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Òðúìï îòíîâî
îñïîðè
èçáîðíèòå
ðåçóëòàòè

Âëàñòòà ñå
îòìåòíà
за ваксините

В 46-минутно видеообръщение, публикувано в
социалните медии в сряда,
президентът на САЩ
Доналд Тръмп повтори
твърденията за изборни
измами. Демократът Джо
Байдън спечели изборите
на 3 ноември, но Тръмп
отказва да отстъпи и
продължава да спори, без
доказателства, че е имало
нередности с тъмните
стаички и гласуването по
пощата. Екипът от кампанията на Тръмп заведе
многобройни съдебни дела
подадените по пощата
гласове в ключови щати
да не бъдат зачетени, но
почти всички бяха прекратени поради липса на
доказателства. ç
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Âðúùàò ïàðèòå
çà 800 õèëÿäè
áèëåòà çà
Èãðèòå â Òîêèî

Близо 18 процента от
продадените билети за
Олимпийските игри в
Токио догодина ще
преминат процес на
връщане на плащанията.
Организаторите на Токио
2020 обявиха, че са
получи заявки за
възстановяване на
сумите на близо 800
хиляди билета от общия
брой от 4.45 милиона,
които бяха разпределени
с лотария. "За момента
планираме да пуснем
билетите отново в
продажба. Допълнително
ще бъде обявено как и
кога ще стане това",
разясниха от Организационния комитет. ç
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веренията на министър Ангелов, че план
за ваксините има и че ваксинирането ще
е доброволно и безплатно, не струват нищо. Това каза лидерът на БСП Корнелия
Нинова по време на дебата за ваксините,
предаде Агенция "Фокус".
"Такива думи сме чували много пъти
от тази трибуна. Ние сме парламент в
парламентарна република. За да ваксинираме спокойствие, ред и прогнозируемост, настояваме изрично в решението да
се запише, след като министърът казва,
че това е така - надявам се няма да има
нищо против текста, че ще бъде добро-

Ìíîçèíñòâîòî
îòõâúðëè
ðåøåíèå òå äà
ñà äîáðîâîëíè
è áåçïëàòíè
âúïðåêè
îáåùàíèÿòà
íà ïðåìèåðà
è çäðàâíèÿ
ìèíèñòúð

волно и безплатно", каза още Нинова.
Това се случи, след като изненадващо
депутатите от управляващото мнозинство
отхвърлиха в парламентарната зала предложението на БСП ваксините да са безплатни и доброволни.
"Големият проблем на управлението на
тази криза е недоверието на българите в
решенията, които взима правителството на
Бойко Борисов", каза Нинова.
Тя призова колегите си да отидат в болниците, да видят очите на болните от коронавирус и тогава да натискат копчето
за гласуване.
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Áðþêñåë
ïàê íè
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ìðúñíèÿ
âúçäóõ
Тъ р п е н и е т о
на
Брюксел за мръсния
въздух у нас свърши.
Европейската комисия
постави двумесечен ултиматум на България
да докаже, че може да
се справи с проблема.
В противен случай ни
заплашват със съд.
Постигнатите досега резултати са незадоволителни, тъй като
страната ни все още не
е започнала действително да прилага мерки, с които да се осигури спазването на
пределно допустимите
стойности. Градовете с
най-мръсен въздух у
нас са София, Перник
и Монтана с превишение на фини прахови
частици от 4-5 пъти
над нормата. Още миналата година Европейският съд осъди
страната ни заради
трайно лошото качест<4
во на въздуха.

Село Горски извор. От рибарник край хасковското село започна изваждането на шарана за
Никулден. Тази година поради епидемията от коронавируса е паднало търсенето и цената на
едро е 4 лева за килограм живо тегло, а на дребно - 5 лева.
Снимка Пресфото БТА

Çàùî ìúë÷àò
ðèáèòå â
Îõðèäñêîòî
åçåðî

Н

яма да успее и десетилетие да се превърти през машината на времето и ако
има оцелял северомакедонец и някой едва кретащ,
все още броящ се за българин нашенец, помирително ще седнат в някоя балканска кръчмичка - я на
троянска сливова, я на
скопска жлъта лозова...
Тежки ще са въздишките по несбъдналите се
мечти за българо-македонско "триморие", а в паузите зловещо ще отеква мълчанието на рибите в неподеленото все още Охридско езеро, край което нявга Биляна платно белеше...
Едва ли в наздравиците и отливанията по пода
ще стане реч за всите ни
управници, отсам и оттатък Вардаро, които така и
не проумяха изконните задни замисли на "големите"
евроначалници относно
съдбата балканска - още
от Берлинския конгрес и се
стигне до днешния, пак Берлински, процес за доразпарчетосването на народите ни...
Сметката тогава обаче
ще трябва да си я плати
"макето"... Дано да е проумял дотогава какво унижение му спестяваме - да си
балкански гурбетчия на
строежа на европейската
Вавилонска кула…
Такова ще е дереджето на бленувания днес Евросъюз най-късно до две
петилетки. А споменът за
брюкселските евробюрократи и страсбургските европарламентари ще наподобява фройдистка диагноза за сбъдващия се Шпенглеров залез на европейската цивилизация...
Но ако днес чак толкова много препират за Европата, без да са си уредили борчовете към Историята, но видно нетърпеливи и те да понапълнят
чекмеджетата си с евро от
явно последното раздаване - има и по-кратък път...
По Българско процъфтява
бизнесът с евротескеретата
ни, а и всички политмурафети по плячкосването на
европрограмите очевадно
ни идват отръки...
Явно скоро няма да има
оправия в тая наша братска сръдня и ракията до
помирение няма да ни стигне - поне докато не проговорят на езика на историческата истина рибите в
Охридското езеро - на какви чудесии са били свидетели във взаимоотношенията ни, докато Биляна се
опитваше да избели платното, с което да повием
общото ни минало, настояще и бъдеще…

Димитър НЕДКОВ

От Фейсбук
(Със съкращения)
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Ïëàíúò çà
âúçñòàíîâÿâàíå
è óñòîé÷èâîñò
íå òðÿáâà
äà ñåïðåâðúùà
â ïîðåäíî ñðåäñòâî
çà óñâîÿâàíå íà
ôèíàíñè, èçòúêíà
äúðæàâíèÿò ãëàâà
Не след дълго ще
имаме правителство,
което ще работи в интерес на българските
граждани, а не на определени кръгове. Това
заяви президентът Румен
Радев при представянето
на проекти за модернизация на България и за
прозрачно и ефективно
управление.
Предложенията на
президентската институция са направени в
рамките на предвидения
срок за обществени
консултации по Проекта

на План за възстановяване и устойчивост на
Република България.
Президентът допълни:
"Ако искаме този подход
да успее, трябва да
имаме ясни принципи и
цели, които да водят към
ефективно и ефикасно
използване на финансовите инструменти. Ако
природата, въздухът и
водата са грижа на
правителството, ако
искаме да обуздаем
строителството по дюни
и планини, ако искаме да
обуздаем варварската

сеч - не само правителството, а и гражданското
общество трябва да имат
технологични инструменти за наблюдение", смята
президентът.
"Планът за възстановяване и устойчивост не
трябва да се превръща в
поредно средство за
усвояване на финанси
чрез саниране, строителство и покупки, каза
Радев, цитиран от Агенция "Фокус".
"Ако не се смени
моделът на управление и
не засилим гражданския

контрол над работата на
правителството, каквито и
средства да се отпускат,
няма да успеем да модернизираме и реформираме
България, няма да успеем
да реализираме нито една
политика. Днешният
план на Президентството
се опитва да направи
точно това - да представи
стъпки за модернизация
и прозрачно управление
на България", каза още
президентът. "Ако искаме
България да стане
индустриална и модерна
държава, образованието
трябва да стане стратегическа национална цел
и говоря не само
за образованието в
училище. Ако искаме да
бъдем конкурентоспособни за бъдещето, ние
трябва максимално
бързо да предприемем
стъпки за максимално
качествено образование.
Трябва да инвестираме в
новите технологии.
Всички тези стъпки са
залегнали в нашите
проекти", каза още
Радев. ç

Ðåøåíî å: Âàêñèíèðàò ïúðâî ìåäèöèòå è ïîëèöàèòå íà
ïúðâà ëèíèÿ, êàêòî è õîðàòà íàä 70-ãîäèøíà âúçðàñò
На работно съвещание
вчера при премиера Бойко
Борисов министърът на
здравеопазването Костадин
Ангелов и главният държавен здравен инспектор доц.
Ангел Кунчев представиха
Националния план за ваксиниране срещу COVID-19,
който предстои да бъде
одобрен на заседание на
Министерския съвет утре.
На него ще бъде утвърден
и съставът на Националния
ваксинационен щаб, съобщи Правителствената информационна служба.
Здравният министър информира още, че продължава работата по логистиката
с осигуряването на хладилници, в които да се складират първите доставки ваксини, налагащи съхранение
при ниски температури. Ангелов добави, че планът за
имунизация срещу коронавируса е създаден на базата на опита на държави като Германия и доказани
международни институции
като СЗО.
"Планът реално е готов
към момента, имаме готовност да посрещнем и още
утре, ако дойдат, ваксините", каза пред премиера
проф. Красимир Гигов, председател на Националния
ваксинационен щаб. Той добави, че в щаба ще са включени водещи специалисти и
представители на отговорните министерства.

"Определени са и групите, с които ще започне ваксинацията - първи са лекарите, сестрите, санитарите,
служители на МВР, които
също са на първа линия,
следват ги хората над 70годишна възраст", допълни
проф. Гигов и подчерта, че
в плана детайлно ще бъдат
описани всички параметри
на дейността по имунизирането.
Премиерът Борисов отбеляза, че в момента, в който дойде първата ваксина,
държавата ще е готова на
всеки българин, който поиска, да му бъде поставена
доброволно и напълно безплатно. Това гарантира и
синхронът в общата работа
между Националния оперативен щаб и ваксинационния щаб.
"Всички държави членки
заедно инвестирахме в създаването на седем ваксини.
Те ще дойдат по различно

време, а всяка от тях има
своята уникалност. Това е
добре, защото, когато бъдат
доставени у нас, българските граждани ще са достатъчно информирани коя ваксина биха предпочели да си
сложат", категоричен бе министър-председателят Бойко
Борисов. В момента се обсъжда на експертно ниво
България да участва и в поръчка за доставка на осма
ваксина, която ще е на пазара в края на 2021 г.
С цел застъпване на
строга организация при ваксинацията страната ще бъде разделена на 7 региона.
"В тях ще бъдат разположени отговорни Регионални
здравни инспекции, които
отговарят за съответния регион с ясно разписани логистични връзки между съответните РЗИ-та в този регион", отбеляза здравният
министър Костадин Ангелов.
Той добави, че се организи-

рат и мобилни екипи, които
ще достигат до местата, където е необходимо, да се
имунизира голяма група българи като например в домовете за възрастни хора и
училища.
В рамките на съвещанието на премиера Борисов бе
докладвано още за строгата организация по снабдяването на здравната система с лични предпазни средства, с дезинфектанти и осигуряване на всички необходими медикаменти за лечението на коронавируса. Министър-председателят Бойко
Борисов изиска да продължи доставката на необходимите количества спасителни медикаменти срещу новия вирус, включително с
ремдесивир.
Премиерът изтъкна, че
лекарственият препарат е
абсолютно безплатен за
всеки български гражданин.
Правителството осигури над
17 000 допълнителни опаковки на стойност близо 15 милиона лева.
"Така всеки доктор, който предпише ремдесивир, до
пациента му ще достигат
колкото флакона са нужни",
категоричен бе Борисов. Той
отбеляза колко важна за
битката с COVID-19 e направената вчера доставка от
над 300 000 дози нискомолекулярен хепарин, който гарантира успешната терапия
на заболелите. ç
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ÃÅÐÁ è ÎÏ „ïðåäëàãàò
ôèãóðà“ - ïðîêóðîð,
ðàçñëåäâàù ãëàâíèÿ
ïðîêóðîð
Това предвиждат предложения за законодателни промени в Наказателно-процесуалния
кодекс и в Закона за съдебната власт, които ще внесат в
парламента депутати от управляващото мнозинство, обявиха на брифинг Десислава Атанасова и Красимир Ципов от
ГЕРБ. Законодателната инициатива цели да отговори на препоръките на Венецианската комисия, на ЕК и да се съобрази
с тълкувателно решение на
Конституционния съд във връзка със законопроекта на МС
от края на миналата година по
същата тема. Новото предложение предвижда право да
предлагат такъв прокурор да
имат минимум 6 членове на
прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), обясни Атанасова. Изборът ще се
извършва от Пленума на ВСС
с обикновено мнозинство.
Изискванията към кандидатурата включват минимум 12 години магистратски стаж във върховните съдилища, придобит
статут на несменяемост, наличие на високи професионални, нравствени и морални качества, както и през последните две години да не е имал
налагани дисциплинарни наказания. Делата за престъпления,
извършени от главния прокурор, ще бъдат подсъдни на Специализирания наказателен съд,
каза Ципов. ç

Íàïóñíà íè ãåíåðàë
Ñòîÿí Òîïàëîâ

Внезапно почина дългогодишният председател на Съюза на
офицерите и сержантите от запаса и резерва о. р. ген.-лейтенант Стоян Топалов. Той бе един
от стожерите на военно-патриотичната кауза у нас, приятел на
в. ЗЕМЯ и в. "Русия днес-Россия
сегодня" и на Форум "БългарияРусия". Съболезнования изразиха военно-патриотичните организации, Български антифашистки
съюз и много други.
Ген. Топалов е роден на 19
октомври 1941 г. в Стрелча. Завършва Висшето народно военно училище "Васил Левски" във
Велико Търново, Академия "Фрунзе" и Военната академия на Генералния щаб на Въоръжените
сили на СССР. Преминава през
цялата йерархия на въоръжените ни сили. От 1991 - 1993 г. е
първи зам.-началник на Генералния щаб, а до 1998 г. е военен
аташе в Русия. На 7 юли 2000 г.
е удостоен с висше военно звание генерал-лейтенант. От 20052017 г. е председател на Съюза
на офицерите и сержантите от
запаса и резерва. Той бе искрен
патриот, човек с висок морал и
изключителен професионализъм.
Поклон пред
светлата му памет!
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Управляващите лобират
безжалостно срещу найбедните българи, e позицията на БСП за поправките в закона за бързите
кредити. От опозицията ги
определят като лобистки и
подозират, че са свързани с корупционен риск.
Народният представител от парламентарната
група на "БСП за България"
Румен Гечев направи изказване в парламента сре-

щу лобисткия закон за огромното утежняване на
лихвите за бързи кредити,
в което попита: "Колко пари получихте от фирмите
за бързите кредити, за да
посегнете на най-бедните
българи?".
Социалистът заяви, че
хората, които прибягват до
бързи кредити, не могат да
получат заем от търговските банки поради тежкото си
финансово състояние: "Те

са в най-лошо положение,
а вие ги утежнявате неимоверно повече", разкритикува мнозинството в Народното събрание проф. Гечев.
"Такива безжалостни
лихви и нечовешки такси,
които въвеждате, е геноцид срещу най-слабите
българи. Срам и позор",
обвини управляващите и
крепящите ги с кворума в
парламента депутати Румен Гечев. ç

Âëàñòòà èçëúãà çà âàêñèíèòå:

ÃÅÐÁ è ÎÏ îòõâúðëèõà ðåøåíèå
òå äà ñà áåçïëàòíè è äîáðîâîëíè
Ñîöèàëèñòèòå íå ñà ïðîòèâ çàêóïóâàíåòî èì, à íåïðîçðà÷íèÿ
íà÷èí, ïî êîéòî òîâà ñå ïðàâè
Лидерката на БСП
Корнелия Нинова предложи да бъде възложено на
Министерски съвет да
изготви Национален план
за ваксиниране срещу
COVID-19, изграден върху
принципите на доброволно и безплатно ваксиниране - за да се гарантират спокойствие, сигурност, ред и прогнозируемост, прозрачност - с
грижа за хората. "Уверенията на министъра от
трибуната, че такъв план
има и че той утре ще бъде
оповестен, че ваксинирането ще бъде доброволно
и безплатно, не струват
нищо. Такива думи сме
чували много пъти от тази
трибуна", категорична бе
тя. ГЕРБ и Обединени
патриоти обаче отхвърлиха предложението на БСП
за безплатни и доброволни ваксини. Нинова обърна внимание, че въпросите, зададени от левицата,
са получили отговор от
министъра на здравеопазването - от него става
ясно, че всъщност правителството няма отговор на
много въпроси, свързани
с ваксинацията, но въпреки това сключва договори
и се доставят ваксини.
"Управлението не се
справя с кризата - хаос е
в държавата, в здравеопазването. Правителството се провали в управлението на кризата. В пика
на кризата се решава
тепърва дали ще има
електронни направления
за тестове, зелени коридори. Адхок организация
се прави за нещо, което
трябваше да се случи
през лятото." За това
алармира председате-

лката на БСП от трибуната на Народното събрание. "Големият проблем на
управлението на кризата
е недоверието на българите в решенията на правителството на Борисов",
категорична бе тя.
След отхвърленото от
мнозинството депутати
днес предложение на
левицата министър-председателят да бъде изслушан
в парламента по темата за
договорените от правителството с ЕС ковид ваксини, заместник-председателят на парламентарната
група на "БСП за България" Георги Свиленски
заяви: "По всяка една
точка от дневния ред
господин министър-председателят има основание да
бъде в залата на Народното събрание - защото е
министър-председател на
България. Вие продължавате една година да криете
премиера и да се оправдавате с опозицията. Кажете
си, че този човек не може
да се справи и не разчитате на него. Но няма как
министърът на здравеопазването, който ще дойде
тук, да обясни за преговори, на които не е присъствал той, а министърпредседателят".
Въпросът какво налага
Народното събрание да
бъде "гумен печат" на
правителството, зададе от
трибуната заместникпредседателят на парламентарната група на "БСП
за България" Драгомир
Стойнев. И неговото
изказване от трибуната бе
във връзка с точката от
дневния ред на парламента, предвиждаща Народното събрание да одобри

:

ÁÑÏ: Ñ ïîïðàâêàòà çà áúðçèòå êðåäèòè ÃÅÐÁ íàëàãà
ãåíîöèä íàä íàé-áåäíèòå
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Íà òîçè äåí

Събития
” 1533 г. - Иван Грозни
става велик княз на
Московското княжество.
” 1908 г. - В София е
открит първият киносалон в
България, втори в Европа.
” 1947 г. - 6-ото велико
народно събрание приема
Конституция на Народна
република България,
известна като Димитровска
конституция.
” 1991 г. - Египетският
политик и дипломат Бутрос
Бутрос-Гали е избран за
генерален секретар на ООН.
” 2002 г. - Състои се
първият полет на самолет
от новата държавна
авиокомпания "България
Ер", създадена след фалита
на националния превозвач
"БГА Балкан".

Родени
” 1852 г. - Сава Муткуров,
първият български генерал
” 1866 г. - Василий
Кандински, руски художник
” 1875 г. - Райнер Мария
Рилке, австрийски поет
” 1892 г. - Франсиско
Франко, испански диктатор,
генералисимус
” 1922 г. - Жерар Филип,
френски актьор
” 1949 г. - Джеф Бриджис,
американски актьор
” 1963 г. - Сергей Бубка,
украински лекоатлет
” 1964 г. - Мариса Томей,
американска актриса

Починали

стартирането на преговори с ЕС за ковид ваксини,
въпреки че тези преговори вече са приключили.
Стойнев подчерта, че
БСП не е против закупуването на ваксини, а е
против начина, по който
това се прави - при
липса на публичност и на
прозрачност.
"Искам да обясните по
коя тема Бойко Борисов
трябва да дойде в парламента и може да даде
обяснения. По темата за
Република Северна Македония не може, за ваксините не може, за икономическите мерки не може.
Има ли тема, по която
премиерът да е компетентен, за да дойде тук пред
народните представители
и да покаже, че признава
парламента като институция?", попита секретарят
на парламентарната група
"БСП за България" Александър Симов.
Персонално към пред-

седателя на парламента
се обърна заместникпредседателят на групата
на левицата Христо Проданов: "Въпросът ми е към
Вас, г-жо председател. По
точката за ваксините,
какво точно се изисква от
нас като народни представители? Да подпечатаме
едно вече взето решение
от Министерски съвет и
поет ангажимент към
Европейския съюз от
българското правителство
ли? А кой представлява
българското правителство
- министърът на здравеопазването ли? Според мен
е министър-председателят
и затова призоваваме
министър-председателят
да дойде пред нас и да
обясни на българския
народ какво точно е поел
като ангажимент, какво
очаква от българския
парламент. Нека да го
обсъдим и да вземем найправилното решение",
призова Проданов. ç

” 1122 г. - Омар Хаям,
ирански учен и поет
” 1898 г. - Павел Третяков,
руски предприемач и
колекционер
” 1942 г. - Адалберт
Антонов, български антифашист и герой от съпротивата
” 1945 г. - Томас Морган,
американски генетик,
Нобелов лауреат
” 1975 г. - Хана Аренд,
германски философ
” 1976 г. - Бенджамин
Бритън, британски композитор

” 1979 г. - Петя Дубарова,
българска поетеса
” 2009 г. - Вячеслав
Тихонов, руски артист
” 2011 г. - Сократес,
бразилски футболист
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Áúëãàðèòå ùå îòäåëÿò 25% îò ìåñå÷íèòå ñè
äîõîäè çà ïðàçíè÷íè ðàçõîäè
Българите планират да
отделят 25 процента от месечните си доходи, или средно по 269 евро на домакинство, за празнични разходи
по Коледа - това сочат данните от тринадесетото издание на международното проучване Коледен барометър
2020, съобщи БНР.
По този показател страната ни заема челно място, следвана от румънците
и хърватите, които смятат
да заделят съответно по 24
и 23 на сто от разполагаемия месечен доход на домакинство в името на праз-

ничния дух. Основният процент от бюджета на анкетираните българи ще бъде
похарчен за хранителни
стоки - 24 на сто, а 18% за
зимни дрехи и обувки. Около 8 на сто - за игри и играчки, и други 8% за финансиране нуждите на децата. В Коледен барометър
2020 са взели участие близо 20 000 домакинства от
11 европейски държави и
Австралия. Анкетираните са
на възраст от 18 до 61 години. Доходите са посочени в местна валута, като относителното коледно пот-

ребление се изчислява чрез
съотношението на месечния
разполагаем доход на семейството във всяка страна. Проучването показва,
че най-важното за предс-

Ñåäåì ãðàäà ñ ïî-ñêúïà
âîäà îò 2021 ã.
Комисията за енергийно и водно регулиране
обсъди новите цени на
водата за 26 различни
района на страната,
съобщава БНР. Те ще
влязат в сила от началото
на 2021 г. Предложенията
на енергийния регулатор
варират от поскъпване с
6% до поевтиняване с 22%
за различните ВиК дружества. Предвижда се ВиК
услугите да поскъпнат в 7
града, като най-значителното е от 6% - за София и
Разград. По-евтина вода
се предвижда за 16 населени места, като найголямото поевтиняване е
във Видин - с близо 22%, в
Сливен - 17%, а в Ямбол и
Добрич - 14-15%. Представителите на тези дружества обаче възразиха срещу
планираните намаления и
заявиха, че ако бъде

Ðåãóëàòîðúò å
ïðîâåðèë
èçïúëíåíèåòî
íà 5-ãîäèøíèòå
áèçíåñ ïëàíîâå
íà äðóæåñòâàòà
прието, те ще обжалват
решението на регулатора.
Без промяна остава цената на водата в Монтана.
ВиК дружествата в Хасково и Търговище пък за
пръв път имат одобрени

бизнес планове. Там, както
и във Варна, Силистра,
Монтана, Шумен, Враца,
Добрич, Ловеч и Стара
Загора услугата ще струва
над 3 лв. за кубичен
метър. Най-скъпо ще е в

Íàêðàòêî

Парламентът подкрепи
покупката на ваксини
срещу COVID-19

тоящите коледни празници
за 69% от всички анкетирани е да прекарат време със
семейството и близките си
и да се насладят пълноценно на коледния дух. ç
Разград - 3,63 лв. Ивайло
Касчиев от КЕВР обясни,
цитиран от Нюз.бг., че за
да определи дали да има
поскъпване, или поевтиняване на ВиК услугите в
различните райони на
третата година, регулаторът е проверил изпълнението на 5-годишните бизнес
планове на дружествата.
По негови думи до момента изменението на одобрените цени е било свързано
единствено с натрупаната
инфлация. Вече обаче се
отчитала и реално свършената работа от дружествата по отношение на изпълнението на инвестиционните програми и показателите за качество. Касчиев
посочи, че в случая с
водата поевтиняването
може да бъде разглеждано
и като лоша новина,
защото означава, че ВиК
дружествата не са се
справили. Той изтъкна, че
няколко оператора се
открояват с недобри
резултати и при тези
дружества намалението на
одобрените цени е сравнително най-високо спрямо
другите. ç

ÅÊ äàâà Áúëãàðèÿ íà ñúä çàðàäè êà÷åñòâîòî íà âúçäóõà
Европейската комисия съобщи, че е решила да предяви иск
пред Съда на ЕС срещу България, защото нашата страна не е
осигурила цялостно изпълнение
на решението на Европейския
съд от 5 април 2017 г., съобщи
БТА. Със съдебното решение тогава бе установено, че България не е изпълнила задълженията си по европейското законодателство за качеството на атмосферния въздух. В страната
постоянно не са били спазвани
пределно допустимите стойности за прахови частици (ПЧ10) и
не са били предприети подходящи мерки за съкращаване на
времето на превишаванията, се
посочва в съобщението на комисията. Искът може да доведе
до налагането на глоби за времето от първото съдебно решение и за времето от второто решение до осигуряването на цялостно изпълнение на изискванията, уточнява ЕК. За да изпълни решението, от българската страна се очакваше да приеме и приложи мерки. Представените от нашата страна данни

за 2015-2019 г. потвърждават,
че установеното от съда постоянно неспазване продължава, се
отбелязва в съобщението. Повече от три години след решението България все още не е
осигурила спазване на определените по европейските правила пределно допустими стойности във всички зони за следене
на качеството на въздуха. Постигнатите досега резултати са
незадоволителни, тъй като България все още не е започнала
действително да прилага мерки

по места, с които да се осигури
спазването на пределно допустимите стойности. България е съобщила, че повечето мерки се
подготвят или предстои да влязат в сила през 2024 година. У
нас се наблюдават някои от найголемите превишения в ЕС на
годишните и на дневните пределно допустими стойности за
ПЧ10, с произтичащите от това
опасности за здравето. Особено големи са превишенията при
дневните пределно допустими
стойности - те са отбелязани в

90 дни годишно, т.е. над 2,5 пъти повече от разрешеното съгласно правилата, пояснява комисията.
ЕК същевременно призовава
България да представи стратегия
за саниране на сградите. От
Брюксел съобщиха, че изпращат
официални уведомителни писма
на Белгия, България, Гърция, Италия, Литва, Малта, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Румъния, Унгария, Хърватия и Великобритания за това, че не са
представили национални дългосрочни стратегии за саниране на
сградите. Държавите от ЕС бяха
задължени да представят тези
стратегии до 10 март. Досега 14
държави са внесли съответните
документи. ç

Парламентът одобри предложеното от Министерския съвет
участие на България в сключените от Европейската комисия
споразумения за покупка на
ваксини срещу COVID-19. Проектът на решение подкрепиха
107 народни представители, без
нето един "против", а 19 гласуваха с "въздържал се", предаде
БГНЕС. Така депутатите дадоха
зелена светлина за доставката
на ваксини от производителите
на лекарствени продукти
AstraZeneca, Sanofi и Pfizer Inc.
и BioNTech Manufacturing
GmbHand, както и одобриха
предприемане на действия за
сключване на договор за покупка на ваксини от Janssen
Pharmaceutica NV.

Връщат мораториума
върху кредитите
на засегнатите от
корона-кризата
От началото на април 2020 г.
като реакция на началната фаза
на пандемията от COVID-19 и на
предприетите от различни държави членки действия, свързани с мораториум върху плащанията на кредитополучатели Европейския банков орган (ЕБО)
прие Насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити
във връзка с COVID-19. С насоките се създаде общоевропейска регулаторна и пруденциална
рамка по отношение възможностите за временно отлагане на
плащания по задължения на кредитоспособни клиенти на банките, изпитващи временни затруднения в резултат от пандемията. Това съобщават от Българска Народна банка. Междувременно влязоха в сила серия
от мерки, предприети от БНБ, насочени към допълнително укрепване на капиталовата и ликвидна позиция на банките, опериращи в България. Мерките целяха едновременно облекчаване на
кредитополучателите и съхраняване капацитета на банките за
предоставяне на кредити.

НАП ще признава
тестовете за COVID-19
за разход
НАП ще признава тестовете за
COVID-19 за разход на фирмите. Това става ясно от указание
на приходната агенция, съобщи
БНР. Работодателите са задължени да осигурят здравословни и безопасни условия на труд.
Това е причината от Националната агенция за приходите да
издадат указание, според което
PCR и други тестове - например антигенни, за COVID-19 могат да бъдат признати на работодателите за разход. От приходната агенция допълват, че
трябва да са спазени изискванията за документална обоснованост и да бъдат представен
първичен счетоводен документ
по смисъла на Закона за счетоводството, отразяващ вярно
стопанската операция. Указанието на приходната агенция се
позовава на различни членове
от Кодекса на труда и Закона
за здравето. В тях са описани
ангажиментите на работодателите по осигуряване на здравословна среда и контрол на
риска - в случая заболеваемост
от коронавирус.

Съботник
Приложение на ÇÅÌß

Година XIII. Брой 42, 4 декември 2020

Кейт Хъдсън
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Кейт Хъдсън е
строга майка
Актрисата Кейт Хъдсън
се описва в последното си
интервю, разказвайки за
родителството си, като
строга майка, която
изисква добро поведение и
обноски от децата си.
Тя и партньорът й
Дани Фуджикава имат
двегодишна дъщеря Рене
Роуз, а от предишни
връзки Кейт има синове
Бингам Хон (9) и
Райдър Ръсел (16).
Според нея строгият
начин на възпитание,
който тя въдворява, е
изненада за цялото й
семейство. Тя твърди, че
нейната "стратегия" се
оказва ефективна.
"Това, което разбрах, е,
че когато въведете някои
правила в дома, няма да
се налага да преговаряте
за нищо. Когато казвам
"точка", разговорът свършва тук!", заключава
Кейт.
Майката на три деца
обаче дава право на
малките да "правят грешки", а що се отнася до
стила на възпитание на
други хора, не съди другите майки и бащи.

Джордж Клуни разказва
за шегите на Брад Пит
Когато стане дума за големите шегаджии на Холивуд, всеки се съгласява, че
няма равен на Джордж Клуни. Той звъни на познатите си посред нощ, като се
представя за служител на
Бърза помощ. Подарява на
приятел случайна евтина
картина, като казва, че я е
рисувал сам. Често обект на
шегите му са Мат Деймън,
Брад Пит, все артисти от
класа. Клуни залепил бележка с неприятен текст
върху колата на Пит. Но
той си отмъстил по време
на снимките в Италия на

лентата "Бандата на Оушън".
За това Клуни разказва
пред пресата. Снимахме няколко сцени на езерото Комо. Брад разпространи листовки сред жителите на Комо буквално на всеки стълб.
Там се казва: "В града има
снимки на филма "Бандата
на Оушън".
Моля обръщайте се към
Клуни само с името на неговия герой "Дани Оушън".
И не го гледайте право в
очите". Вестниците пишат по
този повод: "Звезда. Джордж
Клуни - звезда".

Кърт Ръсел мечтае за пенсия
Известната си, почти 60годишна актьорска кариера,
Кърт Ръсел започва на 12 години. Сред по-известните му
филми са "Нещото", "Уаят
Ърп", "Пазители на галактиката 2" и много други. Изглежда обаче, че ролята на
Дядо Коледа в The Christmas
Chronicles 2 на Нетфликс може да е последната. Така е
според Крис Кълъмбъс, известния режисьор на "Сам
вкъщи" и "Хари Потър", който беше развълнуван от Ръсел в семейната коледна драма от 2018 г. Той седна на
режисьорския стол и заради
продължението.
"Когато това момче (Ръсел, 69 г.) играе Дядо Коледа, обикновено не се "приема насериозно". Но в тълкуванието си на Дядо Коледа

той написа 170 страници от
историята и митологията. Това е отговорността на актьора. Той се ангажира с тази
роля по начин, по който бихте очаквали Робърт де Ниро
да се посвети на Джейк Ламота на "Разяреният бик"",
каза Кълъмбъс.
Това доказва колко голям
актьор е Ръсел."Той ми каза:
Искам да се оттегля, това е
последната ми роля". Дълбоко в душата си Ръсел е отдаден на тази роля. Осем седмици е отглеждал брада, работи по сценария всяка вечер. Това е сериозна ангажираност".
В новия филм участва и
Голди Хоун - дългогодишната спътница в живота на Кърт
Ръсел и известен партньор в
няколко други филма.

Лувърът предлага на търг произведения на съвременни художници и уникални преживявания
Един от най-интересните за ценителите на изкуството "нематериални" лотове ще бъде възможността
да присъстват на годишната инспекция на "Мона Лиза". Над 24 лота не включват само картини, но и редки
услуги, предоставящи възможност за
докосване до изкуството. Картини са
любезно предоставени от съвременни художници, които си сътрудничат с музея, уникални оферти и услуги, както и партиди, създадени в
сътрудничество със световни марки".
Феновете ще могат да присъстват на инспекция на картината "Мона Лиза", по време на която тя се

изнася от изложбената витрина. Спечелилият наддаването ще наблюдава процеса в компанията на директора на Лувъра Жан-Люк Мартинез. На търга ще бъдат предложени
и други необичайни възможности, като присъствие на специален концерт
в залата за кралски приеми или вечерна разходка по покрива в компанията на художника, известен с инициалите Джей Ар. Творецът през 2016
г. направи стъклената пирамида на
Лувъра "невидима", а през 2019 г.
превърна пространството около нея
в сцена на впечатляващо интерактивно визуално шоу.
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Сериалът „Короната“ е измислица
Министърът на културата на Великобритания заяви, че създателите на популярната
телевизионна поредица
"Короната", базиран на
живота на кралското семейство, трябва изрично да подчертаят, че
шоуто е измислица.
"Опасявам се, че
цяло поколение зрители, които не са преживели тези събития, може да объркат фантастиката с фактите", каза
Оливър Даудън. Той заяви, че "красиво продуцираното художествено произведение на
"Нетфликс"… трябва да
посочи много ясно това в началото на всеки
епизод.
Създателят Питър
Морган определи шоуто като "акт на творческо въображение".

Даудън каза пред
вестник "Дейли Мейл",
че възнамерява да пише на "Нетфликс" официално писмо тази седмица, за да изрази своите притеснения. Засега продуцентската компания отказа коментар.
Четвъртата поредица от драмата, в която
Оливия Колман е в ролята на кралицата,
привлича критики от
някои страни заради
изобразяването на събития от живота на
кралското семейство,
по-специално разпадането на брака на принца и принцесата на
Уелс.
Граф Спенсър, брат
на покойната Даяна,
принцеса на Уелс, порано каза пред Лорейн
Кели от ITV, че се притеснява, че някои зри-

тели ще приемат сюжета "като евангелие".
"Мисля, че би помогнало на "Короната", ако
в началото на всеки епизод има надпис, че "Това не е вярно, но се основава на някои реални
събития", каза той.
Питър М о р г а н,
създателят на шоуто,
защити измислената
история на събитията
от реалния живот, описвайки сценария като
"постоянна смесица"
между изследванията и
драмата.
Актьорът Джош
О'Конър, който играе
принц Чарлз в настоящия сериал, каза пред
BBC Breakfast: "Това,
което Питър прави
толкова блестящо, е, че
взема историческите
факти… и след това рисува между тях".

Томас Ман - Моето изкуство познава и смъртта
Томас Ман е германски
писател, получил Нобелова
награда за литература през
1929 г. за романа си "Буденброкови" (1901). Според
много критици Ман е написал най-съвършеното произведение на немски език
"Смърт във Венеция".
"Роден съм в неделя, на
шести юни 1875 г. в 12 часа
по обед. Разположението на
планетите било благоприятно, както после често ме уверяваха адептите на астрологията, като въз основа на
моя хороскоп ми предричаха дълъг, щастлив живот и
лека смърт."
"Смърт във Венеция" е
публикувана за първи път
през 1912 г., смята се за найдоброто произведение на
Ман. Филмовият вариант е

заснет през 1971 г. от Лукино Висконти, а през 1973 г.
Бенджамин Бъртън пише по
това произведение опера.
Главният герой Густаф фон
Ашенбах заминава за Венеция, където естетически се увлича до маниакалност по красив младеж. Може би най-

великата книга за обсебването от красотата. Образът е
заимстван от композитора
Густав Малер.
Неговият брат е бъдещият голям писател Хайнрих
Ман. Двамата заедно пребивават в Италия, главно в
Рим и Палестрина. Томас

още там започва работа над
епохалния си роман "Буденброкови" и публикуването му
в 1901 г. го спасява от тежка житейска криза.
Следва бърз литературен
възход и обществено признание - тогава създава романа "Кралско височество"
(1902) и прочутите новели
"Тристан" (1903) и "Тонио
Крьогер" (1903).
През 1929 г. Томас Ман
получава Нобеловата награда за литература, за създадения преди повече от четвърт
век роман "Буденброкови".
Другите големи произведения на Ман са "Вълшебната планина", както и интерпретацията на легендата
за Фауст "Доктор Фаустус".
"Заради доброто и любовта човек не трябва да допус-

ка смъртта да има власт над
неговите мисли."
"Никога не съм бил в работата си отшелник като
Флобер, не желаех да бъда
по-отчужден от света, отколкото обикновено е в природата на писателя. От ранна
възраст и дълбоко ме занимава въпросът за противоположността между изкуството и живота, художника и човека, тъй че колкото призван, за да не кажа обречен
на изкуството и да се чувствах, желаех не да чезна в
него, а да бъда човек, доколкото мога."
Писателят споделя: "Ако
имам някакво желание за
посмъртна слава на моето
творчество, то е да кажат за
него, че е жизнерадостно, макар да познава и смъртта."

Антон П. Чехов изследва човешкия дух Изумителен театър, изумителни певци,

"Медицината е законната ми съпруга, а литературата е моя любовница." - казва великият руски писател и драматург Антон Павлович Чехов.
Почти през целия си живот, докато пише своите литературни произведения, той работи като лекар.
Въпреки че започва да пише поради
финансови причини, с времето творческите му изяви нарастват и той
прави нововъведения, които силно
променят представите за съвременния разказ. Много критици го считат за един от най-добрите автори
на къси разкази в света. "Изкуството да се пише е изкуството да се съкращава", смята големият писател.
За краткия си живот от 44 години
Чехов създава около 900 произведения, предимно хумористични разкази, пиеси и повести, които го превръщат в признат класик на световната литература. Книгите му са преведени на повече от 100 езика, а прочутите пиеси "Чайка", "Вишнева градина" и "Три сестри" и до ден днешен
се поставят в театрите по цял свят.
Чехов е роден на 29 януари 1860
година.
Неговото слово е изящното и дълбоко. "Езикът трябва да е прост и
изящен…"
"Ако в първо действие на сцена-

изумителен оркестър!

та виси оръжие, то в последното действие трябва да стреля."
За живота и хората той пише:
"Страшно ми се иска да живея,
иска ми се нашият живот да бъде свят,
висок и тържествен - като небесният
свод. Слънцето не изгрява два пъти
през деня и животът не се дава двукратно - хванете се здраво за останките от вашия живот и ги спасете".
"У всеки от нас има твърде много
винтове, колела и клапани, че да можем да съдим един за друг по първото впечатление или по два-три
външни признака".
"Децата са святи и чисти. Не бива да ги правим играчки на своето
настроение".

Това беше премиерата на "Електра"
от Рихард Щраус на сцената на Софийската опера.
Първото изпълнение на модернистичната творба на Щраус донесе изключителен успех на всички участници в тази
невероятна продукция - една постановка, сътворена по време на пандемия, която дълго време ще се помни. Сложните
условия белязаха целия репетиционен период, премиерата беше отлагана два пъти. Но снощи, при изключително стриктно спазване на противоепидемичните мерки, публиката присъства на историческо
събитие - първото изпълнение на "Електра" в България, и то с изцяло български
солистичен състав. Блестящи Лилия Кехайова, Цветана Бандаловска и Гергана
Русекова в трите главни женски образа
на Електра, Хризотемис и Клитемнестра,
перфектни Атанас Младенов и Емил Павлов като Орест и Егист, великолепно сценично присъствие на петте прислужници
(Виолета Радомирска, Александрина Андреева, Ина Петрова, Силвия Тенева, Румяна Петрова). И още - Силвана Пръвчева и Станислава Момекова, Ангел Христов, Баясгалан Дашням, Ангел Антонов и
Димитър Станчев.
Оркестърът на Софийската опера под
диригентството на Евън-Алексис Крист

показа изключително високо ниво на музициране. Водени от темпераментния маестро и концертмайстора Людмил Ненчев, музикантите изпълниха трудната партитура с очарователни нюанси, цветове
и динамики. Фантастично свирене на
щрайха, както и на всички духови и ударни секции!
И този път постановъчният екип беше международен. Режисьорът Пламен
Карталов прави една почти филмова версия на операта на Щраус, обогатена с
новаторската сценография на Свен Йонке, костюмите на Лео Кулаш и хореографията на Фреди Франдзути. Художественото осветление на Андрей Хайдиняк
допълваше режисьорската концепция и
свърза всички елементи на спектакъла
в изящна линия.
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„Вечната Ана Каренина“ и нейната
екранна съдба
Софи
Марсо

Чуждестранните режисьори винаги са искали да правят филми по руската класика. Те се стремят да преосмислят привичните за руския човек сюжети, като постигат нещо и обратно - много изпускат във филмите си
Акира Куросава, Стенли
Кубрик, Марта Файнс.
"Ана Каренина" е един
от най-екранизираните романи на Лев Толстой. Първият филм е сниман скоро
след смъртта на писателя 1911 г. Дебелият роман се
помества в 15-минутен ням
филм, но до наши дни не е
съхранен. След този факт режисьори от цял свят се обръщат към романите на класика.
В Русия най-известна
става версията на "Ана Каренина" с Татяна Самойлова в главната роля. Сред
зпадните версии нашумява
британският филм от 1948
г. В главната роля блести

Вивиян Ли. Но на нея не
й се удава да предаде целия трагизъм от живота на
Каренина. Според нея Ана
е жизнерадостна и примерна съпруга. Зрителите били очаровани и от тази версия.
Още една известна екранизация заснема през 1997
г. американският режисьор
Бернард Роуз. Ролята на Каренина е поверена на невероятната френска актриса
Софи Марсо. Между филма
и книгата има твърде много
разминавания: в екранния
образ Анна злоупотребява с
успокоителни, а и външно
не прилича на описаната от
Толстой героиня.
Необичаен филм по романа на Фьодор Достоевски снима японецът Акира
Куросава през 1951 г. Режисьорът е мечтал да екранизира "Идиот", в едно интервю казва: "От малък аз обикнах руската литература но

разбрах, че Достоевски е
най-добрият. Дълго мислих
какво мога да направя - от
тази култова книга ще излезе блестящ филм. Достоевски все още е моят любим
писател, единствен правдиво описал човешкото съществуване". Куросава пренася

Кийра
Найтли

действието в Япония, но напълно запазва оригиналния
сюжет. Главният герой е
Киндзи Камеда, или княз
Мишкин.
"Ана Каренина" с Кийра
Найтли е филм по мотиви
на романа, излязъл на екран през 2012 г. Джо Райт

е създал почти театрално
представление - прекрасно,
странно и неприличащо на
останалите филми.
Романът на Толстой е издаден през 1878 г. В литературните кръгове е приет
хладно, но читателите го
обикват, и то по цял свят.

Джон Гришам казва, че 100 години от рождението на Йозеф Бойс идва „Време за милост“ Всички сме артисти
На 3 декември излиза дългоочакваният нов съдебен трилър на Джон Гришам "Време за милост" с логото на издателство "Обсидиан". Джейк Бриганс, героят от "Време да
убиваш", се завръща в нова разтърсваща съдебна драма в
Клантън.
Джейк Бриганс, героят от
"Време да убиваш" и "Сянката на чинара",
отново е в центъра на разтърсваща съдебна
драма. "Време
за милост" ни
връща
към
мястото и незабравимите
образи, които
превърнаха
Джон Гришам
в ненадминатия майстор на
съдебния трилър. Клантън,
щата Мисисипи, 1990 г.
Съдът назначава Джейк
Бриганс за служебен защитник на шестнайсетгодишния
Дрю Гамбъл,
обвинен в убийството на Стюарт Коуфър, местен помощник-шериф и партньор на майка му. Животът в неговата къща е белязан от
скандали, насилие и страх.
Една нощ нещата стигат твърде далече - след дълъг
запой побойникът пребива майката на момчето. Дрю грабва служебния пистолет на Стюарт и сам раздава правосъдие. В южняшкото градче убиецът на служител на закона
и неговият адвокат стават прицел на всеобща омраза. Повечето жители на Клантън искат бърз процес и смъртно
наказание за Дрю.
Но Джейк е твърдо решен да спаси момчето от газовата
камера. Въпреки че така застрашава семейството си, кариерата си и дори собствения си живот. Има време да убиваш и време да раздаваш правосъдие. Дошло е "Време за
милост".

Догодина Германия и
светът честват 100 години от
рождението на художника
Йозеф Бойс.
Допреди броени дни в
столичната галерия "Структура" можеше да се види изложбата "Изкуство и политика - Конфронтации и съжителства" с произведения
от колекцията на ifa - Германския институт за международни отношения, и в
партньорство с Гьоте-институт. Наред с произведенията на Ото Дикс, Герхард
Рихте, Гюнтер Юкер и Хана Хьох, в нея имаше творби на друг легендарен германски художник - Йозеф
Бойс. В Германия ще бъде
отбелязано с редица изследователски проекти и изложби творчеството на Йозеф
Бойс, знак за неговата актуалност и днес. Те ще бъ-

дат обединени и координирани от националната инициатива beuys 2021, чиято
артистична директорка е
Катрин Никълс. Лекцията
на Катрин Никълс ще се
проведе в събота, 5 декември, от 14:00 ч. със стрийминг на живо в You Тube
канала на Гьоте-институт.
Йозеф Бойс (1921-1986) е

германски художник, график, скулптор, преподавател, политик, активист. Заедно с Марсел Дюшан,
Джон Кейдж и Анди Уорхол,
той е един от най-влиятелните художници на 20-и век.
В своето творчество Бойс се
занимава с въпроси на хуманизма, социалната философия и антропологията.

Уди Алън може да снима в Русия
Американският режисьор
Уди Алън смята, че Москва
и Санкт Петербург са възхитителни градове и не изключва, че може един ден да
снима филми в Русия. Санкт
Петербург за него е един от
големите, въодушевяващи и
прекрасни градове.
"След това посетих Москва и се оказа великолепна",
казва Алън. По-рано не е
мислил за снимки в Русия,
защото покани към него не
е имало. Днес той прекарва
времето си в дома си в Ню
Йорк поради обявената пандемия.
Алън е автор на три сборника с разкази - "Странични ефекти", "Квит сме" и "Без
перушина". На български е
известна и подборката "Ако

импресионистите бяха зъболекари".
Актьорите, които са спечелили "Оскар" за роля във
филм на Алън, са Даян
Кийтън, Майкъл Кейн, Мира Сорвино, Даян Уийст, Пенелопе Круз и Кейт Бланшет. Той се вдъхновява от
конкретни актриси и прави
ред филми, все с тях в главните роли. В течение на годините негови музи са: Даян Кийтън, Миа Фароу,
Скарлет Йохансон.
Често е свързван като
част от новата Холивуд вълна от режисьори от средата
на 60-те до края на 70-те години на миналия век. Участва в собствените си филми, обикновено като комик.
Най-известните от неговите

над 50 филма са "Ани Хол"
(1977), "Манхатън" (1979),
"Хана и нейните сестри"
(1986) и "Престъпления и
прегрешения" (1989).
През 2007 г. казва, че
"Спомени от звезден прах"
(1980), "Пурпурната роза на
Кайро" (1985) и "Мач пойнт"
(2005) са най-добрите му
филми.
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Ярослав
ХашекКръстева:
- В лудницата,
Сара-Нора
Най-важно
както и в парламента, всеки
публиката
с нас
говори
каквотода
му бъде
дойде наум
Ярослав Хашек
(1883-1923) е чешки писател. Автор е на много произведения - художествени и публицистични. Най-известната
му творба е сатиричният роман "Приключенията на добрия войник Швейк през Световната война", в който главен герой е мобилизираният в Първата световна война Йозеф Швейк.
Роден е в Прага в
семейството на беден
учител. За участие в политическа демонстрация е изключен от гимназията. От 1903 г. се
отдава изцяло на литературна дейност. Като
юноша обича много да
пътува и за няколко го-

дини обикаля АвстроУнгария (Словакия,
Ун г а р и я , Га л и ц и я,
Южна Полша), Балканския полуостров
(през 1903 г. няколко
седмици пребивава в
България и написва
фейлетон за пътуването си от Никопол до Русе), Венеция, Бавария.
През 1906 г. се присъединява към анархисткото движение. Води редовни лекции пред
група работници и през
1907 г. става редактор
на списание "Комуна".
До началото на
Първата световна война Хашек написва над
1000 разказа. През войната е мобилизиран в
Австро-унгарската армия, но през 1915 г.

преминава фронтовата
линия и се предава на
руснаците. През 1918 г.
постъпва в Червената
армия, става член на
ВКП (б).
В годините на Гражданската война редактира чешки, немски и
унгарски списания. В
края на 20-те години,
поканен от чехословашка делегация, се
връща в родината си.
През 1921 г. започва да
публикува своето найзначимо произведение
"Приключенията на
добрия войник Швейк
през Световната война". Оригиналното издание на романа е богато илюстровано от
чешкия график Йозеф
Лада. С тези илюстра-

е

ции Лада става световноизвестен. От романа
излизат четири части,
но той остава недовършен. На български романът е преведен великолепно от големия славист проф. Светомир
Иванчев.
Ето какви оригинални мисли ни оставя
той:
Скромността краси
мъжа, но истинският
мъж не носи украшения.
Правителство, което
повиши цената на бирата, неминуемо пада
от власт.
След разврата и оргиите винаги идва моралният махмурлук.
Няма мръсни думи,
има мръсни хора.

Рей Бредбъри става известен Зад мислите на Дубравка
Угрешич наднича лисицата
с "Марсиански хроники"
Той не получава висше образование и след
1943 г. започва да се занимава с професионална писателска работа.
Бредбъри пише първото си произведение разказа Pendulum, публикуван през 1941 г. в
съавторство с Хенри
Хъс. Първият му сборник с разкази излиза
през 1947 г., но истинска популярност авторът постига при излизането на сборника
"Марсиански хроники"
(1950). Тази известност
продължава и със следващите му книги.
За себе си той казва:
"Баща ми е Жул
Верн. Хърбърт Уелс е
мъдрият ми чичо. Едгър Алан По е братовчедът ми с крила на
прилеп, когото държим
в таванската стаичка.
Флаш Гордън и Бък Роджърс са ми братя и
приятели. Това е моето
потекло. Като се прибави, естествено, и фактът, че Мери Улстънкрафт, авторката на
"Франкенщайн", ми е
майка."
Рей Бредбъри е носител на наградите
"О'Хенри", "Бенджамин

Франклин", на наградата на Американската
академия, премията
"Гандалф". Той е удостоен с титлата "грандмастер" през 1988 г.
Майка му е шведска имигрантка. Баща
му е работел като кабелен работник за електроснабдяването и телефонните компании.
Дядо му и прадядо му
по бащина линия са
били издатели на вестници. Още от малък
той чете и пише, прекарва много време в
библиотеката "Карнеги"
в Уокигън.
Произведенията му
"Вино от глухарчета"
и "Чувствам, че идва
нещо зло" описват Уокигън, неговия роден
град в щата Илинойс,
под името "Зеления
град", и са отчасти ав-

Популярните
писатели често
са меломани
Много от известните
романисти имат съвсем
обикновен живот, който
често включва вдъхновяваща порция музика.

тобиографични.
Представят го често
като автор на научна
фантастика. Той пише
по този повод: "Като
начало не пиша научна фантастика. Написал съм само една научнофантастична книга и това е "451 градуса по Фаренхайт", която е базирана на реалността. Научната
фантастика е изобразяване на реалното. Фентъзито е изобразяване
на нереалното. Така че
"Марсиански хроники"
не са научна фантастика, а фентъзи. Те са
невъзможни, не разбирате ли? Това е причината, че ще се четат
още дълго време всъщност са гръцки
мит, а митовете имат
качеството да остават
задълго."

Стивън Кинг слуша
Metallica. Кралят на ужаса
е известен с любовта си
към музиката и дори
години наред е списвал
колонка за Entertainment
Weekly. Като се има предвид неговият вечно млад
дух, не е учудващо, че е
създал и своя банда.
Габриел Гарсия Маркес
обичал да слуша "Бий-

Четиво, което засища напълно желанието на ума и богатството на сетивата по
един забележителен
начин. Това е книгата
"Лисица" на Дубравка
Угрешич, изд. "Колибри".
От минните полета на Балканите, през
Централна и Западна
Европа, Русия и Япония, та чак до Гранд
Каньон… От потънали
в забвение имена на
руския авангард, през
Булгаков и Набоков,
та чак до българска народна песен, ни пренася по вълнуващ начин умелата разказвачка.
Наслагват се пластове география, история, литература, традиции и култура. Дубравка Угрешич разсъждава за "това, как
се създават разказите"
и как животът пише
романи, за личностното съществуване като
низ от бележки под линия.
Реално и въображаемо преливат едно в
друго, вплитат се автобиографични мотиви, елементи на есе,
критическа статия,

тълс". Авторът на "Любов
по време на холера"
определено разбира от
музика. Когато го питат
каква музика харесва,
Маркес отговаря:
"Докато пишех "Сто
години самота" в Мексико,
изхабих няколко плочи на
"Бийтълс", които слушах,
за да се стимулирам.
Имам повече плочи от

публицистична проза.
Това мощно жанрово
повествувание удивява с невероятната ерудиция на авторката, с
умението й остро, проницателно и иронично да подлага на "дис е к ц и я" с о ц и а л н и я
свят и човешкия манталитет, с бликащата
оригиналност на асоциациите и хрумванията. И току отнейде

надникне рижа лисица - като символ или
метафора, митично
същество, "тотем на
писателите", като самотен боязлив обитател на запустели места.
Световноизвестната
хърватска писателка от

книги. Аз съм завършен
меломан - единственото
по-добро нещо от слушането на музика е говоренето
за музика".
Истината е, че той не е
единственият, който е
повлиян от Ливърпулската
четворка. Писатели като
Джоан Роулинг и Салман
Рушди също признават, че
са повлияни от творчест-

български произход
Дубравка Угрешич, родена през 1949 г., е автор на романи, есета и
филмови сценарии. По
време на етническите
конфликти в бивша
Югославия в началото
на 90-те години на миналия век избира доброволното изгнаничество и интелектуалната
свобода. "Днес децата
имат много възможности за развлечение. А аз
помня всичко, което ме
е впечатлило за първи
път като дете - книги,
американските филми... Помня първия си
портокал. От малка
имах достъп до неща,
които бяха за възрастни - например местната библиотекарка ми даде "Метаморфозата" на
Кафка, когато бях на
десет, тъй като сюжетът звучал забавно. Не
знам дали беше за добро - моето детство беше сбъркано, хаотично."
Може би настоящето ни е твърде инфантилно? "Да, има подобно явление. "В момента като че ли живеем в едно незряло
време, не смеем да остареем".

вото на "Бийтълс".
Писателката Маргарет
Атууд е канадка и предпочита канадска музика.
Авторката на "Разказът на
прислужницата" казва, че
винаги препоръчва песента Canada's Really Big на
чужденците. Атууд не само
има талантливо перо, но
и изтънчен вкус за музика.
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- Амчи не можа ли
да го уцелиш от първия път?!

Анекдоти
- Моше, верно ли си
дал на крадците всичкото злато и пари?
- Ами да! Завряха ми
поялник отзад, сложиха ми ютия на топките
и ги включиха в контакта.
- И ти, веднага ли ги
даде?!
- Е, не бе, да чакам
да се навърти и сметка на електромера ли?

Вчера един приятел
ме пита:
- Украсявате ли вече за Коледа?
- Абее, аматьор! Аз
вече пия за Трифон Зарезан!
- Тате, един в училище ме нарече гей.
- И преби ли го?
- Не можах, толкова
е сладък...

- Защо си толкова
весел?
- Жена ми избяга с
най-добрия ми приятел.
- Как така? Нали найдобрият ти приятел съм
аз!
- Вече не си ти!
Блондинка лежи в
болница, минава лекар
на визитация:
- Приятно ми е, госпожо, аз съм фашият
лекуващ лекар, а това
е вашата сестра!
- О, боже, докторе!
Не знаех, че имам сестра!
Вчера един младеж
ме покани на "кафе с
райбер"!? Не можах да
разбера това, райбера, за какво ми е?
- Скъпаа? Сакаш ли
да цапнеш една ракийка?
- Не.
- Добре де, сега ти
питай мен.
Учителят пита Иванчо:
- Виж сега, сметката е лесна: в едната
ръка имам 3 бутилки,
а в другата - 2. Какво
имам тогава?
Иванчо:
- Проблем с алкохола.

изневери още преди
седмица, а рога не са
ми пораснали...
- Успокойте се, драги, това са приказки,
измислици...
Мъжът с облекчение:
- Благодаря, докторе,
а аз си помислих, че
калцият не ми достига...
- Кредит може ли да
получим?
- Не!
- В Шенген да влезем?
- Не!
- Електричество да
изнасяме?
- Не!
- Нали вече сме в
ЕС, какво може?
- Можете да си направите гей парад...
- Мила, как се казваше онзи немец, заради когото си изгубих
акъла?
- Алцхаймер!

- Докторе, моят само за секс говори.
- И какво лошо има
в това?
- Ама той само говори, бе!
Сутрин. Мъж, безпаметен след як среднощен запой, излизайки
от банята:
- Скъпа, снощи притесни ли се, като се
прибрах насинен и с
избити зъби?
- А, ти като се прибра, си беше наред!
Баба приспива внучето и му пее приспивна песен…
- Бабо, аз може ли
да спя вече, или още
ти се пее?
Винаги след новините си пускам филм на
ужасите, ей така, да се
успокоя малко!

В автобуса:
- Госпожице, може
ли да видя лицето ви?
- Ми на, гледай!
- Боже мой, колко ви
отива тази маска!
- Летателен уред с
18 букви?
- На баба ти хвърчилото!
- Къде беше две седмици бе, пияницо. Мислех да те обявявам за
издирване!
- Жена, няма да повярваш! Генчо кихна и
две седмици бяхме под
карантина на вилата му.
- Ето, жена ми ми

Том Круз

- Мога ли да ви изпратя?
- Не, съжалявам, аз
съм омъжена!
- Аз също съм женен... и също съжалявам!
- Вуте, оти си у мазето?
- Доле съм и локам
ракия, нали е Лок' даун!
Японски преводач
бил уволнен, след като не успял да се справи с превода от български на диалога:
- Какво правиш?
- Нищо, на работа
съм.
Село в планината.
Звъни телефонът на
кмета:
- Ало, при вас днес
ще дойде депутат от
ГЕРБ да пререже лентата на новия паметник.
Кметът вика разсилния:
- Тичай бързо на площада и гръмни с пушката да уведомиш населението!
Ти ч а р а з с и л н и я т,
вдига пушката: Тряяяс!
Показва се една баба:
- Какво, бре? Хлябът•а ли дойде?
- Не, бабо, ще идва
депутат да открива паметник!
Бабата се връцва и
влиза в къщата. Стои
сам разсилният, почесва се. Вдига пак пушката: Тряяяс! Показва
се същата баба:
- Какво, бре? Да не
е дошъл хлябът?
- Не, бабо, ще идва
депутат!

Мъж влиза в аптеката. Собственичките
са 2 сестри, стари моми, около 40-годишни!
- Имате ли презервативи големи номера?
- Да, имаме номер
48!
- По-големи нямате
ли?
- Да, имаме няколко
останали номер 50!
- Аз бих искал номер
52!
- Един момент да попитам: "Какооо, един
човек търси презервативи номер 52, какво
можем да му предложим?"
- Храна, квартира и
половината аптека!
- Офф, отивам до мола, да си купя "Долче и
Габана".
- Не, отиваш в хола,
да си ползваш Столче
и Дивана.
- Разбрах, че на детската площадка си използвала лоши думички!
- Кой ти каза?
- Едно птиченце
- Мамичката им, а аз
трохички им давах!
Ценоразпис в стоматологична клиника:
- Зъбна пломба - 40
лева.
- Същото, с чисти инструменти - 80 лева.
- Същото, на точния
зъб - 120 лева.
Събота... Генко, жена
му и тъщата му се прибират от семейна сбирка... Генко кара колата,
а жена му постоянно му
пили на главата:
- Генко, намали!!! Много бързо караш...
За да не остане по-назад, тъщата обаче оспорва от задната седалка:
- Глупости, Генко, карай по-бързо, че се влачим като охлюви.
- Генко намали!!! - пищи ядосано жена му.
Генко спрял колата... и
се обръща към жена си:
- Жена, хайде сега да
се разберем. В крайна
сметка кой кара колата,
ти... или майка ти?

приложение
СЪБОТНИК
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Здравеопазването се превърна
във Ватерло за ГЕРБ
Ëèïñàòà íà ðåôîðìè ñòàíà áóìåðàíã ñðåùó
ïðåìèåðà è ïðàâèòåëñòâîòî. Îñíîâíèòå æåðòâè
îáà÷å ñå îêàçàõà ãðàæäàíèòå, ñî÷è ìåñå÷íèÿò
àíàëèç íà Èíñòèòóòà çà ñòðàòåãèè è àíàëèçè
Уверението на правителството, че управлява
коронакризата и не е
загубило летните месеци,
катастрофира в реалността. Страната ни зае
първото място по смъртност в света.
Системата не издържа
и е почти в колапс.
Управляващите не могат
да прехвърлят отговорност на друг, тъй като са
на власт вече 11 години.
Това е цяла епоха и
достатъчно време, за да
се направят реформи.
Нищо такова не се е
случило, а нещата се
влошиха до драматични
последици.
Нереформираната
здравна система рухна
пред предизвикателството,
което изисква организация, планиране и държавна намеса. Дефицитът на
медицински кадри, който
се задълбочи и със
смъртта на лекари и
сестри, не може да бъде
запълнен с инцидентно
отпускане на допълнителни възнаграждения.
Формулата за успех в
пандемията е добро
политическо управление
(лидерство), силно обществено здравеопазване
и дисциплинирани граждани, които имат доверие
на своя елит.
Причина за черните
рекорди (брой на заразени и починали) е отказът
на правителството да
наложи локдаун в България навреме и да проведе масово тестване.
Обществото превключи на режим "Запази се
сам."
Алтернатива на локдауна е масовото тестване,
което в редица страни
показа резултатност
(Италия, Мадрид, Словакия). То дава не просто
моментна картина, но
идентифицира всички
преносители на заразата
и изолира тях и контактните лица.
Антиреформаторската
политика през последните години се обърна като
бумеранг срещу премиера и правителството.
Основните жертви обаче
се оказаха гражданите.
Политическата и
здравна криза се ускориха взаимно и създадоха

риск от икономически и
социални проблеми,
които ще се проявят в
следващите месеци.
Правителството продължава да работи на
системата проба-грешка.
И последните месеци то
изкарва така, както и
целия мандат - скандали,
потушаване на скандали,
раздаване на пари, социално напрежение, никакви реформи.

Цялата стратегия е по
формулата "оцеляване,
оцеляване, оцеляване".
Докато математически
модели очертаваха катастрофални перспективи за
епидемичната ситуация,
премиерът избяга от
реалността там, където
се чувства в свои води в джипката, на строителните обекти, на строежа
на магистралите.
Докато цяла България
говореше за коронавируса (развитие, мащаб,
последствия, здравна
система), Борисов говореше за магистрали.
Частичният локдаун,
стартирал на 27 ноември,
отваря прозорец пред
здравната система.
На фона на други
европейски страни (Германия, Испания, Великобритания, Унгария и
др.), които вече наемат и
обучават кадри за поставяне на ваксините, България отново закъснява.
Процесът се нуждае от
управление и логистика.
Властта рискува нов
провал, който почти
изцяло ще съвпадне с
провеждането на парламентарните избори.
България наложи вето
на Р Северна Македония
за започване на преговори с ЕС, като във вътрешнополитически план
бе постигната висока
степен на консенсус. Вън
от страната обаче българската позиция остана
в изолация.
Екологичният министър Емил Димитров
направи мини революция
в парламента, като предупреди за предстоящи
водни бунтове, хаос в
администрацията и произвол. Кризата бързо бе
затворена след разговор

с премиера, а оставка
подаде един заместникминистър.
Екологичната тема
обаче отново излезе
напред, и то с базисни
проблеми като достъп до
вода, чист въздух. Няма
как да не си на първо
място по смъртност, като
дишаш отрова. Напрежението расте и в тази
посока.
Социалният вектор, по
който правителството
работи предизборно,
започна да произвежда
конфликтни точки.

Тежестта от икономическите последици
се разпределя
неравномерно.
Администрацията
получи дотук само бонуси и никакви негативни
ефекти.
Коронакризата обезсили познатия инструментариум на Борисов, който
може да се нарече "разказ за пари", а опозицията го определя като
"хвърляне на пари от
джипката". Пандемията
изостри въпроса за
ефекта от раздаваните
пари. Не е нормално да
се дават милиони, а
пациентите да губят
живота си вкъщи или на
болничните стълби.
Проектът на ГЕРБ за
нова Конституция, предложен фанфарно като
"рестарт", се сгромоляса,
което бе очаквано.
Конституционните
предложения изиграха
своята роля като отклониха вниманието и спечелиха време за правителството, но принизиха
конституционния дебат до
махленско говорене.
Стана видимо, че
вместо от нова конституция страната имаше
нужда от укрепване на
нереформирания сектор
на здравната система в
условията на безпрецедентна за последните
десетилетия пандемия.
Качеството, а не
броят на депутатите
генерира проблемите на
българското общество.
Мнозинството в Народното събрание работи
на принципа "ако мине".
То невинаги минава, но

Борисов умее да слага маска, така както управлява и здравната система

остава белег за деморализацията на законотворческия процес. След
развихрянето на кризата
през ноември

ГЕРБ се изправя пред
най-тежките избори
от създаването си
насам. Управляващата
партия попадна под
кръстосан огън - част от
обществото задава острия въпрос защо закъсняха мерките, друга къде са компенсациите.
Бившият втори в
ГЕРБ - Цветан Цветанов, вече е във фаза на
открит реваншизъм. Той
се активизира и почти
всеки ден отчита медийно присъствие с остра
критика към бившите си
съпартийци.
БСП предложи алтернативен бюджет, собствени политики и в момента
е единствената формация,
която излиза с предложения за реформа в данъчна политика, икономика,
здравеопазване.
Нинова започна да
изгражда алтернативен
модел на управление.
В сложното уравнение
на глобалната икономика
намаляха основните
неизвестни, които ще
предопределят икономическия резултат през
следващите месеци и
години - ваксината срещу
COVID-19 и изборите в
САЩ - ваксините вече
ще влязат в употреба, а
президентските избори в
САЩ приключиха.
Уникалността на тази
криза не е само в това
какво я причинява и
дълбочината на рецесията. Това е първата икономическа криза, която е
свързана със загуба на
човешки животи, на найважния фактор за икономическото развитие човешкия капитал. За
малките икономики и
тези с демографски
проблеми именно тази
мрачна уникалност ще
чертае дългосрочни

негативни ефекти, които
щедри фискални стимули
едва ли ще компенсират.
Крайното потребление
беше основен двигател
на българската икономика през третото тримесечие, но със спад от 9,3%
спрямо същото тримесечие на миналата година.
Но не е вярно, че вътрешното потребление ще
спаси растежа. Голяма
част от него отива в
спестявания и вносни, а
не местни стоки.
Данните на БНБ
показват нарастване на
депозитите.

Този растеж е само по
отношение на големите
депозити, докато
малките се стопяват
- намаляват буферите
на домакинствата с пониски доходи.
През последните два
месеца на годината не
само че няма да наваксаме, а ще загубим още от
икономиката. Очакваният
от Европейската комисия
спад за най-лошата
икономическа година от
1997 г. насам за България е за 5,1%, който не
отчита втората вълна и
въвеждането на нови
ограничителни мерки.
Пандемията изостри
старите нерешени структурни проблеми на
икономиката и създаде
нови. Отказът да се
правят реформи и провеждането на политика
на даряване и компенсиране, а не на стимулиране на икономиката ще
задълбочи и разшири
икономическите и социални дисбаланси. В
очакване на европейските пари чак през втората
половина на следващата
година и огромните и
неефективни разходи,
планирани в бюджета,
едва ли ще се сбъднат
прогнозите за възстановяване на българската
икономика.

От сайта "Епицентър"
(Със съкращения)
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Снимки Пресфото БТА
Гръцкият министър-председател
Кириакос Мицотакис откри
вчера асансьор, който позволява и на хора с двигателни
увреждания да се изкачват на
атинския Акропол. Същевременно гръцки епидемиолози
настояват Мицотакис да
удължи локдауна в страната до
края на годината. Според тях
намаляването на броя на
заразените не е достатъчно
условие за премахване на
мерките, докато болниците са
претоварени от пациенти с
тежки симптоми на COVID-19.
В последните дни - след месец
на пълна карантина, намаляват
случаите на заразени с
коронавирус. Спад до под т300
случая за денонощие е
регистриран в Атика, Солун,
Серес и Драма.

Съветът
на пазителите на конституцията на
Иран одобри вчера закон, задължаващ правителството да прекрати
инспекциите на ООН на ирански
ядрени обекти и да повиши степента на обогатяване на уран над
ограниченията, предвидени в ядрената сделка от 2015 г., ако санкциите срещу страната не бъдат
облекчени до един месец. В отговор на убийството миналата седмица на водещия ирански ядрен
учен Мохсен Фахризаде, за което
Иран обвинява Израел, доминираният от твърдолинейни депутати
ирански парламент одобри с голямо мнозинство законопроект,
който ще втвърди позициите на
страната по ядрената сделка.

Чехия

Â Ìîñêâà çàïî÷âàò äà çàïèñâàò
çà âàêñèíèðàíå ñðåùó âèðóñà
Ïðåïàðàòèòå ñðåùó COVID-19 èìàò ôåíîìåíàëíè ïåðñïåêòèâè
От днес на сайта на
московския кмет и на
столичната управа започва
записване за ваксиниране
срещу коронавируса. Първи
в Москва ще получат
ваксина лекарите, учителите
и социалните служители.
Пунктовете за ваксиниране
ще започнат работа на 5
декември, съобщи вчера
кметът Сергей Собянин,
цитиран от ТАСС.
Дистанционното записване се въвежда след
съгласуване с правителството на Руската федерация
с цел проверка на огромния механизъм за масово
ваксиниране. От днес
цялата информация по
въпроса ще се публикува
на сайта mos.ru, посочва
Собянин.
В близките седмици,
щом пристигнат по-големи
партиди от ваксината,

списъкът на получателите
ще бъде разширен, добавя
той.
Президентът Владимир
Путин нареди от следващата седмица да започне
масово ваксиниране и
първи да бъдат осигурени с
препарата гражданите от
рисковите групи, припомня
Собянин. В Москва по
думите му е създадена
цялата необходима технологична и организационна
верига за целта, подготвени са складове и хладилни
инсталации, а персоналът е
преминал специално
обучение.
Регионалният директор
на Световната здравна
организация (СЗО) за
Европа Ханс Клуге прояви
сериозен оптимизъм, що
се отнася до ваксините
срещу COVID-19.
Ваксините откриват

възнамерява да отвори в Ерусалим филиал на израелското си посолство, което се намира в Тел
Авив. Новият офис ще бъде открит през първата половина на идната година и ще бъде оглавен от
дипломат, се казва в съобщението на външното министерство в
Прага. В момента Чехия освен посолството си в Тел Авив има и трима почетни консули в Ерусалим,
Ейлат и Хайфа. Преди две години
в Ерусалим бе открит Чешки дом
- национален културен институт.

Властите

в Лос Анджелис обявиха, че въвеждат домашна изолация за всички жители на града заради ръста
на заболели с COVID-19. Според
заповедта, публикувана на сайта
на кмета Ерик Гарсети, "градът е
близо до преломния момент", след
който броят на хоспитализираните пациенти ще надхвърли възможностите на болничния фонд.

Министерството
Хора с маски стоят плътно един до друг, докато чакат влака на
метрото във Франкфурт. Германия ще удължи срока на въведените
заради новия коронавирус ограничителни мерки до 10 януари, съобщи
канцлерката Ангела Меркел след разговори с ръководителите на
германските провинции.

феноменални перспективи
и може да променят значително ситуацията с пандемията, заяви Клуге на
пресбрифинг в Копенхаген,
където е базирана СЗОЕвропа.
Той предупреди, че се
очаква първоначално
доставките да бъдат много
ограничени, и призова

страните да решат кои
групи от населението да
бъдат ваксинирани приоритетно. СЗО вече спомена за "нарастващ консенсус", че първо трябва да
бъдат ваксинирани възрастните хора, медицинските работници и хората с
придружаващи заболявания. ç

на отбраната на САЩ одобри планове за намаляване на американското военно присъствие в Афганистан, които предвиждат военните да запазят две по-големи бази и след съкращаване на числеността им до 2500 души до средата на януари догодина. Решението за намаляване почти наполовина на сегашния контингент от
близо 4500 войници в Афганистан, взето от президента Доналд
Тръмп след изборите миналия месец, беше огласено преди военните лидери да изготвят планове
за изпълнение на съкращаването. Наред с двете по-големи бази
САЩ ще запазят и "няколко сателитни бази".

Íà 94 ãîäèíè ïî÷èíà áèâøèÿò ôðåíñêè ïðåçèäåíò
Âàëåðè Æèñêàð ä'Åñòåí

Жискар д'Естен, който от началото на карантинния режим
живееше в провинциалното си жилище в Отон, Централна
Франция, беше приет в болница за пет дни през ноември
със сърдечна недостатъчност. Преди това, в средата на
септември, той прекара няколко дни в парижка болница
заради леко възпаление на белите дробове.

Бившият френски
президент Валери Жискар д'Естен почина в
сряда вечерта на 94-годишна възраст, заобиколен от семейството
си, предаде АФП, като
се позова на негови
близки. Според тях той
е починал вследствие
на усложнения от
COVID-19. През последните месеци експрезиденът няколко пъти е
постъпвал в болница
заради проблеми със
сърцето.
През 1974 г. центристът Жискар д'Естен става най-младият президент на Петата република. Управлява само
един мандат - до 1981 г.
Неговият аристократичен стил му печели репутация на самоуверен

човек и технократ. След
като губи президентските избори през 1981 г.,
спечелени от социалиста Франсоа Митеран,
Жискар д'Естен дълго
храни надежди да се
върне в Елисейския
дворец, докато не осъзнава, че не разполага
с нужната подкрепа, пише ДПА.
По време на мандата си той предприе действия за модернизиране на страната, прокарвайки значителни социални реформи като разрешаването на абортите по желание на бременната, развода по
взаимно съгласие и понижаването на възрастта за гласуване от 21
на 18 г. Жискар д'Естен
се стремеше да либе-

рализира френската
икономика, подкрепи
големи проекти като
мрежата на високоскоростните влакове Те Же
Ве и градеше имидж на
млад и модерен президент, който е по-близо
до народа от предшествениците си, пише Ройтерс.
Жискар д'Естен създаде близки отношения
с бившия западногермански канцлер Хелмут
Шмит и заедно те положиха основите на единната европейска валута
- еврото, създавайки Европейската валутна система. Той бе инициаторът на годишните срещи на върха на групата
на най-развитите индустриални държави. Година след избирането му

се състои първата от
тях, във формат Г-6:
САЩ, Германската федерална република, Япония, Великобритания и
Франция, като Италия е
поканена на срещата в
качеството си на председател на тогавашната
Европейска икономическа общност. През
1976 г. Италия става официален член заедно с
Канада и се появява
Г-7, а през 1998 г. към
групата се присъединява и Русия (Г-8).
Една от последните
публични появи на
Жискар д'Естен беше
на 30 септември 2019 г.,
на погребението в Париж на друг президент
- Жак Ширак, който беше негов премиер от
1974 до 1976 г. ç
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Не знам как ще се справим физически в оставащите мачове до края
на годината, призна Славиша Стоянович
Славиша Стоянович
дебютира с победа начело
на Левски. Под негово
ръководство "сините"
надделяха с 1:0 при домакинството на Локомотив
(Пд) в отложен двубой от
12-ия кръг на Първа лига.
Единственото попадение на
стадион "Георги Аспарухов"
бе дело на Найджъл Робърта в 35-ата минута от
дузпа. Успехът е първи за
столичани от 19 септември,
когато се наложиха с 3:0
над ЦСКА 1948, след което
последваха пет мача за
"сините" с едва една спечелена точка в първенството.
"Тази победа е страхотно начало за нас. Успяхме
да преодолеем всички
проблеми от последните
месеци. Беше труден мач,
бяхме компактни и дисциплинирани. Не сме в оптимална физическа форма,
но ще трябва да се възстановим за следващия мач
след три дни", започна
наставникът на Левски.

"Дисциплината беше
ключът за успеха. Момчетата дадоха всичко от себе
си, имаше добра комуникация между тях. Второто
полувреме отпаднахме
физически и нямахме
много опции на скамейката, но успяхме да издържим. Доволен съм, имахме
само три тренировки с
тази система и имаме още
много работа. В крайна
сметка обаче изглеждахме
добре. Много трудно е да
се каже, че ще играем с
тази схема до края на
годината. Нека да видим
как се развиват нещата
през декември", продължи
Стоянович.
"Следващият съперник Арда, играе хубав футбол отборите на Киров по
принцип играят добре, още
от времето на Ботев (Пд).
Имат скоростни играчи,
така че отново трябва да
сме дисциплинирани,
защото имаме малко
време за възстановяване.

Íàêðàòêî
Берое е на път да
изпусне една

от звездите си. Става въпрос
за атакуващия халф Гаюс
Макута. Полузащитникът е под
наем при заралии от Брага.
Португалският клуб обаче е
получил добра оферта за
откупуването на национала на
Конго. Макута е преотстъпен
до края на сезона, но с
условието, че при добро
предложение африканецът
може да напусне Берое.
Макута изигра 11 мача в
Първа лига от началото на
сезона, а в тях се отличи с пет
гола и две асистенции.

Славия и Ботев (Пд)
завършиха 0:0

Найджъл Робърта
отбеляза своя първи
гол за сезона

Трудно е да се каже как
ще се справим физически
в останалите мачове. Днес
беше първият път, в който
разбрах и аз нещо за
формата на моите играчи.
Програмата е трудна, ще
трябва ротация, въпреки че
нямаме опции. Надявам се
футболистите да се възстановят добре", допълни
треньорът на "сините".
"Не мога да ви кажа
нищо за трансфер на

Âîëåéáîëèñòèòå íà Áúëãàðèÿ ùå èãðàÿò
íà Ìîíäèàë 2022 â Ðóñèÿ
Мъжкият ни национален тим по волейбол може да се счита за сигурен участник на световното първенство през 2022
година. Това стана ясно, след като бе утвърден новия регламент за класиране на
отборите, които ще играят на Мондиала
в Русия. Международната волейболна федерация (FIVB) публикува подробностите
как ще става това - квалификации няма
да има, а класирането ще е на база резултатите от континенталните първенства, както и от световната ранглиста.
На Мондиала ще участват домакините
от Русия, шампионите от предишното световно (Полша), финалистите от 5-те кон-

:

Òðåíüîðúò íà Ëåâñêè ðàçêðè êëþ÷à
çà óñïåõà ñðåùó Ëîêîìîòèâ (Ïä)

тинентални турнири и 12-те останали найдобри в ранглистата на FIVB към края на
следващата година. България се намира
на 14-о място в световната класация в
момента и ако не се стигне до нещо извънредно в предстоящите 12 месеца, то
"лъвовете" са сигурни за мястото си в Русия.
При жените ситуацията е малко посложна. Регламентът там е същия, но има
една разлика - домакините на световното са два - Нидерландия и Полша. Това
означава, че първите 11 от останали найдобри в ранглистата ще вземат квоти, а
в момента България е на 20-а позиция. ç

Станислав Иванов, защото
не знам, никой от ръководството не е говорил с
мен по темата. Аз обаче
се надявам той да се
включи в състава и да ни
даде още една ценна
опция", заяви сръбският
специалист по адрес на
младия нападател, за
когото се говори, че е
много близо до договор с
американския Чикаго
Файър. ç

в отложен двубой от 11-ия
кръг на Първа лига. Пловдивският тим няма отбелязан гол
като гост от средата на
септември, а в класирането е
на девета позиция с 14 точки.
Славия пък е на предпоследно
място с 9 пункта.

Автобиографична книга
за Георги Велинов

ще излезе на 10 декември.
Творбата описва преживяванията на легендарния вратар на
ЦСКА от 80-те години и е със
заглавие "Моята история".
Книгата е написана от спортния журналист Николай
Александров.

Øàìïèîíñêà ëèãà - 5-è êðúã
Група Е
Краснодар - Рен
1:0
1:0 Берг 72
Севиля - Челси
0:4
0:1 Оливие Жиру 8, 0:2 Оливие Жиру 54, 0:3 Оливие Жиру
74, 0:4 Оливие Жиру 83-дузпа

Класиране
1.
2.
3.
4.

Челси
Севиля
Краснодар
Рен

13-1
6-7
5-10
2-8

13
10
4
1

Група F
Борусия (Дортмунд) - Лацио
1:1
1:0 Рафаел Герейро 44, 1:1 Чиро Имобиле 67 - дузпа
Брюж - Зенит
3:0
1:0 Де Кеталаер 33, 2:0 Ванакен 58-дузпа, 3:0 Ланг 73

Класиране

Áðàçèëñêà ìàãèÿ ïðå÷óïè Ìàí÷åñòúð Þíàéòåä
Пари Сен Жермен взе
реванш от Манчестър
Юнайтед за загубата в Париж. Французите спечелиха с 3:1 на "Олд Трафорд" в
мач от група Н на Шампионската лига. Отборът на Томас Тухел победи след три
бразилски гола. Неймар откри резултата още в шестата минута и се разписа
още веднъж в самия край
на мача. Маркъс Рашфорд
изравни в 32-рата минута за
1:1. Капитанът на ПСЖ Маркиньос отбеляза решителен
гол в 69-ата минута, а секунди по-късно Фред от домакините бе изгонен заради втори жълт картон.
Победата на миналогодишния финалист заплете
групата, тъй като ПСЖ,
Манчестър Юнайтед и РБ
Лайпциг са с актив от 9 точки преди последния кръг. На
8 декември френският тим
приема Истанбул Баксашекир, а Манчестър Юнайтед
гостува на РБ Лайпциг. ç

След успеха
над Манчестър
Юнайтед
Неймар
сподели найголямото си
желание - да
играе отново в
един отбор с
Лионел Меси.
"Искам това
повече от
всичко, за да
получа отново
удоволствието
от играта с
него. Сигурен
съм, че и за
него това няма
да е проблем.
Убеден съм, че
ще го направим още през
следващия
сезон", заяви
Неймар пред
"Марка".
Снимка
Пресфото БТА

1.
2.
3.
4.

Борусия
Лацио
Брюж
Зенит

10-4
9-5
6-8
3-11

10
9
7
1

Група G
Ювентус - Динамо (Киев)
3:0
1:0 Федерико Киеза 21, 2:0 Кристиано Роналдо 57, 3:0
Алваро Мората 66
Ференцварош - Барселона
0:3
0:1 Антоан Гризман 14, 0:2 Мартин Брайтуайт 21, 0:3 Усман
Дембеле 28 - дузпа

Класиране
1.
2.
3.
4.

Барселона
Ювентус
Динамо
Ференцварош

16-2
11-4
3-13
5-16

15
12
1
1

Група H
Истанбул Башакшехир - РБ Лайпциг 3:4
0:1 Юсуф Поулсен 26, 0:2 Норди Мукиеле 43, 1:2 Ирфан
Кахвечъ 45+2, 1:3 Даниел Олмо 66, 2:3 Ирфан Кахвечъ 72,
3:3 Ирфан Кахвечъ 85, 3:4 Александер Сьорлот 90+2
Манчестър Юнайтед - ПСЖ
1:3
0:1 Неймар 6, 1:1 Маркъс Рашфорд 32, 1:2 Маркиньос 69,
1:3 Неймар 90+1

Класиране
1.
2.
3.
4.

Манчестър Юнайтед
Пари Сен Жермен
РБ Лайпциг
Истанбул ББ

13-7
8-5
8-10
6-13

9
9
9
3
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Тв програма - петък, 4 декември

07.30
08.00
09.00
10.00
10.15
11.00
11.15
12.05
12.30
12.45
13.45
14.00
15.30
16.00
16.30
17.15
17.30
18.10
18.30
19.15
20.00
21.00
22.00
22.30
23.15
00.15
01.30
02.30
03.50
04.30
05.50
06.50

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

ÁÍÒ 1
05.15 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Очи в очи с животните - Джендемът
- рай за животните
13.30 Обзор "УЕФА Лига Европа"
14.00 Когато сърцето зове 4 - тв филм /7
епизод/
14.45 Малки истории /п/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Светът на жестовете
16.45 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана
Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 Ужилването - залавянето на Дзагария - тв филм /3 епизод/ (12)
23.00 По света и у нас
23.30 Концерт на Жоана Амендоейра
/Португалия/ - Международен джаз
фестивал - Банско 2020
00.30 Светът и ние /п/
00.45 100% будни /п/
02.40 Култура.БГ /п/
03.40 Извън играта /п/
04.10 Музика, музика /п/
04.40 Когато сърцето зове 4 - тв филм /7
епизод/п/

bTV
05.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3, еп.
15
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - анимация, сериал, еп. 20
06.30 "Лице в лице" /п./
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07.00 "Тази сутрин" - информационно предаване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Черна птица" - сериал,
еп. 18
15.00 "Търговски център" - сериал, с. 15,
еп. 171, 172
16.00 Премиера: "Сестра Бети" - сериал, с.
5, еп. 23
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,
с. 14, еп. 105
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 3,
еп. 118
21.00 "Фермата: Пътят на една мечта" риалити, с. 6
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Стрелата" - сериал, с. 7, еп. 2
01.00 "Опасни улици" - сериал, с. 14, еп. 24
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 87

bTV Action
05.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 3,
еп. 5
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс
Прайм" - сериал, еп. 14 - 17
08.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 3,
еп. 5
09.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 6
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 4, еп. 8
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 17
12.00 "Монк" - сериал, с. 6, еп. 3
13.00 "Опасна зона" - екшън, приключенски, трилър (САЩ, 1994), в ролите:
Стивън Сегал, Майкъл Кейн, Джоан
Чен, Джон Макгинли, Били Боб Торнтън, Ричард Хамилтън и др.
15.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 3,
еп. 6
16.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 7
17.00 "Монк" - сериал, с. 6, еп. 4
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 18
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" сериал, с. 4, еп. 9
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Тредстоун" сериал, еп. 8
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Час пик" - екшън,
комедия (САЩ, 1998), в ролите: Джеки
Чан, Крис Тъкър, Кен Лиънг, Том
Уилкинсън, Крис Пен и др.
00.00 "Тредстоун" - сериал, еп. 8
01.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 18
02.00 "Супергърл" - сериал, с. 4, еп. 9
03.00 "Монк" - сериал, с. 6, еп. 4
04.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 7

bTV COMEDY
05.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
06.00 "Супермаркет" - сериал, с. 3, еп. 13,
14
07.00 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ сериал
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
10.00 "Милионите на Бейли" - комедия,
семеен (Канада, 2005), в ролите:
Дейн Кейн, Лори Холдън, Дженифър
Тили, Тим Къри и др.
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
14.00 "Кухня" /п./ - сериал
15.00 "Младият Шелдън" /п./ - сериал
15.30 "Новите съседи" /п./ - сериал, еп. 2
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно шоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 6, еп. 12, 13
19.00 "На гости на третата планета" - сериал еп. 104
19.30 "Новите съседи" - сериал, еп. 3

Повишаване на температурите
Днес минималните ще са от около минус 1, минус 2 на запад до
плюс 4-5 градуса в източните райони, където ще се появи и усилва
до умерен вятър от югоизток. Ще бъде облачно, на места в западните
и южни райони ще превали дъжд. Дневните температури в източната
половина и северно от планините ще достигнат 9 до 13 градуса. В
западната половина на страната ще са до 6-8 градуса. Привечер и
преди полунощ преваляванията ще спират.
В събота и неделя ще бъде доста топло за декември, с положителни минимални температури в цялата страна и дневни стойности от
около 10 на запад до 16-18 градуса на места в източните райони и
северно от планините, където ще духа южен вятър. Възможно е на
места там температурите да доближат и 20 градуса.
Облачността ще се увеличава и вплътнява и в неделя от запад ще
започнат превалявания от дъжд, които през нощта срещу понеделник
ще обхванат западната половина на страната. На отделни места не е
изключено да прегърми. В понеделник вятърът ще се ориентира от
изток, а температурите ще се понижат с няколко градуса, но ще
остане значително по-топло от обичайното за декември.

ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ
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София 1301
ул. „Позитано“ 20А
факс 944-26-26
email - vestnik_zemia@abv.bg;
zemia_core@abv.bg
web - zemia-news.bg
bTV Cinema, 23.30 ч., "Съседското момче" психотрилър, в ролите: Дженифър Лопес,
Райън Газман, Кристин Ченоует, Джон Корбет,
Бейли Чейс, Иън Нелсън и др. [16+]
21.00 "Младият Шелдън" - сериал, с. 2, еп.
11, 12
22.00 "Кухня" - сериал, с. 2, еп. 19, 20
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 7, еп. 16, 17
00.00 "Свекървище" - комедия, романтичен
(САЩ, Германия, 2005), режисьор
Робърт Лукетич, в ролите: Дженифър
Лопес, Майкъл Вартан, Джейн Фонда, Уанда Сайкс, Адам Скот, Моне
Мейзър, Ани Парис, Уил Арнет, Илейн
Стрич и др.
02.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Кухня" /п./ - сериал

bTV Cinema
06.00 "Добрият доктор" /п./ - сериал, еп.
17, 18
08.00 "Събудих се в Мексико" - приключенски, комедия (САЩ, 2014), в ролите:
Адам Пали, Ти Джей Милър, Томас
Мидълдич, Шанън Уудуърд, Алисън
Бри, Роза Салазар и др.
10.15 "Добрият доктор" - сериал, с. 2, еп.
1, 2
12.30 "Шпиони: За общото благо" - екшън,
трилър (Великобритания, 2015), в
ролите: Кит Харингтън, Питър Фърт,
Дженифър Ийли, Майкъл Уайлдман,
Тапънс Мидълтън, Тим Макинърни
14.45 "В кадър" - рубрика
15.00 "Последните елхички" - комедия (Русия, 2018), в ролите: Иван Ургант,
Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев,
Елена Яковлева, Юлия Александрова, Даниил Вахрушев и др.
17.00 "Коледна хижа" - семеен, романтичен, драма (тв филм, Канада, 2019),
в ролите: Ерика Дюранс, Робин Дън,
Елва Мей Хувър, Мика Калиш и др.
19.00 "Как да си дресираш дракон 2" анимация, фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, 2014), режисьор Дийн
Деблоа
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Мисията невъзможна 2" - трилър,
екшън (САЩ, Германия, 2000), в
ролите: Том Круз, Дугрей Скот, Танди
Нютън, Винг Реймс, Ричард Роксбърг, Брендън Глийсън, Раде Шербеджия, Доминик Пърсел и др.
23.30 "Съседското момче" - психотрилър
(САЩ, 2015), в ролите: Дженифър
Лопес, Райън Газман, Кристин Ченоует, Джон Корбет, Бейли Чейс, Иън
Нелсън и др. [16+]
01.15 "Момичето с всички дарби" - екшън,
приключенски (САЩ, 2016), в ролите: Джема Артъртън, Пади Консидайн, Глен Клоус, Сениа Нануа [16+]
03.45 "Краят на смяната" - екшън, криминален (САЩ, 2012), в ролите: Джейк
Джиленхол, Майкъл Пеня, Ана Кендрик, Натали Мартинес и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.30 "Специален отряд" - сериал, сезон 1
/п/
06.30 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"
- сериен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично
шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Игри на волята: България" (премиера) - риалити, сезон 2, финал
22.30 "Братя" (премиера) - сериал, финал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Военни престъпления" - сериал, сезон 15
00.30 "Специален отряд" - сериал, сезон 1
01.30 "Женени с деца" - ситком, сезон 11
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
04.30 "Остани с мен" - сериал /п/

Êèíî Íîâà
06.15 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 7 /п/
07.10 "Апетит за любов" - романтична комедия с уч. на Тейлър Кол, Андрю
Уокър, Али Милс, Маркъс Роснър и
др. /п/
09.00 "Мъжко момиче" - семеен филм с уч.
на Макензи Вега, Сал Стауърс, Тон
Мейдън, Грег Пероу и др. /п/
11.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк"
- сериал, сезон 7
12.00 "Моят таен милионер" - комедия с уч.
на Шобан Уилямс, Стив Лънд, Али
Бертрам, Адам ДиМарко и др. /п/
13.40 "Лято в града" - романтична комедия
с уч. на Джулиана Гил, Марк Бендейвид, Стив Джеймс, Наташа Хенстридж, Вивика А. Фокс и др.
15.30 "Двестагодишен човек" - комедия с
уч. на Робин Уилямс, Ембет Дейвидс,
Сам Нийл, Оливър Плат и др. /п/
18.15 "Автомобил 19" - екшън с уч. на Пол
Уокър, Найма Маклийн, Лейла Хайдариан и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 6
21.00 "Пепеляшка" - семеен филм с уч. на
Кейт Бланшет, Лили Джеймс, Ричард
Мадън, Хелена Бонъм Картър, Софи
МакШийра , Холидей Грейнджър, Стелан Скарсгард и др.
23.10 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 6 /п/
00.00 "Бърз или мъртъв" - уестърн с уч. на
Шарън Стоун, Джийн Хекман, Ръсел
Кроу, Леонардо Ди Каприо и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 231
ВОДОРАВНО: "Голямата работа". Дирак (Пол). Талев (Димитър). Бетон. Кеб. Сопа. Нев. "На лов". Гон.
Тир. Танатар (Севастиан). Ба. Цафара. "Ана не". Кит.
Тиранин. "Да". Тол. Нинон. Пит (Брад). Мерак. Нал.
Леха. Инар (Франсоа). Миликан (Робърт). Па. Иригатори. Митеран (Франсоа). Тинос. "Леман". Лян. Кето
("Кето и Коте"). Рил. ПАН АМ. Зов. Нит. Капитал. Ма.
Камина. Адамо (Себастиано). Нат. Негован. "Ти". Нок.
Ротан. Гол. Парад. Сан. Лари.
ОТВЕСНО: "Годениците". АМЕРИКАНА. Литератори.
Имитатор. Сяров (Димо). Ланитал. КА. Ман (Хайнрих). Тат. Карен. "Кин". ДАК. Нарин. "Рир". Панер.
Канарин. "Галапагос". Канела. Ана Маняни. Ота (Йоко). Ботанолит. Натаван (Хуршидбану). Бат. Ванин
(Василий). ЛОТ. Мадан. Бас. Ран. Лирик. Лан (Мишел. Полог. Пекинез. "Га". "Те победиха". Отомотор.
Савана. Атанасова (Сидония). "Или".

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.
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Младежки театър
"Николай Бинев" не се
отказва от мисията си да
поддържа българския
театър, култура и изкуство
в трудните мигове на
настоящата ситуация.
"Дълбоко вярваме, че найхубавите, забавни и
запомнящи се спектакли
са тези, които сякаш
вървят срещу течението и
срещу съдбата. "Съблечи
се за вечеря" поставя
пред нас различни препятствия. втората премиера на този прекрасен
спектакъл е на 10 декември от 19.00 ч. Комедия, на

която всички любители на
ефирния хумор и стилното
забавление трябва да се
насладят.
Автор на пиесата
"Съблечи се за вечеря" е
французинът Марк Камолети (1923-2003), написал
повече от 40 пиеси, поставяни в над 55 държави по
света. Само в Париж са
изиграни над 20 хиляди
представления на спектакли по негови пиеси.
Най-играната френска
пиеса според "Книгата за
рекорди на Гинес".
Можем да се насладим
на играта на Александър

Александър Байтошев - "Свещената гора", изд. "Жанет 45"
Владимир Левчев - "Писмо в небето", изд. "Жанет 45"
Димана Йорданова - "Писма до
Ния, която не родих", изд. "Жанет
45"

Ôåñòèâàëúò "Çëàòåí ðèòîí"
ùå ïðåìèíå îíëàéí
25-ото издание на фестивала за българско документално и анимационно
кино "Златен ритон" ще
представи онлайн и безплатно най-новите филми от
4 до 10 декември.
Екипът на фестивала успя да преформатира организацията и промяната на
събитията от присъствени в
дигитални, за да съхрани
връзката между публиката
и киното.
Организатор на събитието е Националният филмов
център, с подкрепата на Министерството на културата
и Община Пловдив.
"Златен ритон" ще бъде
открит онлайн на 4 декемв-

ри от 19 часа с кратка церемония, в която ще бъде
представена състезателната програма и показана
копродукцията "Берлин. Да
прескочиш стената" с режисьор Жан Бержерон, съпродуцент Костадин Бонев,
с финансовото участие на
Националния филмов център.
"В конкурсната програма
на фестивала са селектирани 12 анимационни и 24 документални филма, произведени както с подкрепата на
Националния филмов център, така и с частни средства в последната година",
разказа директорът на НФЦ
Жана Караиванова. ç

"Êðàñîòàòà íà íàèâèçìà"
â ãàëåðèÿ "Äÿêîâ"

"Красотата на наивизма" - така се нарича съвместната изложба на двама известни, утвърдени и обичани български художници наивисти - Кирил и Стоян
Божкилови, която ще бъде открита в галерия "Дяков".
Изложбата е посветена на
предстоящото Рождество Христово и с нея галерията ще пос-

рещне новата 2021 година.
"В огромното поле на наивистичната живопис Кирил и Стоян
Божкилови са намерили своя
собствен почерк, творчески изказ и утвърдено място", коментира галеристката Анна Дякова.
Изложбата "Красотата на наивизма" може да бъде видяна
до края на януари 2021 г. ç

Íàêðàòêî
Мария Илиева влиза
в сериал

Българската национална
телевизия снима сериала
"Порталът", в който главна
роля ще има Мария Илиева.
Певицата ще изиграе Йорданка Христова, а филмът
разказва за една разходка
във времето, която преживяват двама мъже. По сериала
работи Илиян Джевелеков режисьор на едни от найпопулярните български филми
като Love.net и "Вездесъщият".

Две детски пиеси радват
малките в Ловеч

Хаджиангелов, Ния Кръстева, Юлиян Петров,
Гергана Христова, Весели-

на Конакчийска и Георги
Гоцин. Режисьор - Венцислав Асенов. ç

Íàöèîíàëíèÿò ëèòåðàòóðåí êîíêóðñ "Èâàí Íèêîëîâ" - íîìèíàöèè
10 книги са номинирани за Националната награда за поезия "Иван
Николов 2020". Тази година в Националния литературен конкурс
"Иван Николов" се състезаваха общо 47 книги от 23 издателства. Номинациите на журито са:

:

Ìëàäåæêèÿò òåàòúð ïðåäëàãà
"Ñúáëå÷è ñå çà âå÷åðÿ"

Златозар Петров - "Машини",
изд. "Жанет 45"
Людмила Миндова - "Дървото на
спомена", изд. "Ерго"
Надежда Радулова - "Малкият
свят, големият свят", изд. "Жанет 45"
Наталия Иванова - "Човек с би-

нокъл", изд. "Арс"
Радослав Чичев - "Светкавици",
"Издателство за поезия ДА"
Рене Карабаш - "Братовчедката
на Зорбас", изд. "Жанет 45"
Роберт Леви - "Anemoia", изд.
"Лексикон". ç

Драматичният театър в Ловеч
ще зарадва малките зрители с
две детски пиеси през
декември, информират от
пресцентъра на общината. На
5 декември от 11.00 ч. в
камерната зала актьорите ще
представят "Коледна бъркотия", а на 6 декември, също
от 11.00 ч., малките почитатели на театралното изкуство
ще имат възможността да
видят "История с призраци" спектакъл по "Коледна песен"
на Чарлз Дикенс. Представленията ще се състоят при
спазване на всички противоепидемични мерки.

