днес

20.11.2020

Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!

ПЕТЪК-СЪБОТА

НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

70 ст. web:zemia-news.bg

Брой 222 (7576) Год. XXXI

3

ÁÚËÃÀÐÈß

ПРИЛОЖЕНИЕ

33-ìà äåïóòàòè îò ÁÑÏ íà ïúðâà
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Íåî÷àêâàíî
Парламентът прие вето
на президента

Ï

арламентът прие ветото на президента Румен Радев за криминализирането на нерегламентирания
превоз. Това стана с подкрепата
на БСП, "Обединени патриоти",
"Воля" и независими депутати,
докато ДПС отсъстваше от пленарната зала. Единствено ГЕРБ
подкрепи отново текстове, които
въвеждат до 10 години затвор за

нерегламентиран превоз. Президентът върна закона с редица
мотиви, сред които и че депутатите не са уточнили и критериите,
по които нерегламентираният
обществен превоз на пътници ще
се разграничава от т. нар. споделено пътуване. Приетите текстове
предвиждаха от две до пет години
лишаване от свобода и отнемане
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Åäèíñòâåíî ÃÅÐÁ
ïîäêðåïè îòíîâî
òåêñòîâå, êîèòî
âúâåæäàò äî
10 ãîäèíè
çàòâîð çà
íåðåãëàìåíòèðàí
ïðåâîç

на моторното превозно средство в
полза на държавата на всеки,
който извършва обществен превоз
на пътници без регистрация,
разрешение и лиценз. Това е един
от редките случаи, в които депутатите се съобразяват с вето на
Румен Радев. Сега те могат да
преработят промените в закона
или да се откажат от тях.
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Австралия увенча успешната
си борба с пандемията
от коронавирус, допускайки
почти 50 000 зрители
без маски на спортно
състезание. На стадион
"Синкорп" в Бризбейн
се събраха 49 155 зрители,
за да гледат ръгби дербито
между Куинсленд и
Нов Южен Уелс.
Срещата се превърна
в най-посетеното събитие
в света от избухването
на пандемията през март.
В Австралия, след като
всички спазваха стриктно
мерките, от юни до момента
има изключително малък
брой хора с положителен
тест за коронавирус.

Снимка Пресфото БТА

0 0 2 2 2>

Áþäæåò 2021: „Ñïàñÿâàé ñå ïîåäèíè÷íî“
"Този бюджет е направен до март 2021 г.
И след това спасявай
се поединично. Бюджетът има трето перо",
смята народният представител от БСП проф.

Румен Гечев. В ефира
на "България Он Еър"
той заяви, че освен основните бюджетни
приходи и разходи, третото перо е изборно.
Според професора

здравната ни система
е съсипана и даде следните аргументи: "Вчера двама български
граждани умряха на
стълбите на една болница в Пловдив. Това

не е проблем на конкретната болница, а на
цялата система. Това
управляващо мнозинство десет години не
решава тези проблеми".
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çàòâàðÿíå
íà âñè÷êè
ãðàíèöè

Специалистите от Съвета за борба с
коронавируса настояват премиерът Кириакос Мицотакис да затвори временно
всички сухопътни граници на Гърция, за
да се овладее разпространението на
вируса в северната част на страната.
Предполага се, че сезонните работници
от съседните държави са част от
проблема за високата епидемична
активност. Всички райони в северната
част на страната са с код "червено"
въпреки наложената карантина, съобщи
здравният министър Кикилиас. ç

Çäðàâíàòà íè
ñèñòåìà å
ñúñèïàíà,
òâúðäè ïðîô.
Ðóìåí Ãå÷åâ

ÑÏÎÐÒ

Öÿë ñâÿò
ãîâîðè çà
îòêðèòèå íà
Ëþáî Ïåíåâ

○

Целият футболен свят не спира да
коментира гръмката победа на Испания
над Германия с 6:0 в груповата фаза
на Лига Европа. Големият герой на мача е Феран Торес. Роденият на 29
февруари 2000 година нападател от
лятото носи екипа на Манчестър Сити,
а преди това играе във Валенсия. Негов откривател е Любослав Пенев, който беше треньор на втория състав на
"прилепите" от юли до ноември 2017
година. Тогава българският специалист
наложи Феран в отбора.
 14

Çà õîðàòà è
çà ìèøêèòå
ще един лекар
почина…" "Още
един учител
почина…" "Моля
ви дарете кръвна плазма
за колегата доктор…"
"Моля ви дарете кръвна
плазма за колегата
учител в…" Това можете
да прочетете всеки ден
във Фейсбук. Това се
повтаря. Страшното всеки път е с различно
име на мястото на
многоточието. И какво от
това? Прочитате новината, преглъщате трудно
заради горчилката и това
е. "То легла има бе", "ей
ето ви там по един-два
бонуса и продължавайте
напред". Мхм. Само че
парите и леглата не
лекуват. Лекуват медицинските специалисти.
Парите и леглата не
обучават. Учителите
обучават.
А паричният стимул,
заедно с адекватните
мерки, водещи се от
запазване здравето на
хората, са важни. Но
липсват ли точните и
максимално правилните
мерки, парите излизат
като хвърляне на пясък в
очите - "ний сега ти
дадохме, докторче, мълчи
там и лекувай".
Всяко едно несериозно отношение на държавата към медицински
специалисти, учители е
бомба, която ще избухне
брутално. Единственото,
което сега спира немалко
лекари да хвърлят
мантите си и да напуснат,
е така любимата за
цитиране от обществото
ни Хипократова клетва защото са поели ангажимент към пациентите си
да ги лекуват. Но некадърността не разбира
това. Некадърността е с
престъпно безочие и ще
позволи това и онова по
време на празниците, а
на вас ще ви го представи като "еми ний за
икономиката го правим".
Когато кризата с този
вирус свърши, лекарите
ни ще имат пълното
право да заминат за
другаде. Защото тук те,
заедно с учителите, са
като "пушечно месо". И
ако в онзи слънчев ден
имаше една ръка, която
хвана волана на отиващия в мантинелата джип,
то и на нея ще й писне в
един момент. А тогава
единствено ще има
легла… просто защото те
не могат да си тръгнат.
Затова ще ги има.

„О

Даниел
ГЕОРГИЕВ
Фейсбук
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Цял град в България ще бъде
тестван с антигенни тестове за
коронавируса, съобщи здравният
министър Костадин Ангелов на редовния брифинг на МЗ. Целта е
да се направи "моментна снимка", която да бъде сравнена с
14-дневната заболеваемост, която се следи. В момента тя е 658
на 100 хил. души, което ни задържа на 13-о място в ЕС. Кой
да бъде този град обаче, още не
е решено. Предстои обявяване на
поръчка за 1 млн. антигенни тестове, до момента са поръчани 70
хил. Закупените от държавата ще

бъдат разпределени на РЗИ-та и
ще се извършват безплатно. Ангелов каза, че европейската препоръка е след положителен антигенен тест да се прави PCR.
Шефът на "Пирогов" Асен Балтов заяви, че много граждани не
правят това, за да не бъдат карантинирани, и продължават да
сеят заразата, което натоварва
допълнително системата. Столичният кмет Йорданка Фандъкова
съобщи, че в момента са хоспитализирани 2026 души в София,
като 238 са хората на интензивно лечение. В общинските ДКЦ-

та има вече 9 COVID кабинета.
За пет дни през тях са преминали близо 1600 души.

С антигенни тестове са тествани 1528, положителните са 453,
или 29%. ç

Çäðàâíèòå âëàñòè: Ñïàçâàìå òåçè
ìåðêè èëè ìèíàâàìå êúì ïî-ñòðîãè
Íèå ñìå âúâ âîéíà è â òàçè âîéíà òðÿáâà äà ñïàñèì
êîëêîòî ñå ìîæå ïîâå÷å ãðàæäàíè ñ ìåðêèòå, êîèòî ñà
âúçìîæíè, çàÿâè çäðàâíèÿò ìèíèñòúð
Трябва да вземем
дефинитивно решение. Или
като общество спазваме
мерките такива, каквито
са, или преминаваме към
много по-строги, заяви
главният държавен здравен
инспектор доц. Ангел
Кунчев на редовния седмичен брифинг. Ситуацията не
се различава коренно от
тази от миналата седмица.
На база 14-дневната заболеваемост България достигна 68 на 100 хиляди и вече
е на 13-о място в ЕС. По
отношение на смъртността
за последните две седмици
- тя е 14.3% на 100 хиляди,
което ни отрежда третата
позиция в ЕС. Всички
показатели, освен заболеваемост и смъртност, са
спомагателни. Но сочат
едно - продължаваме да се
движим нагоре, заболеваемостта расте, а след нея и смъртността. Точно тези
фактори оказват натиск
върху системата. Ако
продължи тенденцията на
нарастване на случаите с

тези темпове, ситуацията
ще се влошава все повече,
предупреди доц. Кунчев.
Голям натиск върху системата има в Благоевград,
Бургас, Варна, Габрово,
Пазарджик, Перник, Пловдив, Разград, Русе, Търговище и Шумен, обяви
здравният министър Костадин Ангелов. Ситуацията в
страната е сложна. Мерките, които предприехме, не
получават нужната подкрепа от гражданите. Все още
се ширят становища, че
няма такъв вирус или че
ние влияем отрицателно
върху свободата и правата

на хората. Наблюдавам
какво се случва в обществените медии относно
"зелените коридори". Решението беше широко обсъдено с представители на
възрастните хора и на
магазините, увери проф.
Ангелов. Ние сме във война
и в тази война трябва да
спасим колкото се може
повече граждани с мерките,
които са възможни. Всички
трябва да проявим разбиране, че тези мерки са
наложителни и са важни. И
щом са мерки, те ограничават. Колко пъти трябва да
ни опровергае вирусът със

своето поведение, заяви
Ангелов. Здравният министър отчете, че заповедите
му не се изпълняват в
пълен обем. Конкретно той
посочи отказ на мениджърите на лечебните заведения да ги приведат по
указания в заповедите вид,
както и липса на контрол от
директорите на РЗИ-тата.
Проф. Ангелов коментира
и трагичния случай в Пловдив, при който двама мъже
с COVID-19 починаха, след
като чакаха над 30 минути
пред Университетската
болница. Министърът
обясни, че е запознат, но
няма да коментира, докато
не излезе ясно становище
по случая.
Според него здравната
система се справя, но ако
се продължи с неспазването на мерките, с толерирането на мнение, че това е
лъжа и няма коронавирус,
а мерките са измислени, с
агресията срещу лекари,
България ще загуби своите
медици, смята здравният
министър. В брифинга взе
участие и кметът на София
Йорданка Фандъкова,
която подчерта, че градът
е под сериозен натиск от
заразата. ç

Ïðåçèäåíòñêè ñúâåòíèê å íåçàêîííî àðåñòóâàí, ðåøè ñúäúò

Съветникът по отбраната надържавния глава Илия Милушев
е бил незаконно арестуван при
прокурорската акция в президентството през юли. Това е постановил Софийският районен съд,
пред който е обжалвана заповедта
за 24-часовото му задържане, съобщи "ДеФакто". Милушев бе задържан на 9 юли, след като прокурори и служители на Бюрото за
защита на свидетели нахлуха в
президентството, за да претърсват и изземват доказателства. Покъсно главният прокурор ИванГешев се похвали, че действията
им били одобрени не от един, а
от двама различни съдии от специализирания и отвоенния съд.
Акцията в президентството бе

един от катализаторите за масовите антиправителствени протести през лятото. След арестаМилушев бе обвинен като подбудител на длъжностно престъпление. Разследващите твърдят, че
той е подбудил бивш служител
на разузнаването да му предаде
секретни документи, чрез които
трябвало да се навреди на шефа на разузнаването.
Арестът на Милушев е незаконен, той е извършен от полицията по устно разпореждане на
прокурор, се посочва в съдебното решение. Не е имало данни
президентският съветник да е
съпричастен към приписваното му
престъпление. Още повече преди задържането му е разпитван

във връзка със същото разследване и винаги се е явявал.B заповедта трябва да e посочено
не само правното основание, но
и конкpетни фактически обстоятелства. B слyчая в обжалваната заповед липсват обективирани кaквито и да било факти и
обстоятелства за наличието на

конкpетни и обективни данни,
cочещи на обосновано предположение, че лицето, спрямо кoето
e постановено задържането, e
извършило или e съпричастно
към извършването на престъпление, се посочва в съдебното
решение. То не е окончателно и
може дабъде обжалвано.ç
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"Зелен билет" при
замърсяване над 150
микрона
"Зелен билет" в София ще
се въвежда при по-малко
замърсяване на въздуха с
фини прахови частици. До
момента това се случваше
при измерени над 200
микрона на кубичен метър,
а занапред мярката ще се
активира при над 150
микрона. Остава обаче
опасността до технологичното стартиране на
зеления билет замърсяването реално да е отминало, защото отново ще се
работи с данни от последните 24 часа, установи
проверка на Mediapool.
Това е заложено в нов
Механизъм с оперативни
мерки за намаляване на
замърсяването на територията на Столична община,
които предстои до дни да
бъде пуснат за обществено обсъждане, а акценти
от него разкри във
Фейсбук общинският
съветник Симеон Ставрев.

МЗ апелира личните
лекари да се включат
в работата на
болниците

Министерството на здравеопазването е отправило
апел към личните лекари в
страната, където е възможно, да се включат в
работата на болниците, за
да подпомогнат колегите
си в борбата с коронавируса. Това съобщи министърът на здравеопазването
Костадин Ангелов и уточни,
че в няколко болници,
джипита вече са се
отзовали на призива.
Имаме нужда на много
места в страната да се
включат и личните лекари
да помагат в лечебните
заведения и специалистите, които са в ДКЦ-тата.
Отправили сме искания
през областните щабове,
апели - всички, които
имат желание, някъде
имаме включени лични
лекари в болниците. Имаме
включени специалисти от
ДКЦ-та в лечебните
заведения, които да
помагат, но не навсякъде,
каза министърът.
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Управляващите действат хаотично. Пример за това е "зеленият коридор" за пазаруване на
възрастни - постоянно го променяха, веднъж сутрин, веднъж следобед.
Мисля, че единственият "зелен коридор", около който обществото може да се обедини, е
зеленият коридор, по който Борисов си тръгва от властта, заяви пред телевизия "България Он
Еър" народният представител

Иван Ченчев. Социалистът напомни и че всяка година, когато се
гласува държавният бюджет, БСП
е предлагала алтернативен свой
бюджет - още с изработването
на "Визия за България" заложихме системен бюджет - за промяна в системите в държавата. Управляващите предлагат предизборен бюджет, наливайки едни пари в нереформирани сектори.
Това няма да даде никакъв
резултат, предупреди депутатът.

Иван Ченчев даде и заявка, че
народните представители от левицата настояват 9% ДДС на лекарствата в бюджета за следващата година да стане факт.
Той критикува правителството за това, че предлага временни решения на проблемите като
50-те лева добавка към пенсиите до изборите през март, и посочи, че БСП има системно решение - преизчисляване на всички пенсии.ç

33-ìà äåïóòàòè îò ÁÑÏ íà ïúðâà
ëèíèÿ â áîðáàòà ñ COVID-19
Ëèäåðúò íà áúëãàðñêèòå
ñîöèàëèñòè Êîðíåëèÿ Íèíîâà
ïðåáîðè çàáîëÿâàíåòî è ñúùî
ñòàâà äîáðîâîëåö â
ñïðàâÿíåòî ñ êðèçàòà
Още 33-ма депутати от
БСП се включват като
доброволци в преодоляването на кризата, предизвикана от COVID-19,
съобщи от страницата си
във Фейсбук лидерът на
българските социалисти
Корнелия Нинова. Сред
тях е и самата тя. Депутатите ще се присъединят
към инициативата на
тримата лекари - народни
представители от левицата - проф. Георги Михайлов, д-р Илиян Тимчев и др Десислав Тасков, които
от миналия понеделник
работят на доброволни
начала в болниците в
Свищов и Шумен, откъде-

то алармираха за краен
недостиг на медици,
уточни пресцентърът на
левицата. Доброволците
от парламентарната група
ще се разпределят в три
направления, според
общото им решение. По
първото направление група
депутати социалисти влиза
в болници и COVID отделения в цялата страна,
поясни в поста си Нинова.
Втора група от колегите им
ще се включи в дейността
на Районните здравни
инспекции, а третата - в
социалните служби. Част от
колегите пожелаха да
бъдат доброволци в здравни заведения и социални

служби в избирателните си
райони, уточни лидерът на
социалистите.
Тя съобщи още, че
депутатите доброволци
започват мисията си
веднага след гласуването
на алтернативния бюджет
на БСП в Народното
събрание.
Благодаря на нашите
депутати, че в този труден
момент проявяват граж-

данска отговорност и
грижа за хората, написа
още председателят на
БСП Корнелия Нинова. Тя
се върна към активна
работа в началото на тази
седмица, след като пребори успешно заболяването
и карантината й приключи, а днес вече се подготвя с колегите си да помогне за справяне със ситуацията като доброволец.ç

Ïðîô. Ðóìåí Ãå÷åâ: "Ñïàñÿâàé ñå ïîåäèíè÷íî"
å ïîñëàíèåòî íà Áþäæåò 2021
Този бюджет има трето перо", смята народният представител от БСП проф. Румен Гечев. В
ефира на "България Он Еър" той
заяви, че освен основните бюджетни приходи и разходи, третото перо е изборно.
В баланса на бюджета са
включени изборите и затова са
всичките тези по 50 лв. на едни,
по 20 на други, данъчно отстъпление на трети, тъй като изборите идват през март. Поради тази причина управляващите не дават отговор на въпроса какво ще
стане след това с тези 50 лв.
Този бюджет е направен до март
2021 г. и след това "спасявай се
поединично" е посланието на Борисов и неговото обкръжение,
заяви народният представител от
парламентарната група на "БСП
за България" проф. Румен Гечев.
Ние сме против политиката на
парче. На пръв поглед 300 лв.
за пенсионерите е добре, но ние

казваме, че пенсионната система е съсипана, заяви социалистът. По думите му при системата, която управляващите предлагат, няма дали си работил десет или четиридесет години, което не е справедливо.
По думите на депутата от БСП
този бюджет е загърбил българската икономика - каквито и числа да има, каква е гаранцията,
че параметрите на бюджета ще
бъдат изпълнени, ако не работи

икономиката - никакви, обясни
професорът, като заяви, че страната ни отива към външен дълг
от 40 млрд. лв. след три години.
Ние от опозицията предлагаме с аргументи да се променят
редица числа и в трите бюджета. Но както винаги те няма да
променят нищо, тъй като първо
четене е минало, основните параметри на бюджета са определени и ние искаме да покажем
на обществото нашата алтернатива. Основният проблем на България е демографският, затова в
тази област трябва да се предприемат и най-сериозните мерки, които да бъдат обезпечени
със съответните фискални политики, смята народният представител от БСП. Нашето предложение е по-добро от това на управляващите и на Обединените
патриоти, тъй като ние предлагаме 6500 лв. на всяко второ и
трето дете. Това означава десет

минимални работни заплати за
семействата, чиито родители са
работили през последните 24 месеца и са правили социално осигуряване.
По думите му демографската
криза е нещо, за което трябва
да се работи с десетилетия, а
България се намира в най-неблагоприятното положение не само в ЕС, но в целия свят. Ние
сме застаряваща нация, с найвисока смъртност и с най-неблагоприятни тенденции по отношение на образованието, обобщи той.
Според професора здравната ни система е съсипана и даде
следните аргументи: "Вчера двама български граждани умряха на
стълбите на една болница в Пловдив. Това не е проблем на конкретната болница, а на цялата система. Това управляващо мнозинство десет години не решава тези проблеми", предупреди Гечев.ç



Èâàí ×åí÷åâ: "Çåëåíèÿò êîðèäîð" å ïðèìåð çà õàîòè÷íèòå
äåéñòâèÿ íà óïðàâëÿâàùèòå çà îâëàäÿâàíå íà êîðîíàêðèçàòà

ÇÅÌß

Íà òîçè äåí

СЪБИТИЯ
 1872 г. - В Солун Неделя Петкова основава женското дружество "Възрождение", което
дава начало на девическото образование в България.
 1914 г. - България обявява
неутралитет в Първата световна война.
 1940 г. - Втората световна
война: Унгария се присъединява към Тристранния пакт.
 1945 г. - Започват Нюрнбергските процеси, които са съдебни дела срещу 24 видни нацистки военнопрестъпници от
Втората световна война, 12 от
които са осъдени на смърт.
 1959 г. - Общата асамблея
на ООН приема Декларация за
правата на детето.
 1990 г. - Арестуван е украинският сериен убиец Андрей Чикатило.
 1998 г. - Изстрелян е първият модул на Международната
космическа станция - "Заря".
 2003 г. - В Москва е учредено международно евразийско движение.
РОДЕНИ
 1858 г. - Селма Лагерльоф,
шведска писателка, Нобелова
лауреатка през 1909 г.
 1859 г. - Рачо Хаджиев, български полковник.
 1875 г. - Йосиф Хербст, български журналист.
 1904 г. - Орлин Василев, български писател.
 1920 г. - Михаил Лъкатник,
български поет.
 1921 г. - Никола Дадов, български актьор.
 1923 г. - Надин Гордимър,
южноафриканска писателка,
Нобелов лауреат.
 1925 г. - Мая Плисецкая, руска балерина.
 1928 г. - Алексей Баталов,
руски актьор.
 1942 г. - Джо Байдън, американски политик.
ПОЧИНАЛИ

 1910 г. - Лев Толстой, руски
писател.
 1953 г. - Цено Тодоров, български художник.
 1976 г. - Трофим Лисенко,
украински генетик.
 2000 г. - Вячеслав Котьоночкин, руски аниматор и кинорежисьор.
 2006 г. - Робърт Олтмън, американски режисьор и продуцент.
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Áëèçî 60% îò áúëãàðèòå íå
ïëàíèðàò íèêàêâà çèìíà âàêàíöèÿ
Ïëàíîâåòå èì äà ïî÷èâàò
èëè äà íå ïî÷èâàò ñà ñèëíî
ïîâëèÿíè îò ñèòóàöèÿòà
ñ êîðîíàâèðóñà
Над половината българи не планират каквото и
да било, свързано с
почивка през зимния
сезон. Чужбина почти
отсъства от плановете за
зимна почивка. Около 1.3
млн. души сериозно обмислят до вили и къщи, до
приятели и т. н. Оценката
за развитието на зимния
туризъм в България е
добра. Това показват
данни от проучване по
телефона сред 1000 българи на "Галъп".
Според резултатите
59.5% не планират каквото
и да било по отношение
на почивка през зимата, а
останалите се колебаят в
отговорите си. Общо около
600 хил. българи (11.5%)
правят планове да ползват
някакъв тип туристическа
услуга, което е над четири
пъти по-малко спрямо
проучване от миналата
година по това време.
Други 23% планират да
почиват, но по-скоро на
гости на роднини и познати или в собствени вили,
къщи и други подобни.

Това са около 1.3 милиона
пълнолетни българи.
Осезаемо е влиянието
на ситуацията около коронавируса. Повече от една
пета от всички запитани
признават, че плановете
им да почиват или да не
почиват са силно повлияни
от ситуацията с коронавируса. Такъв е делът и сред
онези, които планират да
пътуват, показват резултатите.
Около 60% от възнамеряващите да почиват като
туристи тази зима се
канят да празнуват коледните и новогодишните
празници като туристи в
България (сигурни и не
толкова сигурни в пътуването са поделени сравнително равно, но все пак
несигурността има известен превес). Това са близо
400 хиляди души. Пет пъти
по-малко пък са онези,
които планират да прекарат Коледа и Нова година
като туристи в чужбина, а
сигурните от тях са на
пренебрежимо ниски нива.
Извън коледните праз-

ници, на ски или друг
тип почивка през зимата
планират да отидат като
туристи в България около
260 хил. души. Една
трета от тях са съвсем
сигурни в пътуването си.
Когато става дума за ски
или подобна ваканция в
чужбина, извън коледноновогодишните празници,
планиращите туризъм са
повече от четири пъти
по-малко, а сигурността
в плановете е 50/50,
отбелязват от "Галъп".
СПА, винен, културноисторически и пр. туризъм в България, извън
Коледа и Нова година,
планират общо около 500
хил. пълнолетни българи,
а около 200 хил. от тях
смятат, че на този етап са

сигурни, че ще ползват
такава туристическа
услуга. Подобен туризъм в
чужбина на този етап е
план на около 80 хил.
души, макар че само една
четвърт от тях са съвсем
сигурните.
Средната планирана
сума за зимна почивка
сега е 1252 лв., а преди
година е била 985 лв.
Вероятно ръстът на сумата сега се дължи именно
на факта, че очаквания
наистина да пътуват като
туристи имат най-вече поплатежоспособните българи. Средната планирана
продължителност на
почивката, която планиращите туризъм си представят или са си запазили, е
около 6 дни.ç

Íåî÷àêâàíî: Ïàðëàìåíòúò ïîäêðåïè âåòîòî íà ïðåçèäåíòà
âúðõó çàêîíîâèòå ïðîìåíè çà ïðåâîç íà ïúòíèöè
В пленарната зала от БСП защитиха ветото. "Законът е върнат
напълно основателно, с напълно
валидни аргументи", заяви червеният депутат Георги Свиленски.
Според него истинският проблем
е, че в автомобилната администрация има корумпирани служители, заради което нарушителите
избягват предвидените наказания.
Крум Зарков от левицата пък
попита управляващите защо в закона за нерегламентиран превоз
предлагат висока санкция, при положение че за редица други престъпни деяния, с много по-висока
степен на обществена опасност,

Ветото на президента Румен
Радев върху промените в Наказателния кодекс и Закона за автомобилните превози мина в
пленарна зала, с което отпаднаха предвидените в тях тежки
санкции за нерегламентиран
превоз на пътници. Така държавният глава спря преквалифицирането на извършването на превоз на пътници без необходимото разрешение от административно нарушение в престъпление. Предвиденото наказание
от управляващите бе затвор от
2 до 5 години, както и отнемане
на превозното средство.

са предвидени далеч по леки. "Нито на жертвите на престъпления
ще помогнете, нито на хората от
транспортния бранш", категоричен
бе той, цитиран от БГНЕС.
Иглика Събева от ГЕРБ стана
единственият депутат, осмелил да
защити предложенията на най-голямата партия в парламента.
По думите й с отпадналите
промени споделеното пътуване не
би трябвало да попадне под ударите на закона, защото при него
се говори за подялба на горивото, а не за възмездно предоставяне на услуга и реализиране на
печалба.ç

ÃÅÐÁ îñòàâè äà èìà 20 % ÄÄÑ çà ëåêàðñòâàòà, ñîöèàëèñòèòå èñêàõà òîé äà ñòàíå 9%
След намаляването на данъка за ресторантьорските и хотелиерските услуги, включително за нискоалкохолните напитки - вино и бира, вече с 9%
ставка ще се облага и доставката на храни по домовете. Мярката е временна и ще действа
до края на 2021 г., а с нея управляващите целят да помогнат
на най-засегнатия сектор от ограничителните мерки по време
на COVID кризата.

В предишни законодателни
инициатива парламентът намали
още на 9% облагането на случайните превози при екскурзионни пътувания, организирани от туроператори и туристически агенти, детските стоки и книгите. Ползването
на фитнеси и други спортни съоръжения също попадна в този обхват на тази антикризисна мярка.
По време на вчерашното заседание мнозинството отхвърли
идеята на БСП за 9 % ДДС върху

лекарствата. То бе направено
между първо и второ четене на
Закона за ДДС, който депутатите разглеждат на второ четене.
"За" предложението гласуваха 33
народни представители, "против"
- 58, "въздържали се" - 20, с което то бе отхвърлено. Социалистите предлагаха да бъде намален данъкът добавена стойност
от 20 на 9 % за лекарствени продукти, включени в позитивния
списък по Закона за лекарстве-

ните продукти в хуманитарната
медицина, заплащани със средства на бюджета на НЗОК, медицински изделия и диетични храни за медицински цели.
Проф. Румен Гечев от БСП
защити предложението на социалистите, като каза, че това е
европейска практика. "Не е ли
срамота да разчитаме на бюджетни приходи най висок ДДС
върху лекарствата", каза проф.
Гечев.ç

Âñåêè ñåäìè
òúðãîâåö íè óäðÿ
â ãðàìàæà
Всеки седми търговец ни удря в кантара и ни продава помалко количество стока, отколкото изписаното на везната. Това показват данни на Държавна агенция за метрологичен и
технически надзор (ДАМТН).
1883 търговци и 2005 използвани от тях везни за търговски
плащания бяха проверени в цялата страна от инспекторите.
Инспекциите бяха проведени от
1 септември до 30 октомври,
когато е най-активният период
за търговия с плодове и зеленчуци. При масовите проверки
инспекторите на ДАМТН са били активно подпомагани от служители от регионалните структури на МВР. Проверките обхванаха търговците, които извършват продажба на плодове и
зеленчуци на постоянни и временни пазари, зеленчукови борси, тържища и във временни
търговски обекти на открито.

При осъществения метрологичен надзор е установено, че
349 бр. везни (16,9 % от инспектираните) не съответстват на
изискванията на Закона за измерванията. Констатирано е, че
239 бр. (12 % ) от използваните везни не са преминали изискуемите процедури по одобряване на типа им или оценка на
съответствието им със съществените изисквания към тях. Поради тази причина тези средства за измерване не трябва да
се използват за измервания с
цел осъществяване на търговски плащания. За останалите 110
везни (5,5 %) е установено, че
не са преминали изискуемите
ежегодни периодични проверки. Някои от тях не са били
представяни за проверка години наред.
Резултатите от извършените проверки показват, че спрямо 2019 г. процентът на несъответстващите везни е нараснал от 12,2 % на 16,9 %. В
известна степен нарастването
се дължи на факта, че по време на извънредното положение
за преодоляване на вирусната
пандемия пазарите не работеха и превантивни планови проверки на тях не са извършвани. След възстановяване на дейността им търговците не са
предприели необходимите действия, които да осигурят спазване на задълженията им по Закона за измерванията.ç
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Руси Чанев да бъде удостоен
с орден "Св. св. Кирил и
Методий" - Първа степен,
предлага правителството
Изтъкнатият драматичен
и филмов актьор и сценарист
е изиграл над 100 роли в театъра и телевизията. Чанев
е изтъкнат драматичен и
филмов актьор и сценарист.
Завършил е актьорско майсторство във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов" при професор
Боян Дановски (1963-1967).
Работил е в Драматичния театър "Н. О. Масалитинов" в
Пловдив, Народния театър
за младежта, Драматичния
театър "София", Малък град-

ски театър "Зад канала", Театър 199. Член на Съюза на
артистите в България и на
Съюза на българските филмови дейци.
В трийсетгодишната си
актьорска кариера е изиграл
над 100 роли в театъра и телевизията. Най-известните
му филмови роли са в "Авантаж" (1977), "Осъдени души"
(1975), "Време разделно"
(1988), "Кръвта остава"
(1980) и "Мера според мера" (1981). Носител е на

много театрални награди,
между които: награда на Съюза на артистите в България за ролята му (Густав
Виг) от пиесата "Имен ден"
(1984); награда на Съюза на
артистите в България за
главна мъжка роля" (Анатол)
от пиесата "Портрет" (1990);
награда "Аскеер" за поддържаща роля от пиесата "Пилешка глава" (1994). Съсценарист е на филмите "Мера
според мера", "Авантаж" и
"Хъшове".

питаник на първото италианско училище в България."
А отношението на Апостол Карамитев към сцената?
"Докато правих документалния филм, една негова
ученичка - Анелия Ташева, ми
каза, че преди да започне
спектакълът, той около един
час преди това обхождал сцената и си казвал някакви негови думи, нещо от сорта на
молитви, събирал е извадени
гвоздеи, ако е имало. Друго
нещо, което си спомням, е,
че той казваше винаги преди

да излезем на сцената: "Дори
и с опита, който имам, винаги нещо ме жегва под лъжичката". Подхождаше с хумор.
Той казваше, че за да изиграеш най-голямата драма и
за да покажеш нещо сериозно на зрителя, трябва да
имаш чувство за самоирония
първо към себе си и след това да направиш ролята си.
Той много обръщаше внимание на подготовката с текста.
Когато застане срещу публиката, актьорът трябва да знае
какво точно иска да й каже".

Познатият и непознатият Апостол Карамитев

На 17 октомври се навършиха 97 години от рождението на Апостол Карамитев.
Някои от неговите размишления са интересни и днес:
"Цял живот настоящето е
запълвало живота ми. И то
настояще, изпълнено само с
работа. 50 години, като си
помисля, много бих искал да
видя и да преценя какво в
живота ми е било победа,
какво е било поражение. И
стигам до едно тъжно заключение, че много от победите,
които някога съм тържествувал, когато съм ги извоювал, след време се оказват
жалки и незначителни. И обратното, много от пораженията, много от това, което са
били неуспехи за мене, с времето се оказват големи победи - победи над себе си,
над собствената си гордост и
над собствените си заблуждения. Работа, работа, работа. Това е бил животът ми.
И навярно това ще бъде. Аз
не знам вече кое е добро, кое
е лошо. Аз вече не знам в
живота ми - миналия, кое е
победа, кое е поражение и не
искам да знам. За нищо не
съжалявам и от нищо не се

срамувам. Но само едно
знам: Господи, що нещо ме
чака занапред, що работа ме
чака занапред. Както е казал
поетът, за да останеш, за да
си потребен, за да те има и
след теб дори."
Неговият син - Момчил
Карамитев, също е актьор и
режисьор. Той е живял и работил повече от 30 години в
Съединените щати, но въпреки това намира начин да
направи документален филм
за баща си. Акцентите в него - познатият и непознатият Апостол Карамитев, откроява Момчил Карамитев:
"Ако започнем от непознатия Карамитев, трябва да
стане ясно, че той освен добър актьор беше и много добър режисьор. Това се доказва от неговата професионална дейност във ВИТИЗ като
преподавател. Много млад
отива да специализира режисура в Москва, но го връщат, спират го. След това,
по- късно, между 1956 и 1958
г., той пак заминава, отива
в Ленинград, специализира
и в Полша режисура. Той е
един от малкото дипломирани режисьори по онова вре-

Нобеловата лауреатка Олга
Токарчук с нова книга
"Писането е ад, постоянно изпитание, задушаване в катран...
но същевременно ви да дава усещане за сила", коментира писателката. Благодарение на изолацията от пандемията тя написа
"Нежният разказвач", публикувана
в Полша.
"Дължа тази книга в известен
смисъл на пандемията. По време
на карантината почувствах необходимост да организирам есеистичната си работа не само от изминалата година, но и от предишните години", споделя Токарчук,
цитирана от полската информационна агенция ПАП и БТА.
В книгата, озаглавена"Нежният разказвач", след благодарствената си реч за Нобеловата награда, включена в сборника заедно с шест есета и шест лекции,
Токарчук представя и прозрения
от задкулисието на нейното художествено творчество, което невинаги е лесен подвиг за нея.

Но същевременно писането е
и рай за нея, признава Токарчук:
"То ви дава усещане за сила,
превръща живота ви в постоянно преследване на хоби, (...) принуждава ви да мислите и да подхождате към много неща от нетипичен ъгъл".
Олга Токарчук беше удостоена с Нобелова награда за литература за 2018 г. за "повествователното въображение, което с
енциклопедична страст представя преминаването на границите
като форма на живот".

ме, въпреки че неговата кариера, докато той постъпва
във ВИТИЗ като преподавател, е изключително само актьорска. Но той беше много
добър режисьор. Той беше
първият преподавател във
ВИТИЗ, който за първата
учебна година със студентите си прави пет спектакъла".
Може би също неизвестно за него е и по-ранното
му образование, защото в източниците обикновено пише,
че е бил в школа за запасни
офицери, което всъщност не
е съвсем така:
"Не е така, защото преди
той да отиде в казармата, завършва италианско училище.
Това е едно щастливо съвпадение. През 1930 година
когато цар Борис III сключва брак с Джована ди Савоя, тя пристига в България
от Асизи с кораб в Бургас и
там основават първото италианско училище. След това
те тръгват от Бургас към София, в Пловдив се спира влакът и те основават второ италианско училище. И третото
италианско училище е в София. Баща ми с радост и с
гордост говореше, че е въз-

Рикардо Рибейро: "Фадото се променя, защото
хората се променят"
"Животът е урок. Трудностите, каквито и да са били,
ни правят по-човечни и подобри хора. Най-важното е да
продължим по своя път, вярвайки в онова, което правим,
и в онова, на което се уповаваме."
Това заяви известният
португалски фадо изпълнител
Рикардо Рибейро. Певецът
гостува за първи път в нашата страна и пя на 18 ноември в зала "България".
Рикардо Рибейро се нарежда сред най-големите изпълнители на фадо от последните десетилетия и приковава
вниманието на публиката по
света с неповторимите си музикални спектакли. "Почти
всичко, което изпълних на
концерта в София, е традиционно фадо, като съм включил и 2-3 парчета, които не
са издавани до момента и
имат различна поезия и на-

чин на композиране" споделя певецът. Той представи на
българската публика както
новото, така и традицията, защото чрез нея се предава автентичност. Артистът е заедно с музикантите от своето
трио - Бернардо Ромао (португалска китара), Карлош Мануел Проенса (фадо китара)
и Даниел Пинто (бас китара), с които работи заедно от
няколко години.
Музикантът започва своя
път на сцената още в детска
възраст. "Започнах да пея на
9-годишна възраст. Първият ми концерт беше на 12 години, а след това не съм се
спирал никога и съм обиколил целия свят". Активната
му концертна кариера го отвежда на музикалните сцени
в САЩ, Канада, Мексико,
Франция, Белгия, Австрия,
Англия, Испания, Мароко,
Йордания, Иран. През 2004

г. излиза албумът "Рикардо
Рибейро" с песни от различни композитори. През 2005
г. той печели наградата "Амалия" на Фондация "Амалия
Родригеш", а две години покъсно участва в документалния филм "Фадо" на режисьора Карлос Саура. В лентата певецът участва редом
до Карминьо, Педро Малдиньо, Ана София Варела, Мария де Назаре, Висенте да Камара.
Един от най-успешните му
албуми е представен на Колизеума в Лисабон през 2016 г.
"То се променя, защото хората се променят. Фадото съпътства живота, то изисква
задълбоченост и е нужно да
се изживее. В днешно време
фадото може би е станало помодерно и в този смисъл,
малко по-леко, за да може да
се хареса от младите хора"
смята певецът.
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Станислав Лем - Човекът е същество,
на което е лесно да навредиш, но е
трудно да помогнеш
Станислав Лем е полски писател, творил в областите научна фантастика, философия и сатира. Носител
е на Ордена на Белия орел,
най-високото отличие за заслуги на Полша. Книгите му
са преведени на 41 езика и
са продадени в над 27 милиона екземпляра. Най-известното му произведение
вероятно е романът "Соларис", издаден през 1961 г.,
който е екранизиран в киното общо три пъти. През
1976 г. Теодор Стърджън заявява, че Лем е най-четеният писател фантаст в света.
Произведенията на Лем
засягат различни философ-

ски теми: размишления върху технологиите, естеството
на интелекта, пречките в общуването и взаимното разбиране, безнадеждността в
ограниченията на човешката природа и мястото на човечеството във Вселената.
Някои от тези произведения
са под формата на фантастика, но други имат облика
на есета и философски книги. Преводите на чужди езици са затруднени от пасажите с комплексно словообразуване, включените стихове на извънземни и роботи
и използваните каламбури.
По тази причина често съществуват няколко различни

версии на преводите.
Ето неговите мисли:
Докато не започнах да ползвам интернет, не знаех, че
по света има толкова идиоти.
***
Не се оплаквай, никога
не се оплаквай, че си можел
да направиш нещо в живота си, но не си го направил. Не си го направил, защото не си можел.
***
Поетът е човек, който
умее да бъде нещастен по
красив начин.
***
На върха можеш да се изкачиш, но всички пътища от
върха водят надолу!

Тенеси Уилямс: Фалшът е системата,
в която живеем
Томас Ланиър Уилямс
III (26 март 1911 - 25 февруари 1983) е американски
писател, работил като драматург в театъра. Писал е
разкази, романи, поезия,
есета, сценарии и мемоари. Професионалната му
кариера започва към средата на 30-те години на ХХ
век и продължава до
смъртта му.
Много от пиесите му се
приемат за класики на све-

Новото лице на Калия Калъчева "Смени пейзажа"

Галерия Little Bird
Place представя от 16
ноември една интересна и изненадваща
изложба с най-новите
живописни експерименти на художничката Калия Калъчева.
Изложбата има заглавие "Смени пейзажа",
като повдига въпроса
за "смяна на пейзажа"
- един от най-старите
жанрове в изкуството,
който трябва непрекъснато да се осъвременява.

Авторката е добре
позната със сюжетите
си от градската среда и
строгите конструкции
на индустриалния
пейзаж. Сега тя показва коренно различни и
с многообразие на
техниките картини и
обекти, в които прави
преход към природното
и многопластовите
измерения на пейзажа.
Чрез нетрадиционни техники и материали, особено често
използване на златото

и среброто чрез
растерни образувания,
Калия Калъчева
създава "късчета"
сменена природа,
непозната и изкушаваща, сияеща и
трептяща. И както
казват двамата куратори на изложбата
Теодора Константинова и Радослав Механджийски, това е
изложба - апел,
коментар, критика и
приятелско намигване.

товните сцени. Получил е
ценни награди за пиесите
си "Трамвай Желание" и
"Котка върху горещ ламаринен покрив". През 1980
г. е награден с президентския "Медал на свободата"
от Джими Картър. Днес е
признат като един от найуспешните сценаристи по
света.
Ето какво пише той:
"Всички сме осъдени на
строг затвор в собствени-

те си кожи, до живот."
"Защото времето е найголямото разстояние между две места."
"Животът е само спомени, с изключение на настоящия момент, който минава толкова бързо покрай
теб, че едва го усещаш."
"Когато си заобиколен
от толкова много самотно
живеещи хора, би било изключително егоистично да
бъдеш самотен сам."

Испанският поет Франсиско Бринес
e носител на литературната награда
"Сервантес"
88-годишният
Бринес е смятан за
една от най-авторитетните и влиятелни
фигури в испанската
лирика през втората
половина на миналия век. Министърът
на културата и спорта Хосе Мануел
Родригес Урибес
заяви, че честта се
оказва на 88-годишния Бринес, който е
смятан за един от
най-значимите испански поети през
втората половина на
миналия век.
Една от найизвестните творби на
Франсиско Бринес е
"Есента на розите".
Урибес отбелязва, че
поезията на Бринес
варира "от осезаемо
до метафизично и
духовно" и винаги се
стреми "към красота
и безсмъртие".
Франсиско Бринес е
роден в Олива,
Валенсия, през 1932
г. Завършва Юридическия, Философско-

хуманитарния факултет, романска филология и история. Той
е не само поет, но и
университетски
преподавател. Принадлежи към поколението на 50-те, или
на децата на войната. Той е убеден, че
поезията на писателите от това поколение "изразява не
толкова протест,

колкото критика".
Поезията му се
отличава с елегичния
тон на стиховете.
Изградена върху два
противоположни
полюса: от една
страна, яркостта на
родната му земя и
завладяваща лирика,
а от друга, сантиментален тон и меланхолична визия за
красота.
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Духовните послания на Марчела Горанова
Марчела Горанова е
име вече познато на четящите българи. Във
време на пандемия и
изолация тя ни изненада с "Терапия за приятели". Авторката подбира езика на притчите и ни въвлича в емоционалното си откривателство, което ни е
близко, магично, вълнуващо. В "Притча за
огледалото" търси кода
на истинското приятелство днес и в паяжината на времето. Ето
какво пише в "Утре":
"Утре е звън на камбана! Утре е песен на гълъб". Нейните метафори са точни, докосващи, светкавици. Горанова е автор на стихосбирките "Отдаденост" и
"Всичко е любов", но

със своя разнопосочен
талант посяга към историята на траките с
интересното четиво
"Пазителя на Сребърния Аймос", където се
преплитат фантазното,
историята, образите от
миналото.

„Любов“ на Елиф
Шафак е найчетената книга

"Въпреки свободата
на жанра, тя с прецизността на историк ни
запознава с имена, географски понятия, исторически събития,
обичаи. В този ред на
мисли трудът й е с определена познавателна
стойност. Защото тя ни
развежда из тракийския бит и основите на
орфизма като свидетел
при това, надежден",
пише за книгата доц.
д-р Ефрем Ефремов.
Чрез магията на познанието ни пренася
през цели исторически
епохи и ни прави духовно пътуващи хора,
като докосва ума и сърцето. Две книги на авторката, които ни помагат да прекрачим в
утрешния ден…

Книжарница като космическа станция
проектираха в Китай
Шанхайското архитектурно студио x+living представи проекта си за книжарница в град Дуцянъян в
югозападната част на страната. За повече ефект предложението предвижда огледални тавани и особено високи регали, които създават ефекта на приказен безкрай. Правите ъгли са сведени до минимум, като посетителят преминава през
поредица от арки, които сякаш го отвеждат на пътешествие в странен свят.
Друго интересно в про-

екта е това, че дори колоните са се превърнали в
място за книги. Така пространството е плътно покрито със заглавия, което само увеличава магията.
Липсва единна посока
на разглеждане, читателят
се чувства потънал в странен свят, в който посоките
не означават нищо. Огледалните тавани разширяват
допълнително пространството и създават усещане за
вълшебство.
Подът също е специален
- покрит е с черна, отразя-

ваща светлината настилка,
така че регалите потъват
неестествено в него и ка-

рат посетителя да се чувства като върху повърхността на необикновено езеро.

Писатели, известни и от учителската катедра

Топ 101, както го наричат от
"Хеликон", е съставен на базата
на продажбите във веригата през
последните 10 години. Подреждането показва предпочитанията ни в раздел "Художествени
произведения" и напомня много
от заглавията, които са били популярни преди време.
Първа с голяма преднина е
"Любов" на Елиф Шафак - книга, която едва ли се нуждае от
представяне. Преднината на
"Любов" постепенно се стопява
от втората - "Живот в скалите",
която оглави класацията на найпродаваните български заглавия
през последното десетилетие.
В челната десетка има две
български имена - Георги Господинов с "Физика на тъгата" и
Милен Русков с "Възвишение".
Дан Браун пък е представен с
две свои книги - "Ад" и "Произход", които са на четвърта и пета позиция.

В много случаи големите писатели са всестранно
развити и смело поглеждат
към сложни науки, изпъстрени с уравнения и сметки. Може пък това да е в
основата и на големия талант - умението да виждаш
света от всички страни, по
всякакъв начин. Общото
между тях всъщност е друго - в един момент са избрали да създават своите
книги, като учители на цялото човечество.
Лев Толстой е
учител новатор
Сам е открил 26 училища, като обучавал на грамотност християнски деца.
Отделял сам много време
за изучаване на чужди образователни системи. Давал на учениците си пълна свобода. Седели където
поискат, а домашните се
правели още докато децата
били на училище. Също
така имали право да си
тръгнат когато поискат. На
по-големите писателят
преподавал математика,
физика и история. Съчиненията, които се пишели
в клас, после се обсъждали
заедно. През 1872 г. писа-

Лев Толстой и децата

телят издал и своята "Азбука" - четиритомник, в
който имало упражнения и
методически съвети към
учителите. Преподавал до
смъртта си.
Кърт Вонегът и
специалните деца
Писателят е известен с
това, че сменя през живота си много професии - бил
е и търговски представи-

тел, и рекламен агент, и
криминален репортер. Има
опит като учител в училище за умствено изостанали деца. Атмосферата обаче не му понесла. По-късно води курсове за млади
писатели, макар че много
пъти сам твърди как е невъзможно да научиш човек
да пише, при положение че
не го умее.

За своя опит като учител той разказва, че се
опитвал да узнае качествата, които носи всеки от учениците му.
Дори пише, че "преподавателят трябва да се отнася към ученика като с
цвете" - да не му създава
рамки и ограничения, а да
го остави да порасне според природата си.
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Класиката
"Том и Джери"
отновое
Сара-Нора Кръстева:
Най-важно
на
голям екран
публиката
да бъде с нас

Любимите на всички котка и мишка подновяват лудориите си в Ню Йорк, пише Variety. Компанията
Warner Bros. Pictures представи трейлър на предстоящия нов филм "Том и Джери", чиято премиера е предвидена за 2021 г.
Докато титулярните персонажи са анимирани в подобен стил като в оригиналния анимационен сериал,
новият филм се разминава
с традициите, включвайки
живи актьори и реални декори. Във филма участват
Майкъл Пеня, Роб Дилейни, Колин Йост и Кен Йънг.
Режисьор е Тим Стори. Главен герой е Морец - орга-

низатор на събития, нает от
хотел за организиране на
сватба, но от него се очаква
и да премахне досадната
мишка Джери, превърнала
хотела в своя резиденция.
Сценарият е на Кевин
Костело и е базиран на класическите герои на Джоузеф
Барбара и Уилям Хана. "Том
и Джери" съживява десетилетното съперничество, след
като котаракът Том е привлечен да помогне за премахването на Джери от помещенията преди датата на
сватбата. Следват епизоди
на неуспешните опити на
котката да хване изобретателния мишок.
Двамата врагове скоро

трябва да се научат да си сътрудничат с персонажа на Морец, тъй като осъзнават, че
някой от персонала на хотела работи активно срещу тримата. След 80 години на съперничество двамата правят
нова стъпка в партньорството между котките и мишките.
Филмът е последният от
дългата поредица за Том и
Джери. Вечно гонещите се
котка и мишка са създадени
от аниматорите Уилям Хана и Джоузеф Барбара през
далечната 1940 г. Първите
епизоди на Хана и Барбара
печелят седем награди "Оскар". През 1993 г. излиза и
пълнометражната анимация
"Том и Джери: Филмът".

Скулпторът Джеймс Доран Уеб - владетелят на животните
Създадените от него енергийни линии удивително задържат погледа и дават възможност веднага да се усети
невероятната сила на неговите творения.
Скулпторът Джеймс Уеб
използва парчета от дървета,
за да създаде зашеметяващи
същества, които изглеждат
сякаш са в движение. Той събира материал за своите великолепни произведения на
изкуството по бреговете на реки във Филипините, като подбира достатъчно плътни екземпляри, които могат да издържат на влажен тропически климат в продължение на
много години. При това ра-

боти изключително педантично, съчетавайки множество
малки фрагменти. Създадените от него енергийни линии
удивително задържат погледа
с възхита.
В ранното си детство
Джеймс живее в Девън. Посещава пансиона на училище "Сейнт Андрюс" в Бъркшир. Образованието му е
колкото привилегировано,
толкова и нестандартно. Родителите му пътуват много
в "преследване" на изкуството и антиките, а Джеймс учи
в Базел, Швейцария, на Адриатическото крайбрежие на
Италия, на източния бряг на
Щатите и Централна Фран-

ция, преди да се върне в
Лондон.
Плановете му за изучаване на история на изкуството
в Института "Куртолд" в Лондон били отложени; докато
посещава колеж, той започва
собствен бизнес с антики със
собствен щанд на пазар Портобело в Лондон. През 1990
г. той създава компания, която проектира и произвежда
дървени произведения на изкуството за продажба в Европа и САЩ, кутии и рамки за
картини, инкрустирани с мрамор, големи животни и фини
мебели, изработени от дърво,
на къщи, заплашени от разрушаване.

Ива Хаджиева - между куклите Ван Дайк и изкуството на портрета
и скулптурата
Изложбата скулптури, рисунки,
кукли е вече факт и може да се
види до 27 ноември в Галериякнижарница "София прес". За
Ива Хаджиева животът се разгръща като в стая за игра. Куклен
дом, в който тя вае своите видения в материал. Вдъхва живот на
мъртва материя. Сътворява
скулптури и кукли, които вълнуват - усмихват, тревожат.
Настоящата изложба е първи
по рода си опит за поглед към
творчеството на художничката към нейните рисунки, скулптури
и сценографски решения на една
жена. Името Ива Хаджиева е
познато на българската публика.
С него се свързват десетки куклени спектакли, реализирани в
страната.
Емблематични представления
като "Еленово царство", "Шестте
пингвинчета", "Яйцето", "Бръмчилото", осъществени на сцените
на куклените театри в София,
Пловдив, Бургас. За тях Ива
Хаджиева създава не само сценографията, но и най-важното куклите. Други познават Хаджиева като верния спътник на един
от най-талантливите и интели-

гентни български художници Димитър Арнаудов (Диди), чието
творчество отдавна е получило
високата оценка на публика и
критика.

Антонис ван Дайк
е фламандски художник, график, живописец, майстор на
религиозни сюжети
и придворни портрети.
Този магьосник на
цветовете бил вундеркинд. Нарисувал си
автопортрет само на
14 години. Когато
станал на 18, го
приели в гилдията
"Свети Лука", която
по това време обединявала печатари,
скулптори, художници.
Вече на 20 години, Дайк рисувал
портрети на аристократи, отличаващи се
с класа и прекрасни
цветове. Обичайно е
портретистите да
достигат това ниво
едва на 40 години,
но той бил надарен с
невероятен талант.
Като психолог
винаги отделял много
внимание на ръцете и
очите. При ръцете
наблягал на грация,

изящество и добри
маниери. И до днес
специалистите познават безпогрешно
неговите творби по
ръцете. Той живял в
Италия, но бил
придворен художник и

в Англия. Известни
негови портрети са:
"Глава на старица",
"Семеен портрет",
"Портрет на кардинал
Гуидо Бентивольо",
"Портрет на Карл I
на лов".
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Анекдоти
Една блондинка пътувала в автобус и прозорецът до нея бил отворен.
Мъжът, който седял
наблизо, й казал:
- Бихте ли затворили
прозореца, навън е студено.
Тя го погледнала и нищо не отговорила.
След известно време
мъжът казал отново:
- Бихте ли затворили
прозореца, навън вече е
много студено.
Блондинката пак го погледнала и пак нищо не
казала.
Мъжът се ядосал, станал и затворил прозореца. Тогава блондинката го
попитала:
- И какво сега? Навън
стана ли по-топло?

Човекът:
- Аз съм цар на природата!
Природата:
- Добре, цар си. Вземи тая корона!
Турист сяда в испански ресторант и разглежда менюто. Гледа ястие:
"Корида". Поръчва си го
и остава много доволен
- порцията съдържа две
огромни "яйца" от бик.
След време пак идва в
Испания и пак си поръчва от същото. Този път
обаче му носят две съвсем малки яйца. Пита
келнера:
- Защо толкова малки
тоя път?
- Ами коридата си е
корида, господине... Кога бика, кога матадора...
Някакъв отваря вратата и вижда червенобуза бабичка с шарена
капела, с рокля на цветя, дантелки, рюшчета и
воланчета, воалетка.
Държи шарени балони,
хили му се и вика:
- Здрасти, аз съм
Смъртта!
- Е каква смърт си ти,
бе?! - Ми такава, нелепа...
Две блондинки си говорят в кафенето на
културни теми. Едната
пита:
- Миличка, ти гледала
ли си "Титаник"?
- О, да! Даже няколко
пъти!
- Коя сцена ти хареса
най-много?
- Оная, дето бяха на
кораба!
Какво си казва блондинката, като падне в
шахта?
- Ей, добре че капакът на тая шахта е отворен, иначе никога нямаше да мога да изляза.
Блондинка постъпила
на работа в офис. Първото нещо, което трябвало да направи, било да
донесе кафе. Тъй като
искала да се справи много добре, блондинката
взела един термос и изтичала до близкото кафене.
- Мислите ли, че този
термос ще побере шест
чаши кафе? - попитала
блондинката, когато дошъл редът й.
Барманът погледнал
термоса, погледнал и
блондинката и казал:
- Да, май ще побере
точно шест чаши!
- Чудесно! Дайте ми тогава две къси, две черни
и две безкофеинови.

Блондинка излиза на
среща с ново гадже. Сядат в една градинка и
момчето вади кутия цигари, подава ги към нея
и пита:
- Цигара?
Блондинката:
- Знам, че е цигара…
Пред касата в операта застава блондинка:
- Два билета за първия ред!
- За "Тоска" или за "Борис Годунов"?
- Не, за мене и мъжа
ми!
Една блондинка отива
на конкурс и я питат:
- Коя от следните птици не си прави гнездо?
Щъркел, кукувица, фазан?
- Кукувица! - уверено

отговаря блондинката и
взима наградата.
Нейна приятелка я пита:
- Е, ама много си умна! Как разбра, че е кукувицата?
- И дете знае, че кукувицата живее в часовника!
Две блондинки се возили в лодка, моторът
спрял и те се удавили.
Защо?
- Слезли да бутат!
Една блондинка кара
в отсрещното движение.
Полицай я спира и пита:
- Извинете, госпожо,
накъде сте тръгнали?
А блондинката отчаяно отговаря:
- На където и да съм
тръгнала, съм закъсняла… Като гледам, всички
се връщат?
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Знаете ли какво си
мисли блондинка, когато
види бананова кора на
пътя си?
- Няма как, пак ще се
пада!
Иванчо е в първи
клас. За първи път отива на училище. Още в
първия час заявява на
учителкката:
- Госпожо! Мисля, че
съм прекалено умен за
първи клас и трябва да
ме прехвърлите направо
в трети клас.
- Така ли. Добре. После
ще отидем при директора
да проверим въпроса.
След часа отишли при
директора. Така и така,
учителката обяснила на
директора за какво става въпрос. Директорът
помислил малко и казал:
- Добре, ама трябва
все пак да направим някаква проверка. Дали
наистина си толкова

умен, Иванчо, за да те
прехвърлим в трети клас.
Кажи ми, Иванчо, колко
е 3 по 3?
- 9 - отговорил Иванчо.
- Правилно! А колко е
6 по 6?
- 36.
- И това е така. Колежке Петрова, мисля,
че можем да преместим
Иванчо в трети клас заключил директорът.
- Добре господин директор, но нека и аз малко да изпитам Иванчо на
тема логика. Кажи ми,
Иванчо, какви са тези
неща, които кравата ги
има четири, а аз ги имам
две?
Директорът започнал
да се подхилква. Иванчо
помислил малко и казал:
- Крака.
- Правилно. А какво е
това, което ти го имаш в
панталоните, а аз го нямам?
Шашнатият директор
дори не могъл да си отвори устата, когато Иванчо извикал:
- Джобове.
- Точно така, Иванчо казала учителката. - Можеш да вървиш в трети
клас.
В този момент се обадил директорът:
- Колежке Петрова,
аз мисля, че можем да
пратим Иванчо направо
в пети клас. Защото на
последните два въпроса
дори аз сгреших отговорите.
Иванчо отива на гости
при баба си. Баба му го
пита:
- Какво е станало? Пак
ли се скараха майка ти и
баща ти?
- Да - казал Иванчо.
- Мама беше на почивка и е донесла със себе си някакъв трипер.
Подарила го е на тате,
на комшията Спас и на
чичо Пешо от съседния
вход. Сега всички се карат и разправят по
стълбите в блока. Само едно не мога да разбера, тоя трипер, дето
го е донесла, малко ли
е бил, или не го е разделила по авно.
Някакъв мъж води
Иванчо вкъщи, като го
държи за ухото. Бащата
на Иванчо отваря вратата:
- Какво е направил пак
моят хубостник?
- Хвърли камък по колата ми.
- Уцели ли? - попитал
бащата на Иванчо.
- Не успя - отговорил
мъжът.
- Пусни го. Не е той.
- Защо сте толкова сигурен?
- Иванчо нямаше да
пропусне.
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София Лорен не може без киното
На 86 години
София Лорен съжалява само за едно
нещо в своя живот.
Италианската актриса придоби световна
слава през 60-те
години на миналия
век и спечели две
награди "Оскар",
едната от които за
цялостно творчество.
И въпреки целия
този успех София
Лорен също е недоволна.
"Много е трудно
да кажеш, че не
съжаляваш за нищо",
казва тя в интервю
за Radio Times,
цитирано от The

Guardian. "В живота
си човек минава
през много неща, но
винаги съм се опитвала да живея, без
да съжалявам. Мисля, че успях да
имам спокоен живот. Имах всичко,
което съм искала прекрасно семейство, красиви деца и
внуци.
Единственото
нещо, за което малко
съжалявам, е, че
никога не се омъжих
в бяла рокля. Това
бе мечтата на живота ми, която все още
е у мен", разказва
Лорен.

Голямата любов
на актрисата е
италианският продуцент Карло Понти,
който е с 22 години
по-възрастен от нея.
Той се жени за
София Лорен два
пъти, тъй като
първият им брак не
е бил официално
признат. По това
време в Италия са
забранени разводите
и Понти не може да
се разведе с предишната си съпруга.
София и Карло са
заедно повече от
половин век до
смъртта на продуцента през 2007 г.

Лорен изигра
ролята на майката
на Федерико Фелини. Става въпрос за
мюзикъл, базиран
на живота на големия италианец.
Режисьор е Роб
Маршал от мюзикъла "Чикаго". Част
от филма бе снимана в Рим и във
Венеция. Филмът се
нарича Nine. В него
Лорен играе майката на Фелини, още
докато той е бил на
9 години. Според
нея ролята на майката във филма е
написана специално
за нея.

„И Чапа създаде света“ разказва за пътя и срещите
в живота на големия български скулптор
Коя е жената, чиито
черти вдъхновяват Георги Чапкънов да извае статуята на София?
Как Радой Ралин става
спасител на паметника
на Чарли Чаплин в
Габрово? При какви обстоятелства великият
актьор Константин Кисимов втрещява една
кралска кобра в Индия?
Защо гениалният режисьор Федерико Фелини
избира тъкмо Чапа да
вае портрета му? Какви ли още истории щяха да разказват статуите и портретите, излезли изпод ръцете на Георги Чапкънов, ако можеха да говорят?

Това са само част от
въпросите, чиито отговори дава книгата "И
Чапа създаде света. Истории за хора и статуи",
издателство
"Кръг". Автор е журналистът Елена Кръстева.
В томчета от 132 цветни страници има снимки от архива на Георги
Чапкънов и кадри, направени от журналиста и
фотограф Иван Бакалов в ателието на твореца.
"В тези нелеки за
всички времена решихме да издадем именно
тази книга, защото това е нашият начин да
подкрепим хората на ду-

ха тук и сега. "И Чапа
създаде света" е написана достъпно, предназначена за най-широк
кръг читатели. Те ще се
срещнат не само с шедьоврите на Чапкънов,
но и с непознати страни от неговия публичен
образ, които авторката
разкрива за първи път",
разказва издателят Николета Руева.
В книгата Чапа е и
разказвач, и главен герой, а спомените му са
извор за една безвъзвратно отминала епоха
и нейните личности.
Сред тях са Владимир
Димитров-Майстора,
Андрей Николов, Нико-

лай Райнов, Йордан Радичков, Карл Кандулков,
Стефан Фъртунов, Борис Димовски.
Между страниците
читателите ще открият
още един талант на ваятеля - този на нежен
поет, разкриват от
"Кръг". Публикувани са
негови стихотворения,
писани в ателието през
годините. Цяла глава е
посветена на Константин Кисимов - негов
семеен приятел. Елена
Кръстева е дългогодишен журналист и автор
на биографията на художника Никола Манев
"Животописни истории".

Брад Пит раздава храна на бедните

София Вергара смята, че е прекалено красива

Носителят на "Оскар" Брад Пит раздава
храна на бедните в Лос
Анджелис. Актьорът
сам шофира камион с
помощи. Британският
вестник "Дейли мейл"
публикува серия от
снимки, на които се
вижда как актьорът разтоварва камиона и няколко часа помага за
раздаването на храните в квартала "Саут
сентрал".
Според изданието не
става дума за PR акция, защото актьорът
не си водел фотограф.
Той носел евтини дрехи и маска срещу вируса. Изданието твърди, че поради това не е
бил разпознат от повечето хора, които получили помощите.
Звездата Джордж
Клуни повече домакинства у дома по време
на пандемията. Той се
изявява и като фризьор. Сам се подстриг-

София Вергара е
най-скъпо платената актриса в света. Тя обаче
смята, че е прекалено
красива за по-сериозни
роли. Въпреки че стана
известна и дори богата
със сериала "Модерно
семейство", Вергара все
още не е поела сериозна роля. Актрисата посочи, че на младини е
осъзнала, че успехът в
бизнеса изисква строй-

ва и прави прически на
близнаците си. Холивудският актьор и режисьор Клуни разкри,
че по време на изолацията, която прекарва
със съпругата си Амал
и близнаците им Александър и Ела, се занимава с някои традиционни домакински дейности. Той не крие, че
подобно на всички ос-

танали му липсва нормалният живот.
"Съсипва ме, че не
мога да отида на концерт на Брус Спрингстийн или Боно и U2.
Наясно съм обаче, че
има много по-лоши
неща на света. Хората
трябва да се справят с
много по-големи проблеми", казва звездата
от "Бандата на Оушън".

на фигура и хубаво лице, "но ако притежавате
и двете, това ще се окаже нож с две остриета",
коментира тя.
"Поради външния си
вид не мога да играя
обикновено момиче. Ето
защо се опитвам да открия роли, в които да
използвам външния си
вид, но и таланта си".
София пробива в
киното, но има и неп-

риятни моменти. Тази
година Вергара оглави
класацията на "Форбс"
за най-добре платена
актриса в света. Актрисата в момента е член
на журито в шоуто
"Америка търси талант", спечелила е зашеметяващите 43 милиона долара през последните 12 месеца благодарение на ангажиментите си.
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Снимки Пресфото БТА
Арменци разрушават своята
бензиностанция в Агдам,
Нагорни Карабах, преди
предаването на територията на
азербайджанските сили.
Споразумението за прекратяването на боевете за спорния
район предвижда Армения да
предаде контрола върху някои
области на Азербайджан.
Същевременно опозиционни
активисти блокираха вчера
движението по няколко от
централните улици в арменската столица Ереван, настоявайки
за оставката на премиера
Никол Пашинян. Опозицията
смята, че споразумението за
спиране на военните действия
в Нагорни Карабах, подписано
на 9 ноември, е капитулация
на Армения.

Над 11 000 жилища

Âåëèêîáðèòàíèÿ îáÿâè íàé-ãîëåìèÿ ñè
âîåíåí áþäæåò ñëåä Ñòóäåíàòà âîéíà
Ñêîêúò íÿìà äà áúäå çà ñìåòêà íà ìåæäóíàðîäíèòå ïîìîùè
Великобритания обеща
да сложи край на "епохата
на оттеглянето", като
обяви най-голямата си
военна инвестиция след
края на Студената война,
предаде Ройтерс.
Съобщението е направено в момент, когато
страната се стреми да
определи своята роля на
световната сцена след
излизането си от ЕС и
въпреки кризата с коронавируса, която нанася
тежък удар върху икономиката.
Премиерът Борис
Джонсън иска Великобритания да играе водеща
роля в една нова епоха
на световно сътрудничество и свободна търговия,
подкрепяна от модерен
военен и кибернетичен
потенциал.
Той заяви, че увеличаването на разходите за
отбраната отразява нуждата от модернизиране на
военния потенциал, включително с планове за
ново космическо команд-

ване и агенция за изкуствен интелект.
Джонсън е подготвил
пред парламента реч, в
която да представи първите заключения от найголемия преглед на външната политика и отбраната
от 30 години. Той ще
обяви допълнителни 16,5
млрд. британски лири за
армията през следващите
4 години. Сега годишният
бюджет за отбрана е
малко под 42 млрд.
"Взех това решение,
защото отбраната на
страната трябва да е на
първо място", каза Джонсън. "Международната
ситуация е по-опасна и
по-конкурентна, отколкото
във всеки един момент
след Студената война, и
Великобритания трябва да
бъде вярна на своята
история и да застава
редом до своите съюзници. За да постигнем това,
е необходимо да модернизираме нашия потенциал",
заяви той.
Правителството каза,

Предстоящото увеличение на военните разходи стана известно
само седмици след като британските министри се противопоставиха на харченето на допълнителни пари за безплатни училищни
ястия по празниците. Борис Джонсън подчерта, че въпреки пандемията той е взел това решение, защото "защитата на кралството
трябва да е на първо място".

че увеличаването на
военните разходи ще
затвърди позициите на
Великобритания като
страната, която отделя
най-много пари за отбрана в Европа и заема
второ място по този
показател в НАТО, и ще
позволи по-големи инвестиции в кибернетичната и

космическата област.
Лондон не увеличава
военния си бюджет за
сметка на международната помощ, заяви военният
министър Бен Уолъс, след
като се появиха информации, че бюджетът за
чуждестранна помощ
може да бъде намален с
милиарди лири. ç

Държавният секретар на САЩ Майк Помпейо и израелският премиер
Бенямин Нетаняху разговаряха вчера в Ерусалим. Помпейо е първият
държавен секретар на САЩ, посетил еврейско селище на Западния
бряг на река Йордан. Помпейо отиде в лозарското стопанство
Псагот, чиито административни сгради се намират в индустриалната
зона Шаар Бенямин, която е част от заселнически блок. Визитата
протече при сериозно израелско военно присъствие. Районът е
близо до Рамала, където е базирана палестинската автономна власт.
Помпейо пътува дотам с хеликоптер.
П О КА НА
Съгласно Решение от 04.11.2020 г. на Управителния съвет /УС/ на Кооперация
"СПАСИТЕЛ" с. Савино, община "Тунджа" гр. Ямбол, вписана в Търговския регистър с ЕИК
№ 838102992, свиквам извънредно Общо събрание на кооперацията, което ще се проведе на 05.12.2020 г. /събота/ от 9.00 ч. по адреса на нейното управление, при следния
Дневен ред:
1. Вземане на валидно решение за упълномощаване на Председателя на кооперацията да преотдаде под наем на "ФЕРТ БУЛ" ЕАД гр. Стара Загора, наета от трети лица,
вкл. и член-кооператори земеделска земя, съгласно изискванията на чл. 14, ал. 2, т. 10
от Устава на кооперацията.
2. Вземане на решение за упълномощаване на Председателя на кооперацията да
води преговори с посоченото по т. 1 търговско дружество за реализиране на съвместна
стопанска дейност, вкл. и не само сключване на договор за извършване на агротехнически услуги и мероприятия за стопанската 2020 - 2021 г.
Поканват се всички член-кооператори лично и чрез упълномощени техни представители да участват в работата на горното Общо събрание.
При липса на кворум, това Общо събрание ще бъде проведено от 10.00 ч. на
05.12.2020 г. независимо от броя на записалите /регистрирали/ се за участие в него
член - кооператори /спадащ кворум/.
Председател на Кооперация "СПАСИТЕЛ" с. Савино

в 67 финландски града в сряда
останаха без електричество
заради есенна буря. Силни
ветрове и валежи са предизвикали прекъсване на електрически кабели. Най-засегнати са
райони в южната и югоизточната част на страната. Найсложна е ситуацията в градовете Лапеенранта, Раасепори,
Хамина и Луумяки. Във всеки
от тях без ток са по над 600
домакинства. Финландският
метеорологичен институт
повиши равнището на опасност,
дължаща се на лоши климатични условия, до предпоследната,
оранжева степен (над нея е
само червената). В южните,
югозападни и западните райони
се очакват високи вълни и се
прогнозира засилване на
вятъра до 21-23 м/сек.

Ръководителят

на австралийските сили за
отбрана ген. Ангъс Джон
Кемпбъл поднесе извинения на
народа на Афганистан за
престъпления, извършени от
австралийски военнослужещи в
тази страна. Награди и звания,
получени от войници и офицери, служили в Афганистан от
2007 до 2015 г., ще бъдат
отнети. През 2016 г. Австралия
започна разследване на
поведението на служещите в
специалните части между 2005
и 2016 г. заради твърдения на
местни медии за убийства на
невъоръжени мъже и деца. Ген.
Кемпбъл каза, че според
изводите, 25 военни от
австралийските специални
части са убили затворници,
земеделци или други цивилни.
Той посочи, че главният
инспектор е установил наличието на достоверна информация,
потвърждаваща 23 инцидента.
Те са свързани с неправомерни
убийства на 39 души от 25
австралийски военни от
специалните части.

Компанията

за интернет сигурност "Норд
Пас" публикува списък на 200
най-популярни компютърни и
телефонни пароли за 2020 г.
Най-използваната е комбинацията 123456. Втората в класацията е подобна - от едно до девет.
Популярни комбинации се
оказват шест единици, като и
123123. Експертите съветват,
ако някоя от вашите пароли е в
списъка, да я смените веднага.
Особено ако е 123456, тъй като
през изминалата година е
хакната повече от 23 млн. пъти.

Първият том

от новата книга "Обетована земя"
на бившия президент на САЩ
Барак Обама отбеляза рекордни
продажби в първия ден от
излизането си, пише в. "Ню Йорк
таймс". В САЩ и Канада са били
продадени над 887 000 екземпляра. Това число обхваща всички
формати на изданието - печатни,
аудио и цифрови. По този
показател това е най-успешният
дебют на книга за издателството
"Пенгуин Рандъм хаус". Произведението на 44-тия президент на
САЩ с малко надмина по тираж
мемоарите на неговата съпруга
Мишел "Моята история". В
първия ден от излизането си
през 2018 г. книгата й се
разпродаде в тираж от над 725
000 екземпляра.
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Мениджърски интереси пречат на националния отбор
по футбол, категоричен е спортният министър
Националният отбор на
България отново не победи
и отпадна в Лига "С" на
Лигата на нациите. "Лъвовете" прекъснаха серията си
от четири поредни загуби в
турнира, като завършиха
0:0 в Дъблин срещу Ирландия. Точката обаче не се
оказа достатъчна, за да
могат "трикольорите" да се
изкачат на трето място в
група 4 и да останат в Лига
"В". Общо взето, играчите
на Георги Дерменджиев,
които бяха с безброй
проблеми, се опитаха да
победят и имаха своите
шансове, но накрая равенството бе най-справедливият резултат. Връщането в
Лига "С" е напълно заслужено, след като националите ни записаха едва две
точки от шест мача срещу
Уелс (0:1, 0:1), Финландия
(0:2, 1:2) и Ирландия (1:1,
0:0). Двете точки дойдоха
срещу ирландците в първата и последната среща, но
детинските грешки в защита, както и головата немощ
в атака се оказаха решаващи. Родният тим обаче
трябва да съжалява, че
отпада в долната дивизия,
след като единственото
попадение на Ирландия в
този турнир дойде в 93-тата
минута на стадион "Васил
Левски", което обаче се
оказа достатъчно, за да
може съставът на Стивън
Кени да завърши на трето
място с три точки, въпреки
че и той не записа победа.
"Лъвовете" завършиха с
най-слабата защита в

групата - седем допуснати
гола, като почти всичките
от тях след подаръци на
нашите бранители. Балансът на националния отбор
на България за 2020-а от
девет мача - една-единствена победа срещу Гибралтар (3:0) в контрола,
шест поражения и две
равенства.
В другия мач от групата
Уелс победи Финландия с
3:1 и се класира на първо
място.
След изиграването на
последните срещи и в
останалите групи във
второто издание на Лигата
на нациите вече знаем и
кои ще бъдат потенциалните съперници на нашия
отбор - Фарьорски острови, Гибралтар, Люксембург,
Азербайджан, Северна
Македония, Грузия, Гърция,
Косово, Беларус, Литва,
Северна Ирландия, Словакия, Турция и някой измежду Кипър, Естония, Молдова и Казахстан, които ще
играят плейофи за оставане в Лига "С" през март
догодина.
Сега предстоят световни
квалификации, където
изглежда утопия отборът
да търси класиране за
Мондиал 2022. Българският
тим вече е в четвърта урна,
а жребият е на 7 декември
в Цюрих.
Министърът на младежта
и спорта Красен Кралев
коментира в студиото на
Би Ти Ви представянето на
националния отбор по
футбол. "Футболът ни от

Договорът на
Георги
Дерменджиев
като
национален
селекционер
изтече,
сега се
търси
нов
месия

доста време е в подобно
състояние. Аз съм министър, не ми е работа да
коментирам нивото на
националния отбор. Ако
говорим за последната
година, мисля, че това не е
реалното състояние на
тима. Не мога да бъда
доволен от треньора Георги
Дерменджиев. Селекцията
му е спорна. Разбиранията
му се разминават с тази
на футболната общественост. В младежкия отбор
има над 20 момчета, които
са готови. Защо малка част
от тях са в мъжкия отбор,
това си е решение на
ръководството. Ако се
махнат мениджърските
интереси, съм сигурен, че
няма да има проблем да се
класират", смята Кралев.
"Ще се съобразим с
решението на здравните

власти дали да върнем
феновете на стадионите.
За втори път спираме
публиката, което означава,
че има пропуски. Някои
клубове не взимат сериозно мерките, не оцениха
жеста, който направихме
за тях. Здравните препоръки бяха Конгресът да се
отложи. Има обективни
предпоставки. Не е фатално дали Конгресът ще се
проведе два месеца порано или по-късно. Проблемът е, че няма кандидати. Искам да видя сблъсък
на идеи и концепции.
Искам да видя хора с
визия за футбола", призна
Красен Кралев и допълни,
че столичното дерби
между ЦСКА и Левски
трябва да се състои,
защото такива са наредбите на БФС. ç
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Станислав Иванов
и Здравко Димитров
се присъединиха
към тренировките на Левски.
Атакуващите футболисти бяха
част от селекцията на
България до 21 години и бяха
в основата на победата с 3:0,
която "лъвчетата" записаха
над Естония. Очаква се
атакуващото дуо да стартира
в двубоя с ЦСКА в събота на
стадион "Васил Левски".
Причината е оскъдният избор,
който има Славиша Стоянович
на позициите по крилата.
Димитров успя да си спечели
място в състава след серия от
силни мачове. Станислав
Иванов, който бе "замразен",
след като отказваше да
подпише нов договор с клуба,
а преди това отхвърли и
трансфер в Турция и втора
Бундеслига, също се завръща
в състава.

Хебър се класира
за осминафиналите

в турнира за купата на ЦЕВ
при мъжете. Носителят на
националната купа на
България победи за втори път
албанския Ержени Шиякут с
3:0 гейма. На осминафиналите
волейболистите на Хебър ще
се изправят срещу руския
Зенит (Санкт Петербург).

Готвещият се за
завръщане на ринга
54-годишен

Майк Тайсън направи интересни
разкрития за по-младите си
колеги. Той обяви, че много от
тях нямат неговата смелост и
пият алкохол, преди да излязат
на ринга. Тайсън беше запитан
дали би повторил прословутото
ухапване на ухото на Ивендър
Холифийлд и в битката с Рой
Джоунс на 28 ноември. "Мисля,
че не, но ако изпадна в затруднена ситуация, съм способен на
всичко. Помня мача с Холифийлд. Той ме удряше навсякъде
и побеснях. Трябваше да се
спасявам и го ухапах, защото ми
се искаше да го убия, но не
можех", разкри Тайсън.

Ïîðòóãàëñêè çàùèòíèê ñå çàâðúùà â ÖÑÊÀ
Португалският защитник Нуно Томаш
ще се завърне в ЦСКА, след като наемът му във финландския КуПС Куопио
изтече. Бранителят записа 22 мача за
четири месеца за скандинавския тим,
но ръководство реши да не го задържа. Томаш има договор с ЦСКА до 30
юни 2022 година и сега новият треньор
на тима Бруно Акрапович ще решава да-

ли ще му даде нов шанс за изява в столичния гранд.
Босненският специалист ще иска да
прецени качествата на Нуно в тренировъчния процес и евентуално да го вземе на зимния лагер. Но ако през това
време изскочи някаква друга оферта,
португалецът може да бъде пак пратен
някъде под наем или продаден. ç
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От стр. 1
Пенев напусна
изненадващо втория състав на Валенсия в средата
на ноември 2017
година, за да се
впусне в битката за
президентския
пост на БФС. Само две седмици покъсно - на 30 ноември, Феран прави дебют за представителния отбор
на "прилепите" в
мач за Купата на

краля. На 4 август
тази година Валенсия продаде Торес
на Манчестър Сити за 23 милиона
евро.
След голямото
изригване на 20-годишния младок
срещу Германия
радио "Марка" се
свърза с откривателя му за големия
футбол Любослав
Пенев "Обичам Феран. Той се развива много добре и

го заслужава. Във
Валенсия започна
да покрива изискванията много бързо. Торес е много
скромно момче,
образовано и амбицирано да тренира. Това е важно,
когато искаш да си
голям играч. Ще
натрупа опит, в момента е важно да
търси ситуациите,
да търси гола. Трябва да е щастлив, че
е вкарал три гола,

и то на голям отбор като Германия", заяви Любо.
"Нека се чудят
във Валенсия защо
го пуснаха да си
отиде. Днешната
Валенсия не е тази,
която феновете и
градът заслужават.
Ако Валенсия оставя важни играчи да
избягат, няма да може да се състезава
с големите", добави
настоящият треньор
на Царско село. ç

Белгия победи с 4:2 Дания в Брюксел в пряк спор за първото място в
група 2 на дивизия "А" в Лигата на нациите. Юри Тилеманс вкара първия
гол за "червените дяволи" още в третата минута, а в 17-ата Йонас Винд
изравни - 1:1. Ромелу Лукаку (на снимката) се разписа два пъти през
второто полувреме (в 57-ата и 69-ата минута), за да даде преднина на
белгийците с 3:1. Насер Шадли си вкара автогол в 86-ата минута, а Кевин
де Бройне бе точен само секунди след това за крайното 4:2. Италия също
се класира за финалната четворка, след като спечели група 1 в Лига "А".
В последния си мач "адзурите" гостуваха на Босна и Херцеговина и
победиха с 2:0. Така на финалите, които ще се проведат догодина в
Торино и Милано, ще играят Италия, Белгия, Франция и Испания.
Снимка Пресфото БТА
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Тв програма - петък, 20 ноември

07.30
08.00
09.00
10.00
10.15
11.00
11.15
12.05
12.30
12.45
13.45
14.00
15.30
16.00
16.30
17.15
17.30
18.10
18.30
19.15
20.00
22.00
22.30
23.15
00.15
01.30
02.30
03.30
04.50
05.50
06.50

"Антидот" с Юлия Ал-Хаким (п)
"Студио Икономика" (п)
"Не се страхувай" (п)
ТВ пазар
"Актуално от деня" (п)
ТВ пазар
"Думата е ваша" (п)
Документален филм
ТВ пазар
"Лява политика" (п)
ТВ пазар
"Нашият следобед с БСТВ" с водещ
Елена Пенчукова
Новини
Музикален антракт
"Думата е ваша" - открита линия със
Стоил Рошкев
ТВ пазар
Документален филм
ТВ пазар
Новини - централна емисия
"Актуално от деня"
"Дискусионен клуб" с Велизар Енчев
Новини (п)
"Актуално от деня" (п)
"Дискусионен клуб" (п)
"Нашият следобед с БСТВ" (п)
"Студио Икономика" (п)
"Лява политика" (п)
"Общество и култура" (п)
"За историята свободно" (п)
"Не се страхувай" (п)
Музикален антракт

ÁÍÒ 1
05.15 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва сутрешен блок с Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Когато сърцето зове 3 - тв филм
/8 епизод/
14.45 Малки истории
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Светът на жестовете
16.45 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана
Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 Викингите 5 - тв филм /5 епизод/
(16)
23.00 По света и у нас
23.30 Концерт на "Mike Sax & X-Key" Международен джаз фестивал - Банско 2020
00.30 Светът и ние /п/
00.45 100% будни /п/
02.40 Култура.БГ /п/
03.40 Извън играта /п/
04.10 Музика, музика /п/
04.40 Когато сърцето зове 3 - тв филм
/8 епизод/п/
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Десислава Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Черна птица" - сериал,
еп. 8
15.00 "Търговски център" - сериал, с. 15
еп. 151, 152
16.00 Премиера: "Сестра Бети" - сериал,
с. 5, еп.13
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,
с. 14, еп. 95
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 3,
еп. 108
21.00 "Фермата: Пътят на една мечта" риалити, с. 6
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Вътрешна сигурност" - сериал, с. 8,
еп. 4
01.00 "Опасни улици" - сериал, с. 14, еп. 14
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 77

bTV Action
05.15 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,
еп. 17
06.00 Анимационен блок: "Джи Ай Джо:
Ренегати" - сериал, еп. 12 - 15
08.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,
еп. 17
09.00 "Чък" - сериал, еп. 9
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 4, еп. 2
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 7
12.00 "Супер коли" - поредица за луксозни
автомобили, с. 6, еп. 7
12.30 "Умирай трудно 4.0" - екшън, трилър
(САЩ, Великобритания, 2007), режисьор Лен Уайзман, в ролите: Брус
Уилис, Джъстин Лонг, Тимъти Олифънт, Мери Елизабет Уинстед, Маги
Кю, Клиф Къртис и др.
15.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,
еп. 18
16.00 "Чък" - сериал, еп. 10
17.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 10
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 8
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" сериал, с. 4, еп. 2
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Тредстоун" сериал, еп. 2
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Умирай трудно: Денят
настъпи" - екшън (САЩ, 2013), режисьор Джон Мур, в ролите: Себастиан
Кох, Мери Елизабет Уинстед, Юлия
Снигир, Амаури Ноласко, Коул Хаузър, Джай Кортни, Брус Уилис, Анна
Сергеевна Вялицина и др.
00.00 "Тредстоун" - сериал, еп. 2
01.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 8
02.00 "Супергърл" - сериал, с. 4, еп. 2
03.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 10
04.00 "Чък" - сериал, еп. 10

bTV COMEDY
05.00
06.00
07.00
08.00
09.00
10.00

bTV

12.00
13.00

05.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3, еп. 7
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - анимация, сериал, еп. 10
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно предаване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00

"Супермаркет" /п./ - сериал
"Супермаркет" - сериал, с. 2, еп. 7, 8
"Дивата Нина" /п./ - сериал
"На гости на третата планета" /п./ сериал
"Двама мъже и половина" /п./ сериал
"Фъстъчета: Филмът" - анимация, приключенски, комедия (САЩ, 2015), режисьор Стив Мартино
"Приятели" /п./ - сериал
"Двама мъже и половина" /п./ сериал
"Кухня" /п./ - сериал
"Младият Шелдън" /п./ - сериал
"Дивата Нина" /п./ - сериал
"Шоуто на Николаос Цитиридис"
"Приятели" - сериал, с. 5, еп. 16, 17
Премиера: "Дивата Нина" - сериал,
еп. 127

Слаби превалявания
Днес вятърът ще стихне и в по-голямата част от страната ще се
установи ясно време. Това ще доведе до по-съществено застудяване и
минималните температури ще бъдат от около минус 3 до плюс 3 в поголямата част от страната. По-високи, до 7-8 градуса, ще са те в
крайните източни райони и по Черноморието, където ще има разкъсана
до значителна облачност. Облачността ще бъде променлива, а дневните температури ще достигнат 5 до 10 градуса, на югозапад до 12-13.
В събота ще бъде облачно. Минималните температури ще са от
около нула до 5 градуса, а дневните от 3 до 9. На места ще превали
слабо, в низините - дъжд, а над 700-800 метра - слаб сняг. Валежите
в повечето места няма да бъдат съществени.
В неделя минималните температури ще са от около минус 3 до
плюс 3, но на места са възможни и малко по-ниски стойности. Във
височина ще се пренася по-топъл въздух. В низините на места ще има
мъгли и ниски облаци. Дневните температури ще бъдат от 3 до 8
градуса.
В понеделник минималните температури ще бъдат от минус 2 до 3
градуса, а дневните ще се повишат и ще достигнат 8 до 12 градуса. В
местата с мъгли ще останат малко по-ниски.
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bTV Cinema, 23.15 ч., "Пълен мрак" - хорър,
фантастика, в ролите: Вин Дизел, Рада Мичъл,
Коул Хаузър, Кийт Дейвид и др. [14+]
20.00 "На гости на третата планета" - сериал, еп. 86, 87
21.00 "Младият Шелдън" - сериал, еп. 13,
14
22.00 "Кухня" - сериал, еп. 19, 20
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 6, еп. 20, 21
00.00 "Фъстъчета: Филмът" /п./ - анимация,
приключенски, комедия (САЩ, 2015)
02.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Кухня" /п./ - сериал

bTV Cinema
06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с. 8, еп. 9, 10
08.30 "Ох, на мама" - екшън, комедия
(САЩ, 2017), в ролите: Ейми Шумър,
Голди Хоун, Айк Баринхолц, Кристофър Мелъни, Рандал Парк, Уонда
Сайкс, Оскар Хайнада и др.
10.30 "Вътрешна сигурност" - сериал, с. 8,
еп. 11, 12 (последен)
13.15 "Тръмбо" - биографичен, драма (САЩ,
2015), в ролите: Брайън Кранстън,
Даян Лейн, Хелън Мирън, Майкъл
Стулбарг и др.
15.45 "Цветният воал" - романтичен, драма
(САЩ, Китай, Канада, 2006), в ролите: Наоми Уотс, Едуард Нортън, Лив
Шрайбър, Тоби Джоунс, Бин Ли, Ли
Фенг и др.
18.30 "Джейсън Борн" - екшън, трилър
(САЩ, 2016), в ролите: Мат Деймън,
Алисия Викандер, Томи Лий Джоунс,
Джулия Стайлс, Венсан Касел, Риз
Ахмед, Нев Гачев и др.
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Аз, роботът" - фантастика, екшън,
мистъри (САЩ, Германия, 2004), в
ролите: Уил Смит, Бриджит Мойнахан, Брус Грийнуд, Джеймс Кромуел,
Алън Тудик, Шая ЛаБаф и др.
23.15 "Пълен мрак" - хорър, фантастика
(САЩ, 2000), в ролите: Вин Дизел,
Рада Мичъл, Коул Хаузър, Кийт Дейвид и др. [14+]
01.30 "Да бъдеш Флин" - драма (САЩ,
2012), в ролите: Пол Дейно, Робърт
Де Ниро, Джулиан Мур, Оливия Търлби, Лили Тейлър, Уес Стъди и др.
[14+]
03.30 "Джем и холограмите" - фентъзи,
драма, музикален, семеен (САЩ,
2015), в ролите: Обри Пийпълс, Стефани Скот, Орора Перино, Хейли
Кийоко и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.30 "Истината за случая "Хари Куебърт" сериен филм /п/
06.30 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA

12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"
- сериал
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
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 2
21.00 "Игри на волята: България" (премиера) - риалити, сезон 2
22.30 "Братя" (премиера) - сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал,
сезон 23
00.30 "Истината за случая "Хари Куебърт" сериал
01.30 "Женени с деца" - сериал, сезон 10
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
04.30 "Остани с мен" - сериал /п/

Êèíî Íîâà
06.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 7 /п/
07.00 "Мистериите на Руби Херинг: Тих
свидетел" - мистерии с уч. на Тейлър
Кол, Стивън Хузар, Шон Крисчън,
Алисън Уокър и др. /п/
09.00 "Семейство за Коледа" - романтичен
филм с уч. на Лейси Чабърт, Тайрън
Лейцо, Мили Уилкинсън, Одри Смолман и др. /п/
11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 7
12.00 "Завинаги любов" - романтичен филм
с уч. на Аманда Шул, Питър Порт,
Анна ван Хуфт, Бритни Уилсън и др.
14.00 "Мисли като мъж 2" - романтична
комедия с уч. на Адам Броуди, Майкъл Ийли, Джери Ферара, Меган Гуд,
Реджина Хол, Денис Хейсбърт, Тараджи П.Хентън, Терънс Дженкинс, Дженифър Луис, Кевин Харт и др. /п/
16.10 "Виж кой говори пак" - комедия с уч.
на Джон Траволта, Кърсти Али, Олимпия Дукакис, Елиас Котеас и др.
17.45 "Лара Крофт Томб Рейдър: Люлката
на живота" - екшън-фантастика с уч.
на Анджелина Джоли, Джерард Бътлър, Киаран Хиндс, Джимон Хонсу,
Крис Бари, Ноа Тейлър и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 5
21.00 "13-ят воин" - приключенски екшън с
уч. на Антонио Бандерас, Омар Шариф, Даян Венора, Владимир Кулич,
Даниел Саутърн, Нийл Мафин и др.
23.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 5 /п/
00.00 "Нощта на аматьорите" - комедия с
уч. на Джейсън Бигс, Джанет Монтгомъри, Ашли Тисдейл и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 221
ВОДОРАВНО: Рокабили. Абака. "Години за любов".
Паладин (Александър). Пирати. Темел. Манекен. Шосе. РА. "Ако". Расин (Жан). Лам. Ват. Тор. Лаверан
(Шарл). Па. Милев (Гео). "Ласи". Витамин. Лисица.
Ток. Метанол. Пекар. Рапакиви. Тарапана. Акин. Латона. "Ада". Ата. Наналал (Далпатрам). Китап. Ец.
"Иде ли". Атила. Ут. Ети (Уйлям). Ира. ИЛ. Иван.
Атар. Лата. Арак. Екер. Нед. Атамант. "Новата".
ОТВЕСНО: "Когато розите танцуват". Колесар. Токата. Тара. Радамес. Макарони. "На М". Биде. Илим.
Ранаде (Махадаев). КА. Винил. Налим. Палета. Лин.
Венера. Алитет ("Алитет отива в планината"). Низ.
МАЛЕВ. Танали. Ак. АПА. Ар. Лапад. "Ирен". Калина
Малина. Акар. "Ро". Бюрек. Насока. Итал (Йоан). Табаков (Емил). Силикати. Ана. Коте ("Кето и Коте").
Апиц (Бруно). Виталитет. "Лавината". Атина Палада.

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.
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Джан Джакомо Капроти е известен като най-близкия приятел на
Леонардо да Винчи, негов ученик,
помощник в ателието, модел, ковчежник.
Картината бе продадена в Париж
от тръжната къща "Аркюриал" и
наддаванията протекоха много
динамично. Първоначалната оценка
е между 100 и 150 хиляди евро.
Платното е едно от малкото, които
са официално признати като творби
на Салай. То е силно повлияно от
техниката на Леонардо, най-вече
при изобразяването на ръцете и
лицето. Засега са известни едва
четири или пет картини, нарисувани
от Салай, една от които е "Христос
Спасител", изложена в Амброзианската пинакотека в Милано. Останалите са притежания на частни
колекции.
Джан Джакомо Капроти, познат

Ïðî÷óòàòà
Êàðàëåçêà ÷åøìà,
îïèñàíà îò Éîâêîâ,
ùå áúäå îáíîâåíà

още и като Салай (1480-1524), е
известен като най-близкия приятел
на ренесансовия гений Леонардо да
Винчи. Той е бил негов ученик,
помощник в ателието, модел, ковчежник. Леонардо го кръстил Салай,
синоним на "малък дявол", заради
глупостите, които вършел, заради
лъжите и малките му кражби.
"Тази картина излиза буквално от
мрака", коментира пред агенцията
експертът Ерик Тюркен. Закупена за
скромна сума от собственика й и
едва наскоро било установено, че е
дело на Салай. Платното е с размери 65 на 50 сантиметра и на него
Мария Магдалена е изобразена на
черен фон с поглед, насочен към
небето. На картината са открити
пръстови отпечатъци - художникът е
положил палеца си върху прясната
боя, нещо характерно за почерка
на Леонардо и на Салай. ç

Каралезка чешма, описана от
Йордан Йовков в "Песента на колелетата", ще стане туристическа атракция. Добричката община възнамерява да търси финансова подкрепа за паметника на
културата.
Каралезката чешма е била съг-

Ñïåêòàêúëúò "Àñïàðóõ" âëèçà
â "Íîùòà íà òåàòðèòå"
"Аспарух" на Драматично-кукления театър "Иван
Радоев" в Плевен е сред акцентите в "Нощта на театрите" тази събота.
Създателите на "Аспарух"
показват какво се случва
със самотния, малък човек
във всекидневието, когато
несгодите го застигат, как
се справя с проблемите, от
които сякаш ще полудее.
Интересни теми представят Ованес Торосян и Александър Кънев в оригинално представление. Торосян
е автор на текста и режисьор, а в ролята на Аспа-

рух влиза актьорът Александър Кънев, който през 2019
г. бе номиниран за наградата "Аскеер" в категория
"Изгряваща звезда". Спектакъла ще видим на голямата сцена "Александър Гюров" от 20.30 ч.
За своя 101-ви творчески сезон театърът е подготвил седем спектакъла за
Театралната нощ на 21 ноември. Маратонът ще започне от 10.00 ч. сутринта
и ще продължи до полунощ
с моноспектакъла на Ованес Торосян Harlem Shake
от 23.30 ч. ç

Ñîôèéñêàòà îïåðà ñ ïðàçíè÷íà
ïðîãðàìà ïðåç äåêåìâðè
С наближаването на коледните празници всички
деца могат да се забавляват в Софийската опера.
Всеки уикенд има различни представления. Началото е на 5 декември от 16.00
ч. с "Вълшебната флейта" адаптация за деца на прочутата опера от В. А. Моцарт.
Вълшебната история на
"Пепеляшка" ще видим на 6
декември от 16.00 ч. Балетът на Сергей Прокофиев е
по приказката на Шарл Перо, в която прелестната Пепеляшка спечелва сърцето
на принца.
Две преживявания за
най-малките - Концерт за
бебоци в събота от 11.00 ч.
на Малка сцена и мюзикълът "Вълкът и седемте козлета" от Александър Влади-

геров в голямата зрителна
зала.
На 13 и 27 декември е
коледният спектакъл от
програмата на Софийската
опера - "Коледни малчугани" - спектакъл-изненада,
подготвен с много любов за
малките зрители.
На 19 декември има подарък за децата - ще се забавляват с "Трите прасенца" - музиката е на Александър Райчев, по приказката на Братя Грим. ç

радена на кръстопътя на търговските пътища в района, а сега е
вписана в пейзажа на село Стефан Караджа. "Каква чешма и на
какво място!, възкликва Йовков.
Деветнайсет каменни корита, отпред калдъръм като двора на хан,
три чучура, които бълболят и си-

:

"Êàåùàòà ñå Ìàðèÿ Ìàãäàëåíà" áå
ïðîäàäåíà çà íàä 1,7 ìèëèîíà åâðî

Íàêðàòêî

Постановката "Храбрецът"
кани деца и възрастни
в Търговище
"Храбрецът" кани деца и
възрастни в Драматичния
театър в Търговище на 28
ноември от 15.00 ч., с автор
и режисьор Димитър Димитров. Странно пътешествие с
един храбрец в един още постранен хан.
Жанрът на пиесата "Храбрецът" може да се определи
като сценична шега с поука.
С добро могат да се победят
и най-злите сили. Доброто,
което всеки от нас носи в
себе си, е по-ценно дори и
от злато.

Концертът на Мирей
Матийо се отлага
за 2021 г.

пят студена и бистра като сълза
вода. А наоколо е посърнало поле, суха и напукана земя, пек и
горещина, като в пустиня. И идат
стада, идат хора, вървят към чешмата и очите им горят от задуха и
от жега", пише за безводна Добруджа писателят. ç

Събитието е на 31 октомври
2021 г. в зала 1 на НДК.
"Врабчето от Авиньон", както
е наричана още Матийо, е
изпяла над 1200 песни на 8
езика и продава над 200
милиона албума. През
годините изпълнява дуети с
Шарл Азнавур, Клод Франсоа,
Джони Холидей, Пол Анка,
Силви Вартан и Хулио
Иглесиас. Често е сравнявана
с Едит Пиаф, пътят й е
напълно различен.

