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ПРИЛОЖЕНИЕ

Êàê ÃÅÐÁ ñïàñÿâà èêîíîìèêàòà: Áèçíåñúò ïëàùà
3 ìèëèàðäà, „ïîìàãàò“ ìó ñ 350-400 ìëí. ëåâà
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Ëú÷ íàäåæäà: Ðåêîðäåí
áðîé èçëåêóâàíè îò
COVID-19 ó íàñ
Èìà è ñïàä â áðîÿ íà çàðàçåíèòå

Âëàñòòà íå ïðèå íèòî åäíà îò
ñîöèàëíèòå ìåðêè íà ÁÑÏ
” ГЕРБ прие бюджет на безхаберието, а всички предложения, направени от
БСП, и то в социалната сфера, бяха
тенденциозно отхвърлени от мнозинството.
” През лятото 150 000 българи
останаха без работа, а сега армията на
безработните се очаква да нарасне
с нови 200 000 души.
” С новите мерки 300 000 дребни
търговци и производители ще фалират.
” Родителите на близо 700 000
деца ще са принудени да ги отглеждат
без никаква помощ или компенсация от
държавата.
” Майките през втората година от
майчинството си ще бъдат принудени да
отглеждат децата си с 380 лв. на месец.

” На прага на настъпващата тежка
зима правителството налага мерки, без да
предвижда средства за хората, останали
без доходи, социално слаби семейства,
трайно безработни.
” БСП предложи безвъзмездна
помощ за малки и средни предприятия от
всички икономически сектори, в т. ч.
земеделие, в размер от 5000
до 10 000 лв.
” Социалистите са за увеличаване
на стойността на ваучерите за храна от
60 на 100 лв.
” До навършване на 14 г. възраст
лекарствата за децата да бъдат безплатни, поискаха от левицата, припомни вчера
членът на ИБ на БСП Вяра Емилова. ç

Броят на новите
случаи на коронавирус отбеляза спад и
като абсолютно
число, и като процент.
За 25 ноември са
отчетени 3712 нови
случая. Това е с 670
по-малко на дневна
база спрямо отчетените вчера 4382
случая.
Направени са и
по-малко PCR тестове - 8820 спрямо 10
474 при предишния
отчет, т. е. сериозна

разлика от 1654
теста.
Общо потвърдените случаи на коронавирус в България
вече са 133 060.
Направени са общо
941 261 PCR теста.
Въпреки окуражаващата новина трябва
да се отбележи, че в
болниците също има
ръст, като към вчерашна дата 6548
пациенти са настанени за лечение, което е
със 183 повече за
<2
денонощие.
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Отиде си
футболната легенда
Диего Марадона.
Един от паметните
моменти в богатата
кариера
на аржентинеца 29 юни 1986 г.,
Диего Марадона държи
световната купа
след победата
на Аржентина
с 3: 2 над Германия
на Мондиала
в Мексико.

Снимка Пресфото БТА

9 770 861 23 100 4

ÑÂßÒ

Ïóòèí îòêðè
çàâîä çà
ëåêàðñòâà
ñðåùó
êîðîíàâèðóñà

Руският президент Владимир Путин
откри фармацевтичен завод в Сибир
за производство на лекарства срещу
COVID-19 в момент, когато страната
регистрира рекорден брой нови
заразявания и смъртни случаи от
коронавирус, предаде Ройтерс. При
откриването Путин направи изявление
по видеовръзка, като каза, че заводът
ще произвежда лекарства срещу
COVID-19, както и медикаменти за
туберкулоза, диабет, хепатит и други
заболявания.ç

ÑÏÎÐÒ

Ïàïà Ôðàíöèñê
ñå ïîìîëè
çà äóøàòà
íà Ìàðàäîíà

Папа Франциск е споменал Диего
Марадона в молитвите си, след като е
научил за смъртта на футболната
легенда, предаде Асошиейтед прес.
Говорителят на Ватикана Матео Бруни
каза, че след като е бил известен за
кончината на футболиста, папа Франциск си е припомнил "с умиление
времената, когато те са се срещали
през годините, и го споменава в
молитвите си". Медията на Светия
престол "Ватикан нюз" нарече Марадона "поет на футбола".
< 14

Âðåìå å çà
äúðæàâíèöè
ñ ãðèæà çà
õîðàòà!

П

равителството на Борисов затвори държавата, без да осигури грижа за хората. Затварят се училища,
детски градини, университети, молове, ресторанти,
ограничават се събиранията на хора. Разбира се,
здравето е най-важно, но
това затваряне трябваше
да бъде съпътствано от икономически и социален
план. Правителството няма готовност за нови икономически мерки, които да
влязат в сила едновременно със затварянето. Икономическите субекти затварят в петък, но никой не
знае кога ще влезе в сила
държавната помощ за икономиката, за домакинствата и семействата. При първата вълна помощта за
фирмите беше осигурена
след 3 месеца. По думите
на работодателите от мярката "60-40" са се възползвали 8% от фирмите
в България. Сега Борисов
говори гръмко и обещава
помощ на родители в неплатен отпуск - по една
минимална заплата. Но тези обещания са голи думи.
Няма ги в бюджета на изтичащата 2020 г. А в бюджета, който мнозинството гласува за 2021 г., не е
предвиден нито лев за новите помощи, които властта обещава щедро. Значи
заблуждавате хората, господа управляващи! Това е
още хаос в хаоса досега!
Българите имат нужда
от подкрепа, всеки трябва
да почувства грижата на
държавата. А държавата има
нужда от управление със
здрав разум, предвидимост,
спокойствие и сигурност.
Ако си поставим цел грижа за хората, ви предлагаме да направим следното: Да спрем гласуването
на бюджета (управляващите
не сториха това - бел. ред.).
Второ - новите икономически и социални мерки за
икономиката и домакинствата да се включат в бюджета и да се осигурят финансово.
Моментът изисква висока отговорност на държавници. Сега ще проличи
кой гледа с хоризонт - изборите през март и цел лично и партийно оцеляване,
и кой - с хоризонт години
наред и с цел превеждане на България през кризата с грижа към хората.
Декларация на ПГ
на "БСП за България"
Със съкращения,
заглавието е на ЗЕМЯ

27.11.2020 ÇÅÌß
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Êàê ÃÅÐÁ ñïàñÿâà èêîíîìèêàòà: Áèçíåñúò ïëàùà
3 ìèëèàðäà, "ïîìàãàò" ìó ñ 350-400 ìèëèîíà
"Вчера бизнесът е платил осигурителните вноски за работещите - на 25-о число. От утре до 21
декември предстои да се плати
авансов корпоративен данък, ДДС
на 14 декември. Предстоят други
плащания по кредити и т. н. Само
по време на затварянето на държавата бизнесът по мои изчисления трябва да плати около 3 милиарда лв. на данъчно-осигурителната система."
Това сметна набързо пред Би
Ти Ви председателят на БСК Радосвет Радев. В същото време какво ще получи той като подкрепа?
Вчера вицепремиерът и социа-

лен министър Деница Сачева обяви, че този локдаун ще струва на
държавата 350 - 400 млн. лв. Толкова са предвидените в момента
разчети на Икономическото и Социално министерство за следващите 3 седмици, които продължавали да работят по мерките в подкрепа на бизнеса, т. е. може да се
очакват още мерки в подкрепа на

ликвидността на фирмите.
"Има два подхода в тази ситуация: единият - даваш директна
помощ на предприятието, или другият - просто му позволяваш да
не плаща неща, които са задължения. И двата подхода в крайна
сметка водят до това, че в стопанските субекти остават свободни пари. През това време се плащат данъци - данък сгради, такса
смет, общински данъци... Тук в България няма никаква активност по
тази втора тема", категоричен беше Радев.
Според него от всички предприети до момента мерки към биз-

неса само две работят: "В момента действащата мярка за ликвидност на малки и микропредприятия на стойност около 225 млн.
лв. върви при кандидатствали 21
190 компании. Чака се утре да завърши процедурата по отпускане
на нови около 180 млн. лв., които
са вече за малки и средни предприятия. Там помощта не 3 -10 000
лв., е 30 000 - 100 хил. лв. И
най-вероятно другата седмица това ще стартира. Това са за мен
ефективните мерки, които водят до
ликвидна подкрепа. Това са пари,
които се дават, без да трябва да
се връщат", обясни Радев. ç

Åêñïåðò: ÃÅÐÁ ïðåâðúùà
Áúëãàðèÿ â áàíàíîâà ðåïóáëèêà
Êúì êîíñòèòóöèÿòà
òàêà íå ñå ïîäõîæäà â
Åâðîïà, êàòåãîðè÷åí å
ïðîôåñîð Ïëàìåí Êèðîâ
Когато нещо започне
като порнография, приключва като порнография.
Това, което наблюдавахме
вчера в Народното събрание, не ме изненадва. Така
бившият конституционен
съдия проф. Пламен Киров
коментира по Би Ти Ви
отхвърленото предложение
за проекта за нова конституция и Велико народно
събрание.
"Ако изобщо е имало
намерение за конституционни промени, в мен се
затвърждава убеждението,
че е необходимо ВНС,
защото ако този парламент
имаше възможността да
измени Конституцията,
тежко ни и горко, като
виждаме какво е нивото на
юридическата мисъл в
него и нивото на дебата по
такъв важен проблем.
Конституцията не е нито
министерска инструкция,
нито постановление на

Министерския съвет, за да
я променяме по три път на
ден", категоричен бе проф.
Пламен Киров.
По думите на Пламен
Киров проектът е бил
изначално обречен на
провал.
"Доверието в държавата
не може да бъде върнато
лесно", добави той.
"В същия ден, в който
обявяваме локдаун, трудно
ми е да си представя, че
ако парламентът беше
взел решение за ВНС,
Бойко Борисов щеше да си
подаде оставката. Това е
подходът на парламентарното мнозинство към тези
сериозни проблеми",
коментира още експертът.
"Може би в някоя
бананова република - да,
но в Европа - не", категоричен бе той. Пламен
Киров напомни, че Венецианската комисия е имала
критики към проекта.

"Основните цели бяха
политически, не юридически и постигнаха целта си да не се стигне до оставка
на кабинета, служебно
правителство на президента Румен Радев и предсрочни избори".
Той си обясни спешността, с която ГЕРБ
вкараха предложението за
Велико народно събрание,
с критичния доклад по
проекта им за конституция, огласен от Венецианската комисия. Предстои и
произнасяне на Конституционния съд по създадената от управляващите
парламентарна комисия за

промените в основния
закон. "Така не се подхожда към приемане на нова
конституция в нито едно
европейско общество, в
нито една уважаваща себе
си европейска държава.
Може би в някоя бананова
република така се подхожда, но в Европа не става
по този начин конституционна реформа", каза
Киров.
Той напомни още, че в
съставената комисия на
управляващите половината
от членовете не са юристи,
и каза, че според него
никой експерт не се е
съгласил да я консултира.ç

Ïî-ìàëêî çàðàçåíè îò COVID-19 - 3712, 2518 ñà îçäðàâåëè
Броят на новите случаи на коронавирус отбеляза спад и като
абсолютно число, и като процент.
За 25 ноември са отчетени
3712 нови случая. Това е с 670
по-малко на дневна база спрямо
отчетените вчера 4382 случая.
Направени са и по-малко PCR
тестове - 8820, спрямо 10 474
при предишния отчет, т.е. сериозна разлика от 1654 теста.
Така процентът на положителни проби се запазва на относително еднакви нива - от 41,83%
вчера до 42,08 на сто днес.
Общо потвърдените случаи на
коронавирус в България вече са

133 060. Направени са общо 941
261 PCR теста.
Активните случаи продължават
да се увеличават и вече са 87 073,
което е ръст с 1053 нови случая!
В болниците също има ръст, като

към вчерашна дата 6548 пациенти са настанени за лечение,
което е със 183 повече за денонощие.
Има ръст и в броя на пациентите, настанени в интензив-

ни отделения - 410, т. е. 18
повече за денонощие.
Правителството предлага
сключване на договор за покупка на ваксина "Янсен" срещу коронавируса.
Това гласи проект на решение на Министерски съвет, който е постъпил в Народното събрание, съобщи БНР.
В решението се предлага парламентът да одобри участието на
България в предварителни споразумения за покупка на още четири ваксини срещу COVID-19 - на
"АстраЗенека", "Санофи", "Пфайзер" и "Байонтех".ç

Ñêðúáíà âåñò

Ïî÷èíà ãîëåìèÿò èñòîðèê

àêàä.
Êîíñòàíòèí
Êîñåâ

След тежко боледуване си
отиде историкът акад. Константин Косев, съобщиха негови
близки.
Акад. Косев е един от найголемите български учени.
Роден е на 15 август 1937
г. в Дупница.
Син е на историка Димитър
Косев.
През 1960 г. завършва Софийския университет със специалност "История".
Работил е като докторант в
Института по история при БАН.
През 1965 г. защитава научната степен "кандидат на историческите науки" с дисертация на тема "Развитие на капиталистическите отношения в
българското градско стопанство през 60-те и 70-те г. на ХІХ
в." с научен ръководител проф.
Ал. Бурмов.
В периода 1966 - 1967 г.
специализира в Мюнхен и Бон.
Между 1973 и 1978 г. е
заместник-директор на Института по история и на Единния
център по история на БАН.
В периода 1974 - 1989 г. е
преподавател по история в Историческия факултет на Софийския държавен университет.
През 1977 г. става доктор
на историческите науки, а от
1979 г. - и професор. От 1989
г. е член-кореспондент на БАН.
През 1990 г. е назначен за
министър на народната просвета и заместник-председател
на Министерския съвет.
Депутат в VІІ велико народно събрание 1990 - 1991 г. От
1991 до 1997 г. отново е преподавател в Софийския университет, а от 2003 г. е академик.
Между 1996 и 2007 г. е заместник-председател на БАН.
Акад. Косев е автор на 8
монографии, 15 студии и много
научни статии. Научните му интереси са свързани с Възраждането, борбата за национална
независимост и дейността на
нашите революционери, Освобождението (1877 - 1878 г.)
Особен интерес Косев проявява към германската политика по Източния въпрос и конкретно към ролята на Ото фон
Бисмарк за разпалването на Източната криза (1875 - 1878 г.),
както и ролята на "железния
канцлер" по време на Берлинския конгрес.
Почетен доктор на ВТУ "Св.
св. Кирил и Методий".
Поклон
пред светлата му памет!
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Äðóæáà è ñîëèäàðíîñò: Ïîñîëñòâîòî íà Êèòàé äàðè íà ÁÑÏ
çàùèòíè ìàñêè è îáëåêëà
Заместник-председателят на Българската социалистическа партия Кристиан Вигенин се срещна с Н.
Пр. г-н Дун Сяодзюн, извънреден и пълномощен
посланик на Китайската народна република. Поводът
за срещата бе дарение за
БСП на 17 800 предпазни
маски и 200 броя защитни
облекла от страна на китайското посолство.
Кристиан Вигенин благодари от името на ръководството на партията за
добросърдечния жест и изрази увереност, че продуктивното сътрудничество

между посолството на Китай и Българската социалистическа партия ще продължи и занапред. В допълнение той заяви, че предоставените предпазни
средства ще бъдат дарени
на нуждаещи се и ще бъдат използвани от доброволците на БСП в борбата
с пандемията - народни
представители, активисти и
млади социалисти. Н. Пр.
г-н Дун Сяодзюн отбеляза
като много удовлетворяващ
факта, че предпазните облекла и маските ще послужат на много хора и ще бъдат използвани от добро-

волци, които заслужават
похвала за помощта си в
този труден момент.

"В борбата с COVID-19
всички трябва да бъдем заедно", подчерта той. ç

ÁÑÏ ïðåäëàãà ïî åäíà ìèíèìàëíà çàïëàòà çà
ñàìîîñèãóðÿâàùèòå ñå è ñàìîíàåòèòå ëèöà
Äåïóòàòèòå îò ëåâèöàòà íàñòîÿâàò çà àäåêâàòíè ìåðêè
çà òåçè ãðóïè áúëãàðè â Áþäæåò 2021
БСП предлага самоосигуряващите и самонаетите лица да получат по
една минимална заплата
за това, че няма да могат
да извършват дейност.
Последиците за хората
със свободни професии
ще бъдат изключително
сериозни, убедени са от
левицата, защото това са
хора, заети в сферата на
изкуството или на услугите и нямат възможност да
се справят в тази криза.
Така народният представител от парламентарната група на "БСП за
България" Виолета Желева
аргументира по време на
обсъждането на Бюджет
2021 в парламента предложението на "БСП за
България" и тази прослойка да получи помощ в
кризата. Тя отбеляза, че

Виолета Желева

това е апел и на Европейската комисия.
Желева критикува
управляващите, че и този
път голяма част от мерките
остават на хартия и не
могат да стигнат до хората.
"И самоосигуряващите
се плащат данъци, плащат
и вноски за болест и

старост, но за пореден
път те остават извън
обхвата, който предлага
правителството. Много от
тези хора са и родители,
които ще трябва да гледат
децата си вкъщи. Те също
ще останат без помощ",
констатира Виолета Желева.
Депутатът от групата
на левица Надя Клисурска критикува също изолирането от управляващите
на тези групи българи:
"От обявяването на извънредното положение до
момента самоосигуряващите се лица останаха
извън обхвата на всички
адекватни социалноикономически мерки. От
утре отново една голяма
част от хората, упражняващи свободни професии,
ще останат в изолация".

Тя подчерта, че ресурсът на единствената
мярка, която е била в
някаква помощ на тези
лица - кредитите от Българската банка за развитие (БРР), е бил едва
наполовина усвоен, а
самата мярка - не достатъчно адекватна.
"Нашето предложение е
да има компенсаторен
механизъм, който да не е
само за защита и запазване заетостта на наетите
работници и служители. То
е свързано с неусвоените
110 млн. лева, отпуснати
през ББР - да отидат за
една по-ефективна мярка
за самоосигуряващите се
и те да получат подкрепа
в месеците, в които не
могат да упражняват
своята професия", каза
още Клисурска. ç

Âåñêà Íåí÷åâà: Âëàñòòà å íåïîäãîòâåíà çà îíëàéí îáó÷åíèåòî

И депутатите учители след
своите колеги лекари от БСП
станаха доброволци, за да
подпомогнат образователната ни система, където поради големия брой заболели
педагози се оказа, че има
недостиг на кадри.
Един от тях е Веска Ненчева, народен представител
от левицата и преподавател
по български език и литература, която заяви, че ще се
търси възможно най-доброто и гарантирано качество

на образование за различните общности и отделните
училища.
В предаването "Хоризонт
преди всички" по БНР тя заяви: "За всички е ясно, че
голяма част от колегите в
сектора на образованието са
пред пенсионна възраст и
със съпътстващи заболявания, което възпрепятства
влизането им в класовете
при учениците. С новата промяна ще се отзовем в онлайн платформите, за да бъдем полезни, тъй като всички знаем, че има недостиг
на преподаватели".
Веска Ненчева коментира още, че не е сигурна до
каква степен тези въпроси
ще бъдат полезни при анализа от министерството, за
да могат да бъдат привлечени хора, които да помогнат.
На въпроса ще успеят ли
учениците да компенсират
изоставането и от миналата, и от тази година от он-

лайн обучението, депутатът
от БСП отговори така: "Искам да акцентирам върху
един проблем, за който много малко се говори. Още
през март-април първият
въпрос, който зададохме на
министъра, беше дали системата има налични устройства и достъп до интернет.
"Това е първото нещо, което
трябва да бъде решено", категорична бе Ненчева, като
в същото време отбеляза, че
в министерството изобщо не
са мислили по тази тема и
са били с нагласата, че всеки е длъжен да ги притежава. "Чак сега по някакъв начин се говори за отпускане
на 14 милиона за закупуване на компютри, което ще
стане до края на учебната
година", изрази отношение
по закъснелите действия на
управляващите тя.
Друг недостатък на системата, който народнатапредставителка изтъкна, са

разликите между двете форми на обучение: "Дистанционната форма не е същата
като присъствената, което
автоматично налага съвсем
нова методология на преподаване. Тоест през летните
месеци трябваше да се анализира ситуацията, да се изготви нова подходяща методика на преподаване в онлайн среда", разкритикува тя
отлагането на подготовката
за онлайн образование.
"В следващите години вероятно ще се налага все повече и повече да се ползва
дистанционната форма на
обучение, а ние нямаме методика, подготвени учители,
тоест учителите са ни същите, но трябваше да им се помогне с конкретни указания.
Начинът на преподаване
през устройство е съвсем
друг подход, за който преподавателите трябва да бъдат подпомогнати", предупреди Веска Ненчева. ç

ÇÅÌß

ÁÑÏ: Äàéòå
ãëúòêà âúçäóõ íà
òðàíñïîðòíèòå
ôèðìè â ìàëêèòå
íàñåëåíè ìåñòà
"Днес пред парламента протестираха превозвачите. Те
протестираха срещу нерегламентираните превози, но на
един от транспарантите пишеше: "Защо 100 общини са без
обществен транспорт?". Уважаеми превозвачи, 100 общини
са без обществен транспорт не
само заради незаконния превоз. 100 общини са без обществен транспорт, защото
имаме безхаберно управление,
което не се интересува от тези 100 общини. Което всяка
година увеличава с 1-2 млн.
лева средствата за нерентабилните, високопланинските и
труднодостъпните линии при
необходими 60-70 млн. лв., а
Министерството на транспорта разплаща само половината
от тези средства". Това каза от
парламентарната трибуна заместник-председателят на ПГ на
"БСП за България" Георги Свиленски при обсъждане на Бюджет 2021.

Той обяви причината за увеличаването на нерегламентираните превози - тя не се състои
в това, защото не са криминализирани, а защото управляващите създават условията да
има нерегламентиран превоз.
"Нерегламентиран превоз
има, когато го няма регламентирания. Когато между едно населено място в труднодостъпен
район автобусът пътува понеделник, сряда и петък, но не
всеки понеделник и не всяка
сряда. На негово място започват да пътуват нелегалните превозвачи. Когато държавата не
субсидира линията София-Перник, нелегалните маршрутки
застават на Руски паметник",
аргументира се социалистът.
Свиленски призова управляващите: "Когато се борите с нерегламентираните превози, не
се борете само през Наказателния кодекс и само вкарвайки хората в затвора. Борете се
като създавате условия за регламентиран, редовен и удобен
превоз". Депутатът от левицата
констатира, че борбата с нерегламентирания транспорт няма как да бъде решена с Бюджет 2021, с него няма как и
да се преодолеят последствията от ковид кризата. "Не само
заради нерегламентирания превоз ще намалеят тези фирми,
които превозват граждани между населените места, но и заради локдауна. Защото хората
ще спрат да пътуват. Това означава, че тези фирми трябва да
получат адекватно отношение от
страна на държавата", заяви на
свой ред и друг депутат от левицата - Иван Иванов. ç
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Âñè÷êè ó÷åíèöè, çàïèñàíè â
ïúðâè è â îñìè êëàñ, ùå
ïîëó÷àò åäíîêðàòíà ïîìîù
îò 300 ëâ. äîãîäèíà, áåç
çíà÷åíèå îò äîõîäèòå íà
ðîäèòåëèòå
Депутатите приеха окончателно държавния бюджет
за 2021 г. Гласуването на
текстовете започна вечерта на 24 ноември, вторник,
и приключи в сряда, обобщи Инвестор.бг. С приемането на преходните и заключителни разпоредби на
бюджета бе окончателно
одобрена цялостната финансова рамка за 2021 г.,
като в нея е и третата актуализация на бюджета за тази година. Причината за
промяната в параметрите
за 2020 г. е огромният бюджетен дефицит в размер
на 5,2 млрд. лв., или 4,4%
от БВП. Мотив за голямата
дупка в хазната е неизпълнение на неданъчните приходи с 900 млн. лв., както и
завишаване на разходите с
840 млн. лв. Близо 766 млн.
лв. ще отидат за различни
разплащания по бюджета
на МРРБ. Всички ученици,
записани в първи и в осми

клас, ще получат еднократна помощ от 300 лв. през
2021 г., решиха още депутатите. Досега тази помощ беше 250 лв. и за получаването й имаше подоходен
критерий. От следващата
година доходите на родители няма да са от значение
и всички ще могат да получат подпомагане от държавата. Според сметките на
МТСП отпадането на подоходните критерии ще струва още 398 млн. лв. на държавата, като преди месец
социалният министър Деница Сачева обясни, че предложението е направено още
преди избухването на коронакризата. Досега например
от помощта за първи клас
се възползваха около 44
хил. деца, като общо едно
поколение деца е средно
около 60 хил., изчислиха от
Социалното министерство.
Депутатите отхвърлиха
предложението на БСП са-

П О КАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪБРАНИЕ НА
ПП "БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"
Изпълнителният съвет на ПП "БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ",
Свиква Националното събрание на ПП "БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"
(ПП "БСДД") на 29 декември 2020 г., вторник, от 13 часа, което ще се проведе в гр. София
1202, бул. "Мария Луиза" № 58 в зала Европа на Проджект Лаб при следния дневен ред:
1. Приемане на доклад на представляващия и председател Георги Стефанов Неделчев
относно дейността на ПП "БСДД" за изминалия период.
2. Приемане на финансовия отчет на Изпълнителния съвет на ПП "БСДД".
3. Промени в Устава.
4. Организационни въпроси.
При липса на кворум в обявения начален час, на основание чл. 24, ал. 5 от Устава на
ПП "БСДД", се изчаква един час и Националното събрание се провежда редовно на същото
място при същия дневен ред. Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната и на
основание на чл. 24, ал. 6, членовете могат да вземат участие и чрез конферентна връзка,
по електронен път, след надлежна идентификация.
Националното събрание е свикано редовно с поканване на всички делегати и оповестяване на дневния ред чрез обнародване на поканата във вестник "Земя" и поставянето й
на мястото за обявления на адреса на управление, както и на интернет страницата на ПП
"БСДД", най-малко един месец преди насрочения ден.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
"БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ" /ПП "БСДД"/

Обществено обсъждане на Частично изменение на действащия Общ устройствен план и
Подробен устройствен план - 03.12.2020, 15:00 ч.
По молба на възложителя "АРАТИДЕН" ЕООД, публикува:
ОБЯВЛЕНИЕ
За Обществено обсъждане на Частично изменение на действащия Общ устройствен план
и Подробен устройствен план.
На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията УВЕДОМЯВАМ
всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на "Подробен устройствен план и План за Застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлени имоти с
идентификатори ПИ 38432.1.104 и ПИ 38432.2.179, ПИ 38432.2.180, ПИ 38432.2.181, ПИ
38432.2.182, ПИ 38432.2.183, ПИ 38432.2.184, ПИ 38432.2.185 по кадастрална карта (КК) на
област Кюстендил, община Кюстендил, с. Коняво, с обща площ 122 657 кв. м, с цел смяна
предназначението на земята в промишлена и обособяването и за "Фотоволтаичен парк".
Срещата ще се проведе на 03.12.2020 от 15:00 ч. в малката заседателна зала на Читалище "Братство" град Кюстендил, ул. "Патриарх Евтимий" 3.
Проектът за изменение на ОУП е предоставен на Община град Кюстендил.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя - пълномощник
Галина Василева тел. 0898 719271.
Обществено обсъждане на Частично изменение на действащия Общ устройствен план и
Подробен устройствен план - 03.12.2020, 15:30 ч.
По молба на възложителя "Пи Ви Вижън" ЕООД, публикува:
ОБЯВЛЕНИЕ
За Обществено обсъждане на Частично изменение на действащия Общ устройствен план
и Подробен устройствен план.
На основание чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията УВЕДОМЯВАМ
всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на "Подробен устройствен план и План за Застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ 20208.14.26, м.
"Ридо", з-ще с. Дворище, територията извън регулацията на населеното място с цел смяна
предназначението на земята в "промишлена" и обособяването и "за Фотоволтаичен парк" с
мощност 3MW".
Срещата ще се проведе на 03.12.2020 от 15:30 ч. в малката заседателна зала на Читалище "Братство" град Кюстендил, ул. "Патриарх Евтимий" 3.
Проектът за изменение на ОУП е предоставен на Община град Кюстендил.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя - пълномощник
Галина Василева тел. 0898 719271.

моосигуряващите се да получат една минимална заплата заради предстоящото
днес затваряне на редица
обекти и спирането на присъствените занятия в яслите, детските градини и училищата. Искането на левицата за увеличението на
заплащането на нощния
труд също отпадна. Социалистите предлагаха положеният нощен труд да се заплаща с увеличение, уговорено от страните по трудовото правоотношение, но не
по-малко от 35% за всеки
отработен час. След приключването на гласуването
финансовият министър Кирил Ананиев обяви от парламентарната трибуна, че
следващото правителство
ще може да изпълни Бюджет 2021 г., независимо от
политическата конфигурация. По думите му разчетите дават ясен хоризонт за
реализиране на политики и

мерки. В бюджета има
предвидени достатъчно буфери и с него се продължава по пътя на реформите, започнати още в първите дни на управленския
мандат, каза Ананиев. По
думите на финансовия министър управляващите знаят за притеснението на хората за здравето им, за доходите им, както и за притесненията на бизнеса, засегнат от кризата.
Според него тези проблеми в голямата си част са
решени чрез бюджета за
2021 г. Бюджетът е нашият
адекватен отговор, според
министър Ананиев. Увеличават се средствата за образование, по думите му. Увеличава се и минималната
работна заплата. Увеличава се и минималната пенсия, увеличава се и максималната пенсия, както се
похвали още министърът на
финансите.ç

ÁÒÏÏ: Åôåêòúò îò ÷àñòè÷íèÿ
ëîêäàóí ùå å ñèëíî îòðèöàòåëåí
Българската търговско-промишлена палата никога не е била
привърженик на раздаването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Трябва да се
стимулират работещите и коректните фирми с близък до нулата
лихвен процент и за дълъг период.
За нас е грешка да се подпомагат
фирми, които, след като свършат
парите, ще обявяват, че затварят,
и тогава възвръщаемостта ще бъде нулева, предупреди Цветан Симеонов, председател на Управителния съвет на БТПП, пред
"Блумбърг ТВ България". За нас критериите по отпускането на държавните помощи за бизнеса са изключително важни - трябва да са
обективни, опростени и да предоставят широк достъп за кандидатстване от страна на компаниите, редуцирайки по този начин възможността за корупционни практики, уточни той.
По отношение на очакваните
евросредства от бюджета на ЕС и
фонда за възстановяване Цветан
Симеонов коментира, че всички
страни са заинтересовани и когато става въпрос за пари - "компромис винаги се намира". Затова
четирите български работодателски организации изпратихме писмо
до правителството, в което обръщаме внимание върху отделянето
на определени средства за отла-

гане на лихвени и социални погасявания, както и някои вноски по
дължими данъци, доколкото бюджетът позволява, каза още Симеонов. Според проучване на БТПП,
което обхваща целия Евросъюз,
ефектът от частния локдаун в България ще бъде изключително отрицателен. Двойно са се увеличили песимистичните прогнози както за вътрешните продажби, така
и за тези в чужбина, което не е
характерно за България. Фирмените инвестиции се очаква да намалеят с 66%, като прогнозите за
по-малко от 7-процентно свиване
на БВП са вече трудно защитими,
изброи той. Препоръката на Цветан Симеонов е фирмите да влязат в режим на икономисване, да
търсят начини да останат на пазара и да наблегнат на дигитализацията. Каквато и помощ да предоставя държавата, ако предприятието не мисли за собственото си
бъдеще, то ще бъде обречено и
при затваряне държавните средства ще бъдат загубени, препоръча
шефът на БТПП.ç
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ЕК одобри 511
милиона евро за
България за справяне
с кризата
Европейската комисия одобри изменение на българската
оперативна програма "Иновации
и конкурентоспособност", което позволява мобилизирането
на 511 млн. евро за справяне
с икономическите последици от
пандемията, съобщи БНР. Финансовата подкрепа включва
безвъзмездни средства за оборотен капитал за микро-, малки и средни предприятия, капиталови инвестиции и гаранции по заеми.
България е една от първите
държави членки, които се възползваха от Инвестиционната
инициатива в отговор на коронавируса (ИИОК), каза еврокомисарят по сближаването и реформите Елиза Ферейра.

Бизнесът кандидатства
по "Заетост за теб"
при по-благоприятни
условия

От днес бизнесът може да
кандидатства при много по-благоприятни условия по мярката
"Заетост за теб", по която се
осигурява субсидирана заетост
за безработни. 160 млн. лв. са
осигурени за целта и са разпределени на квотен принцип в
цялата страна, съобщи БНР. Бизнесът вече ще получава субсидия за заплати и осигуровките
на наетите безработни за шест
месеца, а не за три. Няма да е
длъжен да запази заетостта на
всички наети за периода, равен на субсидията.
На работа за сметка на работодателя вече ще трябва да
останат 75% от наетите хора
за период от три месеца. Увеличава се броят на допустимите нови работни места - при
фирмите до 10 души персонал
ще могат да се наемат за сметка на държавата до четирима
нови. За тези с персонал до 50
още 20, за фирмите до 250 души персонал квотата е до 50
нови служители, а за по-големите до 100.
Кандидатствалите и одобрените до момента ще могат
да се възползват от новите подобри условия, като сключат
допълнително споразумение.
Заявките се одобряват на принципа първи по време, първи
по право до изчерпване на парите.
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Чаровното миньонче
Бьорк стана на 55
Певицата Бьорк е музикант от абсолютно друга
планета: сякаш идва от непозната култура, певица изпълняваща невероятно красива и много сложна музика. Обективната реалност
понякога е безжалостна, дори в изкуството. Прекрасната Бьорк навърши 55 години: Тя е исландска певица,
родена на 21 ноември 1965
г. в Рейкявик. Освен изпълнителка Бьорк е и композитор, текстописец и актриса.
Известна е с многообразните си интереси в областта
на музиката, алтернативен
рок, джаз, електроника, фолк
и класическа музика. Спечелила е много награди и е
номинирана дванадесет пъти за "Грами" и за награда-

та на филмовата Академията на САЩ.
Тя е дъщеря на загадъчната Исландия, за която толкова малко знаем. Земя на
древни приказки и легенди,
място на вулкани и гъсти
мъгли, където жителите нямат фамилии. Първият главен културен признак на съвременна Исландия е човекът
извън граници, формати, извън световете.
Първият диск записва на
11 години заедно с баща
си, който свири на китара.
Малката певица изпълнява не само детски песни, но
и кавър версии на "Бийтълс". Албумът има и платинена версия, всички харесват певицата. Бьорк отрано
показва, че за нея са тесни

стандартите. Тя ту пее джаз,
ту се впуска в електронна музика, а най-накрая става солова певица и търси нови
пътища. Съчетава детска непосредственост, фантазия,
станали нейната визитна
картичка. Притежава крехка
фигурка и мощен вокал, който достига до нежен шепот.
Който е чул нейния глас, не
го забравя завинаги.
Търси експеримента в
стихове и музика, техника,
а р а нж им е нт. В а л б у м а
Homogenic певицата си сътрудничи с японеца Ясухиро
Кобаяси.
Ларс фон Триер я кани
за главната роля на филма
"Танцуваща в мрака". В Кан
тя грабва приз като актриса, номинирана за "Оскар".

Звездно трио в спектакъл
за пандемията

Креативност и майсторство
на българските илюстратори

Стефания Колева, Здрава Каменова и Богдана Трифонова излизат на сцената
на столичен клуб с постановката "Извънредно положение" на 11 декември. Това е комедиен стендъп спектакъл със завладяващ, оригинален авторски сценарий
по истински истории. Истории от карантината, които Богдана, Здрава и сценаристът Светослав Томов
са описали изключително
цветно, уморени и отегчени
от сериозността на положението, безпаричието, кризата, страшните новини, хората с пагони, хората без
маски, онлайн обучението,
притеснени от липсата на
работа, фризьор, пространство и какъвто и да било
нормален социален живот.
Здрава, Богдана и Стефания
разказват истерично смешно как те самите преживяват блокадата на 60 квад-

Второто издание на "Биенале на илюстрацията"
представи близо 400 творби
на 194 художници. "Въпреки
липсата на финансиране и
несигурността, с която ни се
налага да живеем, имаме огромно желание това събитие
да се случи и отново да онагледи креативността и майсторството на българските
илюстратори, независимо от
тяхната възраст и опит, професионалната им сфера, техника и стил", разказва организаторът Милена Радева.
Награди в трите категории тази година получават
петима автори. Това са Елена Панайотова в раздел "Нереализирани творби", и грамота - за Лало Николов.
В "Реализирани творби"
лауреатът е Елена Жаблянова, а грамотата - за Лиляна Дворянова. За дългогодишната си работа в света на българската илюстра-

ратни метра с мъж, деца и
домашни любимци и не се
страхуват да наричат нещата с истинските им имена.
Междувременно отрядът
за театър "Сценична треска"
вече работи по нов, втори
епизод на "Извънредно положение", този път - любо-

вен. На принципа "смешно
е, защото е вярно", екипът
вече събира във Фейсбук истински истории за любов абсурдни, разтърсващи, изпълнени с невъзможни копнежи и неудобни ситуации.
Премиерата се планира за
февруари 2021 г.

Скарлет Йохансон
с лице към киното
На 22 ноември обичаната холивудска актриса Скарлет Йохансон навърши 36
години. Откриват я за киното още на 9 години: първа роля получава в "Норт",
заедно с Илайджа Ууд. Режисьор е Боб Райнер, който
казва: "Малката Скарлет е
талантлива не за възрастта
си". На 11 години вече си
партнира в Шон Конъри. Тя
е Мери Болейн в лентата
"Другата Болейн" от 2008 г.
Известна е с ролите си
в "Изгубени в превода",
"Любовна песен за Боби
Лонг", "Момичето с перлената обица", "Нани".

През 2000-те години Йохансон се превръща в муза
за Уди Алън, участвайки в
няколко негови филма и
шедьовъра "Вики, Кристина, Барселона".
Достига известност с ролята си във филма "Повелителят на конете". По-късно получава овация от страна на филмовите критици
за своето участие в "Призрачен свят".
Има награда БАФТА и
е била номинирана за
"Златен глобус" за своето
изпълнение в "Изгубени в
превода" и "Момичето с
перлената обица".

В "Другата Болейн"

ция приз за цялостно творчество се дава на Петър Станимиров. Отличените и номинираните произведения са
подредени в изложба, която
продължава до 17 януари догодина в зала "Триъгълна кула на Сердика" към Регионалния исторически музей на
София.
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Книга за детството спечели
наградата "Букър"

По страниците авторът
описва донякъде и собствения си живот - на бедно
момче, израснало навън,
на улицата, през 80-те години на миналия век.
Дъглас Стюарт спечели тази награда с книгата
Shuggie Bain, а церемонията бе напълно в тон с ковид сезона.
Вместо в Гилдхол, както
е по традиция, връчването
се състоя в онлайн излъчване на Би Би Си. Организаторите изместиха и датата, за да не съвпадне с
излизането на автобиографичната книга на Барак
Обама. В тържествената
част се включиха Маргарет
Атууд и Бернардин Еваристо, които победиха миналата година.
Самият Стюарт е вторият шотландец, който получава "Букър". Първият е
Джеймс Келман през 1994

г. Тогава печели с How Late
It Was, How Late - книга,
която новият носител на
"Букър" определя за "основна" за самия него.
Бъдещето пред Shuggie
Bain е светло. Действието
се развива в беден район
на Глазгоу - 1980 година.
Заедно със семейната психодрама се разгръраща значим социален роман, рисуващ панорамна картина на
обществото. Хора, лишени от работа и от смисъл
на живота си, изпадат в зависимост и отчаяние. Стюарт сподели, че обикаля 30
издателства, преди да приемат ръкописа за издаване.
Това е книга "предизвикателна, лична и завладяваща". Стюарт благодари
на жителите на Глазгоу за
тяхната емпатия и хумор,
любов, участие във всеки
ред на творбата му.

"Родриго Свирепия и неговият оръженосец Дребчо"

Дребчо е убеден, че в него се крие истински рицар
разбойник, затова непременно иска да се изучи при прословутия Родридо Свирепия.
Само че преди да го вземе
за оръженосец, разбойникът
решава да го подложи на изпитание, разказват Михаел
Енде и Виланд Фройнд. "Родриго Свирепия и неговият
оръженосец Дребчо" излезе в
Издателство "Колибри",
илюстрации - Регина Кен.
В последните години от
живота си Михаел Енде,

един от най-прочутите германски писатели, започва да
пише история за приключенията на рицаря разбойник
Родриго Свирепия, който
тръгва по широкия свят за
добро или лошо.
За жалост, така и не успява да я довърши. Двайсетина години по-късно ни я
доразказа Виланд Фройнд, а
Мария Енчева я преведе на
български.
Когато Дребчо се натъква на каляската на принцеса Флип, той вижда златен

шанс. Та нима има нещо поопасно от отвличането на
принцеса? Момчето обаче
не подозира, че и могъщият
магьосник Абрус Кадабрус и
неговият дракон са хвърлили око на принцесата...
Сред най-известните романи за деца на Фройнд са
"Невероятното пътешествие
на Йонас Никой", "Тьортел"
и "Никога не будете шрат!".
Неотдавна авторът получи
литературната награда "Ловецът на плъхове" за "Кракон".

Д-р Куин Лечителката обича балета Харисън Форд: След мен никой
Джейн Сиймур, или
както е известна - д-р
Куин Лечителката, е на
69 години днес. Публиката я обиква от ролята на д-р Микаела Куин от сериала "Д-р Куин Лечителката" (19931998). Актрисата е носителка на две награди
"Еми" и два "Златни
глобуса", има звезда в
Холивудската алея на
славата. През 2000 г. й
е присъден Орден на
Британската империя.
Тя не иска да доказва колко е млада, красива, секси и неподвластна на времето, а само, че възрастта не е
порок. Джейн Сиймур
е тук, работи, рисува,
развива бизнеса си,
снима се, гледа децата
си и е щастлива с внуците.
Има 4 деца и е
стройна, без да прекарва половината от времето си в клиниките по

пластична хирургия. Тя
е едно от момичетата на
Джеймс Бонд във филма "Живей, а другите
да умрат". Първият
филм, в който ролята
на култовия Агент 007
се изпълнява от Роджър
Мур, поел щафетата от
самия Шон Конъри.
Актрисата е едва на 20,
но вече е изиграла няколко сериозни Шекспирови роли в театъра
и няколко по-малко сериозни в киното и телевизията.
Успяла е и да се омъжи за Майкъл Атънбъро, син на големия английски актьор и режисьор сър Ричард Атънбъро.
Родена в Хейс, Великобритания - баща й
е англичанин с полскоеврейска кръв и е сред
най-добрите гинеколози
в страната, един от пионерите на инвитро оплождането.Майка й е

холандка, медицинска
сестра с необикновена
съдба.
На 15 години Джейн
приключва завинаги с
любовта си към балета. Учи в хореографско
училище, но получава
травма на коляното, а
преподавателите й я насочват към театъра. Точно тогава в Англия
пристига известният
италиански кино и оперен режисьор Франко
Дзефирели, пожънал огромен успех с филма си
"Ромео и Жулиета", за
да направи кастинг за
новия си филм. И макар че до снимки не се
стига, на кастинга той
избира именно Джейн
Сиймур. Само година
по-късно същото прави
и Ричард Атънбъро, тя
се снима във филма му
"О, каква прекрасна
война!", омъжва се за
сина му и колелото се
задвижва.

няма да бъде Индиана Джоунс

Това отговори
актьорът на въпроса
дали би искал да види
друг Индиана Джоунс,
след като приключи c
ролята. Популярният
актьор не харесва
идеята някой друг да
играе ролята на Индиана Джоунс след него,
пише Sсrееп Rапt.
В интервю за USА
Тоdаy Форд бе попитан
дали би искал да види
друг Индиана Джоунс,
след като приключи c
ролята.
"Никой няма да
бъде Индиана Джоунс,
нали знаете? Аз съм
Индиана Джоунс.
Когато мен вече ме
няма, него също няма
да го има", отговори c
усмивка.
Наскоро обявиха
предстоящото излизане

на "Индиана Джоунс
5", за който ce предполага, че ще e послед-

ният филм от поредицата за знаменития
археолог.
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170 години от рождението на автора на
"Записки по българските въстания" Захарий Стоянов
На 2 септември 1889 г. в парижкия хотел "Сюиз" умира Захарий
Стоянов. Тогава той е само на 39
години. Смъртта му и до днес остава загадка въпреки лекарското заключение - преплитане на червата.
Мнозина смятат, че е бил отровен.
Сред по-атрактивните версии за отравянето стоят хипотези, че пръст
в това тъмно дело имат масонски
кръгове.
Така или иначе, смъртта на Захарий Стоянов е тежка загуба за българската общественост, политика и
книжнина. Неповторимият автор на
"Записките" оставя ярка следа в нашата история.
Истинското му име е Джендо Стоянов Джедев. Захарий Стоянов е български революционер, политик, журналист и писател. Роден е през 1850
г. в семейството на овчаря Стоян
Далакчиев от село Медвен, Сливенско. Учи в църковното и класното
училище в родното си село.
Той е пръв историограф на Априлското въстание. "Записки по българските въстания" написва като помощник-апостол в Априлското въстание (1876).
Първата му работа е овчар, като
баща му. Това работи във варненското село Инджекьой (днес Тополи).
Чиракува на шивач от Русе. След
като не го приемат да учи в светско
училище във Варна, заминава за Русе
и там постъпва на работа при един
шивач, за да си изкарва прехраната. Именно там става член на Русенския частен революционен комитет на ВРО (1871 - 1872). По-късно
започва работа като чиновник в барон-Хиршовата железница на гара
Търново-Сеймен.
Участва в Старозагорското въстание (1875) и става един от ръководителите на IV Пловдивски революционен окръг по време на Априлското въстание (1876). Участва в
Хвърковатата чета на Бенковски.

Захарий Стоянов

След разгрома на въстанието, заедно с Бенковски, отец Кирил и Стефо
Далматинеца прехвърлят билото на
Стара планина, но са предадени и
попадат на засада в Тетевенския балкан. Георги Бенковски е убит, а Стефо Далматинеца и отец Кирил са заловени. Захарий Стоянов успява да
избяга.
Затворник е в 8 затвора. След няколкодневно скитане из Стара планина е заловен край с. Терзийското
и го затварят. Местят го последователно в Троянския, Ловешкия, Севлиевския, Търновския, Еленския,
Сливенския и Новозагорския затвор,
откъдето го пращат в Пловдив. Принудително е изпратен в с. Медвен,
откъдето бяга в освободеното Търново (1877).
След Освобождението работи в съда. В Търново започва работа първо
в Окръжния, а после става секретар
на Апелационния съд. Оттам насетне за кратко работи като съдебен следовател в Окръжния съд в Русе
(1881). При Режима на пълномощи-

БРТЦК през лятото на 1885 година

ята отива в Пловдив, където е служител в Дирекцията на правосъдието на Източна Румелия (1882 - 1885).
Захарий Стоянов започва да публикува първо в "Независимост" и "Работник", на който става и редактор,
придобива известност като представител на радикалното крило в Либералната партия.
Оглавява Българския таен централен революционен комитет, който
организира Съединението на Източна Румелия с Княжество България
(1885). Установява се в София от
1886 г. Включва се активно в дейността на Народнолибералната партия. Бил е депутат и председател на
Народното събрание. Захарий Стоянов е бил народен представител в
V обикновено народно събрание
(1887), подпредседател (1887) и председател (1888 - 1889).
Ето какво пише той: "Най-после
към вас, братя, прости сиромаси, се
обръщам. За вас съм се трудил да
напиша настоящата книга, за да ви
покажа, че най-горещите борци и за-

щитници на нашето отечество са били не горделиви богаташи и надути
учени, но прости и неучени ваши
братя, които не са знаели повече от
вас! Тия и никой други умиха лицето на България и защитиха нашата
опозорена слава; тия направиха да
пригърми името българин по четиритех края на света; тия стъпиха
презрително на всичко свое частно,
гордо и неустрашимо издигнаха глава против силния тирании, за когото учените глави ни тълкуваха, че
не трябва да го разсърдяме, с гьделичкане само да гледаме за умилостивяването на неговия поглед. Всичко това тия направиха не че бяха
ходили в Париж да си изострят ума,
но че бяха честни, имаха воля железна, характер несъкрушим, обичаха горещо своето отечество - свята
длъжност за всеки едного; а тия няколко качества всеки от вас може да
ги има, стига да пожелае. Нека тия
наши народни светила ви служат за
пример." - из предговора към "Записки по българските въстания"

Васил Априлов - българинът, който дарява знание

"Школата е обща - и открай света да дойдат, нека се учат." С това
послание на Васил Априлов първото българско светско взаимно
училище отваря широко своите
врати за всички жадни за знания
младежи. На 2 януари 1835 година Априловска гимназия, наричана тогава просто "Габровското училище", е открита тържествено от
Неофит Рилски.
Палаузов и Априлов осигуряват
и средствата, нужни за функционирането на училището, обещавайки да внасят по 2000 гроша годишно до края на животите си. Все
пак техните усилия не биха били
достатъчни без помощта на още
много други будни габровци и българи, сред които не трябва да пропускаме братя Мустакови. Те превеждат много руски книги за целите на училището. А ако съдим
по името на първия учител в него
- Неофит Рилски, то качеството на
образованието, което школото
предлага, е от най-високо ниво.
Амбициите на просветителя да-

леч не се ограничават само с габровското училище. През следващите години той насърчава създаването на цяла мрежа модерни български училища, захранвайки ентусиастите с всякакви консумативи и пособия, нужни за учебния
процес. Друга основна кауза за Априлов е подготовката на квалифи-

цирани учители, които да достигнат до максимален брой ученици.
Личната библиотека на Априлов се състои от 265 книги в 406
тома и показва разнообразните интереси на габровския книжовник.
Включени са книги на български,
руски, гръцки, латински, френски,
немски език от областта на исто-

рията, географията, етнографията,
нумизматиката, търговията, медицината, изследвания върху развитието на славянските езици. Найстарото издание е "От най-добрия
от всички поети на всички времена Омир - всички работи, които
изобщо са запазени на гръцки".
Изданието е от 1551 г. с паралелно заглавие и текст на латински и
гръцки език. Съдържа "Илиада" и
"Одисея" от легендарния гръцки
поет, както и De Homeri vita ("Живота на Омир") от Плутарх. Забележителна е и книгата на Дионисий Петавий - Opus De doctrina
temporum… от 1703 г. Авторът е
френски католически теолог и историк, писател и поет, йезуитски
учен, кардинал, един от създателите на съвременната хронология.
През 1824 г. в Москва излиза
книгата на Константин Калайдович "Йоанн Ексарх Болгарский…".
Калайдович е един от основоположниците на славянската палеография и е сред първите българисти в Русия.
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Китайският
културен е
Сара-Нора Кръстева:
Най-важно
център
в
българската
публиката да бъде с нас
За дейността на утвърдената столица София

институция на духовността и
сътрудничеството разказва
в репортаж Радио Китай
Специален късометражен филм, конкурс за
дублаж и озвучаване на
китайски филми, състезание за превод на литературни произведения, както
и други интересни онлайн
събития предвижда ръководството на Китайския
културен център в София
по случай юбилейния си
рожден ден. Част от тях
ще продължат и през
следващата 2021 година.
Вече три години необятните възможности на
древната и съвременна
китайска култура завладяват сърцата на българската публика. В края на 2020
г. се навършват три години от откриването на
Китайския културен център
в София, единствения по
рода си в Централна и
Източна Европа. Той се
превърна в място, което
привлича стотици ценители на китайската култура и
изкуство не само от всички
части на България, но и
туристи от редица други
европейски страни.
"Характерно за китайската култура е, че тя не
само продължава своята
посока на развитие, но
също приема и чужди
идеи", казва директорът на
Китайския културен център
в София Ту Сюесон. "От
друга страна, много

êèòàéñêè òðàäèöèè
âå÷å ñå âúçïðèåìàò
è â Åâðîïà.
Една от причините, е,
че основното съдържание,
заложено в китайската
култура, е стремежът към
красота и доброта, който
от своя страна е заложен и
у всички хора по света",

смята Ту Сюесон.
През трите години от
създаването си Китайският
културен център в София
се превърна в основния
разпространител на древната и съвременната
китайска култура и изкуство, в различните им
форми - изложби, курсове
по китайски език, по
калиграфия и художествени занаяти, по китайски
танци и музикални изпълнения на специални
инструменти, по рисуване
върху коприна, бойни
изкуства и т. н.
Културният център
официално отвори врати
на 23 ноември 2017 г., в
присъствието на високопоставени български и
китайски представители на
министерствата на културата на двете страни, на
кмета на китайския град
Нинбо и на българската
столица София, на десетки
любители на китайското
изкуство и култура.

"Íàðè÷àò Áúëãàðèÿ
ðàéñêà ãðàäèíà
и затова все повече китайски туристи посещават
страната ви. България е
важна държава по линията
"Един пояс, един път",
каза при откриването на
центъра в София зам.министърът на културата
на Китай Джан Сю. "За
Китай е от голямо значение изграждането на
културни центрове между
двете държави и ще допринесе за по-доброто опознаване на китайските традиции и обичаи сред българската общественост, и
обратно - за представянето
на забележителностите и

навърши три години
от създаването си

богатствата на българската култура в Китай",
добавя още Джан Сю.
Организирането на
пищни шоу - програми,
на концерти и непознати
досега за България музикални и танцови спектакли с традиционни и
съвременни танци, както
и на художествени и
документални изложби това са само част от
досегашните по-значими
прояви на Културния
център. Важно е да се
знае, че той показва
възможностите и разнообразието на китайското
изкуство от различните
области и провинции на
страната, не само в
столицата София, но и в
редица други градове Велико Търново, Варна,
Троян, Пловдив, Габрово
и т. н. 2020 г. е особена
година за целия свят,
година, която изправи
всички държави пред

изпитание. В края на
2019 г. Китайският културен център в София
започна курсове от серията "Пътешествие из културата и изкуството", проведе курсове по традиционни
китайски изкуства като
калиграфия, изработване
на печати, както и курсове
по китайски танци, тайдзи, бойни изкуства.
Започна и курс по китайско кулинарно изкуство, в
който шеф-майстори бяха
най-добрите преподаватели от Професионалната
гимназия Йондзян в
Нинбо, участниците в
курса и до днес си спомнят за рецептите и усъвършенстват уменията си.
След настъпване на
епидемичната ситуация в
България Центърът
започна интензивни
онлайн представяния,
разделени в различни
рубрики като китайските
изкуства, световното
наследство, литература,
туристически обекти,
освен текстове и богат
снимков материал, Центърът представя и различни
документални филми,
свързани с китайските
сценични изкуства, кулинария, туризъм и много
други.

Êàêâî ïðåäñòîè?
Сред предстоящите
новаторски събития,
организирани от Китайския културен център към
края на тази и началото
на следващата - 2021
година са състезание по
дублаж на китайски филми. Стартът му е от 24
ноември 2020 и ще продължи до 20 януари 2021 г.

Участници в състезанието
могат да бъдат всички
приятели на китайската
култура и филми, от
всички възрасти и националности. С тази забавна
и напълно безопасна от
гледна точка на COVID-19
пандемията форма на
участие приятелите на
центъра могат да се потопят в богатото разнообразие от китайски филми и
да предизвикат себе си,
разкривайки уменията на
уникалните се гласове.
През декември т. г. Китайският културен център в
София ще обяви конкурс
за превод на съвременна
китайска литература, за да
стимулира преводачи от
китайски език да се включват в популяризирането на
китайската литература и
култура.
За Китайската лунна
Нова година 2021 г.,
Центърът ще подготви
вълнуващи онлайн събития. Сред тях ще бъде и
Фестивалът на китайски
фенери, които ще бъдат
представени за българската публика в центъра на
София. Този фестивал е
уникално събитие, което
съчетава в себе си традиционните фенери и тяхната модерна интерпретация
от китайски и български
артисти.
По случай тригодишния
рожден ден на Китайския
културен център в София,
институцията е подготвила
кратък филм. Той може да
се види на официалния
сайт (http://bg.cccsofia.org/
) и на фейсбук страницата
на центъра (China Cultural
Center in Sofia).
Ивета БАЛЕВСКА
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Анекдоти
В нощта преди Рождество се случват чудеса. Така и на Иванчо му
се появил един ангел хранител.
- Ооо, добри ми приятелю Иванчо! В тази нощ
се случват чудеса, затова съм готов да ти изпълня едно желание. Какво искаш? Богатства,
каквито няма никой по
света? Мъдрост, несрещана в цялата Вселена?
Или изпепеляваща неземна любов, която кара
звездите и сърцата на поетите да се разгорят?
Иванчо се замислил:
- Искам мъдрост.
- Добреее. Чудесен избор!... Хоп! - ангелът дал
мъдрост на Иванчо. - Сега какво ще кажеш Премъдрий?
Вече мъдрият Иванчо
пак се замислил:
- Трябваше да взема
кинтите.
Учителката изпитва децата в класа. Ядосана е:
- Петърчо?!
- К'во?
- Ще ти кажа аз на тебе "к'во"! Дяволите ще те
вземат! Стани, когато говориш с учителката! Колко е 2 и 2?
- 5.
- Идиот! Няма да стане от тебе инженер!
Двойка! Седни си!
- Драганчо?!
- К'во?
- Ще ти кажа аз на тебе "к'во"! Дяволите ще те
вземат! Стани, когато говориш с учителката. Колко е 2 и 2?
- Ами... 3.
- Идиот! Няма да стане и от тебе инженер!
Двойка! Седни си!
- Иванчо?!
- Да, госпожо?
- Колко е 2 и 2?
- 4.
- Браво! Ще стане от
тебе инженер!
- Госпожо?! - продължил Иванчо.
- К'во?
- Ще ти кажа аз на тебе "к'во". Дяволите ще те
вземат! Стани, когато говориш с инженер!
Учителката пита децата:
- Деца, някой от вас
спасявал ли е живота на
някого?
Всички мълчат и само
от последния чин Иванчо
плахо вдига ръка.
- Кажи, Иванчо!
- Аз спасих живота на
моя племенник.
- Ау, колко интересно!
Разкажи по-подробно.
Как му спаси живота?
- Много лесно. Подмених противозачатъчните
таблетки на сестра ми с
витамини.

Марийка излиза от банята. Взела си е вана.
Казва на Иванчо:
- Иванчо, на вратата
на банята видях закачени две хавлии. Едната беше закачена под буквата "М", а другата под буква "Д". Прецених че "М"
значи - мъже, а "Д" - дами. Взех и използвах тази, която е за дами.
- Не, бе. "М" значи
мутра. "Д" значи... дупе.
Урок по биология. Учителката разказва за животните и сезоните:
- Деца. Есен е. Листата на дърветата са окапали. На кой сега му е
трудно да се крие в храстите?
- На катаджийте - изцепил се Иванчо.

Иванчо:
- Другарко учителка,
аз когато порасна, ще
стана известен човек и
Вас ще ви е срам, че
сега ми пишете двойки.
- Костов, стига си остроумничил!
Зима. Замръзнало
езеро. Деца се пързалят
с кънки. Изведнъж ледътсе пропукал и едно от
децата паднало във водата. Иванчо се втурнал
към него и с големи усилия успял да го издърпа
навън. На другия ден в
училището учителката
хвали Иванчо:
- Деца. Вчера Иванчо
извърши подвиг и спаси
вашия съученик от удавяне. Иванчо, разкажи
как се случи всичко. И
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най-вече, как се реши да
го направиш?
- А!? Няма нищо за
разказване - казал Иванчо. - Тоя тъпанар беше с
моите кънки.

отговор на въпроса " Къде?"
- Учителките в детската градина въобще не успяха да сложат децата да
спят.

Среща на анонимните
алкохолици:
- Кога решихте да
спрете пиенето?
- Ами, аз съм боксьор.
И крушата започна да ме
нокаутира!
- А вие?
- Шахматист съм. Накрая почнах да се задъхвам, докато местя фигурите!
- А вие там в ъгъла кога решихте, че прекалявате с алкохола?
- Ами аз съм патоанатом. Нощем взеха да ме
посещават благодарни
пациенти!

- Ало, 112, отвлякоха
ме извънземни!
- Пиян ли сте?
- По съвпадение.

По време на погребение изведнъж се чува
тропане в ковчега и викове:
- Мими, Мими, отвори,
аз още съм жив!
- Митьо, млъкни, докторите знаят по-добре.
Жега е! Рибар дреме
над плувката на въдицата. Водата се размърдва
и се подава крокодил.
- Как е? Кълве ли? пита крокодилът.
- Хич.
- Що не влезеш да се
окъпеш?
- Коя си ти?
- Аз съм добрата фея.
- А защо носиш тая
брадва?
- Нещо не съм на
кеф...
- Ало, како, стана нещо много лошо! Тате се
качи да бере ябълки и
падна от дървото!
- И какво?
- Ами загубихме го, како!
- Добре, де, а под дървото търсихте ли?
- Г-жо, защо удушихте
мъжа си?
- Защото децата спяха, г-н съдия, и ако го бях
застреляла, щях да ги събудя…
Резултати от проведената акция "Ден без псувни":
- Пълна парализа в работата на всички автосервизи.
- Спрени всички товаро-разтоварни и хамалски операции.
- Футболистите въобще
не разбраха указанията на
треньора преди мача.
- Местните жители не
можаха да дадат смислен

В родилното питат
майката:
- В графата баща какво да напишем?
- Пишете "авторски колектив".
- Как възпитахте такова умно и добро дете?
Аз:
- Чрез лъжи, заплахи
и изнудване...
- Да пийнем за смелост?
- Ти пийни, аз смела
си дойдох.
- А, защо не сте омъжена?
- Защото искам да е някой по-специален. Да не
го интересува какво е тялото ми, колко са парите
ми, какви са връзките ми.
Да иска само душата ми!
- Наясно ли сте, че викате Дявола?!?
Телефонът звъни в
дома на наскоро оженил
се лекар. Негови колеги
го канят за игра на карти. След разговора той
казва на младата си
съпруга:
- Спешен случай!
- Сериозно ли е?
- Много! Трима лекари
вече са там!
- Вие чухте, че той ме
нарече идиот! Ще ми станете ли свидетел?
- О, да! Ще го потвърдя с най-голямо удоволствие.
- Госпожице, защо
мълчиш? - пита ухажорът.
- Иска ми се, мълча си.
- Иска ти се, пък си
мълчиш!
- Митко, на колко години е гаджето ти?
- На 38 г., тате.
- Стара е бе, сине.
- Ама изглежда на 25...
- Хм, стара и хитра...
- Скъпа, събличай се,
докторът ми предписа
стриптийз!
- Затвори си устата и
сложи очилата! Тук пише
"Стрепсилс!".
Снощи валя сняг само
три минути. Или както
казваме ние, мъжете: цяла нощ...
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Исак Левитан - златната четка на
руската живопис
Исак Левитан е име емблема в Златния фонд на
руската живопис, неслучайно днес някои изкуствоведи
го наричат "златния" евреин. Неговата картина "Златна есен" е смятана за един
от върховете не само в руската, но и в световната живопис.
Художникът е роден в
Литва през 1860 г., в бедно
но образовано семейство.
Дядото на Исак е равин, завършил висше образование
в "Йешива", владеещ перфектно немски и френски
език.
В такава среда минават
детските години на малкия
Исак. Когато е на 10, семейството се премества да живее в Москва, а там го записват да учи в Московското училище по живопис,
скулптура и архитектура, където учи и по-големият му

брат. Още първата година
Левитан избира да се обучава в класа по пейзаж. Като художник се пробва в различни жанрове, но талантът
му се разкрива напълно точно в пейзажа. Исак притежавал такъв талант, че бил
освободен от такса за обучение.
Сред неговите преподаватели са известни живописци като Алексей Саврасов,
прочут със своите лирични
пейзажи като "Гарваните долетяха". Саврасов го кани в
своя клас и първата изложба на момчето е повече от
успешна. Левитан успява да
завърши училище и на 18
години вече печели със своите платна.
Писателят Константин
Паустовски в повестта "Исак
Левитан" пише, че преподавателите дори се дразнят от
майсторството, с което рису-

ва руската природа. В това
време модерни били градските пейзажи, дворците, историческите и библейските
декори. Той обичал окосените поля, посивелите изпочупени мостчета, малките провинциални църквички, това,
което другите смятали недостойно за голямото цветно
платно. Неговата огромна
сила е била Волга, изрисувал много епични пейзажи
от извивките на тази река.
Картината му "Златна
есен" е закупена от големия
познавач и колекционер на
изобразително изкуство Павел Михайлович Третяков.
Днес платното се съхранява в световноизвестната Третяковска галерия. Оригиналът е реставриран след тежък инцидент. По време на
една изложба в Харков медна козирка на нагревателите в залата се откъсва и съ-

Картина "Златна есен", намира се
в Третяковската галерия

дира платното. "Раната" е
реставрирана изкусно и е незабележима за просто око.
Картината "Златна есен" е
призната за връх в творчеството на Левитан.
Истинско признание в
родината си и по света добива на 37 години, когато
става академик на живописта, а на 39 години си отива

от този свят от аневризъм
на сърцето в Москва. Точно
по това съдбовно време има
изложба на неговите картини в руския павилион на
Световното изложение в Париж. 41 години след смъртта на художника преместват
тленните му останки до гроба на приятеля му А. П. Чехов.

Странности на големите художници в света

Картина на Жорж Брак

За художниците се знае,
че те са хора на "вътрешното зрение" и често проявите
им в публична среда будят
недоумение. А когато става
въпрос не просто за рисуващи хора, а за гении на
палитрата, това се приема
като част от "пейзажа".
Пабло Пикасо е човекът
с най-дългото име сред чудаците художници. Пълното
име на основоположника на
кубизма е Диего Хосе Франсиско де Паула Хуан Непомусено Мария де лос Ремедиос Сиприано де ла Сантисима Тринидад Мартир
Патрисио Руис и Пикасо.
Когато не искал да продава на цена, която му се

Изкуството спасява гения Бетовен
През 1808 г. прочутата Пета симфония на Бетовен има премиера, но
авторът й вече е почти оглушал. През
1814 г. композиторът окончателно изгубва слуха си. Години по-рано, когато оглушаването слага край на кариерата му като пианист, но опитите
за лечение продължават, Бетовен пише в завещанието си: "Бях на крачка
от това да туря край на живота си.
Но то, то ме спаси - изкуството".
Първите слушатели възприемат
Петата симфония като мрачна и същевременно могъща откъм звук. В
музикалната история тя влиза като
"Съдбовната". Твърди се, че за прочутите първи тактове на тази симфония Бетовен е казал на своя секретар
Антон Шиндлер: "Така чука на вратата ми съдбата". По същото време
Бетовен композира още една от известните си симфонии - "Пасторалната" (№ 6), която е съвсем различна от Петата и звучи радостно и свежо. И все пак най-прочутата симфония на Бетовен си остава Деветата.
По време на премиерата й през 1824
година композиторът вече от десет
година е напълно глух.
Личният му секретар Шиндлер намира след смъртта на гения в бюро-

струвала ниска, художникът
питал купувача знае ли как
"се казва". Нервно обръщал
гръб с думите: "Всяка буква
от името ми струва поне 10
000 долара!"
Анди Уорхол е универсална личност - не само художник, но и философ космополит - автор на уникални мисли. Както е известно, той създава своите запечатани "капсули на времето" всеки месец.
Американската художничка Джорджия О'Киф започнала прогресивно да ослепява на 84 години. Съхранено останало единствено
периферното й зрение. Художничката взела да поста-

Музеят "Прадо" в Испания - световна съкровищница

Музеят галерия е основан през 1819 г., а в него
са изложени над 1300 картини, по-голяма част от които на европейските майстори от XVI до XIX век. Тук са
платна със световна известност "Голата маха" и "Облечената маха" на Гоя; "Трите грации" и "Портрет на Мария Медичи" на Рубенс; "Придворни дами" и "Меркурий и

то му две писма до "безсмъртната любима". Макар Бетовен да не е блестял с особена външна красота, а на
ръст да е бил по-скоро нисък (1,60
метра), той постоянно се е влюбвал,
а любовта му често е била споделяна. Любовта за него е била потребност и извор на вдъхновение. Изследователите са съставили дълъг списък с имената на дамите, които биха
могли да се крият зад тази неизвестната "безсмъртна любима".

вя обектите си не пред платното, а отстрани на него.
Жорж Брак е френски художник, график, сценограф,
скулптор и декоратор. Той е
първият творец, който приживе има изложени творби
в Лувъра. Всеки ден ходел
да ги гледа, за да чуе какво
коментират отстрани за автора им.
Пит Мондриан е нидерландски художник - един от
родоначалниците на абстрактната живопис. Бил такъв
работохолик, че не преставал да държи четката, докато ръцете му не започнат да
треперят. Успокоявал треперенето с бинтове и дори си
лягал с... четката в леглото.

Аргус" на Веласкес. В колекцията са съхранени много платна на Веласкес, Гоя,
Мурильо, Сурбаран и Ел Греко. Картините от залата за
италианска живопис са от периода на Ранното възраждане - Фра Анджелико, Мантеня, Ботичели, до XVIII век. На
I етаж централно са изложени платна на Рафаел, Караваджо и Джентилески. Му-

Сандро Ботичели 1483 г.

зеят "Прадо" в Мадрид със
знаменитите си колекции не
отстъпва по богатства на Лувъра и на Ермитажа. В основата е испанската живопис,
после постепенно допълвана
от картини и скулптури на
автори от други страни. В
столицата на Испания през
музея преминават повече от
два милиона почитатели на
изкуството.
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Ìåêñèêî îáåùà äà ñëîæè êðàé
íà "ìà÷èçìà, êîéòî óáèâà"
3800 æåíè âñÿêà ãîäèíà

Демонстрантка с покрито лице участва в сряда в шествие, посветено
на Международния ден за премахване на насилието над жени, в
Мексико сити. През последните 10 години 6 от всеки 10 жени в
Мексико са били обект на агресия.

Мексиканското правителство обеща да сложи край
на "мачизма, който убива"
около 3800 жени всяка година в Мексико, предаде АФП.
"Мачизмът убива, унищожава живота на жени и ограничава развитието на нашата страна", каза министърката на вътрешните работи
Олга Санчес по случай Международния ден за премахване на насилието над жени
- 25 ноември.
Хиляди жени излязоха в
сряда на демонстрация в

столицата Мексико, за да изразят възмущението си от
насилието срещу жени в
страната.
Те преминаха в шествие
от Паметника на революцията до главния площад "Сокало" в центъра на столицата, където се намират президентският дворец и катедралата.
По данни на Националния статистически институт
около 3800 жени са убивани всяка година в Мексико. ç

Êàìáîäæàíñêè ñåëÿíè ðàç÷èòàò
íà ïëàøèëà ñðåùó êîðîíàâèðóñà
Â ñòðàíàòà èìà 307 ñëó÷àÿ íà çàðàçÿâàíå ñ COVID-19, ïî÷èíàëè íÿìà
Камбоджанската селянка Ек Чан до момента се е
опазила от новия коронавирус без маска или
социална дистанция,
използвайки ръчно направени плашила, които да
държат далече смъртоносния вирус, предаде Ройтерс.
Двете плашила на Ек
Чан, които местните хора
наричат "Тинг Монг", пазят
портата на нейната къща в
провинция Кандал, близо
до столицата Пномпен, и й
осигуряват спокойствие.
Тази практика съществува от повече от век в
някои камбоджански села,
чиито жители като 64годишната Ек Чан вярват,
че те прогонват злите
духове и болестите. Откакто направих тези "Тинг
Монг", те ми помагат да
плаша всеки вирус, включително коронавируса, и
да спра разпространяването им сред семейството
ми, каза Ек Чан, която има
мъжко и женско плашило.
Аз лично наистина вярвам
в магията на плашилата и
изобщо не се страхувам,

Камбоджанката
Ек Чан поставя
плашило пред
дома си в
провинция
Кампонг Чам.
Суеверните
жители в
региона
създават
ритуални кукли,
известни като
"Тинг Монг", за
да се предпазят
от COVID-19. Ек
Чан е сигурна,
че плашилата
ще убият
вируса, но
очаква и
пускането на
ваксина.

че ще пипна вируса, каза
жената.
Камбоджа е сред
държавите, които са наймалко засегнати от коронавируса. Регистрирани
са само 307 случая, без
нито един починал. Огнищата, появили се през
март, юли и август, бяха
овладени. Въпреки това
много камбоджанци все
още внимават да не се
заразят, а страховете се

засилиха по-рано този
месец, когато унгарският
външен министър посети
страната и след това даде
положителна проба. Това
предизвика извършването
на тестове и изолацията
на стотици хора, които са
били потенциално изложени на риск, включително
министър-председателят
Хун Сен, както и временна забрана на събиранията на хора.

Плашилата се правят
лесно, обикновено от
оризова слама, бамбук
или дървени пръчки, и са
обличани в стари дрехи.
На някои дори им слагат
мотоциклетни шлемове и
ги въоръжават с тояги и
ножове.
Ек Чан казва, че вярва
в силата на плашилата и
се надява скоро да има
възможност да ползва
безплатна ваксина. ç

:

Снимки Пресфото БТА и Интернет

Íàêðàòêî
Възрастните хора

имат нужда от най-малко 150
минути физическа активност на
седмица. Това е особено важно
за физическото и психичното
здраве в ерата на коронавируса,
заяви Световната здравна
организация. За децата и
юношите се препоръчва средно
по един час упражнения дневно
и ограничаване на времето,
прекарвано пред екраните на
електронни устройства. Всички
хора на всички възрасти трябва
да компенсират все по-заседналия начин на живот с физически
дейности, за да се предпазят от
болести и да си осигурят подълъг живот. Това ще ги предпази от сърдечни болести, диабет
тип 2 и рак, а също така ще
намали симптомите на депресия
и тревожност, каза на брифинг
директорът на СЗО за насърчаване на здравето Рюдигер Крех.

Малката сова Роки,

която беше намерена от
работник, украсяващ коледното
дърво на центъра "Рокфелер" в
Ню Йорк, беше пусната на
свобода от приюта за животни,
където се погрижиха за нея след
премеждието й. Когато я
намериха, совата беше гладна и
дехидратирана. Тя беше пропътувала 275 км с отсеченото дърво.
Служителите в центъра за
животни "Рейвънсбиърд" в
Согертис, щата Ню Йорк, които
се погрижиха за нея, я нарекоха
Рокфелер, или галено Роки. Те я
охраниха за седмица с мишки,
докато прецениха, че вече може
да продължи миграцията си на
юг. Центърът публикува видео
във Фейсбук как рехабилитаторката Елън Калиш държи птицата
високо на фона на закръглени
хълмове. Роки спокойно стои
върху пръстите й, преди да
отлети към близките борове.

Мъж от Единбург,

Шотландия, който се "сприятелил" с катерица албинос, успял
да направи няколко снимки на
рядкото животно, пише в.
"Дейли стар". Ричард Уо
разказва, че бялата катерица,
която нарича Лекси, от известно
време се мярка край дома му в
шотландската столица. Очарованият от създанието баща на две
деца започнал да оставя храна
за новата си приятелка. 51годишният Уо споделя, че всяка
нейна поява го прави щастлив.
Удивителната катеричка е изцяло
бяла, като се изключи розовеещият нюанс на ушите, муцунката
и лапичките й. Албинизмът се
среща при една на милион сиви
катерици. Смята се, че във
Великобритания катеричките
албиноси са около 50. Уникалният цвят на козината им се
дължи на липсата на пигмента
меланин.

Ïîðòîêàëèòå ìîãàò äà ïîìàãàò â ëå÷åíèåòî
è ïðîôèëàêòèêàòà íà âèðóñíè çàáîëÿâàíèÿ

Противовирусната активност на съдържащия се в портокалите
хесперидин може да послужи като вариант за лечение на пневмония
чрез подобряване на клетъчния имунитет

Портокалите съдържат
вещество, което може да
намери приложение в профилактиката и лечението на
вирусни заболявания, в това число и на коронавирусна инфекция, пише сп. "Медикъл хайпотисис", позовавайки се на египетско изследване.
Авторите му от университета в град Танта отбелязват,
че биофлавоноидът с противовирусни свойства - хесперидин, се съдържа в кората
на цитрусовите плодове, предимно на портокалите.

Известно е, че хесперидинът има редица полезни
свойства, действайки като
антиоксидант и като противовъзпалително, венотонично и кардиопротективно
средство. Заедно с друг
флавоноид, диосмин, той се
използва за лечение на венозна недостатъчност.
Авторите на настоящото
изследване открояват потенциалното му приложение
като антивирусно средство
и в частност срещу коронавирусна инфекция. Изследователите са установи-

ли, че хесперидинът може
да блокира проникването
на коронавируса в клетките гостоприемници чрез
ACE2 рецептори, като по този начин предотвратява инфекцията.
Противовъзпалителните
свойства на хесперидина
същевременно намаляват
риска от животозастрашаваща свръхреакция на
имунната система, известна като цитокинова буря,
обяснява ръководителят на
изследването Юсуф А. Хагаг. ç
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Äîí Äèåãî âå÷å
äðèáëèðà íà íåáåòî
Президентът на Аржентина обяви тридневен траур
Италианските медии си
взеха последно сбогом с
легендата Диего Армандо
Марадона с материали,
озаглавени "Безсмъртният", "Легендата", "Бог"
Марадона". "Вече дриблира покрай всички на
небето", бе единственото,
което написа комедиантът
Джин Ноки в "Гадзета
дело спорт". Той пише
всекидневно в колонката
си в миланския вестник, а
последното послание към
Марадона бе поместено
под снимка, на която
Диего целува световната
купа през 1986 година.
Много италиански
вестници избраха да се
сбогуват с аржентинеца с
"Ad10s" (сбогом на испански и номер 10). "Ил Матино" от Неапол излезе с
чело "Благодарим на
Краля на футбола" и
снимка на Марадона на
младини с екипа на местния клуб. "Ла Гадзета",
един от най-четените
вестници в Италия, изпълни цели 19 страници за
бившия футболист на
Наполи, който изведе
отбора до единствените му
две титли през 1987 и 1990
година. Най-вероятно
скоро и клубният стадион
ще носи името на Диего
Марадона. Бившият президент на Наполи - Корадо
Ферлаино, който привлече
Марадона от Барселона
през 1984 година, каза за
"Ла Гадзета", че аржентинецът е гений, "а гениите
не живеят като обикнове-

Атлетико (Мадрид) - Локомотив (Москва)
0:0
Байерн (Мюнхен) - Ред Бул (Залцбург)
3:1
1:0 Роберт Левандовски 43, 2:0 Кингсли Коман 52, 3:0
Лерой Сане 68, 3:1 Мергим Бериша 73
1. Байерн
2. Атлетико
3. Локомотив
4. Залцбург

Класиране

15-4
4-7
4-5
7-14

12
5
3
1

Група В
Борусия (Мьонхенгладбах) - Шахтьор (Донецк) 4:0
1:0 Ларс Щиндъл 17-дузпа, 2:0 Нико Елведи 34, 3:0
Бреел Емболо 45+1, 4:0 Оскар Венд 77
Интер - Реал (Мадрид)
0:2
0:1 Еден Азар 7-дузпа, 0:2 Ашраф Хакими 59-автогол
1.
2.
3.
4.

Борусия
Реал
Шахтьор
Интер

Класиране

14-4
9-7
3-12
4-7

8
7
4
2

Група С
Олимпиакос - Манчестър Сити
0:1
0:1 Фил Фодън 36
Олимпик (Марсилия) - Порто
0:2
0:1 Зайду Сануси 39, 0:2 Серджо Оливейра 72-дузпа
Три футболни легенди - Диего Марадона (вляво), Пеле (в средата) и
Мишел Платини, по време на бенефисен мач на стадиона в Нанси
през май 1998 година
Снимка Пресфото БТА

ните хора".
Аржентина скърби за
Диего Армандо Марадона,
който почина в дома си в
Тигре. Президентът на
страната Алберто Фернандес обяви тридневен
национален траур. "Ти ни
качи върху покрива на
света. Ти ни направи
горди и ни научи какво
значи истинско щастие. Ти
просто ще останеш завинаги най-великия за
всички времена. Благодарим ти, че съществуваше,
Диего! Ще ни липсваш до
края на дните ни!", написа
Фернандес в социалната

мрежа Туитър.
Бразилската легенда
Пеле, един от най-великите футболисти за всички
времена, отдаде почит на
внезапно починалия Диего
Марадона. Трикратният
световен шампион написа
в личния си профил в
Туитър: "Тъжна новина. Аз
загубих скъп приятел, а
светът загуби легенда.
Има още много какво да
се каже, но засега нека
Бог даде сила на семейството му. Надявам се един
ден да можем отново да
играем заедно горе в
небесата".з

Ïàïà Ôðàíöèñê ñå ïîìîëè
çà äóøàòà íà Ìàðàäîíà
От стр.1
Роденият в Аржентина папа, футболен запалянко, се срещна с Марадона във Ватикана през 2014 г.
на специална аудиенция във връзка с благотворителен мач. Тогава
Марадона му подари футболна фланелка с изписано на гърба името
"Франсиско" и емблематичния номер 10, с който играеше навремето аржентинската легенда.
Аржентинските медии обявиха
резултата от аутопсията на Диего
Марадона, който почина на 60-годишна възраст. Според информациите причините за смъртта на легендарния аржентински футболист
са остра сърдечна недостатъчност
и дилатационна кардиомиопатия.
Освен това се говори за хронична
сърдечна недостатъчност, довела до
остър оток на белите дробове.
Главният прокурор на Сан Исидоро обяви, че няма следи за насилствена смърт и последният човек, който е видял жив Диего Ма-

Øàìïèîíñêà ëèãà - 4-òè êðúã
Група А

радона, е неговият племенник. В
дома на Златното момче са били
още неговият личен асистент, охранител, медицинска сестра и готвач. Има сведения, че медицинската сестра е предала последните
думи на Марадона, който се събудил от сън, закусил, върнал се в
леглото и заявил: "Не се чувствам
добре".
В 11,30 часа преди обед на 25
ноември са пристигнали личният
лекар на Диего - Леополдо Луке,
и неговият психолог. Двамата са
влезли в стаята, където футболната легенда изглеждал заспал. Заедно с племенника и личния асистент пробвали да го събудят и тогава станало ясно, че фамозният
№10 не проявява признаци на живот. Опитали и сърдечен масаж,
но и това не дало резултат. Извикан е екип на спешна помощ и
живеещ наблизо лекар, но и те не
успели да съживят Марадона.
Тялото на Диего Марадона бе

изложено в "Каса Росада" - президентската резиденция в Буенос
Айрес. По пътя катафалката е била съпроводена от полицейски кордон и множество фенове, които с
аплодисменти са отдавали почит
на своя любимец. Ковчегът е бил
приет от бившата съпруга на футболната легенда Клаудиа и двете
им дъщери Далма и Джанина.
Първите пристигнали външни лица са съотборниците на Марадона от тима, спечелил световната
титла от шампионата в Мексико
през 1986 г.
Очаква се около 1 милион души да отидат и да си вземат последно сбогом със Златното момче. За поклонението ще бъдат отворени две врати, през които да
влизат посетителите. През нощта
на едната от тях бяха премахнати
временните зидове, тъй като този
вход не е ползван от управлението на бившия президент Маурисио Макри (2015-2019).ç

1.
2.
3.
4.

Mанчестър Сити
Порто
Олимпиакос
Mарсилия

Класиране

10-1
8-3
1-6
0-9

12
9
3
0

Група D
Ливърпул - Аталанта
0:2
0:1 Йосип Иличич 60, 0:2 Робин Госенс 64
Аякс - Мидтиланд
3:1
1:0 Райън Гравенберх 47, 2:0 Нусаир Мазрауи 49, 3:0
Давид Нерес 66, 3:1 Ауер Мабил 81-дузпа
1. Ливърпул
2. Аякс
3. Аталанта
4. Мидтиланд

Класиране

8-2
7-5
8-7
2-11

9
7
7
0

Отборите на Байерн и Манчестър Сити вече си осигуриха участие в следващия фаза на Шампионската лига

Ñêðúáíà âåñò

Ïî÷èíà
Äèìèòúð
Ëàðãîâ
На 84-годишна възраст
ни напусна бившият капитан на националния отбор и президент на Българския футболен съюз
Димитър Ларгов.
Спортната кариера на
родения на 10 септември
1936 година Ларгов е почти изцяло свързана с тима на "белите", за които
записва над 200 мача за
първенството и отбелязва 28 гола, печелейки на
три пъти Купата на Съветската армия. За националния отбор Ларгов изиграва 24 срещи, в които се разписва три пъти, и участва на световното първенство
в Англия през 1966 година.
В средата и края на 80-те години е президент на
Славия, а между 1990 и 1993 г. е начело на Българския футболен съюз.
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Тв програма - петък, 27 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
21.00
22.00
22.30
23.15
00.15
01.30
02.30
03.50
04.30
05.50
06.50

"Антидот" (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
"Студио Икономика" (п)
Новини (п)
"Актуално от деня" (п)
"Дискусионен клуб" (п)
"Нашият следобед с БСТВ" (п)
"Лява политика" (п)
"Общество и култура" (п)
"За историята свободно" (п)
"Студио Икономика" (п)
"Не се страхувай" (п)
Музикален антракт

ÁÍÒ 1
05.15 Още от деня /п/
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
13.00 Последният печели /п/
14.00 Очи в очи с животните - Лебедите
14.15 Обзор "УЕФА Лига Европа"
14.45 Малки истории
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 /9 епизод/
(16)
23.00 По света и у нас
23.30 Концерт на Гжех Пьотровски, Рут
Майер и Теодосий Спасов - Джаз
фестивал "Жълти павета" 2017 г.
00.45 Светът и ние /п/
01.00 100% будни /п/
02.55 Култура.БГ /п/
03.55 Извън играта /п/
04.25 Музика, музика /п/
04.55 Обзор "УЕФА Лига Европа" /п/

bTV
05.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3,
еп. 11
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - анимация, сериал, еп. 15
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно предаване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
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15
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Черна птица" - сериал,
еп. 13
15.00 "Търговски център" - сериал, с. 15,
еп. 161, 162
16.00 Премиера: "Сестра Бети" - сериал, с.
5, еп. 18
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,
с. 14, еп. 100
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал,
с. 3, еп. 113
21.00 "Фермата: Пътят на една мечта" риалити, с. 6
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Вътрешна сигурност" - сериал,
с. 8, еп. 9
01.00 "Опасни улици" - сериал, с. 14, еп. 19
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 82

ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

ÇÅÌß
София 1301
ул. „Позитано“ 20А
факс 944-26-26
email - vestnik_zemia@abv.bg;
zemia_core@abv.bg
web - zemia-news.bg
bTV Cinema, 21.00 ч., "Бойни кораби" - фантастика,
екшън (САЩ, 2012), в ролите: Александер Скарсгард,
Бруклин Декър, Лиъм Нийсън, Риана, Тейлър Кич,
Таданобу Асано, Рами Малек и др.

bTV Action
05.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал,
с. 2, еп. 22
06.00 Анимационен блок: "Джи Ай Джо:
Ренегати" - сериал, еп. 26
06.30 "Трансформърс Прайм" - сериал, еп.
1-3
08.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал,
с. 2, еп. 22
09.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 1
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 4, еп. 6
11.00 "Бягство от затвора" - сериал,
еп. 12
12.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 14
13.00 "Шпиони: За общото благо" - екшън,
трилър (Великобритания, 2015), в
ролите: Кит Харингтън, Питър Фърт,
Дженифър Ийли, Майкъл Уайлдман,
Тапънс Мидълтън, Тим Макинърни
15.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал,
с. 3, еп. 1
16.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 2
17.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 15
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 13
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" сериал, с. 4, еп. 5
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Тредстоун" сериал, еп. 5
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Лудия Макс: Пътят на
яростта" - фантастика, екшън, приключенски (Австралия, САЩ, 2015), в
ролите: Том Харди, Шарлийз Терон,
Зоуи Кравиц, Никълъс Хоулт, Роузи
Хънтингтън-Уайтли, Райли Киоу, Нейтън Джоунс, Джош Хелман
00.15 "Тредстоун" - сериал, еп. 5
01.15 "Бягство от затвора" - сериал,
еп. 13
02.15 "Супергърл" - сериал, с. 4, еп. 5
03.15 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 15
04.15 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 2

bTV COMEDY
05.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
06.00 "Супермаркет" - сериал, с. 2, еп. 21,
22
07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ сериал
09.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
10.00 "Снежната кралица 3: Огън и лед" анимация, семеен, приключенски (Русия, 2016), режисьор Алексей Цицилин
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
14.00 "Кухня" /п./ - сериал
15.00 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 6, еп. 2, 3
19.00 Премиера: "Дивата Нина" - сериал,
еп. 132

Променливо
Днес минималните температури ще бъдат от около минус 2 до
плюс 4 градуса. В Североизточна България ще духа слаб вятър от
югозапад. В полупланинските райони, в планините и по-високите части на Източна България, както и Предбалкана ще бъде слънчево, с повисоки температури - от 10 до 14 градуса. В низините и някои котловини ще остане мъгливо или с ниски облаци през голяма част от деня
и там температурите ще бъдат по-ниски, до около 5-6 градуса.
В събота ще започне промяна на времето. Минималните температури ще бъдат около и малко над нула градуса. Мъглите през деня ще
се разсеят, а облачността ще започне да се увеличава. Максималната
температура ще бъде от 7 до 12 градуса.
В неделя от север ще прониква по-студен въздух и температурите
през деня ще се понижат. Ще започнат превалявания от дъжд, които
през нощта срещу понеделник ще обхванат повече райони.
В понеделник ще бъде облачно, с превалявания, които по високите полета и части от Северна България е възможно да преминат в
сняг. В София също дъждът ще преминава в сняг. Възможно е да се
образува снежна покривка.

20.00 "На гости на третата планета" - сериал, еп. 96, 97
21.00 "Младият Шелдън" - сериал, с. 2, еп.
1, 2
22.00 "Кухня" - сериал, с. 2, еп. 9, 10
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 7, еп. 6, 7
00.00 "Бетовен" - комедия, семеен (САЩ,
1992), в ролите: Чарлз Гродин, Бони
Хънт, Дейн Джоунс, Никол Том, Оливър Плат, Стенли Тучи, Дейвид Духовни, Патриша Хийтън и др.
02.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Кухня" /п./ - сериал

bTV Cinema
06.00 "Добрият доктор" /п./ - сериал, еп. 7,
8
08.00 "Шантави рисунки: Бягството на заека" - анимация, приключенски, комедия (САЩ, 2015), режисьор Джеф
Сергей
09.45 "Добрият доктор" - сериал, еп.9, 10
12.00 "Забвение" - фантастика, екшън, приключенски (САЩ, 2013), в ролите:
Том Круз, Морган Фрийман, Андреа
Райзбъръ, Олга Куриленко, Николай
Костер-Валдау, Мелиса Лио, Уил
Форт, Зоуи Бел и др.
14.30 "Вреден навик" - комедия, драма
(САЩ, 2005), в ролите: Лу Тейлър
Пучи, Тилда Суинтън, Винсънт
Д`Онофрио, Бенджамин Брат, Кели
Гарнър и др.
16.30 "Чистилището" - уестърн, фентъзи (тв
филм, САЩ, 1999), в ролите: Сам
Шепърд, Ерик Робъртс, Питър Стормеър, Ранди Куейд, Дони Уолбърг
18.45 "Пърси Джаксън и боговете на Олимп:
Морето на чудовищата" - фентъзи,
приключенски (САЩ, 2013), в ролите: Логан Лърман, Алекзандра Дадарио, Брандън Т. Джаксън, Левън
Рамбин, Дъглас Смит, Джейк Ейбъл,
Стенли Тучи, Нейтън Филиън и др.
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Бойни кораби" - фантастика, екшън
(САЩ, 2012), в ролите: Александер
Скарсгард, Бруклин Декър, Лиъм Нийсън, Риана, Тейлър Кич, Таданобу
Асано, Рами Малек и др.
23.30 "Хрониките на Ридик" - фантастика,
екшън, приключенски (САЩ, 2004),
в ролите: Вин Дизел, Джуди Денч,
Колм Фиор, Танди Нютън, Карл Ърбън, Алекса Давалос [14+]
02.00 "Убийството на Никол Браун Симпсън"
- криминален, трилър (САЩ, 2019), в
ролите: Мина Сувари, Джин Фрийман,
Ник Стол, Тарин Манинг и др. [14+]
03.45 "Държавни афери" - драма (САЩ,
2018), в ролите: Дейвид Коренсует,
Тора Бърч, Ейдриън Грение, Мими
Роджърс, Дейвид Джеймс Елиът, Ричард Страус и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.30 "Истината за случая "Хари Куебърт" сериал /п/
06.30 "Здравей, България"
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"
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "All Inclusive" (премиера) - сериал,
сезон 2, финал
21.00 "Игри на волята: България" (премиера) - риалити, сезон 2
22.30 "Братя" (премиера) - ссериал
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 "Стена между две сърца" - комедия с
уч. на Ханес Янике, Юлия-Мария
Кьолер и др.
08.50 "Отново любов"- романтичен филм с
уч. на Тери Поло, Пол Джохансън,
Хло Бабкок и др. /п/
11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 7
12.00 "Дългът зове" - семеен филм с уч. на
Даниела Моне, Кели Блац, Лесли
Дейвид Бейкър, Дафни Зунига и др.
14.00 "Принцът от моето лято" - романтична комедия с уч. на Тейлър Кол, Джак
Търнър, Лорън Холи, Марина Сиртис
15.50 "Виж кой говори сега" - комедия с уч.
на Джон Траволта, Кърсти Али, Дейвид Галахър, Олимпия Дукакис,
Джордж Сегал и др.
17.50 "По приятелски" - комедия с уч. на
Мила Кунис, Джъстин Тимбърлейк,
Патриша Кларксън, Джена Елфман,
Браян Грийнбърг, Ричард Дженкинс,
Уди Харелсън и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 5
21.00 "21" - трилър с уч. на Джим Стърджис, Кевин Спейси, Кейт Босуърт,
Аарон Ю, Джейкъб Питс, Лорънс
Фишбърн и др.
23.30 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 5 /п/
00.20 "Дъхът на живота" - романтична драма с уч. на Андрю Гарфийлд, Клеър
Фой, Миранда Райсън, Том Холандер, Ед Спилърс, Дейвид Бътлър, Том
Холандър, Бен Лойд-Хюз, и др. /п/

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 226
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Ики. Адамова (Евгения). АНАНОВА. Ива. Такин. Риган. "На". Нона. Илова (Веселина). Ав. "Васа". Асове.
"Ти". Право. Атар. Ледерин. "Ралеви". "Малини". Ятаган. Вализа. Атерина.
ОТВЕСНО: "Кой удави Мона". "Анатема". "Леле, моме". "Ако си дал". Дериват. Латинина (Лариса). Ели.
Моном. "Маракана". Приз. Лиман. Сасолин. Арина.
Кор. НИСА. "Орисани". БАН. МЕНА. Авилов (Михаил).
"Ако можеха да говорят". "Тихата долина". Аве (Мартин). АТЕ. Сотир. "На Мина". Алар (Жан). Монокок.
Томов (Никола). Стеги. Палад. Каравана. Аван. Ситар. Тамара. Аверина (Татяна).

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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Детският хор на БНР
спечели първа награда на
Осмия международен
конкурс Ян Сибелиус
Фест - Финландия. Радиохорът стана безспорен
победител в категория
"Детски хорове до 16годишна възраст."
Фестивалът, посветен
на финландския композитор Ян Сибелиус, се
провежда всяка година в
град Турку с участието на
музиканти от цял свят в
четири различни конкурса: за хорови състави,
музиканти - инструменталисти, певци и композитори. Тазгодишното издание
се проведе дистанционно.
Класата на Детския хор
на БНР бе оценена от
престижно международно
жури с председател

Михаил Славкин, диригент
на Детския хор "Преображение" при Съюза на
композиторите в Русия, и
членове - Микеле Джозиа
(Италия) и Татяна Руднева
(Казахстан).
Радиохорът грабна
първа награда в категорията "Детски хорове" с
вдъхновеното си изпълнение на пиесите "По буквари" от Владимир Рубин,
"Йове, малай моме" от
Александър Танев, "Лунна
светлина" от Дебюси, в
обработка на Тодор Попов
и "Бохемска рапсодия" от
Фреди Меркюри, под
диригентството на маестра Венеция Караманова.
Венеция Караманова
коментира: "Много съм
щастлива от успеха на
Детския радиохор на

Äåíçúë Óîøèíãòúí e ¹1 íà ÕÕI âåê
"Ню Йорк таймс" обяви
Дензъл Уошингтън за № 1
на XXI век. Световната
медия тиражира класация за 25-те най-добри

актьори на столетието с
уговорката, че е напълно
субективна. Кинокритиците наричат Уошингтън
"титан на екрана, който е

"Êîï÷å çà ñúí" - ïðåìèåðà â Îïåðåòàòà
Посвещава се на
100 години от рождението
на Валери Петров
Любимата на няколко поколения детска музикална приказка
"Копче за сън" по едноименната
пиеса на Валери Петров и музика
на Георги Генков ще има своята
премиера в Музикалния театър на
1 декември от 11.00 и от 17.00 ч.
Малкият Оги се бои от тъмното и неговият дядо трябва да измисля приказка след приказка. В
тях играчките от стаята на Оги
оживяват в различни истории, за
да покажат на децата колко са
важни обичта, приятелството и
добротата.
"Тихо! Искате ли да надникнем
в стаята, където е креватчето на
малкия Оги? Добре. Ето ни вътре. Лампата е угасена и в тъмното се виждат само една картонена кутия от телевизор, пълна с
играчки, и бялата възглавница, в
която е потънала главицата на Оги.
До него е полегнал и дядо му, тъй
като Оги още не е свикнал да заспива сам - плаши го тъмният ъгъл
отсреща. Там наистина се крие

нещо, само че то никак не е
страшно, дори напротив. Но после ще разберем какво е - сега да
чуем какво си говорят двамата в
тъмното..."
Музикалният театър посвещава премиерата на "Копче за
сън" на 100-годишния юбилей
на Валери Петров - поет и преводач, драматург и сценарист,
автор и на десетки произведения за деца. ç

Íåèçäàâàí äîñåãà ñáîðíèê íà Äæàíè
Ðîäàðè èçëèçà ïî ïîâîä 100 ãîäèíè
îò ðîæäåíèåòî íà ïèñàòåëÿ
Неиздаван досега сборник на Джани Родари (19201980) излиза по повод на 100
години от рождението на автора, изд. "Сиела". "Приказки на пишеща машина" е своеобразно продължение на
"Приказки по телефона" един от най-обичаните сборници на италианския писател. "Приказки на пишеща
машина" e ново луксозно издание от майстора на детски приказки. Потапя ни в магическия свят на въображението, населяван от пъстри
хора и мъдри котки. ç

международна сцена. Това
е признание за цялата
българска хорова култура.
Радвам се, че децата
получиха стимул и признание за своя талант и
работата си през годините. Още повече че се
случва в нашата юбилейна
година, в която честваме
60 години на Детския
радиохор. Състезанието

между много добри хорове е стимулиращо, както
и признанието на такова
авторитетно жури. Поздравявам целия екип на
Детския радиохор и на
сдружение "Ангелогласно
детство", които извършиха
техническата подготовка
да имаме достъп до
такива международни
прояви!" ç

еднакво силен и като
герой на Шекспир, и като
злодей, и като обикновено момче". "Дензъл
Уошингтън е уникален",
потвърждава и Димитър
Маринов, който партнира

на мегазвездата във
филм, базиран върху
файлове на ФБР за
серийния убиец на жени
Рамирес, митична фигура
в подземния свят на Ел
Ей. ç

:
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Изложиха на търг завеса
на Метрополитън опера
от "Вълшебната флейта"
През 1967 г. Метрополитън
опера Ню Йорк - ръководена от
Рудолф Бинг - е домакин на
премиерата на "Вълшебната
флейта" от В. А. Моцарт,.
Сценографията е замислена от
великия френски художник Марк
Шагал. В постановката участват
Пилар Лоренгар, Николай Геда,
Лучия Поп, Жером Хайнс.
Завесата представлява огромен
плат с височина приблизително
20 метра и ширина 15 и е
изрисувана от самия Шагал
заедно с руския сценограф
Володя Одиноков. Завесата бе
изложена на търг в Ню Йорк,
като бе оценена на стойност от
250 000 до 500 000 долара.

Икона на Михаил
Нестеров продадоха
на търг в Лондон
Иконата "Спас Неръкотворен",
изписана от руския художник
Михаил Нестеров (1862-1942), е
продадена най-скъпо на търг с
произведения на руското
изкуство в Лондон от къщааукцион Bonhams. Иконата е
продадена за около 75,5 хиляди
долара. Най-скъпата творба е
закупена за 100 хиляди долара "Натюрморт с риба и цветя" на
Михаил Ларионов (1881-1964).

