърдели, че искат.

"Продължаваме по абсо-
лютно същия диалогичен,
стабилен, с конкретни пред-
ложения подход", подчерта
социалистът.

По повод социологичес-
ките изследвания за пред-
стоящите избори Георги
Свиленски отбеляза: "Бъл-
гарските граждани разбра-

суровини, транспорт и ло-
гистика. В резултат на тези
разговори БСП подготвя
спешни мерки за първите
100 дни на управление, за
да се подпомогнат иконо-
миката и домакинствата,
както и параметрите на дър-
жавния бюджет за 2022 г.

"Нашето предложение да
се намали ДДС на храните
от малката потребителска
кошница от 20 на 9% не е
от днес. Но сега става изк-
лючително актуално. Това е

стъпка в помощ и на про-
изводителите на храни, и на
всеки потребител", заяви
лидерът на БСП Корнелия
Нинова.

Браншовиците предло-
жиха да се осигури специ-
ален енергиен пакет, който
да бъде предимно за фир-
ми, които работят на бъл-
гарския пазар.

"Непременно ще допъл-
ним тази идея към мерките
за първите сто дни. В тази
тежка криза най- напред
трябва да защитим българ-
ското родно производство",
подчерта Нинова.

"Полезното от тези сре-
щи е, че заедно с вас тър-
сим работещи решения  на
проблемите. А едно от най-
важните е да осигурим хра-
ната на хората, която да мо-
гат да си купят на достъпни
цени", категорична бе пред-
седателят на българските
социалисти. ç

Ñòàðòèðàíåòî íà ÀÅÖ „Áåëåíå“ òðÿáâà äà å åäíî
îò ïúðâèòå ðåøåíèÿ íà 47-îòî íàðîäíî ñúáðàíèå

тирането на АЕЦ "Белене".
Кандидатът за народен

представител отправи въп-
рос към Бойко Борисов и
бившия енергиен министър
от ГЕРБ Теменужка Петко-
ва: "Бих попитал г-н Бори-
сов и г-жа Петкова, които
се хвалели с подписания
нов договор за доставка на
газ, сега какво ще кажат по
този въпрос - че го подпи-
саха на борсови цени, а не
това, което беше преди, че
в 9-месечен период от вре-
ме и вързани към нефтоп-
родуктите. Щеше да е мно-
го по-различно сега, ако не
си бяха правили експери-
менти, без да разбират та-
зи материя". ç

женията, което ще направим
в първите 100 дни", подчер-
та Гуцанов. Той припомни,
че заедно с това БСП пред-
лага 4 мерки за омекотява-
не на целия този ценови
удар - за намаляване на
ДДС и акциза на енергоно-
сителите, намаляване на да-
нъка върху храните от мал-
ката потребителска кошни-
ца, субсидия за всяко до-
макинство за потребление
на електроенергия и достъп
до определено количество
електроенергия до 6 месе-
ца на домакинства, които
спрат да си плащат сметки-
те.

"2013 г. БСП направи ре-
ферендум и събрахме над

700 хиляди подписа за стро-
ителството на АЕЦ "Белене".
Тогава кой ли не ни убеж-
даваше - и управляващите
от ГЕРБ, и десните, че на
България това не е необхо-
димо. Да ги попитам - сега
има ли някой, който да мис-
ли по този начин", отбеляза
социалистът.

Борислав Гуцанов под-
черта, че в Европа отново
се е заговорило за атомна-
та енергетика и бързо са се
преориентирали към нещо,
за което БСП говори от го-
дини. Според него едно от
първите неща, което тряб-
ва да бъде направено в 47-
ото народно събрание е взе-
мането на решение за стар-

Ìîòîòî íà ÁÑÏ çà èçáîðèòå ñ áþëåòèíà ¹33 ùå áúäå „Ðàçóìíèòå ðåøåíèÿ“
и за министерства. Те ис-
кат реални решения", под-
черта социалистът

Георги Свиленски обяс-
ни, че в следващия парла-
мент без БСП не може да
бъде създадено правителс-
тво. По думите му българс-
ките граждани не са забра-
вили какво са направили с
държавата в последните го-
дини ГЕРБ. "Няма как хора-
та,  които са утвърдили те-
зи порочни практики, дове-
ли държавата до това със-
тояние, сега да претендират,
че ще спасяват страната ни
от него", каза още той.

Според него на този
етап ГЕРБ не биха били
част от конструкцията на
едно бъдещо управление.
Свиленски подчерта, че ле-
вицата е готова за разго-
вори с всички партии, кои-
то влизат в 47-ия парла-
мент, освен ГЕРБ и ДПС. ç

ха вече кой носи отговор-
ност за това да няма пра-
вителство и страната ни да
е в такова социално и ико-
номическо състояние. Те
очакват разумните реше-
ния,  с които да изведем
България от тази ситуация".
Той подчерта, че времето
за тези решения е малко -
годината приключва, бю-
джет за 2022 г. няма. "Апе-

лираме всички политичес-
ки сили още от утре да за-
почнем разговори по проб-
леми с конкретни предло-
жения", каза Свиленски. Той
припомни, че на 46-ия пар-
ламент му е отнело 2 ме-
сеца да създаде комисии,
които да актуализират бю-
джета за 2021 г., или здрав-
на комисия, която да пома-
га за решаване на пробле-
мите, свързани с COVID
кризата. "Това не трябва да
се случва. От ден първи
трябва  парламентът да за-
почне да работи", категори-
чен бе той. Според него, за
да се случи това, трябва да
има съгласие по няколко
основни теми, на първо
място покачването на це-
ната на електроенергията,
която влияе на цялата ни
икономика. "Хората не мо-
гат да седят и да ни чакат
да се пазарим за постове

Георги Свиленски
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Êàëîÿí Ïàðãîâ: ÁÑÏ å äëúæíà äà ñå
ïðåäñòàâè äîñòîéíî è âúçõîäÿùî
Ïàðòèÿòà áè ìîãëà ïî-àêòèâíî äà ðàáîòè çà ðåàëèçèðàíå íà íîâ ìèðîòâîðåí ïúò â îòíîøåíèÿòà
ìåæäó Áúëãàðèÿ è Ðóñèÿ, ñå ïîñî÷âà â Äîêëàä ïðåä Êîíôåðåíöèÿòà íà ñòîëè÷íèòå ñîöèàëèñòè

Намираме се в необи-
чайно утежнена полити-
ческа и икономическо-
социална обстановка, в
известен смисъл уникална
за периода на трийсетго-
дишния преход. На 14
ноември ни очакват
кардинално важни избори
за президент и парламент,
при положение че за
първи път след 10 ноемв-
ри  1989 г.  страната ни е
управлявана цели шест
месеца от служебен
кабинет и за първи път
българските гласоподава-
тели ще упражнят вота си
три или четири пъти през
една и съща година.
Необикновено тревожна е
ситуацията с пандемията
от Ковид-19, която всеки
ден отнема до 160 човеш-
ки живота. България е
последна по ваксинирани
граждани в Европейския
съюз и първенец по
починали пациенти от
Ковид-19. В повечето
европейски страни вакси-
нираните са над 70%,
докато у нас процентът на
ваксинираните е замръз-
нал на около 20. С тези
темпове на ваксинация,
България може да стане
опасна за нормалния
живот не само на нас
самите, но и на граждани-
те на останалите държави
от Европейския съюз.

Тежка криза в енерге-
тиката. Непоносимо
по ръст покачване на
цената на тока, на
отоплението и водата,
на стоките за всекид-
невно потребление.

Галопираща инфлация,
която тепърва ще расте...
Няма да се спирам на
всички негативни явле-
ния, които ни връхлетяха
в последните месеци.
Всички ги усещаме.
Резултатите от предстоя-
щите избори за прези-
дент и парламент ще
зависят много от това как
партиите правеха полити-
ка през последната
година-година и полови-
на, какви позиции заема-
ха по фундаментално
значимите проблеми,
съучастници ли бяха в
конфронтацията, или
търсеха национално
съгласие, причина ли
бяха за уличните крамоли
в последните два краткот-
райни състава на Народ-
ното събрание. Доказана
аксиома е, че партиите
печелят или губят парла-

4

ментарни избори в зави-
симост от провежданата
от тях национална поли-
тика през определения
период. В зависимост от
това дали са успели да
намерят сполучлив синх-
рон между партийните и
националните интереси,
как са действали, какво
доверие са извоювали в
обществото. Неслучайно
се твърди, че в днешно
време телевизиите, меди-
ите като цяло, печелят
изборите.
Въведените мерки срещу

пандемията от Ковид-19
налагат и предстоящата
кампания за президентс-
ките и предсрочните
парламентарни избори да
я проведем основно
онлайн и чрез модерните
способи за мултиплицира-
не на партийните пропа-
гандни или агитационни
материали. Да заложим
на масирано присъствие в
конвенционалните и
модерни медии със смис-
лени тези и разумни
послания, които да ни
осигурят доверието на
гражданите.

Жизненоважно е да
намерим начини, за да
си възвърнем голямата
част от собствената
електорална
периферия.

А също така и наши
съграждани, които са
респектирани от поведени-
ето и стила на членовете
на парламентарната ни
група в последните месеци
с цел да се избягват и
тушират противоречията
между парламентарните
партии в името на нацио-
налното единство. Плод на
зрялост е БСП да е по-
комуникативна партия, а
не едноезична. Тези ус-
пешни стъпки обаче не
могат да преодолеят
впечатлението, че ръковод-
ството на БСП заема по
различни проблеми колеб-
лива позиция. Позиция на
изчакване и на примирява-
не с редица негативни
явления. От което губи.
В оставащите по-малко

от два месеца до парла-
ментарните избори наше-
то партийно ръководство
е в състояние да потърси
и намери отговора поне
на онези проблеми, които
посочих в преамбюла на
доклада.
Правилно, още в нача-

лото на първия служебен
кабинет, ръководството на
БСП и лично Корнелия

Нинова изказаха тревога
от определени действия
на новия министър на
здравеопазването Стойчо
Кацаров. Ние от Градска-
та организация предло-
жихме неуместните пос-
тъпки на министър Каца-
ров да бъдат обсъдени на
равнище премиер. Но
след това сами предпоче-
тохме да оценяваме
събитията в медицинската
област отстрани, в жела-
нието си да дадем спра-
ведлива положителна
оценка на работата на
правителството. Оказва
се, тази тактика не помага
никому и че партия като
БСП, която поддържа
горещо кандидатурата на
президента Румен Радев
за втори мандат, може и е
потребно да подлага на
критика всеки член на
кабинета, който изпълнява
лошо своите задължения.
Надявам се, че още в
предизборния период
партийното ни ръководст-
во ще засили поддръжка-
та на кабинета и чрез
критика на недостатъците.
Ръководството на парти-

ята зае правилна позиция
във връзка с кризисните
процеси в икономиката и
в социалната сфера, за
които стана дума. Що се
отнася до заплашителното
покачване на цените у
нас, експертизите на
ръководството на БСП са
точни и приносни.
Темата "енергетика" е

ключова за бъдещето на
страната. В БСП имаме
ясна позиция по нея,
която трябва ярко и
еднозначно да отстоява-
ме. От разумните полити-

ки и развитието на този
сектор зависи бъдещето
на България. При наличие-
то на АЕЦ "Козлодуй" и

при възможността
за изграждане на АЕЦ
"Белене" страната ни
не бива да допуска
да бъде превърната
във вносител на
електроенергия.

Очаквам ръководството
на нашата партия да
артикулира по-ясно думи-
те "суверенитет", "остатъ-
чен суверенитет" и да
предложи такава полити-
ка, която би могла да
върне традиционните
пазари на българското
производство - Руската
федерация и държавите от
Близкия изток.

 Време е вече България
да има правителство,
което да обещае  прид-
вижване на страната ни
от последно място по
степен на развитие.
Убеден съм, че една
такава открита и патрио-
тична линия в политиката
на БСП ще стопи недове-
рието на голяма част от
нашите членове и съмиш-
леници в ценностите,
които отстоява БСП.
В този план БСП би

могла по-активно да
работи за реализиране на
нов миротворен път в
отношенията между Бълга-
рия и Русия. Толкова ли е
недопустимо БСП да играе
ролята на мост между
българския и руския
политически и бизнес елит
и благодарение на осъщес-
твените връзки, да съдейс-

тва по регулиране цената
на внасяния руски газ,
още повече че България
построи отсечката на
газопровода между Турция
и Сърбия.
В този доклад поставям

част от проблемите,
отговорът на които ще
покаже дали сме партия
на промените или се
държим като удавници за
изчерпаното статукво.
Дали сме способни да
проникваме в същността
на националната ни
политика от фазата на
геополитиката до най-
наболелите дилеми, пред
които продължаваме да
се спъваме.

Предстоящите избори
за президент и парла-
мент ще изискват от
нас висока политичес-
ка култура и умения

да извлечем максимално
много ползи за БСП от
вота "2 в 1". Включването
на проф. Анастас Герджи-
ков като кандидат, издиг-
нат от Инициативен коми-
тет и подкрепен от ГЕРБ,
ще бъде истинско предиз-
викателство в битката за
"Дондуков" 2. И ние не
бива да го подценяваме.
Трябва да бъдем подготве-
ни за остри полемики в
кампанията и за идейни и
политически сблъсъци. И
да отстояваме левите
политики. Така както го
направиха в Германия
миналата неделя. Послани-
ята за социално, справед-
ливо и устойчиво развитие
срещат все по-голяма
подкрепа от гражданите в
Европа. Темите за преодо-
ляване на неравенствата,
достойното заплащане на
труда, социалната закрила
за най-уязвимите набират
сила в държавите на
Стария континент. Модер-
низацията и дигитализаци-
ята, екологията и опазва-
нето на околната среда са
все леви политики, които
трябва да отстояваме. В
Германия показаха как се
прави.
У нас изборите наближа-

ват. И БСП този път е
длъжна се представи
достойно и възходящо.
Защото лявата идея,
лявото мислене, лявата
партия са необходими за
подема и на съвременна
България.

*Докладът е изнесен
пред заседанието
на Конференцията
от 30 септември 2021 г.
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6. ÀÐÒ.ÁÃ

Бразилският писател
Паулу Коелю взе решение
да не продава правата за
екранизация на книгите си.
Той каза, че читателят сам
ще си представи и режиси-
ра с въображението си
сюжета и героите.

"В това време илюстра-
цията  е полезна и важна
за книгите, аз мисля че
екранизацията вреди. И
това не ми харесва, ако сме
честни. Затова взех съзна-
телно решение да не прода-
вам правата на книгите си
за екранизация. Аз искам
този "филм" да се появява
в главата на читателите. Ти
сам си режисьор, предста-
вяш си случките и героите,
сам ги рисуваш.

Паулу Коелю не иска да продава
правата за екранизация на книгите си

Говорейки за новата си
книга "Стрелец", става дума
за стрелба с лък като моде-
рен спорт. Той призна, че
това е неговото хоби. От
състояние на напрежение,

стрелецът преминава във
фаза на пълно освобождава-
не. Това е фантастично
усещане за писателя. Реша-
ва да научи повече за този
спорт и започва да чете

стари книги за стрелба с
лък, да научава нави неща.

Роден е на 24 август
1947 г. в Рио де Жанейро.
Посещава местно училище,
където развива любов към
поезията и писането.
Родителите му не одобряват
влеченията на сина си и
той постепенно се отдале-
чава от тях, развивайки
бунтарски дух.

Посещава училище по
право в Рио де Жанейро,
но го напуска през 1970 г.
Започва да се движи в
средите на хипита и свобо-
домислещи хора и пише
статии, проповядващи
свобода. През 1972 г. се
захваща с писане на
текстове на песни, които

му носят добри печалби.
През 1988 г. Паулу Коелю
издава "Алхимикът", която
има небивал успех и 14
години по-късно, е обявена
за най-продаваната книга,
написана на португалски
език, за всички времена.

През следващите години
Коелю продава над 50
милиона копия от книгите
си, преведени на 56 езика,
в 150 страни. Получава
множество литературни
награди, включително
престижната International
IMPAC Dublin Literary
Award за "Вероника решава
да умре". Коелю е най-
продаваният чуждестранен
писател в България в
началото на 21-ви век.

Певицата Кайли Миноуг
потвърди, че се връща в
Австралия след 30 години
живот във Великобрита-
ния. Тя каза пред Би Би
Си, че "не може да повяр-
ва" на обществената
реакция на новината.

Но "винаги" ще иска да
посещава редовно Великоб-
ритания, след като се
премести в страната на
своето раждане. 53-годиш-
ната звезда не смята, че
поради преместването й ще
се променят твърде много
неща, тъй като ще се

Кайли Миноуг се
връща в Австралия

Британският композитор Андрю
Лойд Уебър заяви, че толкова не ха-
ресал екранизацията на мюзикъла
"Котки", че си купил куче, пише Variety.

"С "Котки" всичко беше изцяло
неправилно. Аз погледах и си казах:
"О боже, не". За първи път на моите
70 и повече години на тази земя аз
излязох и си купих куче. Така или
иначе, единственото добро е моето

Сборни-
кът с есета
"Епохата на
кожата"
(2019) е най-
новото
произведе-
ние на
световноиз-
вестната
хърватска
писателка от
български
произход
Дубравка
Угрешич (р.
1949 г.),
преведена на
повече от 20
езика и
удостоена с
престижни
отличия.
Сред които е
наградата на Берлинската академия по
изкуствата "Хайнрих Ман" и номинация
за Международната награда "Ман Букър".

От масовите убийства в Индонезия
през 60-те години на XX век и разпадане-
то на Югославия в края на столетието, до
днешната мигрантска криза… Кожата -
балсамирана, татуирана, носена като
белег за социален статус, одирана, спася-
вана… Дръзко и уверено, с горчива иро-
ния, сарказъм и съпричастност Угрешич
потапя перо в човешките безумия, страхо-
ве и блянове, за да открои емблематични
явления върху грапавата кожа на близко-
то минало, настоящето и обозримото
бъдеще. Нижат се геноциди, политика,
власт и корупция, технологична и пазар-
на мощ, феминизъм, посредственост,
цинизъм, заличена историческа памет.

С цветист език и полемичен плам, с
културни препратки една гражданка на
света с чувствителни сетива чертае карта-
та на Голямата история и малките исто-
рии на невидимите хора, вградили съдби-
те си в темелите на цивилизацията. За да
заключи с тревога и упование: "Истински-
ят кошмар започва в мига, когато ни се
стори, че вече няма къде да се емигрира,
че всички дестинации са еднакво лоши.
Остава ни надеждата, че не сме се блъс-
нали в последната стена. Не сме, нали?"
Изд. Колибри.

Съпротивата на
Дубравка Угрешич

връща на Острова.
"Прекарах много време

със семейството си тази
година в Австралия и се
почувствах много добре и
говоря за това от известно
време. Не се притеснявай-
те, няма да се отчуждя."

Миноуг стана известна,
след поява в сапунената
опера "Съседи", има изк-
лючително успешна поп
кариера с хитове, сред
които Love at First Sight,
Can't Get You Out Of My
Head, Slow, I Should Be So
Lucky и Spinning Around.

Андрю Лойд Уебър не харесва екранните „Котки“
малко куче", каза композиторът. Ку-
ченцето е постоянен спътник на Уе-
бър по време на локдауна. Той успя-
ва да получи разрешително да се
качи с него на самолета до Ню Йорк.

Екранните "Котки" с режисьор Том
Хупер и с участието на Тейлър Суифт,
Джуди Денч и Идрис Елба в главните
роли, взеха анти наградата "Златна
малинка. Уебър е автор на знамени-

тите мюзикъли "Фантомът на опера-
та", "Евита", "Котки", рок операта "Ии-
сус Христос - суперзвезда".

Написал е 21 мюзикъла и един
реквием. В 1992 г. композиторът по-
лучава титлата рицар, а след това и
званието пер. Най-касово успешен
композитор с песни и мюзикъли, ста-
нали хитове, играни десетки години
на Бродуей.
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Мисията на големите
писатели и хубавите книги

На 14 октомври има истинско стълпотворе-
ние от писатели рожденици. Навършват се 177
години от появата на бял свят на Ницше.
Философията му звучи повече от пълноценно и
днес, през 21. век. Надникнете в непубликувано-
то му приживе наследство. Сега е в симпатично
томче, наречено "Тъй рече Ницше…".

Умението да гледаме леко на нещата изисква
да си философ, ако съдим по любимия си
Удхаус. Той пък е роден преди 142 години - на
14 октомври. Едно от най-обичаните заглавия
на английския хуморист е "Сбогом на всички
котки".

Що се касае до Иля Илф, при него абсурдите

Най-младият лауреат на отличието е
британският писател и поет Ръдиърд Кип-
линг - на 42 години. Той взема наградата
за "Книга за джунглата". Наградата за
литература е учредена през 1901 г. При-
съжда се от Шведската академия по ли-
тература в Стокхолм. Досега отличието е
връчвано 114 пъти, информират от
Nobelprize.org. Нобелова награда за лите-
ратура не е присъждана през 1914, 1918,
1935, 1940-1943 година. Носителите на
Нобелова награда за литература са 118.
Само 4 пъти в историята на наградата -
през 1904, 1917, 1966 и 1974 г., с нея са
удостоявани по двама творци.

 Най-възрастният носител на отличие-
то е британската писателка Дорис Лесинг.
През 2007 г., когато й е присъдена Нобе-
ловата награда, тя е на 88-годишна въз-
раст. От всичките носители на престижна-
та награда 16 са жени. От тях първа е
шведската писателка Селма Отилиана Лу-
виса Лагерльоф, а последната е амери-
канската поетеса Луиз Глюк. Пръв лауре-
ат на Нобеловата награда за литература е
френският поет Рьоне Сюли Прюдом. Два-
ма души се отказват да получат Нобело-
вата награда - руският писател Борис Пас-

Две забележителни цигулкови творби
ще звучат в изпълнение на Светлин Ру-
сев и Софийската филхармония на 21
октомври. Това са Поема за цигулка и
оркестър от Ернест Шосон и рапсодията
"Циганка" за цигулка и оркестър от Мо-
рис Равел.

Концертът е под палката на маестро
Саша Гьотцел - главен гост-диригент на
националния оркестър. В програмата е
включен и "Реквием" на Габриел Форе, в
чието изпълнение се включват Нацио-
налният филхармоничен хор и солисти-
те Петя Петрова и Орфей Петров.

Името на Светлин Русев се свързва с
виртуозно майсторство и изключителна
емоционалност на изпълненията. Карие-
рата му започва с първа награда в пър-
вото издание на известния днес между-
народен конкурс "Сендай" през май 2001
г. Виртуозът свири в много от най-голе-
мите концертни зали по света. Притежа-
ва изключително широк репертоар, вари-
ращ от барока до съвременната музика и
популярните жанрове. Паметни са и не-
говите изпълнения на музика от българ-
ски и славянски композитори.

Гьотцел е художествен ръководител на
турския фонд "Музика за мир". От сеп-
тември 2022 г. той ще встъпи в длъж-

"Киномания" обяви първи-
те пет заглавия от програмата
си. Събитието ще се състои
между 18 ноември и 2 декем-
ври в НДК. "Белфаст" на Ке-
нет Брана е отличен с награ-
дата на публиката в Торонто.
Заснет в черно-бяло, филмът
е смятан за най-личния и въз-
действащ в творчеството на
Брана, отразяващ до голяма
степен собственото му детст-
во. Действието пренася в Се-
верна Ирландия, в края на 60-
те години, където младият Бъ-
ди се сблъсква с борбите на
работническата класа, мащаб-
ните културни промени и сек-
тантско насилие. В главните
роли са Джейми Дорнан и
Джуди Денч.

Филмът, който откри фес-
тивала във Венеция тази го-
дина - "Паралелни майки" на
Педро Алмодовар, също е в
програмата. Класикът на мо-
дерното кино отново предста-
вя необикновена история - за
две родилки, делящи една стая
в болницата. И двете са сами
и бременността им е неочак-
вана, но приемат съдбата си
по коренно различен начин. В

"Киномания" обяви
първите пет заглавия
от програмата си

Забележителни творби ще звучат
в изпълнение на Светлин Русев

се оказват наистина плодотворни. С помощта на
Евгений Петров ги превръщат в необикновено
забавни приключения, като например в "Златни-
ят телец". Преди 124 години е роден съветският
писател и сатирик. На 16 октомври има познати
имена - като това на Оскар Уайлд. "Действията
са първата трагедия в живота, а думите - втора-
та", казва той на едно място роденият преди 167
години писател.

И накрая едно българско име - това на Фани
Попова-Мутафова. Пак на 16 октомври с почит
и любов отбелязваме 119 години от нейното
рождение. В "Хеликон" има от от царските й
книги - "Последният Асеновец".

тернак през 1958 г. и френският философ
Жан-Пол Сартър - през 1964 г.

Уинстън Чърчил получава Нобелова-
та награда за литература през 1953 г. (по
това време е министър-председател на
Великобритания). През периода 1945-1953
г. той е номиниран за наградата за лите-
ратура 21 пъти, а два пъти за Нобелова
награда за мир. Арман Сюли-Прюдом,
Рудолф Ойкен, Паул фон Хайзе, Рабинд-
ранат Тагор, Синклер Луис, Теодор Мом-
зен, Луиджи Пирандело, Пърл Бък, Бър-
транд Ръсел и Уилям Фокнър са някои
от авторите, които са наградени още след
първата номинация. Джон Стайнбек съ-
що получава наградата за "Гроздовете на
гнева" и "За мишките и за хората".

образа на едната майка е му-
зата на Алмодовар - Пенелопе
Крус, която спечели награда за
изпълнението си на фестива-
ла във Венеция, а в другата
роля е младата Милена Смит.

В афиша е и един от най-
силните филми на Венецианс-
кия фестивал - "Тук се смея аз"
на режисьора Марио Мартоне.
В главната роля е Тони Серви-
ло. Той играе великия комик
Едуардо Скарпета, чиито пиеси
от началото на XX в, както и
неподражаемият му актьорски
талант, са оказали сериозно
влияние върху италианската ко-
медийна традиция. Отговор на
много въпроси дава "Герой" на
Асгар Фархади, който спечели
за филма си Голямата награда
на журито в Кан.

ността музикален директор на Национал-
ния оркестър на Лоара (Франция). Бил е
художествен ръководител и главен дири-
гент на филхармоничния оркестър "Бору-
сан" в Истанбул, с чиято история са свър-
зани участията на забележителни солис-
ти и в програмите на водещите междуна-
родни фестивали в Залцбург, "Би Би Си
Промс", Истанбулския фестивал.

Саша Гьотцел - диригент

Малко познато около Нобеловите
награди за литература

Музикалният проект "Ци-
гулката в киното" със солист
Чавдар Вълков надхвърли 60
срещи с публиката и продъл-
жи на 14 октомври в Плевен,
в зала "Емил Димитров" на
НЧ "Съгласие - 1869". Автор и
солист на проекта е Чавдар
Вълков, концертмайстор на ор-
кестъра и за първи път кон-
цертният проект бе дирижиран
от младия талант Георги Мил-
тиядов.

През миналия век филмо-
вата музика се превърна в от-
делен жанр, който познавачи
определят като "съвременна
класика". Създадена най-чес-
то за голям симфоничен ор-
кестър, като неизменна част
от големите холивудски и ев-
ропейски продукции, тя се пре-
върна в значителен елемент
от успеха на филмите.

Хитовата продукция с му-

"Цигулката в киното" надхвърли 60 срещи
зика от прочути филми е из-
пъстрена с вълнуващи мело-
дии от холивудското и евро-
пейското кино. Прозвуча му-
зика от филмите: "Червената
цигулка", "Ангели и демони",
незабравимата за поколения
мелодия от "Кръстникът", съ-
що така музика от филмите
"Гладиаторът", "Списъкът на
Шиндлер", невероятната забав-
на музика с латино ритми от
филма "Маската на Зоро" и още
много други.

Друг вълнуващ повод за со-
листа е излизането на сцената
с новия си инструмент, създа-
ден от лютиера Живко Стар-
чев от Казанлък, по модел на
Антонио Страдивариус от 1715
г. "Новата ми цигулка е с прек-
расен тембър, който вече за-
радва слушателите в столич-
ната зала "България", разказ-
ва цигуларят.
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Започнаха снимките на
най-новия телевизионен
сериал на обществената
телевизия - 6-серийната
комедийна драма "Аз и
моите жени", която тръгва
в ефира на БНТ 1 през
пролетта на 2022 г. Про-
дукцията, спечелила на
конкурсната сесия за
филмопроизводство на
обществената телевизия, е
хармонично съчетание от
сериозни, драматични и
социални теми, поднесени
с приятен и свеж хумор.
Сериалът проследява
актуални човешки взаимо-
отношения, засягащи
наболели проблеми на
съвременното общество и
ни прави съпричастни на
трагикомичния сблъсък на
някои модерни европейски
виждания с разбиранията
на част от българите днес.
Сценарият е дело на
Теодора Маркова, Невена

Амася: Приказен град
на султаните
Започнаха снимките на сериала
"Аз и моите жени"

Антъни Хопкинс ще играе в драмата "Син"

Рангел Вълчанов се раж-
да на 12 октомври през 1928
г. Избраният от своите ко-
леги за филмов режисьор №1
на България през XX век от
самото начало насочва твор-
ческата си енергия именно
към киното. През 1953 г. за-
вършва ВИТИЗ "Кръстю Са-
рафов" при проф. Боян Да-
новски, но година по-рано
вече работи в СИФ "Бояна"
като асистент-режисьор и ре-
жисьор. На големия екран
дебютира с филма "На мал-
кия остров" (1958), който и
до днес си остава един от
ненадминатите шедьоври в
българското кино. Това е
първият наш филм, който

"Лачените обувки" на знайния Рангел Вълчанов

Британската писателка
Джоан Роулинг написа но-
ва книга. Тя е известна на
света с фентъзи романи-
те за Хари Потър.  Детс-
ката книжка "Коледния
прасчо", излезе на повече
от 20 езика по света ед-
новременно. Главен герой
на повествованието е 7-
годишно момче на име
Джак. То се отправя към
загадъчна страна, където
управлява ужасно чудови-
ще, за да спаси любима
играчка - прасенце на име
Пок.  На Джак предстоят
приключения, тежки изпи-
тания, но е готов на всич-
ко, за да спаси прасенце-
то. Във формата детска
приказка се повдигат
сложни въпроси за живо-
та в приемно семейство,
разводите и домашното
насилие. Книгата писател-
ката е посветила на своя

Джоан Роулинг написа нова книга

Кертова и Георги Иванов,
режисьор е Боя Харизано-
ва, а оператор - Борис
Луканов.

"Аз и моите жени"
разказва историята на
хирурга Филип (Димитър
Живков), озовал се в
паралелна връзка с две
различни жени - Кристина
(Мария Сотирова) в София
и Мая (Христина Джурова)
в Бургас. Но двата коренно
противоположни свята, в
които заживява, не са плод
на негова случайна слабост,
а огледален образ на
собственото му раздвоение
и кризата на личността, в
която е попаднал, търсейки
удовлетворението и смисъла
в забързания консуматорс-
ки живот около себе си. В
ролята на най-добрия
приятел на Филип - д-р
Крумов - зрителите ще
видят актьора Башар
Рахал.

Сюжетът на сериала
представя последиците от
консуматорския живот на
високи обороти, превърнал
се в основна болест на
модерното общество.
Житейските терзания на
героите ще ги доведат и до
поредица от комични
ситуации. "Аз и моите
жени" е комедийна драма,
в която ще се преплетат
потисканите желания,
търсенето на щастието и
кризата на средната въз-
раст.

В главните роли зрите-
лите ще видят актьорите:
Димитър Живков, Мария
Сотирова и Христина
Джурова. Участват още
Башар Рахал, Росица
Александрова, Димитър
Баненкин, Явор Ралинов,
Красимир Митов, Райна
Караянева, Емануела
Шкодрева, Чавдар Монов,
Красимир Добрев и други.

получава международно
признание - от кинофести-
валите в Прага (втора наг-
рада за режисура) и Мел-
бърн (почетен диплом).

"Слънцето и сянката" (1962)
има отличия в Сан Фран-
циско, Лос Аламос, Карло-
ви Вари, Москва, Мелбърн
и Кан.

Следващите ленти на
Вълчанов - "Инспекторът и
нощта" (1963), "Вълчицата"
(1965), са ново доказателст-
во за творческата му смелост
при избора на остри съвре-
менни теми, а също и за
оригиналността на художес-
твеното му мислене. От 1970
до 1972 г. работи в Чехос-
ловакия, където заснема
"Лице под маска" и "Шанс".

Рангел Вълчанов се прев-
ръща в най-талантливият
диагностик на нравствените
заболявания на интелиген-
цията у нас през годините.
Всички помним неговите
творби "Следователят и го-
рата" (1976), "Лачените

обувки на незнайния войн"
(1979), "Закъде пътувате?"
(1986), "А сега накъде?"
(1989). Безспорно шедьовъ-
рът на неговия живот и на
българското кино е изповед-
ният "Лачените обувки на
незнайния воин". С този из-
ключително оригинален
филм, наситен с фелиниев-
ски мотиви, Рангел Вълча-
нов доказва, че е майстор от
световна величина.

През 1999 г. е удостоен с
орден "Стара планина", а на
9 октомври 2012 г. е избран
за действителен член на
БАН. Сбогува се с живота
на 30 септември през 2013
г., дни преди да навърши 85.

син Дейвид. Роулинг пише
в предговора на книгата,
че идеята за смелото мом-
че й дошла в главата, ко-
гато си почивала с децата
на плажа.

Днес Harry Potter е гло-
бален бранд, оценяван на
около 21 милиарда дола-
ра. Поредицата "Хари По-
тър" съдържа 4195 стра-
ници, преведена изцяло
или частично на над 75

езика. През февруари
2004 г. списание Forbes
оценява състоянието Роу-
линг на 2 576 милиона, а
през 2006 г. я обявява за
първата писателка мили-
ардерка и за втората най-
богата жена от артистич-
ните среди в света на шоу
бизнеса, след водещата
Опра Уинфри. Тя активно
се занимава с набиране
на средства за нуждаещите
се. В края на март 2006
г. организира благотвори-
телен бал в замъка Стир-
линг, Шотландия, на който
са събрани приходи от 351
000 долара. Те са за бол-
ните от множествена скле-
роза в Шотландия. През
януари същата година пи-
сателката събира над 170
000 евро за децата без
родители в Европа на бла-
готворителна вечеря в Бу-
курещ.

Хопкинс ще се сни-
ма във филма на Фло-
риан Зелер - Син", съ-
общава The Wrap.

Снимките започнаха
в началото на октомв-
ри в Лондон, но други-
те места в сюжета са
Франция и Ню Йорк.
Главните роли си поде-
лят Хю Джакман и Ло-
ра Дерн. Техните екран-
ни герои са двама бив-
ши съпрузи, чийто син
болезнено приема раз-
вода на родителите си.

Какво ще играе Хоп-
кинс, засега остава в
тайна. Актьорът вече е
работил със Зелер -
филма "Баща", като
изигра прекрасно обра-
за на стареца, страдащ
от деменция, който чес-
то обърква спомените
си. Този филм през
2021 г. получи шест но-

минации на "Оскар" и
победи. Хопкинс бе
удостоен с премия за
най-добра мъжка роля,
Зелер получи награда-
та за сценария. Той
изиграл Ханибал Лек-
тър в "Мълчанието на
агнетата" и най-голе-
мите злодеи в киното,
но композирал нежен
валс. В далечната 1964
г. Антъни Хопкинс,

още 27-годишен, свири
и композира музика. В
продължение на 50 го-
дини носителят на "Ос-
кар" и един от най-зна-
менитите актьори на
столетието изпитва
свян да покаже пред
света своето произведе-
ние. През 2011 г. ре-
шава да превърне пар-
титурите в музика и да
даде живот на валса.
Сам избира да повери
тази важна задача на
холандския цигулар и
диригент Андре Рийо.
Двамата се срещат в
студиото на Андре в
Маастрихт. Разговарят,
обсъждат детайлите. Го-
ляма роля играе и съп-
ругата на Антъни Хоп-
кинс, която го насър-
чава. Премиерата на
валса е през 2011 г.
във Виена.
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Световноизвестната
оперна прима Соня Йонче-
ва прие наградата си "Пе-
вец на годината" от OPUS
Klassik. "Надявам се да сте
гледали и да сте си прекара-
ли страхотно с нас! Благо-
даря Cappella Mediterranea,
Леонардо Гарсия Аларкон,
Йонас Нидерщад и Sony
Classical, че повярваха и из-
дадоха мечтания ми албум
Rebirth!", написа сопраното
във Фейсбук. Престижното
си отличие Йончева спече-
ли в края на август. Важ-
ността на отличието си ли-
чи и от широко приетото

Соня Йончева е Певец на годината
от OPUS Klassik

Пиесата "Пиано в тре-
вата" на Франсоаз Саган
се поставя за първи път на
българска сцена. Премиер-
ните представления ще се
играят на 15 и 16 октомв-
ри в Народния театър.
Преводът е на Светлана
Панчева, постановката и
сценичната версия са на
Юрий Дачев, сценографи-
ята и костюмите са на Ра-
дина Близнакова, музика-
та е на Асен Аврамов. Учас-
тват актьорите Емануела
Шкодрева, Велислав Пав-
лов, Христо Чешмеджиев,
Вяра Табакова, Виктория
Колева, Христо Терзиев,
Ева Данаилова и Ненчо
Костов.

"Пиано в тревата" е еле-
гантна и хаплива комедия
на един от най-скандални-
те и обичани автори на
френската литература на
миналия век.

Едно лято, избрано да
припомни някогашните ку-
пони и любови, се превръ-
ща в сезон на равносмет-
ка, изненади и взаимно пре-
откриване на хора, които
мислят, че се познават. Към
всичко това - забравена ме-
лодия, която всеки от геро-
ите се стреми да си при-
помни и изсвири с уста.
Възможно ли е това? Или
музиката на миналото се
оказва покана за ностал-
гично пътуване назад, в ко-

Пиесата на Франсоаз Саган се поставя
за първи път на българска сцена

Любомир Денев отбелязва 70-годишнината си с "Вечеря в Манхатън"

мнение, че OPUS Klassik е
европейският еквивалент на
музикалните награди "Гра-
ми". Официалната церемо-
ния по раздаването на наг-
радите бе на 10 октомври в
"Концерт хаус", Берлин.

Певицата е родена през
1981 г. в Пловдив. Започва
да пее в хор "Детска китка"
на шест години. Учи пиано
и оперно пеене в Пловдив.
Завършва "Класическо пее-
не" в консерваторията в Же-
нева, като получава специ-
алната награда на град Же-
нева.

Награди получава също

в най-известния оперен кон-
курс в света "Опералия" в
Милано (2010) и в Екс ан
Прованс (2007), както и в
родината си в конкурса за
немска и австрийска музика
(2001), конкурса за българс-
ка класическа музика (2000)
и "Млади таланти" (2000).

Изявява се в представ-
ления и концерти в "Ла Ска-
ла" в Милано, "Театро Ре-
ал" в Мадрид, Национална-
та опера в Прага, Фестива-
ла на Монпелие, Операта
на Лил, Бруклинската му-
зикална академия в Ню
Йорк.

Композиторът Любомир Денев
отбелязва 70-годишнината си с
представянето на джаз операта
"Вечеря в Манхатън". Представ-
лението е на 17 октомври в "Нов
театър НДК".

Режисьор е Бойко Илиев, сце-
нографията и костюмите са на
Жанета Иванова, вокален педа-
гог - Даниела Станкова, а ху-
дожник на картината - Ема Ван-
кова.

Участват Христина Пипова,
Лидия Кулекова, Александър Па-
найотов, Симеон Владов, както и

джаз квартет в състав Мартин
Марков - пиано, Арнау Гарофе -

саксофон, Михаил Иванов - бас,
и Атанас Попов - барабани.

Сюжетът се гради на основа-
та на проблем на главната геро-
иня - актриса в провинциален
театър, на прага на душевен срив,
породен от няколко обстоятелс-
тва. Тя изпитва неудовлетворе-
ност от работата, загуба на илю-
зии, конфликт на мечтите от мла-
достта с реалността, допълнени
от криза в семейния живот. Въп-
росите, които повдига, от лични
се превръщат в общозначими -
мястото на артиста в общество-
то, ролята му в живота, значи-
мостта на изкуството въобще, от-

Театър "София" представя на
сцена премиерно "Цветята"

Симона Халачева, Неда
Спасова, Росен Белов и Сте-
фан Додуров ще изиграят
премиерно спектакъла "Цве-
тята". Представлението е по
текста на Теодора Иванова-
Додо, победител в шестия
явен конкурс на театър "Со-
фия" за написване на нова
българска пиеса. Премиер-
ните спектакли са на 20 и
21 октомври.

"Това е пиеса за разми-
наването на гледните точки
в човешките съдби, разми-
наването на призми и не-
възможността да видим дру-
гата гледна точка. Така се
раждаме и така умираме,
разминати във възгледите
си, дори с най-близките си
хора", каза Теодора Ивано-
ва-Додо. "Цветята са глав-
но действащо лице, чрез лю-
бовта си към тях единият
главен персонаж изразява
себе си. Аз самата също мно-

го обичам цветя", добави
още тя.

"Додо казва, че това не е
пиеса за любовта, знаейки,
че е пиеса за любовта, за-
щото разглежда тази любов,
която е неосъществена, в ко-
ято непрекъснато има сре-
ща и разминаване", допъл-
ва режисьорът Калин Анге-
лов.

 "Представлението е
страшно интересно, защото
е много динамично, много
интензивно и въпреки тази
фрагментарност, има "със-
пенс". Ти очакваш какво ще
се случи, как ще стане, ще се
съберат ли, ще бъдат ли за-
едно, той с кого ще бъде, тя
кого ще си избере... През ця-
лото време те държи едно вът-
решно напрежение и за мен
това е изключително ценен
драматургичен подход, кой-
то Калин осъществи", комен-
тира Неда Спасова.

ето задължително оставаш
сам?

"Човек трябва да знае,
че притежава само кожата
и походката си, и че има
право да няма нищо", каз-
ва Саган. Тя е известна с
романите си "Добър ден, тъ-
га", "Малко слънце в сту-
дената вода", "Усмивка поч-
ти".

"Саган говори за любов-
та с простота и неочаква-
ност, които носи самото
чувство. За секса - без прев-
земки, но и без излишест-
ва, за разделите - без съл-
зи, но с безпощаден "обзор"

на раните. Саган остава
сред авторите, които ще са
наблизо, когато се изпра-
вим пред пораженията си.
Пред изстиващото лято и
самотата, които идват след
тях", казва режисьорът
Юрий Дачев.

"В тази пиеса на Фран-
соаз Саган несъмнено се
усеща своеобразната Че-
ховска атмосфера на спо-
таеното желание, разбира
се, обагрено с елегантна
френска ирония, която я
прави толкова истинска и
съвременна", добавя Свет-
лана Панчева.

ношенията артист-публика и не-
обходимостта от взаимност меж-
ду тях.

В постановката си дават сре-
ща театър, вокалното и инстру-
ментално майсторство, хореогра-
фия, мултимедия, художествено
осветление. Солистите са чети-
рима - сопрано, мецосопрано, те-
нор и баритон. Всички се пре-
въплъщават в няколко роли -
влизайки в измислен свят на Ка-
тя, като й помагат да се върне
от света на разрушителните илю-
зии в действителността.
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По нареждане на ми-
нистерството съчине-
нията на учениците "Как
прекарах лятната ва-
канция?" първо ще бъ-
дат проверявани от
НАП!

  

Час по физика:
- Пешо, кажи поне

едно вещество, което
от твърдо директно
преминава в газооб-
разно състояние?

- Фасулът, госпожо!
  

Кобрата студент, Лу-
на президент и шоуто
на Слави - парламент.
Честито, българи!

  

Веднъж попитали
Хенри Кисинджър ,

бивш държавен секре-
тар на САЩ:

- Какво представля-
ва "притискащата дип-
ломация"?

Кисинджър отгово-
рил:

- О, това е уникален
еврейски метод. Ще ви
обясня с пример. Да
речем, че искате да
омъжите дъщерята на
Рокфелер за обикнове-
но селско момче от
България.

- Какво? Как може
да стане такова нещо?

- Много лесно. Оти-
вам в едно българско
село, избирам си един
приятен младеж и му
казвам.

- Искате ли да се
ожените за американ-
ска еврейка?

Той объркано отгова-
ря:

- У нас тук е пълно с
момичета.

Аз продължавам:

- Да, но тя е дъщеря
на милиардер!

Младежът се почес-
ва по главата и казва:

- Е, това променя не-
щата…

Тогава отивам в
Швейцария на среща
в банката и питам:

- Искате ли да има-
те за президент на бан-
ката българско селян-
че?

- Фу - отговарят от
банката.

- А ако той е бъде-
щият зет на Рокфелер?

- Е, това, разбира
се, променя нещата..

Отивам при Рокфе-
лер и му казвам:

- Искате ли за зет
български селянин?

А той възмутено:
- Какво говорите, в

нашето семейство
всички са финансисти!

Анекдоти

Казвам му:
- Да, но той е пред-

седател на управител-
ния съвет на швейцар-
ската банка!

Рокфелер се замис-
ля и клати глава:

- О, но това проме-
ня нещата! Сюзи, ела
тук. Господин Кисин-
джър ти е намерил го-
деник. Той е президент
на Швейцарската бан-
ка!

Сюзи недоволно
мърмори:

- Ох, все финансис-
ти, скучни и неприятни.

Но аз й казвам:

- Да, но той е едно
здраво и силно българ-
ско момче!

А тя с възторг:

- О-о-о! Това проме-
ня нещата...

  

- Рангеле, виж как са
се подредили звезди-
те, какво ли означава
това?

- Че са ни открадна-
ли палатката!

  

Скъпа, умолявам те!
Престани да правиш
скандали. На моята
възраст вече нямам
сили да се помирява-
ме по два пъти на ве-
чер!

  

- Нямаш представа
колко обичам природата!

- И след всичко то-
ва, което ти е причини-
ла?

  

Из архивните прото-
коли на КАТ:

"Трабантът леко е за-
качил бронята на мер-
цедеса. Шофьорът на
трабанта е починал от
раните си."

  

Жена пише смс:
- Скъпи, подготви се.

Ударих колата!
Мъжът отговаря:
- Аз съм готов. Под-

готви се ти.
  

- Кръстихме детето
на майка...

- Цеца ли?
- Не, Майк.

  

- Ти някога въобще
бил ли си сериозен?!

- Веднъж-дваж... Не
ми хареса.

  

Чукчата се прибира
у дома:

- Жена, стоплила ли
си чая?

- Да.
Налива му чай, чук-

чата опитва - студен.
Ядосан го излива на гла-
вата на жена си и из-
лиза от стаята.

Жената стои и си
мърмори:

- Добре че не го бях
стоплила, щеше да ме
изгори.

  

За преброяване на
населението влизат
служителите в една къ-
ща и питат:

- Как се казвате?
- Адам.

- А съпругата ви?

- Ева.
- Невероятно! Съв-

сем случайно, ама да
не би и змията да жи-
вее тук?

- Да, само момент.
Тъщоооо! Търсят тееее!

  

- Иване, ти караш ли
се с жена си?

- Е все пак трябва и
да си говорим от вре-
ме на време.

  

Новата енергийна по-
литика:

- Ще зеленеем дока-
то не посинеем, от студ!

  

Табела пред кафене:
- Имаме бира! Сту-

дена като бившата ти!
Горчива като тъщата ти!
Вкусна като целувката
на комшийката ти!

  

Когато чуждестранни
журналисти попитали дя-
до Пеньо от село Дърве-
не дали има Twitter, той
гордо отговорил, че го
пипнал на Слънчев бряг
през 1981-ва, но доктор
Кънчо му го излекувал.

  

Баба ми викаше:
- Мъжете , всичко

знааат... докат не ги пи-
таш "Таа, коя е?".

  

Тъщата към зетя:
- Зетко, хубаво мом-

че си, ама много вода
пиеш сутрин, бе...

  

Захванах се с отго-
ворната работа да из-
чистя къщата. Наложи се
обаче да се самоуволня
дисциплинарно, защото
се залових да пия на ра-
ботното място.

Карикатури
Павел
КУЧИНКСИ
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125 години от законопроекта за създаването
на Държавното рисувателно училище

На 14 октомври 1896 г.
Константин Величков, Иван
Мърквичка, Антон Митов и
д-р Иван Шишманов подгот-
вят и внасят законопроект за
създаването на Държавно ри-
сувателно училище. Според
създателите на законопроек-
та старата възрожденска ико-
нопис с нейната "извращен-
ност и грозотия на църков-
ните образи действува по
един най-разорителен начин
върху естетическите чувства
на народа" трябва да бъде за-
местена от нова официална
естетика, подчинена единст-
вено и само на академични-
те принципи. Още през 1864
г. Николай Павлович пред-
лага да се създаде българско
рисувално училище по подо-
бие на съществуващите то-
гава академии в Западна Ев-
ропа.

На 27 ноември 1895 г. за-

Той е български актьор,
силно свързан с дублажа, оз-
вучаването на филми, сери-
али и реклами. Много са из-
вестните филмови заглавия,
които е озвучавал, като
"Дързост и красота", "Вдо-
вицата в бяло", "Три съдби",
"Касандра" и още много дру-
ги.

Също така е известен и
с ролята на бизнесмена и
главния злодей Иво Фотев
в българския медицински
драматичен сериал "Открад-
нат живот".

Роден е на 13 октомври
1957 г. Учи актьорско майс-
торство за куклен театър при
професор Николина Георги-
ева във ВИТИЗ "Кръстьо
Сарафов". Завършва актьор-
ско майсторство за драмати-
чен театър в класа на про-
фесор Надежда Сейкова.

В началото на 80-те го-
дини работи като сценичен
работник и осветител в Кюс-
тендилския театър, в който
по-късно играе Владиков в
"Хъшове", където си партни-
ра със Стефан Гецов, който
също е режисьор.

Магията на гласа

"Много се шегувам, ко-
гато ме попитат за гласа ми,

Васил Бинев - магията на гласа Ще правят филм и за "Дисниленд"
Филмовото студио "Дис-

ни" работи над филм за пъ-
тя на своя основател Уолт
Дисни към създаването на
култовия тематичен парк
"Дисниленд" в Калифорния.
Филмът ще бъде с премие-
ра по Disney Plus, стрийминг
платформата на компания-
та. Според "Дедлайн" фил-
мът, който все още не е озаг-
лавен, ще бъде режисиран от
Дейвид Гордън Грийн ("Хе-
лоуин"). Сценарият ще на-
пише Евън Спилиотопулос
("Красавицата и Звяра" и
"Снежанка и ловецът").

"Дисниленд" - провъзгла-
сен за най-щастливото мяс-

конопроектът е блестящо за-
щитен в парламента. Забе-
лежителната реч на Конс-
тантин Величков предизвик-
ва бурна дискусия.

Какви са били последст-
вията от този акт и защо
Държавното рисувателно
училище е важно и днес? За
историята на българското
изкуство годината 1896 е
знаменателна, защото съз-
даването на Държавното ри-
сувално училище е през съ-
щата година, а то отваря
врати през октомври. Нова
страница в зараждането на
новото българско изкуство
и по-нататък гарантира не-
говото развитие. Един мно-
го революционен за време-
то си акт и тези хора- Кон-
стантин Величков, Иван
Мърквичка и Антон Шиш-
манов, в контекста на свое-
то време те правят невъз-

можното, преборвайки се с
една доста консервативна об-
ществена нагласа.

България е наскоро ос-
вободена и нейните общест-
вени политически стремежи
са в посока на утвърждава-
не като цяло на икономичес-
кия напредък на държавата.
Възрожденски настроените
светли умове, казват, че за-
едно с това трябва да се ра-
боти и по посока на издига-
не на духовното развитие на
българския народ. Идеята за
създаване на Държавно ри-
сувално училище има прак-
тическа задача, а именно -
възпитаване на учители по
рисуване в гимназиите и в
средните училища, по-скоро
мотивира техните усилия да
издадат законопроект през
1895 г.

Този законопроект за от-
криване на Държавно рису-

вално училище се базира на
техния опит като възпита-
ници на големи европейски
художествени академии. С
желанието в България да се

отвори такова заведение, ко-
ето на практика да направи
мост между европейското ху-
дожествено образование и
България.

В Санкт-Петербург се откри изложба
на Салвадор Дали

В Санкт Петербург в музея "Фаберже" се
откри изложбата "Салвадор Дали. "Атомна Ле-
да" и други образи на Гала" на 13 октомври.

В експозицията влизат живописни и гра-
фични творби на испанския художник, на ко-
ито е рисувал образа на своята жена и муза-
Гала. Голяма част от платната са от личната
колекция  на Дали. Те са били толкова скъпи
на сърцето му, че постоянно са излагани в
неговия Театър-музей.

"Дали е боготворил Гала и през многото
години е създавал собствена митология за
нея като главно действащо лице. Своего ро-
да гений, показващ точно неговия път в
изкуството. Тя е многолика на неговите плат-
на -  Леда и Красивата Елена, антична и
приказна героиня. Част от известни сюже-
ти от античната и европейска култура. Сим-
вол на метафори, които се случват в твор-
чеството на Дали. Централната творба е
"Атомна Леда", рисувана през 1947-1949 г,
когато той живее в Калифорния, Америка.
Произведението се счита за много значимо
в творчеството на Дали. Гала е изобразена
като спартанската царица Леда - в митовете
се сочи, че тя е съблазнена от Зевс, който се
превърнал в лебед. В тази творба той на-
пълно реализира своя възглед за "атомния
мистицизъм", според който предметите от
композицията увиснали в пространството и
не се докосват един до друг. Италианският

защото аз нямам никаква
заслуга за него освен цига-
рите, които пуша. Той е ня-
каква даденост, но за мен
другото е по-важно - неща-
та, в които използвам гласа
си, те ме вълнуват повече и
желая чрез тях да създавам
радост на хората. При ра-
ботата ми в дублажа единст-
вено с тънка емоционалност
на гласа трябва да предадеш
много събития в една фил-
мова сцена, да обрисуваш
един филмов герой, но това
е работа като всяка друга и
се добива с много труд и
опит.

Обичам качествените
филми и актьори, които ми
се случва да озвучавам. То-
ва е като среща с добър и
умен приятел, с който мо-
жеш да разговаряш. Много
са актьорите, с които съм се
срещал в практиката си."

"Сега хората си задават
много важни въпроси - чес-
тен ли е животът, може ли
да имаш доверие в другите,
доброто тържествува ли над
злото. Единствено мъдрост-
та може да ти помогне да се
освободиш от тези лепкави
емоции, да намериш често-
тата на свободната воля."

то на Земята - е отворен за
първи път през 1955 г. и е
единственият парк, построен
изцяло под прякото наблю-
дение на Уолт, въпреки че
след това се отварят и други

във Флорида, Париж и по
целия свят. Някои от люби-
мите атракции на парка са
адаптирани за големия ек-
ран, между тях е и емблема-
тичният "Карибски пирати".

творец от Възраждането Рафаел силно пов-
лиява на възгледите в изкуството на Дали.

Загадъчната Гала е обичана и ненавижда-
на. Тя оказвала върху живота и творчеството
на художника огромно влияние. Тя имала уди-
вителна интуиция и била стимул за творчест-
вото на гения. Това са изпитали и Пол Елю-
ар, Рене Шар, Рене Кревел. Изложбата е до 16
януари.
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Руският президент
Владимир Путин каза, че все още
не е решил дали да се кандидатира
за нов мандат начело на Руската
федерация на изборите през 2024
г. В края на пленарната сесия на
форума на Руската енергийна сед-
мица Путин отговори на въпроси на
журналиста от CNBC Хедли Гембъл.
"Да, Конституцията на Русия ми поз-
волява да се кандидатирам за след-
ващ мандат, но все още не съм ре-
шил нищо относно кандидатурата
си", каза държавният глава.
Над 3 млн. бежанци
от Афганистан се опитват да
стигнат до Иран и Пакистан, а
разселването на етнически и
религиозни малцинства в страната
може да доведе до критични нива
на напрежението. За това
предупреди Анатолий Сидоров,
шеф на Обединения щаб на
Организацията на Договора за
колективна сигурност. Доминира-
ната от Русия ОДКС, в която
влизат още Армения, Беларус,
Казахстан, Киргизстан и Таджикис-
тан, обяви, че ще проведе
съвместни учения този месец по
протежение на таджикско-
афганистанската граница. Сидоров
предупреди, че идването на
талибаните на власт в Афганистан
е довело до засилване на
терористичните организации
"Ислямска държава" и "Ал Кайда".
Най-малко
14 са жертвите на пожар в жили-
щен комплекс в Тайван. Повече от
50 души са приети в болница с раз-
лични наранявания и обгазяване.
Състоянието на част от пострада-
лите е тежко и те са настанени в
интензивно отделение. Кадри на оче-
видци показват 13-етажната сгра-
да, която е погълната от пламъци и
дим. Пожарът се е разразил в ран-
ните часове на деня. Полицията раз-
следва причините за инцидента.

Íàêðàòêî

:

Èòàëèÿ å ðàçäåëåíà çàðàäè êîâèä
ïðîïóñêèòå çà ðàáîòåùèòå

Здравните ковид про-
пуски от днес са задължи-
телни за всички работещи
в Италия. Мярката притес-
нява някои политици,
профсъюзи и бизнеси,
които се опасяват, че тя
ще доведе по-скоро до
недостиг на персонал и
прекъсване на производс-
твото, отколкото до засил-
ване на ваксинацията и
изход от кризата, както се
надява правителството,
пише Анджело Аманте от
Ройтерс.

Кабинетът на министър-
председателя Марио
Драги одобри постановле-
нието, което е една от
най-строгите мерки срещу
коронавируса в света, в
средата на септември- С

Снимки Интернет

Четири жени и мъж на възраст
между 50 и 70 години са убити

при нападение с лък в Норвегия.
Атаката е извършена в град
Конгсберг, на главна улица,

близо до магазини. 37-годишни-
ят датчанин, арестуван заради

убийството, наскоро приел
исляма, съобщи полицията.

Властите не изключват версия
за тероризъм.

УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МБАЛ-СОФИЯ
"СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ" ЕАД

ГР.СОФИЯ 1142, БУЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ № 37,

ЦЕНТРАЛА: 02| 805 9253  ФАКС: 9804515;
e-mail: delovodstvo@upmbal-sofia.com

На основание чл. 89, чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда
 във връзка с чл. 68, ал. 1, 2, 3,4, 6 и 7 и чл. 70, ал. 1

от Закона за лечебните заведения

О Б Я В Я В А М:

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТТИ  В
УНИВЕРСИТЕТСКА ПЪРВА МБАЛ-СОФИЯ

"СВ. ЙОАН КРЪСТИТЕЛ" ЕАД
1. Началник на "Клиника по ендоскопска и обща хирургия" - хабилитира-

но лице
2. Началник на "Клиника по нервни болести" - хабилитирано лице
3. Началник на "Отделение по гастроентерология"
4. Началник на "Оделение по образна диагностика"
5. Началник на "Отделение по физикална и рехабилитационна  медицина"
6. Началник на "Трето отделение по вътрешни болести"
7. Началник на "Второ отделение по вътрешни болести" - медицинска

специалност "Вътрешни болести"
8. Главна медицинска сестра
9. Старша медицинска сестра  на "Клиника по нервни болести"
10. Старша медицинска сестра на "Клиника по ендоскопска и обща хи-

рургия"
11. Старша медицинска сестра на "Клиника по ушно - носно - гърлени

болести"
12. Старша медицинска сестра на "Отделение по кардиология"
13. Старша медицинска сестра на "Трето отделение по вътрешни болес-

ти"
14. Старша медицинска сестра на "Отделение по анестезиология и интен-

зивно лечение
- За длъжностите Началник клиника/отделение:
- Образование:
- висше - магистър по медицина, лекар-хабилитирано лице с призната

медицинска специалност съответстваща на профила на клиниката ;
- висше -магистър по медицина, лекар с призната медицинска специал-

ност, съответстваща на профила на отделението;
- трудов стаж:минимум 5 (пет) години по специалността  в лечебно заве-

дение за болнична помощ по профила на клиниката/отделението.
- образователно - квалификационна степен "Магистър" по специалност

"Обществено здраве и здравен мениджмънт" или проведена форма на про-
дължаващо медицинско обучение "Здравен мениджмънт".

- допълнителни квалификации по профила на медицинската специалност.
- компютърна грамотност.
- лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е

лишено от правото да упражнява професията си.
- членство в БЛС.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :
1. Заявление за участие в конкурса свободен текст посочени телефон за

връзка и актуален адрес за кореспонденция;
2. CV - европейски модел;
3. Копие от диплома за завършено висше образование-магистър по ме-

дицина заверени с гриф "вярно с оригинала";
4. Копие на диплома за призната специалност - заверено с гриф "вярно

с оригинала";
5. Копие от документ за придобито научно звание "доцент" или "профе-

сор"- заверено с гриф "вярно с оригинала";
6. Копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС  - завере-

но с гриф "вярно с оригинала";
7. Свидетелство за съдимост - оригинал;
8. Удостоверение за трудов стаж по специалността  или ксерокопие от

трудовата книжка с оглед изискванията за заемане на длъжността;
9. Медицинско свидетелство за работа
10. За външни кандидати препоръка  от настоящата или последната  мес-

торабота;
11. Други документи, доказващи професионалната квалификация на кан-

дидата, ползването на чужди езици  и др. - заверени с гриф "вярно с
оригинала";

12. Всеки от кандидатите представя запечатана в отделен плик писмена
работа по тема:

"Развитие и управление на клиниката / отделението за период от 3 /
три/ години. Медицинска ефективност, контрол върху качеството на ле-
чебно - диагностичната дейност."

- За длъжността Главна медицинска сестра :
- Образователно-квалификационна степен  "магистър"  по  специалността

"Управление на здравните грижи".
- Трудов стаж не по-малко от 10 (десет ) години на длъжност "Главна

медицинска сестра" в лечебно заведение за болнична помощ.
- Допълнителни квалификации в областта на здравен мениджмънт:
- Магистратура по "Обществено здраве и здравен мениджмънт".
- Компютърна грамотност.
- Да не са осъждани за престъпления от общ характер.
- Членство в БАПЗГ.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :
1. Заявление за участие в конкурса свободен текст с посочени телефон за

контакт и актуален адрес за кореспонденция;
2. CV - европейски модел ;
3. Копия от дипломите за  образование и за допълнителни квалификации

-  заверени с гриф "вярно с оригинала";
4. Удостоверение за трудов стаж по специалността или ксерокопие от

трудовата книжка с оглед изискванията за заемане на  длъжността;
5.Медицинско свидетелство за работа;
6.Копие от актуален документ удостоверяващ членство в Българската асо-

циация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) - заверено с "гриф
вярно с оригинала";

7. Свидетелство за съдимост-оригинал;
8. За външни кандидати препоръка от настоящата или последната место-

работа;
9. Всеки от кандидатите представя запечатана в отделен плик писмена

работа по тема:
"Повишаване качеството на здравните грижи за период от 3 /три/

годишен период в Университетска Първа МБАЛ-София "Св. Йоан Кръсти-
тел" ЕАД."

За длъжността:
- старша медицинска сестра клиника/отделение;
1. Образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" по

специалността  "Управление на здравни грижи".
2. Пет  години трудов стаж  в лечебно заведение за болнична помощ на

длъжност "старша медицинска сестра" и "старши медицински лаборант".
3. Допълнителна следдипломна квалификация - в съответната медицинска

област и в областта на  здравния мениджъмънт и здравните грижи.
4. Компютърна грамотност.
5. Да не са осъждани за престъпления от общ характер
6. Членство в БАПЗГ.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1. Заявление за участие в конкурса свободен текст с посочени телефон за

контакт и актуален адрес за кореспонденция;

2. CV - европейски модел;
3. Копия от дипломите за образование и за допълнителни квалификация

-- заверени с гриф "вярно с оригинала";
4. Удостоверение за трудов стаж по специалността или ксерокопие от

трудовата книжка с оглед изискванията за заемане на  длъжността;
5. Медицинско свидетелство за работа;
6. Копие от актуален документ удостоверяващ членство в Българската

асоциация на профисионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) - заверено с
гриф "вярно с оригинала";

7. Свидетелство за съдимост - оригинал;
8. За външни кандидати препоръка от настоящата или последната место-

работа;
9. Всеки от кандидатите представя запечатана в отделен плик писмена

работа по тема:
"Повишаване качеството на здравните грижи в съответните клиника

/отделение за  3 /три/ годишен период."
Необходимите за участието в конкурса документи се  подават в общ

запечатан плик, надписан с името на кандидата и длъжността, за която
кандидатства. В този плик се поставя друг по-малък, отделен запечатан
плик, който съдържа писмената работа, надписан по същия начин.
Запечатаният плик се входира в деловодството на "Университетска Пър-

ва МБАЛ-София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД в едномесечен срок от датата на
публикуване на настоящата обява. В случай, че срокът изтича в неработен
ден, за последен ден на срока се счита първият работен ден след изтича-
нето му.
При подаване на документите кандидатите имат право от Отдел "Човешки

ресурси" да получат и да се запознаят следните документи:
- Писмена длъжностна характеристика за длъжността, за която кандидат-

стват;
- Медико-статистически данни за дейността на структурата, за която се

кандидатства  за периода 2018г. - 2020 г. и първото шестмесечие на
2021г.

- Ред за провеждане на конкурсната процедура.
- Първи етап -проверка  за съответствие на подадените документи с изис-

кванията на Университетска Първа МБАЛ-София "Св. Йоан Кръстител" ЕАД.
- Втори етап - оценка на писмената разработка и събеседване  с канди-

дата. Събеседването се провежда  по обявената тема за проекта с канди-
датите получили оценка най-малко много добър 4.50 на писмената разра-
ботка

- Допуснатите кандидати до конкурса ще бъдат уведомени писмено на
посочените адреси за контакт за датата на конкурса.

- В 3 (три) дневен срок от приключване на конкурса кандидатите ще
бъдат уведомени писмено за резултата от него.

- Трудовото правоотношение възниква с лицето, което се е класирало на
първо място за длъжността, за която кандидатства при условията на чл. 96
от Кодекса на труда.
Подаване на документи за участие в конкурсната процедура:
- Документите се подават и се приемат всеки работен ден от 08.00 часа

до 16.30 часа в "Деловодството" на Университетска Първа МБАЛ-София
"Св. Йоан Кръстител" ЕАД , бул. "Патриарх Евтимий"  № 37,находящо се в
двора на лечебното заведение

- телефон за контакт: 02/ 80 59 356
- e-mail:delovodstvo@upmbal-sofia.com
- За информация всеки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа: Отдел

"Човешки ресурси" на Университетска Първа МБАЛ-София "Св. Йоан Кръс-
тител" ЕАД,
бул. "Патриарх Евтимий"   № 37 - Административна сграда
- телефон за контакт: 02/ 80 59 336
- e-mail: hr@upmbal-sofia.com
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него от 15 октомври
всички работещи са
длъжни да имат документ,
че са ваксинирани, имат
негативен тест или неот-
давна са прекарали
болестта. Правителството
се надяваше, че този ход
ще убеди неваксинираните
италианци да променят
мнението си, но при
напълно ваксинирани 80
процента от гражданите
над 12 г. и спадащи нива
на разпространение на
инфекцията, така и не се
появи вълна от нови
желаещи за ваксинация.

Десните партии "Лига"
и "Италиански братя",
както и някои профсъюзи,
казват, че за да се прео-
долее рискът от недостиг

на персонал, валидността
на тестовете за коронави-
руса трябва да бъде
удължена от 48 на 72 ч. и
те да бъдат безплатни за
неваксинираните служите-
ли. "Няма да можем да
правим тест на всеки 48
ч.на всички неваксинира-
ни. Хората от бизнес
средите, с които съм в
контакт, са изключително
притеснени", заяви Лука
Зая от "Лигата", губерна-
тор на богатия североиз-
точен регион Венето.

Около 15 процента от
служителите в частния
сектор и 8 процента от
тези в обществения сек-
тор нямат зелен пропуск.
По новите правила, които
ще са в сила до края на

годината, те ще бъдат
отстранявани от работа,
без да им се плаща.
Заплашва ги и глоба до
1500 евро, ако се опитат
да работят независимо от
липсата на документ.

Според някои допитва-
ния политиката на зеле-
ния пропуск се подкрепя
от повечето италианци, но
предизвика и гневни
демонстрации на нейните
противници. Работници,
отказали да се ваксини-
рат, заплашиха да блоки-
рат голямото пристанище
на Триест, ако тя не бъде
отменена. ç
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Григор Димитров осъ-
ществи впечатляващ обрат
срещу шампиона от US
Open и световен номер 2
Даниил Медведев с 4:6,
6:4, 6:3, за да се класира
на четвъртфиналите на
"Мастърса" в Индиън Уелс
за първи път в кариерата
си. За разлика от осмина-
финалния двубой между
двамата тенисисти в
Синсинати през август,
този път класата и стра-
хотната форма на топ
ракетата ни наклониха
везните в негова полза, и
то в малко очакван мо-
мент - при 4:6 и 1:4. Мед-
ведев водеше с два проби-
ва във втория сет, но
допусна спад на първи
сервис, който продължи
до края на мача. В същото
време Григор отказа да се
предаде и напълно заслу-
жено го матира в най-

Ãðèãîð Äèìèòðîâ ñ âïå÷àòëÿâàù
îáðàò â Èíäèúí Óåëñ
Най-добрият български тенисист отстрани световния номер 2 Даниил Медведев и
достигна до четвъртфиналите на "Мастърс" турнира

Ñèðàêîâ ïðåäñòàâè íîâèÿ
ÓÑ íà Ëåâñêè

От стр. 1
"С  г енералния  ни

спонсор обсъждахме дос-
та нашироко вижданията
ни за управлението на
Левски . Стигнахме до
единодушно решение, че
този УС ще трябва да бъ-
де от хора, които 24 ча-
са в денонощието и 7 дни
в седмицата мислят и ра-
ботят за Левски. Това не
е пълният състав на УС.
Надяваме се до месец-
месец и половина той да
бъде допълнен. Новият
изпълнителен директор
на клуба е Иво Ивков.
Завръщането на Даниел
Боримиров ще обедини
почти всичко, което е
вършил преди в клуба.
Разчитаме на сериозни-
те връзки, които е изгра-
дил през годините. Дани
е човек, който е свързан
с най-големите успехи на
клуба през този век. При
всички положения ще ис-

каме да подобрим селек-
цията в първия отбор. Ако
някой очаква грандиозни
трансфери, този филм
приключи. Максимумът,
който можем да вземем
на Нова година, е двама-
трима души. Бъдещите по-
пълнения на Левски ще
бъдат избирани много
внимателно. Разбира се,
финансовите параметри
ще ги обсъждаме с на-
шия генерален спонсор.
Те също са запознати със
ситуацията какво ни тряб-
ва на първо време", зая-
ви Сираков.

"До 10 дни ще отво-
рим ваксинационен цен-
тър пред стадион "Георги
Аспарухов". Трябва да се
помисли хората с вакси-
ни да могат да посещават
мачове. Виждате как е
навсякъде по света. Ни-
що не коства ваксинира-
ните хора спокойно да
присъстват на футболни-

те срещи. Апелирам вла-
сите да преосмислят сво-
ето решение срещите в
София да са без зрители.
Всеки един мач, в който
Левски играе на празен
стадион, ни коства над
100 000 лева", каза още
собственикът на Левски.

Сираков сподели мне-
нието си за конгреса, на
който Борислав Михайлов
бе преизбран за президент
на БФС, както и за новия
Изпълком: "Не съжалявам,
че подкрепих Борислав
Михайлов. Абсолютно зас-
тавам зад това мое реше-
ние. А като имате въпро-
си, от тук нататък ще ги
отправяте към Боби Ми-
хайлов и новия Изпълком.
Там много неща не ми ха-
ресаха. Особено съставът
на новия Изпълком. Аз съм
за сериозна промяна, но
трябва да я направи Боби
Михайлов. С този Изпъл-
ком не виждам как ще го
направи. Вече не вярвам.
Предлагам да се даде въз-
можност на Боби, който
лично на мен ми обеща,
че ще има сериозни про-
мени. Надявам се да ги
направи и да не ме нака-
ра да съжалявам за подк-
репата. Шегувам се, раз-
бира се. Пак ще го подк-
репя, ние сме прекалено
близки приятели. Този път
се надявам и вярвам, че
той ще намери сила в се-
бе си, да промени неща-
та. Българският футбол
има крещяща нужда от аб-
солютен рестарт, няма по-
вече време за губене". ç

Новият изпълните-
лен директор на
Левски Иво Ивко бе
категоричен, че
лицензът на "сините"
виси непрекъснато и
със страшна сила, и
допълни, че бюдже-
тът е изпилен док-
рай. " Повечето
левскари ме позна-
ват. Имам 18-годи-
шен опит на най-
високо ниво, като
арбитър в Апелатив-
ната комисия на
УЕФА. Нашият клуб
се намира в безпре-
цедентна ситуация.
Необходими са
спешни мерки за
финансовото му
оздравяване. До
края на годината
имаме да покрием
неизплатени суми на
бивши и настоящи
футболисти и треньо-
ри. В незавидно
положение сме, тъй
като административ-
ният ни екип не е
получавал заплати
от доста време. Не
са едно и две спеш-
ните плащания.
Няма да споменавам
никакви цифри. Аз
няма да призная
лесно някои от
задълженията. Пър-
во ще водим прего-
вори с всички наши
партньори, включи-
телно и кредиторите

Ëèöåíçúò íà "ñèíèòå" âèñè
ñúñ ñòðàøíà ñèëà, òâúðäè
øåô îò "Ãåðåíà"

ни. Имам резерви
по отношение на
някои задължения.
Имаме загубено
дело в казуса с
треньора Петър
Хубчев. Преговорите
са трудни. В момен-
та ги водят предста-
вителите на нашия
генерален спонсор",
призна новият шеф
на "Герена".

"Лицензът виси
непрекъснато и със
страшна сила. Ние
сме незавидна финан-
сова ситуация. Имаме
поглед как да се
промени това и ще
работим, за да го
постигнем. Бюджетът
е докрай изпилен, но
е възможно до Нова
година да има проме-
ни в административ-
ния екип. В този
момент сме затиснати

от проблемите. Трябва
да се разберем със
страшно много хора,
да разсрочим задъл-
жения, да апелираме
за разбиране, да сме
тихи и да работим по
тези въпроси. Няма
как след всичко,
което се случи, да
сме в цветущо поло-
жение. Интересува ме
как да постигнем
финансова стабил-
ност, да върнем
хората на стадиона,
да гледаме в една
посока. Ако сега кажа
какви са задължения-
та, значи ги призна-
вам. До Нова година
всеки един ден ще
преговаряме с наши-
те кредитори. Полови-
ната задължения са
от лихви. Това е тема
за размисъл", обясни
Ивков. ç

Собственикът на Левски Наско Сираков (третият от дясно наляво) представи
новия Управителен съвет на клуба

Григор
Димитров
записа
впечатлява-
ща победа
над един от
най-силните
тенисисти
в световния
тенис

комфортната му зона -
продължителните разигра-
вания от основната линия.

Димитров не само
прекрати забележителната
поредица на световния
номер 2 от 10 поредни
победи, но и му нанесе
първо поражение от 21
август, когато сблъсък с
камерата извади от ритъм
Медведев и той отстъпи
на полуфиналите в Синси-
нати на Андрей Рубльов.
Сега нямаше форсмажор-
ни обстоятелства за
допуснатия от руснака
обрат, като Димитров
записа най-престижния си
успех през 2021 година.
Още по-похвалното е, че
той дойде не просто
срещу най-добрия и
постоянен тенисист (с
изключение на Новак
Джокович, но пък сърби-
нът бе разгромен именно

последните три сезона.
За Гришо това е първи

четвъртфинал на "Мас-
търс" от Рим 2020, когато

елиминира последовател-
но Джанлука Магер,
Йошихито Нишиока и
Яник Зинер, а отстъпи в
три сета на Денис Шапо-
валов. Това е и първа
победа над тенисист от
топ 2 на света от 2016-а
насам, когато отново на
американска земя, но в
Маями българинът срази
Анди Мъри.

Топ ракетата ни вече
може да се похвали с два
успеха над Медведев,
след като го бе побежда-
вал и в "Куинс" през
2017година. Григор Димит-
ров ще се изкачи с 2
места до 26-ото в светов-
ната ранглиста, а следва-
щият му противник в "Рая
на тениса" ще бъде осми-
ят поставен Хуберт Хур-
кач, който по-рано елими-
нира Аслан Карацев с 6:1,
6:3 за само 64 минути. ç

от Медведев на финала на
US Open), но и най-
успешният на твърди
кортове в САЩ през
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05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Малки истории
15.00 Когато сърцето зове - тв филм /3

сезон, 3 епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Светът на жестовете
16.45 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

Векилска
17.45 Избори 2021: Встъпителни клипове
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Последният печели - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.30 Гласовете на България
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 Октопод - тв филм /6 сезон,

5 епизод/ (12)
23.00 По света и у нас
23.30 Ханибал - тв филм /2 сезон,

4 епизод/ (16)
00.20 Светът и ние /п/
00.40 100% будни /п/
02.35 Култура.БГ /п/
03.30 По света и у нас /п от 20:00 часа/
04.25 Когато сърцето зове - тв филм

/3 сезон, 3 епизод/п/

bTV

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

даване с водещи Златимир Йочев и
Биляна Гавазова

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

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели"
13.10 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.50 "Доктор Чудо" - сериал, еп. 8
14.55 Премиера: "Буря от любов" - сери-

ал, с. 12, еп. 28
16.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с. 15, еп. 49
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

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

еп. 20
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.05 Премиера: "Опасно изкушение" -

сериал, еп. 64
21.00 "Фермата: Време за пробуждане" -

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

вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 8, еп. 13
00.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 9
01.00 "Като на кино" - предаване за кино
01.10 "Фамилията" - сериал, с. 2, еп. 14
02.20 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал, с. 14

bTV Action

05.15 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 18
06.00 Анимационен блок: "Приключенията

на котарака в чизми" - сериал, с. 3,
еп. 21 - 24

08.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 18
09.00 "Спенсър" - сериал, еп. 7

10.00 "Супергърл" - сериал, с. 4, еп. 22
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,

еп. 6
12.00 "Мисия Моят Дом" (2021) - преда-

ване за строителство, ремонти, об-
завеждане и дизайн, еп.6

12.30 "Беглецът" - екшън, криминален,
трилър (САЩ, 1993), режисьор Ан-
дрю Дейвис, в ролите: Харисън
Форд, Томи Лий Джоунс, Сила Уорд,
Джулиан Мур, Джо Пантолиано, Йе-
роен Крабе, Рон Дийн и др.

15.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 19
16.00 "Спенсър" - сериал, еп. 8
17.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 5
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,

еп. 7
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл"

- сериал, с. 5, еп. 1
20.00 Екшън в 8: "Ел Чапо" - сериал, еп. 6
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Американски тюлени"

- екшън, трилър (САЩ, 2000), режи-
сьор Йоси Вайн, в ролите: Джим
Фицпатрик, Грег Колинс, Тай Милър,
Джеймс Хикс, Велизар Бинев, Ба-
шар Рахал, Меглена Караламбова,
Ицхак Финци, Максим Генчев, Асен
Блатечки и др. [14+]

00.00 "Ел Чапо" - сериал, еп. 6
01.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,

еп. 7
02.00 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 1
03.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 5
04.00 "Спенсър" - сериал, еп. 8

bTV COMEDY

05.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
06.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 128
07.00 "Круд" /п./ - сериал
07.30 "Круд" - сериал, еп. 35, 36
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "Фитнес" /п./ - сериал
10.00 "Нощ в музея: Тайната на гробница-

та" - фентъзи, комедия, приключен-
ски (САЩ, Великобритания, 2014),
режисьор Шон Леви, в ролите: Бен
Стилър, Робин Уилямс, Оуен Уил-
сън, Стив Куган, Рики Джървейс,
Дан Стивънс, Ребъл Уилсън, Рами
Малек, Бен Кингсли, Дик Ван Дайк

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

сериал
14.00 "Фитнес" /п./ - сериал
15.00 "Преспав" /п./ - сериал
16.00 "Внимавай какво говориш" /п./ -

сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
17.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2019)
18.00 "Приятели" - сериал, с. 5, еп. 14, 15
19.00 "Преспав" - сериал, еп. 74
20.00 "Внимавай какво говориш" - сери-

ал, еп. 5, 6
21.00 "Татковци" - сериал, еп. 15
22.00 "Кухня. Война за хотел" - сериал,

с. 2, еп. 2, 3
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 4, еп. 9, 10
00.00 "Нощ в музея: Тайната на гробница-

та" /п./ - фентъзи, комедия, прик-
люченски (САЩ, Великобритания,
2014)

02.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" /п./
04.00 "Преспав" /п./ - сериал

bTV Cinema

05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,

с. 6, еп. 3
08.00 "Най-екзотичният хотел Мариголд

2" - комедия, драма (Великобрита-

ния, САЩ, 2015), в ролите: Джуди
Денч, Ричард Гиър, Силиа Имри,
Дейвид Стратеърн, Бил Най, Маги
Смит, Дев Пател и др.

10.30 "Случаите на Поаро" - сериал, с. 6,
еп. 4

12.30 "Цената на свободата" - трилър (тв
филм, Канада, 2017), в ролите: Кели
Уилямс, Ниъм Уилсън, Сарейн Бой-
лан, Конрад Коутс, Джъстин Мейдър

14.15 "Ченге за един ден: Мисия Маями" -
екшън, комедия (САЩ, 2016), в
ролите: Айс Кюб, Кевин Харт, Оли-
вия Мън, Кен Джонг, Нейдин Велас-
кес, Тика Съмптър, Глен Пауъл, Бен-
джамин Брат, Тайрийз Гибсън, Брус
Макгил и др.

16.15 "Последният ловец на вещици" -
фентъзи, екшън, приключенски
(САЩ, 2015), в ролите: Вин Дизел,
Роуз Лесли, Илайджа Ууд, Майкъл
Кейн, Армани Джаксън и др.

18.30 "Вещиците от Истуик" - фентъзи,
хорър, комедия (САЩ, 1987), в
ролите: Сюзан Сарандън, Джак Ни-
кълсън, Вероника Картрайт, Мишел
Пфайфър, Ричард Дженкинс, Шер

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Агент и 1/2" - екшън, комедия

(САЩ, 2016), в ролите: Кевин Харт,
Дуейн Джонсън, Ерън Пол, Ейми
Райън, Кумейл Нанджиани и др.

23.15 "Горещо кънтри" - музикален, драма
(САЩ, 2010), в ролите: Гарет Хед-
лънд, Гуинет Полтроу, Лейтън Мий-
стър, Тим Макгроу, Маршал Чапман,
Лари Уайт

01.30 "Приемлива жертва" - трилър (САЩ,
2018), в ролите: Тика Съмптър,
Джейми Лий Къртис, Бен Тавасоли,
Джеф Хефнър и др.

03.30 "Вещиците от Истуик" - фентъзи,
хорър, комедия (САЩ, 1987), режи-
сьор Джордж Милър, в ролите: Сю-
зан Сарандън, Джак Никълсън, Ве-
роника Картрайт, Мишел Пфайфър,
Ричард Дженкинс, Шер и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.15 "Черният списък" - сериал, сезон 6
/п/

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

ра) - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сери-

ал
16.00 Новините на NOVA

16.10 "Пресечна точка" - публицистично
шоу

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

левизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "All Inclusive" (премиера) - сериал,

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

ера) - риалити, сезон 3
22.30 "Братя" (премиера) - сериал, сезон

3
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Черният списък" (премиера) - се-

риал, сезон 6
00.30 "Скорпион" - сериал, сезон 4
01.30 "Нюанси синьо" - сериал, сезон1
02.30 "Сияйна луна" - сериал
04.30 "Изпитанията на живота" - сериал

/п/

Êèíî Íîâà

05.50 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 12 /п/

06.40 "За всичко е виновен енотът" -
драма с уч. на Брайън Кранстън,
Дженифър Гарнър, Виктория Бруно,
Елъри Спрейбери, Моника Лоусън и
др. /п/

08.50 "Загадки при разпродажби: Убийст-
во в ре минор" - мистери с уч. на
Лори Лафлин, Сара Стрейндж, Стив
Бачич и др. /п/

11.00 "Горещо маце" - комедия с уч. на
Роб Шнайдър, Ана Фарис, Робърт
Дейви, Матю Лорънс и др.

13.00 "В кадър"
13.40 "Астерикс на Олимпийските игри" -

приключенска комедия с уч. на
Жерар Депардийо, Кловис Корнияк,
Хосе Гарсия, Ален Делон, Беноа
Поелворде, Адриана Карембю /п/

16.00 "Кабелджията" - комедия с уч. на
Джим Кери, Матю Бродерик, Лесли
Ман, Джак Блек, Бен Стилър и др.

18.00 "Ямакаши" - екшън с уч. на Шарл
Перие, Малик Диуф, Шау Бел Дин,
Уилямс Бел и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 15

21.00 "Трансформърс: Отмъщението" -
приключенска фантастика с уч. на
Шая Лебьоф, Мегън Фокс, Джош
Дюамел, Тайрийз Гибсън, Джон Тур-
туро, Кевин Дън и др.

00.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 15 /п/

00.40 "Наказателят" - криминален екшън с
уч. на Джон Траволта, Томас Джейн,
Саманта Матис, Бен Фостър, Уил
Патън, Рой Шайдър, Лора Харинг

Тв програма - петък, 15 октомври 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.

Променливо
Днес ще бъде облачно и студено. Валежите на запад ще

спират, но в източната половина на страната ще продължи да
вали дъжд. Дневните температури няма да се различават мно-
го от минималните и ще са от 2-4 градуса по високите полета
до 10-12 по морския бряг.

Облачно, с превалявания в източните райони остава и в
събота. Температурите ще останат без съществена промяна.

Подобрение на времето започва в неделя. Отначало в Ду-
навската равнина температурите през деня ще се повишат и
ще достигнат стойности до около 15 градуса. Там ще има
временни разкъсвания и намаления на облачността.

В понеделник температурите ще се повишат още, но сутрин
ще има места с мъгли и ниски облаци.

Във вторник ще има места с температури, близки до 20
градуса. Облачността от северозапад ще се увеличи, но ще
бъде предимно средна и висока. В Дунавската равнина ще
духа слаб вятър от запад-северозапад.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Агент и 1/2" - екшън,
комедия (САЩ, 2016), в ролите: Кевин Харт,

Дуейн Джонсън, Ерън Пол, Ейми Райън,
Кумейл Нанджиани и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 196

ВОДОРАВНО: "Ангели чудовища". Жетон. Равинат.
Геров (Александър). Мирис. Лен. Макак. "ТТТ". Бин
(Алън). Паток. АВИА. Колев (Иван). Краев (Ганчо).
Палати. "Адлер". Ирина. Ае. Иан. Минар. Ликра. Нит.
Мерак. Ред. "Как". Бакар. Леви (Жул). Народ. Ко-
мар. Катани (Корадо). "Епепе". Катана. Орелек. ВА-
НЕТ. Полен. Раб. Тенис. ВАН. Вот. Налог. Дига. Во-
бан (Себастиян). Новалис (фридрих). Бас. Рамон
(Илан). Мана.
ОТВЕСНО: "Анжелика". Ина Макарова. Герен. Ли-
ник (Юрий). Танатос. Бетон. Карат. "На теб". Лов.
Потир. Банат. Нар. Дин. Малин. Марин. Тана. Мате.
"Алеко". Апел. Чурикова (Инна). Ираде. Ононо (Бен).
Дарак. Дакар. Полином. Повик. Клерк; Керес (Па-
ул). Вис. Аре. Лопен. Дам. Мин. Твари. Ремел. Вила.
"Щастие". Анева (Вихра). Елагин (Иван). Тат. Таван.
Дирак (Пол). НАСА.
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"Порцелан, защото"- изложба
на Женя Адамова
Пластики от порцелан по неповторим
начин показа художничката Женя
Адамова в галерия "Неси" в Бургас.
Авторката обича да експериментира с
различни техники. Тя е деликатен
наблюдател на заобикалящия ни свят с
неговото безкрайно разнообразие от
форми, ритми и цветове. "Порцелан,
защото" се откри на 13 октомври и
продължава до 3 ноември. Родена в
град Бургас през 1977 г. Завършва
Национална художествена академия
"Николай Павлович" с магистърска
степен в специалност "Порцелан и
стъкло."

Грузинското предложение за
"Оскар" е копродукция с България
Грузинското предложение за "Оскар" -
"Брайтън 4" на Леван Когуашвили, е
копродукция с България. Лентата скоро
ще видим и в киносалоните на Бълга-
рия, съобщават от "Арт фест". Преди
месец режисьорът Леван Когуашвили,
заедно с част от българския екип,
представи лично своя филм за първи
път пред българската публика. С тази
премиера беше открито есенното
издание на юбилейния 25-и "София
филм фест". "Брайтън 4" бе показан за
първи път на международния конкурс на
20-ия фестивал в Трайбека, Ню Йорк.
Получи призовете за най-добър между-
народен игрален филм, сценарий и
актьор (Леван Тедиашвили). След това
бе представен в Карлови Вари, Хайфа,
Ванкувър, Рейкявик и Анталия.
Филмът разказва за баща, бивш
състезател по борба, който изминава
пътя от Тбилиси до Брайтън Бийч в Ню
Йорк, за да помогне на сина си,
забъркал се в проблемни ситуации със
заеми и мафиоти. Копродукцията е
между Грузия, Русия, България, Монако
и САЩ, с подкрепата на "Национален
филмов център".

Íàêðàòêî

:
Âúçïèòàíèöè íà
àêàä. Ñâåòëèí
Ðóñåâ îòêðèâàò
èçëîæáà â Ëîâå÷

Юбилейна изложба "Съвре-
менното изкуство. 30 години
цвят и светлина" се откри в
Художествена галерия "Проф.
Теофан Сокеров" в Ловеч. Ек-
спозицията е от творби на ху-
дожници от ателието на акад.
Светлин Русев, възпитаници на
НХА. Поводът е 30 години от
тяхното завършване. Директо-
рът на галерията е Валентин
Узунов, който участва като ав-
тор.

Това е проект на фонда-
ция "Тракарт парк" - Пловдив
и вече е представена в Ка-
занлък, сега е в Ловеч и ще
завърши в Поморие. В нея
участват 13 художници с над
30 работи.

"Това са 13 колеги със сво-
ето светоусещане за живопис-
та, едни добри художници.
Събрахме се, направихме сво-
ите картини и това е резулта-
тът - 30 години след нашето
завършване. Колеги, които жи-
веят в Канада, в Швейцария,
също се отзоваха, дойдоха, за-
едно рисувахме, като че ли се
върнахме в ателието на акад.
Светлин Русев", каза дирек-
торът на галерията. Изложба-
та ще остане в галерията до
края на октомври. ç

Книгата "Символи в християнските мо-
зайки (образен справочник)" бе предста-
вена вчера в Епископската базилика на
Филипопол - Пловдив. Автор на най-голе-
мия справочник на раннохристиянските
символи, илюстриран с реални изобра-
жения на мозайки, е проф. Славик Таба-
ков.

Проф. Табаков, съпругата му д-р Ася
Табакова и дъщеря им Добринка Табако-
ва (един от най-изявените творци в съв-
ременната музика и резидентен компози-
тор на оркестъра на ВВС) са сред първи-
те дарители в кампанията "Подари си пти-
ца" за Епископската базилика. Те помог-
наха и за популязирането на Епископска-
та базилика в Англия веднага след нейно-
то откриване.

Включени са над 430 цветни снимки на
мозайки от 24 страни, които проф. Табаков

Ïðåäñòàâÿò êíèãàòà "Ñèìâîëè â õðèñòèÿíñêèòå
ìîçàéêè" â Ãîëÿìàòà áàçèëèêà

В основата на черно-белия филм е
разказ за деветгодишния Бъди, за него-
вото семейство в работническия район
на Северен Белфаст, където живеят про-

Êåíåò Áðàíà ïîêàçà ôèëìà ñè "Áåëôàñò"
íà Ëîíäîíñêèÿ êèíîôåñòèâàë

Красимира Стоянова
ще има съвместен кон-
церт с именития ни
пианист Людмил Ангелов.
Събитието е на 17 октом-
ври в зала "България"
като част от единадесе-
тото издание не фестива-
ла "Пиано екстраваган-
ца". Ще звучат творби от
Франц Шуберт, Рихард
Щраус и Сергей Рахмани-
нов.

На 3 декември в
лондонската зала
Cadogan Hall оперната
прима ще участва в
концертното изпълнение
на рядко представяната
опера Zingari от Руджеро
Леонкавало. Творбата е
създадена през 1912 г. по
поемата "Циганите" на А.
С. Пушкин. Диригент е
Карло Рици, а сред
изпълнителите са Карлос
Алварес (баритон), Лукас
Голински (бас баритон) и
тенорът Арсен Согомо-
нян, участник в майстор-
ския клас на Райна
Кабаиванска.

От 13 до 21 декември
ще продължи майсторс-

кият клас на Красимира
Стоянова в НМА "Проф.
Панчо Владигеров". През
август тя направи клас в
родния си град Велико
Търново. Инициативата
бе част от фестивала
"Сцена на вековете".
Общо 13 млади таланти
от България, Северна
Македония и Австрия, и
седем участници като
слушатели, бяха включе-
ни в инициативата.

Стоянова е гостуващ
преподавател в Универ-
ситета по музика и
сценични изкуства във
Виена. Красимира Стоя-
нова е родена във Вели-
ко Търново, но завършва
средното музикално
училище "Веселин Стоя-
нов" в Русе със специал-
ност цигулка. Своя про-
фесионален дебют като
оперна певица прави с
Джилда от "Риголето" от
Верди през 1995 г. в
Софийската опера. След
успешен дебют в Щаатсо-
пер Виена (1998) е анга-
жирана в ансамбъла на
театъра, където от 1999

до 2003 г. е щатна солис-
тка. От есента на 2003 г.
до момента е постоянен

гост солист там. Пяла е
във всички най-големи
оперни театри в света. ç

е събирал около 15 години. Изключително
малкото такива книги не включват мозайки
от България и другите балкански страни.
Над 20% от изображенията в Справочника

са от този регион и съпоставят тези трако-
римски мозайки с такива от Западна Евро-
па, Средния изток и Северна Африка. Тези
паралели показват уникалност на раннох-
ристиянските мозайки в Пловдив (особено
в Епископската базилика) и техния принос
в развитието на християнското изкуство и
символика. Значението на Римските импе-
ратори от Тракия и Илирия за превръщане-
то на християнството в основна религия на
цялата империя.

Книгата е написана за широката пуб-
лика и цели да запознае хората с христи-
янските символи, станали основата на
православната иконопис. "Символи в хрис-
тиянските мозайки (образен справочник)"
ще бъде преведена и на други езици с
цел да покаже на света ролята, която
Пловдив е имал в началото на християн-
ството. ç

замислят за нов живот в друга държава.
Брана завършва Кралската академия

за драматично изкуство. Сред най-извес-
тните му филми е "Хенри V", който режи-
сира, изпълнява главната роля и полу-
чава номинации за "Оскар" за най-добър
актьор и режисьор. Той е номиниран пет
пъти за "Оскар" и за "Златен глобус". Пе-
чели наградата "Еми" и три пъти "БАФ-
ТА".

Сравняват го със сър Лорънс Оливие
- един от най-великите актьори в исто-
рията. Самият Брана винаги е подчерта-
вал своето вдъхновение от Лорънс Оли-
вие. И той като него се специализира в
Шекспировите роли и създава богато ар-
тистично наследство от разнообразни ек-
ранизации и адаптации по шедьоври. ç

тестанти и католици. Действието се раз-
вива през 1969 г., когато в Северна Ир-
ландия се разразява конфликт, трупан
три десетилетия. Наричат го "Проблеми",
но детството внезапно завършва. На пра-
га застават безпаричие, безпорядък в об-
ществото, всичко застрашава семейст-
вото му.

"Тази история се случи, когато бях
около 9 години, когато внезапно се из-
мени всичко и ме засегна мен, къщата,
близките. И това е история за всичко
това", каза Брана. Оживяването на спо-
мените по време на снимките на филма
за него е "било и си остава много емо-
ционално". Белфаст е всичко което поз-
нава момчето, но родителите - артисти-
те Джейми Дорнан и Катрина Балф, се


