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Намираме се в тежка пандемична ситуация и това не е спекулация, а факт, заяви на брифинг премиерът Стефан Янев.
МС прие програма за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия, от която ще могат да се възползват над 630 000 небитови клиенти, които ще получат компенсация от 110 лв. на мегаватчас, съобщи премиерът Стефан
Янев. Бюджетът на програмата е 450 милиона лева, като компенсациите 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 перспективи 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 материал, 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-засегнати 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 оперираната му скула. Халфът на
Арсенал (Тула) отново е
на терена, съобщиха от
руския клуб. 31-годишният Костадинов претърпя
интервенция в челюстнолицевата 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 категоричен отговор дали ще се
спази този срок. ç

Áîðèñîâ
натрупал дълг от
5,5 млрд. лева

Áúëãàðèÿ å ïðåìèíàëà îò áþäæåòåí èçëèøúê êúì äåôèöèò ïðåç 2020 ã.

Á

юджетът за миналата година, когато на
власт бе правителството на Бойко Борисов, е завършил с дефицит в размер на
4,78 млрд. лв. (4% от БВП). Това показва
рязка промяна във финансите на държавата, след като през 2019 г. хазната беше
на плюс от 2,551 млрд. лева, показват окончателни данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани вчера. В същото време държавният дълг за
2020 г. се е увеличил до 29,602 млрд. лв.
За сравнение, през предишната година държавният дълг беше в размер на 24,085

млрд. лева, или с 5,5 млрд. лв. по-малко.
Дефицитът в подсектор "Централно управление" е в размер на 5,284 млрд. лв., или
4,4% от БВП. Подсектор "Местно управление" е реализирал излишък от 339 млн. лв.,
а подсектор "Социалноосигурителни фондове" е реализирал излишък от 165 млн.
лева. Данните на НСИ показват, че брутният 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

Вицепрезидентът
Илияна
Йотова
присъства
вчера на
церемонията
за полагане
на венци
и цветя
пред
паметникакостница
на връх
Средногорец
по повод
109 години
от Балканската война
и освобождението на
Родопите.

ÁÑÏ èñêà äà ñå ñïðå èçíîñúò íà äúðâà çà îãðåâ
"В страната има нов
сериозен проблем. Предлагаме спешно решение.
Поради високите цени
на ток, газ, парно, масово хора минават на
дърва за огрев и се презапасяват, изплашени
как ще изкарат зимата.
Това повиши търсенето,
цените скочиха неимоверно, а дървата изчезнаха от складовете. От
юни досега увеличението е с близо 300%."
Това пише във Фейсбук лидерът на БСП

Öåíèòå ñà
ñêî÷èëè ñ 300%,
àëàðìèðàõà
ñîöèàëèñòèòå

Корнелия Нинова.
Тя призовава правителството незабавно да
спре износа на дърва за
огрев.
Ето поста на Нинова: Правителството незабавно да спре износа
на дърва за огрев, за да
се намали цената им.
В страната има нов
сериозен проблем. Предлагаме спешно решение.
1 244 068 домакинства
у нас се отопляват само
на дърва. Сега те са изправени пред невъзмож-

ност да си ги осигурят
за студените зимни месеци. Проверих и установих, че в последните
месеци се увеличава износът от България. Има
решение за тези семейства.
Служебното правителство незабавно да
спре износа на дърва за
зимните месеци. Първо
трябва да осигурим топлината за българските
семейства. Ако не побързат, до дни ще е късно", написа Нинова. ç

Íàìàëåòå
ëèöåìåðèåòî
è ïîïóëèçìà!

Н

е ви ли стигнаха
близо две години
на тежки изкуствени червени линии
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 затваряния 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... Странно е как поклонниците на
"науката" сега се радват,
че ще надделеят над Ганя
с ваксина, но иначе по
разните модни прогресивни теми са "моето тяло мой избор". Странно е
днес сертификат да
въвеждат хора, които до
онзи ден бяха за либерални мерки.
Намалете лицемерието
и партизацията!
Да, светът е в ненужна истерия и прекали с
реакцията на вируса. Да,
зеленият сертификат е
почти дискриминация. Да,
тези ваксини май са поскоро добър имуностимулант (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 българският 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 напрежението. Да се признаят найнакрая правата на онези,
които нямат ваксина, но
имат антитела. И да се
включи администрацията
в примера с ваксинирането.
Първан
СИМЕОНОВ,

социолог
От Фейсбук
(Със съкращения,
заглавието е на ЗЕМЯ)
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ÖÈÊ: Íÿìà äà ñå èçèñêâà çåëåí ñåðòèôèêàò çà
èçáèðàòåëèòå è çà ÷ëåíîâåòå íà ÑÈÊ íà 14 íîåìâðè
Няма да изискваме сертификат при гласуване нито за избирателите, нито за членовете на
СИК на изборите на 14 ноември,
съобщиха от ЦИК по повод новите 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 пристигнат до 31 октомври. От ЦИК съобщиха още, че е сключен договорът 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-

Äîêóìåíòúò ïðè
ïðåáîëåäóâàíå
ùå âàæè 1 ãîäèíà,
ñúîáùèõà îò
Çäðàâíîòî
ìèíèñòåðñòâî
Здравните власти
обявиха четири дни
отсрочка във връзка с
влязлото в сила днес
изискване на зелен
сертификат за посещение
на редица закрити обществени 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, коментира на брифинг министър
Стойчо Кацаров.
Освен това сертификат
за ваксинация вече ще
бъде издаван и след
първата доза, срокът на
сертификата за преболедуване ще бъде удължен
от 6 на 12 месеца, а до
няколко седмици зеленият
сертификатът ще стане
задължителен и служители на държавата и общинската администрация,
които работят с клиенти,
уточни министърът. Срокът на зеления сертификат, който се издава на
преболедували от COVID-

явления за гласуване в чужбина,
обясни Росица Матева, говорител
на ЦИК. На сайта на Комисията ще
бъде качен симулатор на машинното гласуване, а до ден ще бъдат
доставени 280 машини с инсталирана демо версия за гласуване.
Говорителят на ЦИК подчерта, че в 9398 секции в страната
ще има по две машини, а в 2119

ще бъде поставено и второ устройство. За чужбина не е взето
решение. 6 наблюдателски организации са регистрирани до момента, както и 2 международни
организации - наблюдатели. Няколко жалби са постъпили през
изминалата седмица, съобщиха от
ЦИК. По думите на Матева разписките ще бъдат с различна дължина, за да се различават, дори
и сгънати. Те ще се пускат в една
и съща кутия. По темата с преброяването на разписки Матева
уточни, че все още няма решение дали ще се прави на тези
избори. След сигнали за използване на език на омразата в со-

циалните мрежи от регистрирани
кандидати за президент и вицепрезидент, ЦИК призовава участниците в изборите към толерантност. Матева обясни, че социалните мрежи не са доставчици на
медийни услуги и поради тази причина не са контролирани от ЦИК.
Въпреки това тя изрази категорична позиция за недопустимост
на каквито и да е, под каквито и
да е било форми на разпространяване на послания с антисемитска и ксенофобска насоченост,
насаждащи етническа омраза,
дискриминация и разделение в обществото в хода на предизборната кампания. ç

Îòñðî÷êà â èçèñêâàíåòî
çà çåëåí ñåðòèôèêàò

19, ще се удължи от 6 до
12 месеца, бе съобщено
още на брифинга на
Министерството на здравеопазването. Това предстои да стане ясно до края
на деня, уточни общественото радио. Кацаров
поясни, че удължаването
важи за рамките на
нашата страна, не на ЕС.
Здравни експерти подкрепят тази промяна,
която ще стане официална по-късно, като бъде
обновена заповедта за
противоепидемичните
мерки. В нея ще бъде
добавено, че сертифика-

тът за ваксина след
поставена първа доза ще
е валиден, стана ясно
още на брифинга. До
няколко седмици се
очаква зеленият сертификат да стане задължителен и за служители на
държавната и общинската администрация, които
работят с клиенти. За
болните, регистрирани с
бързи тестове, "Информационно обслужване" до
другата седмица найкъсно ще издава и сертификати за хора, които са
преболедували след 1
декември 2020 г., но не са

имали възможност да се
сдобият с такъв документ.
Сертификатите с антигенен тест ще са различни
от европейските с различен 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 втората доза, заяви още министър Кацаров. Безплатните COVID тестове,
които хората ще могат да
си правят в сертифицираните лаборатории, ще
бъдат доставяни от РЗИ,
но ще са обвързани с
договор, който да определи пределната им цена. Тя
още не е договорена,
коментира БНР.ç

Êîìïåíñàöèè çà ðîäèòåëè, èçëåçëè â íåïëàòåí
îòïóñê çàðàäè îíëàéí îáó÷åíèåòî íà äåöàòà ñè
Родителите на деца до 14 години, които не посещават училище, детска ясла или градина заради въведените противоепидемични ограничения, имат право
на месечна целева помощ. Могат
да я получават само ако ползват
неплатен отпуск, защото не могат да работят дистанционно, нямат възможност да ползват платен отпуск и не са в болничен,
припомнят от Министерството на
труда.
За семейства с едно дете размерът на помощта е равен на минималната 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 дните, в които работещият родител
ползва неплатен отпуск.
В случай че дистанционното
обучение е въведено за срок над
10 работни дни от месеца, помощта 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 семейства, в които средният доход на човек през месеца, в който училищата, детските ясли или
градини са затворени заради
COVID-19, е по-нисък или равен
на 150% от минималната заплата, или 975 лв. Това означава, че за да има право на такава подкрепа от държавата, семейство 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, които са останали без работа, но
нямат право на обезщетение за
безработица или неговият размер е по-нисък от 975 лв. Помощта може да се ползва и от
самоосигуряващи се, които не
могат да работят поради противоепидемичните ограничения.
Месечната целева помощ се
отпуска въз основа на заявление-декларация, подадено в Дирекция "Социално подпомагане"
по настоящ адрес най-късно до
края на месеца, следващ месеца, за който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение.ç
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Ñêðúáíà âåñò

Ïî÷èíà
èêîíîìèñòúò

Âëàäèìèð
Êàðîëåâ

Той беше дълго време в
състояние на кома. В началото на септември бе изписан
от УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов"
и преместен в болница "Токуда", където борбата за живота
му продължи. Владимир Каролев изчезна на 9 май, докато
кара сноуборд в Пирин. Беше
открит малко по-късно от спасителите в безсъзнание, припомни "Дарик радио".
Каролев е български икономист, финансист, анализатор
и икономически коментатор.
Роден е на 31 юли 1961 г.
във Варна. През 1986 г. завършва специалност "Международни икономически отношения" в УНСС в София. След
дипломирането си започва работа по разпределение във
външнотърговското дружество
"Рудметал". През 1993 г. се
дипломира със степен магистър по "Бизнес администрация"
от Университета на Алберта в
Едмънтън, Канада. От 1993 г.
е консултант по приватизация
във всички страни от Централна и Източна Европа. В България е бил съветник по приватизацията на повече от 30 проекта, сред които са проектите
на "Интербрю" за покупката на
"Астика", "Каменица" и "Плевенско пиво". Съветвал е Агенцията за приватизация за фабриките за захарни изделия в
Своге и София, които са купени от концерните "Крафт
Якобс Сушард" и "Нестле". От
1993 до 1997 г. е мениджър и
старши мениджър на "Кей Пи
Ем Джи-Баренцгруп" във Вашингтон, САЩ. От 1998 г. е
изпълнителен директор на клона на инвестиционния фонд
"Европа кепитал мениджмънт"
(ECM) в София и управляващ
съсобственик на Балканската
консултантска компания. От 21
декември 2001 г. до септември 2002 г. е член на Съвета
на директорите на "Българска
фондова борса-София". От октомври 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 Политическия съвет на Национално движение 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 икономиката Божидар Лукарски.
Има над 2500 публикации в
печатните и над 1200 в електронните медии, радиото и телевизията.
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"БСП за България" подписа споразумение за съвместно явяване на парламентарните избори с ПП
"Подем", Българска земеделска партия, ПП "Българска
пролет", ПП "Българска левица", ПП "Движение за социален хуманизъм", ПП "Съюз за отчеството" и Социалистическа партия Български път, увеличавайки голямато ляво обединение с още
7 политически партии.
"Благодаря Ви, че сме заедно. На предишните избори нашата коалиция беше
със 17 формации, сега сме
21. Ще се радваме всички
активно да участват във
формирането на политиките на "БСП за България" в
следващото Народно събрание", заяви заместник-председателят на БСП Атанас Зафиров.
Пред новите партньори
Зафиров обяви, че другата
седмица предстои лявото
обединение да се разрасне с още 8 граждански движения и организации.
"Три пъти тази година питаме българските граждани
едно и също нещо, и два пъти те дават приблизително
един и същ отговор. Сега си
мисля, че заради разместването на пластовете отговорът ще бъде различен",
прогнозира резултата от изборите на 14 ноември Александър 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 изкуствено медийно разделение:
партии на протеста - красиви, млади, напомпани, и партии на статуквото, към които т. нар. партии на протеста се опитваха да причислят БСП. Видя се, че това
разделение е фалшиво, то
е смешно, защото т. нар.
партии на протеста се издъниха в два парламента.
Невъзможността да съставиш кабинет, макар да имаш
достатъчно на брой депутати за редовно правителство, доведе до политическа
криза". Той заяви, че по-скоро има телевизионни и реални партии, а БСП е от реалните.
Топ темата на последните 6 месеца според Симов
е актуализацията на пенсиите, която е поставяна от
БСП от години. "В 46-ото НС
ние казвахме: "Карайте се
колкото искате, но дайте да
помислим за пенсиите с оглед на това какво идва в
страната". И мисля, че докарахме тази битка донякъ-

де, но и че до края на годината пенсионерите ще видят актуализирани пенсиите си. Хората оцениха това".
Кандидат-депутатът подчерта: "Ние сме единствените, които имаме конкретна програма за първите 100
дни управление, а не празни приказки. Срещу нас се
изправят едни партии, които дори медиите не ги питат какви идеи имат. Примерно, не съм видял някой
да попита Кирил Петков,
Асен Василев, Мая Манолова, Христо Иванов какво
правим, за да помогнем на
домакинствата след високите сметки за ток? Те до утре могат да ни говорят за
почтеността в политиката.
За мен почтеност в сегашната ситуация означава имам идея как да помогна
на хората и ще я защитавам. Къде са техните идеи
за промяна в здравната
система - един от наболелите проблеми, който зее
като незараснала рана?
Идеите им за икономическо развитие? Единственото,
което чух, е, че с десни политики ще постигаме леви
цели. Това е смешно".
Симов критикува и конкретно Мая Манолова, за
която каза, че заимства идеите на БСП и ги смазва в
нейната популистка мелница.
"БСП е единствен носител на социалната идея.
Всички останали са в десния ъгъл", посочи Александър Симов.
"ИТН се провалиха в
много важна стратегическа
задача. Хората им гласуваха доверие, защо и как това е обект на отделен разговор, да изчегъртат Борисов. Те не постигнаха това.
Тяхната издънка доведе до
това, че ГЕРБ продължават
да бъдат заплаха за българската вътрешна политика те не са си тръгвали от местната власт. Най-лошото е,
че ГЕРБ се върнаха в позицията си като първа политическа сила, защото тяхната клиентела видя, че слабостта на партиите на про-

теста е, че почват да си мислят, че имат още един шанс.
Нашата задача е да не позволим това", категоричен бе
Симов.
Симов потвърди: "Гласът
за БСП е гаранция, че моделът "Борисов" ще продължи да бъде разграждан, и
гаранция за това, че след
разграждането ще предложим модел на социална държава".
"Една от основните причини да искаме оставката
на министъра на здравеопазването Стойчо Кацаров
е, че той не успя да "пречупи" политиката на ГЕРБ, само че в друга тоналност. Тази криза започна още от миналата година от неадекватния начин, с който ГЕРБ адресира цялата ковид криза
- и в медицинския смисъл
на думата, и в социалния й
смисъл. Служебният кабинет
не можа да обърне тенденцията. Служебният кабинет
не можа да предприеме
адекватна и смислена кампания за ваксинацията", така коментира Симов позицията на Изпълнителното
бюро на БСП, с която бе
поискана оставката на министър Кацаров. Според социалиста у нас има медицински фашизъм и той датира от края на 90-те години, когато направихме болниците търговски дружества и с точно с този медицински фашизъм трябва да
се борим. "Направихме болниците фирми, лекарите счетоводители и търговци, и това е голямата битка, която
трябва да водим", изтъкна
Симов.
"Зеленият сертификат е
дискриминация, защото дори и да приемем, че е правилната стъпка, не можеш
да я въведеш от днес за утре при ниското ниво на ваксинация. Подобна стъпка
трябваше да бъде добре разяснена и да бъде даден поне един месец, за да могат
хората да решат дали искат
да се ваксинират или не.
Правейки го по този начин,
ти нагнетяваш допълнително напрежение в обществото", заяви Симов и изрази
мнение как действията на
здравния министър влияят
на кандидат-президентската
кампания: "Тази позиция на
БСП не е огън срещу президента, не е стрелба в неговия гръб. Точно обратното - с подобни действия
здравният министър буквално работи срещу президента, 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 този начин".
По думите на Симов паниката със "зелените сертификати" измества главната
тема какво правим с болниците.
"Много тежка ще бъде зимата. Ненапразно ние сме
предвидили компенсации за
домакинствата, за да могат
да посрещнат тази криза. Но
въпросът не е само в мерките, които ще предприемем
да защитим хората, за да не
се почувстват ударени от тези високи цени. Да си припомним коя беше партията,
направила референдум за
АЕЦ "Белене", която настояваше за "Южен поток", която каза, че трябва да има
Бургас-Александруполис. Поне един проект да беше осъществен, ситуацията днес
щеше да бъде по-различна.
През цялото време защитавахме националната кауза.
България сега щеше да има
нови ядрени мощности, евтин ток", припомни Симов.
Той изтъкна и предложенията на БСП: "Ние предлагаме
помощ на домакинствата от
200 киловатчаса, която държавата да покрие. Това е
мярка, която се прилага в
много страни. Временно сваляне на ДДС за енергоносителите от 20 на 9% и намаляване на ДДС на малката
потребителска кошница също от 20 на 9%. Сега е времето да седнем и да се разберем за стратегическите
проекти на българската енергетика, защото трябва да
имаме постоянни енергийни
мощности. Политиката "Каквото 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 водач на листата на левицата:
"Обезлюдяването на Северозапада поради много причини и липса на възможности.
БСП има предложения в тази посока. Здравеопазването - закрити болници в много градове. Топ въпросът е,
че хората нямат транспорт от селото не могат да стигнат до общинския център, за
да си купят лекарства. Не можем да твърдим, че сме модерна държава, а хората да
живеят в този феодализъм".ç
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Събития
 1633 г.- Китайската
династия Мин побеждава
Холандската източноиндийска компания в битката в
залива Люолуо, найголямото китайско-европейско 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 реализира 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 разузнавателни 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 Бояджиев, български художник
1914 г.
 Славчо Трънски, български 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 Знеполски, български антифашист и
генерал

22.10.2021 ÇÅÌß

4

ÇÅÌÅÄÅËÈÅ

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

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.)
Фирма "ЕТ Карбоника
Плюс - Радостина Петрова", град Сливница, притежава високотехнологична
оранжерия за отглеждане
на краставици. Оранжерията е истински семеен бизнес на Радостина и съпругът й Петър Петров. Помощ оказват и родителите, които взимат участие
в немалкото дейности в
оранжерията.
Сред основните фактори за новото развитие на
семейния им бизнес е реализирания от тях проект
по подмярка 4.1 от Програма за развитие на селските райони ПРСР (2014-2020
г.). Той е на стойност над
1,1 млн. лева и е за изграждане и оборудване на обслужваща сграда в местност "Шабаново поле" в
землището на Сливница.
За храненето на растенията са използвани специални продукти за хидропонно отглеждане. Културата
е с посевна норма 1 500
растения на декар. Уникалните свойства на сорта
краставици Hi Force F1 от
иновативната серия Hi
Revolution позволява веднага след разсаждането да се
удвои броят на стеблата

до 3000 стебла на декар,
съответно се постига повисок добив. Инвестиционното предложение на Радостина и Петър е биологично ориентирано, сериозно и амбициозно замислено.
Те изграждат предприятие
със склад за преработка и
съхранение на плодове и зеленчуци. То е разположено
върху 1504 кв. м. Плановете на собствениците са
тук да се преработват
различни сезонни плодове и
зеленчуци, като основно се
предвижда производство
на печени или замразени зеленчуци. Другото направление е и преработката на
различни видове плодове,
които след прибирането
им се поставят в хладилна
камера за предохлаждане.
Посредством проекта изградихме модерна оранжерия, разказва Радостина и
обясни, че съоръжението
притежава собствен климатичен контрол. Регулираме температурата и
влагата за отграждането
на културите.
Семейството е решило
да кандидатства с нов проект по Програмата за построяването на собствена
централа със слънчеви ба-

терии, която ще осигурява енергия през нощта. С
това семейство Петрови
ще оптимизира енергийните високи цени и ще намалят разходите за тях. Другото изготвено предложение е за подгряване на кореновата система на растенията. Те обмислят и
поставянето на лед-лампи,
които ще намалят времевия период от разсаждането до брането. Проектите
са точно по специалността на Петър, който е бил
специалист в енергетиката. Радостина пък сега
трупа знания и умения, защото учи трета година Аграрния университет в

Пловдив. За семейната
оранжерия работят освен
родителите и двамата им
сина - 11 годишните близнаци и още 6 човека. Според 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 възможността, дадена на българския фермер по линия на
подмярка 4.1 "Инвестиции
в земеделски стопанства"
на ПРСР (2014-2020 г.), която дава възможност на
малкия и среден агробизнес
да постига своите големи
цели.

Êóïóâàìå âñå ïî-íåêà÷åñòâåíè õðàíè,
ïðåäèìíî îò âíîñ
Âëîøàâàíåòî íà êà÷åñòâîòî íà õðàíåíå îòíîâî ùå
íè íàðåäè íà ïúðâî ìÿñòî â ÅÑ ïî ñúðäå÷íîñúäîâè
çàáîëÿâàíèÿ è ñâúðçàíè ñ õðàíåíåòî áîëåñòè
"Задълбочава се опасна тенденция заради
високите цени на храните.
Спадането на разнообразието на храни в потребителската кошница води до
предпочитането на храни с
по-ниски цени", коментира
доц. Десислава Димитрова
от Института по биоразнообразие 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 несправедливо заплащане на
производителите на тези
храни." Според нея влошаването на качеството на
хранене води в дългосрочен план до това отново
да сме първи в ЕС по
сърдечносъдови заболява-

ния и свързани с храненето болести. Българинът в
последните години не
консумира достатъчно
плодове и зеленчуци.
Имаме малко национално
производство, но произведеното 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 комплексни. България не е автономна 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, стимулирани от поскъпването на
зърнените култури и
растителните масла,
съобщи наскоро организацията по прехрана и
земеделие към ООН.
Индексът на цените на
храните на ФАО, който
проследява международните цени на най-търгуваните
хранителни стоки, достигна
130 пункта миналия месец.
Това е най-високата стойност от септември 2011 г.
- на годишна база цените
са се повишили с близо
33%.
Според нея повишаването на цените на стоките
с кризата в резултат на
пандемията от коронавируса, както и локалните
фактори. Дори реколтите

на някои от зърнените
култури като пшеницата
през годината да са добри
и рекордни, цените вероятно се повишават, защото
суровината се изнася.
В света най-засегнатите
общности са тези, които
зависят от индустриално
произведената храна,
коментира още доц. Димитрова. Те нямат свободата да избират храна и
се купува това, което им
се предлага, на съответните цени. Небалансираното
развитие на индустриално-

то производство на храни
и небалансираното му
разпределение е една от
причините за поскъпването на цените на храната,
категорична бе доц. Десислава Димитрова. ç
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Джорджия О Киф в Център „Помпиду“
Изложбата ви потапя в
артистичната вселена на
една от големите фигури на
изкуството на 20-и век в
Северна Америка. Парижкият център "Помпиду" представи 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 кариера. Джорджия О'Киф умира
на 98 години и съпреживява основните естетически
авантюри на миналия век.
През 20-те години тя е сред

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

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

ционизма през 60-те години. Изложбата е съставена
с подкрепата на водещи
обществени и частни
колекции, предимно северноамерикански - Музея на
Джорджия О'Киф в Санта
Фе, Музея на модерното
изкуство и музея "Метрополитън" в Ню Йорк, музея
"Уитни" за американско
изкуство, Института по
изкуство в Чикаго, музея
"Тисен Борнемиса" в Мадрид. Откритите пространства и флуидност в изложбата
показват артистичния път
на Джорджия О'Киф хронологично, от ранната "космическа" треска, до метрополисите 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 десетилетията. Макар и растенията да са постоянно вдъхновение за нея, изложбата я
поставя в традиция, кореняща се в любовта към
природата, наследена от
Романтизма.

Балшанската "Св. Параскева" засиява
Продават дрехи на
Габриел Гарсия Маркес след сто години
с благотворителна цел

Семейството на Маркес дари събраните от разпродажбата пари на мексиканска
фондация, която се грижи за
здравето и прехраната на децата на коренното население.
Носителят на Нобелова
награда за литература почина преди седем години.
Около 400 дрехи, принадлежащи на Маркес и на покойната му съпруга Мерседес,
са продадени, обяви внучката Емилия Гарсия. Тя обясни, 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 време на откриването в Мексико
на нов културен център. Той
се помещава в сградата, където е живял авторът на "Сто
години самота".
Семейството на Маркес да-

ри събраните от разпродажбата пари на мексиканска
фондация, която се грижи за
здравето и прехраната на децата на коренното население.
Гарсия Маркес почина през
април 2014 г., на 87-годишна възраст, в столицата на
Мексико, където изкара част
от живота си.
Името на колумбиеца, носител 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 приказки, небивалици и притчи
разтварят границите на реалното до фантастично, затова
той има принос за формиране на "магическия реализъм".
Да си спомним "Любов по
време на холера", "Никой не
пише на полковника", "Сто
години самота", "За любовта
и другите бесове".

Това се случва чрез майсторските ръце на руската художничка Елена Адамова. Тя
е творец от Санкт Петербург,
за която зографството е същността на духовния й път.
В България я довежда любовта към българин, станал
неин съпруг преди 41 години. Започва да рисува икони
в началото на 80-те, първоначално за приятели, а десетилетие по-късно започва да
се занимава с иконопис и
професионално.
Това, което притегля наймного на сърцето й са стенописите и реставрацията на
черкви и параклиси. От 2000
година насам е изографисала над 20 църкви.
"Това е може би мисия и
съдба - да правя нещо едновременно и за хората, и

за небесата, и най-важното
- за душата." В свободното
си време се отдава на иконите, които рисува върху
дърво, останало от старите
олтари на реставрираните
храмове. Съдбата сама я отвела в софийското село Балша, в подножието на Стара
планина, докато си търсела
място където да живее. Хората от селото я наели да
зографиса черквата им "Света Параскева", построена
през 1920 г. до стар храм,
който датира от Средновековието.
Тъй като мазилката по
стените буквално падала, тя
сама със свои средства и доброволен труд ги измазала и
шпакловала, преди да изрисува ликовете на светиите и
сцените от Евангелието: "За

цялата църква няма средства и за да се довърши, е хубаво да се намерят спонсори
- отбелязва Елена Адамова.
- Надявам се да се намерят
добри хора, които да помогнат това дело да продължи.
Мястото е благодатно, а душата ми го избра не заради
комфорта на тялото. Тук в
двора има още един храм,
също посветен на св. Петка.
Идваха археолози да го проучват и казаха, че основата
му е още по-стара. Подът е
от мозайка, каквато имат само две църкви в България.
За да бъде съхранен като паметник на културата, над него е направен навес, още от
Людмила Живкова. Мястото наистина е необикновено,
заредено със святост, и хората го усещат."

„Пасиансът на архангелите“ - книга за греха и покаянието
"Пасиансът на архангелите" разказва за семейство,
въвлечено в поредица от
конфликти, тайни, обрати,
мистерии и суеверия. "Човешкият свят, разделен на
черно и светло, ад и рай, лъжа и истина, его и душа, се
разкрива чрез история, наситена с предизвикателства
и болка", споделя Мария Лалева.
Главната героиня Юстина минава през изпитания,
срещи и раздели, преди да
създаде семейство и да оси-

нови две момичета. Съдбата й е отредила дарбата да
разгадава стъпките на човека, 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 която тя разкрива тайните си,
преди да умре. Конфликтът
между двете сестри, оплетени в любовен триъгълник,
и съдбата на извънбрачно-

то дете, родено от забранена любов, са в основата на
тежки избори и сериозна
вътрешна трансформация на
останалите герои. Огромна
роля в историята изиграва
изхвърленото на улицата куче, 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), които претърпяват няколко преиздания през годините. Но
истинска популярност и любов й донася романът "Живот в скалите". Макар да излиза през октомври 2018 г.,
само за три месеца се превръща в бестселър на годината според класацията на "Хеликон". До днес "Живот в скалите" е продаден в тираж над
120 000 екземпляра и продължава 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 случайни 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 например е на съседка на Булгаков в
комуналната квартира - Анна
Петровна Горячева. Нейната
поява винаги вещае скандали и
неприятности. Този образ често

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 съкратен вариант за списание. За да
достигне романът до читателя,
основна заслуга има съпругата
му Елена Шиловская, която в
тежките времена успява да запази ръкописа на романа.
В първата си редакция романът имал разни имена: "Черният
маг", "Копитото на инженера",
"Жонгльор с копита", "Синът на
В.", "Гастрол". Тя била унищожена 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".

се появява в неговите творби под
различни имена.
Свитата на Воланд не е измислица на автора. Неговите приближени имат първообрази в религиозните 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 Маргарита" 10 години. През цялото
време дописва и редактира
ръкописа. На корицата на пос-

Нова табела посреща туристи и поклонници
край Крепчанския скален манастир
Нова табела посреща туристи
и поклонници край Крепчанския
скален манастир. Тя бе поставена
в края на тридневната Международна научна конференция 15-17
октомври, на която община Опака
бе домакин, съобщи Мирослав Георгиев - уредник в Регионалния исторически музей в Търговище, отдел "Опака".
Форумът на тема "Светият отец
Антони от Крепчанския манастир:
1100 години монашество в българските земи". Със свои доклади, научни разработки и съобщения са
участвали 25 специалисти от България, Русия и Гърция, които раз-

глеждат темата за монашеството у
нас.
През октомври се навършват
1100 години от основаването на
Скалната обител край Крепча. Новата табела представя синтезирано историята на манастира и проучванията на обекта досега. На другата страна в текст и снимки са
запечатани моменти от съвременното използване на манастира като поклоннически център. Могат
да се видят стари (черно-бели) кадри 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 подбрани от проф. Казимир Попконстантинов от Великотърновския университет, водещ на конференцията. Той е и археологът, който в
началото на 70-те години на 20-и
век изследва епиграфския материал по стените на манастира край
Крепча и публикува два надписа
на кирилица - с изключителен научен интерес. Единият се смята за
най-ранно датирания на кирилица в света. Скалният манастир
край Крепча е археологическа ценност от национално значение и
се намира под закрилата на държавата.

Посмъртен роман на Джон льо Каре Гениален композитор и реформатор излезе от печат във Великобритания Йоан Кукузел

Майстора на шпионските истории почина на 12 декември миналата година, на 89 години. Като обяви през
пролетта предстоящото
излизане на романа
Silverview, литературният агент на Джон льо
Каре обеща на читателите да открият "характерния му глас".
Джон льо Каре, чието рождено име е Дейвид Корнуел, почина на
12 декември миналата
година от пневмония.
Приживе той е дал съгласие на синовете си
да публикуват романа.
По-малкият му син
Никълъс Корнуел, който е писател, е контролирал издаването му.
"Като дебютиращ писател... беше много фрустриращо 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, предпочитания му герой. От романите на Джон Льо

Каре са продадени над
60 милиона копия.
Джон льо Каре е писател, работил за британското разузнаване, преди да превърне опита
си в литературна фикция с романи като "Калайджия, шивач, войн и к , ш п и о н и н" и
"Шпионинът, който
дойде от студа". Той е
върхов майстор на елегантния стил, умело
заплетената фабула и
остроумния диалог.
Познава отвътре света
на шпионажа и достойно продължава вековната традиция, поста-

вена от Кристофър
Марлоу и доразвита в
наши дни от Греъм
Грийн, Съмърсет Моъм и Джон Диксън
Кар.
Автор на трийсетина романа, в които действието 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 професионалистите от този свят, какъвто е разузнаването,
отбелязват издателите
от "Колибри".

Йоан Кукузел e църковен певец и
композитор, музикален теоретик и реформатор на византийското нотно
писмо, при това светец. Предполага
се, че има български произход, тъй
като една от неговите композиции,
посветена на майка му, носи заглавието "Полиелей на българката". Тъй
като е надарен с прекрасен глас, съвременниците му го наричат Ангелогласния. Канонизиран е за светец.
Българската православна църква го
почита на 1 октомври. Българският
писател Добри Немиров пише романа "Ангелогласният" (1938), посветен
на Йоан Кукузел.
Роден е вероятно от смесен брак
нейде из околностите на Драч, тогава във Византийската империя, в последните десетилетия на XIII век. Получава своето образование в императорското певческо училище в Константинопол, Византия. След това
отива в Света гора, където живее до
края на дните си. От времето на пребиваването му в Константинопол идва и неговото име "Кукузел". В младежките си години, като го попитали
какво е ял, той отговорил "кукия ке
зелия", опитвайки се да каже на гръцки "бакла със зеле". Прекарва основната част от живота си в Света гора,
в манастира Великата Лавра. Обновява византийската музика с български интонации. Осъществява 2 реформи - въвежда многогласието и

усъвършенства старото невмено нотно писмо.
Сведения за неговия живот се черпят от житието му, съставено в края
на XIV век. Препис от него се съхранява в Народната библиотека "Св.
св. Кирил и Методий" в София.
Музикалната дейност на Йоан Кукузел е твърде значима и популярна,
макар че не всички ръкописи, съдържащи негови творби, са добре проучени. Известни са 90 негови композиции. Най-прочутата му творба е
"Полиелей на българката", която е
посветена на майка му. Запазени са
много изображения, които подчертават неговата популярност.
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Захарий
- създателят
Амася:Княжески
Приказен
град
на
обществена
напървата
султаните
библиотека в България
Захарий Княжески
е български възрожденски просветен
деец, книжовник,
фолклорист и драгоман (преводач и
посредник). Истинското му име е Жеко
Петров Русев.
Той е роден през
1810 г. в село Пишмана - днес Княжевско, област Стара
Загора. Изучава
занаятите грънчарство и сапунарство.
Учи в Стара Загора,
Търново, Света гора
и във Взаимното
училище в Габрово
при Неофит Рилски.
От 1832 г. учителства в Стара Загора.
Предприема пътешествие из Близкия
изток, Африка и

Балканския полуостров. През 1837 г.
учителства в Габрово,
а през 1838 г. в
Търново. Завършва
образованието си в
Семинарията в
Одеса. През това
време развива активна патриотична
дейност сред българите. Захарий Княжески приема руско
поданство и става
драгоман в Руското
вицеконсулство в
Търново, което покъсно е преместено в
Русе.
Между 1845-1847 г.
събира от различни
институции и учреждения в Русия книги,
учебни помагала и
печатарска машина.
Изпраща ги в Бълга-

рия. Издейства
стипендии за българските младежи и
девойки, за да учат в
Русия. Член е на
Одеския литературен
кръг, заедно с именитите 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 библиотека в България.
Регионалната библиотека в Стара Загора
носи неговото име.
Захарий Княжески
има заслуги за бъл-

гарския фолклор записва народни
песни, които покъсно са включени в
сборника "Български
песни" на руски език
от 1855 г. Публикува
на руски език етнографски статии "Обичаи на българите
при сватба, раждане,
кръщаване на деца и
при погребения."
Сътрудничи на
"Журнал Министерства народного просвещения", "Цариградски вестник", "Македония", "Напредък".
Пише книги по
земеделски, езикови и
други въпроси. Организира курсове по
бубарство. Бори се за
земеделска просвета
на населението.

В "Хофманови разкази" дирижира маестро Павел Балев
Той е постоянен
гост-диригент на Варненската опера и носител на Наградата
"Академик Марин Големинов" 2021 г. На
16 октомври на диригентския пулт застана
световноизвестният
български диригент
маестро Павел Балев.
Главен диригент на
филхармонията в Баден-Баден, както и на
Международната академия "Карл Флеш", в
сътрудничество с концертмайсторите на
Берлинската филхар-

мония, от 2022 г. паралелно ще започне
работа като музикален
директор на Операта в

Лимож, Франция.
Наред с многобройните си други награди, маестро Балев бе

удостоен неотдавна и
с Националната награда за принос в музикалното изкуство,
носеща името на големия български композитор акад. Марин
Големинов. Маестро
Балев води концертите от есенното турне
2021 г. на оперната
прима Диана Дамрау,
която изпълнява българска ария от операта "Мария-Десислава"
на Парашкев Хаджиев. На 5 октомври той
дирижира в Пловдив
"Фалстаф" от Верди -

заглавие, което на 10
октомври представи и
в София, а на 16 октомври аплодирахме
прочутия диригент
във Варна за "Хофманови разкази". За екипа на Варненската
опера е чест, че маестро Балев прие поканата да бъде Постоянен
гост-диригент на оперния театър във Варна. "Притегателната
сила на операта тръгва от вселената Хофман 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 непреходните образци на
изкуството, завещани
от двама велики творци", коментира диригентът
"Хофманови разкази" на сцената извиси
глас големият тенор
със световна кариера
Иван Момиров в ролята на поета Хофман. Той триумфира
на върха на своя 25годишен творчески
път.

"Златна есен" на Владимир Шунев На 95 г. Мел Брукс ще пише
продължение на "История на света"
в галерия "Париж"
Познатият на българската публика автор
Владимир Шунев откри
самостоятелната изложба в столичната галерия
"Париж" на 18 октомври - Деня на покровителя на художниците св.
Апостол Лука. Заглавието е "Златна есен" прекрасно обобщение
на темата, а зрителите
се наслаждават на топли пасторални пейзажи
и меки есенни природни картини.
Основен мотив в
настоящата експозиция
е пътят. Той прорязва
почти всички пейзажи
и води въображението
някъде навътре в далечината и сякаш отвъд
картината. Няколко картини се казват "Ел Камино"- философска интерпретация на пътя,

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 бреговете, друг път се виж-

да как свързва различните къщи и те сякаш
общуват помежду си. А
понякога просто потъва в хоризонта или отвежда към планините.
Пейзажите са стилизирани, изпълнени в стила на наивизма, с чудесно живописно чувство.

Мел Брукс - американска икона на комедията, ще помага за
писането на продължение класическата си
лента "История на
света, част 1", което
ще представлява 8-серийна поредица за
стрийминг платформата "Хулу".
"Нямам търпение
отново да разкажа реалната истина за
всички тези безумни
истории, за които светът е бил подведен, че
са история", каза ветеранът Брукс в становище, разпространено от "Хулу".
Брукс е един от
малкото артисти, получил пълния спектър
награди - "Оскар",

"Еми", "Грами", прави
оригиналната "История на света, част 1"
преди 40 години. Писането на сценария
трябва да започне този месец, а снимките
- през пролетта на
2022 г., съобщава още
платформата с мажоритарен собственик
"Дисни". Добила световен успех след премиерата си през 1981
г., ,"История на света, 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. Филмът приключва с обявяването на продълже-

ние, което включва сегментите наречен "Хитлер на лед". Самият
Мел Брукс е роден на
26 юни 1926 г. в еврейско семейство в
Бруклун, винаги е искал да осмива Хитлер.
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Варненските художници с изложба
в Градската художествена галерия
В Деня на св. Лука,
покровителя на художниците, 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 обединява работещи в областта
на живописта, графиката,
скулптурата и приложното
изкуство. Тя е изява и на
най-младите, които скоро
са завършили художествено образование, и на
утвърдени автори. Доайен

на тазгодишното издание
е уважаваната Маргарита
Денева, която се представя с живопис.
Жури в състав: Ирена
Димитрова, експерт в
Дирекция "Култура и
духовно развитие" в
Община Варна, Миряна
Койнова, член на Управителния съвет на Сдружението 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 художествено стъкло заедно с Димитър Нарлиев.
Носители на призове
са проф. Пламен Братанов, Иван Иванов Ивани, Деница Янева,
Красен Бербенков, Боян
Янев, Надежда Антова,
Венцислав Марков.

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

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 самостоятелно представяне пред плевенска
публика Ташев прави през миналата година в Арт център "Творителница О'Писменехъ!".

Уникално библиографско издание, "Тялото помни" и психичните травми
Психичната травма лечение
посветено на Георги Раковски
е факт от живота, a д-р на травмата: от
Бесел ван дер Колк,

Регионалната библиотека "Сава
Доброплодни" в Сливен издаде уникално библиографско издание, посветено на живота и делото на Георги Стойков Раковски.
Целта на библиографския указател е да представи в максимална
пълнота публикациите от и за Раковски, в помощ на днешните и бъдещите негови изследователи в оценката им от дистанцията на времето
на огромното му и забележително
дело, както и да се отстранят някои
фактологически неточности.
Съставители на изданието са директорът на библиотеката д-р Росица Петрова-Василева, Галя Чолакова и Росица Иванова, а научен редактор - проф. д-р на историческите
науки Иванка Янкова. Указателят е
плод на издирвателски труд и обх-

ваща от 1856 г. до м. юли 2021 г.
вкл. На 480 страници са представени 2725 публикации, кратка хронология на жизнения и творчески път
на Раковски, както и система от показалци.
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 периодичните издания, на които е издател и редактор. Вторият дял представя книги и публикации за Раковски. Тази година се навършиха 200
години от рождението на Раковскипатриот, родолюбец и будител на
България.

един от най-изтъкнатите 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, отвличане, изтезания.
Травматичното
събитие предизвиква
определени промени в
мозъка и тялото, които
може да се отразят
пагубно върху здравето
и социалното функциониране. Според Ван
дер Колк най-наболелите социални проблеми, като агресията,
депресията и зависимостта от наркотици
или алкохол, се коренят именно в травматичните преживявания
в миналото.
Той изследва и
прилага в практиката
си нови пътища за

развиването на
осъзнатост за
собствения
вътрешен
живот и
телесни
усещания
до използването на
спорт,
танц,
медитация, йога,
които
активират
на естествената
пластичност 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 пълноценен живот. Задължително четиво за
всеки, който се интересува от изучаването и
лечението на травматичния стрес и влиянието му върху обществото.
Алегзандър Макфарлън, директор на
Центъра за проучване

на травматичния стрес:
"В тази проницателна 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 вдъхновяващите нови
подходи, които позволяват на хора с найтежки травми да
съберат отново частите
от себе си в единно
цяло". Изд. "ИзтокЗапад".
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Карикатури
Павел
КУЧИНКСИ

В Родилното питат
майката:
- В графата БАЩА
какво да пишем?
- Най-добре пишете
АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ...

- Това бившата ти
ли е?
- Аха...
- А в другия чувал
какво има?

Изпит по философия.
Доцентът слага стола си
върху бюрото и казва:
- Колеги, използвайки всичко научено дотук, за да ми докажете,
че ТОЗИ СТОЛ НЕ СЪЩЕСТВУВА.
Студентите започват
да пишат, с изключение
на един, който драснал
нещичко за десет секунди и почнал да дреме.
А другите пишат ли, пишат. Излизат резултатите - с най-висока оценка е студентът, който
почти нищо не написал.
Всъщност бил написал само:
- Какъв стол?!

- Гошо, къде, бе?
- Отивам до кръчмата.
- Ще се бавиш ли?
- Не, отивам, напивам се набързо и ме
донасят.
Критическата възраст при мъжете е
между 55 и 65 години.
Така е, защото нито
пенсия ти дават, нито
жените ти дават...
Вратата на кабинета на шефа на ДАНС
се отваря рязко. Шефът подскача, като
вижда страхотна мадама да влиза.
- Коя сте вие?
- Агент!
- ЦРУ, КГБ, МИ-6,
Мосад?
- "Орифлейм"…
Психиатър прави забележка на пациента:
- Закъснявате! Тъкмо
щях да започна без вас!

ви, върнете си ми тогава двата лева за фиша!

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

- Яж, баба, че си заприличал на Пеевски.

На брега на реката
учител лови риба - нали риболовът успокоявал нервите.
По едно време изтеглил мъничка рибка, огледал я внимателно, откачил я от кукичката и
я пуснал обратно в реката:
- И утре да доведеш
родителите си!

Айшето:
- Пет пари не даваш
за мен!!!
Асанчо:
- Ми, нямам, ма!

- Сине, ела да ти сипем една ракия… да не
пием сам.
- А бе, тате, аз съм
на 7.
- И аз съм на 43, ама
ти помагам с домашните.

Принцът влиза в италиански ресторант и чете менюто:
- Варени жаби, печени жаби, пържени
жаби, панирани жаби...
И с въздишка допълва:

Овчар със стадото
си.
Звъни мобилен телефон.
- Ало, да? Аз съм…
Обръща се към овцете:
- За мен е.

Безплатно предлагам предизборен лозунг:
- Крадохме за нас,
сега ще крадем за вас!

Блондинка печели от
лотарията ламборгини.
Отива да си го получи.
- А, ми чи то е жълто?!
- Г-жо, така е. Цветът е жълт!
- Но аз искам червено.
- Съжаляваме, госпожо, но не разполагаме с червено ламборгини. Нищо не можем да направим по
въпроса!
- Така ли?! Ега ти и
мошениците! Не мога
да повярвам. Майната
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Женското "НЕ СЕ
СЪРДЯ" е като зъболекарското "НЯМА ДА БОЛИ!".

Работен ден, офис,
позвъняване при секретарката.
- Мими, донеси ми
хартия.
- А-четири ли, или Атри?
- А-а-а-бързо! В тоалетната съм!
Проклятие към политик:
- Дано живееш така,
както си написал в
имотната си декларация!
- Брачед, ти знаеш ли
какво е това да си със
смесени чувства?
- Какво?
- Жена ти да ти каже, 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! - отговорил 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 любов?
Той ми отговори:
- Ми, ти вчера изпи
всичко!
Свекърва и снаха:
- Що си ударила сина ми, ма?
- Ами, каза ми, че
съм дебела!
- И като го удари,
к'во? Отслабна ли?!?
- Много напредна
нашата медицина! казва една 92-годишна 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 веднага ми пише рецептата.
- Скъпи, тестът ми е
положителен.
- Еххх, сега две седмици ще сме в карантина.
- Докторът каза 9 месеца.
Нов началник обикаля работните помещения с асистента си.
- Колко души работят тук? - пита началникът.
- Около 50%.
- Шефе, ще се
маскираме ли за
Хелуин?
- Петрова, ти пък
защо?

приложение
СЪБОТНИК
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Матей Матеев представя живопис
"Камък и вода" и нова книга
С камерната си изложба
"Камък и вода" известният български 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 представят пловдивски панорами от
неочаквана перспектива, изпълнени в плътен акварел. Изложбата ще продължи до 30 октомври.
Матей Матеев има какво да
каже на публиката и в слово. На
път е осмата му книга с размис-

ли, афоризми, хайку, която той
определя по-скоро като личен
бележник, в който е записвал
внезапно връхлетелите го житейски 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 - Майстора".
После ще свърже близо четвърт век от живота си с постоянната експозиция на друг емблематичен 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 дружествата на пловдивските и на бургаските художници. Автор е на
повече от 40 самостоятелни
изложби, организира 60 общински и частни пленери с чуждестранно участие. Като член на
Ротари клуб "Пловдив - Пълдин"
е основател на първия международен симпозиум по живопис
"Пловдив от твореца сътворен"
(2013 г.).
Носител е на Награда "Пловдив" (2005), на "Сребърно Възраждане", 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.

Над две хиляди издателства на В "Тримата мускетари" ще
Франкфуртския панаир на книгата има и чернокож мускетар
"Как искаме да живеем" е основната тема на събитието, на което
повече от 300 автори ще представят творбите си. Над 2 хиляди издателства от 80 държави ще участват в панаира. "Как искаме да живеем" е в сътрудничество в германско-френската телевизия Арте. В
рамките на събитието, което започна на 20-и и продължава до 24 октомври, ще се проведат и няколко
изложби. Почетен гост на Франкфуртския панаир на книгата тази
година е Канада.

Броят на посетителите обаче е
ограничен заради мерки срещу новия коронавирус. Гостите трябва да
покажат ваксинационен сертификат
или резултат от отрицателен тест.
Издателите са уверени, че ще има
огромен интерес към представените творби. "Преминахме през един
от най-големите стрес-тестове в историята под формата на коронавирусната пандемия," заяви председателката на Германската асоциация на търговците на книги Карин
Шмид-Фридрихс.

Продукцията пояснява, че образът на
тъмнокожия мускетар е
базиран на реална
личност. Чернокож
персонаж ще бъде хит
в новата филмова
адаптация на "Тримата мускетари" на Александър Дюма. Френската компания Pathe
обяви, че ще въведе
героя Ханибал, който
ще е мускетар с по-тъмен цвят на кожата.
Образът ще бъде ба-

зиран на реална личност - принц Аниаба
от Асиния, който е
учил във Франция на
"кралски занаят", пише Епицентър.
Проектът по екранизиране на "Тримата мускетари" предвижда разделяне на
действието в две отделни части - "Д'артанян"
и "Милейди". За двата филма е определен
бюджет от 70 млн. евро, а премиерата се

очаква през 2023 г. Режисьор е Мартен Бурбулон, чийто последен
проект е посветен на
строителя на Айфеловата кула. В главните
роли са известни лица като Венсан Касел
като Атос, Ромен Дюри като Арамис, Пио
Мармай като Портос,
Франсоа Сивил като
Д'артанян, Ева Грийн
като Милейди и Ерик
Рюф като кардинал
Ришельо.

Хисаря по пътя на Несебър, готви се да влезе в ЮНЕСКО
Хисаря може да бъде вторият български град, който
ще влезе в списъка на обектите под закрилата ЮНЕСКО. Общинската администрация вече подготви документи, които да представи пред
световната организация за
опазване на културното наследства.
Идеята СПА столицата на
Балканите да кандидатства за
престижната номинация е на
президента на Европейската
асоциация по балнеология и
СПА Тиери Дюбоа. Човекът, обиколил всички забележителни СПА курорти в

Европа, останал възхитен от
запазената архитектура от
античността, от огромните
паркове на Хисаря, които са
със 100-годишна история,
както и от богатството от минерални извори. Хармоничното развитие на тези дадености давали според него изключителен шанс Хисаря да
получи закрилата на Световната организация за културно 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 километра. Тук са и великолепните
Римски терми. В продължение на няколко десетилетия,
от 20-те години на миналия
век, когато започват разкопките и проучването на този
обект, Римските терми претърпяха невероятно развитие. През последните 25 години Римските терми се разкриват и проучват поетапно
от доц. д-р Митко Маджаров,
директор на Археологическия
музей.
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Снимки Интернет

Европейската газова
криза
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 държавни и правителствени ръководители. 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.

Âåëèêîáðèòàíèÿ å ïðåä çäðàâåí êîëàïñ,
1000 âëèçàò â áîëíèöà íà äåí
ÑÀÙ ðàçðåøèõà òðåòà äîçà "Ìîäåðíà" è âòîðà "Äæîíñúí è Äæîíñúí"
Расте натискът върху
болниците в Обединеното
кралство. С близо 50 000
случая на ден, 1000 хоспитализирани на ден и с над
600 новозаразени на 100
000 души, Великобритания
регистрира най-стряскащите цифри на пандемията от последните три
месеца, предаде Епицентър.
Британският здравен
министър Саджид Джавид
напомни пред медиите, че
"пандемията не е приключила" 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 Джонсън, ще продължи да
влага усилия във ваксинацията на населението, от
което близо 80% е имунизирано с втора доза.
Около 15 на сто от децата
между 12 и 15 г. са с
първа игла, чиято ваксинация започна точно
преди месец. От Конфедерацията на общественото
здраве обаче настояват
правителството да затегне
мерките и отново да
направи задължително
носенето на маски в
градския транспорт и в

В Индия вчера беше
поставена милиардната 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.

затворените помещения.
Същевременно американската администрация по
храните и лекарствата
разреши поставянето на 3та 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 здравословни проблеми, работни 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-

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 BulgariaSerbia (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.

ката е базирана на данните на компанията, които
показват, че това е достатъчно, 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 регулатора са различни, тъй като
ваксините са направени по
различен начин и е необходимо да бъдат дозирани по
различен начин.

Официално се разрешава и "смесването и съчетаването" 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 официално да дадат препоръки
кой трябва да получи
бустерна доза и кога. ç

все още може да навреди на Русия, ако скокът на цените доведе
до инфлация, допълнително повишаване на разходите за стоки от
първа необходимост като храна или
до намаляване на търсенето на гориво, което е ключов източник на
държавни приходи, посочи в сряда президентът Владимир Путин. Европейските спот цени на природния газ се повишиха близо пет пъти от началото на годината, като
глобалното търсене изпреварва
предлагането, тъй като икономиките се възстановяват от кризата,
предизвикана от коронавирусната
пандемия. Това накара някои производители на електроенергия да
преминат към въглищна енергия
въпреки по-големите вредни емисии 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 началото на 2022 г., с който Турция
се стреми да се превърне в център
за ислямски финанси, заяви президентът на страната Реджеп Ердоган. Той добави, че законодателната работа по този забележителен проект ще бъде завършена скоро. Турция, каза Ердоган, привлича
чуждестранните инвеститори с данъчни изключения и отстъпки. Той
спомена и стъпките за подобряване на инфраструктурната среда и
действията за свързване на транспортните коридори, които създават
възможности за инвеститорите.

Обемът

на пластмасовите отпадъци, които
попадат в моретата и океаните, може да се увеличи три пъти до 2040
г. Всяка година количествата ще нарастват с 23-37 млн. т. Това са прогнозите в публикувания вчера доклад на Програмата на ООН по околна среда (ЮНЕП), в който се призовават държавите спешно да намалят използването на пластмаса
и да въведат стриктен мониторинг
в тази област.

Кралица Елизабет Втора

отмени пътуване по съвет на лекарите. "Нейно Величество е в добро
настроение и е разочарована, че няма да може да посети Северна Ирландия, където трябваше да поеме
редица ангажименти", пише в изявление на Бъкингамския дворец. Кралицата "неохотно е приела лекарски съвет да си почива през следващите няколко дни", заради което е
отложила и пътуването си за Северна Ирландия в четвъртък и петък, съобщи Бъкингамският дворец.
"В много отношения вероятно не е
изненадващо, че са ? казали да си
почива, защото последните няколко седмици са били изключително
натоварени за 95-годишната кралска особа", каза пред британски медии източник от двореца.

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ОНЛАЙН ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС 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
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 № РД01-748 от 02.09.2020 г., на Министъра на здравеопазването за
въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република 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 РИОСВШумен.
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 ДОВОС могат да се предоставят и в деловодството на Община Каолиново,
Община Венец, кметствата на с. Изгрев, с. Климент и с. Наум и РИОСВШумен, 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,
еmail: 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 Каолиново, Община Венец, кметства с. Изгрев, с. Климент и с. Наум.
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Ñòàíèñëàâ Êîñòîâ ðàçêðè èñòèíàòà
çà ðàçäÿëàòà ñè ñ Ëåâñêè
Предложиха ми да бъда
резерва на Робърта,
но аз не се съгласих,
сподели нападателят на Пирин
За нападателя на
Пирин (Благоевград)
Станислав Костов предстои 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 професионалист. Това е мач като мач.
Излизам и давам максимума от себе си за отбора, в който съм в момента. А това е Пирин.
- Загубихте от Локомотив (Пловдив) и не се
намирате в никак добра
ситуация. Точки срещу
Левски изглеждат важни
за вас?
- Преди мача с Локомотив имахме добра серия,

четири двубоя без поражение. 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 решението ти да напуснеш?
- Това беше мое решение. Доста хора ме нападнаха, обявиха, че си
тръгвам заради заплатата,
а това не беше така.
Левски като клуб можеше
да изпрати по по-различен начин играч като мен,
който е вкарал 24 гола за
един сезон и е станал
голмайстор. Не си спомням откога Левски не е
имал голмайстор българин. Аз винаги съм бил
мъжко момче. Имах
среща с г-н Сираков. Той
ми предложи едни финансови условия, но ми каза,
че трябва да отида и да
проведа мъжки разговор
с Георги Тодоров, който
тогава беше треньор. Аз

30-годишният Станислав Костов отказал да бъде резерва в Левски

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 Димитров 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-

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

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 найдобрият централен нападател на Левски, но искам
нещата да са равнопоставени. Ако е така, да се
борим. При това положение 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 тъчлинията и да влизам по 1015 минути. За такъв малък
период не можеш да
покажеш истинското си
лице и оттам става проблем. Реших да си тръгна с
високо вдигната глава,
като голмайстор на Левски, 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 помлади и перспективни
играчи, за да ги развие и
продаде. Сега съм в
Пирин, обичам Пирин.
Този отбор ми е дал
много.ç

Øàìïèîíñêà ëèãà - 3-òè êðúã
Група "Е"

ма да отговаря на въп-

роси на журналисти по вреБарселона - Динамо
(Киев)
ме на "Ролан Гарос", тъй ка1:0 Жерард Пике
(36)
то "естеството
на прескон-

1:0

ференциите поставя ненужБенфика - Байерн
0:4
но бреме върху психичното
0:1 Лерой Санездраве
(70), на
0:2играчите".
Евертон По-къс(80-автогол), 0:3 Роберт
Левандовски (82),но0:4
Лерой
(84)
Осака
беше Сане
глобена
с 15

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"
Кристиано Роналдо отбеляза решителния гол при успеха на Манчестър Юнайтед

Мениджърът на Манчестър
Юнайтед Оле Гунар Солскяер
обясни какво е казал на футболистите си на почивката на мача
срещу Аталанта. "Червените дяволи" изоставаха с 0:2 след първото полувреме, но успяха да
стигнат до пълен обрат - 3:2, оглавявайки класирането в групата си в Шампионската лига.
"И през първото полувреме иг-

рахме добре, но от две положения ни вкараха два гола. Това трябваше да спре, за да оцелеем. Имаме традиция в осъществяването на
обрати. В съблекалнята казах на
момчетата, че ако следващото попадение в мача е за нас, ще победим. Бях сигурен, че ще успеем, просто трябваше да използваме шансовете си", разкри Солскяер.

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

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 Деян Кулушевски (86)

0:1
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Тв програма - петък, 22 октомври
ÁÍÒ 1
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-познавателно 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: Диспути
17.00 България в 60 минути с Мариана
Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.30 Гласовете на България
20.45 Президентски избори 2021: Кандидатите
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 предаване 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" - сериал, с. 12, еп. 33
16.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,
с. 15
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично предаване 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) - предаване за строителство, ремонти, обзавеждане 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" - психотрилър (тв филм, САЩ, 2018), режисьор Сам Ървин, в ролите: Ники
Уелън, Сиера Маккормик, Хедър Морис, 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" - военен, 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

ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

ÇÅÌß

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+]
10.15
12.15

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, семеен (САЩ, Германия, 2003), режисьор 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./ - сериал
15.00 "Преспав" /п./ - сериал
16.00 "Внимавай какво говориш" /п./ сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
17.30 "Комиците и приятели" - комедийно
шоу (2019)
18.00 "Приятели" - сериал, с. 5, еп. 24,
с. 6, еп. 1
19.00 "Преспав" - сериал, еп. 79
20.00 "Внимавай какво говориш" - сериал, 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 ролите: Джей Чандрасекар, Кевин Хефернън, Стив Леми, Пол Соутър,
Ерик Столхански, Клорис Лийчман,

Топло
Днес от северозапад облачността, отначало
предимно средна и висока, ще се увеличи. Температурите ще останат почти без промяна. Сутрин 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 поголямата 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 превалява дъжд, в планините над 1200-1300 метра сняг.

14.45

16.45

20.50
21.00

23.30

01.30

03.30

Юрген Прохнов, Том Тейт и др.
"Случаите на Поаро" - сериал, с. 9,
еп. 1
"Цветният воал" - романтичен, драма (САЩ, Китай, Канада, 2006),
режисьор Джон Къран, в ролите:
Наоми Уотс, Едуард Нортън, Лив
Шрайбър, Тоби Джоунс, Бин Ли, Ли
Фенг и др.
"Път с предимство" - комедия (САЩ,
2010), режисьор Тод Филипс, в
ролите: Робърт Дауни мл., Зак
Галифанакис, Мишел Монахън,
Джейми Фокс, Джулиет Люис, Дани Макбрайд, Мат Уолш, Тод Филипс и др.
"Гравитация" - фантастика, трилър
(САЩ, Великобритания, 2013), режисьор Алфонсо Куарон, в ролите:
Сандра Бълок и Джордж Клуни
"Като на кино" - предаване за кино
"Диваци" - трилър, криминален, драма (САЩ, 2012), режисьор Оливър
Стоун, 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+]
"Заразяване" - трилър, екшън, драма (САЩ, ОАЕ, 2011), режисьор
Стивън Содърбърг, в ролите: Мат
Деймън, Кейт Уинслет, Джуд Лоу,
Гуинет Полтроу, Лорънс Фишбърн,
Дария Строкоус, Грифин Кейн, Йошиаки Кобаяши и др.
"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.
"Бирфест" - комедия (САЩ, 2006),
режисьор Джей Чандрасекар, в ролите: Джей Чандрасекар, Кевин Хефернън, 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) - сериен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично
шоу

17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" (премиера) - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "All Inclusive" (премиера) - сериал,
сезон 4
21.00 "Игри на волята: България" (премиера) - риалити, сезон 3
22.30 "Братя" (премиера) - сериал, сезон 3
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Черният списък" (премиера) - сериал, 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, Джулия 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 Лучини, Валери Лемерсие и др. /п/
17.15 "Rogue One: История от Междузвездни 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 Малкович, Тайрийз Гибсън, Джош Дюамел, Патрик Демпси, Франсис Макдормънд, Кевин Дън, Роузи Хънтингтън-Уайтли, Джули Уайт, Джон Туртуро и др.
00.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 4 /п/
00.50 "Наказателят: Военна зона" - криминален екшън с уч. на Рей Стивънсън,
Доминик Уест, Джули Бенц, Дъг
Хътчисън, Даш Михок, Колин Салмън, Уейн Найт и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 201
ВОДОРАВНО: Гулегина (Мария). Енона. Моносилаб. 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). Варанаси. Левитан (Исак). Ритон. КАЛИНА. Ами. "Ала".
ОТВЕСНО: "Дума на честта". Одабела. Лора Каравелова. 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). Ротели. Акаси. "Рома". Ин. ТА. "Омана". ИТА. Навеси.
ИЛ. Йоника. Ол. Васил Иванов. Ватикана.
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Êóåíòèí
Òàðàíòèíî ñ
íàãðàäà îò
êèíîôåñòèâàëà
â Ðèì
Американският режисьор Куентин Тарантино,
известен с филмите "Криминале", "Убий Бил" и "Да
разлаем кучетата", е
удостоен с награда за цялостно творчество на
филмовия фестивал в
Рим. Наградата му бе
връчена от италианския
режисьор Дарио Ардженто, който стои зад заглавия като Suspiria и Deep
Red. 58-годишният режисьор присъства на събитието, за да получи наградата, заедно със съпругата си, съобщи Евронюз. "Фактът, че 30 години по-късно съм тук, в
Рим, и получавам награда за цялостно творчество, и гражданите на Рим
знаят кой съм, е доста
специален", каза Тарантино. През 30-годишната си
кариера Куентин Тарантино е написал и режисирал девет хита. Сред тях
са "Гадни копилета" и
"Джаки Браун", "Имало
едно време в Холивуд". ç
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Àñåí Áëàòå÷êè è Êîéíà Ðóñåâà
èçáèðàò êëàñè÷åñêàòà äðàìàòóðãèÿ
â ñïåêòàêúëà "Îìðàçíà ëþáîâ"
Ñöåíè÷íàòà äâîéêà ïðàçíóâà þáèëåé ñ Øåêñïèð, Ïóøêèí è ×åõîâ
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 Театрална къща "Вива Арте" представя
многообразния талант на звездните
с няколко от най-известните сцени
от световната класическа драматургия. Двамата почти мигновено
преминават от омраза към върховна 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-

та им партнират Стефан Иванов и
Асен Лозанов, а уникалната трансформация от образ в образ е
възможна благодарение на специалния грим на София Ракова от FX
Studio Bulgariа. Красивите класически костюми са дело на талантливата Мартина Варийска.
Юбилейният спектакъл "Омразна
любов" разказва за това странно
чувство "любовта", което ни връхлита неочаквано, нарушава покоя,
прави ни луди… и смешни. Понякога не искаме тази любов, но без
нея не можем. На сцената взаимоотношенията 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 челните 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

:

Êàíàäåö îò êèòàéñêè ïðîèçõîä å ïîáåäèòåë â êîíêóðñà Íàêðàòêî
çà ïèàíèñòè "Ôðåäåðèê Øîïåí"
Оперната дива Марияна Пенчева
Канадският пианист Брус (Сяоюй) Лю бе стана носител на първата награда на 18-ия международен конкурс за пианисти "Фредерик Шопен" във Варшава, предаде Асошиейтед прес.
Решението на журито, оглавявано от българката Екатерина Попова-Зидрон, бе огласено часове след като приключи изпълнението на финалистите. Допуснатите до финала 20 пианисти трябваше да изпълнят концерт за пиано и оркестър на Шопен в На-

пее в "Музика без граници"

ционалната филхармония на Варшава.
Първата награда носи на Лю
40 хиляди евро. Присъдени бяха
две втори награди (по 30 хил. евро) - на Александър Гаджиев от
Словения/Италия и на Киохей
Сорита от Япония. Трета награда
- 20 хил. евро, получи Мартин Гарсия от Испания.
Лауреатите на престижното
клавирно състезание имат възможност за изява във водещи
концертни зали. ç

Áà÷êîâñêèÿò ìàíàñòèð ðàçøèðÿâà ìóçåéíàòà ñè åêñïîçèöèÿ
Бачковският манастир
разширява музейната си
експозиция, като за целта е ремонтирано ново
помещение, в което ще
бъдат подредени невиждани икони и други предмети. Обновената част ще
бъде открита до края на
годината.
Новата част на манастирския музей е помещение, което беше неизползваема изба, уточни епископ Сионий. Държавата
отпуснала доста средства
в края на миналата и началото на тази година за
реставрация на много от
иконите, съхранявани в
манастира. "Иконите са
древни светини, които ще
могат да посрещат и благославят всички идващи в
Светата обител", подчерта дядо Сионий.
Те са както от древ-

ността, от възстановяването на древния храм
през 1600 г., така и от наши дни. Ще бъде представен древен мраморен
иконостас, който датира
от 11-и век. Това е иконостасът 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 манастира от император
Алексий Комнин. Там е
старинният трон от централния храм, който е датиран от древността, няколко много стари икони,
две певници, изработени
в Йерусалим и донесени
в манастира при обновяването на храма.
"Музеят е създаден
през 30-те години на миналия век, като на настоящото му място е от 14
години, разказва Стамен
Пепелишев", уредник на
музея. Той уточни, че нещата, които са показани
в него са богослужебни
предмети, били в употреба дълги годни. Там са по-

казани кръстове, изработени от изключително фина дърворезба, изкуство,
което възниква в Атон
през 16-17-и век, като в
началото е като монашеско ръкоделие. Част от тях
са поставени в метални
обкови - знак на посвещение на вяра, на жертва, заплатени от поклонници. Като най-ценен експонат той посочи дарохранителница, която е получила името "Венецианска", тъй като наподобява църквата "Сан Марко"
във Венеция. Това е култов съд, в който се съхранява така нареченото
сухо причастие за спешни случаи. Тя е сребърна,
с позлата и с много полу- скъпоценни камъни.
има още една в НИМ, както и в манастира "Света
Екатерина в Египет". ç

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" - самостоятелна 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.

