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Ñòåôàí ßíåâ:
110 ëâ. êîìïåíñàöèè çà
ìåãàâàò÷àñ íà 630 000

íåáèòîâè êëèåíòè

Намираме се в тежка пандемична ситуация и това не е спеку-
лация, а факт, заяви на брифинг премиерът Стефан Янев.
МС прие програма за компенсиране на небитови крайни кли-
енти на електрическа енергия, от която ще могат да се възпол-
зват над 630 000 небитови клиенти, които ще получат компен-
сация от 110 лв. на мегаватчас, съобщи премиерът Стефан
Янев. Бюджетът на програмата е 450 милиона лева, като ком-
пенсациите ще се изплащат до края на 2021 г., уточни той. ç
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Öåíèòå ùå ðàñòàò,
çàÿâè ôðåíñêèÿò
ôèíàíñîâ ìèíèñòúð
Цените на горивата,
енергията и стоките ще
продължат да растат и
през 2022 г., заяви
френският финансов
министър Бруно льо Мер.
"Мнозина продължават да
твърдят, че увеличението
на цените е временно. Но
всичко зависи от това
какво се има предвид под
тази дума. Лично аз не
виждам никакви перспек-
тиви за подобряване на
положението до края на
2022 г.", каза министърът.
По време на речта си той
обясни, че покачването
на цените е свързано с
недостиг на стомана,
алуминий, дървен матери-
ал, петролни продукти и
газ. Отговаряйки на
множество въпроси за
възможността французите
да компенсират рязкото
поскъпване на горивата,
Льо Мер подчерта, че е
"за" целенасочени мерки
за подпомагане на
семействата, най-засегна-
ти от икономическата
ситуация. ç
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Êàïèòàíúò
íà Áúëãàðèÿ
ñëîæè ìàñêà

Капитанът на националния
ни отбор по футбол
Георги Костадинов
поднови тренировки, но с
предпазна маска на
лицето заради оперирана-
та му скула. Халфът на
Арсенал (Тула) отново е
на терена, съобщиха от
руския клуб. 31-годишни-
ят Костадинов претърпя
интервенция в челюстно-
лицевата хирургия в
клиника в Москва.
Специалната маска, която
е направена в Словения,
е с родния трибагреник и
емблемата на Арсенал
(Тула) . Първоначалните
прогнози бяха Костадинов
да се завърне в игра три
седмици след операцията,
но все още няма катего-
ричен отговор дали ще се
спази този срок. ç

Áîðèñîâ
натрупал дълг от
5,5 млрд. лева

е ви ли стигнаха
близо две години
на тежки изкустве-
ни червени линии

млрд. лева, или с 5,5 млрд. лв. по-малко.
Дефицитът в подсектор "Централно управ-
ление" е в размер на 5,284 млрд. лв., или
4,4% от БВП. Подсектор "Местно управле-
ние" е реализирал излишък от 339 млн. лв.,
а подсектор "Социалноосигурителни фон-
дове" е реализирал излишък от 165 млн.
лева. Данните на НСИ показват, че брут-
ният вътрешен продукт на България се е
понижил през 2020 г., която беше първата
цяла година в условията на пандемия, до
119,951 млрд. лв. През 2019 г. той беше в
размер на 120,395 млрд. лв. ç

да видите, че това не
работи и народът не го
иска. Ето че агресията се
обръща.

Странно е днес точно
бившите управляващи да
критикуват по ковид
темите. Странно е как
сега прогресивните
либерали искат затваря-
ния и сертификати, след
като масовата опорна
точка сред тях през март
миналата година беше
"това е истерия, не ни
затваряйте". И правеха
палави интервюта с проф.
Мутафчийски. Ама всичко
това се забравя... Стран-
но е как поклонниците на
"науката" сега се радват,
че ще надделеят над Ганя
с ваксина, но иначе по
разните модни прогресив-
ни теми са "моето тяло -
мой избор". Странно е
днес сертификат да
въвеждат хора, които до
онзи ден бяха за либе-
рални мерки.

Намалете лицемерието
и партизацията!

Да, светът е в ненуж-
на истерия и прекали с
реакцията на вируса. Да,
зеленият сертификат е
почти дискриминация. Да,
тези ваксини май са по-
скоро добър имуностиму-
лант (ползвайте ги!). Уви,
ето това не може да се
промени - западният свят
е тръгнал към тези
сертификати и толкова. И
на мен ми е гадно.

Обратното обаче
означава утре да се
затворим всички.

Разберете, без
ваксина утре България ще
е гетото на Европа. Това
ли искаме!?

Смятам, че български-
ят народ е именно такъв
- далеч от крайностите.
Да, може да не изгаря от
желание да се ваксинира,
но утре няма и да
направи антиваксърски
погроми в размера, който
виждаме в други страни.

Две конкретни неща
могат да се направят, за
да намалее напрежение-
то. Да се признаят най-
накрая правата на онези,
които нямат ваксина, но
имат антитела. И да се
включи администрацията
в примера с ваксинира-
нето.

юджетът за миналата година, когато на
власт бе правителството на Бойко Бори-
сов,  е завършил с дефицит в размер на
4,78 млрд. лв. (4% от БВП). Това показва
рязка промяна във финансите на държа-
вата, след като през 2019 г. хазната беше
на плюс от 2,551 млрд. лева, показват окон-
чателни данни на Националния статисти-
чески институт (НСИ), публикувани вче-
ра. В същото време държавният дълг за
2020 г. се е увеличил до 29,602 млрд. лв.
За сравнение, през предишната година дър-
жавният дълг беше в размер на 24,085

"В страната има нов
сериозен проблем. Пред-
лагаме спешно решение.
Поради високите цени
на ток, газ, парно, ма-
сово хора минават на
дърва за огрев и се пре-
запасяват, изплашени
как ще изкарат зимата.
Това повиши търсенето,
цените скочиха неимо-
верно, а дървата изчез-
наха от складовете. От
юни досега увеличени-
ето е с близо 300%."

Това пише във Фей-
сбук лидерът на БСП

ÁÑÏ èñêà äà ñå ñïðå èçíîñúò íà äúðâà çà îãðåâ

Öåíèòå ñà
ñêî÷èëè ñ 300%,
àëàðìèðàõà
ñîöèàëèñòèòå

Корнелия Нинова.
Тя призовава прави-

телството незабавно да
спре износа на дърва за
огрев.

Ето поста на Нино-
ва: Правителството не-
забавно да спре износа
на дърва за огрев, за да
се намали цената им.

В страната има нов
сериозен проблем. Пред-
лагаме спешно решение.
1 244 068 домакинства
у нас се отопляват само
на дърва. Сега те са из-
правени пред невъзмож-

ност да си ги осигурят
за студените зимни ме-
сеци. Проверих и уста-
нових, че в последните
месеци се увеличава из-
носът от България. Има
решение за тези семей-
ства.

Служебното прави-
телство незабавно да
спре износа на дърва за
зимните месеци. Първо
трябва да осигурим топ-
лината за българските
семейства. Ако не по-
бързат, до дни ще е къс-
но", написа Нинова. ç

Първан
СИМЕОНОВ,
социолог
От Фейсбук
(Със съкращения,
заглавието е на ЗЕМЯ)

Вицепрези-
дентът
Илияна
Йотова

присъства
вчера на

церемонията
за полагане

на венци
и цветя

пред
паметника-
костница
на връх

Средногорец
по повод

109 години
от Балкан-

ската война
и освобож-
дението на
Родопите.

Áúëãàðèÿ å ïðåìèíàëà îò áþäæåòåí èçëèøúê êúì äåôèöèò ïðåç 2020 ã.
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Здравните власти
обявиха четири дни
отсрочка във връзка с
влязлото в сила днес
изискване на зелен
сертификат за посещение
на редица закрити об-
ществени места, съобщи
БНР. До неделя - 24
октомври, включително,
няма да бъдат налагани
глоби, а само ще бъдат
издавани предписания.
Там, където вече има
наложени глоби, те ще
бъдат отменени, коменти-
ра на брифинг министър
Стойчо Кацаров.

Освен това сертификат
за ваксинация вече ще
бъде издаван и след
първата доза, срокът на
сертификата за преболе-
дуване ще бъде удължен
от 6 на 12 месеца, а до
няколко седмици зеленият
сертификатът ще стане
задължителен и служите-
ли на държавата и общин-
ската администрация,
които работят с клиенти,
уточни министърът. Сро-
кът на зеления сертифи-
кат, който се издава на
преболедували от COVID-

Îòñðî÷êà â èçèñêâàíåòî
çà çåëåí ñåðòèôèêàò

19, ще се удължи от 6 до
12 месеца, бе съобщено
още на брифинга на
Министерството на здра-
веопазването. Това предс-
тои да стане ясно до края
на деня, уточни общест-
веното радио. Кацаров
поясни, че удължаването
важи за рамките на
нашата страна, не на ЕС.
Здравни експерти подк-
репят тази промяна,
която ще стане официал-
на по-късно, като бъде
обновена заповедта за
противоепидемичните
мерки. В нея ще бъде
добавено, че сертифика-

Äîêóìåíòúò ïðè
ïðåáîëåäóâàíå
ùå âàæè 1 ãîäèíà,
ñúîáùèõà îò
Çäðàâíîòî
ìèíèñòåðñòâî

ÖÈÊ: Íÿìà äà ñå èçèñêâà çåëåí ñåðòèôèêàò çà
èçáèðàòåëèòå è çà ÷ëåíîâåòå íà ÑÈÊ íà 14 íîåìâðè

Няма да изискваме сертифи-
кат при гласуване нито за изби-
рателите, нито за членовете на
СИК на изборите на 14 ноември,
съобщиха от ЦИК по повод нови-
те противоепидемични мерки. От
Комисията информираха, че във
вторник е сключен договор със
"Сиела Норма" за доставка на
следващите 1600 устройства за
гласуване. Те трябва да пристиг-
нат до 31 октомври. От ЦИК съ-
общиха още, че е сключен дого-
ворът и за хартиените бюлетини
и предстои отпечатването им - по
7,3 млн. за всеки от двата вота,
уточни Епицентър.бг. До момента
са подадени малко над 56 000 за-

явления за гласуване в чужбина,
обясни Росица Матева, говорител
на ЦИК. На сайта на Комисията ще
бъде качен симулатор на машин-
ното гласуване, а до ден ще бъдат
доставени 280 машини с инстали-
рана демо версия за гласуване.

Говорителят на ЦИК подчер-
та, че в 9398 секции в страната
ще има по две машини, а в 2119

тът за ваксина след
поставена първа доза ще
е валиден, стана ясно
още на брифинга.  До
няколко седмици се
очаква зеленият серти-
фикат да стане задължи-
телен и за служители на
държавната и общинска-
та администрация, които
работят с клиенти. За
болните, регистрирани с
бързи тестове, "Информа-
ционно обслужване" до
другата седмица най-
късно ще издава и серти-
фикати за хора, които са
преболедували след 1
декември 2020 г., но не са

Êîìïåíñàöèè çà ðîäèòåëè, èçëåçëè â íåïëàòåí
îòïóñê çàðàäè îíëàéí îáó÷åíèåòî íà äåöàòà ñè

имали възможност да се
сдобият с такъв документ.
Сертификатите с антиге-
нен тест ще са различни
от европейските с разли-
чен QR код и уникален
номер на защита. Заради
засилените темпове на
ваксинация Здравното
министерство е решило,
тъй като хората избират
еднодозовата ваксина на
"Янсен" - "Джонсън и
Джонсън"), при която
веднага се получава
сертификат, да се издава
и документ при поставяне
на първа доза от някоя
от останалите ваксини.
Този документ ще бъде
валиден като сертификат
в рамките на един месец
до поставянето на втора-
та доза, заяви още ми-
нистър Кацаров. Безплат-
ните COVID тестове,
които хората ще могат да
си правят в сертифицира-
ните лаборатории, ще
бъдат доставяни от РЗИ,
но ще са обвързани с
договор, който да опреде-
ли пределната им цена. Тя
още не е договорена,
коментира БНР.ç

Той беше дълго време в
състояние на кома. В начало-
то на септември бе изписан
от УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
и преместен в болница "Току-
да", където борбата за живота
му продължи. Владимир Каро-
лев изчезна на 9 май, докато
кара сноуборд в Пирин. Беше
открит малко по-късно от спа-
сителите в безсъзнание, при-
помни "Дарик радио".

Каролев е български ико-
номист, финансист, анализатор
и икономически коментатор.
Роден е на 31 юли 1961 г.
във Варна. През 1986 г. за-
вършва специалност "Между-
народни икономически отно-
шения" в УНСС в София. След
дипломирането си започва ра-
бота по разпределение във
външнотърговското дружество
"Рудметал". През 1993 г. се
дипломира със степен магис-
тър по "Бизнес администрация"
от Университета на Алберта в
Едмънтън, Канада. От 1993 г.
е консултант по приватизация
във всички страни от Централ-
на и Източна Европа. В Бълга-
рия е бил съветник по прива-
тизацията на повече от 30 про-
екта, сред които са проектите
на "Интербрю" за покупката на
"Астика", "Каменица" и "Пле-
венско пиво". Съветвал е Аген-
цията за приватизация за фаб-
риките за захарни изделия в
Своге и София, които са ку-
пени от концерните "Крафт
Якобс Сушард" и "Нестле". От
1993 до 1997 г. е мениджър и
старши мениджър на "Кей Пи
Ем Джи-Баренцгруп" във Ва-
шингтон, САЩ. От 1998 г. е
изпълнителен директор на кло-
на на инвестиционния фонд
"Европа кепитал мениджмънт"
(ECM) в София и управляващ
съсобственик на Балканската
консултантска компания. От 21
декември 2001 г. до септемв-
ри 2002 г. е член на Съвета
на директорите на "Българска
фондова борса-София". От ок-
томври 2003 г. до 22 март
2012 г. е общински съветник
в Столичния общински съвет.
От 3 юни 2007 г. до 6 юли
2012 г. е член на Политичес-
кия съвет на Национално дви-
жение за стабилност и възход
(НДСВ). На 23 октомври 2011
г. участва в изборите за кмет
на София като кандидат на
НДСВ. От 2014 до 2017 г. е
съветник на министъра на ико-
номиката Божидар Лукарски.
Има над 2500 публикации в
печатните и над 1200 в елек-
тронните медии, радиото и те-
левизията.

Ïî÷èíà
èêîíîìèñòúò

Âëàäèìèð
Êàðîëåâ

Ñêðúáíà âåñò

ще бъде поставено и второ уст-
ройство. За чужбина не е взето
решение. 6 наблюдателски орга-
низации са регистрирани до мо-
мента, както и 2 международни
организации - наблюдатели. Ня-
колко жалби са постъпили през
изминалата седмица, съобщиха от
ЦИК. По думите на Матева раз-
писките ще бъдат с различна дъл-
жина, за да се различават, дори
и сгънати. Те ще се пускат в една
и съща кутия. По темата с преб-
рояването на разписки Матева
уточни, че все още няма реше-
ние дали ще се прави на тези
избори. След сигнали за използ-
ване на език на омразата в со-

циалните мрежи от регистрирани
кандидати за президент и вицеп-
резидент, ЦИК призовава участ-
ниците в изборите към толерант-
ност. Матева обясни, че социал-
ните мрежи не са доставчици на
медийни услуги и поради тази при-
чина не са контролирани от ЦИК.
Въпреки това тя изрази катего-
рична позиция за недопустимост
на каквито и да е, под каквито и
да е било форми на разпростра-
няване на послания с антисемит-
ска и ксенофобска насоченост,
насаждащи етническа омраза,
дискриминация и разделение в об-
ществото в хода на предизбор-
ната кампания. ç

Родителите на деца до 14 го-
дини, които не посещават учили-
ще, детска ясла или градина за-
ради въведените противоепиде-
мични ограничения, имат право
на месечна целева помощ. Могат
да я получават само ако ползват
неплатен отпуск, защото не мо-
гат да работят дистанционно, ня-
мат възможност да ползват пла-
тен отпуск и не са в болничен,
припомнят от Министерството на
труда.

За семейства с едно дете раз-
мерът на помощта е равен на ми-
нималната работна заплата - 650
лв. За семейства с две и повече
деца помощта е 150% от размера
на месечната минимална работна

заплата, или 975 лв. Конкретната
й стойност се определя за всеки
месец поотделно съобразно броя
на дните, в които в училището/
детското заведение са въведени
противоепидемични ограничения,
които не могат да надхвърлят дни-
те, в които работещият родител
ползва неплатен отпуск.

В случай че дистанционното
обучение е въведено за срок над
10 работни дни от месеца, по-
мощта се получава в пълния й
размер. Ако ограниченията са за
срок от 6 до 10 работни дни от
месеца, за семейства с едно дете
размерът на помощта е 325 лв.,
а за семейства с две и повече
деца -  487,50 лв. При въведени

ограничения до 5 работни дни от
месеца семействата с едно дете
ще могат да получат 162,50 лв.,
а тези с две или повече деца -
243,75 лв.

Помощта се отпуска на се-
мейства, в които средният до-
ход на човек през месеца, в кой-
то училищата, детските ясли или
градини са затворени заради
COVID-19, е по-нисък или равен
на 150% от минималната зап-
лата, или 975 лв. Това означа-
ва, че за да има право на така-
ва подкрепа от държавата, се-
мейство с едно дете трябва да
има общ доход до 2925 лв., а с
две деца - до 3900 лв.

Право на такава финансова

подкрепа имат родителите, кои-
то са останали без работа, но
нямат право на обезщетение за
безработица или неговият раз-
мер е по-нисък от 975 лв. По-
мощта може да се ползва и от
самоосигуряващи се, които не
могат да работят поради проти-
воепидемичните ограничения.

Месечната целева помощ се
отпуска въз основа на заявле-
ние-декларация, подадено в Ди-
рекция "Социално подпомагане"
по настоящ адрес най-късно до
края на месеца, следващ месе-
ца, за който в училището/детс-
кото заведение са въведени ог-
раничения във връзка с извън-
редното положение.ç
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"БСП за България" под-
писа споразумение за съв-
местно явяване на парла-
ментарните избори с ПП
"Подем", Българска земедел-
ска партия, ПП "Българска
пролет", ПП "Българска ле-
вица", ПП "Движение за со-
циален хуманизъм", ПП "Съ-
юз за отчеството" и Социа-
листическа партия Българс-
ки път, увеличавайки голя-
мато ляво обединение с още
7 политически партии.

"Благодаря Ви, че сме за-
едно. На предишните избо-
ри нашата коалиция беше
със 17 формации, сега сме
21. Ще се радваме всички
активно да участват във
формирането на политики-
те на "БСП за България" в
следващото Народно събра-
ние", заяви заместник-пред-
седателят на БСП Атанас За-
фиров.

Пред новите партньори
Зафиров обяви, че другата
седмица предстои лявото
обединение  да се разрас-
не с още 8 граждански дви-
жения и организации.

"Три пъти тази година пи-
таме българските граждани
едно и също нещо, и два пъ-
ти те дават приблизително
един и същ отговор. Сега си
мисля, че заради размест-
ването на пластовете отго-
ворът ще бъде различен",
прогнозира резултата от из-
борите на 14 ноември Алек-
сандър Симов - водач на
кандидатдепутатската листа
на "БСП за България" във
Враца.

В предаването "Актуално
от деня" по БСТВ Симов
припомни: "Половин година
ние живяхме с едно изкуст-
вено медийно разделение:
партии на протеста - краси-
ви, млади, напомпани, и пар-
тии на статуквото, към кои-
то т. нар. партии на протес-
та се опитваха да причис-
лят БСП. Видя се, че това
разделение е фалшиво, то
е смешно, защото т. нар.
партии на протеста се из-
дъниха в два парламента.
Невъзможността да съста-
виш кабинет, макар да имаш
достатъчно на брой депута-
ти за редовно правителст-
во, доведе до политическа
криза". Той заяви, че по-ско-
ро има телевизионни и ре-
ални партии, а БСП е от ре-
алните.

Топ темата на последни-
те 6 месеца според Симов
е актуализацията на пенси-
ите, която е поставяна от
БСП от години. "В 46-ото НС
ние казвахме: "Карайте се
колкото искате, но дайте да
помислим за пенсиите с ог-
лед на това какво идва в
страната". И мисля, че до-
карахме тази битка донякъ-
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де, но и че до края на годи-
ната пенсионерите ще ви-
дят актуализирани пенсии-
те си. Хората оцениха то-
ва".

Кандидат-депутатът под-
черта: "Ние сме единстве-
ните, които имаме конкрет-
на програма за първите 100
дни управление, а не праз-
ни приказки. Срещу нас се
изправят едни партии, кои-
то дори медиите не ги пи-
тат какви идеи имат. При-
мерно, не съм видял някой
да попита Кирил Петков,
Асен Василев, Мая Маноло-
ва, Христо Иванов какво
правим, за да помогнем на
домакинствата след високи-
те сметки за ток? Те до ут-
ре могат да ни говорят за
почтеността в политиката.
За мен почтеност в сегаш-
ната ситуация означава -
имам идея как да помогна
на хората и ще я защита-
вам. Къде са техните идеи
за промяна в здравната
система - един от наболе-
лите проблеми, който зее
като незараснала рана?
Идеите им за икономичес-
ко развитие? Единственото,
което чух, е, че с десни по-
литики ще постигаме леви
цели. Това е смешно".

Симов критикува и кон-
кретно Мая Манолова, за
която каза, че заимства иде-
ите на БСП и ги смазва в
нейната популистка мелни-
ца.

"БСП е единствен носи-
тел на социалната идея.
Всички останали са в дес-
ния ъгъл", посочи Алексан-
дър Симов.

"ИТН се провалиха в
много важна стратегическа
задача. Хората им гласува-
ха доверие, защо и как -
това е обект на отделен раз-
говор, да изчегъртат Бори-
сов. Те не постигнаха това.
Тяхната издънка доведе до
това, че ГЕРБ продължават
да бъдат заплаха за българ-
ската вътрешна политика -
те не са си тръгвали от мес-
тната власт. Най-лошото е,
че ГЕРБ се върнаха в пози-
цията си като първа поли-
тическа сила, защото тях-
ната клиентела видя, че сла-
бостта на партиите на про-

Събития
 1633 г.- Китайската
династия Мин побеждава
Холандската източноиндий-
ска компания в битката в
залива Люолуо, най-
голямото китайско-европей-
ско стълкновение преди
Опиумните войни.
 1721 г. - Руският цар
Петър I се обявява за
император.
 1883 г. - В Ню Йорк е
открита Метрополитън
Опера - най-известният
оперен театър в САЩ.
 1898 г. - Светия синод
на Българската православна
църква решава да реализи-
ра синодален превод на
библейския канон на
Светото писание.
 1913 г. - При взрив в
мина в Ню Мексико (САЩ)
загиват 263 миньори.
 1935 г. - В СССР е
въведено военното звание
маршал.
 1962 г. - Карибската
криза: президентът на САЩ
Джон Ф. Кенеди съобщава
в реч пред нацията, че
американски разузнавател-
ни самолети са открили
съветско ядрено оръжие в
Куба и че е дал заповед за
морска "карантина" на
островната държава.
 1964 г. - Жан-Пол
Сартър е удостоен с
Нобелова награда за
литература, но отказва да я
получи по причини от
етичен характер.
 2008 г. - Индия започва
своята първа лунна мисия -
"Чандраян-1".
Родени
 1811 г. - Ференц Лист,
унгарски композитор
 1844 г. - Сара Бернар,
френска драматична
актриса
 1887 г. - Джон Рид,
американски журналист и
публицист отразявал
октомврийската революция
и един от основателите на
Комунистическата партия
на САЩ
 1903 г. - Златьо Бояджи-
ев, български художник
1914 г.
 Славчо Трънски, българс-
ки антифашист, генерал и
политик
 1919 г. - Дорис Лесинг,
британска писателка,
Нобелова лауреатка
 1929 г. - Лев Яшин,
съветски футболист
 1943 г. - Катрин Деньов,
френска актриса
Починали
 1883 г. - Майн Рид,
американски писател
 1989 г. - Денчо Знеполс-
ки, български антифашист и
генерал
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теста е, че почват да си мис-
лят, че имат още един шанс.
Нашата задача е да не поз-
волим това", категоричен бе
Симов.

Симов потвърди: "Гласът
за БСП е гаранция, че мо-
делът "Борисов" ще продъл-
жи да бъде разграждан, и
гаранция за това, че след
разграждането ще предло-
жим модел на социална дър-
жава".

"Една от основните при-
чини да искаме оставката
на министъра на здравео-
пазването Стойчо Кацаров
е, че той не успя да "пречу-
пи" политиката на ГЕРБ, са-
мо че в друга тоналност. Та-
зи криза започна още от ми-
налата година от неадекват-
ния начин, с който ГЕРБ ад-
ресира цялата ковид криза
- и в медицинския смисъл
на думата, и в социалния й
смисъл. Служебният кабинет
не можа да обърне тенден-
цията. Служебният кабинет
не можа да предприеме
адекватна и смислена кам-
пания за ваксинацията", та-
ка коментира Симов пози-
цията на Изпълнителното
бюро на БСП, с която бе
поискана оставката на ми-
нистър Кацаров. Според со-
циалиста у нас има меди-
цински фашизъм и той да-
тира от края на 90-те годи-
ни, когато направихме бол-
ниците търговски дружест-
ва и с точно с този меди-
цински фашизъм трябва да
се борим. "Направихме бол-
ниците фирми, лекарите сче-
товодители и търговци, и то-
ва е голямата битка, която
трябва да водим", изтъкна
Симов.

"Зеленият сертификат е
дискриминация, защото до-
ри и да приемем, че е пра-
вилната стъпка, не можеш
да я въведеш от днес за ут-
ре при ниското ниво на вак-
синация. Подобна стъпка
трябваше да бъде добре ра-
зяснена и да бъде даден по-
не един месец, за да могат
хората да решат дали искат
да се ваксинират или не.
Правейки го по този начин,
ти нагнетяваш допълнител-
но напрежение в общество-
то", заяви Симов и изрази
мнение как действията на
здравния министър влияят
на кандидат-президентската
кампания: "Тази позиция на
БСП не е огън срещу пре-
зидента, не е стрелба в не-
говия гръб. Точно обратно-
то - с подобни действия
здравният министър буквал-
но работи срещу президен-
та, тъй като всички дейст-

вия на служебния кабинет се
приписват на Румен Радев.
Ние се опитваме това да
предотвратим - не можеш да
взривиш обществото по то-
зи начин".

По думите на Симов па-
никата със "зелените серти-
фикати" измества главната
тема какво правим с болни-
ците.

"Много тежка ще бъде зи-
мата. Ненапразно ние сме
предвидили компенсации за
домакинствата, за да могат
да посрещнат тази криза. Но
въпросът не е само в мер-
ките, които ще предприемем
да защитим хората, за да не
се почувстват ударени от те-
зи високи цени. Да си при-
помним коя беше партията,
направила референдум за
АЕЦ "Белене", която настоя-
ваше за "Южен поток", коя-
то каза, че трябва да има
Бургас-Александруполис. По-
не един проект да беше осъ-
ществен, ситуацията днес
щеше да бъде по-различна.
През цялото време защита-
вахме националната кауза.
България сега щеше да има
нови ядрени мощности, ев-
тин ток", припомни Симов.
Той изтъкна и предложения-
та на БСП: "Ние предлагаме
помощ на домакинствата от
200 киловатчаса, която дър-
жавата да покрие. Това е
мярка, която се прилага в
много страни. Временно сва-
ляне на ДДС за енергоноси-
телите от 20 на 9% и нама-
ляване на ДДС на малката
потребителска кошница съ-
що от 20 на 9%. Сега е вре-
мето да седнем и да се раз-
берем за стратегическите
проекти на българската енер-
гетика, защото трябва да
имаме постоянни енергийни
мощности. Политиката "Как-
вото ни кажат началниците"
вече дава своите отровни
плодове. Държавата е тази,
която може и трябва да се
намеси в кризисна ситуация
и сега бизнесът го разбра",
отбеляза Александър Симов.

Той открои три проблема
в област Враца, където е во-
дач на листата на левицата:
"Обезлюдяването на Северо-
запада поради много причи-
ни и липса на възможности.
БСП има предложения в та-
зи посока. Здравеопазване-
то - закрити болници в мно-
го градове. Топ въпросът е,
че хората нямат транспорт -
от селото не могат да стиг-
нат до общинския център, за
да си купят лекарства. Не мо-
жем да твърдим, че сме мо-
дерна държава, а хората да
живеят в този феодализъм".ç
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Фирма "ЕТ Карбоника
Плюс - Радостина Петро-
ва", град  Сливница, прите-
жава високотехнологична
оранжерия за отглеждане
на краставици. Оранжери-
ята е истински семеен биз-
нес на Радостина и съпру-
гът й Петър Петров. По-
мощ оказват и родители-
те, които взимат участие
в немалкото дейности в
оранжерията.

Сред основните факто-
ри за новото развитие на
семейния им бизнес е реа-
лизирания от тях проект
по подмярка 4.1 от Програ-
ма за развитие на селски-
те райони ПРСР (2014-2020
г.). Той е на стойност над
1,1 млн. лева и е за изграж-
дане и оборудване на обс-
лужваща сграда в мест-
ност "Шабаново поле" в
землището на Сливница.

За храненето на расте-
нията са използвани специ-
ални продукти за хидропон-
но отглеждане. Културата
е с посевна норма 1 500
растения на декар. Уникал-
ните свойства на сорта
краставици Hi Force F1 от
иновативната серия Hi
Revolution позволява ведна-
га след разсаждането да се
удвои броят на стеблата

Срещу сегашните и утрешните трудности - решителност и
споделени отговорности с помощта на европейските средства
Семейна оранжерия в Сливница прилага модерните европейски практики на базата на проект по подмярка
4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" по Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.)

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

до 3000 стебла на декар,
съответно се постига по-
висок добив. Инвестицион-
ното предложение на Ра-
достина и Петър е биоло-
гично ориентирано, сериоз-
но и амбициозно замислено.
Те изграждат предприятие
със склад за преработка и
съхранение на плодове и зе-
ленчуци. То е  разположено
върху 1504 кв. м. Планове-
те на собствениците са
тук да се преработват
различни сезонни плодове и
зеленчуци, като основно се
предвижда производство
на печени или замразени зе-
ленчуци. Другото направ-
ление е и преработката на
различни видове плодове,
които след прибирането
им се поставят в хладилна
камера за предохлаждане.
Посредством проекта из-
градихме модерна оранже-
рия, разказва Радостина и
обясни, че съоръжението
притежава собствен кли-
матичен контрол. Регули-
раме температурата и
влагата за отграждането
на културите.

Семейството е решило
да кандидатства с нов про-
ект по Програмата за пос-
трояването на собствена
централа със слънчеви ба-

терии, която ще осигуря-
ва енергия през нощта. С
това семейство Петрови
ще оптимизира енергийни-
те високи цени и ще нама-
лят разходите за тях. Дру-
гото изготвено предложе-
ние е за подгряване на ко-
реновата система на рас-
тенията. Те обмислят и
поставянето на лед-лампи,
които ще намалят време-
вия период от разсаждане-
то до брането. Проектите
са точно по специалност-
та на Петър, който е бил
специалист в енергетика-
та. Радостина пък сега
трупа знания и умения, за-
щото учи трета година Аг-
рарния университет в

Пловдив. За семейната
оранжерия работят освен
родителите и двамата им
сина - 11 годишните близ-
наци и още 6 човека. Спо-
ред Петър те ги приемат
като истински членове на
неговото семейство - и в
работата, и в почивките,
и в ежедневието. За този
оптимистичен резултат
решаващ принос има въз-
можността, дадена на бъл-
гарския фермер по линия на
подмярка 4.1 "Инвестиции
в земеделски стопанства"
на ПРСР (2014-2020 г.), ко-
ято дава възможност на
малкия и среден агробизнес
да постига своите големи
цели.

 "Задълбочава се опас-
на тенденция заради
високите цени на храните.
Спадането на разнообра-
зието на храни в потреби-
телската кошница води до
предпочитането на храни с
по-ниски цени", коментира
доц. Десислава Димитрова
от Института по биоразно-
образие и екосистемни
изследвания при БАН, в
ефира на БлумбъргТВ.
"Качествените храни не са
евтини. Възможността да
се постигне ниска цена на
храната е резултат на
земеделието или от несп-
раведливо заплащане на
производителите на тези
храни." Според нея влоша-
ването на качеството на
хранене води в дългосро-
чен план до това отново
да сме първи в ЕС по
сърдечносъдови заболява-

Êóïóâàìå âñå ïî-íåêà÷åñòâåíè õðàíè,
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Âëîøàâàíåòî íà êà÷åñòâîòî íà õðàíåíå îòíîâî ùå
íè íàðåäè  íà ïúðâî ìÿñòî â ÅÑ ïî ñúðäå÷íîñúäîâè
çàáîëÿâàíèÿ è ñâúðçàíè ñ õðàíåíåòî áîëåñòè

ния и свързани с хранене-
то болести. Българинът в
последните години не
консумира достатъчно
плодове и зеленчуци.
Имаме малко национално
производство, но произве-
деното не стига до пазара.

Пазарът показва, че
цените на храните все
повече се повишават.
Причините за по-високите
цени на храните по света
и в България са комплекс-
ни. България не е автоном-
на държава по отношение
на храните и няма как да
не отразява световните
тенденции. По отношения
на храните ние разчитаме
много повече на внос, а
това създава допълнителни
трудности, допълни още
доц. Димитрова.

Световните цени на
храните са се покачили за

втори пореден месец през
септември и са достигнали
10-годишен връх, стимули-
рани от поскъпването на
зърнените култури и
растителните масла,
съобщи наскоро организа-
цията по прехрана и
земеделие към ООН.
Индексът на цените на
храните на ФАО, който
проследява международни-
те цени на най-търгуваните
хранителни стоки, достигна
130 пункта миналия месец.
Това е най-високата стой-
ност от септември 2011 г.
- на годишна база цените
са се повишили с близо
33%.

Според нея повишава-
нето на цените на стоките
с кризата в резултат на
пандемията от коронавиру-
са, както и локалните
фактори. Дори реколтите

на някои от зърнените
култури като пшеницата
през годината да са добри
и рекордни, цените вероят-
но се повишават, защото
суровината се изнася.

В света най-засегнатите
общности са тези, които
зависят от индустриално
произведената храна,
коментира още доц. Ди-
митрова. Те нямат свобо-
дата да избират храна и
се купува това, което им
се предлага, на съответни-
те цени. Небалансираното
развитие на индустриално-

то производство на храни
и небалансираното му
разпределение е една от
причините за поскъпване-
то на цените на храната,
категорична бе доц. Десис-
лава Димитрова. ç
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Изложбата ви потапя в
артистичната вселена на
една от големите фигури на
изкуството на 20-и век в
Северна Америка. Парижки-
ят център "Помпиду" предс-
тави първата ретроспектива
във Франция на Джорджия
О'Киф (1887 - 1986) - една
от големите фигури на
изкуството на 20-и век в
Северна Америка.

Изложбата от около
стотина картини, рисунки и
снимки предлага пълен
преглед на нейната карие-
ра. Джорджия О'Киф умира
на 98 години и съпреживя-
ва основните естетически
авантюри на миналия век.
През 20-те години тя е сред

Джорджия О
,
Киф в Център „Помпиду“

ционизма през 60-те годи-
ни. Изложбата е съставена
с подкрепата на водещи
обществени и частни
колекции, предимно север-
ноамерикански - Музея на
Джорджия О'Киф в Санта
Фе, Музея на модерното
изкуство и музея "Метропо-
литън" в Ню Йорк, музея
"Уитни" за американско
изкуство, Института по
изкуство в Чикаго, музея
"Тисен Борнемиса" в Мад-
рид. Откритите пространст-
ва и флуидност в изложбата
показват артистичния път
на Джорджия О'Киф хроно-
логично, от ранната "кос-
мическа" треска, до метро-
полисите и селските пейза-

жи през 20-те и 30-те
години на миналия век и
гледките в Ню Мексико,
където се установява след
Втората световна война.
Освен цветята, които я
правят известна, изложбата
"Джорджия О'Киф" показва
сложността и богатството
на творчеството й. От
небостъргачите в Ню Йорк
до плевните и костите от
добитък - тя непрекъснато
се преоткрива през десети-
летията. Макар и растения-
та да са постоянно вдъхно-
вение за нея, изложбата я
поставя в традиция, кореня-
ща се в любовта към
природата, наследена от
Романтизма.

Семейството на Маркес да-
ри събраните от разпродаж-
бата пари на мексиканска
фондация, която се грижи за
здравето и прехраната на де-
цата на коренното население.

Носителят на Нобелова
награда за литература почи-
на преди седем години.

Около 400 дрехи, принад-
лежащи на Маркес и на по-
койната му съпруга Мерседес,
са продадени, обяви внучка-
та Емилия Гарсия. Тя обяс-
ни, че някои от тях "носят
малки следи от битието му на
писател" като сако, чийто
джоб има следа от мастило
от химикала, с който Маркес
е давал, Разпродажбата се
състоя на 20 октомври по вре-
ме на откриването в Мексико
на нов културен център. Той
се помещава в сградата, къ-
дето е живял авторът на "Сто
години самота".

Семейството на Маркес да-

Продават дрехи на
Габриел Гарсия Маркес
с благотворителна цел

"Пасиансът на арханге-
лите" разказва за семейство,
въвлечено в поредица от
конфликти, тайни, обрати,
мистерии и суеверия. "Чо-
вешкият свят, разделен на
черно и светло, ад и рай, лъ-
жа и истина, его и душа, се
разкрива чрез история, на-
ситена с предизвикателства
и болка", споделя Мария Ла-
лева.

Главната героиня Юсти-
на минава през изпитания,
срещи и раздели, преди да
създаде семейство и да оси-

„Пасиансът на архангелите“ - книга за греха и покаянието

Това се случва чрез майс-
торските ръце на руската ху-
дожничка Елена Адамова. Тя
е творец от Санкт Петербург,
за която зографството е същ-
ността на духовния й път.

В България я довежда лю-
бовта към българин, станал
неин съпруг преди 41 годи-
ни. Започва да рисува икони
в началото на 80-те, първо-
начално за приятели, а десе-
тилетие по-късно започва да
се занимава с иконопис и
професионално.

Това, което притегля най-
много на сърцето й са стено-
писите и реставрацията на
черкви и параклиси. От 2000
година насам е изографиса-
ла над 20 църкви.

"Това е може би мисия и
съдба - да правя нещо ед-
новременно и за хората, и

основоположниците на
американския модернизъм,
след това през 30-те участва

в търсенето на идентичност,
характерно за САЩ, преди
да стане пионер на абстрак-

ри събраните от разпродаж-
бата пари на мексиканска
фондация, която се грижи за
здравето и прехраната на де-
цата на коренното население.
Гарсия Маркес почина през
април 2014 г., на 87-годиш-
на възраст, в столицата на
Мексико, където изкара част
от живота си.

Името на колумбиеца, но-
сител на Нобелова награда е
написано със златни букви в
историята на литературата на
ХХ век. Неговите книги се
обичат и се четат по целия
свят. Чудни легенди и при-
казки, небивалици и притчи
разтварят границите на реал-
ното до фантастично, затова
той има принос за формира-
не на "магическия реализъм".
Да си спомним "Любов по
време на холера", "Никой не
пише на полковника", "Сто
години самота", "За любовта
и другите бесове".

Балшанската "Св. Параскева" засиява
след сто години

за небесата, и най-важното
- за душата." В свободното
си време се отдава на ико-
ните, които рисува върху
дърво, останало от старите
олтари на реставрираните
храмове. Съдбата сама я от-
вела в софийското село Бал-
ша, в подножието на Стара
планина, докато си търсела
място където да живее. Хо-
рата от селото я наели да
зографиса черквата им "Све-
та Параскева", построена
през 1920 г. до стар храм,
който датира от Среднове-
ковието.

Тъй като мазилката по
стените буквално падала, тя
сама със свои средства и доб-
роволен труд ги измазала и
шпакловала, преди да изри-
сува ликовете на светиите и
сцените от Евангелието: "За

цялата църква няма средст-
ва и за да се довърши, е ху-
баво да се намерят спонсори
- отбелязва Елена Адамова.
- Надявам се да се намерят
добри хора, които да помог-
нат това дело да продължи.
Мястото е благодатно, а ду-
шата ми го избра не заради
комфорта на тялото. Тук в
двора има още един храм,
също посветен на св. Петка.
Идваха археолози да го про-
учват и казаха, че основата
му е още по-стара. Подът е
от мозайка, каквато имат са-
мо две църкви в България.
За да бъде съхранен като па-
метник на културата, над не-
го е направен навес, още от
Людмила Живкова. Място-
то наистина е необикновено,
заредено със святост, и хо-
рата го усещат."

нови две момичета. Съдба-
та й е отредила дарбата да
разгадава стъпките на чове-
ка, редейки пасианс с тесте
старинни странни карти, и
да разкрива отклоненията на
хората от предначертания
план на душите им.

Животът я сблъсква с
рождената майка на двете й
осиновени дъщери, на коя-
то тя разкрива тайните си,
преди да умре. Конфликтът
между двете сестри, оплете-
ни в любовен триъгълник,
и съдбата на извънбрачно-

то дете, родено от забране-
на любов, са в основата на
тежки избори и сериозна
вътрешна трансформация на
останалите герои. Огромна
роля в историята изиграва
изхвърленото на улицата ку-
че, което не просто спасява
живота на един от главните
герои, но и го провокира да
открие истинските ценности
в живота.

Името на Мария Лалева е
известно в съвременната
българска литература още с
излизането на стихосбирките

"Личен архив" (2013) и "Не
съм ви ближна" (2016), кои-
то претърпяват няколко пре-
издания през годините. Но
истинска популярност и лю-
бов й донася романът "Жи-
вот в скалите". Макар да из-
лиза през октомври 2018 г.,
само за три месеца се прев-
ръща в бестселър на година-
та според класацията на "Хе-
ликон". До днес "Живот в ска-
лите" е продаден в тираж над
120 000 екземпляра и продъл-
жава да е в класациите за
най-продавани книги.
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„Майстора и Маргарита“ - магията
и уникалната съдба на романа

"Майстора и Маргарита  на
Булгаков е мистичен роман,
свързан с редица загадъчни
истории. Монументална работа
на автора, в която липсват слу-
чайни персонажи и събития.
Ръкописите  горят. Това доказва
Михаил Булгаков, който изгаря
първият ръкопис на романа си.

Неслучайно той смята себе си
за продължител и приемник на
Гогол. Неговият учител също
изгаря  втората част на "Мъртви
души". Персонажите в романа се
раждат неслучайно. Във всеки
жител на Москва има черти от
неговите персонажи - писатели,
съседи, колеги на писателя.
Първообразът на Анушка напри-
мер е на съседка на Булгаков в
комуналната квартира - Анна
Петровна Горячева. Нейната
поява винаги вещае скандали и
неприятности. Този образ често

Нова табела посреща туристи
и поклонници край Крепчанския
скален манастир. Тя бе поставена
в края на тридневната Междуна-
родна научна конференция 15-17
октомври, на която община Опака
бе домакин, съобщи Мирослав Ге-
оргиев - уредник в Регионалния ис-
торически музей в Търговище, от-
дел "Опака".

Форумът на тема "Светият отец
Антони от Крепчанския манастир:
1100 години монашество в българ-
ските земи". Със свои доклади, на-
учни разработки и съобщения са
участвали 25 специалисти от Бъл-
гария, Русия и Гърция, които раз-

Йоан Кукузел e църковен певец и
композитор, музикален теоретик и ре-
форматор на византийското нотно
писмо, при това светец. Предполага
се, че има български произход, тъй
като една от неговите композиции,
посветена на майка му, носи загла-
вието "Полиелей на българката". Тъй
като е надарен с прекрасен глас, съв-
ременниците му го наричат Ангелог-
ласния. Канонизиран е за светец.
Българската православна църква го
почита на 1 октомври. Българският
писател Добри Немиров пише рома-
на "Ангелогласният" (1938), посветен
на Йоан Кукузел.

Роден е вероятно от смесен брак
нейде из околностите на Драч, тога-
ва във Византийската империя, в пос-
ледните десетилетия на XIII век. По-
лучава своето образование в импе-
раторското певческо училище в Кон-
стантинопол, Византия. След това
отива в Света гора, където живее до
края на дните си. От времето на пре-
биваването му в Константинопол ид-
ва и неговото име "Кукузел". В мла-
дежките си години, като го попитали
какво е ял, той отговорил "кукия ке
зелия", опитвайки се да каже на гръц-
ки "бакла със зеле". Прекарва основ-
ната част от живота си в Света гора,
в манастира Великата Лавра. Обно-
вява византийската музика с българ-
ски интонации. Осъществява 2 ре-
форми - въвежда многогласието и

Гениален композитор и реформатор -
Йоан Кукузел

Нова табела посреща туристи и поклонници
край Крепчанския скален манастир

се появява в неговите творби под
различни имена.

Свитата на Воланд не е измис-
лица на автора. Неговите прибли-
жени имат първообрази в религи-
озните писания и митологии. В
Азазело се разпознава лесно
демонът на пустинята Азазел.
Това е паднал ангел, за който се
споменава още с датировка III век
до н. е. В писанието се казва, че
демонът дава оръжие на мъжете,
за да се плодят на земята войни.
Бегемот - не е забавно име на
котарак. Това е името на демона
на чревоугодието. Чете се за него
в Библията или в демонологията.
Може да приема много образи -
на котарак, вълк, куче и слон.

Михаил Афанасиевич работил
над романа "Майстора и Марга-
рита" 10 години. През цялото
време дописва и редактира
ръкописа. На корицата на пос-

ледната тетрадка той написва:
"Да допиша по-рано, преди да
умра". С това слага точка и
умира след четири седмици. Така
романът не е видял бял свят
цели 26 години.  Първото му
издание е от 1966 г. и е в съкра-
тен вариант за списание. За да
достигне романът до читателя,
основна заслуга има съпругата
му Елена  Шиловская, която в
тежките времена успява да запа-
зи ръкописа на романа.

В първата си редакция рома-
нът имал разни имена: "Черният
маг", "Копитото на инженера",
"Жонгльор с копита", "Синът на
В.", "Гастрол". Тя била унищоже-
на от автора на 18 март 1930 г.,
след като разбира, че пиесата му
"Кабала святош" е забранена.
През 1937 г. се появява добре
познатото заглавие "Майстора и
Маргарита".

глеждат темата за монашеството у
нас.

През октомври се навършват
1100 години от основаването на
Скалната обител край Крепча. Но-
вата табела представя синтезира-
но историята на манастира и про-
учванията на обекта досега. На дру-
гата страна в текст и снимки са
запечатани моменти от съвремен-
ното използване на манастира ка-
то поклоннически център. Могат
да се видят стари (черно-бели) кад-
ри от некропол, датиран от 9-10-и
и 12-15-и век, който се намира на
1,5 км от манастира в скалата в
посока село Голямо Градище.

Дизайнът и текстът са подбра-
ни от проф. Казимир Попконстан-
тинов от Великотърновския уни-
верситет, водещ на конференция-
та. Той е и археологът, който в
началото на 70-те години на 20-и
век изследва епиграфския матери-
ал по стените на манастира край
Крепча и публикува два надписа
на кирилица - с изключителен на-
учен интерес. Единият се смята за
най-ранно датирания на кирили-
ца в света. Скалният манастир
край Крепча е археологическа цен-
ност от национално значение и
се намира под закрилата на дър-
жавата.

усъвършенства старото невмено нот-
но писмо.

Сведения за неговия живот се чер-
пят от житието му, съставено в края
на XIV век. Препис от него се съхра-
нява в Народната библиотека "Св.
св. Кирил и Методий" в София.

Музикалната дейност на Йоан Ку-
кузел е твърде значима и популярна,
макар че не всички ръкописи, съдър-
жащи негови творби, са добре проу-
чени. Известни са 90 негови компо-
зиции. Най-прочутата му творба е
"Полиелей на българката", която е
посветена на майка му. Запазени са
много изображения, които подчерта-
ват неговата популярност.

Посмъртен роман на Джон льо Каре
излезе от печат във Великобритания

Майстора на шпи-
онските истории почи-
на на 12 декември ми-
налата година, на 89 го-
дини. Като обяви през
пролетта предстоящото
излизане на романа
Silverview, литературни-
ят агент на Джон льо
Каре обеща на читате-
лите да открият "харак-
терния му глас".

Джон льо Каре, чи-
ето рождено име е Дей-
вид Корнуел, почина на
12 декември миналата
година от пневмония.
Приживе той е дал съг-
ласие на синовете си
да публикуват романа.
По-малкият му син
Никълъс Корнуел, кой-
то е писател, е контро-
лирал издаването му.
"Като дебютиращ писа-
тел... беше много фрус-
триращо да видя колко
неизменно брилянтен е
той" - каза синът му.
Ник Корнуел потвърди,
че в архивите на баща
му има непубликувани
истории с Джордж
Смайли, предпочита-
ния му герой. От ро-
маните на Джон Льо

Каре са продадени над
60 милиона копия.
Джон льо Каре е писа-
тел, работил за британ-
ското разузнаване, пре-
ди да превърне опита
си в литературна фик-
ция с романи като "Ка-
лайджия, шивач, вой-
ник ,  шпионин" и
"Шпионинът, който
дойде от студа".  Той е
върхов майстор на еле-
гантния стил, умело
заплетената фабула и
остроумния диалог.
Познава отвътре света
на шпионажа и достой-
но продължава веков-
ната традиция, поста-

вена от Кристофър
Марлоу и доразвита в
наши дни от Греъм
Грийн, Съмърсет Мо-
ъм и Джон Диксън
Кар.

Автор на трийсети-
на романа, в които дей-
ствието неизменно се
развива в годините на
Студената война, Джон
льо Каре е работил за
МИ-5 и МИ-6 от 1950
до 1960 г. и е наясно с
действията, подбудите и
морала на професиона-
листите от този свят, ка-
къвто е разузнаването,
отбелязват издателите
от "Колибри".
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Захарий Княжески
е български възрож-
денски просветен
деец, книжовник,
фолклорист и драго-
ман (преводач и
посредник). Истинс-
кото му име е Жеко
Петров Русев.

Той е роден през
1810 г. в село Пиш-
мана - днес Княжевс-
ко, област Стара
Загора. Изучава
занаятите грънчарст-
во и сапунарство.
Учи в Стара Загора,
Търново, Света гора
и във Взаимното
училище в Габрово
при Неофит Рилски.

От 1832 г. учителс-
тва в Стара Загора.
Предприема пътешес-
твие из Близкия
изток, Африка и

Амася: Приказен град
на султаните
Захарий Княжески - създателят
на първата обществена
библиотека в България

На 95 г. Мел Брукс ще пише
продължение на "История на света"

Той е постоянен
гост-диригент на Вар-
ненската опера и но-
сител на Наградата
"Академик Марин Го-
леминов" 2021 г. На
16 октомври на дири-
гентския пулт застана
световноизвестният
български диригент
маестро Павел Балев.
Главен диригент на
филхармонията в Ба-
ден-Баден, както и на
Международната ака-
демия "Карл Флеш", в
сътрудничество с кон-
цертмайсторите на
Берлинската филхар-

В "Хофманови разкази" дирижира маестро Павел Балев

Познатият на бъл-
гарската публика автор
Владимир Шунев откри
самостоятелната излож-
ба в столичната галерия
"Париж" на 18 октомв-
ри - Деня на покрови-
теля на художниците св.
Апостол Лука. Заглави-
ето е "Златна есен" -
прекрасно обобщение
на темата, а зрителите
се наслаждават на топ-
ли пасторални пейзажи
и меки есенни природ-
ни картини.

Основен мотив в
настоящата експозиция
е пътят. Той прорязва
почти всички пейзажи
и води въображението
някъде навътре в дале-
чината и сякаш отвъд
картината. Няколко кар-
тини се казват "Ел Ка-
мино"- философска ин-
терпретация на пътя,

"Златна есен" на Владимир Шунев
в  галерия "Париж"

Балканския полуост-
ров. През 1837 г.
учителства в Габрово,
а през 1838 г. в
Търново. Завършва
образованието си в
Семинарията в
Одеса. През това
време развива актив-
на патриотична
дейност сред бълга-
рите. Захарий Кня-
жески приема руско
поданство и става
драгоман в Руското
вицеконсулство в
Търново, което по-
късно е преместено в
Русе.

Между 1845-1847 г.
събира от различни
институции и учреж-
дения в Русия книги,
учебни помагала и
печатарска машина.
Изпраща ги в Бълга-

рия. Издейства
стипендии за българ-
ските младежи и
девойки, за да учат в
Русия. Член е на
Одеския литературен
кръг, заедно с имени-
тите  будители Добри
Чинтулов, Найден
Геров, Иван Богоров,
Ботьо Петков. Взема
дейно участие в
просветна програма
за подготовка на
учители в новите
български училища,
начертана от Васил
Априлов. Така той
създава първата
обществена библио-
тека в България.
Регионалната библи-
отека в Стара Загора
носи неговото име.

Захарий Княжески
има заслуги за бъл-

гарския фолклор -
записва народни
песни, които по-
късно са включени в
сборника "Български
песни" на руски език
от 1855 г. Публикува
на руски език етног-
рафски статии "Оби-
чаи на българите
при сватба, раждане,
кръщаване на деца и
при погребения."
Сътрудничи на
"Журнал Министерс-
тва народного прос-
вещения", "Цариград-
ски вестник", "Маке-
дония", "Напредък".
Пише книги по
земеделски, езикови и
други въпроси. Орга-
низира курсове по
бубарство. Бори се за
земеделска просвета
на населението.

мония, от 2022 г. па-
ралелно ще започне
работа като музикален
директор на Операта в

Лимож, Франция.
Наред с многоброй-

ните си други награ-
ди, маестро Балев бе

удостоен неотдавна и
с Националната наг-
рада за принос в му-
зикалното изкуство,
носеща името на го-
лемия български ком-
позитор акад.  Марин
Големинов. Маестро
Балев води концерти-
те от есенното турне
2021 г. на оперната
прима Диана Дамрау,
която изпълнява бъл-
гарска ария от опера-
та "Мария-Десислава"
на Парашкев Хаджи-
ев. На 5 октомври той
дирижира в Пловдив
"Фалстаф" от Верди -

заглавие, което на 10
октомври представи и
в София, а на 16 ок-
томври аплодирахме
прочутия диригент
във Варна за "Хофма-
нови разкази". За еки-
па на Варненската
опера е чест, че маест-
ро Балев прие покана-
та да бъде Постоянен
гост-диригент на опер-
ния театър във Вар-
на. "Притегателната
сила на операта тръг-
ва от вселената Хоф-
ман и продължава във
вселената Офенбах, за
да стигне до нас с въз-

хитата на един автор
към друг автор. А ние
имаме предимството
да се насладим на неп-
реходните образци на
изкуството, завещани
от двама велики твор-
ци", коментира дири-
гентът

 "Хофманови разка-
зи" на сцената извиси
глас големият тенор
със световна кариера
Иван Момиров в ро-
лята на поета Хоф-
ман. Той триумфира
на върха на своя 25-
годишен творчески
път.

който е не само част от
пейзажа, но е и символ
на пътуването към себе
си. По пътя често се
върви мълчаливо и
вглъбено, а човекът е
потънал в спомени и
равносметки. Понякога
пътят е само един мост,
една връзка между бре-
говете, друг път се виж-

да как свързва различ-
ните къщи и те сякаш
общуват помежду си. А
понякога просто потъ-
ва в хоризонта или от-
вежда към планините.
Пейзажите са стилизи-
рани, изпълнени в сти-
ла на наивизма, с чу-
десно живописно чувс-
тво.

Мел Брукс - амери-
канска икона на коме-
дията, ще помага за
писането на продъл-
жение класическата си
лента "История на
света, част 1", което
ще представлява 8-се-
рийна поредица за
стрийминг платфор-
мата "Хулу".

"Нямам търпение
отново да разкажа ре-
алната истина за
всички тези безумни
истории, за които све-
тът е бил подведен, че
са история", каза ве-
теранът Брукс в ста-
новище, разпростра-
нено от "Хулу".

Брукс е един от
малкото артисти, по-
лучил пълния спектър
награди - "Оскар" ,

"Еми", "Грами", прави
оригиналната "Исто-
рия на света, част 1"
преди 40 години. Пи-
сането на сценария
трябва да започне то-
зи месец, а снимките
- през пролетта на
2022 г., съобщава още
платформата с мажо-
ритарен собственик
"Дисни". Добила све-
товен успех след пре-
миерата си през 1981
г., ,"История на све-
та, част 1" е пародия
на човешката история
от Каменната епоха до
Френската революция.
В лентата Брукс играе
ролите на Мойсей и
крал Луи XVI, както и
няколко други. Фил-
мът приключва с обя-
вяването на продълже-

ние, което включва сег-
ментите наречен "Хит-
лер на лед". Самият
Мел Брукс е роден на
26 юни 1926 г. в ев-
рейско семейство в
Бруклун, винаги е ис-
кал да осмива Хитлер.
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В Деня на св. Лука,
покровителя на художни-
ците, сдружението показва
нови работи живопис,
графика, скулптура и
приложно изкуство. До 7
ноември е традиционната
годишна изложба в ГХГ -
Варна, на ул. "Любен
Каравелов" 1.

Експозицията обединя-
ва работещи в областта
на живописта, графиката,
скулптурата и приложното
изкуство. Тя е изява и на
най-младите, които скоро
са завършили художестве-
но образование, и на
утвърдени автори. Доайен

Варненските художници с изложба
в Градската художествена галерия

Изложба от икони на Красимир Ташев
показват от 19 октомври в художествената
галерия "Илия Бешков" в Плевен. Експо-
зицията включва 30 творби на автора, кой-
то е родом от Плевен. Изпод четката на
Красимир Ташев се появяват стотици ико-
ни, изпълнени по класическа технология
- върху дървена дъска с темперна боя,
спазвайки изискванията на православния
канон. Исус Христос, Дева Мария, св. Ди-
митър, св. Иван Рилски, св. Петка Бъл-

Изложба от икони на Красимир Ташев
показват в галерия "Илия Бешков"

Уникално библиографско издание,
посветено на  Георги Раковски

Регионалната библиотека "Сава
Доброплодни" в Сливен издаде уни-
кално библиографско издание, пос-
ветено на живота и делото на Геор-
ги Стойков Раковски.

Целта на библиографския указа-
тел е да представи в максимална
пълнота публикациите от и за Ра-
ковски, в помощ на днешните и бъ-
дещите негови изследователи в оцен-
ката им от дистанцията на времето
на огромното му и забележително
дело, както и да се отстранят някои
фактологически неточности.

Съставители на изданието са ди-
ректорът на библиотеката д-р Роси-
ца Петрова-Василева, Галя Чолако-
ва и Росица Иванова, а научен ре-
дактор - проф. д-р на историческите
науки Иванка Янкова. Указателят е
плод на издирвателски труд и обх-

на тазгодишното издание
е уважаваната Маргарита
Денева, която се предста-
вя с живопис.

Жури в състав: Ирена
Димитрова, експерт в
Дирекция "Култура и
духовно развитие" в
Община Варна, Миряна
Койнова, член на Управи-
телния съвет на Сдруже-
нието на варненските
художници, и Венцеслав
Антонов, директор на
Галерията за графично
изкуство, ще определи
тазгодишните носители на
отличията на Сдружението
на варненските художни-

ци. При откриването ще
бъдат връчени голямата
награда "Свети Лука",
наградата на журито и
три равностойни награди.

Последният носител на
голямата награда "Свети
Лука" за 2020 г. е Йордан
Нарлиев, който наскоро
откри изложба художестве-
но стъкло заедно с Дими-
тър Нарлиев.

Носители на призове
са проф. Пламен Брата-
нов, Иван Иванов -
Ивани, Деница Янева,
Красен Бербенков, Боян
Янев, Надежда Антова,
Венцислав Марков.

гарска са малка част от изписаните от
Красимир Ташев свети образи.

С иконите си той е участвал в няколко
общи изложби в Плевен. Негови творби
са собственост на семейства в Канада,
Италия, Германия, Южна Африка и в
много български градове.Своето първо са-
мостоятелно представяне пред плевенска
публика Ташев прави през миналата го-
дина в Арт център "Творителница О'Пис-
менехъ!".

"Тялото помни" и психичните травми
Психичната травма

е факт от живота, a д-р
Бесел ван дер Колк,
един от най-изтъкна-
тите световни експерти
в тази област, повече
от три десетилетия
работи с травмирани
хора. В настоящата
книга той разглежда
последствията от
психичната травма
върху развитието на
личността и пътищата
за възстановяване.
Травмите може да
бъдат от различно
естество - инцидент
при бойни действия,
тормоз и малтретиране
в семейството или в
училище, природно
бедствие, загуба на
обичан човек, отвлича-
не, изтезания.

Травматичното
събитие предизвиква
определени промени в
мозъка и тялото, които
може да се отразят
пагубно върху здравето
и социалното функцио-
ниране. Според Ван
дер Колк най-наболе-
лите социални пробле-
ми, като агресията,
депресията и зависи-
мостта от наркотици
или алкохол, се коре-
нят именно в травма-
тичните преживявания
в миналото.

Той изследва и
прилага в практиката
си нови пътища за

лечение
на трав-
мата: от
развива-
нето на
осъзна-
тост за
собстве-
ния
вътрешен
живот и
телесни
усещания
до използ-
ването на
спорт,
танц,
медита-
ция, йога,
които
активират
на естест-
вената
пластич-

на травматичния стрес:
"В тази проницател-

на книга Ван дер Колк
описва най-важните
пробиви в областта на
психичното здраве
през последните 30
години. Тук виждаме не
само как психичната
травма прекъсва
връзките в мозъка и
между ума и тялото, но
научаваме и за вдъх-
новяващите нови
подходи, които позво-
ляват на хора с най-
тежки травми да
съберат отново частите
от себе си в единно
цяло". Изд. "Изток-
Запад".

ност на мозъка.
"Тялото помни"

показва огромната
мощ на връзките,
които могат както да
нараняват, така и да
лекуват, и предлага
нова надежда на
травмираните хора
отново да водят пъл-
ноценен живот. Задъл-
жително четиво за
всеки, който се интере-
сува от изучаването и
лечението на травма-
тичния стрес и влия-
нието му върху общес-
твото.

Алегзандър Мак-
фарлън, директор на
Центъра за проучване

ваща от 1856 г. до м. юли 2021 г.
вкл. На 480 страници са представе-
ни 2725 публикации, кратка хроно-
логия на жизнения и творчески път
на Раковски, както и система от по-
казалци.

Многообразното творчество на
Раковски е систематизирано в два
основни дяла - първият разкрива
произведенията му на български и
чужди езици, негови публикации в
сборници, антологии и периодични
издания, произведенията, на които
е съавтор и преводач, както и пери-
одичните издания, на които е изда-
тел и редактор. Вторият дял предс-
тавя книги и публикации за Раков-
ски. Тази година се навършиха 200
години от рождението на Раковски-
патриот, родолюбец и будител на
България.
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- Това бившата ти
ли е?

- Аха...
- А в другия чувал

какво има?
  

- Гошо, къде, бе?
- Отивам до кръчма-

та.
- Ще се бавиш ли?
- Не, отивам, напи-

вам се набързо и ме
донасят.

  

Критическата въз-
раст при мъжете е
между 55 и 65 години.
Така е, защото нито
пенсия ти дават, нито
жените ти дават...

  

Вратата на кабине-
та на шефа на ДАНС
се отваря рязко. Ше-
фът подскача , като
вижда страхотна мада-
ма да влиза.

- Коя сте вие?
- Агент!
- ЦРУ, КГБ, МИ-6,

Мосад?
- "Орифлейм"…

  

Психиатър прави за-
бележка на пациента:

- Закъснявате! Тъкмо
щях да започна без вас!

  

Безплатно предла-
гам предизборен ло-
зунг:

- Крадохме за нас,
сега ще крадем за вас!

  

- Яж, баба, че си зап-
риличал на Пеевски.

  

- Сине, ела да ти си-
пем една ракия… да не
пием сам.

- А бе, тате, аз съм
на 7.

- И аз съм на 43, ама
ти помагам с домаш-

ните.
  

Блондинка печели от
лотарията ламборгини.
Отива да си го получи.

- А, ми чи то е жъл-
то?!

- Г-жо, така е. Цве-
тът е жълт!

- Но аз искам чер-
вено.

- Съжаляваме, гос-
пожо, но не разпола-
гаме с червено лам-

боргини. Нищо не мо-
жем да направим по
въпроса!

- Така ли?! Ега ти и
мошениците! Не мога
да повярвам. Майната

Анекдоти

ви, върнете си ми тога-
ва двата лева за фиша!

  

На брега на реката
учител лови риба - на-
ли риболовът успокоя-
вал нервите.

По едно време изтег-
лил мъничка рибка, ог-
ледал я внимателно, от-
качил я от кукичката и
я пуснал обратно в ре-
ката:

- И утре да доведеш
родителите си!

  

Принцът влиза в ита-
лиански ресторант и че-
те менюто:

- Варени жаби, пе-
чени жаби, пържени
жаби, панирани жаби...

И с въздишка допъл-
ва:

- Виж какво правят
хората с жабите, а аз
глупакът се ожених.

  

Женското "НЕ СЕ
СЪРДЯ" е като зъболе-
карското "НЯМА ДА БО-

ЛИ!".

  

Айшето:
- Пет пари не даваш

за мен!!!
Асанчо:
- Ми, нямам, ма!

  

Овчар със стадото
си.

Звъни мобилен теле-
фон.

- Ало, да? Аз съм…
Обръща се към ов-

цете:
- За мен е.

  

В Родилното питат
майката:

- В графата БАЩА
какво да пишем?

- Най-добре пишете
АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ...

  

Изпит по философия.
Доцентът слага стола си
върху бюрото и казва:

- Колеги, използвай-
ки всичко научено до-
тук, за да ми докажете,
че ТОЗИ СТОЛ НЕ СЪ-
ЩЕСТВУВА.

Студентите започват
да пишат, с изключение
на един, който драснал
нещичко за десет секун-
ди и почнал да дреме.
А другите пишат ли, пи-
шат. Излизат резултати-
те - с най-висока оцен-
ка е студентът, който
почти нищо не написал.

Всъщност бил напи-
сал само:

- Какъв стол?!
  

Работен ден, офис,
позвъняване при секре-
тарката.

- Мими, донеси ми
хартия.

- А-четири ли, или А-
три?

- А-а-а-бързо! В тоа-
летната съм!

  

Проклятие към поли-
тик:

- Дано живееш така,
както си написал в
имотната си деклара-
ция!

  

- Брачед, ти знаеш ли
какво е това да си със
смесени чувства?

- Какво?
- Жена ти да ти ка-

же, че си най-надарен
от цялото село!

  

Вътрешният ми глас:
- Ожени се, защото,

когато остарееш, чаша
вода няма кой да ти
донесе...

Още по-вътрешният
ми глас:

- Не прави тъпотии,
ти вода не пиеш.

  

Сиамски близнаци
отишли на доктор:

- Докторе , имаме
проблем! - оплакал се
единият.

- Какъв? - попитал
докторът.

- Брат ми е гей! - от-
говорил близнакът.

- Е, това не е болест,
какъв е проблемът?

- Амиииии, имаме
един задник!

  

Следователят:
- Седнете на стола.
Адвокатът ми:
- Отричай всичко!
Аз:
- Това не е стол.

  

Попитах бармана:
- Къде е моята лю-

бов?
Той ми отговори:
- Ми, ти вчера изпи

всичко!
  

Свекърва и снаха:
- Що си ударила си-

на ми, ма?
- Ами, каза ми, че

съм дебела!
- И като го удари,

к'во? Отслабна ли?!?
  

- Много напредна
нашата медицина! -

казва една 92-годиш-

на баба на съседката
си.

- Едно време, като
бях на 20 години, по
пет пъти се събличах
пред доктора, докато
разбере какво ми е. А
сега, като ме види на
вратата, вика: "Покажи
си само езика!" И вед-
нага ми пише рецеп-
тата.

  

- Скъпи, тестът ми е
положителен.

- Еххх, сега две сед-
мици ще сме в каран-
тина.

- Докторът каза 9 ме-
сеца.

  

Нов началник обика-
ля работните помеще-
ния с асистента си.

- Колко души рабо-
тят тук? - пита начални-
кът.

- Около 50%.

  

- Шефе , ще се
маскираме ли за
Хелуин?

- Петрова, ти пък
защо?

Карикатури
Павел
КУЧИНКСИ
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Матей Матеев представя живопис
"Камък и вода" и нова книга

С камерната си изложба
"Камък и вода" известният бъл-
гарски художник Матей Матеев
се завръща в галерията, където
преди близо 40 години се случва
първата му самостоятелна изява
като живописец - залата на ул.
"Гладстон" №32.

На 20 октомври той приятели
да видят творбите му, рисувани
напоследък. Част от тях са върху
камък - предимно човешки длани
като алегория на съзиданието и
трудовото усилие. Други предста-
вят пловдивски панорами от
неочаквана перспектива, изпъл-
нени в плътен акварел. Изложба-
та ще продължи до 30 октомври.

Матей Матеев има какво да
каже на публиката и в слово. На
път е осмата му книга с размис-

"Как искаме да живеем" е основ-
ната тема на събитието, на което
повече от 300 автори ще предста-
вят творбите си. Над 2 хиляди из-
дателства от 80 държави ще участ-
ват в панаира. "Как искаме да жи-
веем" е в сътрудничество в герман-
ско-френската телевизия Арте. В
рамките на събитието, което започ-
на на 20-и и продължава до 24 ок-
томври, ще се проведат и няколко
изложби. Почетен гост на Франк-
фуртския панаир на книгата тази
година е Канада.

Над две хиляди издателства на
Франкфуртския панаир на книгата

В "Тримата мускетари" ще
има и чернокож мускетар

Продукцията пояс-
нява, че образът на
тъмнокожия мускетар е
базиран на реална
личност. Чернокож
персонаж ще бъде хит
в новата филмова
адаптация на "Трима-
та мускетари" на Алек-
сандър Дюма. Френс-
ката компания Pathe
обяви, че ще въведе
героя Ханибал, който
ще е мускетар с по-тъ-
мен цвят на кожата.
Образът ще бъде ба-

Хисаря по пътя на Несебър, готви се да влезе в ЮНЕСКО
Хисаря може да бъде вто-

рият  български град, който
ще влезе в списъка на обек-
тите под закрилата ЮНЕС-
КО. Общинската админист-
рация вече подготви докумен-
ти, които да представи пред
световната организация за
опазване на културното нас-
ледства.

Идеята СПА столицата на
Балканите да кандидатства за
престижната номинация е на
президента на Европейската
асоциация по балнеология и
СПА  Тиери Дюбоа.  Чове-
кът, обиколил всички забе-
лежителни СПА курорти в

зиран на реална лич-
ност - принц Аниаба
от Асиния, който е
учил във Франция на
"кралски занаят", пи-
ше Епицентър.

Проектът по екра-
низиране на "Трима-
та мускетари" пред-
вижда разделяне на
действието в две отдел-
ни части - "Д'артанян"
и "Милейди". За два-
та филма е определен
бюджет от 70 млн. ев-
ро, а премиерата се

очаква през 2023 г. Ре-
жисьор е Мартен Бур-
булон, чийто последен
проект е посветен на
строителя на Айфело-
вата кула. В главните
роли са известни ли-
ца като Венсан Касел
като Атос, Ромен Дю-
ри като Арамис, Пио
Мармай като Портос,
Франсоа Сивил като
Д'артанян, Ева Грийн
като Милейди и Ерик
Рюф като кардинал
Ришельо.

Броят на посетителите обаче е
ограничен заради мерки срещу но-
вия коронавирус. Гостите трябва да
покажат ваксинационен сертификат
или резултат от отрицателен тест.
Издателите са уверени, че ще има
огромен интерес към представени-
те творби. "Преминахме през един
от най-големите стрес-тестове в ис-
торията под формата на коронави-
русната пандемия," заяви предсе-
дателката на Германската асоциа-
ция на търговците на книги Карин
Шмид-Фридрихс.

Европа, останал възхитен от
запазената архитектура от
античността, от огромните
паркове на Хисаря, които са
със 100-годишна история,
както и от богатството от ми-
нерални извори. Хармонич-
ното развитие на тези даде-
ности давали според него из-
ключителен шанс Хисаря да
получи закрилата на Светов-
ната организация за култур-
но наследство. Дюбоа сам
предложил подкрепата си да
лобира пред ЮНЕСКО за
кандидатурата на Хисаря.

В Хисаря е запазена
единствената в Европа кре-

постна стена от времето на
император Диоклециан. Тя
опасва античния град и  е с
дължина близо пет километ-
ра. Тук са и великолепните
Римски терми. В продълже-
ние на няколко десетилетия,
от 20-те години на миналия
век, когато започват разкоп-
ките и проучването на този
обект, Римските терми пре-
търпяха невероятно разви-
тие. През последните 25 го-
дини Римските терми се раз-
криват и проучват поетапно
от доц. д-р Митко Маджаров,
директор на Археологическия
музей.

ли, афоризми, хайку, която той
определя по-скоро като личен
бележник, в който е записвал
внезапно връхлетелите го житей-
ски прозрения.

Книжката с почти библейското
заглавие "Хляб и сол" също бе
представена на 20 октомври.

Матей Матеев е известен като
пловдивски художник, но е роден
в Кюстендил и то в къщата,
върху която е построена галерия
"Владимир Димитров - Майсто-
ра".

После ще свърже близо чет-
върт век от живота си с постоян-
ната експозиция на друг ембле-
матичен български творец Златю
Бояджиев. Това са знаци, които
той разчита като съдбовни.

След дипломирането си през

1975 г. в НХА специалност
"Приложна графика" при проф.
Александър Поплилов, Матеев
рисува плакати, прави десетина
изложба с карикатури, но в
крайна сметка живописта го
обсебва трайно.

Член е на СБХ, на дружества-
та на пловдивските и на бургас-
ките художници. Автор е на
повече от 40 самостоятелни
изложби, организира 60 общинс-
ки и частни пленери с чуждест-
ранно участие. Като член на
Ротари клуб "Пловдив - Пълдин"
е основател на първия междуна-
роден симпозиум по живопис
"Пловдив от твореца сътворен"
(2013 г.).

Носител е на Награда "Плов-
див" (2005), на "Сребърно Въз-
раждане", удостоен е с почетното
звание "Следовник на Народните
будители", с наградата на името
на Оскар Кокошка и с други
престижни отличия. От 2016 г. е
член на Българската академия на
науките и изкуствата.
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Европейската газова
криза
все още може да навреди на Ру-
сия, ако скокът на цените доведе
до инфлация, допълнително пови-
шаване на разходите за стоки от
първа необходимост като храна или
до намаляване на търсенето на го-
риво, което е ключов източник на
държавни приходи, посочи в сря-
да президентът Владимир Путин. Ев-
ропейските спот цени на природ-
ния газ се повишиха близо пет пъ-
ти от началото на годината, като
глобалното търсене изпреварва
предлагането, тъй като икономики-
те се възстановяват от кризата,
предизвикана от коронавирусната
пандемия. Това накара някои про-
изводители на електроенергия да
преминат към въглищна енергия
въпреки по-големите вредни еми-
сии на въглероден диоксид. "Това
има определени последици и за
нас", каза Путин пред членовете на
правителството. "Ако има спад в
търсенето, това би се отразило на
нашите компании производители,
включително и на "Газпром".
В Истанбул
стартира финансов център от на-
чалото на 2022 г., с който Турция
се стреми да се превърне в център
за ислямски финанси, заяви пре-
зидентът на страната Реджеп Ер-
доган. Той добави, че законодател-
ната работа по този забележите-
лен проект ще бъде завършена ско-
ро. Турция, каза Ердоган, привлича
чуждестранните инвеститори с да-
нъчни изключения и отстъпки. Той
спомена и стъпките за подобрява-
не на инфраструктурната среда и
действията за свързване на транс-
портните коридори, които създават
възможности за инвеститорите.
Обемът
на пластмасовите отпадъци, които
попадат в моретата и океаните, мо-
же да се увеличи три пъти до 2040
г. Всяка година количествата ще на-
растват с 23-37 млн. т. Това са прог-
нозите в публикувания вчера док-
лад на Програмата на ООН по окол-
на среда (ЮНЕП), в който се при-
зовават държавите спешно да на-
малят използването на пластмаса
и да въведат стриктен мониторинг
в тази област.
Кралица Елизабет Втора
отмени пътуване по съвет на лека-
рите. "Нейно Величество е в добро
настроение и е разочарована, че ня-
ма да може да посети Северна Ир-
ландия, където трябваше да поеме
редица ангажименти", пише в изяв-
ление на Бъкингамския дворец. Кра-
лицата "неохотно е приела лекарс-
ки съвет да си почива през следва-
щите няколко дни", заради което е
отложила и пътуването си за Се-
верна Ирландия в четвъртък и пе-
тък, съобщи Бъкингамският дворец.
"В много отношения вероятно не е
изненадващо, че са ? казали да си
почива, защото последните някол-
ко седмици са били изключително
натоварени за 95-годишната крал-
ска особа", каза пред британски ме-
дии източник от двореца.

Íàêðàòêî

:

Âåëèêîáðèòàíèÿ å ïðåä çäðàâåí êîëàïñ,
1000 âëèçàò â áîëíèöà íà äåí
ÑÀÙ ðàçðåøèõà òðåòà äîçà "Ìîäåðíà" è âòîðà "Äæîíñúí è Äæîíñúí"

В Индия вчера беше
поставена милиард-
ната доза ваксина
срещу COVID-19,
съобщи здравното
министерство шест
месеца след
експлозивен скок в
броя на случаите,
породил тревоги за
състоянието на
здравеопазването в
страната. Според
правителството
близо 3/4 от
пълнолетното
население на
страната с 1,3 млрд.
жители са получили
поне по една доза.
Със завършен
ваксинационен цикъл
са около 30 на сто.

Снимки Интернет

Германският канцлер
Ангела Меркел ще участва за
последен път в заседание на

Европейския съвет, потвърдиха
служители на ЕС, заети с

подготовката на октомврийската
среща на европейските държав-
ни и правителствени ръководите-
ли. Те отбелязаха, че Меркел е
присъствала на 107 заседания

на Европейския съвет през
последните 16 години, в които

бе начело на правителството на
Германия. На двудневното

заседание България ще бъде
представлявана от президента

Румен Радев.

Расте натискът върху
болниците в Обединеното
кралство. С близо 50 000
случая на ден, 1000 хоспи-
тализирани на ден и с над
600 новозаразени на 100
000 души, Великобритания
регистрира най-стряска-
щите цифри на пандемия-
та от последните три
месеца, предаде Епицен-
тър.

Британският здравен
министър Саджид Джавид
напомни пред медиите, че
"пандемията не е приклю-
чила" и че новите дневни
случаи могат да достигнат
100 000. Въпреки това
Джавид бе категоричен,
че за момента ваксините
са достатъчно средство за
овладяване на ситуацията
и правителството няма да
минава на "план Б". По
този начин кабинетът,
оглавяван от Борис Джон-
сън, ще продължи да
влага усилия във ваксина-
цията на населението, от
което близо 80% е имуни-
зирано с втора доза.
Около 15 на сто от децата
между 12 и 15 г. са с
първа игла, чиято вакси-
нация започна точно
преди месец. От Конфеде-
рацията на общественото
здраве обаче настояват
правителството да затегне
мерките и отново да
направи задължително
носенето на маски в
градския транспорт и в

ЗА ОНЛАЙН ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС НА ИН-
ВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Открит добив на индустриални ма-
териали  от находище "Голямата нива" в землището на с. Изгрев,
общ. Венец, с. Климент и с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен
На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от

Закона за опазване на околната среда и  съгласно Заповед № РД-
01-748 от 02.09.2020 г., на Министъра на здравеопазването за
въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Репуб-
лика България, фирма "Ботера индъстри" ООД ,съсседалище и адрес
на управление: гр. София, район Люлин, ЖК Люлин, бл. 123, вх. Д
УВЕДОМЯВА
всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира

обществено обсъждане в електронна среда на Доклад за оценка на
въздействието върху околната среда /ДОВОС/ с всички приложения към
него на инвестиционно предложение: "Открит добив на индустриални
материали  от находище "Голямата нива" в землището на с. Изгрев,
общ. Венец, с. Климент и с. Наум, общ. Каолиново, обл. Шумен"
Общественото обсъждане ще се проведе онлайн на 30.11.2021 г. от

10:00 часа до 12.00 часа в платформата на Microsoft Teams.
Линка на виртуалната зала към общественото обсъждане е следния:

https://teams.live.com/meet/94870847462175
Поради формата на обсъждане /онлайн/ ще се счита, че е проведено

в петте населени места.
Докладът за ОВОС и приложенията към него, както и инструкция за

ползване на онлайн платформата Microsoft Teams ще са на разположе-

ние на интересуващите се всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа в
сградата на Община Каолиново, Община Венец, кметства с. Изгрев, с.
Климент и с. Наум, както и в РИОСВ-Шумен, в офиса на фирма "Ботера
индъстри" ООД - гр. София, район Люлин, ЖК Люлин, бл.123, вх.Д и на
интернет страниците на Община Каолиново, Община Венец и РИОСВ-
Шумен.
Всеки може да вземе участие и да изрази становище в онлайн

платформата Microsoft Teams, като влезе във виртуалната зала 5-10
мин. по-рано.
Становища, предложения, мнения и препоръки по представеният ДО-

ВОС могат да се предоставят и в деловодството на Община Каолиново,
Община Венец, кметствата на с. Изгрев, с. Климент и с. Наум и РИОСВ-
Шумен, както и на онлайн общественото обсъждане.
Лицата за възникнали въпроси по обявеното онлайн общественото

обсъждане са както следва:
за възложителя: Георги Георгиев, тел.: +359 897880157, е-mail:

g_eorgi@abv.bg
за колектива от експерти: Иван Иванов, тел.: +359 897374749,     е-

mail:  ivantivanov@abv.bg
Инструкция за  провеждане на онлайн обществено обсъждане на

Доклада за ОВОС в платформата за онлайн срещи  Microsoft Teams и
Кратка инструкция за работа с платформата а онлайн срещи
Microsoft Teams са на разположение на интересуващите  се всеки
работен ден от 8.30 до 17.00 часа в сградата на Община Каолино-
во, Община Венец, кметства с. Изгрев, с. Климент и с. Наум.

ОБЯВЛЕНИЕ

Standard advertisement for local publication
of local open tender procedures

Contract title: "Emergency strengthening of the banks of Rilska
River through construction of retaining walls in urban quarters 6,
27 and 1 along section of Road III-107 Rila - Rila Monastery" -
STAGE 1 "Retaining Wall No 1 - L 297m, km 13+387 - km 13+684,
right downstream".

Publication reference: No CB007.2.31.169-WO-1-2

Municipality of Rila intends to award a work contract for " Emergency strengthening of the
banks of Rilska River through construction of retaining walls in urban quarters 6, 27 and 1
along section of Road III-107 Rila - Rila Monastery - STAGE 1 "Retaining Wall No 1 - L 297m,
km 13+387 - km 13+684 ,right downstream " on the territory of Municipality of Rila,
Republic of Bulgaria with the  financial assistance from the IPA CBC Programme Bulgaria-
Serbia (2014-2020) of the European Union. The tender dossier is  published on http://
www.ipacbc-bgrs.eu and on https://www.grad-rila.bg. The  deadline for submission of tender
is 24.11.2021; 17:30 local time. Possible additional information or clarifications/questions
shall be published on http://www.ipacbc-bgrs.eu and on https://www.grad-rila.bg.

затворените помещения.
Същевременно амери-

канската администрация по
храните и лекарствата
разреши поставянето на 3-
та доза от ваксината на
"Модерна" и 2-ра доза от
ваксината на "Джонсън и
Джонсън" за възрастни и
за изложени на висок риск
от Covid-19 поради здра-
вословни проблеми, работ-
ни задължения или условия
на живот. Третата доза
"Модерна" трябва да бъде
поставена най-малко шест
месеца след втората
инжекция. Тази трета доза
обаче трябва да бъде
половината от дозата,
използвана при първите
две имунизации. Дозиров-

ката е базирана на данни-
те на компанията, които
показват, че това е доста-
тъчно, за да се възстанови
имунитета. За еднократната
ваксина на "Джонсън и
Джонсън" Администрацията
по  храните и лекарствата
разрешава на всеки, който
я е получил, най-малко 2
месеца след първата да
получи и втора доза.
Разрешенията на регулато-
ра са различни, тъй като
ваксините са направени по
различен начин и е необхо-
димо да бъдат дозирани по
различен начин.

Официално се разреша-
ва и "смесването и съчета-
ването" на различни
ваксини, особено за хора,
които са имали страничен
ефект от определена
ваксина, но държат да
имат и още  допълнителна
защита.

От центровете за
контрол и превенция на
болестите ще проведат
допълнителни консултации
с експерти по-късно тази
седмица преди  официал-
но да дадат препоръки
кой трябва да получи
бустерна доза и кога. ç
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отидох и той ми каза, че
Найджъл Робърта е млад,
перспективен и трябва да
играе, за да го продаде
Левски. Ако го продаде,
оставам аз и Илия Димит-
ров и ще се борим за
титулярно място. Аз не
мога да чакам даден
играч да бъде продаден и
да стоя резерва. Видяхте,
че цяла есен той не беше
продаден, а чак пролетта.
Това мен не ме устройва-

Ñòàíèñëàâ Êîñòîâ ðàçêðè èñòèíàòà
çà ðàçäÿëàòà ñè ñ Ëåâñêè

За нападателя на
Пирин (Благоевград)
Станислав Костов предс-
тои емоционален мач -
неговият тим гостува на
"Герена" на 23 октомври в
двубой от 12-ия кръг на
Първа лига.  Голмайсторът
ще се изправи за първи
път срещу Левски, след
като напусна "сините".
Костов разкри пред
Gong.bg причината да си
тръгне от "Герена".

- За първи път се
изправяш срещу Левски
след напускането си.
Какви чувства изпитваш
в дните преди срещата?

- Аз съм професиона-
лист. Това е мач като мач.
Излизам и давам макси-
мума от себе си за отбо-
ра, в който съм в момен-
та. А това е Пирин.

- Загубихте от Локомо-
тив (Пловдив)  и не се
намирате в никак добра
ситуация. Точки срещу
Левски изглеждат важни
за вас?

- Преди мача с Локомо-
тив имахме добра серия,

четири двубоя без пора-
жение. Играехме добре в
Пловдив. Мога да кажа,
че дори сами се бихме.
Правим глупости и това
нещо трябва да приключи.

- Съжаляваш ли, че
беше принуден да си
тръгнеш от Левски? И
защо се стигна до реше-
нието ти да напуснеш?

- Това беше мое реше-
ние. Доста хора ме напад-
наха, обявиха, че си
тръгвам заради заплатата,
а това не беше така.
Левски като клуб можеше
да изпрати по по-разли-
чен начин играч като мен,
който е вкарал 24 гола за
един сезон и е станал
голмайстор. Не си спом-
ням откога Левски не е
имал голмайстор бълга-
рин. Аз винаги съм бил
мъжко момче. Имах
среща с г-н Сираков. Той
ми предложи едни финан-
сови условия, но ми каза,
че трябва да отида и да
проведа мъжки разговор
с Георги Тодоров, който
тогава беше треньор. Аз

Предложиха ми да бъда
резерва на Робърта,
но аз не се съгласих,
сподели нападателят на Пирин

ше. Аз искам да играя
футбол. Не мога да стоя
резерва и да чакам някой
да бъде продаден. Не
искам да съм в Левски,
за да живуркам и да
казвам, че съм играч на
Левски. Не съм най-
добрият централен напа-
дател на Левски, но искам
нещата да са равнопоста-
вени. Ако е така, да се
борим. При това положе-
ние нямаше да има битка

за титулярно място. Това
бяха думите на Георги
Тодоров. Знаете, че преди
това имах пререкания с
него, за което се извиних.
Нямаше как да приема
това нещо. Според тях
може би Робърта да е бил
по-добрият футболист. Не
мога да стоя край тъчли-
нията и да влизам по 10-
15 минути. За такъв малък
период не можеш да
покажеш истинското си
лице и оттам става проб-
лем. Реших да си тръгна с
високо вдигната глава,
като голмайстор на Левс-
ки, през предната врата.
Пак казвам, че Левски
можеше да ме изпрати по
един по-добър начин.

- Обиден ли си на
някого на "Герена"?

- Не. Няма на кого.
Нормално е за футбола.
Аз съм горд от престоя си
в Левски. Станал съм
голмайстор с 24 гола за
един сезон.

- Страницата "Левски"
затворена ли е за теб?

- Не мога да кажа
подобно нещо. Левски
обаче разчита на по-
млади и перспективни
играчи, за да ги развие и
продаде. Сега съм в
Пирин, обичам Пирин.
Този отбор ми е дал
много.ç

30-годишният Станислав Костов отказал да бъде резерва в Левски

ма да отговаря на въп-
роси на журналисти по вре-
ме на "Ролан Гарос", тъй ка-
то "естеството на прескон-
ференциите поставя ненуж-
но бреме върху психичното
здраве на играчите". По-къс-
но Осака беше глобена с 15

Група "Е"
Барселона - Динамо (Киев) 1:0
1:0 Жерард Пике (36)

Бенфика - Байерн 0:4
0:1 Лерой Сане (70), 0:2 Евертон (80-автогол), 0:3 Роберт

Левандовски (82), 0:4 Лерой Сане (84)

Група "F"
Йънг Бойс - Виляреал 1:4
0:1 Йереми Пино (6), 0:2 Жерард Морено (16), 1:2 Мешак

Елиа (77), 1:3 Алберто Морено (88), 1:4 Саму Чуквуезе
(90+2)

Манчестър Юнайтед - Аталанта 3:2
0:1 Марио Пашалич (16), 0:2 Мерих Демирал (29), 1:2

Маркъс Рашфорд (53), 2:2 Хари Магуайър (75), 3:2 Кристиано
Роналдо (81)

Група "G"
Залцбург - Волфсбург 3:1
1:0 Карим Адейеми (3), 1:1 Лукас Нмеча (15), 2:1 Ноа

Окафор (65), 3:1 Ноа Окафор (77)

Лил - Севиля 0:0

Група "H"
Челси - Малмьо 4:0
1:0 Андреас Кристенсен (9), 2:0 Жоржиньо (20-дузпа),

3:0 Кай Хавертц (48), 4:0 Жоржиньо (57-дузпа)

Зенит - Ювентус 0:1
0:1 Деян Кулушевски (86)

Øàìïèîíñêà ëèãà - 3-òè êðúã

Мениджърът на Манчестър
Юнайтед Оле Гунар Солскяер
обясни какво е казал на футбо-
листите си на почивката на мача
срещу Аталанта. "Червените дя-
воли" изоставаха с 0:2 след пър-
вото полувреме, но успяха да
стигнат до пълен обрат - 3:2, ог-
лавявайки класирането в група-
та си в Шампионската лига.

"И през първото полувреме иг-

Ìåíèäæúðúò íà Ìàí÷åñòúð Þíàéòåä îáÿâè
êàêâî å êàçàë íà èãðà÷èòå ñè ïðè 0:2

рахме добре, но от две положе-
ния ни вкараха два гола. Това тряб-
ваше да спре, за да оцелеем. Има-
ме традиция в осъществяването на
обрати. В съблекалнята казах на
момчетата, че ако следващото по-
падение в мача е за нас, ще по-
бедим. Бях сигурен, че ще успе-
ем, просто трябваше да използ-
ваме шансовете си", разкри Сол-
скяер.

Голямата звезда на Манчес-
тър Юнайтед Кристиано Роналдо
се опита да надъха още повече
феновете и своите съотборници
след драматичния успех. "Да! "Те-
атъра на мечтите" е под пара.
Ние сме живи! Ние сме Манчес-
тър Юнайтед и никога не се пре-
даваме! Това е "Олд Трафорд!",
написа Роналдо в социалните
мрежи.ç

Кристиано Роналдо отбеляза решителния гол при успеха на Манчестър Юнайтед
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05.10 Извън играта /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 - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу/п/
14.00 Бързо, лесно, вкусно
14.30 Светът на жестовете
14.45 Малки истории
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Президентски избори 2021: Диспу-

ти
17.00 България в 60 минути с Мариана

Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предава-

не
19.00 Последният печели - забавно-поз-

навателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.30 Гласовете на България
20.45 Президентски избори 2021: Канди-

датите
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 Октопод - тв филм /6 сезон, 10

епизод/ (12)
23.00 По света и у нас
23.30 Ханибал - тв филм /2 сезон, 9

епизод/ (16)
00.15 Светът на жестовете /п/
00.30 100% будни /п/
02.25 Култура.БГ /п/
03.25 По света и у нас /п от 20:00 часа/
04.05 Частните музеи в Чехия
04.30 Пътеки /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. 13
14.55 Премиера: "Буря от любов" - сери-

ал, с. 12, еп. 33
16.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

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

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

25
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.05 Премиера: "Опасно изкушение" -

сериал, еп. 69
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 "Татковци" /п./ - сериал, еп. 25
00.30 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 9, еп. 2
01.00 "Като на кино" - предаване за кино
01.10 "Фамилията" - сериал, с. 3, еп. 4
02.20 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал, с. 14

bTV Action

05.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 1
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс

Прайм" - сериал, еп. 9 - 12
08.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 1
09.00 "Спенсър" - сериал, еп. 12

10.00 "Мисия Моят Дом" (2021) - преда-
ване за строителство, ремонти, об-
завеждане и дизайн, еп. 6, 7

11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,
еп. 11

12.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 9
13.00 "Малка преследвачка" - психотри-

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

15.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 2
16.00 "Спенсър" - сериал, еп. 13
17.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 10
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,

еп. 12
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл"

- сериал, с. 5, еп. 4
20.00 Екшън в 8: "Ел Чапо" - сериал,

еп. 9
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Снайперисти" - вое-

нен, драма, биографичен (САЩ,
2005), режисьор Сам Мендес, в
ролите: Джейк Джиленхол, Джейми
Фокс, Лукас Блек, Скот Макдоналд,
Питър Сарсгаард, Джон Кразински
и др.

00.30 "Ел Чапо" - сериал, с. 2, еп. 9
01.30 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,

еп. 12
02.30 "Супергърл" - сериал, с. 5, еп. 4
03.30 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 10
04.30 "Спенсър" - сериал, еп. 13

bTV COMEDY

05.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
06.00 "Модерно семейство" - сериал, с. 9,

еп. 1, 2
07.00 "Круд" /п./ - сериал
07.30 "Круд" - сериал, еп. 49, 50
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
09.30 "Фитнес" /п./ - сериал
10.00 "Деца на килограм" - комедия, семе-

ен (САЩ, Германия, 2003), режи-
сьор Шон Леви, в ролите: Стив
Мартин, Бони Хънт, Хилари Дъф,
Пайпър Перабо, Аштън Къчър, Том
Уелинг и др.

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

сериал
14.00 "Кухня. Война за хотел" /п./ - сери-

ал
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. 24,

с. 6, еп. 1
19.00 "Преспав" - сериал, еп. 79
20.00 "Внимавай какво говориш" - сери-

ал, еп. 15, 16
21.00 "Татковци" - сериал, еп. 20
22.00 "Кухня. Война за хотел" - сериал,

с. 2, еп. 12, 13
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 4, еп. 19, 20
00.00 "Деца на килограм" /п./ - комедия,

семеен (САЩ, Германия, 2003)
02.00 "Модерно семейство" /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. 8, еп. 2
08.00 "Бирфест" - комедия (САЩ, 2006),

режисьор Джей Чандрасекар, в ро-
лите: Джей Чандрасекар, Кевин Хе-
фернън, Стив Леми, Пол Соутър,
Ерик Столхански, Клорис Лийчман,

Юрген Прохнов, Том Тейт и др.
10.15 "Случаите на Поаро" - сериал, с. 9,

еп. 1
12.15 "Цветният воал" - романтичен, дра-

ма (САЩ, Китай, Канада, 2006),
режисьор Джон Къран, в ролите:
Наоми Уотс, Едуард Нортън, Лив
Шрайбър, Тоби Джоунс, Бин Ли, Ли
Фенг и др.

14.45 "Път с предимство" - комедия (САЩ,
2010), режисьор Тод Филипс, в
ролите: Робърт Дауни мл., Зак
Галифанакис, Мишел Монахън,
Джейми Фокс, Джулиет Люис, Да-
ни Макбрайд, Мат Уолш, Тод Фи-
липс и др.

16.45 "Гравитация" - фантастика, трилър
(САЩ, Великобритания, 2013), ре-
жисьор Алфонсо Куарон, в ролите:
Сандра Бълок и Джордж Клуни

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Диваци" - трилър, криминален, дра-

ма (САЩ, 2012), режисьор Оливър
Стоун, в ролите: Ерън Тейлър-Джон-
сън, Тейлър Кич, Блейк Лайвли,
Салма Хайек, Бенисио Дел Торо,
Джон Траволта, Шей Уигъм, Емил
Хърш, Демиан Бичир и др. [14+]

23.30 "Заразяване" - трилър, екшън, дра-
ма (САЩ, ОАЕ, 2011), режисьор
Стивън Содърбърг, в ролите: Мат
Деймън, Кейт Уинслет, Джуд Лоу,
Гуинет Полтроу, Лорънс Фишбърн,
Дария Строкоус, Грифин Кейн, Йо-
шиаки Кобаяши и др.

01.30 "Отново на 17" - фентъзи, комедия
(САЩ, 2009), режисьор Бър Стиърс,
в ролите: Зак Ефрон, Матю Пери,
Лесли Ман, Томас Ленън, Тайлър
Стилман, Стърлинг Найт, Мишел
Трактенбърг и др.

03.30 "Бирфест" - комедия (САЩ, 2006),
режисьор Джей Чандрасекар, в ро-
лите: Джей Чандрасекар, Кевин Хе-
фернън, Стив Леми, Пол Соутър,
Ерик Столхански, Клорис Лийчман,
Юрген Прохнов, Том Тейт 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 "Съдби на кръстопът" - предаване на

NOVA
13.30 "Неразделни" (премиера) - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сери-

ен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу

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

визионна игра
19.00 Новините на NOVA
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
03.30 "Намери ме" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 12

07.00 "Коледна мелодия" - романтична
комедия с уч. на Лейси Чабърт,
Бренън Елиът, Марая Кери, Кати
Наджими и др.

08.40 "Ловци на духове" - комедия с уч. на
Бил Мъри, Дан Акройд, Сигорни
Уивър, Рик Моранис, Харолд Рамис
и др. /п/

11.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 12

12.00 "Хук" - приключенски филм с уч. на
Дъстин Хофман, Робин Уилямс, Джу-
лия Робъртс, Боб Хоскинс, Маги
Смит и др.

15.00 "Астерикс и Обеликс: Бог да пази
Британия" - приключенска комедия
с уч. на Жерар Депардийо, Едуард
Баер, Катрин Деньов, Фабрис Лучи-
ни, Валери Лемерсие и др. /п/

17.15 "Rogue One: История от Междузвез-
дни войни" - приключенски екшън с
уч. на Фелисити Джоунс, Диего
Луна, Алън Тъдик, Дони Йен, Форест
Уитакър, Мадс Микелсън и др.

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 4

21.00 "Трансформърс: Тъмната страна на
Луната" - приключенска фантастика
с уч. на Шая Лебьоф, Джон Малко-
вич, Тайрийз Гибсън, Джош Дюа-
мел, Патрик Демпси, Франсис Мак-
дормънд, Кевин Дън, Роузи Хънтин-
гтън-Уайтли, Джули Уайт, Джон Тур-
туро и др.

00.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 4 /п/

00.50 "Наказателят: Военна зона" - крими-
нален екшън с уч. на Рей Стивънсън,
Доминик Уест, Джули Бенц, Дъг
Хътчисън, Даш Михок, Колин Сал-
мън, Уейн Найт и др.

Тв програма - петък, 22 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.

Топло
Днес от северозапад облачността, отначало

предимно средна и висока, ще се увеличи. Тем-
пературите ще останат почти без промяна. Сут-
рин от 3 до 5 градуса, през деня от 15 до 20
градуса.

В събота минималните температури ще бъдат
от 5 до 10 градуса, а дневните от 16 до 23. От
северозапад ще започнат превалявания от дъжд,
които през нощта срещу неделя ще обхванат по-
голямата част от страната.

В неделния ден ще бъде предимно облачно.
Ще захладнее и температурите следобед ще са
от 5 до 11 градуса. На места все още ще прева-
лява дъжд, в планините над 1200-1300 метра -
сняг.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Диваци" - трилър,
криминален, драма (САЩ, 2012),

в ролите: Ерън Тейлър-Джонсън, Тейлър Кич,
Блейк Лайвли, Салма Хайек, Бенисио Дел Торо,

Джон Траволта, Шей Уигъм, Емил Хърш,
Демиан Бичир и др. [14+]

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 201

ВОДОРАВНО: Гулегина (Мария). Енона. Моноси-
лаб. Мас. КАРАВАН. "Селави". НАТО. "Арета". "Ел".
Чакона. Анолиси. Чар. Радон. Нив. Кер. Киновар.
Сагита. Авотин (Дайна). Ствол. Наметало. Тело.
Агале. "Ралеви". Ахелой. Омара. Акимов (Иван).
"Новата вила". Ана. Дан. Нака. Анит. Па. "Осите".
Акаки. Бива. Абака. АК. Лем (Станислав). Вара-
наси. Левитан (Исак). Ритон. КАЛИНА. Ами. "Ала".
ОТВЕСНО: "Дума на честта". Одабела. Лора Ка-
равелова. Имел. Сенатор. "Големанов". Ви. Говон
(Якубу). Киловат. Савин (Александър). НИСА. Арит.
Ирани (Ардешир). АТА. "Нина". "Анана". Аватара.
Гал. РАДО. Ага. Икебана. "Асенова махала". АН.
"Небето на Велека". Акари. Лал (Садасукх). Роте-
ли. Акаси. "Рома". Ин. ТА. "Омана". ИТА. Навеси.
ИЛ. Йоника. Ол. Васил Иванов. Ватикана.
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Àñåí Áëàòå÷êè è Êîéíà Ðóñåâà
èçáèðàò êëàñè÷åñêàòà äðàìàòóðãèÿ
â ñïåêòàêúëà "Îìðàçíà ëþáîâ"

Оперната дива Марияна Пенчева
пее в "Музика без граници"
Четвъртият концерт от цикъла "Музика без
граници" ще бъде представен на 23
октомври от 19.00 ч. в Старозагорската
опера. Във фокуса е световната оперна
певица - мецосопраното Мариана Пенчева,
която избира Стара Загора, премиерата на
камерния концерт с искрящото заглавие
"Слънце и любов", заимствано от песен на
Пучини. Мариана Пенчева е подбрала
камерните творби на композиторите,
чиито опери са в нейната забележителна
международна кариера. Неин партньор на
сцената е младата и талантлива пианистка
Василена Атанасова, а към техния тандем
се присъединява и актьорът Пламен
Манасиев, който ще внесе допълнителен
изискан колорит в програмата с подбрани
стихове любовна лирика.

"Нишката на Ариадна - Опит за
намиране на решение" - само-
стоятелна изложба
на Алисия Санча
От 21 октомври до 12 ноември, галерия
"Астри" отваря врати за изложбата на
Алисия Санча - пастич, рисунки и картини.
Тя е трето поколение художник, а в рода
им над двадесет са художниците. Следва
живопис и театрална декорация в
Hochschule for Bildende Kunst, Берлин.
Освен че рисува, работи за театъра,
илюстрира книги. Живее и работи във
Виена. Картините от "Нишката на Ариадна
- Опит за намиране на решение" започва
да рисува във Виена по време на първата
изолация през 2020 г. и завършва цикъла
това лято в Ковачевица, родното място на
нейния дядо. Тези ограничения отварят и
изострят сетивата на изключително
ерудирания и чувствителен художник.
Алисия насочва нишката на мисълта и
търсенията си към извора на натурата си -
откъсната от нормалния си живот, сред
четирите стени на ателието си във Виена,
мисълта поема към детството, прекарано в
театъра сред сценографските макети на
нейния баща в България.

Íàêðàòêî

:
Êóåíòèí
Òàðàíòèíî ñ
íàãðàäà îò
êèíîôåñòèâàëà
â Ðèì

Американският режи-
сьор Куентин Тарантино,
известен с филмите "Кри-
минале", "Убий Бил" и "Да
разлаем кучетата", е
удостоен с награда за ця-
лостно творчество на
филмовия фестивал в
Рим. Наградата му бе
връчена от италианския
режисьор Дарио Арджен-
то, който стои зад загла-
вия като Suspiria и Deep
Red. 58-годишният режи-
сьор присъства на съби-
тието, за да получи наг-
радата, заедно със съп-
ругата си, съобщи Евро-
нюз. "Фактът, че 30 годи-
ни по-късно съм тук, в
Рим, и получавам награ-
да за цялостно творчест-
во, и гражданите на Рим
знаят кой съм, е доста
специален", каза Таранти-
но. През 30-годишната си
кариера Куентин Таранти-
но е написал и режиси-
рал девет хита. Сред тях
са "Гадни копилета" и
"Джаки Браун",  "Имало
едно време в Холивуд". ç

Канадският пианист Брус (Ся-
оюй) Лю бе стана носител на пър-
вата награда на 18-ия междуна-
роден конкурс за пианисти "Фре-
дерик Шопен" във Варшава, пре-
даде Асошиейтед прес.

Решението на журито, оглавя-
вано от българката Екатерина По-
пова-Зидрон, бе огласено часо-
ве след като приключи изпълне-
нието на финалистите. Допусна-
тите до финала 20 пианисти тряб-
ваше да изпълнят концерт за пи-
ано и оркестър на Шопен в На-

Êàíàäåö îò êèòàéñêè ïðîèçõîä å ïîáåäèòåë â êîíêóðñà
çà ïèàíèñòè "Ôðåäåðèê Øîïåí"

Бачковският манастир
разширява музейната си
експозиция, като за цел-
та е ремонтирано ново
помещение, в което ще
бъдат подредени невиж-
дани икони и други пред-
мети. Обновената част ще
бъде открита до края на
годината.

Новата част на манас-
тирския музей е помеще-
ние, което беше неизпол-
зваема изба, уточни епис-
коп Сионий. Държавата
отпуснала доста средства
в края на миналата и на-
чалото на тази година за
реставрация на много от
иконите, съхранявани в
манастира. "Иконите са
древни светини, които ще
могат да посрещат и бла-
гославят всички идващи в
Светата обител", подчер-
та дядо Сионий.

Те са както от древ-

Áà÷êîâñêèÿò ìàíàñòèð ðàçøèðÿâà ìóçåéíàòà ñè åêñïîçèöèÿ

Любимците на публиката Койна
Русева и Асен Блатечки отбелязват
заедно своя 50-годишен юбилей с
премиерен спектакъл по текстове на
Шекспир, Пушкин, Чехов и Жозиан
Баласко. "Омразна любов" на Теат-
рална къща "Вива Арте" представя
многообразния талант на звездните
с няколко от най-известните сцени
от световната класическа драматур-
гия. Двамата почти мигновено
преминават от омраза  към върхов-
на любов - Лейди Ана и Ричард от
"Ричард III" на Шекспир, Дон Жуан и
Дона Ана от "Дон Жуан" на Пушкин,
Катерина и Петручио от "Укротяване
на опърничавата" на Шекспир,
Смирнов и Попова от "Мечка" на
Чехов. Премиерата е на 31 октомври
в София, открита сцена "Сълза и
смях". Предстои и гостуване в
Пловдив на 1 ноември в Дом на
културата от 19.00 ч.

Предизвикателствата, които
режисьорът Борислав Чакринов
поставя, изискват изключително
майсторство и създават условия за
висш актьорски пилотаж. На сцена-

Ñöåíè÷íàòà äâîéêà ïðàçíóâà þáèëåé ñ Øåêñïèð, Ïóøêèí è ×åõîâ

ционалната филхармония на Вар-
шава.

Първата награда носи на Лю
40 хиляди евро. Присъдени бяха
две втори награди (по 30 хил. ев-
ро) - на Александър Гаджиев от
Словения/Италия и на Киохей
Сорита от Япония. Трета награда
- 20 хил. евро, получи Мартин Гар-
сия от Испания.

Лауреатите на престижното
клавирно състезание имат въз-
можност за изява във водещи
концертни зали. ç

ността, от възстановява-
нето на древния храм
през 1600 г., така и от на-
ши дни. Ще бъде предс-
тавен древен мраморен
иконостас, който датира
от 11-и век. Това е ико-
ностасът на старинния

храм на манастира. Ще се
проследи традицията на
изработката на иконите от
древността до наши дни.
Сред новите експонати е
и кръст, подарен на ма-
настира от император
Алексий Комнин. Там е
старинният трон от цент-
ралния храм, който е да-
тиран от древността, ня-
колко много стари икони,
две певници, изработени
в Йерусалим и донесени
в манастира при обновя-
ването на храма.

"Музеят е създаден
през 30-те години на ми-
налия век, като на насто-
ящото му място е от 14
години, разказва Стамен
Пепелишев", уредник на
музея. Той уточни, че не-
щата, които са показани
в него са богослужебни
предмети, били в употре-
ба дълги годни. Там са по-

казани кръстове, израбо-
тени от изключително фи-
на дърворезба, изкуство,
което възниква в Атон
през 16-17-и век, като в
началото е като монашес-
ко ръкоделие. Част от тях
са поставени в метални
обкови - знак на посве-
щение на вяра, на жерт-
ва, заплатени от поклон-
ници. Като най-ценен ек-
спонат той посочи дарох-
ранителница, която е по-
лучила името "Венециан-
ска", тъй като наподобя-
ва църквата "Сан Марко"
във Венеция. Това е кул-
тов съд, в който се съх-
ранява така нареченото
сухо причастие за спеш-
ни случаи. Тя е сребърна,
с позлата и с много по-
лу- скъпоценни камъни.
има още една в НИМ, как-
то и в манастира "Света
Екатерина в Египет". ç

та им партнират Стефан Иванов и
Асен Лозанов, а уникалната транс-
формация от образ в образ е
възможна благодарение на специ-
алния грим на София Ракова от FX
Studio Bulgariа. Красивите класи-
чески костюми са дело на талант-
ливата Мартина Варийска.

Юбилейният спектакъл "Омразна
любов" разказва за това странно
чувство "любовта", което ни връх-
лита неочаквано, нарушава покоя,
прави ни луди… и смешни. Поняко-
га не искаме тази любов, но без
нея не можем. На сцената взаимо-
отношенията между Асен Блатечки
и Койна Русева създават такава
енергия, такъв водовъртеж от
възходи и падения, от привличане
и отблъскване, че ако това бяха
реални взаимоотношения, тази
двойка нямаше да слиза от челни-
те страници на жълтите издания!
Премиерата е на 31 октомври в
София, открита сцена "Сълза и
смях". Предстои и гостуване в
Пловдив на 1 ноември в Дом на
културата от 19.00 ч. ç


