днес

25.11.2022

Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!

ПЕТЪК-СЪБОТА

НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Ðóñêàòà Äóìà
çàáðàíè ãåé
ïðîïàãàíäàòà
è ñìÿíàòà
íà ïîëà

Брой 226 (8075) Год. XXXIII 70 ст. web:zemia-news.bg

Депутатите в руската Държавна дума приеха единодушно поправки в няколко закона,
с които се забранява темата за ЛГБТ общността в рекламата, книгите, киното и
медиите, съобщи БНР. За нарушителите са предвидени глоби. Забранява се и смяната
на пола за всички възрастови групи. Досега ограничението се отнасяше само до
непълнолетните. Вносители са близо 400 от общо 450 депутати в Думата.
Председателят на Думата Вячеслав Володин заяви: "Решението ще позволи да бъдат
защитени нашите деца и бъдещето на страната от мрака, който разпространяват
САЩ и европейските държави. Ние имаме собствени традиции и ценности". ç
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Ñúðáèÿ ñå
ñïîðàçóìÿõà
çà íîìåðàòà
íà êîëèòå
Косово и Сърбия постигнаха късно в сряда
споразумение за прекратяване на продължилия
близо две години спор за
регистрационните номера
на автомобилите в
Северно Косово, за който
Западът предупреди, че
може да разпали етническо насилие, заяви
Върховният представител
на ЕС за външната политика и сигурността Жозеп
Борел. Косово планираше
от 23 ноември да започне да налага глоби на
около 10 000 сръбски
шофьори, които продължават да използват издадени в Сърбия регистрационни номера."Сърбия
ще престане да издава
регистрационни табели с
кодове на косовски градове, Косово ще прекрати
по-нататъшните действия,
свързани с пререгистрацията на превозни средства", поясни Борел. Той
каза още, че ще покани
двете страни през следващите дни да обсъдят
предложение на ЕС, подкрепено от Франция и
Германия, което ще даде
възможност на Прищина и
Белград да нормализират
отношенията си. ç

Áúëãàðèòå â
Áúëãàðèÿ малко над 5 милиона

P

омите са 266 720, турците 508 378 по данните от преброяването. Числата са според
това как се самоопределят гражданите.
За последните 10 години преди преброяването от септември 2021 г. и предходното през 2011 г. делът на ромското население у нас е намалял с половин процентен
пункт - до 4,4% и като роми сега се самоопределят 266 720 български граждани.
Турската етническа група е 508 378 граждани. Представлява 8,4% от население и
за десет години делът й намалява с 0,4
процентни пункта.
Като българи са се определили 5 118
494 граждани. За десет години делът им от
цялото население е намалял с 0,2 процентни пункта, съобщи НСИ.
У нас има и 79 006 граждани, т. е. 1,3%
от населението, от други етнически групи.
Делът на ромското население от 4,4%
на практика не се е променил особено още

Ðîìèòå ñà 266 720, èëè 4,4%
îò íàñåëåíèåòî, òóðöèòå
ñà 508 378, èëè 8,4%, ñî÷àò
äàííèòå îò ïðåáðîÿâàíåòî
от 1900 г. насам, когато пак е бил толкова.
Малко над половината от ромите живеят в
градовете, където живеят и над 72% от етническите българи.
Има обаче драстична разлика във възрастовия състав между трите основни етнически групи, като ромската е най-млада.
26,6% от хората, самоопределили се като
роми, са на възраст между 0 и 14 години,
докато при турската етническа група на тази възраст са двойно по-малко - 13,8%. Сред
българите хората във възрастовата група 0
-14 години са още по-малко - 12%. ç
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Íà „Ãåðåíà“ ñ íîâ
ïëàí çà ñïàñåíèå
Мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков излезе с официално
съобщение на клубния
сайт, с което коментира
появилите се публикации,
че клубът е отхвърлил
постъпилото предложение
за емитиране на допълнителен пакет от акции.
Както е известно, компанията "Р. С. Консулт", дъщерна на "Палмс Бет", поиска с издаването на допълнителен пакет от ценни
книжа да се финансира
изплащането на задължения към НАП. В обръщението си до левскарската
общност Сираков съобщава, че подобен вариант в
клуба се обсъжда от два
месеца и ще бъде дискутиран още на първото
заседание на новоизбрания Надзорен съвет. ç

Служител на русенска фирма за преработка на масла е загинал при пожар, възникнал при пълнене на цистерна с минерално
масло. Взривът е станал вчера сутринта, като по информация на кмета на града Пенчо Милков, огънят е тръгнал от шофьорската
кабина. Водачът на цистерната е невредим.
Снимка БНР

Äðàìàòà „Øåíãåí“
ïîêàçâà, ÷å íè
òðåòèðàò êàòî
âòîðà êàòåãîðèÿ
åâðîïåéöè

Д

рамата с операта
"Шенген" навява
на определени
мисли, които
някои могат прибързано
да ги определят като
типично конспирологични.
Национална слабост на
българските политици
е, когато не разбират
нещо да го класират
като "конспирология".
Даже без да знаят
произхода на този
термин. Накратко,
Хърватия е гледана със
симпатия от тези, от
които зависи влизането
в Шенгенското пространство. Оказа се, че
Румъния не е желателно
да върви в "пакет" с
България. Или по-ясно
казано, нас ни третират
отделно от някои други в
ЕС. Не сме били готови
да влезем. Като влизахме в ЕС, бяхме ли
готови? Да или не! Или
ни приеха и ни поставиха
в режим на мониторинг,
години наред щото не
сме били готови да ни
"логаритмуват" съгласно
User Guide на ЕС.
За мен това са
косвени признаци, че се
определят или вече са
определени новите зони
на влияние в Европа.
Въпросът е при тази
създала се вече устойчива ситуация... България
към руската зона ли е
решено да бъде, или
по-скоро към турската.
Май по-скоро към
втората. И в двете няма
Шенгенско пространство.
Никой не е отменял
неоосманизма. В резултат на геополитическа
"пакетна сделка" между
глобалните играчи на
Балканите може да се
окажем "изненадващо"
в нова ситуация.
Звучи доста екзотично,
но преди време и Brexit
звучеше по същия начин.
Конспирологично.
Да се надяваме, че в
тези размирни времена
нищо не е окончателно,
а само предпоследно.
Боян ЧУКОВ

От Фейсбук, заглавието е
на ЗЕМЯ

ÁÑÏ îñòàíà áåç îáùèíñêè ñúâåòíèöè â Ïëîâäèâ
Пловдивската организация на БСП се разграничи от седемте си
съветници в Общинския съвет с писмо до
председателя на Общинския съвет в Града
под тепетата Алексан-

дър Държиков. В документа се подчертава, че
червената група в общината, преименувала
се през лятото в "Автентична лява БСП",
вече не представлява
БСП.

Паралелно с това в
Народното събрание
депутатът от "БСП за
България" и ръководител на пловдивските социалисти Иван Петков
прочете декларация от
името на парламен-

тарната група, в която
заклейми преминаването на Международния пловдивски панаир под контрола на
бизнесмена Георги
Гергов, допреди две години председател на

БСП в Пловдивска
област. Вчера обаче
Общинският съвет в
Града под тепетата отхвърли тази сделка. От
"Автентична лява
БСП" гласуваха "въздържал се."
<3
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Îò ÃÅÐÁ ïîèñêàõà
îñòàâêàòà íà âúòðåøíèÿ
ìèíèñòúð, Ãåîðãè Ìàðàäæèåâ
å è îáëàñòåí ïàðòèåí ëèäåð
Полицията задържа
вчера областния координатор на ГЕРБ за Пловдив
и кмет на община Стамболийски Георги Мараджиев,
съобщи агенция "Фокус".
Униформените първо
обискирали фабриката на
сина на Мараджиев
Рангел в Стамболийски.
Там бил разпитан и кметът, а проверките продължили в сградата на община Стамболийски.
"Дори не знам защо е
акцията. Тази фабрика е
на сина ми, аз работя в
общината. Идват избори и
аз съм винаги на прицел
като общински координатор на ГЕРБ. За мен
акцията е политическа, а
претърсването във фабриката е незаконно", каза
пред Радио Пловдив
Георги Мараджиев. Той
определи случващото се
като сплашване и вижда в
акцията действия на
полицията срещу работа

му като активист на ГЕРБ.
Той отрича причина да е
злоупотреба с евросредства, за каквото се съобщи
по-рано, защото по всички програми на общината
са минали проверки и
коректни отчети, предаде
БНР.
Мараджиев вече е
имал проблеми със закона през тази година.
През март той е бил
разпитван по сигнал за
купуване на гласове.
Заради полицейската
акция срещу кмета на
Стамболийски и областен
координатор на ГЕРБ в
Пловдив Георги Мараджиев от ГЕРБ поискаха
оставката на вътрешния
министър Иван Демерджиев.
На брифинг в парламента председателят на
парламентарната група на
ГЕРБ-СДС Десислава
Атанасова нарече задържането на кмета на

Íàêðàòêî
Леви общинари от
Ямбол зоват за
декларации за
неутралитет

Социалистите в Ямбол
призоваха колегите си от
всички 53 Общински съвета в
страната да внесат декларации
за активен неутралитет към
войната в Украйна, които да
послужат пред Народното
събрание за иницииране на
национален референдум по
темата, съобщи БТА. Повод за
пресконференцията им беше
отхвърлената от дневния ред
на заседанието на Общинския
съвет - Ямбол, декларация на
левицата.

Предлагат Ден за
възпоменание на
убитите при домашно
насилие
Претърсената фабрика на сина на
Стамболийски Георги Мараджиев
Снимки БНР

Стамболийски "полицейска репресия".
"Кое наложи отново да
се нахлува по такъв
безобразен начин във
фабриката на семейството
на г-н Мараджиев, с
множество представители
на полицията с качулки.
Ако има някакви данни за
извършени от него престъпления, той да не бъде
поканен или призован по

реда, който съществува в
Наказателно - процесуалния кодекс.
За нас това е поредна
демонстрация на полицейщина и категоричен опит
да не говорим за провалите на МВР, за загиналите полицаи, за мигрантската криза и нейното
неовладяване."
Колегата й Тома Биков
пък се обърна към министър Демерджиев и поиска
още същия ден да подаде
оставка, ако имал останало достойнство.
От ГЕРБ ще поискат
изслушване на вътрешния
министър в парламента по
случая Мараджиев.ç

Ðàäåâ îñúäè ïîðåäíîòî íàïàäåíèå íàä êëóáà "Öàð Áîðèñ III"
Държавните ръководители в
РС Македония и обществото
трябва да разберат, че пътят към
Европейския съюз минава през
признаването и уважаването на
македонските българи, на нашето културно и историческо наследство. Това е единственият начин.
Това заяви президентът Румен Радев по повод на въоръженото нападение срещу българския културен клуб "Цар Борис III"
в Охрид, предаде БГНЕС.
Генералното консулство на
България в Битоля е било информирано за случилото се вечерта
на 23 ноември. Генералният консул Димитър Иванов е посетил



Ïîëèöèÿòà çàäúðæà
êìåòà íà Ñòàìáîëèéñêè

ÇÅÌß

Неизвестен извършител е стрелял в сряда вечерта срещу българския
клуб "Цар Борис III" в Охрид

Охрид и е установил контакт с
членове на сдружението и компетентните институции в града,
ангажирани с случая.
Това е третото посегателство срещу Клуб " Цар Борис III"
за по-малко от два месеца. Предишното нападение бе извършено само преди дни, за което Министерството на външните работи
изпрати вербална нота до посолството на Северна Македония в
София, припомнят от МВнР.
Във връзка със случая вчера
във Външно бе извикана на среща извънредния и пълномощен
посланик на Северна Македония
Агнеза Руси-Поповска, за да й
бъде връчена протестна нота.ç

Датата 29 ноември да бъде
обявена от правителството на
България за Ден за възпоменание на жените и децата,
убити при домашно насилие.
Това предлагат от Сдружение
"Алианс за защита от насилие,
основано на пола" по повод
25 ноември - Международния
ден за елиминиране насилието
над жените, съобщиха от
организацията. Данните на
организациите на алианса от
София, Варна, Бургас, Ловеч,
Троян, Русе, Силистра,
Търговище, Хасково, Димитровград, Перник и Дупница за
2022 г. сочат, че над 1600
пострадали от насилие - жени,
деца и мъже са потърсили
помощ, 122-ма извършители
на насилие са били включени
в програми за работа, над
180 молби за заповеди за
защита са били придвижени,
заведени са 55 дела по
Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), изготвени
са 126 съдебни доклада.

Нощните автобусни
линии в София няма
да бъдат възстановени
Четирите нощни автобусни
линии, които функционираха в
София до 2020 г., няма да бъдат
възстановени, реши днес
Столичният общински съвет
(СОС). Председателят на СОС
Георги Георгиев отбеляза, че за
нощния градски транспорт са
нужни 2 млн. лв., които
"Столичен автотранспорт" няма
как да подсигури. "Кои автобусни линии да премахнем, за да
има нощен транспорт. Постоянно
СОС одобрява вземането на
заеми за автотранспорта",
допълни Георгиев.

Èâàí Òàêîâ: Äàðåíèåòî íà æèëèùà áåøå íàé-ìàëêèÿò
âúçìîæåí æåñò îò ÑÎ çà îëèìïèéñêèòå íè øàìïèîíêè

Дарението на жилища беше
най-малкият жест, който Столична община можеше да направи
за олимпийските ни шампионки

от Токио. Това каза председателят на БСП - София и на групата
на социалистите в СОС Иван Таков, който беше сред вносите-

лите на доклада. Той беше приет
с мнозинство и предизвика бурни
аплодисменти от страна на общинските съветници за момичетата от
ансамбъла по художествена гимнастика Ерика Зафирова, Лаура
Траатс, Симона Дянкова, Стефани
Кирякова и Мадлен Радуканова и
по бокс - Стойка Кръстева и техните треньори Весела Димитрова
и Борислав Георгиев. Всички те
присъстваха в залата на Столичния общински съвет по време на
дебатите по доклада и неговото
гласуване след това.

Както е известно, по изрично настояване на групата на БСП
в СОС, в доклада за дарение на
жилища на шампионката Стойка Кръстева и нейния наставник Борислав Георгиев бяха
включени и "диамантените момичета" от ансамбъла по художествена гимнастика и треньорката им Весела Димитрова.
В Столична община днес
Иван Таков разговаря и с една
от гимнастичките - Лаура Траатс за да й съобщи, че съвсем
скоро ще бъде разрешен проб-

лемът със залата по художествена гимнастика в 47-о СУ "Христо
Г. Данов" в район "Триадица".
Докладът за наем на помещението от клуба по художествена
гимнастика "Левски Триадица" за
нови 10 години, подготвен от кмета
на "Триадица" Димитър Божилов,
вече е внесен в Столична община. Надявам се на следващата сесия преди Коледа да можем да го
гласуваме. И по този начин да отстраним първата пречка за реконструкцията и обновяването на залата на гимнастичките".ç
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След 4-часови дебати в парламента беше гласувано на второ четене само наименованието
на проекта за промени в Изборния кодекс и заседанието беше
закрито. До ситуацията се стигна, след като от "Продължаваме
промяната" (ПП) направиха опит
да блокират първо влизането на
кодекса в дневния ред на парламента, а после с многобройни изказвания по името на закона и
по процедурата да затруднят неговото приемане.
Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ обвини ПП, че се опитват
да бойкотира заседанието. Трябва да отговорите за едни къщи
за тъщи, каза съпредседателят на
ПП Асен Василев, обръщайки се
към Карадайъ. Между депутати от
ГЕРБ и ПП възникнаха словесни
престрелки, които преминаха границите на добрия тон. Маноил

Промените в Изборния кодекс разбуниха страстите в пленарната зала

Манев от ГЕРБ например обяви,
че от ПП имали проблеми с потентността.
В спор влязоха и лидерите
на "Продължаваме промяната" и
БСП Кирил Петков и Корнелия
Нинова. Петков обвини Нинова,
че е можела да направи БСП ля-

ва модерна партия, но решила:
"Ще гласувам с ДПС и дявола,
ако това ще ми донесе още 15
депутати".
Лидерът на социалистите отговори, че "с процедури и лъжи
политика не се прави". "Шест години някой се опитва да ми ов-

ладее партията отвътре и отвън,
много по-опасни хора и вляво, и
вдясно тук са го правили. Аматьори сте, недейте и вие", каза
Нинова. Асен Василев отговори,
че вътрешните процеси в левицата не интересуват ПП". "Г-жо
Нинова, вземате главата на всеки, който изрази лично мнение в
БСП", уточни той.
В атаката си срещу бившите
партньори Нинова разкри разговор с тях от предишния парламент. "Тогава смесеното гласуване не беше прието, защото когато стана въпрос, вие казахте: "Ще
върнем хартиеното гласуване за
над 60-годишните, за да може да
си приберете избирателите",
обърна се Нинова от трибуната
към Кирил Петков. "Тогава ви казах, че нашата битка не е за БСП,
а за демокрацията и свободното
право на избор", подчерта се тя.ç

ÁÑÏ îñòàíà áåç îáùèíñêè
ñúâåòíèöè â Ïëîâäèâ
Ñîöèàëèñòè÷åñêàòà ïàðòèÿ
çàêëåéìè ãëàñóâàíå â ìåñòíèÿ
ïàðëàìåíò â ïîëçà íà Ãåîðãè Ãåðãîâ
Пловдивската организация на БСП се разграничи
от седемте си съветници в
Общинския съвет с писмо
до председателя на Общинския съвет в Града
под тепетата Александър
Държиков. В документа се
подчертава, че червената
група в общината, преименувала се в "Автентична
лява БСП", вече не представлява БСП, а била в
зависимост от гербаджийския кмет Здравко Димитров.
"Ние, пловдивските
социалисти, се разграничаваме и осъждаме действията на общинските
съветници, избрани от
листата на "БСП за България", на местните избори
през 2019 г. С техния акт
от 07.07.2022 г. за преименуване на групата в "Автентична лява БСП", ясно
показаха, че вече не са
част от БСП, не представляват политически БСП в
Общинския съвет - Пловдив и не защитават пре-

дизборната платформа на
партията", се подчертава
в документа.
"Категорично се разграничаваме от техните
гласувания в местния
парламент и заявяваме,
че те не отговарят на
решенията на Градската
партийна организация на
БСП в Пловдив", декларират социалистите.
Паралелно с това в
Народното събрание
депутатът от "БСП за
България" и ръководител
на пловдивските социалисти Иван Петков прочете декларация от името на
парламентарната група, в
която заклейми преминаването на Международния
пловдивски панаир под
контрола на бизнесмена
Георги Гергов, допреди
две години председател
на БСП в Пловдивска
област.
"В момента на сесия на
Общинския съвет - Пловдив, ще се вземе решение
за тоталната ликвидация

Иван Петков чете декларацията срещу Гергов от името на парламентарната
група
Снимка БСП

на перлата не само на
град Пловдив, а и на
България - Международен
панаир Пловдив, който ще
бъде даден в ръцете на
Георги Гергов. Алчността
на един олигарх е напът
да бъде материализирана.
В годините за осъществяването на тази цел му
помогнаха кметове, министри, съдии и прочиее,
което се доказва и с
решението на ВАС отпреди няколко дни", каза
Петков. Той заяви, че сега
Пловдивският панаир е
пред своя край "заради
алчността на един човек и
жаждата за пари на
корумпирани политици". "

Ненапразно ние, като
партия, която се бори със
задкулисието, го изключихме от БСП", се казва още
в декларацията на левите
депутати.
Междувременно стана
ясно, че Общинският съвет
в Пловдив е блокирал
сделката между община
Варна и бизнесмена
Георги Гергов за Пловдивския панаир. 39 от съветниците са гласували"за"
блокирането, нито един не
се е обявил против, а
деветима са се въздържали. Въздържалите се са
представителите на групите "Автентична лява БСП"
и ГЕРБ.ç



ÍÑ ÷åòèðè ÷àñà îáñúæäà çàãëàâèåòî íà Èçáîðíèÿ êîäåêñ

ÇÅÌß

Íà òîçè äåí

Събития
 1667 г. - Опустошително земетресение в Кавказ причинява
смъртта на 80 хил. души.
 1783 г. - Джордж Вашингтон
превзема Ню Йорк и последните британски войски напускат
САЩ.
 1795 г. - Последният полски
крал Станислав Понятовски абдикира след падането на Полша
под руска власт.
 1969 г. - Джон Ленън отказва
връчения му "Орден на Британската империя" в знак на протест
срещу подкрепата на Великобритания за американската намеса във Виетнам.
 2007 г. - Тържествено са уволнени последните войници от наборна служба в българската армия, която става на 100% професионална.
Родени
 1562 г. - Лопе де Вега, испански поет, комедиограф
 1835 г. - Андрю Карнеги, американски бизнесмен и филантроп
 1881 г. - Йоан XXIII, римски
папа
 1887 г. - Николай Вавилов,
руски биолог
 1895 г. - Анастас Микоян, съветски политик, в течение на
близо 40 години е в състава на
Политбюро на КПСС
 1895 г. - Лудвик Свобода, президент на Чехословакия от 19681976 г.
 1909 г. - Светослав Обретенов, български композитор и диригент
 1915 г. - Аугусто Пиночет, чилийски диктатор
 1925 г. - Нона Мордюкова,
руска киноактриса
Починали
 1957 г. - Диего Ривера, мексикански живописец
 1974 г. - У Тан, бирмански политик, генерален секретар на
ООН
 2014 г. - Георги Стоянов-Бигор, български кинодеец
 2016 г. - Александър Йосифов,
български композитор
 2016 г. - Фидел Кастро, кубински политик, премиер и президент на Куба, исторически лидер на Кубинската революция
 2020 г. - Диего Марадона, аржентински футболист, световен
шампион по футбол

ÏðèÇÅÌßâàíå
Гладът тласка Сомалия към
опустошителна хуманитарна катастрофа, ни информира "Ню
Йорк таймс".
В Сомалия повече от един
милион души са разселени поради суша. Засегнати са 7,8 милиона сомалийци, 300 000 от
които изпитват тежък глад. Историята се повтаря: последните два големи глада в Сомалия, през 1992 г. и 2011 г., са
убили половин милион души.

Ñîìàëèÿ è íàøèòå öåííîñòè
Средно всяка минута в
здравно заведение постъпва за
лечение дете с тежко недохранване. Болничните отделения се
пълнят с гладуващи деца, болни
от морбили, пневмония и други
заболявания. ООН казва, че са
нужни допълнително 1 милиард
долара за спешна храна, вода и
подслон. Без спешни действия

най-малко 500 000 деца ще бъдат изложени на риск от смърт
до средата на 2023 г.
Ние, в западните страни,
много обичаме да говорим за
ценности. Цялото ни поведение
е подчинено на ценности. Заради ценности изпращаме оръжие
на Украйна; заради ценности
спираме търговията с Русия; за-

ради ценности събаряме паметниците на Пушкин; заради ценности в Европа въвеждат климатична полиция, която да гледа да
не би градусите в къщите ни да
са повече от 18. А грижата за
украинските бежанци е диамантът в короната на нашите ценности.
За измирането на стотици хи-

ляди сомалийски деца обаче е
виновна сушата. Не нашите
ценности. За катастрофата е
виновна групировка Ал Шабаб,
която пречи на хуманитарните
колети. Не нашите ценности.
Нашите ценности са си наши ценности. С тях ние се гордеем, с тях възпитаваме децата си, с тях спим спокойно.
Юрий БОРИСОВ
/Фейсбук
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Àãðîìèíèñòåðñòâîòî: Â Ñòðàòåãè÷åñêèÿ
ïëàí ùå èìà ãàðàíòèðàíî ôèíàíñèðàíå
çà âñè÷êè îáùèíè

ÌÇì ðàáîòè ïî íîðìàòèâíè
òåêñòîâå çà ôåðìåðñêèòå
ïàçàðè äîìàøíàòà õðàíà,
êîÿòî ìîæå äà ñå ïðåäëàãà
íà êðàåí ïîòðåáèòåë
През следващия програмен период ще подходим така, че да се гарантират бюджети за всички
общини, които могат да
кандидатстват за финансиране по Стратегическия
план за развитие на
земеделието и селските
райони. Ще бъдат създадени недискриминативни
критерии, които да отговарят на нуждите на всяка
от тях и по този начин
целим да се избегне
конкуренцията. Това заяви
заместник-министърът на
земеделието Георги Събев
по време на регионална
среща на кметовете и
председателите на общински съвети от Северозападен район за планиране.
Събитието се организира
от Национално сдружение
на общините в Република
България (НСОРБ). "В
Стратегическия план има
интервенция, насочена
към проекти, които общините могат да изпълняват.
Бюджетът, предвиден за

тази мярка е малко над
500 млн. евро, т.е. близо
милиард лева за програмен период 2023-2027 г.",
обясни заместник-министърът.
Георги Събев припомни, че в момента тече
прием по подмярка 7.2
"Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура",
който е удължен до 23
декември. Той изрази
увереност, че могат да
бъдат подготвени качествени проекти, които ще
са полезни за жителите
на общините. "Вярвам,
че с увеличението на
бюджета до малко над
150 млн. лева, ще се
подпомогне развитието
на регионите. До настоящия момент са подадени
1 457 проектни предложения, от които за 642
има сключени договори
за финансиране на обща
стойност близо милиард

лева или 535 млн. евро",
каза още той.
По отношение на
подхода "Водено от общностите местно развитие"
(ВОМР), заместник-министър Събев увери, че към
момента няма залежали
проекти по над 2000
процедури, инициирани от
Местните инициативни
групи. "В следващия
програмен период България ще задели 8% от
финансовия ресурс в
Стратегическия план за
прилагане на подхода
ЛИДЕР или 282 млн. евро.
Това е финансиране,
което идва от Европейския фонд за развитие на
селските райони (ЕФРСР),
национално съфинансира-

не, като и другите оперативни програми участват с
бюджети от 2% за прилагането на този подход",
информира Събев.
Заместник-министърът
посочи, че първата процедура за проверка на
административното съответствие по подмярка 19.1
"Помощ за подготвителни
дейности" е приключила и
почти всички подадени 110
проектни предложения
преминават успешно
следващата стъпка. Заместник-министърът уточни, че
се работи по нормативни
текстове за фермерските
пазари и за малките
количества домашна храна,
която може да се предлага
на краен потребител. ç

Îìáóäñìàíúò ïðåäëîæè íåñåêâåñòèðóåìîñò íà ñðåäñòâàòà
íà ðàáîòåùè ðîäèòåëè, ïîëçâàëè äàíú÷íè îáëåê÷åíèÿ
Омбудсманът Диана Ковачева изпрати в парламентарната
комисия по бюджет и финанси
предложение за законодателна
промяна в разпоредбите на чл.
22в и чл. 22г от Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Проф. Ковачева настоява да се въведе несеквестируемост на сумите, които работодателите възстановяват на работници и служители,
ползвали данъчни облекчения
за деца или за деца с увреждания.
Според обществения защитник с гласуването на това законодателно предложение ще се
осигури реална подкрепа за отглеждането на деца и деца с увреждания от родители в трудово или служебно правоотношение като насочеността на средствата ще е именно за покриването на нуждите на децата, а
не на задълженията на родителите им.
"При налагането на запор
върху банкови сметки и други
вземания на длъжника е предвидено, с оглед необходимостта от средства за покриване на
належащи нужди на длъжника,
някои негови вземания да са
изцяло несеквестируеми (нап-

на чл. 22в и 22г данъчни облекчения са за работещите родители на деца и родители на
деца с увреждания. Това е мярка за реална подкрепа на семействата, които отглеждат децата си и същевременно са в
трудови или служебни правоотношения и плащат данъци и
социални осигуровки", посочва
Диана Ковачева.
Тя допълва още, че насочеността на мярката е срещу демографската криза, целта е обръщане на модела - от стимулиране чрез социални помощи
ример детски добавки, социални помощи, обезщетения за
безработица, майчинство и други), а други, като доходите от
труд и пенсия, да са частично
секвестируеми. Извън законово определените като несеквестируеми средства на длъжника,
другите негови вземания могат
да се удържат за удовлетворяване на кредитора", пише Диана Ковачева.
"Действително, в случая не
става въпрос за социални помощи или обезщетения, но се
касае за мярка, която има силно изразен социален характер.
Предвидените в разпоредбите

към стимулиране чрез данъчни
преференции.
"Към момента на практика
подкрепата на държавата за работещите родители се удържа от
съдебните изпълнители, доколкото няма изрична разпоредба
указваща несеквестируемост на
тези средства. Вместо сумите да
подпомогнат семейния бюджет и
да бъдат разходени за нуждите
на децата и особено на децата с
увреждания, те отиват за погасяване на дългове на родителите, когато имат наложен запор",
подчертава омбудсманът. ç

ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ПРОФ. ЕМАНУИЛ ИВАНОВ"
2500, гр. Кюстендил, ул. "Проф. Георги Паспалев" № 11; тел.: 078/ 55-22-59,
0886 414 810, e-mail: office@pmgkn.com

О Б Я ВА
Със Заповед № 186 от 23.11.2022 година на директора на ПМГ "Проф. Емануил Иванов" на
05.12.2022 година от 10:00 часа в сградата на на училището на ул. "Проф. Георги Паспалев" №11
е обявен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение при спазване
изискванията на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
Помещения - част от имот с идентификатор 41112.504.1444.3, а именно:
Първия етаж на сградата, представляващ - плувен басейн, спомагателни помещения - две
съблекални, две бани със санитарни възли и помещение за спасител, начална тръжна цена
100,00 лв. без ДДС на месец.
Достигнатите на публичния търг цени подлежат на облагане с ДДС.
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 27, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, по реда
на гл.VIII от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 12.12.2022 година от 10:00 часа
в сградата на ПМГ "Проф. Емануил Иванов", ул. "Проф. Георги Паспалев" №11 при същите условия.
Тръжните документи и заявки за участие в търга се получават в сградата на ПМГ "Проф. Емануил
Иванов" в касата до 15:00 часа на деня предхождащ провеждането на търговете.
Цената на един комплект тръжни документи е 30,00 лева с ДДС, която се плаща на касата на
ПМГ "Проф. Емануил Иванов", ул. "Проф. Георги Паспалев" № 11.
Депозитът за участие в търга е 10% от началната тръжна цена общо и се внася в касата на ПМГ
"Проф. Емануил Иванов", ул. "Проф. Георги Паспалев" № 11 до 15:00 часа на 02.12.2022 година,
а за повторния търг до 15:00 часа на 09.12.2022 година.

Ôèíàíñèðàò
áèîïðîèçâîäèòåëèòå
ñ 800 ìëí. ëâ.
â ñëåäâàùèòå
ãîäèíè
Биопроизводителите в
България ще бъдат подкрепени със значителен финансов ресурс по Стратегическия план за развитие
на земеделието и селските райони 2023 - 2027 г. Това казва министърът на земеделието Явор Гечев в отговор на парламентарен
въпрос, предаде БГНЕС.
Предвидените средства
за изпълнение на биологични ангажименти възлизат на близо 800 млн.лв.,
а в инвестиционните интервенции е поставен специален приоритет на проектите на биологични стопанства. Те могат да кандидатстват и за финансова помощ и за зелени и
цифрови инвестиции по
проект "Фонд за насърчаване на технологичната и
екологична модернизация
на селското стопанство",
финансиран със средства
от Механизма за възстановяване и устойчивост на
ЕС.

Повишаване на доверието на потребителите в
биологичните продукти е
ключово за нарастване на
консумацията им, обяснява още служебният министър. И допълва, че това може да стане чрез стриктен и прозрачен контрол
върху земеделските практики от компетентни публични институции. На
практика мерките трябва
да са за стимулиране на
предлагането, но и на търсенето на подобни продукти.
Разписването на новото законодателство в сектора е регламентирано и
с изготвения проект на
"Национален план за развитие на биологичното
производство до 2030 г.",
който показва усилията на
Министерството на земеделието за подкрепа на
сектора, допълва още служебният земеделски министър. ç
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Светла Цоцоркова за филма "Сестра":
Люшкаме се между цинизма и великодушието
"Пораснах в малко
странджанско село. Там
не се случваше нищо и
всички знаеха всичко за
всеки.
Беше ми скучно и
заради това започнах да
си измислям света, в
който живея", споделя
режисьорката. От 11
ноември по кината из
цялата страна гледаме
филма "Сестра" на Светла Цоцоркова. Едно
заглавие, познато от
фестивалния живот на
страната и придобило

своята популярност покрай премиерата му на
София Филм Фест,
когато взе и голямата
награда на фестивала,
както и с наградите от
Сан Себастиан (Златен
диплом), наградата на
за най-добър оператор
на фестивала "Златна
роза" във Варна и награда за най-добър филм на
кинофестивала в Котбус,
Германия.
Сценарият е на Светла Цоцоркова и Светослав Овчаров, а в ролите

гледаме Моника Найденова, Светлана Янчева,
Елена Замяркова, Асен
Блатечки и Валентин
Ганев.
"Опитах се да разкажа
на Светослав Овчаров за
този лъжовен период и
така се роди сценарият
на "Сестра". Написахме
го за седмица, докато
бяхме на фестивал в
Цюрих с предния ни
филм - "Жажда". Другите
кинаджии тичаха от
коктейл на коктейл, а
ние пишехме".

Енциклопедия:

"Свещените места на България"
Енциклопедия "Свещените места на България" е
първото по рода си издание, което предлага систематизирана научнопопулярна информация за местата, свързани с духовните
нужди на обществото от
праисторията до днес. С богат илюстративен материал и с доказани научни факти изданието проследява
свещените места на територията на страната - някои от тях съществували в
миналото, други - обект на
поклонение и днес, разкрива култовите практики и религиозните ритуали, извършвани по тези места, и
проследява тяхната функционална приемственост през
вековете.
Читателят ще се потопи
в богатото културно-историческо наследство на България, ще почувства гордост
от паметниците на многослойната религиозна култура и традиции през векове-

Родопите:

Да видиш каменния
вълк на Вълчи камък

Панорамната площадка
Вълчи камък край девинското село Гьоврен е магнит за туристите с невероятните гледки, които разкрива към Родопите, съседна Гърция, Рила, върховете Перелик, Голям и Малък Персенк, както и към
единия край на Триградското ждрело. Според туристическото дружество "Зелена долина" разположението й на 1650 м надморска
височина я прави най-високата подобна площадка
на Балканите.
От края на месец май
Вълчи камък се сдоби и със
свой символ - бяла каменна скулптура на вълк. Дву-

тонният каменен вълк е изработен в Професионалната гимназия по каменообработване в с. Кунино от
възпитаници и преподаватели в учебното заведение
по модел на скулптора
Иван Тотев от Пловдив.
Инициативата е на Юксел
Екиз и приятели от село
Гьоврен, а идеята се осъществява и благодарение
на кмета на Девин Здравко Иванов, който помага с
лични средства. Според
местните легенди на тази
скала на рида Чамлия се
събират вълци, които вият
и предупреждават местните хора, когато предстои земетресение.

те, ще се запознае с езическите култове, предшестващи монотеистичните религии, с процеса на утвърждаването и разпространението на християнството, с
появата на исляма и еврейската религия на територията на днешна България.
Със самостоятелни статии са представени над 600
обекта - праисторически
светилища, уникални паметници, свързани с вяр-

ванията на траките, древногръцки и древноримски
храмове, първите култови
сгради на предхристиянска
България, християнски
църкви и манастири, мюсюлмански и еврейски култови сгради.
Много от тях днес са със
статут на недвижими културни ценности с национално значение, част от
многоликото духовно културно наследство на България. Богатият илюстративен материал допълва
текста и разкрива един пълнокръвен свят на художествени и архитектурни шедьоври с непреходно значение.
В помощ на читателите
е включен терминологичен
речник, информация за богове, светци и пророци,
споменати в енциклопедията, и показалец на обектите по области, полезен за
любителите на културния
туризъм.

Художникът Енчо
Пиронков навърши 90
Един от най-известните и
забележими български живописци - Енчо Пиронков, този месец навърши своя 90годишен юбилей.
Енчо Пиронков е един от
представителите на известната Пловдивска школа от 60те, носител на награди и отличия.
Откриването на изложбата му е на 23 ноември от
18.00 ч. в галерия nOva art
space, ул. Съборна №3. На
изложбата ще бъде представена и книга за художника с
текст от проф. Аксиния Джурова.
Произведенията му обхващат целия творчески път от 60-те до днешни дни.
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Маестро Найден Тодоров:

Необходима ни е
здравословна глухота
"Това, което човек
вижда, това го спохожда.
Свикнал съм да виждам
хубавото по света, в повечето случаи и в хората.
Понякога ми се натрапват
и другите неща. Онова,
нехубавото, е много помалко, но е много пошумно...", споделя директорът на Софийската филхармония.
"Аз съм щастливият
човек. Имаше навремето
един много голям български диригент - Добрин
Петков. При неговата
последна среща със Софийската филхармония,
документирано е как е

започнала тя, той застава
пред оркестъра и казва:
"Колеги, както винаги съм
изключително щастлив да
бъде днес тук сред вас, но
както знаете, щастието на
едни се гради върху
нещастието на други.
Поради което искрено ви
съжалявам"... Аз съм
диригент, аз съм щастливият човек.
"Най-големите ми
проблеми не са свързани с
качествата ми на диригент.
Трябва да си го кажем, че
тази пандемия и всичко,
което последва след нея,
удари най-много културата
и туризма. Аз работя в

културата и за съжаление,
работя и като ръководител,
освен като диригент...
явявам се човекът, който
застава отпред и казва:
"Удряйте мен, не удряйте
тях".
Той е от най-успешните
съвременни български
музиканти, с многостранен
талант, с ярки интерпретации на образци от различни музикални жанрове.
Изкуството е същност на
жизнения му и творчески
светоглед. Тодоров е пианист, тромпетист, композитор, но преди всичко
диригентът Найден Тодоров.

Владимир Зарев:

Свободата е форма на различие
"Колкото по-различен е
един човек, толкова е посвободен", казва писателят
Владимир Зарев. В найновия роман на Владимир
Зарев "Объркани в свободата" се преплитат две
сюжетни линии. В едната
линия на повествованието
действието се развива в
съвременността, когато
КОВИД пандемията е
сполетяла човечеството и е
разместила психиката на
хората.
Другата сюжетна линия
е действие през 1437 г. Там
главен герой е монах,
който се отказва от свободата си и се превръща в
исихаст. Той престава да
говори, защото разговорите между хората според
него са напразен шум.
Когато човек се откаже да
говори с другите хора, той
наистина може да говори

единствено и само с бог.
Възможно ли е съвършенството, възможна ли е
истинската ни свобода,
когато се откажем от
свободата си. Това са
въпросите, които Владимир Зарев поставя в
романа, издаден преди дни

от изд. "Хермес".
Едно от първите представяния на книгата се
състоя във Велико Търново
в рамките на Националната научна конференция
"Библиотеки - четене комуникации". "Темата за
свободата беше много
важна в тези две години
на КОВИД пандемия,
защото те наложиха
задължителното равенство
да спазваме определени
правила - да ходим в
болницата, но да не ходим
на театър и кино, да
носим маски. Това доведе
до задължителното равенство, а то е форма на
бездарие, форма на посредственост. Тази посредственост съсипа много
семейства и хора. Те не
успяха да издържат две
години на това усилие",
посочи писателят.

Нобелистът Жозе Самараго: Съществуват
надежди, които се хранят с безумие
100 години от рождението на знаменития португалски писател. На 16 ноември т. г. се навършиха 100
години от рождението на
един от най-интересните писатели на нашето време Жозе Самараго. Той е Нобелов лауреат за литература, признат за майстор на
алегорията. Много негови
творби са издавани на български език. Сред тях е безспорният му шедьовър - романът "Слепота" (1995).
Действието на романа се
развива в неназован град
на неназована държава. Героят внезапно ослепява, чакайки в колата си на светофар. Това се оказва начало-

то на епидемия, която засяга много хора и се разпространява със скоростта на
светлината в цялата страна. Лишени от всякакъв
ориентир, неподготвени за
новото си състояние, ослепелите са изправени пред
въпроса как да оцелеят.
Фантазия и реалност създават един невидим образ
на опасността, която кара
хората да преосмислят целия спектър от чувства и
състояния, които сляпо са
следвали през живота си като зрящи. Кои са страстите, които ни "заслепяват", е
големият въпрос, който поставя на читателите Самараго…

Дестинация за евтина
почивка си остава
Гранада
Южния испански град
Гранада се определя от
платформата за пътувания
Omio като най-добрата европейска дестинация за евтина почивка, съобщава
Euronews. Андалуският град
предлага 112 безплатни дейности, сред тях и посещението на музеите. Туристическите обиколки на Гранада са едни от най-евтините
в Европа и струват около 6
евро. Нощният живот също се оказва приятна изненада и по отношение на
цена, но и като преживяване. Градът има 86 барове
и нощни клубове, в които
бирата струва малко над 2
евро.
Проучването установява
също, че в Гранада има
1011 места за безплатен Wi-

Fi и 143 обществени чешми. Билетът за автобус е
един от най-евтините в Европа - 1,40 евро, а с карта
за пътуване цената му се
намалява до 0,83 евро.
Сред забележителностите на Гранада е Дворцовият комплекс Алхамбра - впечатляваща мавританска
крепост, с разкошни градини, издигнат на "Червения
хълм", разположен в подножието на Сиера Невада.
Кралският дворец е служил
като резиденция на владетелите на династията Насрид до завръщането на
християните в града през
1492 г. В комплекса се възхищаваме на пищната ислямска архитектура, както
и на експлозията от цветове в градините.
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Повече от 200 кимона ще бъдат
представени в Париж
Хиляда и един живота на
кимоното ще бъдат представени на изложба в музея "Ке
Бранли" Париж, съобщи
АФП. Унисекс, графично и
лесно за носене, кимоното е
показано в цялата си динамика.
"Това е дреха, която заема уникално място в света
на модата", каза Ана Джаксън, ръководител на отдела
за Азия в музея "Виктория
и Албърт" в Лондон и комисар на изложбата "Кимоно".
Повече от 200 кимона ще бъдат представени пред публиката. Някои от тях са от периода Едо през XVII век.
Модели на Джон Галиано и
Алекзандър Маккуин, вдъхновени от традиционната
японска дреха, също са сред
експонатите на изложбата.
"Кимоното привлича по
много начини - то е декоративно, изработено от красиви материали, с мотиви.

Япония е страна с удивителна култура. Кимоното е луксозно, лесно за носене и елегантно", казва Ана Джаксън.
В началото на XX век
правите форми и драпериите на кимоното започват да
влияят на европейските дизайнери. Кимоното не следва извивките на тялото и,
за разлика от западните дрехи, не прави разлика между
женска и мъжка фигура. Затварянето на кимоното се
осъществява от широк твърд
колан, който ограничава ходенето при жените.
Освобождавайки се от кимоното през XX век, японските жени получиха свобода. Европейките и американките пък започнаха да възприемат тази дреха, каза
Орели Самюел, бивш директор в музея "Сен Лоран". В
Япония носенето на кимоно
губи популярност след 50-те
години.

Димитър Чорбаджийски - Чудомир, краевед, художник и хуморист
Той е удивително актуален и популярен и днес, макар да са минали повече от
50 години, откакто ни напусна. Художник, писател,
мъдрец. Сред малцината
нашенци, които, въпреки
житейските превратности
или благодарение тъкмо на
тях, са успели да се съхранят. Тайната ще открием в
думите му, че "Най-празният от дните ни е оня, в който не сме се смели нито веднъж".
Жизнеспособността на
творчеството му се корени
в здравата му връзка с реалността. Чудомир не се деформира от даровете на
властта и популярността,

които съдбата щедро му дава, истинският Чудомир е
в Казанлък, в уютната къ-

ща недалеч от градския пазар, където всеки ден се
среща с пъстрите типажи,

изпълващи творбите му.
Дори когато е болен,
той ходи на театър, посещава изложби, не губи
връзката си с живота, съхранява доброто в себе си,
стреми се да даде повече
на хората. В началото на
януари 1967 г. той пише в
дневника си: "Уредих въпроса с фонд "Музей" (в) Казанлък, като внесох 20 000
лв. - стойността на картините от изложбата ми, които остават притежание на
музея. Дано уредя и другия фонд "Читалище" в
родното ми село." Ето такъв човек стои зад картините и разказите. За плановете на бащата му той

разказва в своята автобиография:
Във Военното училище
приемаха само синове на
богатите и въпреки че в село имахме голям двор, не
ме признаха за дворянин
и отказаха да ме приемат.
За свещеник също не ме харесаха, въпреки че ядях
блажно през пости и вече
нарушавах някои от десетте божи заповеди. Тогава
той реши да ме направи бакалин, но като се увери, че
съм раздавал стоки повече
на вересия и везните се наклонявали все в полза на
клиента, отчаял се съвсем.
Тогава реших да постъпя в
Рисувалното училище...

Вдъхновяващите мотивации „Човешкият облик“ на злото в творбите
на Йероним Бош
на Мария Монтесори
Мария Монтесори
е необикновена жена и
вдъхновител за нов начин на общуване и
възпитание на децата.
Думите й са не просто
пълни със смисъл, но
и невероятен урок за
родителите как да се
държат с децата, за да
растат те щастливи и
свободни.
Монтесори е сред
първите италиански
жени, завършили медицина, както и един
от най-известните педагози в света. Нейният образователен подход "Методът на Монтесори" е основан на
независимостта на образователния път на
детето и се фокусира

върху зачитане на естественото, психологическо и социално развитие. Неслучайно го
наричат революция
във възпитанието и
образованието.
Но освен изключи-

телните резултати в педагогическата област,
Монтесори оставя и
богато наследство от
вдъхновяващи фрази,
които са безценни за
растежа на децата.
Първият и най-важен признак, че един
учител е успешен, е да
може да каже: "Децата
работят така, сякаш не
съм съществувал".
Първата предпоставка
за развитието на детето е концентрацията.
Дете, което се концентрира, е изключително
щастливо. Детето е източник на любов. Когато го докоснеш, докосваш любовта. За да
учиш, трябва да вълнуваш.

Международни експерти са потвърдили авторството на художника
Йероним Бош над отдавна изгубена
творба. Тя била съхранявана в Музея на изкуствата на Нелсън-Аткинс
в Канзас Сити, Мисури. В продължение на пет години изследователиучастници в проекта за проучване и
опазване на Bosch (BRCP) провели
опити с инфрачервена технология и
успели да определят нейната автентичност.
Работата печели прозвището на
художника "Дяволският художник"
след смъртта му. Озаглавена е "Изкушението на свети Антоний" - част
от триптих, или по-голям панел.
Платното е рисувано между 1500 до
1510 г. Картината бе показана в музея на родния град на Бош, който
успя да събере над 20 оцелели творби за ретроспектива на художника.
Не е известна точната рождена дата
на Бош. Предполага се, че е роден
около 1450 г. с рождено име Джеронимус ван Акен. Роден е в Херто-

генбос, Брабант и съобразно историческото време на раждането му го
определят като "брабантски художник". Изкуствоведите го назовават с
името Йеронимус Бош, или Йероним Бош. Творчеството му е обект
на особен интерес както заради фигурите и сюжетите, така и заради техниката на художника в традициите
на фламандската живопис.
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Защо забравихме,
Кейт
Уинслет плати сметките
че всичко
на
жена се тленно…
болна дъщеря
Актрисата Кейт Уинслет
с трогателен жест към майка, която се грижи за 12-годишната си дъщеря, страдаща от тежка церебрална парализа. Холивудската звезда е дарила пари на семейството, с които да платят
сметките си за ток.
На детето е бил необходим апарат, който да улеснява дишането му. Цялото
това оборудване обаче коства на семейство приблизително около 15 хиляди лв.
за година в сметки за ток,
което е непосилно за тях.
Отчаяната жена е разказала историята си в Би Би
Си. Новината е достигнала
до актрисата, която се е свързала със семейството и е дарила немалка сума. Уинслет

дори е разговаряла лично с
тях, за да ги подкрепи.Кейт
не е загубила онзи свободен
дух, който родителите й отглеждат у нея от малка. Тя
вече е печелила две награди
"Еми", един "Оскар" и седем
номинации за наградата на
филмовата академия.
Уинслет е родена през
1975 г. в Рединг, Великобритания, в семейство с ограничени финансови възможности, но родителите й
винаги са обгрижвали и подкрепяли децата си. На снимачната площадка се запознава и с Леонардо ди Каприо, с когото остават близки приятели и днес. "Свързани сме до живот", казва
тя години по-късно пред
"Гардиън".

Майкъл Фокс получи почетен „Оскар“ за борбата с паркинсон
Актьорът Майкъл
Джей Фокс получи почетен "Оскар" за борбата си срещу болестта на
Паркинсон, съобщи
Ройтерс. Актьорът, нашумял през 80-те години на миналия век с ролята си в "Завръщане в
бъдещето", е помогнал
за набирането на 1,5
млрд. щатски долара.
Фокс бе диагностициран със заболяването на 29-годишна въз-

раст. Прекрати актьорската си кариера и през
2000 г. основа фондация на свое име, чиято
цел е набиране на средства за търсене на лечение.
Майкъл Фокс получи почетния "Оскар" на
церемония с холивудски звезди като Том
Круз и Дженифър Лорънс. Канадският актьор е на 61 г. Найтрудно при диагнозата

му е било да приеме да
живее с несигурността.
"Не знаех дали публиката ще се смее, ако
знае, че страдам", разкри Фокс. Той получи
хуманитарната награда
"Джийн Хершолт" на
Академията за филмови изкуства и науки от
своя приятел Уди Харелсън. "Той превърна
тежката си диагноза в
смела мисия", каза Харелсън.

Звездата Орландо Блум пътува Хелена Бонам Картър оглави
Лондонската библиотека
с хуманитарни мисии

"Звездата Орландо
Блум очарова публиката във филмите "Троя",
"Карибски пирати",
"Блек Хоук". Орландо е
не само виден благотворител сред световните звезди на екрана.
Той дълги години е посланик на добра воля

към Детския фонд на
ООН. Намира време
между снимките да посети страните от Третия
свят. Блум пътува с хуманитарни мисии в
Йордания, Сирия, Етиопия. Смята, че ако хората се занимават с
благотворителност, све-

тът ще стане малко подобър. Барбара Стрейзънд, която има собствен търговски център,
е вложила 7,5 млн. долара за борба със
СПИН и е дарила 15
млн. долара за строителство на център по
кардиология.

Популярната актриса е член на библиотеката още от 1986-а, когато е едва на 20 г. Известна е с това, че обожава да чете. Кариерата й многократно я е
изправяла пред професионални предизвикателства, свързани с
книги. Тя е английска
актриса, носителка на
н а г р а д а " Б А Ф ТА",
"Еми" и "Сателит". Номинирана е за две награди "Оскар", три награди "Сатурн" и девет
награди "Златен глобус".
Още първият филм,
с който изгрява звездата на Хелена Картър,
е "Стая с изглед", създаден по книга на Е.
М. Форстър. Навремето известният писател
е бил вицепрезидент на
същата библиотека.
През 2012-а тя се снима и в "Големите надежди" по романа на
Чарлс Дикенс, който е
сред създателите на
библиотеката. Инсти-

туцията е на 181 години. Сред членовете й са
били Вирджиния Улф,
Анджела Картър, Дафни дю Морие.
Президентската функция на Хелена е поскоро с почетен характер. Библиотеката не
получава обществено
финансиране, а разчита на дарения. Специално внимание се обръща на дебютиращи

писатели. Иначе Лондонската библиотека
буквално е люпилня за
таланти - членовете й
издават всяка година
около 700 книги и изработват около 500 сценария за киното, телевизията и театъра. Хелена е командор на
Британската империя
от 2012 г. заради приноса й към драматургията.
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Карикатури
Павел
КУЧИНСКИ

Анекдоти
Габровка пълни с банички кошничката на
щерката с червената
шапчица и и заръчва за
последно:
- Не се заигравай
много с разни кумчовълчовци, ами направо при
баба си!
Тя, като те види, веднага ще завие като линейка, че ей го на̀ - пенсията малка, лекарствата скъпи, поскъпна токът,
поскъпна бензинът..., ама
ти си дръж на своето - с
извара - по два лева, със
сирене - по три!

Един младеж се явил
пред наборна комисия.
Не му се ходело в казармата и решил да симулира късогледство. Показали му таблото и му казали:
- Коя е тая буква?
Тарикатът отговорил:
- Съжалявам, не я
виждам!
Ония се учудили:
- Не виждате едрите
букви на най-горния ред?
Я елате по-близо! Сега
виждате ли?
- Не!
- Още по-близо! Сега
виждате ли?
- Не!
- Застанете съвсем
близо до таблото! Сега
виждате ли?
Симулантът решил да
не прекалява с преструвките:
- Е, сега виждам! Ама,
само когато съм на една
ръка разстояние!
Председателят на комисията кимнал доволно:
- Колеги, пишете: "Годен за ръкопашен бой"!
Влиза пациент при лекар. Докторът пише нещо на бюрото си и без
да вдига поглед от листата, пита пациента:
- От какво се оплаквате?
- Не ми става.
Докторът продължава
да пише и без да вдига
поглед, казва:
- Върнете се утре, но
водете и жена си.

- Ами какво е? Да вземем нашето семейство ти си черен, с черни очи,
нали?
- Даа...
- Обаче малкият Али
е рус, със сини очи! Та
ето това е влиянието на
околната среда!
Разговор между две
приятелки на чаша кафе:
- Браво! Отслабнала
си. Нова диета?
- Да, моркови, картофи, цвекло...
- Ама вариш ги или ги
печеш?
- Не, копая ги.
Един мъж се оплаква
на свой приятел:
- На младини имах
глупостта да съблека една жена. И оттогава насам вече 30 години я обличам.

Тази сутрин на закуска синът съобщи, че е написал писмо на Дядо Коледа. За себе си е поискал айфон, а за мама палто от норки... Дядо
Коледа за малко не се
задави с чая...
- Какво ще правим по
случай юбилея?
- Хайде да се напием!
- Ей, дай да измислим
нещо различно, да не го
обръщаме на обикновен
ден.
- Добре, аре... ще и
мезим...
- Най-накрая нещо ново бе, братче...
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Пациентът идва, водейки и жена си. Докторът
нарежда:
- Госпожо, моля съблечете се и легнете на кушетката.
- Но, докторе, той,
мъжът ми, е за преглед,
а не аз.
- Моля ви, послушайте ме!
Жената се съблича и
ляга. Докторът продължава да нарежда:
- Така, сега се обърнете насам. Добре. Сега
застанете така. Отлично.
Завъртете се. Чудесно.
Докторът се обръща
към мъжа:
- Нищо ти няма. И на
мен не ми става.
Жена звъни на съседката:
- Нинче, имаш ли точилка?
- Няма да ти я дам! И
аз чакам мъжа си!
Очилата ви се замъгляват - почиствате ги със
спирт.
Обективът се замъглява - почиствате го със
спирт.
Съзнанието ви се замъглява - почистете го
със спирт!
- Докторе, какво й е
на жена ми?
- Лекът е всеки ден да
правите любов с нея,
друго нищо няма!
- Значи викаш, докторе, няма лек за нея, а...
Свекърва буди снаха
си:
- Айде, снахо, ставай!

Твоите приятелки отдавна станаха и шетат.
- А твоите като са умрели отдавна, какво?
Айше тръгнала на училище. Прибрала се вечерта и Асан нетърпелив
я пита:
- Как е на училище,
какво се учи?
- Ами супер е! Днес
учихме Екология и влияние на околната среда.
- Какво е това влияние на околната среда?

Девойка споделя със
своя приятелка:
- Той ми каза: "Омъжи
се за мен! Ще живееш като в рая!"
- Е и, прие ли?
- Как пък не! Отказах
му категорично. Как си
представяш да живея гола, боса и по цял ден на едни ябълки?
- Откъде ти е тая синина под окото?
- Изтървах се пред
съседа, че му е слаб сигналът на интернета в гардероба.
Една блондинка си поръчала ваза по куриер. Докато отваряла пратката, тя
неволно я обърнала нао-

паки. Погледнала изложеното вътре и ахнала:
- Ега ти мошениците!
Каква е тая ваза без отвор отгоре? Сега - къде
ще слагам цветята?
После погледнала отдолу и се хванала за главата:
- Леле, как са ме прекарали! Ами, тая ваза няма и дъно, бе!
Родилен дом. Двама
млади татковци били застанали зад стъклото на залата с бебетата. Единият
възкликнал радостно:
- Видя ли как ми се
усмихна? Видя ли как ми
намигна? Видя ли каква
сладка муцунка ми направи? Боже мой, за такива
моменти живея!
Другият отговорил внимателно:
- Хей, приятел... Не се
обиждай, но мисля, че нещо се заблуждаваш! Та
бебето - дори не погледна към тебе!
Първият се учудил:
- Какво бебе, бе, пич?
Говоря ти за медицинската сестричка!
Жената се е качила на
стълба и боядисва тавана. Мъжът гледа футбол.
Жената:
- Скъпи, ако случайно
падна, бъди така добър
да извикаш "Бърза помощ"
Мъжа:
- На полувремето.
- Ти снощи футбол ли
гледа? - интересува се
съпругата
- Да, до 3ч.
- Но мачът свърши в
1:30???
- Да, но беше останала бира...
Женен мъж се оплаква на приятеля си:
- Пуснах пералня,
прострях, изгладих, сготвих, избърсах мебелите,
измих терасите… Сега
съм скапан…
- А довечера ще ходим
ли на мач, или си неразположен…?
- Защо женският футбол в света се развива
толкова бавно?
- Защото е изключително трудно да се намерят 11 жени, които да се
съгласят да излязат на терена с еднакви дрехи.
Мъж и жена се карат
дали да гледат мач или
турски сериал.
- МАЧ!
- СЕРИАЛ!
- МАЧ!
- СЕРИАЛ!
- МАЧ!
- СЕРИАЛ!
- СЕКС! - казал мъжът.
Жената:
- Че какво му е на мача?
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Лечителят Петър Димков, който очевидно добре
е познавал възможностите
на този природен дар, често говори за ползите, които кестенът носи. Той определя конския кестен като
природно чудо, събрало
слънцето, енергията и силата на живота и точно от
него можем да ги получим
в изобилие.
Смята се, че конският
кестен пази от лоша енергия и това не е наивна вяра. Рационалното обяснение е, че плодът на дървото е истински филтър за
електрическия смог, зарежда тялото и повишава тону-

са. Ако се носи в джоба,
този малък плод дава около 30 - 40 процента защита
от лъчението на мобилните
устройства. Емоционалният
дисбаланс, мигрената, нервната избухливост ще отстъпят, ако се осланяме на
силата на конския кестен.
Лечителят Димков винаги
носел кестени в джоба си
като енергийна защита срещу болната, негативна енергия, която внасяли пациентите му.
Вярата му, че дори ако
се държат в ръка или се носят в джоба, лъскавите топчици ще повлияят благоприятно върху ставите, костите, сухожилията и нервната система, идва от знанията му по народна медицина, където кестенът има
роля в много лекове за артритни оплаквания. Плодът
има още едно безценно ка-

чество, той умее да приспива. Затова при проблеми
със съня хората са слагали
няколко кестена под възглавницата си.
Действието на конския
кестен в различни билкови
рецепти е добре познато.
Народният лечител Димков
определя като най-лековити тези плодове, които са
набрани през септември и
октомври.
В тези месеци дъбилните вещества, мазнините и
витамините, в тях са в найголямо количество. Отнася
се особено за витамините
от група В, С и К. С конски
кестен се правят мехлеми
за трудно зарастващи рани в резултат на лошо кръвоснабдяване. Те укрепват
стените на кръвоносните съдове и затова присъстват
като съставка при лекове за
разширени вени. Противо-

възпалителните и обезболяващите им качества са безспорно доказани в практиката.
Използвайки опита на
предците лечителят Димков
препоръчва на свои пациенти да поставят конски кестени по цялото легло на болния, за да се прочисти духът му от лошите енергии.
Лечебните рецепти с
участието на конския кестен включват оплаквания
при костни и мускулни болки, при язва, при болки в
черния дроб, костите, гър-

ба и кръста и при сърдечни смущения. Полето на
действие на този плод е наистина много широко.
При бронхит, кашлица и
подагра се приема отвара
от семена на конски кестен За целта една кафена
лъжичка счукани семенца
се накисват в половин литър вряла вода.
Сместа се оставя да
престои така два часа, след
което се филтрира. От нея
се приема по 100 милилитра по три пъти на ден след
ядене.

Çäðàâîñëîâíè ïîñòíè ðåöåïòè
çà åñåííî-çèìíèÿ ïåðèîä
Íàñêîðî çàïî÷íàõà
Êîëåäíèòå ïîñòè. Ñåãà å
ìîìåíòúò çà ïðå÷èñòâàíå
íà òÿëîòî è äóõà
Според учените постенето е полезно както
за тялото, така и за духа, но независимо
дали го правите от чисто религиозни причини, или от желание да намалите приема на
калории преди празниците, важно е внимателно да подбирате храната си
Вижте няколко основни правила:
Не прекалявайте с тестените храни
По време на пости тестените храни са
разрешени, но не се опитвайте да заместите липсата на месо с консумацията на
повече хляб например:
Набавете си нужните белтъчини от други
храни
Обърнете специално внимание на бобовите култури, тъй като съдържанието на белтъчини в тях е голямо. Хапвайте фасул, леща,
грах, нахут. Много протеини има и в ядките фъстъци, кашу, бадеми, сусам, тиквени
семки, слънчоглед.
Включете повече плодове и зеленчуци в
менюто си
По време на пости е важно да си набавяте достатъчни количества сезонни плодове и
зеленчуци. Зеленчуците може да не са само
в пресен вид, но и във вид на супи, яхнии.
Организмът ви ще се нуждае и от желязо
и калций през този период. Затова хапвайте сушени плодове, броколи и моркови.
Ето и няколко здравословни постни
рецепти, подходящи за есенно-зимния
период:

Íàõóò ñ êèñåëî çåëå

Çèìíà ñàëàòà ñ âàðèâà

Продукти: 1 ч.ч. сварен боб, 1 ч.ч. сварена
леща, 2 - 3 бр. кисели краставички,1/2 бр.
кисела зелка, 2 - 3 бр. картофи, 2 - 3 с.л.
оцет, 1 - 2 глави лук.
Бобът се намачква с помощта на вилица. На
ситно се нарязват сварените картофи, краставички, зелето и лукът.
Всички изброени продукти се смесват и овкусяват.

Çàïåêàíêà ñ êàðòîôè

ПРОДУКТИ: няколко картофа, по 1 връзка
праз лук, няколко скилидки чесън, 5 - 6 бр.
печени червени чушки, 250 г ориз, по 1/2
връзка копър и връзка магданоз, 1 с.л. сол.
Лукът и чесънът се задушават в мазнина.
Картофите се сваряват и правят на пюре, което се разстила в тавичка. Покрива се със сместа
от запръжката и нарязаните чушки, омесена с
ориза. Подправя се на вкус. Залива се с вряща вода. Пече се на умерена фурна до готовност.

ПРОДУКТИ: 2 ч.ч. нахут, 1/2 бр. кисела
зелка, 2 глави лук или праз лук, 1 ч.л. червен
пипер или 1 с.л. доматено пюре, подправки
- джоджен, чубрица, кимион, по желание няколко скилидки чесън, сол.
Нахутът се накисва за денонощие, след това се оставя да поври до готовност. В друг съд
се запича лукът със зелето и подправките.
Прибавя се нахутът със сухите чушки. Премества се в тава и се запича във фурната.

Êðåì ñóïà îò òèêâà

ПРОДУКТИ: 1 чушка, 300 г тиква, 250 г
зелен боб, 2 картофа, 2 тиквички, сол, магданоз.
Зеленчуците се порцират. Попарват се в
литър гореща вода. Оставя се да ври около
20 минути, след което се пасира.

Ïîñòíà êðåì ñóïà ñ êàðôèîë

ПРОДУКТИ: 1/2 глава карфиол, 1 глава
лук, 3 - 4 скилидки чесън, смлян бял пипер,
сол.
Лукът и чесънът се нарязват. В тенджера
се сипват 2 - 3 ч.ч. вода. Добавят се зеленчуците и се варят 15 - 20 минути. Посоляват се и
се пасират. Супата се поднася, поръсена с
бял пипер и крутони.
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Кевин Костнър - мечтаният
родител за седемте си деца
на 34 г. от бившата си
съпруга Синди Костнър.
Има и син Лиъм, на 26 г.,
от бившата си съпруга
Бриджит Руни.
"Аз съм баща и съпруг,
но светът не се върти
около мен", каза той.
"Когато не снимам филм,
съм на педал със съпругата си, водя децата на
дейностите им или ги
чакам да излязат от някое
парти. Хората имат погрешна представа за това
как протича животът ми.
Трябва да се занимаваш с тях. И да ги научиш
да бъдат независими - и
тъжната част от това е, че
те стават такива. Аз съм

Животът на Кевин
Костнър е всичко друго, но
не и живот на мегазвезда
със силни филми зад
гърба си. Извън шоубизнеса актьорът признава,
че е обикновен семеен
човек.
67-годишният Костнър
разговаря с People за
бащинството, показвайки
новия си документален
филм Yellowstone One-Fifty
на FOX Nation.
Костнър има три деца
от съпругата си Кристин синовете Кейдън, на 15 г.,
Хейс, на 13 г., и дъщерята
Грейс, на 12 г. Той има и
дъщери Ани, на 38 г.,
Лили, на 36 г., и син Джо,

като всеки друг родител:
опитвам се да го разбера".
Синът на Костнър Хейс, ще се появи в предстоящия епичен сериал
"Хоризонт". Актьорът
разкри, че е избрал сина
си, отчасти за да продължи
да се сближава с него.
"В известен смисъл го
направих нарочно, за да
може той да прекарва
време с мен. Същото се
отнася и за Кейдън,
същото се отнася и за
Грейс", каза той. Освен с
родителските грижи Костнър е зает и с кариерата
си в шоубизнеса, като два
проекта са на първите
страници на вестниците.

Представят мемоарите на Мерсия Макдермот „Имало
едно време в България...“
Преводачът Зоя Дюбоа ще
представи пред публика в Бургас мемоарите на британския
историк Мерсия Макдермот
"Имало едно време в България..." днес. Домакини на събитието са Регионалната библиотека "Пейо К. Яворов".
Книгата е базирана на
личните наблюдения и впечатления на Мерсия Макдермот за страната от периода
след Втората световна война. Тя излиза за първи път
на български език и бе представена премиерно в София
през септември.
"Това са мемоари на
Мерсия Макдермот за едно
време, което е много, много
далеч от нас. То започва след
Втората световна война. То-

гава, когато всичко навсякъде е разрушено, трябва да се
възстановява и много от хората, за които се пише в тази книга, вече не са сред нас.
И едно от най-впечатляващите неща е, че тя е писала
само положителни неща за
една държава, която не й е
родна. По' българка от българите я наричаме", коментира Дюбоа. Сред историческите личности, споменати в
"Имало едно време в България…", са светите братя Кирил и Методий, Васил Левски, Георги Димитров и др.",
каза Зоя Дюбоа .
Мерсия Макдермот е британски историк, специализиран в българската история.
Родена е през 1927 г. във Ве-

ликобритания. Първото й
посещение в България е през
1948 г. От 1958 до 1973 г. е
почетен президент на българо-английското културно дружество за приятелско сътрудничество, чието седалище е
в Лондон. От 1963 до 1964 г.
и от 1973 до 1979 г. преподава английски език в София.
През следващите десет години преподава история в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Сред книгите на Мерсия Макдермот
са "Апостолът на свободата
- портрет на Васил Левски",
"Свобода или смърт - биография на Гоце Делчев", "За
свобода и съвършенство биография на Яне Сандански".

Калина Михайлова представи изложба
с народни носии в румънския
град Кирнодж

Световният ден на тангото 11 декември

Дългогодишната
учителка и ценител на
народното творчество и
обичаи Калина Михайлова от Тутракан
представи изложба с
носии от различни
фолклорни области на
България в румънския
град Кирнодж.
Инициативата бе по
покана на Аурелиан
Котобан, преподавател
в Центъра за продължаващо обучение към
Филиала в Силистра
на Русенския университет. В откриването на
изложбата участваха
гости от Окръжен съвет - Кълъраш, и на община Тутракан. Калина Михайлова има една от най-големите колекции с народни но-

През месец декември почитателите на пленителна музика и оригинален танц, за пореден път ще отбележат
Световния ден на тангото - 11 декември. На
този ден са родени двама от най-емблематичните представители на
тази магия. Карлос Гардел - роден през 1890 г.
- певец, композитор, актьор, и Хулио де Каро роден през 1899 г. - цигулар и композитор.
Двамата популяризират
и пренасят страстта и
магията на тангото по
целия свят.
Тангото е споходено
някога от крайно противоположни мнения и
отношение. От сладостното усещане, че някой те харесва и танцо-

сии в България. Експонатите са събирани
в продължение на десетилетия, част от тях
са показвани в музеите в Русе, Ботевград,
Търговище и Каварна.
А през 2015 г. тя представи ревю на български народни носии в

Европейския парламент.
През 2018 г. Михайлова, тогава кмет на село Шуменци, отбеляза
българското председателство на Съвета на ЕС,
като всеки понеделник
ходеше на работа с различна народна носия.

вата страст те понася
някъде из облаците, до
отвращение и ненавист
и към танца, и към танцьорите…
Още през първите
десетилетия на 20-и век
влиятелни монархически фигури дават да се
разбере, че тази нова
танцова мания не само

не заслужава внимание,
но е и вредна за обществения морал. Германският кайзер Вилхелм
забранява на своите
придворни да се докосват до този танц, което
прави и император
Франц Йосиф във Виена, като забранява на
войниците да танцуват
танго, докато са във военна униформа. Музикалният ритъм, който
докосва сърцето, е немислим без бандонеона
- основния музикален
инструмент в стихията.
Създаден е в Германия
и добива огромна популярност в Аржентина.
Наподобява акордеона,
защото звукът му е като приглушен звук на
орган, но въздействието му е на "разказвач".
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Äìèòðèé Ïåñêîâ: Êèåâ ìîæå äà ñëîæè êðàé íà ñòðàäàíèåòî,
êàòî èçïúëíè ðóñêèòå èñêàíèÿ
Ìîñêâà çàÿâè, ÷å å íàíåñëà óäàð ïî ñèñòåìàòà
çà óïðàâëåíèå íà óêðàèíñêàòà àðìèÿ
Говорителят на Кремъл
Дмитрий Песков вчера
заяви, че Киев може "да
сложи край на страданието" на украинския народ,
като изпълни руските
искания за решаване на
конфликта, предаде Ройтерс. Думите на Песков
бяха в отговор на въпрос
дали Русия се притеснява
от ефекта, който атаките
срещу украинската енергийна структура оказват
върху населението.
"Както досега не е
имало удари по социални
обекти, така няма да има и
в бъдеще. А що се отнася
до цели, които пряко или
косвено имат отношение
към военния потенциал, то
те съответно подлежат на
поразяване", обясни Песков. През последните
няколко седмици масираните ракетни атаки срещу
енергийна инфраструктура
из цяла Украйна принудиха
милиони украинци да
живеят без ток, вода и
отопление в продължение
на часове, а понякога и на
дни. Нападенията бяха
извършени точно преди
температурите да паднат
под нулата. Песков беше
запитан и как страданието
на украинските граждани
може да се съчетае с
неотдавна изразената от
Путин позиция, че той не
иска да унищожава нито
Украйна, нито народа ?.
"Украинското ръководство
има всички възможности
да приведе ситуацията в
нормален ред, като изпълни исканията на Русия и

:

Íàêðàòêî
Австрия

подкрепя разширяването на Шенгенското пространство с включването на Хърватия, но отхвърля
приемането на България и Румъния. Това заяви федералният канцлер Карл Нехамер след среща с
хърватския премиер Андрей Пленкович в Загреб. Само няколко нелегални мигранти ще дойдат през
Хърватия, но 40% от тях ще дойдат по маршрута Турция, България,
Румъния и след това Унгария, каза Нехамер на пресконференция."Сега обсъждаме разширяването на Шенген, докато в същото
време виждаме, особено в Австрия, че външните граници са недостатъчни или не са защитени, а
от друга страна, защитата на вътрешните граници трябва да бъде
намалена. От наша гледна точка,
от гледна точка на Австрия, това е
неприемливо", каза канцлерът.
"Разширяването на Шенген няма
да може да се осъществи по този
начин".

Федералната

служба за сигурност на Русия заяви, че е попречила на украинските специални служби да извършат саботаж срещу газопровода
"Турски поток" (става въпрос за

съответно да прекрати
всички възможни страдания на мирното население",
отговори той.
Говорителят на Кремъл
коментира и ситуацията
около руските доставки на
петрол и газ, като изтъкна,
че Москва не възнамерява
да снабдява с въпросните
суровини страни, които
подкрепят въвеждането на
таван на цените. Песков
допълни, че предстои да се
вземе окончателно решение, след като се анализират всички данни.
Страните от Г-7 планират да наложат максимална цена от 65 - 70 долара
на барел за руски петрол,
но държавите от ЕС все
още не са постигнали
съгласие по този въпрос и
предстоят още преговори.
В момента руският петрол,
транспортиран по море, се
търгува за около 70 долара
на барел и от икономическа гледна точка планираният ценови таван няма да
има голямо значение.
Въпреки това подобна
мярка може да доведе до
дългосрочни стратегически
последици, в случай на
ново повишаване на
цените. Според европейски
експерти има сериозен
риск Русия да преустанови
доставките си до страни,
които са се присъединили
към механизма за контрол
на цените, дори и засега
той да е безболезнен за
Москва. Ако при подобна
ситуация останалите производители на нефт не увеличат рязко добива си,

сухопътната част от т.нар. газотранспортен "Южен коридор" - б.
р.). "Задържани са руски граждани, участвали в подготовката и
осигуряването на средства за терористичния акт", съобщиха от
ФСС. Службата твърди също така,
че е иззела "4 магнитни мини, 4
кг пластични експлозиви, детонатори със закъснител, 593 000 рубли и комуникационно оборудване,
съдържащо кореспонденция и комуникация с ръководителя на планирания саботаж от украинските
специални служби, инструкции за
сглобяване и инсталиране на
взривно устройство, както и данни за превод на пари и координати на мястото на планирания взрив
във Волгоградска област".

Турският

президент Реджеп Ердоган заяви,
че Турция има правомощия да залавя и наказва терористите в границите и извън тях, които участват в нападения срещу страната.
Той подчерта, че Анкара е по-решена от всякога да охранява южната си граница. Въздушната операция на Турция в Северен Ирак и
Сирия за прочистване на районите от терористи е "само началото", заяви президентът, като добави, че страната ще започне сухопътна операция в Сирия, "когато е
удобно".

спирането на руските
доставки може да предизвика внезапно повишаване
на цените на световния
пазар.
Руските въоръжени сили
нанесоха в сряда масиран
удар с прецизно оръжие
по системата за военно
управление на въоръжените сили на Украйна (ВСУ) и
на свързани с нея енергийни обекти, заяви говорителят на руското министерство на отбраната ген.лейтенант Игор Конашенков, цитиран от ТАСС.
Въоръжените сили на
Русия не са нанасяли в
сряда ракетен удар по
Киев, каза още Конашенков. "Подчертавам, че не е
нанесен нито един удар по
град Киев. Всички разрушения в града, за които
обяви киевският режим, са
следствие от падането на
ракети на чуждестранни и

Лидерът на крайнодясната партия "Национално единство" Марин льо
Пен заяви, че Франция трябва да спре да въоръжава Украйна за
сметка на своята сигурност. Според нея помощта за Киев е "съизмерима" с възможностите на Париж и е достойна, но не може да се
прави за сметка на сигурността на Франция и нейния народ. По-рано
Льо Пен заяви, че западните страни не се опитват да намерят мирно
решение на украинската криза. Според нея Западът само удължава
конфликта чрез военна помощ за Киев.
Снимки Интернет

украински средства за
противовъздушна отбрана,
базирани в жилищните
квартали на украинската
столица", каза Конашенков.
"От началото на специалната военна операция
въоръжените сили на Русия
унищожиха 333 украински
самолета, 177 хеликоптера,
2558 дрона, 390 зенитни

ракетни комплекса, 6791
танка и други видове бойни
бронирани машини, 902
машини от реактивни
системи за залпов огън,
3616 оръдия на полевата
артилерия и минохвъргачки, а също така 7340
единици специална военна
автомобилна техника",
заяви говорителят. ç
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Øâåéöàðèÿ ïðå÷óïè Êàìåðóí
ñ ãîë íà ðîäåí â ßóíäå
Брийл Емболо реализира
единственото попадение
за "кръстоносците"
Отборът на Швейцария
записа успешен старт на
Мондиал 2022, след като
надви Камерун с 1:0 в
група "G", в която са още
Бразилия и Сърбия. Роденият в камерунската
столица Яунде Брийл
Емболо реализира единствения гол три минути след
началото на второто
полувреме. Нападателят,
който като малък се мести
да живее в алпийската
страна, се разписа след
перфектна асистенция на
Джердан Шакири. Европейците имаха още две
100-процентови положения,
но Рубен Варгас и Харис
Сеферович пропуснаха.
Африканците пък бяха поопасният тим през първата
част, но след това отпаднаха физически.
Второто полувреме
започна с гол на "кръстоносците". В 48-ата Емболо

засече перфектно центриране на Шакири и не
даде шанс на Онана - 1:0.
Първоначално нападателят не се зарадва в знак
на уважение към родината си. Независимо че
губеха, африканците не
успяваха да наложат
натиск и не притесняваха
кой знае колко вратаря
Зомер. В 89-ата стражът
на Камерун пак трябваше
да спасява - този път
след далечен шут на
Джака. В добавеното
време смяната Харис
Сеферович пропусна
чиста ситуация за втори
гол за Швейцария.
След срещата 25годишният Емболо заяви,
че неговата гордост и
дълбоките семейни връзки
могат да бъдат забравени
за 90 минути.Той е роден
в столицата на Камерун
Яунде и заминава за

Брийл Емболо отбеляза първия си гол на световно първенство

Франция на пет години с
майка си, а по-късно се
местят в Швейцария,
където и получава гражданство през 2014 г. Емболо дебютира за националния отбор на "кръстоносците" година по-късно и
оттогава е изиграл близо
59 мача за тима, като има
11 гола. От 2019 година

Емболо е играч на Борусия (Мьонхенгладбах). С
екипа на елитния германски клуб той има 41 срещи
и 11 гола.
"Когато отбелязах гола
това бе много емоционален момент за мен. Камерун е моето родно място
и майка ми и баща ми
идват оттам, семейството

ми. така че това бе специална двубой за мен и
семейството ми", заяви
Емболо.
В следващия кръг
"кръстоносците" ще спорят
с бразилците, а Камерун
ще търси първите си
точки срещу сърбите. И
двата двубоя са на 28
ноември.ç

"Ëà Ôóðèÿ" èçðàâíè ðåêîðä íà Áúëãàðèÿ "Ãàó÷îñèòå" íàðî÷íî çàãóáèëè
Испания изравни 60-годишен рекорд на
България от световното първенство в Чили
през 1962 година. Луис Енрике започна в
стартовите 11 на "Ла Фурия" срещу Коста
Рика с двама тийнейджъри - Гави и Педри.
България е последната европейска страна,
която стартира с двама играчи под 20 години на Световно. През 1962 година Добромир Жечев и Георги Соколов са на по
19 и играят срещу Англия, а мачът завършва при нулево равенство.
В крайна сметка Испания размаза Коста Рика със 7:0 и записа най-голямата победа от началото на Мондиал 2022 в Катар, а предният най-голям успех на иберийците на Световно е с 6:1 срещу България на шампионата на планетата през 1998
година във Франция.

На 18 години и 110 дни Гави вкара в
75-ата минута един от головете във вратата на Кейлор Навас. Така той стана наймладият голмайстор в мач от световно
първенство след Пеле във финала срещу
домакина Швеция през 1958 година, когато Краля на футбола е на 17 години и
249 дни.
Япония хвърли нова голяма бомба на
Мондиала в Катар и изненадващо победи
Германия с 2:1 в другата среща от група "Е".
Поражението на германците повтори сценария от другата голяма сензация на Световното - загубата на Аржентина от Саудитска
Арабия със същия резултат. Бундестимът поведе чрез Илкай Гюндоган (33' дузпа), но
Ритсу Доан (75') и Такума Асано (83') обърнаха резултата в полза на Япония.ç

Âèëè Âóöîâ íàïàäíà ðåôåð
ñëåä çàãóáà íà Êðóìîâãðàä

55-годишният треньор на втородивизионния
Крумовград Вили Вуцов обяви, че главният
рефер на мача Стефан Гурков е "класически престъпник"

Старши треньорът на Крумовград Велислав Вуцов нападна съдията на двубоя
със Септември от 1/16-финалите за Купа
на България, загубен от тима му с 0:1.
"Как няма да изхабя нерви? Как да стигнем до 1/8-финал с ЦСКА като бяха сложили в средата един човек, който е класически престъпник и класически некадърник? На тази добра игра и това превъзходство, което имахме, не мога да съм
недоволен. Положенията бяха в наша полза", започна Вуцов.
"Този несретник измисли два поредни
корнера. Получихме гол от статично положение. По едно време го гледам вдигаше
ръка, искаше той да вкара. Класически некадърник. Не мога да имам претенции към
нашите момчета. Сигурно сме зелени още.
Въпреки всичко, мога да поздравя всички
футболисти. Откакто аз съм тук, това е найдобрия ни мач. Съжалявам, че не победихме", заяви още наставникът на Крумовград.ç

îò Ñàóäèòñêà Àðàáèÿ
Изненадващата загуба на Аржентина
с 1:2 от Саудитска Арабия продължава
да вълнува футболните фенове по света. "Гаучосите" бяха разнищени от медиите заради провала си в първия си
мач на Мондиал 2022. Сега обаче беше
извадена нова версия за шокиращото
поражение на Меси и компания. Фенове доста убедено твърдят, че Аржентина

нарочно е загубила мача със Саудитска
Арабия. Това е направено по тактически причини, а целта е тимът на Лионел
Скалони да не завърши на първо място
в групата.
Така аржентинските национали ще избегнат евентуален двубой на полуфиналите с големия фаворит за световната
титла Бразилия..ç

Áåëãèÿ ñå èçìú÷è
è îöåëÿ ñëåä êóï
ïðîïóñêè íà Êàíàäà
Белгия се измъчи и
успя да излъже трудно
Канада с 1:0 на старта в
група "F" от световното
първенство в Катар. Миши Батшуай (44) вкара
единствения гол и се
превърна в герой за
"червените дяволи", докато Алфонсо Дейвис
пропусна дузпа за "кленовите листа". Това се
случи в 9-ата минута
след намесата на ВАР.
При центриране от корМиши Батшуай
нер Тейджон Бюканън отправи удар и топката бе отбита с ръка от Яник
Караско в наказателното поле на Белгия. Г
лавният рефер на двубоя Джани Зиказве отсъди дузпа след преглеждане на ситуацията, но голямата звезда на "кленовите листа" Алфонсо Дейвис прати топката в десния ъгъл на вратата и Тибо
Куртоа спаси удара му от бялата точка. Белгийците изчакаха своя миг и в 44-ата минута, когато
Миши Батшуай ги изведе напред в резултата.
В другия мач от групата Мароко и Хърватия
направиха нулево реми.ç

Ïðîãðàìàòà
Днес

12 ч. - Уелс - Иран - БНТ 1
15 ч. - Катар - Сенегал Диема
18 ч. - Нидерландия - Еквадор
БНТ 1
21 ч. - Англия - САЩ Диема

Утре

12 ч. - Тунис - Австралия Диема
15 ч. - Полша - Саудитска
Арабия - БНТ 1
18 ч. - Франция - Дания БНТ 1
21 ч. - Аржентина- Мексико
Нова

Неделя

12 ч. - Япония - Коста Рика Диема
15 ч. - Белгия - Мароко Диема
18 ч. - Хърватия - Канада БНТ 1
21 ч. - Испания - Германия БНТ 1, Нова

ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ

Тв програма - петък, 25 ноември
ÁÍÒ 1
05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова и Симеон Иванов
09.05 Сутрин със Световното първенство по
футбол
09.25 100% будни - сутрешно токшоу с
Мария Андонова и Стефан А. Щерев
11.00 Култура.БГ - предаване за култура с
Димитър Стоянович
11.30 ФИФА Световно първенство 2022: Трето полувреме
12.00 ФИФА Световно първенство 2022: Уелс
- Иран, среща от груповата фаза пряко
предаване от Ар Раян
13.55 ФИФА Световно първенство 2022: Трето полувреме
14.30 Принцеса Лилифее - анимационен филм
14.45 Сламено сираче - 5-сериен детски тв
филм /България, 1999 г./, режисьор
Станислава Калчева, в ролите: Богослав Ангелоев, Мария Каварджикова,
Марин Янев, Христо Чешмеджиев,
Стефка Янорова и др.
15.15 Арабела - тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 По света и у нас
17.00 ФИФА Световно първенство 2022: Трето полувреме
18.00 ФИФА Световно първенство 2022: Нидерландия - Еквадор, среща от груповата фаза - пряко предаване от Ар
Раян
19.55 ФИФА Световно първенство 2022: Трето полувреме
20.30 По света и у нас
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 Президентът - тв филм /8, последен
епизод/ (14)
23.00 По света и у нас
23.30 ФИФА Световно първенство 2022: Трето полувреме
00.00 ФИФА Световно първенство 2022: Англия - САЩ, среща от груповата фаза
/запис/
02.00 ФИФА Световно първенство 2022: Катар - Сенегал, среща от груповата
фаза /запис/
04.00 Олтарите на България
04.10 Арабела - тв филм /п/
04.40 Култура.БГ /п/

ÁÍÒ 3
06.00 ФИФА Световно първенство 2022: Уругвай - Република Корея, среща от
груповата фаза
08.00 Колоездене: Тур дьо Франс критериум
на Сингапур
09.00 Рали Мароко - обзорна програма
09.30 ФИФА Световно първенство 2022: Португалия - Гана, среща от груповата
фаза
11.30 ФИФА Световно първенство 2022: Трето полувреме
12.00 ФИФА Световно първенство 2022: Уелс
- Иран, среща от груповата фаза пряко предаване от Ар Раян
13.55 ФИФА Световно първенство 2022: Трето полувреме
14.30 ФИФА Световно първенство 2022:
Швейцария - Камерун, среща от груповата фаза
16.20 The Grid - предаване за автомобилни
спортове - магазинно предаване
/9 епизод/
16.45 Телепазарен прозорец
17.00 ФИФА Световно първенство 2022: Трето полувреме
18.00 ФИФА Световно първенство 2022: Нидерландия - Еквадор, среща от груповата фаза пряко предаване от Ар Раян
19.55 ФИФА Световно първенство 2022: Трето полувреме
20.30 ФИФА Световно първенство 2022: Бразилия - Сърбия, среща от груповата
фаза
22.30 Автомобилизъм: Льо Ман Класик обзорна програма
23.30 ФИФА Световно първенство 2022: Трето полувреме
00.00 ФИФА Световно първенство 2022: Нидерландия - Еквадор, среща от груповата фаза
02.00 ФИФА Световно първенство 2022: Англия - САЩ, среща от груповата фаза
04.00 Колоездене: Тур дьо Франс критериум
на Сингапур

bTV
05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно предаване с водещ Златимир Йочев
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09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи Десислава Стоянова и Александър Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.40 "Комиците и приятели" /п./
13.20 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
15.00 "Огледален свят" - сериал
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал, с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова
18.00 "Стани богат" - куиз шоу с водещ
Михаил Билалов
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 "Мен не ме мислете" - сериал, еп. 50
21.00 "Фермата: Мостът на времето" - риалити, с. 8
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Съдебна зала: Ел Ей" - сериал, еп. 1
00.30 "Добрият доктор" - сериал, с. 3, еп. 1
01.20 "Като на кино" - предаване за кино
01.30 "Претъпкано" /п./ - сериал, еп. 13
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.35 "Опасни улици" - сериал, с. 15

bTV ACTION
05.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 20
06.00 Анимационен блок: "Турбо" - сериал,
с. 2, еп. 15 - 18
08.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 20
09.00 "Мръсният Джон: Историята на Бети
Бродерик" - сериал, еп. 7
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 4, еп. 6
11.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 12
12.00 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 10,
еп. 6
13.30 "Сержант Билко" - комедия (САЩ,
1996), режисьор Джонатан Лин, в
ролите: Стив Мартин, Дан Акройд, Фил
Хартман, Джон Ортиз и др.
15.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 21
16.00 "Мръсният Джон: Историята на Бети
Бродерик" - сериал, еп. 8
17.00 Премиера: "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 10, еп. 7
18.00 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 13
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" сериал, с. 4, еп. 7
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Дъф и Вазовски" - сериал, еп. 2
21.00 "Елитен отряд" - сериал, еп. 1
22.00 Екшън петък: "Блейд" - фантастика,
екшън, трилър, хорър (САЩ, 1998),
режисьор Стивън Норингтън, в ролите:
Уесли Снайпс, Удо Кир, Крис Кристоферсън, Стивън Дорф, Трейси Лордс,
Доналд Лоуг, Н`Буш Райт и др. [16+]
00.15 "Елитен отряд" - сериал, еп. 1
01.15 "Монк" - сериал, с. 8, еп. 13
02.15 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 10,
еп. 7
03.15 "Стрелата" - сериал, с. 4, еп. 7
04.15 "Мръсният Джон: Историята на Бети
Бродерик" - сериал, еп. 8

bTV COMEDY
05.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
06.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал, с. 4,
еп. 1, 2
07.00 "Круд" - сериал, анимация
07.30 "Тролчета: Купонът продължава" - сериал, анимация
08.30 "Анжелика" /п./ - сериал
09.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
10.00 "Гринч" - анимация, комедия, семеен
(САЩ, Китай, 2018), режисьори: Скот
Моужър и Яроу Чийни
11.45 "Безкрайна фиеста" /п./ - сериал
13.00 "Несломимата Кими Шмид" /п./ - сериал
14.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
15.00 "Алф" /п./ - сериал
16.00 "Анжелика" - сериал, еп. 39, 40
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
17.30 "Безкрайна фиеста" - сериал, еп. 97,
98
19.00 "Алф" - сериал, с. 4, еп. 3, 4
20.00 "Боб и Абишола" - сериал, с. 2, еп. 13,
14
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 4,
еп. 10
22.00 Премиера: "Слънчева Филаделфия" сериал, с. 15, еп. 4, 5
23.00 Премиера: "Несломимата Кими Шмид"
- сериал, с. 4, еп. 14
23.30 "Алф" /п./ - сериал
00.00 "Гринч" /п./ - анимация, комедия,
семеен (САЩ, Китай, 2018)
02.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
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bTV Cinema, 21.00 ч., "Rampage: Унищожителите" фантастика, екшън, приключенски (САЩ, 2018),
режисьор Брад Пейтън, в ролите: Дуейн Джонсън,
Наоми Харис, Джефри Дийн Морган, Молин Океман,
Марли Шелтън, Джо Манганело, Пи Джей Бърн
03.30 "Комиците и приятели" - комедийно
шоу (2019)
04.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал

bTV Cinema
06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 5, еп. 5, 6
08.00 "Момчетата от Джърси" - музикален,
биографичен, драма (САЩ, 2014), режисьор Клинт Истууд, в ролите: Джон
Лойд Янг, Кристофър Уокън, Алексис
Краус, Джозеф Русо, Франческа Истууд и др.
10.45 "Случаите на Поаро" - сериал, с. 5,
еп. 7, 8
12.45 "Вдъхновение за убийство" - психотрилър, драма (тв филм, Канада, 2016),
режисьор Мишел Пулет, в ролите:
Ванеса Рей, Адам Корсън, Тара Спенсър-Неърн, Тайлър Хайнс и др.
14.30 "Бирфест" - комедия (САЩ, 2006),
режисьор Джей Чандрасекар, в ролите: Джей Чандрасекар, Кевин Хефернън, Стив Леми, Пол Соутър, Ерик
Столхански, Клорис Лийчман, Юрген
Прохнов, Том Тейт и др.
16.45 "10 000 години пр.н.е." - фентъзи,
приключенски, екшън (САЩ, 2008),
режисьор Роланд Емерих, в ролите:
Камила Бел, Стивън Стрейт, Марко
Кан, Клиф Къртис, Жоел Виржел, Натаниел Беъринг и др.
19.00 "Г-н Чърч" - комедия, драма (САЩ,
2016), режисьор Брус Берисфорд, в
ролите: Еди Мърфи, Брит Робъртсън,
Наташа Макелхоун, Завиър Самюъл,
Луси Фрай, Крисчън Мадсън и др.
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Rampage: Унищожителите" - фантастика, екшън, приключенски (САЩ,
2018), режисьор Брад Пейтън, в ролите: Дуейн Джонсън, Наоми Харис,
Джефри Дийн Морган, Молин Океман,
Марли Шелтън, Джо Манганело, Пи
Джей Бърн и др.
23.15 "Среднощно преследване" - екшън,
криминален, трилър (САЩ, 2015), режисьор Жауме Колет-Сера, в ролите:
Лиъм Нийсън, Ед Харис, Джоел Кинаман, Бойд Холбрук, Брус Макгил, Винсънт Д`Онофрио, Дженесис Родригес,
Комън, Бо Нап, Джеймс Мартинес и
др. [16+]
01.30 "Вечеря с приятели" - комедия (САЩ,
2020), режисьор Никъл Пейон, в ролите: Малин Акерман, Кат Денингс,
Джак Донъли, Аиша Тайлър, Джейн
Сиймор, Райън Хансен и др. [14+]
03.30 "Скандал в блок 99" - екшън, криминален (САЩ, 2017), режисьор С. Крейг
Залър, в ролите: Винс Вон, Дженифър
Карпентър, Дон Джонсън, Удо Кир,
Фред Меламед и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.20 "Пресечна точка" - публицистично шоу
/п/
06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една жена" - сериен филм
13.30 "Остани с мен: Завинаги" (премиера) сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично шоу

17.00 "Откраднати мечти" (премиера) - сериен филм
18.00 "Голямото преследване" (премиера) телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна емисия
20.00 "Кошмари в кухнята" - риалити
21.00 "Игри на волята: България" (премиера)
- риалити, сезон 4
22.30 "Дяволското гърло" - сериал, сезон 1
23.30 Новините на NOVA
00.00 "Военни престъпления: Лос Анджелис"
- сериал, сезон 9
01.00 "Черният списък" - сериал, сезон 3
01.40 "Домът, в който си роден, е твоята
съдба" - сериен филм
02.30 "Не пускай ръката ми" - сериен филм
04.00 "Песента на живота" - сериен филм

Äèåìà
06.45 "Играчът" - сериал, сезон 1, 2 епизода
/п/
08.45 "Играчът" - сериал, сезон 1, 2 епизода
11.00 "Магнум" - сериал, сезон 2, 2 епизода
/п/
13.00 "Специален отряд: Лайпциг" - сериал,
сезон 17
14.00 Студио "Като за Световно"
15.00 Катар - Сенегал - мач от от група А на
ФИФА световно първенство по футбол
Катар 2022, директно
17.00 Студио "Като за Световно"
18.00 "1911-а година" - исторически филм с
уч. на Джеки Чан, Уинстън Чао, Бингбинг Ли, Чун Сун и др. /п/
20.00 Студио "Като за Световно"
21.00 Англия - САЩ - мач от от група В на
ФИФА световно първенство по футбол
Катар 2022, директно
23.00 Студио "Като за Световно"
00.00 "Фрактура" - предаване за рок музика
/п/
02.00 Еротичен телепазар

Êèíî Íîâà
06.20 "В кадър"
06.50 "Когато се появи любовта" - романтичен филм с уч. на Елис Гейтиън,
Клейтън Джеймс, Стефани Исак и др.
08.50 "Пчеличката Мая: Игрите на меда" анимационен филм
11.00 "Хора като нас" - драма с уч. на Крис
Пайн, Елизабет Банкс, Мишел Пфайфър, Оливия Уайлд, Джон Фавро и др.
/п/
13.20 "Имението на любовта" - романтична
комедия с уч. на Ашлин Йени, Рос
Иргол, Мадисън Бойд и др. /п/
15.20 "Живот на ръба" - приключенски филм
с уч. на Джоузеф Гордън-Левит, Бен
Кингсли, Шарлот ле Бон и др.
18.00 "Грозна като смъртта" - романтична
комедия с уч. на Пайпър Перабо, Адам
Гарсия, Джон Гудман, Тайра Банкс,
Мария Бело, Изабела Мико, Бриджит
Мойнахан, Мелани Лински и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 3
21.00 "Хубава жена" - романтичен филм с
уч. на Ричард Гиър, Джулия Робъртс,
Джейсън Алекзандър, Лора Сан Джакомо, Ралф Белами, Ейми Ясбек, Хектор Елизондо и др.
23.30 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 3 /п/
00.30 "Джони Мнемоник" - екшън с уч. на
Киану Рийвс, Долф Лундгрен, Дина
Майър, Айс Ти, Барбара Сукова и др.

Времето
Днес застудяването ще продължи. Ще бъде ветровито,
вятърът ще е северозападен.
Облачността ще е променлива, само на отделни места

слабо ще превали. В събота
вятърът ще отслабне, ще има
и по-значителни разкъсвания
и намаления на облачността.
НИМХ/БТА
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БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.
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Атанас Капралов
ще представи последната си стихосбирка
„По мярка на духа“
Поетът Атанас Капралов ще представи най-новата си стихосбирка
"По мярка на духа" на 30 ноември
от 17.30 ч., в Градската художествена галерия на Стара Загора. Освен поет, журналист и театрален
деятел, от 2017 г. Капралов е и
директор на Националния литературен музей. Автор е на няколко
поетични книги, на книжката за деца "Цветно чудо" (2008 г.), на сборници със спомени за родния си
град, за поета Пеньо Пенев. Превеждан е на френски, немски, руски, английски, румънски, турски,
представян е в Лондон, Чикаго, Париж и Виена. Носител е на Националната литературна награда "Димчо Дебелянов" за 2008 г.

Сатирата показва
„Доньо Донев ни
събира с усмивка“
Сатиричен театър "Ал. Константинов" представя 37 шаржа на именити наши творчески личности в
изложбата "Доньо Донев ни събира с усмивка". Откриването е
на 28 ноември в галерията фоайе на Сатиричния театър. "Доньо
Донев ни напусна преди 15 години на 28 ноември, но и до днес
той остава сред най-разпознаваемите и обичани български карикатуристи в сърцата на хората.
Заповядайте да си припомним неговото неповторимо творчество,
създавано през времето с много
любов и безпогрешно точен художествен рисунък".

Ñâåòîâíè
ìóçåè ëàíñèðàò
èçêóñòâîòî,
ñúçäàäåíî
îò æåíè
"Къде е мястото на
жените в музеите", пита
Франс прес. Дълго време
жените са били нечии
музи или съпруги. Малко
по малко идва време за
реванш.
Една изложба на
Фрида Кало или на Луиз
Буржоа обаче не компенсира забравените. 87% от
изложените творби в 18те най-големи американски музея са на мъже.
85% от тези творци от
силния пол са бели. Това
са резултатите от проучване, направено през
2019 г. от издателство
"Плос".
Британската историчка
Кейти Хъсъл казва, че
днес всички музеи са
внимателни по отношение на равенството, все
повече има самостоятел-

ни изложби на жени.
Галерия "Тейт" в Лондон е
с годишна програма,
посветена на жените
художнички. Нежният пол
не е добре представен в
аукционните къщи. Историческите продажби на
"Кристис" и "Сотбис"
отчитат рекордни цени
на творби, дело на мъжете.
Според Поли Стейпъл,
директор на колекцията
"Бритиш арт", галерията
"Тейт" се е ангажирала от
дълго време в представянето на изкуството,
създадено от жени.
Кралската академия за
изкуства пък ще покаже
за първи път пърформанс
на Марина Абрамович
през 2023 г. Музеят
"Прадо" представи изложба, посветена на

мястото на жената в
изкуството. В Лувъра са
изложени произведения
на 25 жени. Общият брой
художници е 3600. През
2019 г. музеят "Орсе"

Ñòèâúí Ñïèëáúðã ùå ïîëó÷è ïî÷åòíà „Çëàòíà ìå÷êà“ íà Áåðëèíàëå
Режисьора Спилбърг ще
отличат за цялостното му
творчество на Международния филмов фестивал в Берлин през февруари, предаде Асошиейтед прес. Организаторите на Берлинале съобщиха, че 75-годишният американски режисьор, продуцент и сценарист ще бъде
удостоен с почетна "Златна
мечка". Призът се присъжда
за цялостното му творчество- над - 100 филми и сериали. Фестивалът се организира от 16 до 26 февруари.

"С огромното си разнообразие работата на многократния носител на "Оскар" е уни-

×åòèðèìà ñîëèñòè
äåáþòèðàò
â áàëåòà „Êîðñàð“
"Корсар" от Адолф Адам
ще танцуват в Софийската опера и балет. Вяра
Иванчева ще играе за първи път в ролята на Медора, Фредерико Пинто - като Ланкедем, Еленко Иванов и Теодор Воденичаров
- в ролята на Сеид паша.
Представленията са на 25
и 27 ноември. Хореограф
е Елдар Алиев, който е и
автор на либретото и художник по осветлението.
Участват солистите, кордебалетът и оркестърът на
Софийската опера и балет

под диригентството на Борис Спасов.
Класическият балет
"Корсар" привлича вниманието още от своето създаване - увлекателният сюжет за приключенията и
любовта на благородния
морски разбойник Конрад
и робинята Медора завладява с изящество и възхитителна музика. От 1899 до
1928 г. "Корсар" се играе
на сцената на Мариинския
224 пъти. Премиерата се е
състояла в Париж през
1856 г. ç

кална в историята на международното кино през последните 60 години", казват от

Берлинале. Сред известните
са "Извънземното" и "Списъкът на Шиндлер". Най-новият, "Семейство Фейбълман",
ще гледат на фестивала.
"С невероятната си кариера Стивън Спилбърг не само омагьоса поколения зрители по целия свят, но придаде ново значение на киното като фабрика за мечти", казаха Мариет Рисенбек
и Карло Шатриан." Берлинале е първият от големите европейски филмови фестивали за годината. ç

посвети голяма изложба
на импресионистката
Берта Моризо. От творбите в "Орсе" едва 76 са
на жени. Мъже са автори
на 2311 произведения. ç

ÎÁÐÚÙÅÍÈÅ
Върви, народе примирени…
Но накъде? По кой ли път?
Водачите ти днес - на смени от залъка ти пак крадат.
Ти обедняваш нетърпимо,
и бягаш в чуждите страни.
О, минало незабравимо
към бъдещето погледни.
Книжовността - таз сила нова безсилна рухна посред път.
На автомата и пищова
в теб само чува се гласът.
А тез, които пишат книжки да го призная ме е срам досущ като църковни мишки
гладуват в празния ти храм.
Нали си нация културна?
С полезен труд се залови към избирателната урна,
върви, народе, пак върви.
За срам на българското слово,
с което ще те заблудят върви да избереш отново
онези, дето те крадат.
Нима лъжите им солени
не знаеш вече наизуст?
Пълзи, народе унизени,
във Европейския съюз.
Върви, народе… Всички драпат
да грабнат кокала без бой.
Върви на Изток… Не - на Запад!
Я по-добре на място стой!
Недялко Йорданов
От Фейсбук

