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за преодоляване на
демографската криза

Ì

одернизацията на икономиката, повишаването на
качеството в образованието, гарантирането на
сигурността на гражданите и възвръщането на
чувството за справедливост в обществото са сред
най-важните стъпки, заяви държавният глава.
Последователните социално-икономически
политики, ориентирани към младите и уязвимите,
са необходимост за преодоляване на демографската
криза в България. За да постигнем демографска
устойчивост, трябва да създадем благоприятна
среда, която разкрива перспективи за развитие на
младежите и всички уязвими социални групи,

заяви държавният глава Румен Радев, който се
срещна с д-р Наталия Канем, заместник генерален
секретар на ООН и изпълнителен директор на
Фонда на ООН за населението. На срещата присъства и вицепрезидентът Илияна Йотова, съобщи
пресцентърът на президентството. Срещата се
състоя преди домакинството на нашата страна на
международна конференция, посветена на демографската устойчивост, с участието на представители
на страни от Европа и Централна Азия, която ще
се проведе под патронажа на държавния глава
Румен Радев.
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Кметове на БСП обсъдиха с ръководството на партията належащите проблеми пред
общините с оглед
здравната, икономическата и социалната
криза. Работната група "Регионално развитие", определена за
преговори за правителство, запозна градоначалниците с дискусията с другите партии. Обсъдени бяха и
предложения за бюджетa за 2022 г. Кметовете направиха предложения за промени в
ЗУТ и ЗОП в новото
Народно събрание. Те
изразиха становища
по редица наболели
въпроси като общинско здравеопазване,
междуселищен транспорт, ВИК сектор, повишаващите се цени
на енергоносителите,
реалната финансова
децентрализация. Техните предложения ще
залегнат в законодателните инициативи в 47то Народно събрание.
"Трябва да се помогне на местната власт,
която е най-близо до
хората и поема първите удари в кризата, и
БСП може да е социалният гарант за това", заяви Корнелия
Нинова. ç

Ëàâðîâ: ÑÀÙ íåïðåêúñíàòî ðàçïàëâàò
èñòåðèÿ ïî ðóñêèòå ãðàíèöè
САЩ обградиха Русия от всички страни с
военни бази и разпалват истерия, каза руският външен министър
Сергей Лавров пред
участниците в годишната научна програма
"Диалог за бъдещето".
Според него "фактът, че
САЩ са обградили Русия от всички страни
със своите военни бази, вероятно вече е нещо, което всеки ученик

знае, и въпреки това
тази истерия непрекъснато се раздухва по руските граници", пише
Епицентър.
"В Азиатско-тихоокеанския регион, където
доскоро преобладаваха
положителни, конструктивни, обединяващи
тенденции, тенденции за
търсене на консенсус и
компромис, се въвеждат
схеми на открита конфронтация за сдържане

на някои страни от други страни", каза Лавров. "Сега президентът
на САЩ Джо Байдън
свиква среща на върха
"на демокрациите". Абсолютно самоволно дефинира списъка от 110
държави - това повдига огромен брой въпроси, като идеята за самата среща на върха на
демокрациите, която
предполага... самоприсвоеното право от Ва-

шингтон да определя
кой е демократ и кой не.
Защо точно демокрацията в американския
смисъл трябва да се
разглежда като идеалната форма на социална
организация?", каза
Лавров. ç
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процента поскъпо парно от
Нова година
поискали
топлофикациите!? Браншовият им шеф Кремен
Георгиев обосновал
искането не само с
повишаването на цените
на газа на международните пазари, но и с мотива,
че топлофикациите… не
можели да извършват
социална дейност. Пазарът си е пазар - това е
благовидното оправдание
на неизброимите мъки на
народа от времето на
българския преход непосилните и постоянно
увеличаващи се цени, на
спекулата, на диктата на
банките и фирмите за
бързи кредити, на терора
на ЧСИ-тата и колекторите, на доплащанията в
болниците, на мизерните
пенсии и детски надбавки, на орязването на
социални привилегии и
права.
Но нека се върнем на
топлинния цинизъм на
браншовика Кремен. Той
много напомня думите на
един колега, само че
туристически, който след
случая с безпричинно
пребита от пиян и
дрогиран шведски турист
камериерка бе поискал
медиите да мълчат, за да
не изпуснем шведския
пазар.
Не, господин браншовик, отоплението на
народа през зимата не е
СПА курорт, а елементарно човешко право - като
това да дишаш, да
живееш, да имаш право
свободно да изразиш
волята си. Защото без
отопление през зимата
можеш да се разболееш
(да не говорим, че около
нас върлува пандемия),
можеш и да умреш. И
стотици самотни, възрастни, безработни и болни
хора - наши майки и
бащи - всяка зима
наистина умират от
бедност - без ток и
отопление… Няма да
хванем вяра на пазарните
вопли на "Топлофикация",
докато с очите си не
видим как, когато газът
падне, ще паднат и
цените на топлото, докато
не видим топлинните
босове от солидарност да
се откажат от космическите си заплати и
луксозните си имоти.
Ето една реална и
актуална червена линия
за новите министри - да
озаптят със закони и
действия несекващия
апетит на монополите, за
да дадат глътка въздух на
хората!
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Последователните
социално-икономически
политики, ориентирани
към младите и уязвимите,
са необходимост за
преодоляване на демографската криза в България. За да постигнем
демографска устойчивост,
трябва да създадем
благоприятна среда, която
разкрива перспективи за
развитие на младежите и
всички уязвими социални
групи, заяви държавният
глава Румен Радев, който
се срещна с д-р Наталия
Канем, заместник генерален секретар на ООН и
изпълнителен директор на
Фонда на ООН за населението. На срещата присъства и вицепрезидентът
Илияна Йотова, съобщи
пресцентърът на президентството. Срещата се
състоя преди домакинството на нашата страна на
международна конференция, посветена на демографската устойчивост, с
участието на представители на страни от Европа и
Централна Азия, която ще
се проведе под патронажа на държавния глава
Румен Радев. Българският
президент отличи значимия принос на Фонда на
ООН за населението за
постигането на Целите за
устойчиво развитие на
ООН с хоризонт до 2030 г.
България е сред страните
със сериозни демографски

Ìîäåðíèçàöèÿòà íà
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ãðàæäàíèòå è
âúçâðúùàíåòî íà
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ñòúïêè çà
ïðåîäîëÿâàíå íà
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â äåìîãðàôñêî
îòíîøåíèå, çàÿâè
äúðæàâíèÿò ãëàâà
проблеми, които произтичат
от емиграцията на много
млади хора и последващо
отчитане на високи нива на
застаряване на населението
в страната, заяви Радев. По
думите на държавния глава
модернизацията на българската икономика, повишаването на качеството в образованието, гарантирането
на сигурността на гражданите и възвръщането на

чувството за справедливост в обществото, са
сред най-важните стъпки
за преодоляване на
предизвикателствата в
демографско отношение.
Д-р Канем открои
различни предизвикателства пред България,
както и усилията на
институциите да поставят във фокуса на общественото внимание

проблемите пред устойчивото демографско
развитие. Тя оцени високо и инициативите на
президентската институция, насочени към оказването на подкрепа за
млади хора в неравностойно положение и
осигуряване на достъп до
своевременно лечение и
специализирана помощ
за нуждаещи се деца.ç
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Задържаха стрелеца от
Хасковско
Задържаха издирвания
тежковъоръжен мъж от
Хасковско, научи "Нова
телевизия". Той е бил открит на
40 км от с. Сърница. В
понеделник в 18:40 ч. възникнала разпра между 43-годишен
мъж и 55-годишен негов съсед.
По-възрастният извадил
незаконната си самоделна
пушка, произвел изстрел и
след това избягал в близката
гора. Разпрата била заради
животни, преминаващи през
градина. Жена е пострадала
леко - имала порезна рана от
нож. Впоследствие той
произвел и изстрели, след
което се укрил в гориста
местност. Оръжието му е бойно
и незаконно, обясни шефът на
ОДМВР - Хасково. Повече от
150 полицаи издирваха 55годишния мъж в продължение
на няколко часа. Той е бил
съден за кражби и за притежание на взривни вещества без
разрешение преди години.

62 % от най-малките
ученици в област Перник
са в класните стаи
62 процента от учениците от
първи до четвърти клас в
област Перник са се върнали в
класните стаи, съобщи БНР. От
възстановяването на присъствената форма на обучение досега,
броят им е нараснал почти два
пъти, съобщиха от Регионалното
управление на образованието.
Заради по-късната доставка на
щадящите тестове присъствената форма на обучение в
Пернишко бе възстановена на
16 ноември. Вече 2285 деца
учат в училище, 176 от тях са
със сертификати, останалите се
тестват периодично. В 18
училища в класните стаи са се
върнали всички паралелки, като
в начално училище "Архимандрит Зиновий" в Радомир почти
100 процента от учениците се
обучават присъствено.

Îòêðèõà äåâåòíàäåñåòîòî èçäàíèå íà "Áúëãàðñêàòà Êîëåäà" â ïîäêðåïà
íà äåöàòà, íóæäàåùè ñå îò ñïåøíà ïîìîù è èíòåíçèâíî ëå÷åíèå
Години наред "Българската Коледа" допринася за утвърждаване на дарителските традиции в
страната и е доказателство, че можем да бъдем обединени и да живеем в хуманно общество. Дава
ни надежда, че заедно можем да
направим така, че България да има
едно по-добро бъдеще, заяви президентът Румен Радев в детското
отделение на Клиниката по очни
болести към Университетската
многопрофилна болница за активно лечение "Александровска" в
София. В присъствието на лекари, деца и родители държавният
глава обяви старта на деветнадесетото издание на благотворителната инициатива "Българската Коледа", която се провежда под негов патронаж, съобщи пресцентърът на държавния глава. Президентът беше придружаван от
съпруга си Десислава Радева.
Държавният глава подчерта, че с
подкрепата на цялото ни общество, с усилията на лекарите и със
своята прозрачност и ефективност
"Българската Коледа" се е превърнала в кауза, която се ползва с
огромна обществена подкрепа и

доверие. Благотворителната инициатива изостря и общественото внимание към проблемите и политиките към детското здравеопазване
в страната. Благодаря ви за всеотдайността и грижите към малките
пациенти, за високия професионализъм и волята, която проявявате
всеки ден във вашата трудна и изключително благородна професия,
обърна се Радев към присъстващите лекари. Кампанията, която ще
продължи през цялата следваща година, е под наслов "Дари надежда
на дете в беда". Президентът посочи, че новото издание на инициативата е в подкрепа на децата,
които се нуждаят от спешна помощ и интензивно лечение. Основната цел на "Българската Коледа"
кампания 2021/2022 е да подпомогне подобряването на диагностично-лечебния процес с осигуряването на медицинска апаратура за
детски клиники и отделения в цялата страна. Това ще разшири и
възможностите на лекарите в България да прилагат съвременни методи на лечение. Благодарение на
проявената съпричастност на хиляди добродетелни българи, осем-

надесетото издание на "Българската Коледа", посветена на децата с тежки хронични заболявания, разполага с бюджет от 1
850 000 лв. Подпомогнати са
500 деца за осъществяване на
диагностика, лечение и рехабилитация. В процес на доставка

е медицинска апаратура за 27 лечебни заведения от цялата страна. "Особено сме доволни, че успяхме да осигурим съвременен
високотехнологичен апарат - RED
Digital Саmеra, специално за детското отделение на Клиниката по
очни болести към УМБАЛ "Алек-

сандровска", подчерта президентът Радев. Държавният глава изрази надежда, че благодарение
на усилията на лекарите и на високотехнологичната апаратура
все по-малко деца ще бъдат изложени на риск от ретинопатология, усложнения на по-късен
етап от развитието и възможна
загуба на зрение.
Президентът и неговата съпруга разговаряха с ръководството на УМБАЛ "Александровска".
В срещата участваха директорът
на болницата д-р Атанас Атанасов, доц. д-р Александър Оскар
- началник на Клиниката по очни
болести, доц. д-р Галина Димитрова - ръководител на Детското
очно отделение, и проф. д-р Ива
Петкова. В рамките на срещата
представителите на ръководството на лечебното заведение споделиха големия интерес на млади лекари към специализация в
болницата. Сред акцентите в разговора между държавния глава и
медицинските специалисти бе и необходимостта от подобряването на
материалната база на болницата
и на отделните клиники в нея.ç
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Кметът на Стара Загора Живко Тодоров стана поредният градоначалник от ГЕРБ, който е проверяван по сигнали за нарушения. Служители на КПКОНПИ извършват проверка в Община Стара Загора. Поводът е постъпил
сигнал за нарушения при две обществени поръчки на общинско
дружество "Тролейбусни и автобусни преводи" ЕООД, финансирани по ОП "Регионално развитие 2007-2013г." и ОП "Околна
среда 2014-2020 г.", съобщават
от Антикорупционната комисия.
Обществените поръчки са за
доставка на 55 нови дизелови
автобуса (висок енергиен клас)на
обща стойност 35 639 108 лева,
както и на 33 нови електрически автобуса, заедно с 18 нови
зарядни станции и 2 трансформаторни станции, на обща стойност 49 103 999 лева. Първата
обществена поръчка е приключила с избор на изпълнител и
доставка на дизелови автобуси.
По втората също е сключен договор за доставка с извършени

начални плащания. Възложител
на поръчката е общинското дружество, като в състава на комисията за избор са участвали ръководни длъжностни лица от общинската администрация.
От КПКОНПИ проверяват дали длъжностни лица, включително и лица, заемащи висши пуб-

лични длъжности, са получавали
материални облаги, за да изберат конкретен изпълнител.
От Комисията са установили
сходство при постъпилите данни
за извършени неправомерни действия от страна на длъжностни
лица, както при провежданата поръчка във Варна (с кмет Иван

Портних - също от ГЕРБ) на стойност 85 милиона лева, така и при
провежданите поръчки в Стара
Загора, на обща стойност над 84
милиона лева. Проверките касаят доставка на превозни средства за нуждите на градски транспорт.
Миналата седмица служебният министър на правосъдието Иван
Демерджиев пък обяви, че три досъдебни производства срещу бившия кмет на Пловдив Иван Тотев
са прекратени преди изборите за
45-о народно събрание.
През март тази година две от
делата са прекратени едновременно, а през април е прекратено и третото, което Демерджиев
определи като странно. Делата
са от 2016, 2018 и 2020 година.
ЗЕМЯ припомня, че Живко Тодоров е един от най-младите депутати от ГЕРБ, избиран е за шеф
на Комисията по външна политика и сигурност в НС, както и е
член на Изпълнителната комисия
на ГЕРБ. Кмет на Стара Загора е
вече трети мандат.ç

ÁÑÏ: Óòâúðäåíà åâðîïåéñêà ïðàêòèêà å äà
ñå ïîäïèøå ÿñíî êîàëèöèîííî ñïîðàçóìåíèå
Îáùî å æåëàíèåòî äà èìà
ðàáîòåùî ïðàâèòåëñòâî,
êàòåãîðè÷íè ñà îò "Ïîçèòàíî" 20
"Нормалната международна практика е първо
да се подпише коалиционно споразумение и след
това да се водят разговори за министерски постове. В една бъдеща коалиция трябва да е ясно кой
какви отговорности поема
и какви възможности в
процеса на управление
има". Това заяви в ефира
на БНТ избраният за
народен представител от
"БСП за България" проф.
Румен Гечев. По думите
му разработването и
подписването на такова
споразумение е задължително. Според него първото е трябвало да се види
кои са различията и кои

са общите цели. "Ако в
общите цели нямахме
същстствени различния,
има различия в инструментите и тактиката, които
се предлагат, за чия
сметка ще бъде постигането на тези цели и кой
какви интереси защитава
в българското общество",
подчерта социалистът.
Той посочи, че за това
и парламентът е многолик,
защото всяка партия
представлява различни
групи от обществото.
Проф. Гечев бе категоричен, че е трябвало
първо да се обсъдят
програмите, да се види
общото и различното, да
се обсъди дали може да

се преодолее различното
и да се подготви коалиционното споразумение. По
думите му има желание за
съставяне на редовно
правителство според
партиите, участвали в
преговорите.
Гечев коментира, че
едва след подписване на
споразумението ще се
реши според парламентарната тежест на всяка

партия колко министерски
кресла тя ще получи и ще
се говори за съответни
имена. "Основното трябва
да е капацитетът на
съответния кандидат и
дали той има необходимия
опит и качества да осъществи политиката, зад
която стои коалицията, не
само неговата партия",
заключи проф. Румен
Гечев.ç



Îùå åäèí çíàêîâ êìåò íà ÃÅÐÁ
ðàçñëåäâàí çà êîíôëèêò íà èíòåðåñè

ÇÅÌß

Íà òîçè äåí

Събития
 1145 г. - Започва Вторият
кръстоносен поход.
 1835 г. - Ханс Кристиян
Андерсен издава първата си
книга с приказки.
 1887 г. - Британският
писател Артър Конан Дойл
публикува разказ, в който за
първи път главен герой е
детективът Шерлок Холмс.
 1891 г. - Американецът
Джеймс Нейсмит изобретява
играта баскетбол.
 1913 г. - В автомобилните
заводи "Форд" е пусната
първата поточна линия.
 1943 г. - Втората световна
война: в Техеран (Иран) е
закрита конференцията на
държавните лидери от
Антихитлеристката коалиция
Франклин Рузвелт, Уинстън
Чърчил и Йосиф Сталин.
 1944 г. - България във
Втората световна война:
започва Вторият период на
водената срещу нацистка
Германия Отечествена война
на България 1944-1945 г.
Родени
 1761 г. - Мадам Тюсо,
създателка на музея на
восъчните фигури в Лондон
 1792 г. - Николай Лобачевски, руски математик
 1896 г. - Георгий Жуков,
съветски военен и държавник,
маршал, най-изявеният
пълководец на Великата
отечествена война, четири
пъти герой на Съветския съюз
 1896 г. - Петко Стайнов,
български композитор
 1925 г. - Любомир Кабакчиев, български актьор
Починали
 1825 г. - Александър I,
император на Русия
 1973 г. - Давид Бен-Гурион,
първиминистър-председател
на Израел
 2009 г. - Петко Йотов,
български полковник, военен
историк

Ñ ÷îâåøêà áëàãîäàðíîñò êúì ëåêàðèòå îò ÓÌÁÀË "Ñâ. Àííà"!

На 17 ноември късно вечерта
след проява на симптоми на COVID19 бях приет по спешност в болница "Света Анна" (по-известна сред

народа като Окръжна болница) в
София. Усложнението от вируса,
който в течение на 3-4 дни коварно бе давал симптоми, много раз-

лични от познатите ни за коронавируса, се оказа тежка двустранна бронхопневмония, която налагаше задължително болнично лечение. Днес, две седмици по-късно, когато вече съм у дома, възстановявайки се в рамките на задължителната карантина, мога да
направя равносметка и оценка на
събитията и преди всичко да изкажа благодарността си на медицинския екип, на който бе поверено лечението ми!
В отделението "Кардиология"
(функциониращо като COVID отделение) получих интензивни и компетентни грижи, които помогнаха

заболяването да бъде овладяно и
постепенно да бъде елиминирано.
Искам да изкажа дълбоката си
човешка благодарност на ръководителя на отделението д-р Прокопова, на лекуващия лекар д-р Кунова, на целия екип от лекари, медицински сестри, санитари, които
на предела на силите си се грижат за пациенти, много от които в
тежко състояние. Прави впечатление, че в екипа на УМБАЛ "Св.
Анна" работят много млади, мотивирани, знаещи, притежаващи искрена човещина лекари с голямо
професионално бъдеще. Желая им
здраве и сили в битката с панде-

мията, която се очертава дълга и
неравна. Тези хора връщат вярата
в добрите традиции и в бъдещето
на българското здравеопазване,
което твърде дълги години бе роб
на пазарните отношения!
Желая на всички пациенти, с
които делихме тегобите на болестта, бързо оздравяване и възстановяване.
Към всички други: Пазете се,
спазвайте правилата и бъдете
здрави!
Теофан ГЕРМАНОВ
Главен редактор на
в. ЗЕМЯ
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Âèñîêèòå ðåíòè èçñòðåëÿõà öåíàòà íà
çåìÿòà â Äîáðè÷êî äî 3000 ëåâà çà äêà
Ðúñòúò èäâà íà ôîíà íà cyøàòà
îò ìèíàëàòà ñòîïàíñêa ãîäèíà,
êîãàòî â îáëàñòòà ñå ïðîäàâàõà
íèâè è çà ïîä 2000 ëåâà çà äåêap
Цената на земята в
Добричкия pегион стигна
до 3000 лева за декap.
Причината - високите
pенти и плодородната
година. Ръстът идва на
фона на cyшата от миналата стопанскa година, когато
в областта се продаваха
ниви и за под 2000 лева за
декap. За това алармират
брокeри на недвижими
имоти пред БТА.
Пpез 2019 година цените
на pентите на земеделската земя в Cевероизточния pегион ca били 69
лева, според данни от
HСИ. B Добричкo - найплодородната част на
страната, цената e била 87
лева. Пpез 2020 година
нивата бяха дори по-ниски.
Oколо 20 000 декapa бяха
изцяло пропаднали площи,

засети c пшеница в Добричкo, а стопаните завършиха годината на загyба.
Tази година обаче ce
изплащат pенти от coрта
на 100-120 лева за декap.
Tова e и oсновният двигател за вдигането на цените
на cелскoстопанската земя
c 200-300 лева за декap за
областта.
Eксперти от ceктора
заявяват, че заради високите добиви през лятото
цените на земята в Добричкия pегион ce връщат
на нивата отпреди cyшата
или по cpедно 2500-2600
лева за декap. Земя ce
търси най-вече от apендаторите, но не cамо. Xopa,
които търсят защита от
инфлацията, също имат
интерес към покyпкa.
Желанието да вложат

парите в земеделски
парцели e породено от
отрицателните лихви на
банките.
Интерес към покyпкa на
земя има, но не и продавачи, тъй като високите
pенти задържат предлагането според yправител на
една от големите агенции
за недвижими имоти в
pегиона. Цените може да
ce вдигнат още, смятат
eкспертите.
Рентите в Добричко
започват да се дават в
началото на декември и
изплащането продължава

до Коледа. Към момента
се коментират плащания
на декар между 80 и 100
лева. Имаме обаче и 200
лева рента от кооперация,
съобщи председателят на
Националната асоциация
на зърнопроизводителите
Костадин Костадинов пред
Агрозона. Според него
това не е нормално ниво
на ренти и ще доведе
впоследствие до напрежение в региона, ще започнат стопаните да си палят
блоковете. Необходима е
регулация на рентите,
категоричен е той.ç

Pîçîïðîèçâîäèòåëèòå ca èçïðàâåíè ïðåä òåæêa êðèçà
Ниските изкyпни цени и неблагоприятните климатични yсловия
доведоха до cрив в pозопроизводството в България. Pозовият цвят
e c 33% по-малкo, a добитото масло e 40% от произведеното през
2020 г., показва анализ на "ИнтелиАгро". Hамалените грижи за насажденията, поскъпването на торовете и енергията, липсата на
pаботна ръкa ще ce отразят негативно върхy производството на
pозово масло и през 2022 г. Доходността на pозопроизводителите продължи да спада, като през
2021 г. вече e отрицателна. Земеделците pазчитат oсновно на
cyбсидии и държавни помощи.
Cyбсидията за изкyпyване на pозов
цвят изигра слаба pоля (oколо 16%
от пазара). Тя отложи във времето необходимата кopeкция в площите и съответно - оздравяването
на пазара. За да ce спаси браншът от фалит, бе oрганизирана
кампания "ЅОЅ Българскa pоза",
която предостави еднокpатна финансова помощ на малките производители. Припомняме, че тази
година ниските изкyпни цени yдариха тежкo бранша. Te достигнаха
1.50 лв. за килограм pозов цвят
при cебестойност oколо 2 лв. Съ-

щевременно земеделците ca изправени пред ниски добиви, липса
на pаботна ръкa и повишаващи ce
pазходи за производство.
Маките производители, които
ca гръбнакът на pозопроизводството, вече трета година нямат
никaква подкpепа. Няма държавни лостове и механизми, които да
върнат отказалите ce стопани на
полето. Tози поминък, който e c
300-годишна история, ще загине
и съвсем cкopo няма да имаме и
pози." Tова прогнозира за "Дарик"
pадио Владимир Стоянов, председател на сдрyжение "Българскa
pозова долина". Според дyмите мy
pаботещите дестилерии Положе-

нието в ceктора e много тежкo.
Пpоблемът c изоставените насаждения едва ли ще ce pеши cкopo.
Tова крие рискове от спад на добивите и по-нискo качество на
pозовия цвят, кoето води и до понискo качество на маслото.
Спад ce наблюдава и при производството на дрyги етерични масла. Пpедварителната оценкa за произведените в страната етерични
масла e за поне 10% спад спрямо
2020 г. Oсновен дял заема лавандyловото масло, следвано от тамян, чyбрица, бял pавнец, мирта,
pозово масло и дрyги.
Cyxата ecен и влажната пролет донесоха слаби pандемани при

лавандyлата. Според данни на Министерството на земеделието,
xpаните и горите (МЗХГ) влезли в
цветодаване ca peкoрдните 180
000 дкa, a ожънатият от тях цвят
- 82 хил. тона. He всичкият цвят
обаче бе преработен. Слабите добиви, ниските изкyпни цени на лавандyлово масло и paстящите pазходи обезкypажиха част от стопаните. Пpоизведеното етерично
масло ще бъде по-малкo от миналогодишното. Pазвалените площи c лавандyла в началото на годината бяха едва 3%, но делът им
нарасна тази ecен.
Според анализа на "ИнтелиАгро" дестилационните мощности в
страната като цяло ca достатъчни, за да обезпечат преработката
на cypовини от наличните насаждения. Към кpая на oктомври 2021
г. дестилериите в страната, които
ca pегистрирани по Pегламент относно pегистрацията, оценката,
pазрешаването и ограничаването
на химикали (RЕАСН), ca 79, спрямо 75 за 2020 г. Teхният преработвателен капацитет на база
eкспертна оценкa e над 3000 кyб.
м. Близо 50% от всички pегистрирани по RЕАСН дестилерии ca
български.ç

Áàé Ñïàñ Ñåäÿíêîâ - ïîðîäà îâ÷àð
Бай Спас Седянков от смолянскокото село Стикъл е от онези
хора, за които цял живот си спомняш, дори да ги срещнеш за часдва. 74-годишният животновъд
има 140 овце и 4 говеда, които
пасат на близо 1500 м надморска височина по баирите над селото. "Над 50 години се занимавам с животновъдство. Старите
хора казват, ако имаш животни,

няма да закъсаш за пари", казва
той. Бай Спас произвежда сирене и кашкавал, чийто вкус граничи с гениалност. Ако имате път
към Гела и близките села, отделете 30 минути пеша и ще попаднете на малък заслон - къщичка с
барбекю, която овцевъдът е изградил за уморени пътници. Наблизо са и кошарите на бай Спас,
пазени от верните му кучета.ç

Коментар
Íîâàòà ãåíåðàöèÿ
â çåìåäåëèåòî ñå
çàåìà íàé-ïîñëå
ñúñ çåìåäåëèåòî
До края на тази седмица или
най-късно в началото на следващата ще бъдат обявени имената на министрите от новия кабинет, излъчени от четирите коалиционни партньори. Индикации за това дадоха
делово проведените консултации
между победилата на изборите политическа формация "Продължаваме промяната" с останалите три партии - "Демократична България", БСП,
"Има такъв народ", участници в бъдещото управление на страната. От
проведените през миналата седмица дискусии стана пределно ясно,
че новата власт ще търси адекватни решения за справяне с дълбоко
закотвените схеми за източване на
европейски средства, покровителствани от политическите чадъри на
досега управляващите в областта и
на земеделието, и в производството на храни.
С бърз ритъм ще се налага и
скоростно въвеждане на електронното управление, за да нямаме по
десет самостоятелно съществуващи
регистъра в Министерството на земеделието, Българската агенция за
безопасност на храните, фонд "Земеделие" или Изпълнителната агенция по горите, между които обаче
липсва всякаква връзка. Затова и
контролът в сектора е на плачевно
ниво, а реално работещият бизнес
се задъхва от нелоялната конкуренция на "сивия сектор" в животновъдството и зеленчукопроизводството, в резултат на което вътрешният пазар е силно изкривен. Да не
говорим за вкопаните нелегални канали за внос на непроверени пресни плодове и зеленчуци от съседните държави, довели до фалита на
стотици български фермери през
последното десетилетие.
По всичко изглежда, че бъдещият министър на земеделието ще
бъде излъчен от партията, спечелила най-много гласове в 47-ия парламент. Първо, защото е важно управленецът да бъде финансист, и
второ - да е свързан с производството и преработката на селскостопанска продукция, като в същото
време има точен поглед върху новите европейски политики.
Защото при толкова силно изкривен вътрешен пазар и обезлюдени селски райони единствено модерно мислещ млад бизнесмен би
могъл да върне родното земеделие
поне на позициите му от 70-те години на миналия век, когато зеленчукопроизводството на страната изпреварваше това на съседните балкански държави. А родният потребител не беше тровен с непроверени плодове и зеленчуци, каквато е
сегашната практика.
Основният приоритет за бъдещия министър безспорно ще бъде
как да преструктурира европейското и национално подпомагане, така
че ресурсът, акумулиран от таваните на директните плащания, да се
преориентира в подкрепа на младите хора или тези с иновативни
идеи, които искат да градят експортно ориентиран бизнес. Като в същото време не разруши добре действащата машина в зърнопроизводството, на която се крепи експортният потенциал в агросектора.

Екатерина СТОИЛОВА,
Синор.БГ

днес

Тюркските
държави:
новият
глобален
играч в
Евразия
8

Приложение на ÇÅÌß

Àíàäîëúò –
ëþëêà íà
ñúâðåìåííàòà
ñêóëïòóðà
 10

Година III. Брой 22. 1 декември 2021

6 Икономика и политика

1.12.2021

Òóðöèòå ùå ñïÿò ñ äîëàðè
ïîä âúçãëàâíèöèòå
урската лира
бележи все нови
и нови негативни
рекорди. Тя се
обезценява буквално с часове.
"Скоро турците ще спят
с долари под възглавниците", казва икономически експерт,
цитиран от „Дойче
Веле“.
От началото на
студените месеци над
Истанбул се носи
необичайна миризма.
Откакто цените на
суровините и енергията
експлодираха, мнозина
се отопляват с въглища
или дърва - природният
газ в момента се е
превърнал в лукс.
Жителите на 15-милионния град се тревожат, че гъстите пушеци
от изгорени въглища са
опасни за здравето. В
някои дни метрополията край Босфора още
отсега е под похлупак
от гъст смог.
Причините за високите цени на енергията
се коренят във валутната криза, която
избухна преди три
години и продължава и
до днес. Високата
инфлация от 19,89%
поставя турската лира
под силен натиск.
Националната валута
се обезценява буквално с часове, отбелязвайки все нови и нови
отрицателни рекорди.
За един долар междувременно трябва да се
броят 10,6 турски лири.
За пръв път в найновата турска история
бе премината психологическата граница от
10 лири за долар. От
началото на годината
лирата се обезцени
спрямо долара с над
30%.

Ò

ефект. Независимо от
това турската Централна банка за пореден
път снижи основния
лихвен процент - от 16
на 15 на сто.
Курсът на Централната банка до голяма
степен се влияе от
мнението на президента Ердоган, който
неизменно повтаря, че
е враг на високите
лихви. Ердоган многократно е сменял ръководството на Централната банка, когато то
не е следвало неговите препоръки. Но
понижаването на основния лихвен процент
в условията на инфлация е твърде необичайна мярка. Централните банки обикновено
реагират точно обратното на високи инфлационни нива. И макар
че икономически експерти подлагат действията на Ердоган на
силна критика, той
не спира да повтаря
като мантра следното:
"Лихвите са причината,
инфлацията е резултатът".
Експертката Гюлай
Елиф Йълдъръм също
смята, че паричната
политика на Ердоган
не се базира на научна основа. "Виждаме,
че намаляването на
основния лихвен процент не спира. Централните банки по цял
свят напоследък увели-

„Хората се опитват
да спасят парите си“
Сред турското население расте недоволството от това, че политиката не успява да
овладее огромната
инфлация и предизвиканите от нея колебания в цените. Опитите
за противодействие на
турското правителство
както в икономическата, така и в паричната
политика, не дават

Цените на електроенергията
скачат, следвайки поскъпването
на природния газ на
световните пазари

Турската лира е поставена
под силен натиск и турците
спестяват в долари

чиха лихвените проценти, при нас обаче
политиката върви в
точно противоположна
посока", казва тя.
Икономистът Сонер
Куру обръща внимание
на факта, че пазарът,
а и хората отдавна са
се нагодили към очакваните постоянни
снижения на основната лихва. "Хората се
опитват по всякакъв
начин да спасят парите си от инфлацията.
Но дори и да купуват
злато, това пак води
към косвено повишаване на обменния
курс, тъй като благородният метал е зависим от долара", пояснява той. Експертът
казва, че турците са
изложени на постоян-

но повишаващи се
доларови стойности
още от 2013 насам.
Затова все повече
хора се опитват да
спасят спестяванията
си, като ги превръщат
в чужда валута. "В
бъдеще хората ще спят
с долари под възглавниците. Живеем във
време, когато даже
онези, които никога не
са правили сделки с
долари, сега започват
да търсят именно там
спасение за парите
си", казва Куру.

Икономиката бележи
ръст, но хората
не го усещат
Все пак турската
икономика предлага и
някои положителни
новини. Чуждестранни-

те износители и инвеститори извличат големи ползи от слабата
турска лира. Включително и поради този
факт турската икономика отбелязва прираст. Според официалните данни, през второто тримесечие на
2021 тя е нараснала с
21,7% - най-високият
прираст от 1999 година
насам.
Цялото това оживление обаче не носи
никакви ползи за
турското население.
Особено цените на
основните хранителни
продукти, които през
последните месеци
направо експлодираха,
предизвикват огромно
недоволство сред
хората.
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олебанията във
валутните курсове
в Турция разпалиха отново дебата
между правителството и опозицията за
предсрочни избори. В
продължение на години с
всички средства опозицията опитваше да победи управляващата Партия
на справедливостта и
развитието (ПСР), но все
не успяваше. Сега се
стреми да създаде нов
импулс със същия дневен
ред, пише в. „Дейли
Сабах“.
Националният алианс,
състоящ се от основната
опозиционна Народнорепубликанската партия
(НРП) и Партията на
щастието (ПЩ), наскоро
призова за предсрочни
избори. В същия ден
обаче президентът Реджеп Тайип Ердоган с
партньора си в Народния
алианс Девлет Бахчели,
председател на Партията
на националистическото
действие (ПНД), отхвърлиха призива на опозицията. „Примитивно“ е
изборите да се провеждат на всеки 15 до 20
месеца, каза Ердоган и
повтори, че президентските и парламентарните
избори ще се проведат
през юни 2023 г. Бахчели
също потвърди, че „няма
предсрочни избори“.
Достатъчна ли е ико
номиката за екзитполове?
Без съмнение икономиката е един от ключовите фактори, които
формират поведението
на избирателите; това
обаче не означава, че
опозицията може да
получи повече подкрепа
само по икономически
причини. Например,
според проучване, проведено от MetroPOLL изследователска компания, базирана в Турция,
"делът на хората, които
вярват, че опозиционните
партии могат да решат
икономическите проблеми на хората, когато
дойдат на власт", намалява от миналия февруари.
През февруари, когато
щатският долар е бил
7,40 турски лири, процентът на тези, които биха
казали „опозицията ще
реши икономическите
проблеми“ е бил 42%,
сочи проучване. През
октомври, когато щатският долар беше около 10
турски лири, курсът
падна до 38%.
Междувременно 38%

от хората, отговорили на
въпроса "Кой управлява
икономиката по-добре",
избират за свой фаворит
Ердоган. Най-близкият
съперник на президента
е председателят на НРП
Кемал Кълъчдароглу с
11%.
С нарастването на
курса на долара и нарастването на инфлацията се
очаква доверието в
управляващата партия да
намалее, докато и опозицията губи подкрепа. Още
повече, че да не забравяме, че говорим за правителство и опозиция, които
са на едни и същи пози-

ции от 20 години. Тази
картина ни показва, че
дори привържениците на
опозицията не виждат
решението на своите
икономически проблеми и
че ако нещо трябва да се
направи, те вярват, че
именно Ердоган може да
го направи. Това може да
изглежда странно, но има
своето обяснение: гласоподавателите смятат, че
целите на Ердоган за
растеж и заетост са
обещаващи, въпреки че
не са довели до желаните
резултати по време на
управлението му.
Избирателите знаят,

че опозицията няма
никакъв вътрешен план
как да реши проблемите
на хората: Кълъчдароглу
заплашва да спре парите
и проектите както на
местните, така и на
чуждестранните инвеститори, когато дойде на
власт. В свое писмо
Кълъчдароглу призовава
посланиците да спрат
гигантските проекти на
страната като Канал
„Истанбул“, който също
се тълкува като „ненационален“.
И избирателите в
Турция гледат джобовете
си повече от всичко

друго, когато гласуват.
Истина е и обаче фактът,
че турците са известни
като приключенски настроени. От 1950 г. насам,
когато Турция стартира
многопартийна система,
никакви икономически
колебания не са променили поведението на
избирателите в полза на
"ненационални" политически формации. А ако
опозиционните партии в
Турция не спрат да
тълкуват всичко това
като „несправедливо“, ще
имат нужда от огромен
късмет на изборите през
2023 г.
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акар да представлява 2,15%
от световното
население, и
едва 1% от територията
на Земята, седем тюркски държави преименуваха Тюркския съвет на
Организация на тюркските държави /ОТД/.
Това стана на осмата
среща на върха, проведена в Истанбул миналата седмица. В мероприятието, организирано
под надслова "Зелени
технологии и умни
градове в цифровата
епоха", взеха участие
президентите на Турция, Азербайджан,
Казахстан, Киргизстан
и Узбекистан, а премиерът на Унгария, както
и президентът на Туркменистан се включиха
като наблюдатели. На
срещата бе утвърдена
Концепция за Тюркския
свят до 2040 г.
Организацията представлява мащабно
парче земя, обхващащо
6149 километра от найзападната страна на
Унгария до най-източната страна на Киргизстан, пише в свой анализ в. „Дейли Сабах“.
Организацията на
тюркските държави ще
бъде важен играч във
всяко отношение в
глобалната икономика и
геополитика, и се очертава като новият глобален играч в Евразия.
По думите на азербайджанският президент
Илхам Алиев, Турция
продължава да затвърждава позицията на
централна сила в световен мащаб, което
доведе до това тюркските държави да придобият такава увереност.
Една от основните
причини за трансформацията на организацията с визия за силно
бъдеще е доверието на
тюркските държави в
решимостта, волята,
вярата и искреността
на президента Реджеп
Тайип Ердоган. Постиженията на Турция,
които позволиха на
страната да изгради
ново бъдеще в собствения си регион под

Истанбул бе домакин на 8-ата среща на Тюркския съвет

визионерското ръководство на Ердоган, позволяват тези стъпки да
бъдат предприети.
Успехът и престижът на
мегапроектите, в Турция
улесняват и ще продължат да улесняват световната търговия. Проектите ще нараснат от
обем от 15 трилиона
тона до 30 трилиона
тона. Те допринасят за
увеличаване на мобилността на световното
население от 8 милиарда на 9,2 милиарда, а
след това на 11,3 милиарда. Те не трябва да
се подценяват.

Инвестицията на
Турция в национални и
местни технологии за
самозадоволяване на
нуждите й, основана на
"национален суверенитет" и "национална
воля", ще определи
съдбата на първото и
второто поколение на
съседните страни,
особено на тюркските
държави в региона на
Турция. С Организацията на тюркските държави Турция навлиза в
нова ера, която ще
пусне корени, ще расте, се развива и процъфтява по-бързо в

Евразия, и то на площ
от 4,83 милиона квадратни километра. Както
каза Ердоган, скоро
„слънцето отново ще
изгрее от изток“. Тюркският регион, който е
служил като люлка на
цивилизацията в продължение на хиляди
години, отново ще се
превърне в център на
привличане и просветление за цялото човечество. Призивът на
Ердоган „да продължим
да развиваме отношенията си във всяка
област в съответствие с
естествената пътна

карта на нашата цивилизация и култура“ е
най-критичният призив
за глобалната роля на
Организацията на
тюркските държави.
Глобалната търговия
ще получи нов тласък
от Азиатско-Тихоокеанския регион към Атлантическия океан, което
ще направи географското положение на
организацията безценно по отношение на
глобалните транспортни и логистични коридори. Поради тази
причина този „свещен“
съюз, основан на силни корени, родство,
братство и политическа
солидарност, ще служи
като многостранно,
многопластово сътрудничество в икономиката, с високи нива на
търговия, както и културни и социални отношения. 21-ви век е
време, в което формирането на нови центрове на силата ще се
ускори и ще се установи нов баланс между
Азиатско-Тихоокеанския регион и Атлантическия океан. Успехът
на организацията ще
промени хода на развитието на формирането на тези процеси.
Нека никога не оставяме това настрана.

Тюркските държави навлизат в нова ера и трябва да се възползват от преместването на центровете на сила от Запад на Изток
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Армения и Гърция
се опитват да навредят
на турско-американските
връзки

урция и Съединените щати като
цяло са имали
приятелски отношения по време
на Студената война,
главно в контекста на
алианса на НАТО. Двете
държави нямат директни
двустранни конфликти,
но от време на време
някои трети държави,
регионални проблеми
или американски политици помрачават тези
отношения. Разбираемо
е, Турция и САЩ мислят
по различен начин,
когато става въпрос за
различни регионални
проблеми като Арабската пролет или конфликта
в Нагорни Карабах. Не е
изненадващо, че някои
трети страни като Армения и Гърция се опитват
да използват турскоамериканските връзки,
пише в. „Дейли Сабах“.
Интересно е да се
наблюдава как някои
американски политици,
които следят отблизо
външнополитически
въпроси, натрапчиво се
опитват да влияят на
външната политика на
САЩ спрямо определени страни. Най-вече се
разбира в контекста на
политическа система,
отворена за влиянието
на лобита, представляващи различни групи по
интереси.
Има няколко такива
политици, които са
нарочили Турция. Един
от тези антитурски
политици е Робърт Доул,
който служи в армията
на САЩ по време на
Втората световна война
и по-късно става водещ
републикански сенатор.
Доул, който е тежко
ранен по време на
войната, е опериран от
арменския лекар Хампар Келикян. Д-р Келикян е оперирал Доул
седем пъти безплатно и
е допринесъл много за
неговото възстановяване. Когато Доул влезе в
политиката, той се
посвети на арменската
кауза, за да изплати
дълга си за лоялност.
През 80-те и 90-те
години на миналия век
той упорито лобира за

приемането на резолюция в Сената на САЩ,
която признава масовите убийства на арменци
по време на упадъка на
Османската империя за
геноцид. През 1990 г.,
обаче, Робърт Бърд,
сенатор от демократите,
отхвърли емоционалната
намеса на Доул и блокира приемането на
неговата резолюция.
Наскоро друг сенатор
от Ню Джърси - Робърт

всеки шанс, за да покаже своето безпокойство
и враждебност към
страната и да направи
антитурски изявления.
Той атакува интересите
на Турция на всички
платформи и се опитва
да наруши продължилия
десетилетия съюз на
НАТО между Вашингтон и
Анкара, като създаде
погрешно схващане за
Турция в САЩ.
Неотдавнашното

обвини Турция, че е
авторитарен потисник.
Менендес, който
изигра водеща роля в
приемането на законодателството за прекратяване на оръжейното
ембарго на САЩ срещу
кипърските гърци, беше
награден с най-висок
орден за заслуги, Големия кръст на ордена
Макариос III, от Никос
Анастасиадис, лидер на
администрацията на

Ердоган и Байдън се срещнаха за пръв път тази година в Брюксел

(Боб) Менендес, един от
експертите във външнополитическите политики
на Сената, който се
ожени за арменка
миналата година, излезе
на преден план като
остър критик на Турция.
Менендес, който е
председател на комисията по външни отношения
на Сената, е известен
като неотклонен поддръжник както на гръцкото, така и на арменското
лоби в САЩ. Освен
финансовата подкрепа
от арменските и гръцките диаспори в САЩ,
Менендес получава
значителни дарения за
кампанията си и от
членовете на Движението на Фетхуллах Гюлен,
като е бил почетен гост
на множество галавечери, организирани от
организации, свързани
Движението на Гюлен.
Като убеден критик на
Турция, Менендес подкрепя всички антитурски
личности и политики. Той
настойчиво използва

посещение на Менендес
в Гърция е ясна индикация за неговата прогръцка и антитурска
позиция. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис определи Менендес
като „добър приятел на
Гърция“, тъй като Менендес счита региона на
Източното Средиземноморие за централен
фокус на външната
политика на САЩ. Менендес присъства на
събитията по случай
200-годишнината от
независимостта на
Гърция от Османската
империя. Гръцкият президент Катерина Сакеларопулу награди Менендес с Големия кръст
на Ордена на Изкупителя по време на посещението му в Атина. Менендес очевидно зае
изцяло прогръцка позиция, когато похвали
гърците, че са защитници на демокрацията,
правата на човека и
върховенството на
закона, след което

кипърските гърци. По
време на церемонията,
проведена на острова
през август 2021 г.,
Менендес посочи, че
неговата „цел е да види
как последният турски
войник напуска острова“.
Менендес предложи
да се вземат мерки
срещу турската отбранителна индустрия и да се
намали подкрепата на
САЩ за Азербайджан.
Освен това той призова
правителството на САЩ
да не продава F-16 на
Турция и да постави
програмата за дронове
на Анкара под строг
контрол. Той поиска от
Белия дом да накаже
Турция за близките й
отношения с Русия,
регионалните й инициативи и подкрепата й за
Азербайджан. Той дори
твърди, че продажбата
на турски дронове,
които изиграха решаваща роля за победата на
Азербайджан срещу
Армения през 2020 г., на
други страни като Ук-

райна и Полша трябва
да бъде поставена под
въпрос. Менендес работи усилено, за да намери начин да наложи
ембарго на Турция.
Действията му предизвикаха яростна
реакция от турска страна. Президентът Реджеп
Тайип Ердоган нарече
Менендес „враг на
Турция“, чиито действия
представляват заплаха
за турско-американските отношения.
Акиф Чагатай Кълъч,
председател на комисията по външни работи
на турския парламент,
разкритикува изявленията на Менендес срещу
Турция и президента
Ердоган. Кълъч посочи,
че Менендес, който е
бил много близък до
арменското и гръцкото
лобита, подкопава
турско-американските
отношения. Поради
нарастващите му критики към Турция, вредното
влияние на Менендес
върху турско-американските отношения започна
да се обсъжда и в
турските медии.
Независимо дали
става дума за идеологически, емоционални или
лични, политици като
Менендес продължават
да вредят на турскоамериканските отношения. Ще са необходими
усилията на рационални
участници и политици от
двете страни, за да
неутрализират влиянието
на подобни пагубни
действия. И турските, и
американските власти
трябва да внимават, за
да не позволят на такива ирационални политици да хвърлят петно на
двустранните отношения.
Предвид високото ниво
на взаимозависимост
между двете страни, те
трябва да намерят начин
да преодолеят или поне
да управляват различията в отношенията си.
Докато Турция все още
се нуждае от НАТО в
този преходен и несигурен период, САЩ се
нуждаят от Турция по
различни регионални
въпроси, като Украйна,
Либия и Афганистан.
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Руини от древния
град Книдос

Ï

ървият конкурс за
красота в историята се e провел в земите на Анадола.
Според преданието
въпросният конкурс се провел преди 4000 години между трите най-красиви древногръцки богини. Богинята
на любовта Афродита изкушила с обещанието си троянския принц Парис, който бил избран за съдия на
конкурса и получила титлата най-красивата богиня.
Афродита изпълнила даденото обещание, но това довело до избухването на
Троянската война. От стотици години името "Афродита" се отъждествява с понятия като красота, перфектни пропорции и съвършенство. В името на тази
богиня са построени много храмове и са изваяни
множество статуи. Днес ще
разкажем за статуята на
Афродита в Книдос, която
има важно място в историята на изкуството.
В гръцката митология
Афродита е богиня на любовта и красотата. Тя е почитана като даряваща изобилие, богиня на горите,
спътница и добра помощница на плаващите по моретата. На нейната любовна власт се подчиняват и
богове и хора. Известният
скулптор за периода Праксител изваял статуя на Афродита за народа на Книдос. Става въпрос за Афродита Книдска, първото
скулптурно изображение в
реален размер на голо
женско тяло в древногръцкото изкуство. Статуята е
създадена около 340 пр.н.е.
Височината на скулптурата е 2 м, а материалът –
пароски мрамор.
Дотогава били създавани голи статуи само на
гръцки богове, а богините
били изобразявани облечени. Противно на общоприетото схващане, това няма
нищо общо с непристойността. Мъжкото тяло било идеално според елинската цивилизация, която
била общество, доминирано от мъже и отраженията
на това са очевидни в митологията. Именно поради
това нямало никаква вреда от излагането на мъжкото тяло голо. Женското
тяло обаче било приемано
за несъвършено и за това
жените били изобразявани
облечени.

Възстановка
на Афродита
Книдска в
Националния
музей в Рим

Афродита Книдска е
първото скулптурно изображение на голо женско тяло в историята и е предвестник на факта, че жените ще започнат да участват в елинското общество. Женското тяло ще започне да вдъхновява много художници и ще бъде
обект не само на скулптурата, но и на живописта,
поезията, романи и филми,

а женското тяло ще бъде
идеализирано чрез Афродита.
Богинята Афродита е
уникално отражение на божествената красота. Афродита Книдска е проява на
тази идея и гордостта на
древното изкуство. Дотолкова, че някои писатели от
периода определят това естетическо чудо като „шедьовър на целия древен

свят, който непременно
трябва да бъде видян“.
Праксител е изобразил
Афродита готвеща се да се
къпе. Следователно статуята има религиозно значение, защото актът на измиване е задължителен ритуал при всички богини на
плодородието.
Жителите на Книдос се
надявали на закрилата на
Афродита добрата помощница на плаващите по моретата. Ето защо статуята
била поставена в храма в
Книдос, на височина, откъдето моряците могат да я
видят от всеки ъгъл. Вярвали, че може да вижда
опасните проходи и че им
помага да се приютят в
пристанища по време на
буря.
Благодарение на статуята моряците се чувствали
в безопасност. Според специалистите храмът бил построен в кръгла форма, за
да може статуята да бъде
виждана от всички страни.
Това обаче са само предположения, защото оригиналът не е запазен. Статуята не е открита нито в храма, нито другаде. Съществуват само бележки на тези, които са посетили това
място, монети с облика на
Афродита открити при разкопките и стенописи, за които се смята, че принадлежат на въпросния храм.
Нека разкажем и за самия град Книдос. Градът,
който е разположен в найотдалечената точка на полуостров Датча бил един от
важните търговски, културни и художествени градове на древността. Градът
бил важен и по отношение
на мореплаването, тъй като се намира в пресечната
точка на Егейско и Средиземно море. Книдос бил
важна спирка на корабите, плаващи от Средиземно до Черно море и с незаменимо местоположение
за търговията и за почивка. Със своите закътани естествени пристанища бил
надежден приют за моряците при лошо време. Първоначално градът се състоял от континенталната
част и остров „Кап Крио”,
който днес се нарича „Камилска врата”. Затова географът Страбон определя
Книдос като „двоен град“.
С течение на времето разстоянието между острова и
сушата било запълнено и

така се образували две отделни пристанища. Пристанището в Егейско море на
север било използвано с
военни цели, тъй като е позащитено, докато пристанището на юг било предназначено за търговските
кораби.
Сградите в древния град
Книдос били разположени
на тераси поради неравния
терен. Другите поразителни структури на Книдос освен Храма на Афродита, за
който бяхме споменали са
стоата, която била използвана като търговски център, светилището, построено в името на богинята на
плодородието Деметра, големият театър с капацитет
за 20 000 души, храмът на
Аполон и Дионис, а така също тук се намирал и един
от най-големите некрополи
на древността.
Градът, който се откроявал със своето богатство и
блясък, е разграбван многократно. Някои искали да
отнесат откритите находки
в страната си и да станат
богати, а други се интересували главно от статуята
на Афродита, за да се прославят. При разкопките проведени през 19-и и 20-и век
и приличащи повече на лов
на съкровища, Книдос претърпял големи загуби. Находките открити при разкопките били изнесени по
незаконни пътища в чужбина. Статуите "Лъвът от Книдос" и "Деметра от Книдос"
днес се експонират в британския музей в Лондон, тоест далеч от родината си.
Скулпторът Праксител с
новаторската статуята на
Афродита съдействал града да стане известен туристически център. Нека споделим накратко и другите
имена, допринесли Книдос
да бъде град пионер не само в изкуството, но и в науката и културата. Древногръцкият астроном, математик и физик и съвременник
на Платон, Евдокс от Книдос е известен с въвеждането на астрономическия
глобус и приноса си за разбирането на движението на
планетите. Сострат, архитектът на фара на Александрия в Египет, едно от седемте чудеса на древния
свят също е живял в Книдос, а Еврифон основал
второто по големина медицинско училище за времето си в Книдос.
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т появата на
хората на
историческата
сцена те
живеят на
различни места.
Първото им убежище били пещерите,
защото пещерите
предпазват, както от
неблагоприятните
климатични условия,
така и от дивите
животни. След като
се научили да ловуват хората започнали да използват
тъмните и студени
части на пещерите
за съхранение на
месото. Всъщност
някои пещери били
използвани само с
цел, тоест като
хладилно помещение. Хората използвали пещерите и за
погребване на
мъртвите, за укриване или за поклонение. В някои пещери са открити декоративни предмети, а
в някои от тях
невероятно прецизни стенни рисунки.
Пещерите, които
първоначално били
използвани за
подслон и защита,
съхраняват първите
следи от културно
развитие във времето. Например в
пещерата Ючагъзлъ
в община Самандаг
на Хатай са открити
човешки останки
отпреди 200 000
години. В пещерата
има и много мъниста и каменни пособия. Според специалистите тази пещера ще просветли
историята на човечеството и притежава важно място от
гледна точка на
антропологията и
археологията.
Най-старите
пещерни рисунки в
Анадола датират от
старокаменната
епоха. Пещерните
рисунки в Мерсин,
Кахраманмараш и
Балъкесир за поре-

Î

ден път разкриват,
че Анадола е бил
свидетел на дългогодишната история на
човечеството.
Тази география е
и свидетел на важните етапи от зараждането и разпространението на една
нова религия. Първите християни, избягали от Йерусалим,
където били преследвани, се заселили в
пещерите в долината
Ъхлара. Този път
пещерите поели
различна функция.
Първите християни
се укривали в пещерите в подземните
градове в Кападокия
и се опитвали да
разпространяват
новата религия.
Близо до община
Антакия на Хатай се
намира първата в
света пещерна
църква, църквата
„Свети Петър”.
Поради местоположението си Антакия бил важен
кръстопът през
вековете. Тези,
които искали да
преминат от Месопотамия на Запад,
преминавали през
Антакия; Оттук
минават и Пътят на
подправките, и
Пътят на коприната.
Антакия, която е
едно от най-старите
селища в Анадола,
се превръща в един
от водещите културни центрове на
света както през
елинистичния, така
и през римския
период.
Свети Петър,
един от 12-те апостоли на Исус Христос, дошъл в Антакия с мисълта, че
ще бъде лесно да
разпространява
християнството от
тук, тъй като градът
едновременно е
близо до Йерусалим
и освен това различните култури
живеят заедно в

Пещерната църква „Свети Петър“ е дълбока 13 метра и висока 7 метра

мир. През този
период Антакия
била третият по
големина град на
Римската империя и
най-важният метрополис на изток със
своето богатство,
просперитет и
интелектуална
структура.
Свети Петър,
след като пристигнал в Антакия,
използвал една
пещера на планината „Ставрис”, тоест
„Кръстовата планина”, като църква и
започнал да изнася
тук проповеди. Тази
пещерна църква
изиграла важна
роля в разпространението на новата
религия. Църквата
„Свети Петър” е
известна като първата църква на
християнството,
преди възникването
на отделни секти.
Пещерата се счита
за мястото, където
са положени основите на християнските ритуали. Свети
Петър е първият
свещеник на християнската общност, а
също и първият
папа на света. По-

късно пещерата е
обявена за поклоннически център на
християните.
Тази пещерна
църква е дълбока 13
метра и висока 7
метра. Фасадата на
църквата е построена, след като Римската империя приема християнството
като официална
религия. От дълги
години посетителите
пият водата, която
се смята за лековита и я носят на
болни. Въпреки че
през годините водата е намаляла
поради земетресения, все още продължава де се
просмуква от скалите. Църквата има и
таен тунел, водещ
към планината.
Предполага се, че
тунелът бил използван в случай на
нападения. Освен
това се смята, че
редица малки естествени пещери и
помещения издълбани в скалите в
близост до църквата, били използвани като отшелнически стаи. Църквата
„Свети Петър“ е

включена в предварителния списък на
ЮНЕСКО за световно наследство и
ежегодно се посещава от хиляди
християни от цял
свят.
В края на пътеката простираща се
нагоре от църквата
има изненада за
посетителите. Те ще
се натъкнат на 4метров барелеф на
митичния лодкар на
Ада Харон изсечен
в скалите, за да
предпази града от
болести и смърт
след епидемия от
чума.
Антакия е дом и
на друго свято
място, което привлича не по-малко
посетители от църквата „Свети Петър”джамията „Хабиб-и
Неджар”, първата
джамия в Анадола.
Хабиб-и Неджар бил
дърводелец, живеещ
в Антакия. Апостолите на Исус, Йоан
(Яхя) и Павел
(Юнус) дошли в
Антакия, за да
проповядват новата
религия. Хабиб-и
Неджар бил един от
първите, които

повярвали. Народът
реагирал силно на
апостолите, които ги
приканвали да
приемат християнството и да се откажат от езическата
вяра и решили да
убият апостолите.
Хабиб-и Неджар бил
убит докато се
опитвал да защити
апостолите. За това
събитие се разказва
и в свещената книга
на мюсюлманите
Корана.
Антакия е древен
град, свидетел на
редица важни събития... Тук в този град
се намира първата
църква в света.
Именно поради тази
причина Антакия се
приема за найсвещения град на
християнството след
Йерусалим и е
обявен за първостепенен поклоннически център. Днес
скъпи слушатели,
разказахме за найстарата пещерна
църква в света, а
именно за църквата
„Свети Петър” в
Антакия и за джамията „Хабиб-и Неджар”, първата
джамия в Анадола.
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мокинята е найстарото известно
култивирано дърво
в историята на
човечеството.
Доказателства за съществуването на смокините са
намерени в разкопките на
неолитни райони, датиращи от 5000 г. пр.н.е. Приема се, че смокиновото
дърво преди да се пренесе в Анадола е било
култивирано за пръв в
Сирия и Палестина, а след
това се разпространява в
Индия и Китай, а през
1500-те години достига до
САЩ. Успешно виреят и в
Турция, като най-добри
условия за това има в
Измир и Айдън. Айдънската
смокиня е първият турски
продукт получил европейска защита като Географски
означения.
Хранителният състав
на смокинята включва
белтъчини, мазнини,

Ñ

смилаеми въглехидрати,
захари и фибри, както и
вода. При сушените
смокини нивата на тези
вещества са в пъти поголеми от тези в суровите
смокини. Те са с найвисокото ниво на фибри
сред всички останали
плодове и зеленчуци,
благодарение на което
поддържат здравето на
храносмилателната система. Също така е мощен
източник на антиоксиданти, които инхибират
образуването на ракови
клетки. Изследванията
показват, че сушените
смокини са изключително
полезни за сърцето.
Освен това плодовете са
с много високо съдържание на желязо - минерал,
който спомага за създаването на червените
кръвни клетки, които
предотвратяват анемия. С
богатото си съдържание

на калций, калий и магнезий, поддържа доброто
състояние на костите,
мускулите и ставите.
Доказано е, че пресните
и сушените смокини

съдържат елементи, които
помагат за намаляване на
риска от рак на гърдата и
рак на дебелото черво.
Просто се насладете
на уникалния вкус на

смокините, които може
да намерите на пазара
през цялата година, като
знаете напълно добре
огромното добро, което
прави за вас.

почти всички турски президенти, начело с Мустафа
Кемал Ататюрк, винаги са

работели кулинарни таланти от Менген. Готвачите,
обучени в кулинарното училище в Менген, което е
сред първите най-добри 5
училища в света и първото
кулинарно училище в Турция, са сред най-търсените
готвачи при приемите на
официални чуждестранни
гости. Днес в Европа, Близкия изток, Америка, Африка
и дори в Далечния Изток
можете да се натъкнете на
майстори - готвачи от Менген и да вкусите от техните
уникални ястия.

Родината на шеф готвачите
Турският град Менген е
известен в целия свят с
най-добрите готвачи, които
от периода на Османската
империя до днес се подготвят за истинска международна кулинарна кариера и
продължат да правят успешен бизнес на седемте континента.
Историята на кулинарното изкуство в Менген започва в османската дворцова
кухня. Известно е, че първият султан, който довеж-

да шеф готвачи от Менген
в двореца Топкапъ е султан
Ахмед I, който се възкачва
на престола през 1604 г. и
е голям любител на хапването.
Кулинарното приключение, което започва в султанските палати, продължава с обучението на майстори - готвачи и след създаването на републиката и
готвачите от Менген получават отлична подготовка и
възможност за успешна ку-

Одрин омайва любителите
на шоколада и кафето

През почивните дни Одрин е домакин на фестивала на кафето и шоколада,
предаде Анадолската агенция.
Организатор на събитието е Главното управление
за култура и туризъм на града, разположен на турскобългарската граница.
На откриването му присъстваха местни политици,
включително валията на
провинцията Екрем Джана-

лъп. Той обясни, че жителите на Балканите пият повече кафе, отколкото в Турция.
Фестивалът се провежда в района на историческата гара Караагач. Той бе
открит с концерт на общинския оркестър.
Особено голям интерес
предизвикаха майсторските класове по изготвянето
на шоколадови сладкиши,
организирани за най-малките.

линарна кариера в целия
свят и в кухните на световните лидери. В кухнята на

Първата самолетна фабрика
С провъзгласяването на републиката Турция навлиза в една
нова ера на развити в почти
всички области. Авиацията е една от тях. Мустафа Кемал Ататюрк придава голямо значение
на развитието на авиацията в Турция. На 7 септември 1925 г. с
постановление на Министерския
съвет е създадена компания с капитал от 3,5 милиона турски лири. Мажоритарен собственик с
51% процента от акциите на компанията е Министерство на националната отбрана на Турция, а
49% са собственост на германската самолетостроителната фирма Junkers. Специалните материали и оборудването за производство на самолети в самолетната
фабрика в Кайсери се доставят
от Германия. Фабриката, която се
открива с официална церемония
на 6 октомври 1926 г., започва
производство в 6 хангара, с 50

турски и 120 немски работници.
При създаването си тя е една от
най-модерните самолетни фабрики в света за времето си.
Две години след създаването
й германската компания прехвърля акциите си на Турската авиационна асоциация и фабриката
временно спира производството
си. До 1942 г. във фабриката за
самолети в Кайсери, която започ-

ва производство отново през
1930 г., са построени 212 самолети от 7 различни модели. С въздействието на плана „Маршал“, в
рамките на който в края на 40-те
години САЩ предоставиха финансова помощ на Турция, в началото самолетостроенето във фабриката спира, а по-късно се превръща в Център за доставка и поддръжка на авиационната техника.

Приложението „Турция днес“ използва следните информационни източници: БТА, Анадолска агенция - АА, ТРТ, в. „Миллиет“ и в. „Хюриет“
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Атина съобщи вчера, че
ще направи задължителна
ваксинацията срещу
COVID-19 на хората над
60-годишна възраст,
предаде Ройтерс. Властите съобщиха, че ще налагат глоби в размер на 100
евро на всеки, навършил
60 години, който не е
ваксиниран. Мярката ще
се прилага всеки месец,
считано от 16 януари.
Около 63 на сто от
населението на страната
от 11 милиона души е
напълно ваксинирано.
През последните седмици
се увеличи броят на
хората, записали си час
за поставяне на ваксина.
"Съсредоточаваме
усилията си върху предпазването на нашите
съграждани и по тази
причина ваксинацията им
ще стане задължителна
занапред", каза гръцкият
премиер Кириакос Мицотакис на заседание на
кабинета. "Гърците на
възраст над 60 г., които не
са ваксинирани, трябва до
16 януари да са запазили
час за поставянето на
първата доза, защото в
противен случай ще им
бъде налагана ежемесечна административна глоба
в размер на сто евро",
поясни той.
Гърция регистрира
увеличение на новите
случаи този месец. От
началото на пандемията
страната е регистрирала
931 183 случая на заразени и 18 067 починали.
Властите забраниха на
неваксинирани хора да
посещават закрити пространства като ресторанти,
кина, музеи, фитнеси,
дори и да имат негативен
тест за коронавирус.
Същевременно Световната здравна организация
предупреди, че новият
вариант на коронавируса
Омикрон представлява
висок риск от нарастване
на инфекциите в цял свят.

Íàêðàòêî
Фериботи

и товарни кораби остават на котва
поради силни морски бури в Гърция.
Без фериботна връзка са островите
Тасос, Парос, Наксос и Миконос. От
пристанище Игуменица към о. Корфу
се движат само фериботи от затворен
тип. На места силата на вятъра достига 9-а степен по скалата на Бофорт.
Забранено е излизане в открито море на рибарски лодки и яхти. Силни
дъждове тази нощ наводниха пътища
и сгради. Силно пострада град Патра,
където морето заля сгради и заведения на брега. Студен циклон обхвана
цялата страна, като по високите места вали сняг.

Супермаркетите

Проверките за зелен сертификат в Гърция са повсеместни и навсякъде се иска документ за самоличност.
Глобите са високи, а неваксинираните могат да посещават хранителни магазини, аптеки и болници.

Той може да доведе до
тежки последици в някои
региони, смята организацията. Засега не се съобщава за смъртни случаи,
свързани с новия вариант.
Ръководителят на СЗО
Тедрос Гебрейесус отново
отправи призив за доставяне на ваксини за победните нации. Covid-19
все още не е приключил с
нас, предупреди той.
Гебрейесус каза още, че
учени от цял свят работят,
за да открият дали новият
вариант е свързан с полесно предаване, риск от
повторно заразяване и
как реагира на ваксините.
Американският президент
Джо Байдън заяви, че
новият вариант на коронавируса е "причина за
безпокойство, но не е
причина за паника", ден
след откриването му и в
Северна Америка. По
думите му засега няма
нужда от локдаун, ако
"хората са ваксинирани и
носят маски".
Случаи на Омикрон
бяха потвърдени в редица
страни, сред които Канада, Великобритания, Португалия, Белгия, Нидерландия и Япония. Новият

Áàðáàäîñ å íàé-íîâàòà
ðåïóáëèêà â ñâåòà
Барбадос официално се обяви за най-новата република в
света, като отстрани кралица
Елизабет II като държавен глава.
На тържествената церемония по
обявяването на републиката присъства синът на кралицата принц Чарлз, пише БГНЕС.
По време на церемонията знамето на Кралския стандарт, представляващо кралицата, беше спуснато и генерал-губернаторът Сандра Мейсън положи клетва като
първи президент на карибската
островна държава.
В края на септември парламентът на Барбадос единодушно
подкрепи конституционните изме-

:

Ãúðöèÿ âúâåæäà çàäúëæèòåëíà
âàêñèíàöèÿ çà õîðàòà íàä 60 ãîäèíè

нения за отказ от монархическата форма на управление и
превръщането на страната в република, а почти месец по-късно
гласува за назначаването на генерал-губернатора на острова
Сандра Мейсън за първи президент. На 29 ноември тя положи
клетва като оглавяващ държавата.
Освобождаването от монархията подклажда дебати сред населението от 285 000 души за
независимостта от Великобритания. Островът е бил под британско управление повече от 200
години - до 1834 г., а става независим през 1966 г. ç

вариант принуди Великобритания, ЕС и Съединените щати да издадат забрана за пътуване за няколко
страни в Южна Африка.
Япония и Израел обявиха,

че затварят границите си
за пристигащи чужденци, а
Австралия постави на
пауза дългоочаквания си
план за облекчаване на
граничните ограничения. ç

във Великобритания са изправени пред
сериозни закъснения при поръчките
на алкохол преди празничния наплив.
От магазините липсват шампанско, вина, джин и уиски и това се дължи на
хаоса в пристанищата на Острова. Липсата на контейнери на корабите и задръстванията в пристанищата в цялата
страна увеличават закъсненията в магазините, които вече бяха засегнати
от липсата на шофьори на ТИР-ове.
Средно с по две седмици закъсняват
доставките за големите магазини. Огромното закъснение стана повод доставчиците да изпратят писмо до правителството с предупреждение за настъпващия хаос и потенциално покачване на цените. Сега доставките отнемат пет пъти повече време, отколкото
преди година - средно по 15 дни, вместо обичайните два или три дни. А разходите за доставка на алкохол до Обединеното кралство са скочили средно
със 7%, сочи статистиката на доставчиците.
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Резервата Мавис
Чибота се
превърна в герой
за Лудогорец
Старши треньорът на ЦСКА
Стойчо Младенов почти не е мигнал
след загубата от Лудогорец. "Червените" паднаха с 0:2 при гостуването
си в Разград в мач за първенството. Те са пристигнали в София
към 1 часа след полунощ с клубния
автобус, който е бил поправен след
аварията. Вместо да се прибере в
дома си, Младенов е останал на
спортната база в Панчарево, където
е наблюдавал на запис целия мач,
анализирайки допуснатите грешки.
В герой за Лудогорец се превърна резервата Мавис Чибота, който
направи дузпа и вкара гол за около
20 минути на терена. Четвърт час
преди края Чибота беше спрян
непозволено в наказателното поле,
Георги Кабаков отсъди дузпа, а
Пиерос Сотириу я превърна в гол
за 1:0. Лудогорец уби интригата в
91-вата минута, в която Чибота
нахлу по лявото крило, финтира
бранител и оформи крайното 2:0.
Наставникът на ЦСКА Стойчо
Младенов коментира поражението на
тима в дербито на 16-ия кръг на
Първа лига: "Голяма тактическа
грешка в равностоен мач, това ни

Станимир Стоилов
изрази недоволство,
че двубоят на Левски от
Първа лига срещу Царско
село ще се играе без
зрители. Треньорът на
"сините" заяви, че само
Георги Миланов пропуска на
100 процента срещата,
която е днес от 17,30 часа
на стадиона в квартал
Симеоново.

Баскетболистите на
България загубиха

25-годишният конгоанец Мавис Чибота за малко повече от 20 минути матира
на два пъти защитата на ЦСКА

попречи при първия гол. Вторият гол
стана пак при подобна ситуация.
Трябва ни по-голяма динамика, но
това се постига с работа".
"Трябва да бием за първа топка, а
ние ги оставяме свободни, всеки
един играч трябва да си понесе
отговорността, в атака бяхме слаби.
Това беше основният ни проблем.
Нищо не е приключило, има още
срещи да играем, с мач по-малко
сме, трябва да сме по-хитри, умни,
дисциплинирани, да работим за
малките детайли", добави още Младенов.

След този успех разградчани
увеличиха аванса си пред "червените"
на 7 точки при мач повече срещу
ЦСКА, като двата тима ще се срещнат
още веднъж до края на годината. На
20 декември ЦСКА посреща "зелените" в отложен двубой от третия кръг.
"Червените" влизат в лагер днес,
тъй като в четвъртък им предстои
нов мач за първенство от междинния кръг. От 17,30 часа ЦСКА приема на стадион "Българска армия"
Локомотив (София). Лудогорец пък
е домакин на Арда, като срещата
също е в четвъртък, но от 15 часа.ç

Ñîáñòâåíèê íà àíãëèéñêè êëóá êóïóâà Ïèðèí
Собственикът на английския
Суиндън Лий Пауър е на път да
навлезе в българската Първа
лига. Той води преговори за
придобиване на акциите на Пирин (Благоевград). Пауър вече
е провел разговори в тази насока с боса на "орлетата" Пол
Белогур. Представители на Пауър са били през миналата седмица в Благоевград и са огледали базата на клуба. Приоритет на обиколката им е била

:

Áåçñúííà íîù çà Ñòîé÷î Ìëàäåíîâ
ñëåä íåóñïåõà ñ 0:2 â Ðàçãðàä

Íàêðàòêî

детско-юношеската школа, за
която чули отлични отзиви. Ако
всичко се развива по плановете, след Нова година Пирин може да има нов собственик. На
играчите е било съобщено, че
до края на 2021 г. няма да има
промени и въпреки негативните резултати треньорът Уорън
Фийни ще запази поста си.
Роденият на 30 юни 1972 г.
Лий Пауър е бивш нападател, играл е в Норич, Чарлтън, Съндър-

ланд, Портсмут, Брадфорд, Милуол и др. Бил е мениджър на
Кеймбридж и временен треньор
на Суиндън. Работил е и като
футболен агент. Притежава и
състезателни коне. През 2013
г. става собственик на Суиндън.
Три години по-късно придобива
мажоритарния пакет акции на
ирландския Уотърфорд, но през
лятото на 2021 г. продава клуба. През последните години имаше информации, че има инте-

рес и към отбор от Черна гора,
но до сделка не се стигна.
В момента Пирин е на незавидното предпоследно 13-о
място в Първа лига с актив от
12 точки. След 16 изиграни срещи "орлетата" имат само три победи и три равни мача и голова разлика 21-30. В 17-ия кръг
на Първа лига Пирин гостува в
столицата на ЦСКА 1948. Двубоят е в четвъртък от 12,45 часа.ç

със 75:85 от Босна и
Херцеговина в световна
квалификация, играна в
"Арена Ботеград". Това е
второ поражение на
националите ни след неуспеха
при гостуването на Литва.
Баскетболистите на Литва
записаха втората си
последователна победа в
група "F". Селекцията на
Казис Максвитис измъкна
успех в здрав мач срещу
Чехия, завършил 74:66. В
класирането в групата начело
с по две победи са Литва и
Босна и Херцеговина, а
България и Чехия са с по две
загуби.

Новият вариант
Омикрон на COVID19 нанесе
първия си сериозен удар по
спорта и доведе до отмяната
на Зимната универсиада.
Голямото студентско спортно
събитие трябваше да се
проведе в Люцерн от 11-21
декември 2021 г. Решението
за отмяната е взето на
базата на наложените в
Швейцария рестрикции за
влизане в страната на
гражданите на редица
държави. Спортистите на
Австралия, Белгия, Дания,
Великобритания,
Нидерландия, Хонконг, Израел
и Чехия са сред тези, които
трябваше да се подложат на
задължителна 10-дневна
карантина след пристигането
си Люцерн. Предвид малкото
оставащо време и
постоянното ежедневно
добавяне на нови държави в
списъка доведе до решението
на организаторите Зимната
Универсиада да не се
проведе.

Ðåêîðäíà ñåäìà "Çëàòíàòà òîïêà" çà Ëåî Måñè
Лионел Меси спечели рекордна седма "Златна топка".
Аржентинецът изпревари Роберт Левандовски (Байерн,
Полша) за ценния приз за
2021 година в анкетата на
"Франс Футбол". Разликата
между победителя и втория
в класирането е 33 точки.
Третият Жоржиньо (Челси,
Италия) има 120 точки помалко от поляка и 229 повече от четвъртия Карим Бензема (Реал Мадрид, Франция).
Припомняме, че миналата година наградата не бе
присъдена заради пандемията от коронавирус. Tова е
седма "Златна топка" за Меси. Аржентинецът повежда
сериозно на Кристиано Роналдо, който е с 5. Португа-

Лионел Меси получи
ценното отличие пред
погледите на цялото
си семейство

лецът остана шести в тазгодишната класация.
През 2021 година Меси
спечели първия си трофей с

Аржентина, триумфирайки на
Копа Америка. Стана и голмайстор на испанското първенство за сезон 2020/2021

с 30 гола, а през лятото премина от Барселона в ПСЖ.
Предишните му "Златни топки" бяха през 2009, 2010,
2011, 2012, 2015 и 2019 г.
Класирането за "Златната топка" беше определено
след гласуване, в което участваха 170 журналисти - всеки от различна държава. Те
посочват по петима футболисти от списък с 30 имена,
като ги подреждат по позиции от първа до пета. За първо място се дават 6 точки,
за второ - 4, за трето - 3, за
четвърто - 2, и за пето - 1.
Спечелилият рекордната
седма "Златната топка" Лионел Меси впечатли с постъпка веднага след връчването на приза. 34-годишният аржентинец използва най-

високата сцена - бляскавата церемония в Париж, за
да се обърне към своя найсериозен конкурент Роберт
Левандовски и организаторите на анкетата "Франс
Футбол". "За мен беше чест
да се боря с теб. Всички
са съгласни, че през миналата година ти беше големият победител. Смятам,
че "Франс Футбол" са длъжни да дадат наградата. Тя е
твоя, ти си я заслужи и
трябва да си я вземеш вкъщи", обърна се аржентинецът към Левандовски.
"Много съм щастлив да
съм тук. Радвам се, че отново се борих за този трофей.
Преди два сезона казах, че
това са последните ми години. Не знам колко още ми

остава, но се надявам да е
много, защото аз се наслаждавам на футбола. Благодаря на всички мои съотборници и треньори", каза Лео
Меси.
Роберт Левандовски коментира анкетата и поздрави Меси за успеха. Полякът
написа в Инстаграм: "В началото бих искал да поздравя Лионел Меси - носителя
на "Златната топка". Искам
да благодаря на всеки един
журналист, който гласува за
мен и вярваше, че постиженията ми са важни през 2021
година. Спечелих наградата
"Голмайстор на годината", но
никой играч не може да спечели индивидуална награда
без най-силния отбор и верни фенове зад гърба си."
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Тв програма - сряда, 1 декември
ÁÍÒ 1
05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
10.55 Детска Евровизия 2021 клипове
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Приключенията на Чоко и жабока
Боко - анимационен филм
14.30 Влакът на динозаврите - анимационен филм
15.00 Когато сърцето зове - тв филм /5
сезон, 10 епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории
16.40 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 Музика безкрай - музикално шоу
22.00 Октопод - тв филм /10 сезон,
2 епизод/ (12)
23.00 По света и у нас
23.30 Уинона Ърп - тв филм /3 сезон, 10
епизод/ (14)
00.15 Светът и ние /п/
00.35 100% будни /п/
02.25 Култура.БГ /п/
03.20 По света и у нас /п от 20:00 часа/
04.05 Олтарите на България /п/
04.25 Когато сърцето зове - тв филм /5
сезон, 10 епизод/п/

08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
12.30

15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00

00.00
01.00
02.00
03.00
04.00

08.30

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно предаване с водещи Златимир Йочев и
Биляна Гавазова
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели"
13.10 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.50 "Доктор Чудо" - сериал, еп. 41
14.55 Премиера: "Буря от любов" - сериал,
с. 12, еп. 61
16.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,
с. 15
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Татковци" - сериал, еп. 53
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.05 Премиера: "Опасно изкушение" - сериал, еп. 96
21.00 "Фермата: Време за пробуждане" риалити, с. 7
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Татковци" /п./ - сериал, еп. 53
00.30 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 10, еп. 5
01.00 "Като на кино" - предаване за кино
01.10 "Столичани в повече" - сериал, еп. 19
02.20 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал, с. 15

09.30
10.00

bTV ACTION

"Чък" - сериал, с. 4, еп. 10
"Записът" - сериал, еп. 8
"Супергърл" - сериал, с. 6, еп. 8
"Бягство от затвора" - сериал, с. 4,
еп. 4
"Направено в България" /п./ - предаване за строителство, ремонти, обзавеждане и дизайн, еп. 2
"Доказано жив" - екшън, трилър (САЩ,
2000), режисьор Тейлър Хакфорд, в
ролите: Ръсел Кроу, Мег Райън, Дейвид Морс, Памела Рийд, Дейвид Карусо, Майкъл Кичън, Александър Балуев и др.
"Чък" - сериал, с. 4, еп. 11
"Опасни улици" - сериал, еп. 1
"Кодово име: Уиски Кавалер" - сериал, еп. 9
"Бягство от затвора" - сериал, с. 4,
еп. 5
Часът на супергероите (премиера):
"Супергърл" - сериал, с. 6, еп. 9
Екшън в 8: "Ел Чапо" - сериал, с. 3,
еп. 12
bTV Новините
Бандата на екшън: "Девет живота" екшън (Аруба, САЩ, 2004), режисьор
Дейвид Карсън, в ролите: Уесли
Снайпс, Адеуале Акиной Агбадже,
Джаклин Обрадорс, Стюарт Уилсън,
Райчо Василев, Велизар Бинев, Асен
Блатечки и др.
"Ел Чапо" - сериал, с. 3, еп. 12
"Бягство от затвора" - сериал, с. 4,
еп. 5
"Супергърл" - сериал, с. 6, еп. 9
"Кодово име: Уиски Кавалер" - сериал, еп. 9
"Опасни улици" - сериал, еп. 1

bTV COMEDY
05.00
06.00
07.00
07.30

bTV

05.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 10
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Кибер-вселена" - сериал, с. 3, еп.
11 - 18

1.12.2021 ÇÅÌß

15

12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
02.00
03.00
03.30
04.00

"Супермаркет" /п./ - сериал
"Супермаркет" - сериал, с. 3, еп. 9, 10
"Круд" - сериал
Премиера: "Тролчета: Купонът продължава" - сериал, анимация, еп. 24,
25
"Двама мъже и половина" /п./ сериал
"Фитнес" /п./ - сериал
"Щъркели" - анимация, комедия, семеен (САЩ, 2016), режисьори Никълъс Столър и Дъг Суийтланд
"Приятели" /п./ - сериал
"Двама мъже и половина" /п./ сериал
"Фитнес" /п./ - сериал
"Шитс Крийк" /п./ - сериал
"Гранд" /п./ - сериал
"Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
"Комиците и приятели" - комедийно
шоу (2019 есен)
"Приятели" - сериал, с. 8, еп. 7, 8
"Шитс Крийк" - сериал, с. 3, еп. 1, 2
"Гранд" - сериал, с. 3, еп. 7, 8
"Татковци" - сериал, еп. 48
Премиера: "Фитнес" - сериал, с. 4, еп.
7, 8
"Двама мъже и половина" - сериал,
с. 7, еп. 8, 9
"Щъркели" /п./ - анимация, комедия,
семеен (САЩ, 2016)
"Супермаркет" /п./ - сериал
"Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
"Комиците и приятели" - комедийно
шоу (2019 есен)
"Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema
06.00 "Революция Z" /п./ - с. 2, еп. 3, 4
08.00 "Фъстъчета: Филмът" - анимация, приключенски, комедия (САЩ, 2015), режисьор Стив Мартино
09.45 "Революция Z" - с. 2, еп. 5, 6
11.45 "Рискована бременност" - трилър (тв
филм, Канада, 2017), в ролите: Елизабет Арноа, Ана Ван Хуфт, Райън
Уилямс, Никол ЛаПлака и др.

Застудяване
Днес сутринта в местата със снежна покривка по високите полета минималните температури ще паднат до минус 5-6 градуса,
а на места са възможни и по-ниски стойности, до около минус 8, минус 9 градуса.
В петък ни очакват малко по-високи температури, в интервала от около 6 до 12
градуса. Валежите постепенно ще спират.
Сравнително високи - около и малко над
10 градуса, ще останат и температурите в
събота. Тогава се очакват нови валежи от
дъжд и сняг и ново застудяване.
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bTV Cinema, 21.00 ч., "Твърде лично" - екшън,
трилър (Франция, САЩ, Великобритания,
2008), режисьор Пиер Морел, в ролите: Лиъм
Нийсън, Маги Грейс, Джон Грийс, Фамке
Янсен, Зандър Бъркли, Кейти Касиди, Лилънд
Орсър, Дейвид Уоршофски и др.
13.30 "Сродни души" - трилър (тв филм,
Канада, 2017), режисьори Антъни
Лефрейн, в ролите: Касандра Скърбо, Алекс Пакстън-Бийзли, Скот Гибсън, Джеф Теравейнен, Хабрий Ларат
15.15 "Тел - крадецът" - криминален, екшън
(САЩ, 2014), режисьор Джей Ем Ар
Луна, в ролите: Майло Вентимиля,
Кейти Сакхоф, Джейсън Лий, Робърт
Патрик, Алън Тудик, Фейзон Лав и др.
17.00 "Киану" - екшън, комедия (САЩ, 2016),
режисьор Питър Атенсио, в ролите:
Кигън-Майкъл Кий, Джордан Пийл,
Тифани Хадиш, Метъд Ман, Джейсън
Мичъл, Луи Гузман, Уил Форт, Ниа
Лонг и др.
19.00 "Код: Лондон" - екшън, трилър (Великобритания, САЩ, България, 2016),
режисьор Бабак Наджафи, в ролите:
Джерард Бътлър, Ерън Екхарт, Морган Фрийман, Анджела Басет, Рада
Мичъл, Джаки Ърл Хейли, Мелиса
Лио, Диляна Буклиева, Юлиан Костов, Михаил Билалов и др.
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Твърде лично" - екшън, трилър (Франция, САЩ, Великобритания, 2008),
режисьор Пиер Морел, в ролите:
Лиъм Нийсън, Маги Грейс, Джон Грийс,
Фамке Янсен, Зандър Бъркли, Кейти
Касиди, Лилънд Орсър, Дейвид Уоршофски и др.
22.45 "Твърде комично" - екшън, комедия
(САЩ, 2015), в ролите: Лий Търгесен,
Рино Уилсън, Лорън Стамиле, Джойс
Булифант, Маргарет Чо и др. [14+]
00.30 "Революция Z" /п./ - с.2 еп.5, 6
02.15 "Поп звезда на всяка цена" - комедия,
музикален (САЩ, 2016), режисьори
Акива Шафър и Йорма Такони, в
ролите: Анди Самбърг, Имъджен Путс,
Сара Силвърман, Йорма Такони,
Джеймс Бъкли, Сандра Роско, Тим
Медоус, Акива Шафър и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.15 "Пожарникарите от Чикаго" - сериал,
сезон 7 /п/
06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Черно-бяла любов" (премиера) - сериен филм
13.30 "Неразделни" (премиера) - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериен
филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично
шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал

18.00 "Семейни войни" (премиера) - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна емисия
20.00 "Пътят на честта" (премиера) - сериал, сезон 2
21.00 "Игри на волята: България" (премиера) - риалити, сезон 3
22.30 "Братя" (премиера) - сериал, сезон 3
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Престъпни намерения" - сериал, сезон 7
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериал,
сезон 7
01.30 "Нюанси синьо" - сериал, сезон 3
02.30 "Сияйна луна" - сериал
03.30 "Намери ме" - сериал /п/
04.30 "Черно-бяла любов" - сериен филм
/п/

Êèíî Íîâà
05.50 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 6 /п/
06.50 "Загиващ ум" - биографична драма с
уч. на Клоуи Грейс Морец, Ричард
Армитидж, Джени Слейт, Кери-Ан
Мос, Тейлър Пери, Навид Негахбан и
др. /п/
08.50 "Норм-полярният мечок: Приключения с кралски размери" - анимационен филм /п/
11.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 6, 2 епизода
13.00 "Огледало с две лица" - романтичен
филм с уч. на Барбара Стрейзънд,
Джеф Бриджис, Пиърс Броснан, Лорън Бакол, Джордж Сегал и др.
15.30 "Истина ли е..." - романтична комедия
с уч. на Рийз Уидърспун, Марк Ръфало, Джон Хедър, Донал Лог, Дина
Уотърс, Бен Шенкман и др.
17.30 "Тежки престъпления" - мистери с уч.
на Морган Фрийман, Ашли Джъд,
Аманда Пийт, Адам Скот, Брус Дейвисън, Майкъл Гастон, Джим Кавийзъл и
др. /п/
20.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 5
21.00 "Тримата мускетари" - приключенски
филм с уч. на Логан Лърман, Мила
Йовович, Люк Евънс, Матю Макфейдън, Рей Стивънсън, Орландо Блум,
Кристоф Валц, Мадс Микелсън и др.
23.10 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 5 /п/
00.00 "Пъзелът" - трилър с уч. на Мат
Пасмор, Тобин Бел, Калъм Кийт Рени, Лора Вандервурт, Хана Андерсън, Британи Алън, Мандела Ван
Пийбълс и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 229
ВОДОРАВНО: Детелина. "Елада". Пенобетон. Ват.
Николина Лекова. Дав. Дорида. Ир. Коларов (Димо). Венеди. Сало. Апетит. ЗИМ. По (Едгар). Ети
(Уйлям). Ака. Ринолити. Ижа. Сет. Тири (Бруно). Акино (Корасон). Каватина. Об. "Саламин". Лар. "Но".
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Петит.. Тара. ЕКО. ОЛИВЕТИ. Илири. Акад. Бенедети (Марио). "Анана". "Ако". Кани. "Икар". Елинор. "Саво". Етажи. "Миналото". Давид (Жак Луи). Каноник.
Томов (Никола). Катарина. "Оболон". Нова.
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Íàä 100 èçïúëíèòåëè
âëèçàò â ñöåíè÷íàòà
êàíòàòà „Êàðìèíà
Áóðàíà“
Над 100 изпълнители - солисти, оркестър, хор и балет
на Държавната опера в Бургас участваха в сценична кантата "Кармина Бурана" от Карл
Орф и вариации из балета
"Пахита". Двете творби получиха вчера нов живот.
"Кармина Бурана" е едно
от най-известните и изпълнявани произведения в световен мащаб. Кантатата е инспирирана от оригиналния
текст на "Кармина Бурана" група странстващи проповедници достигат до извода, че
светът не се управлява от моралните принципи - постулати. Стиховете от средновековни поети, послужили за основа на кантатата, изпълниха
солистите Мария ЦветковаМаджарова, Димитър Арнаудов, контратенор - гост, Александър Крунев. Солисти на балета са Яна Бердута и Даниел
Тичков. Зад диригентския пулт
застана маестро Иван Кожухаров. ç
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Ïèñàòåëè îò Âåëèêîáðèòàíèÿ, Õúðâàòèÿ
è Ðóìúíèÿ ùå ó÷àñòâàò â Ñîôèéñêèÿ
ìåæäóíàðîäåí ëèòåðàòóðåí ôåñòèâàë
Писатели от Великобритания, Хърватия и Румъния
ще участват в събитията от
Софийския международен
литературен фестивал, който ще се състои онлайн от
7 до 12 декември, съобщават от асоциацията "Българска книга" (АБК). Няма да
бъде подмината и темата с
пандемията и екзистенциалните промени, които тя
предизвика.
Ще участва Дубравка Угрешич. Тя ще разкаже за романа си "Щефица Цвек в челюстите на живота", превод
- Русанка Ляпова, и ще разсъждава върху болезнените
теми от ежедневието, в есетата й "Епохата на кожата"
(превод - Жела Георгиева).
Друго голямо име е Ана
Бландиана - румънска поетеса, есеистка, журналистка и общественичка, смятана за най-голямата поетеса в румънската литерату-

ра на 20-и век. Тя е почетен
президент на румънския
ПЕН-клуб, президент на
правозащитния фонд "Гражданска академия". Член е на
поетическата академия
"Стефан Маларме", на Европейската академия на поезията, на Световната академия на поезията. Най-новата й книга на български
е "Имитация на кошмар"
(превод - Румяна Станчева).
Фиона Сампсън е световно име в поезията, сред
участниците във фестивала.
Тя е автор на 29 книги с
поезия, публицистика и кри-

тика. Публикувана е на 37
езика, носителка на много
награди, нейни книги са били избор на "Гардиън", "Дейли мейл", "Сънди таймс",
"Обзървър", "Таймс". Повод
за разговора е стихосбирката й "Колсхил" в превод
на Цветанка Еленкова.
Предвидена е и среща с
писателката на бестселъри
Мюриел Барбери, както и
с италианската писателка
Елвира Семинара, която в
разказите си успява да
вплете всички важни теми
от настоящето и да изостри чувствителността към

различните. На български
Семинара дебютира с "Разкази от фризьорския салон"
в превод на Дария Карапеткова.
Димитър Динев е сред
писателите, които са с български произход, но пишат
на други езици. Автор на
нашумелия и преиздаден на
български роман "Ангелски
езици". Пише и на пиеси,
публикува разкази, изявява се и като сценарист.
Сред интересните имена,
повечето познати с една
книга на български, са Ноеми Киш, Клаудиу Флориан,
Кристина Гавран и Гаска Шиян, допълват от АБК.
Участват още Георги Господинов, Алек Попов, Захари Карабашлиев, Александър Шурбанов, Рада Александрова, Аксиния Михайлова, Елена Алексиева, Цочо Бояджиев, Илко Димитров. ç



Íåïîäïðàâåíèÿò õóìîð íà ×óäîìèð èçâèðà îò „Íå ñìå îò òÿõ“

Íàêðàòêî

Неподправения хумор на
Чудомир ще поднесе Великотърновският театър със
спектакъла "Не сме от тях".
Постановката е по емблематичните разкази "Без късмет" и "Не съм от тях", а
творческата идея е на гострежисьора Невена Митева,
автор и на сценичната версия.
За новото заглавие репетират всички актьори от
драматичния състав на МДТ
"Константин Кисимов", сред
които са Иван Митев, Виктор Терзийски, Кирил Милушев, Боян Фърцов, Никол
Бойчева, Милен Иванов, Лиляна Иванова, Стефка Зла-

Театър „Васил Друмев“
с национално турне на
„Михал Мишкоед“
от Сава Доброплодни

тева, Детелин Кандев, Стоян Борисов и Полина Петкова.
"Най-хубавото в историите на Чудомир е, че са написани с много любов и
всичко завършва с умело
надсмиване над собствените ни пороци", посочва Невена Митева. Според нея
най-важно днес е ние, българите, да се научим да си
прощаваме.
"Не сме от тях" е третият спектакъл по разкази на
Чудомир, който създава Невена Митева. За постановката "Чешити" на Драматичния театър в Габрово през
2016 г. тя печели наградата

Áúëãàðñêèÿò êóëòóðåí èíñòèòóò â Áåðëèí
ïðåäñòàâÿ ó÷åíèöè îò Íàöèîíàëíîòî
ó÷èëèùå çà èçÿùíè èçêóñòâà
Българският културен институт в Берлин представя ученици от Националното училище за изящни изкуства "Илия
Петров" в София. Изложбата
продължава до 10 декември
и е по повод 70-годишнината
на училището. Куратор на
проекта Олимпия НиколоваДаниел.
Творбите са създадени през
последната учебна година, по
време на дистанционното обучение. Авторите са Деница Захариева, Александрина Котева,
Зорница Симеонова, Христо
Бекяров, София Сокерова, Яна
Николова, Велислава Вълева,
Михаела Найденова, Георги Янчев, Оля Телалим, Никола Михайлов, Марина Михайлова,
Натали Ламбурова, Йоан Илчев, Рая Мастравчийска, Мина Сапаревска, Анита Гановска, Антон Христов, Рая Аксен-

тиева, Елица Димитрова, Борис
Симеонов, Рада Скумова, Лилия
Тодорова, Кристина Анастасова,
Ралица Кондакова, Ива Николова, Биляна Петрова, Дамяна
Велкова, Иван Беделев. Голямата част от членовете на Съюза
на българските художници също са негови възпитаници на
това училище. Сред тях са популярните Андрей Лекарски, Николай Панайотов, Никола Манев, Емил Стойчев и Димитър
Войнов.
Оттам са излезли и известни имена и в другите изкуства
като Иван Добчев - театрален
режисьор, Александър Бръзицов
- композитор, Николай Иванов
- група "ОМ", Златин Радев - аниматор, номиниран за "Оскар" за
"Консерфилм", Валентин Василев - носител на "Оскар" за специални ефекти за филмите "Челюсти" и "Титаник". ç

"Чудомир" от фестивала "Комедиен хит на сезона" в Казанлък. Нейно дело е и комедията "Село, село, пусто
село".
Невена Митева е дългогодишен директор на Драматичния театър "Рачо Стоянов" в Габрово и основател на фолклорния театър
на открито "Етъра". Тя е почетен гражданин на Габрово. Има над 100 постановки в България. Поставяла е
спектакли и в Германия, Русия, Армения, Румъния и Беларус. Има множество награди за режисура, сред които от фестивала "Интегра"
в Хановер, Германия. ç

Театърът ще чества 165 години от
първата постановка - 1856 г. в
Кавръковото кафене на Шумен. Ще
отбележи 40 години от построяването на сградата на театъра.
"Михал Мишкоед" и днес звучи актуално, особено в изпълнението
на актьорите от шуменската трупа, в която средната възраст на
състава е 26 години. Директорът
на шуменския Драматично-куклен
театър "Васил Друмев" Димитър
Димитров припомни, че в Шумен
са създадени и първият женски
хор у нас, както и първият симфоничен оркестър. Навършват се
30 г. от създаването на театралния фестивал "Нова българска драма" - стартирал през 1993 г.

„Мистерията на
българските гласове“
ще изнесе концерт
на 13 декември
Прочутият в цял свят български
женски хор "Мистерията на българските гласове" ще изнесе Коледен концерт на 13 декември от
19.00 ч. в зала "България". Програмата включва както коледни
песни, така и произведения от последния албум на състава - "БууЧииМиш". По случай празника хорът с диригент проф. Дора Христова ще изненада с нови, специално подготвени и неизпълнявани
творби. Коледният концерт на
"Мистерията на българските гласове" ще даде възможност на почитателите на изкуството на хора
да се насладят на изпълненията
му във формата, с който той имаше впечатляващи успехи по време на турнетата си в чужбина през
2018-2019 г. Към изпълнителките
на сцената ще се присъединят световният шампион по бийтбокс
SKILLER, китаристът Петър Миланов, гъдуларката Христина Белева, кавалджията Костадин Генчев
и перкусионистът Димитър Семов.

