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"Работим за възстановяване на държавността, за край на беззаконието, за връщане на справедливостта и зачитане правата и интересите на българските граждани. Задължително условие да постигнем това е професионален и независим български съд, независима правосъдна система - най-важният фундамент на нашето общо бъдеще", заяви вицепрезидентът на
тържественото честване на 25-годишнината от възстановяването на дейността на Върховния административен съд.  2
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Ãúðöèÿ óñòàíîâè
ïúðâè ñëó÷àé
íà Îìèêðîí
Първият случай на
варианта Омикрон на
коронавируса в Гърция е
бил установен на о. Крит.
Министърът за здравеопазването Танос Плеврис
съобщи, че става дума за
гръцки гражданин, който
се е завърнал от Южна
Африка. Плеврис увери
обществеността, че са
спазени всички протоколи
за карантина и за
установяване на контактните лица. Очакваше се
да се установи случай на
тази мутация и в нашата
страна, заяви Плеврис и
допълни, че гръцките
власти следят и очакват
докладите на Световната
здравна организация за
новата мутация и увери,
че Гърция спазва всички
протоколи и може да
посрещне с голяма
степен на безопасност и
този вариант на коронавируса. ç
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Ñåñòðè Ñòîåâè
â Òîï 4
íà ñâåòà
Двукратните европейски
шампионки на двойки
жени Стефани и Габриела
Стоеви намериха място
сред четирите най-добри
дуета на финалния турнир
на Световните серии по
бадминтон в Бали (Индонезия) с награден фонд
1.5 милиона долара. В
надпреварата участват
осемте най-добри двойки
в света през сезона, а
класирането на българките в Топ 4 стана факт
след втората им поредна
победа в група "Б" на
турнира. По този начин
сестри Стоеви станаха
първите български
представителки, които
успяват да преодолеят
груповата фаза на
заключителния турнир
на Световните серии.
До този момент те имаха
един неуспешен опит
през 2018 година,
когато останаха на дъното
в своята група, а
през 2011 година
неуспех претърпя и Петя
Неделчева в игрите по
единично.
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Ï

резидентите Румен Радев и ФранкВалтер Щайнмайер проведоха работна
среща в Страсбург, на която бяха
разменени мнения за средата на сигурност в съседни на ЕС региони и европейската перспектива на Република
Северна Македония.
Българският държавен глава изрази
очакването на страната ни за активен
двустранен диалог на високо равнище с
Република Северна Македония, в който
да бъдат разрешени спорните въпроси в
двустранните отношения. Румен Радев
посочи, че югозападната ни съседка
следва да покаже европейска зрялост и
уважение към ценностите на ЕС, като

Ïóòèí: Ðàçøèðåíèå
íà ÍÀÒÎ íà Èçòîê
å íåäîïóñòèìî
Òîé ïîä÷åðòà,
÷å Ðóñèÿ
íå çàïëàøâà
íèêîé
Руският президент
Владимир Путин заяви,
че Русия и нейните партньори ще настояват, че
е недопустимо НАТО да
продължи да се разширява на Изток, и ще по-

искат юридически гаранции. Путин каза това на церемония по
приемане на акредитивни писма на посланици. Той акцентира върху това, че Русия не
заплашва никого. Руският президент добави,
че Москва предлага
да започнат преговори за постигане на юридически гаранции за
неразширяването на
НАТО на Изток.  13

предприеме конкретни действия за
преустановяване на езика на омразата
към България в учебниците по история,
държавните и научните институции, в
публичните медии, за преустановяване
на фалшификациите на българското
културно-историческо наследство и
особено за спазването на правата на
своите граждани, които открито изразяват българската си идентичност.
Въпросът за присъединяването на
България към Шенгенското пространство, за което страната ни е постигнала
техническа готовност още през 2011 г.,
също бе поставен от президента Румен
Радев по време на срещата. ç

Oáåäèíèòåëÿò
çà ïðîñïåðèðàùà
Áúëãàðèÿ!

С

лед безапелационната победа на
президента Румен
Радев рухнаха
опорките на ГЕРБ и
задкулисните обвинения на част от ръководството на БСП, че
той разединява нацията
и е във вътрешна и
международна изолация!?
Резултатите са ясни
- за Радев гласуваха
симпатизанти на всички
партии и политически
течения! Лявото в
лицето на БСП (96%),
центърът с "Продължаваме промяната", ИТН,
дори и част от дясната
"Демократична България"
и либералното ДПС,
което се кълнеше, че
Радев няма да е президент...
Народът показа на
политиците от статуквото, че Румен Радев е
реалният обединител на
българската нация в
битката за държавност,
върховенство на закона,
срещу корупцията и
наглия мафиотскомутренски модел на
управление на Бойко
Борисов.
Президентът Радев
спечели почти 70% от
гласуващите българи,
което в условията на
страх от пандемията и
умората от третите за
година избори е
резултат много поубедителен от резултата
преди 5 години.
Медийните и политически "мисирки" твърдяха, че Радев е изолиран
от обществото, партиите, местните власти,
бизнеса и синдикатите,
но се оказа, че те
всъщност виждат в
президентската институция и стабилност, и
национален лидер,
който взема стратегически решения за
бъдещето на страната.
Същите тези платени
журналисти и анализатори твърдяха, че Радев
е в международна
изолация!? А каква е
реалността!? За два дни
той проведе срещи със
зам. генералния секретар на ООН и с президента на водещата
сила в ЕС - Германия,
получи поздравления от
световните и европейските лидери за убедителната си победа на
изборите!
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Âèöåïðåçèäåíòúò: Ñàìî ñ ïðîôåñèîíàëíà è íåçàâèñèìà
Îáåäèíèòåëÿò
ïðàâîñúäíà ñèñòåìà ùå óñïååì äà âúçñòàíîâèì äúðæàâíîñòòà
"Работим за възстановяване на
държавността, за край на беззаконието, за връщане на справедливостта и зачитане правата и интересите на българските граждани. Задължително условие да постигнем това е професионален и
независим български съд, независима правосъдна система - найважният фундамент на нашето общо бъдеще", заяви вицепрезидентът Илияна Йотова на тържественото честване на 25-годишнината
от възстановяването на дейността на Върховния административен
съд.

Òåñòâàíåòî
ùå ñå èçâúðøâà
ñàìî âåäíúæ
ñåäìè÷íî â ïúðâèÿ ó÷åáåí
äåí îò âñÿêà
ñåäìèöà
Всички ученици се
връщат в класните стаи от
понеделник. Освен това
тестването вече ще се
извършва само веднъж
седмично - в първия
учебен ден от всяка
седмица. Изследванията
ще се правят с щадящи
тестове. Това обяви служебният здравен министър Стойчо Кацаров. Той
допълни, че за учителите
остава тестването два
пъти седмично.
"Броят на заразените
намалява непрекъснато.
Регистрираната заболеваемост сред хората под 19годишна възраст е изключително ниска. Резултатите от тестовете, извършени в училищата през
изминалите две седмици,
сочат изключително нисък

Йотова изрази увереност, че
той ще бъде не само активен
участник в осъществяването на
правосъдната реформа, но и гарант за правата и интереса на
българските граждани.
"В своята мисия вие стриктно спазвате буквата на закона, а и във всяко свое решение оставяте себе си и своята
отговорност", заяви вицепрезидентът и изтъкна, че и във време на пандемия ВАС е заслужил признание за своята дейност не само в страната, но и
на европейско ниво. "Многоб-

ройните жалби до Върховния административен съд са мерило не
само за всекидневните ви усилия, но и за голямото доверие
на гражданите, че ще възстановите законността и справедливостта", посочи Илияна Йотова.
Вицепрезидентът връчи на
председателя на Съюза на юристите в България Владислав Славов почетния знак на ВАС за
особени заслуги за възстановяване на дейността на съда. Славов е първият председател на
ВАС след възстановяването му
през 1996 г.ç

Ìèíèñòúð Êàöàðîâ: Âñè÷êè
ó÷åíèöè îò ïîíåäåëíèê â ÷àñ

процент на положителни
резултати. Затова експертите смятат, че тестове
може да се правят веднъж
- в началото на седмицата.
Това вероятно повишава

леко риска, но не представлява сериозна опасност за цялостната
епидемична обстановка" обясни Кацаров. - За
всички ще бъдат осигурени щадящи тестове."
Според здравния
министър обаче големите
ученици може да се
тестват и с назални.
Кацаров подчерта обаче,
че Министерството на
здравеопазването не
било длъжно да заплаща
за тях.
"По наша оценка
имаме тестове, които би
трябвало да стигнат до
средата на януари. Тези в
складовете на БЧК трябва да са достатъчни за
следващите две седмици.
Говоря за общините,
където заболеваемостта
е над 250 на 100 000
население", добави
служебният министър.

По-рано през деня
служебният образователен министър Николай
Денков настоя колегата
му от Министерството на
здравеопазването Стойчо
Кацаров да промени
своята заповед и големите ученици - от 5. клас
нагоре, да се върнат в
класните стаи още следващата седмица.
Денков заяви, че за
големите ученици не е
проблем да се тестват с
обикновени, а не с щадящи. Точният брой на
необходимите тестове
обаче остава неясен
заради съгласието на
родителите. Той посочи,
че не трябва да се намалява учебният материал
заради онлайн обучението, а трябва да се осигури
допълнително време за
децата, които по-трудно
се справят.ç

×ðåç ÄÍÊ ïðîôèë ñà èäåíòèôèöèðàíè âñè÷êè
æåðòâè îò òðàãåäèÿòà íà ÀÌ "Ñòðóìà"
Заместник главният прокурор
и директор на Националната
следствена служба Борислав Сарафов съобщи за БТА, че вече
са идентифицирани всички 45
жертви от катастрофиралия на
АМ "Струма" автобус с македонска регистрация. Идентификацията им е направена чрез ДНК
профили.
В ранните часове на 23 ноември на магистралата, близо до
село Боснек, автобус с регистрация в Скопие, пътуващ от Турция към Република Северна Ма-

кедония, самокатастрофира и се
запали.
В сряда, 1 декември, с постановление на наблюдаващия
прокурор тленните останки на
жертвите са били освободени и
предоставени на представители
на правителството на Република
Северна Македония за транспортиране и предаване на близките
им, уточни Борислав Сарафов.
Българското правителство ще
съдейства за транспортирането,
като за целта е предоставен военен самолет.ç

Едно от децата, заразени с менингит в столична детска градина,
е починало, потвърдиха от Столична община. Става въпрос за първото инфектирано дете. То е на 5
години и е било в трета група.
Заради случаи на деца, положителни за бактериален менингит,
затвориха временно детска градина номер 37 "Вълшебство" в София. Преди два дни са били взети
проби от 31 деца и 8 служители в

Ïî÷èíàëî å åäíî îò äåöàòà, çàðàçåíè ñ ìåíèíãèò

градината, които са били контактни
на инфектирано дете. Изследванията показали, че 16 деца и трима възрастни са положителни.
Веднага след установяване на положителните случаи е организирано изследването на децата от другите 10 групи, посещаващи детската
градина. За родителите била организирана онлайн среща с допълни-

телно разяснения. "Фактически
обясних на хората, че това е носителство, в момента не застрашава живота, тъй като в Националния център по заразни болести
изследвахме около 40 материала
на 8 работещи, контактували с болното дете, и на групата, които са
били в контакт с това дете. Знаем
кои са децата, които два дена тряб-

ва да взимат антибиотик, общоприета световна практика", каза за БНТ
проф. Тодор Кантарджиев.
Вчера са били изследвани 250
момичета и момчета, посещаващи
градината, техни братя и сестри. Резултатите се очакват до 48 часа.
"Въпросите на родителите бяха
какво става с другите деца, които
са в семейството - братчета и сес-

çà ïðîñïåðèðàùà
Áúëãàðèÿ!
От стр.1
Радев ясно заяви
своята ангажираност
след първия мандат,
който бе посветен на
битката за справедливост и промяна - във
втория да работи за
възраждане на държавността и по-доброто бъдеще на България. Съвместната
позиция с ООН, посветена на изключително
острия за България
проблем с демографската криза, показва,
че Радев е истински
национален лидер с
План за съзидание и
държавност.
В тази негова
мисия би следвало да
му помага кабинетът,
който "Продължаваме
промяната", БСП, ИТН
и ДБ се готвят да
съставят. И този
кабинет да продължи
добрата практика на
служебното правителство да разкрива
корупцията и аферите
на миналата власт и
да управлява с ума,
таланта и опита на
цялата нация - леви,
центристи, десни,
еколози. Добре би
било председателството на НС да се поеме
от опитен полемист,
боец и парламентарист като Корнелия
Нинова. А в новия
кабинет да намерят
място младите, способни и мотивирани
за работа социалисти,
на които Радев даде
шанс да натрупат опит
като зам.-министри,
областни и зам. областни управители в
кабинета "Янев". Така
БСП ще направи
първа крачка към така
нужните й и спасителни - компромис, единство и диалог и в
партията, и в обществото.
За Румен Радев
започва нов период,
за който той е готов периодът на национален лидер-съзидател!

тричета. Всичко им обясних, казах
им, че това се случва, че годишно
сме имали винаги такива случаи,
които трябва да се ограничават, за
да няма повече поразени деца", каза
проф. Кантарджиев
Според експертите наличието на
този микроорганизъм в носоглътката не застрашава пряко здравето и живота на децата, но се прилага профилактика с антибиотици,
съобщава БГНЕС.ç
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Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Ïúðâî ãðèæàòà
çà õîðàòà, ïîñëå ïîñòîâåòå
Лидерът на БСП Корнелия
Нинова направи изявление на
пресконференция в сградата на
партията. "Много се пише и
говори в последните дни по
важни въпроси за държавата и за
съставянето на правителство.
Искам да кажа няколко неща,
които се отнасят до "БСП за
България" и до имена от коалицията, но преди това няколко принципни въпроса:
Първо - потвърждаваме отново
волята си да положим усилия да
има редовно правителство, което
да преведе страната и хората
през кризите и да започне истинската промяна на досегашния
модел на управление.
Второ - не само сме декларирали, но и на практика сме показвали, че се борим със задкулисието както вътре в партията, така и
навън. И ще продължим така, и не
можем да допуснем да се внушава, че участваме в задкулисни
разговори или договорки.
Трето - приключи работата на
18 експертни работни групи, които
намериха общите неща в програмите на 4-те партии.
Четвърто - останаха спорни
въпроси. Затова очакваме от
мандатоносителя - "Продължаваме
промяната", да свика политическа-

та среща на 4-те партии или
лидерска среща, както всички
обещахме, за да изчистим спорните въпроси и да проведем
политическия разговор с политическите решения. Да надградим
експертните.
Пето - в резултат на тази
среща и на експертните решения
да се подготви писмено коалиционно споразумение с много ясно
разписани ангажименти - по дати,
месеци. Нашата първа грижа е за
хората - да осигурим преминаването през зимата. Думите, че
наша първа грижа са политиките,
не са празни от съдържание.
Искаме преди всичко да поставим
ясно разписано коалиционно
споразумение, с ясни ангажименти - какво правим с цените на
тока, че няма да допуснем от 1
януари битовите потребители да
се включват на свободния пазар,
как компенсираме доходите на
хората, какво правим в икономиката, как преодоляваме ковид
вълната, не дай си боже нова.
Всичко това да бъде ясно и
категорично разписано черно на
бяло, първо грижата за хората.
Шесто - такъв проект на коалиционно споразумение трябва да
мине през Националния съвет на
Българската социалистическа

партия. Не знаем как се взимат
решенията в другите партии, това
са си техни правила и устави, но
при нас такива решения, особено
толкова ключови за държавата,
не могат да се вземат нито от
председателя, нито от екипа за
преговорите. След като получим
проект на коалиционно споразумение, в началото на другата
седмица свикваме присъствен
Национален съвет, за да получи
това споразумение одобрение.
Седмо - да се подпише това
споразумение и едва тогава да
започнем да говорим за имена и
постове. Заели сме се с тази
работа, първо, за да спасим
хората, да преведем държавата
през кризата и след това да си

раздаваме постове. Първо грижа
за хората, после постовете. Те ще
почакат.
Последно. Нищо от написаното
и публикуваното за БСП и като
имена от партията не отговаря на
истината. Нито едно от имената,
които се спрягат като заявени от
нас, като претенции за министри,
министерства и т. н. - не отговаря
на истината. Тези имена изобщо
не са обсъждани вътре в партията, какъвто е редът - на Национален съвет, и след това навън, и с
коалиционните партньори. Ние
сме партия с ред и правила.
Накрая - от едно писмо на
друга партия излезе информация,
че четирите партии на бъдещото
коалиционно правителство сме се
договорили председателят на
парламента да се избира на
ротационен принцип за по една
година от четирите партии и че аз
ще съм първият такъв председател на НС. Това категорично не
отговаря на истината. Такава
договорка нямаме, нито за ротационен принцип, нито че аз ще
съм първият председател на
базата на този ротационен принцип. Най-малкото щях да знам за
това", заяви лидерът на БСП
Корнелия Нинова по време на
пресконференцията. ç

Îò „Äåìîêðàòè÷íà Áúëãàðèÿ“ èçäàäîõà ñòðóêòóðàòà
íà ïðàâèòåëñòâîòî
Â 47-îòî ÍÑ ùå èìà ÷åòèðèìà ïðåäñåäàòåëè - ïî åäèí çà âñÿêà ãîäèíà, â êàáèíåòà ùå
èìà ñàìî åäèí âèöåïðåìèåð è íîâî ìèíèñòåðñòâî íà åëåêòðîííîòî óïðàâëåíèå
На среща между ДБ и ПП е била поставена цел да се оповести
коалиционно споразумение до 3
декември 2021 г. (петък), когато ще
е първото заседание на Народното събрание.
Председателят на парламента
да се сменя всяка година на ротационен принцип. За това са се
договорили четирите формации,
преговарящи за съставяне на правителство - "Продължаваме промяната", БСП, "Има такъв народ"
и "Демократична България".
Идеята е при пълен мандат всяка от четирите формации да има
председател на парламента.
Ротацията ще започне с председателя на БСП в оставка Корнелия Нинова.
За намеренията на преговарящите се разбра от писмо, подписано от главния секретар на ДСБ
- една от партиите в "Демократична България", и изпратено до членовете на Изпълнителния съвет. Те
трябва да кажат дали подкрепят
влизането със собствени министри в управлението. В него се призовават партийните лидери да настояват за подкрепа за правителството.
В писмото е представена и новата структура на Министерски съвет.
От писмото, подписано от главния секретар на ДСБ, става ясна
структурата на новото правителство и преминаването на различни
агенции на ново подчинение:
"Министър-председател
- към МС преминава Българската агенция по безопасност на

храните от МЗ.
Заместник министър-председател
- към МС преминава Изпълнителната агенция по горите от МЗ
и Дирекцията "Национална служба за защита на природата" от
МОСВ.
Министър на финансите
- към МФ преминава Дирекция
"Централно координационно звено" от МС;
- към МФ преминава Изпълнителната агенция "Сертификационен
одит на средствата от Европейските земеделски фондове" от МЗ.
Министър на вътрешните работи.
Министър на регионалното развитие и благоустройство.
Министър на труда и социалната политика.
Министър на отбраната.
Министър на външните работи
- към МВнР преминават "Държавната агенция за българите в
чужбина" от МС;
- към МВнР преминава Дирекция "Вероизповедания" от МС.
Министър на правосъдието
- към МП преминава Дирекция
"Съдебна защита" от МФ.
Министър на образованието и
науката.
Министър на здравеопазването.
Министър на културата.
Министър на околната среда и
водите
- към МОСВ преминава "Еко Антрацит" ЕАД от МИ
- към МОСВ "Екоинженеринг"
ООД от МИ.

Министър на земеделието
- към МЗ преминава Държавно
предприятие "Управление и стопанисване на язовири" от МИ.
Министър на транспорта и съобщенията
- към МТС преминава Агенция
пътна инфраструктура от МРРБ.
Министър на икономиката
- към МИ преминава Държавната агенция за научни изследвания и иновации от МС;
- към МИ преминава фонд "Мениджър за финансови инструменти в България" ЕАД от МФ;
- закрива се държавно предприятие "Държавна петролна компания".
Министър на електронното управление
- към МЕУ преминава Държавна агенция "Електронно управление" от МС;
- към МЕУ преминава Дирекция
"Добро управление" от МС;
- към МЕУ преминава Дирекция
"Информационни технологии" от
МТИТС.
- към МЕУ преминава Институтът за публична администрация
от МС;
- към МЕУ преминава Дирекция
"Модернизация на администрацията" от МС;
- към МЕУ се създават центровете за споделени услуги на база
дирекции "Човешки ресурси", "Информационни технологии", "Управление на собствеността", "Счетоводство" от всички ведомства;
- към МЕУ преминава "Български пощи" ЕАД от МТИТС;
- към МЕУ преминава "Агенция

Лидерът на "Продължаваме промяната"
Кирил Петков е най-вероятният бъдещ
премиер. Като вицепремиер се сочи шефът
на Агенцията по горите Александър Дунчев.
За външен министър Даниел Лорер от ПП, а
за финансов - Асен Василев, който заемаше
поста и в първия състав на служебния
кабинет. Министър на образованието
вероятно ще продължи да е акад. Николай
Денков. Медийни анализи сочат продължение на мандата на успешния МВР министър
Бойко Рашков и на премиера Стефан Янев,
но като министър на отбраната. За правосъден министър ДБ най-вероятно ще издигне
Христо Иванов, който заемаше този пост от
2014-2016 г. Най-вероятен спортен
министър от квотата на ИТН според
информационните сайтове ще е адвокатът
Радостин Василев. Все още окончателно
разпределение на постовете и квотите няма.

по геодезия, картография и кадастър" от МРРБ;
- към МЕУ преминава Главна дирекция "Гражданска регистрация и
административно обслужване" от
МРРБ;
- към МЕУ преминава Агенция
по вписванията от МП.
Министър на енергетиката.
Министър на туризма.
Министър на спорта", става ясно от писмото на градската десница до актива на ДСБ. ç
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5% ïî-âèñîêè çàïëàòè çà
÷èíîâíèöèòå äîãîäèíà
Èíôëàöèÿòà ïðèòåñíÿâà âñè÷êè,
íî íå å ÷àê òîëêîâà âèñîêà,
îáÿâè ñëóæåáíèÿò ôèíàíñîâ
ìèíèñòúð Âàëåðè Áåë÷åâ
Въпреки че все още е
рано за окончателни
данни, вероятно 2021 г. ще
приключи с малък бюджетен излишък, макар че
съгласно Закона за държавния бюджет за тази
година е предвиден дефицит. Това каза служебният
министър на финансите
Валери Белчев, който
участваше в рубриката
"Властта говори! Открито",
стартирана от Министерския съвет във Фейсбук, в
отговор на въпроси на
граждани и медии. Той
добави, че държавата не
планира да издава нов
дълг до края на тази
година, а изтегленият до
момента е 3,8 млрд. лв.
Служебният министър
подчерта, че няма да има
"шоково харчене на пари".
Белчев защити предложението на кабинета за
увеличение на минималната работна заплата до 710
лева. "Искаме да се
погрижим доходите на
българите да не спадат,
така че да не страдат от
движението на икономиката и качването на цените.
Относно пенсиите е много
важно абсолютната стойност на доходите на
пенсионерите да не спада. Досега имаха доход от
420 лв. Нашата цел е този
доход да не спада и да
продължим да плащаме
същите средства. За да
избегнем риска, когато
отпаднат COVID мерките,
да спадне, направихме
предложение базовата
пенсия да бъде 370 лв. и
да има 60 лв. надбавка и
да стане общо 430 лв.
Когато пандемията приключи, в най-лошия случай
пенсионерът ще получава
370 лв", обясни той.
Министърът подчерта
обаче, че задължение на
Финансовото министерство е да внесе предложение за Бюджет 2022, но е
решение на партиите
доколко ще се съобразят
с него. "За реформи не
можем да говорим от
позицията на служебен
кабинет", категоричен
беше Белчев.
Относно преговорите
за правителство и исканията на отделните партии,
министърът подчерта, че
от финансовото ведомство
са прегледали целия

списък с договорките на
политическите партии и
почти всички от тях са
включени в предложението на служебния кабинет.
"Ние не сме в позиция да
планираме структурни
промени. Изхождаме от
базов сценарий и вървим
по него. Той е твърде
близо до това, което
очакват политическите

ÌÔ ïîïðàâè ìèíèñòúðà ñè - äîáàâêàòà
êúì ïåíñèèòå ùå å 60, à íå 120 ëâ.
С няколко часа закъснение Министерството
на финансите внесе пояснение към бомбастичната новина, че от 1 януари минималната пенсия
ще стане 490 лв. Ведомството на практика опроверга началника си - министърът на финансите
Валери Белчев, който в сряда съобщи, че още
шест месеца пенсионерите ще получават по 120
лв. Оказа се, че идеята е да получават наполовина на тази сума - 60 лв.
Минималната пенсия ще се увеличи от 300
на 370 лв. от 25 декември, потвърждава Mиниспартии", каза още Белчев.
На въпрос за покачването на цените той обясни, че инфлацията притеснява всички, но не е чак
толкова висока. "Засили
се в края на годината
заради ръста в цената на
газа и електроенергията.
По последни прогнози
вероятно темпът ще бъде
овладян в следващите
няколко месеца. Не
очаквам шокови инфлации
следващата година", каза
още министърът.
На друг въпрос той
отговори, че през 2022 г.
се планира повишение на
заплатите с 5% на всички
служители в държавната
администрация. По повод
увеличението на заплатите в администрацията за
поредна година служебният финансов министър
коментира: "Да не забравяме, че това са хора.
Хора, които работят за
държавата. Да не превръщаме държавната администрация в държавна
мизерия. Искаме качествена администрация, нека
се грижим за нея".
Относно повишението
на цените на газа и тока
Белчев обясни, че държавата е изтеглила средства
от атомната централа и ги
е насочила към фирмите.
"Предприехме стъпка за
създаване на механизъм

терството на финансите. Допълнително за периода от януари до юни 2022 г. е предвидено
изплащането на допълнителни суми (добавки)
към пенсиите в размер на 60 лв. като мярка за
подкрепа на всички пенсионери във връзка с
продължаващото разпространението и динамиката на COVID-19, съобщават от ведомството.
Така от Нова година минималната пенсия ще
стане 430 лв., а сега тези пенсионери получават 420 лв. Това, разбира се, ще се случи, ако
новите управляващи го одобрят.

за осигуряване на форуърдни контракти, което да
позволи на бизнеса да
фиксира цените си за подълъг период напред.
Разглеждаме потенциални
механизми за ограничение
на износа. Това е тежък
процес", добави той
Белчев коментира
също, че се работи и по
проблема с плащането на
заплати в плик. "Знаете,
че това не е едностранен
процес. Обсъждаме да се
създадат стимули или
санкции, или и двете в
тази посока, за да може
хората, които приемат
пари в плик, да не може
да се възползват от
определени преимущества. От години говорим за
този сив сектор, но не е
лесно да се справим с
него. От всички 750-760
хил., които работят на
минимална работна заплата, над 100-150 хил. души
са в ресторантьорския
бранш, което за мен
значи, че там има проблем с механизмите на
изплащане на възнагражденията", обясни той.
Относно проекта на
новия бюджет Белчев
посочи, че в него е заложен ръст на БВП от 4% и
таван на дълга от 12 млрд.
лв. "Предполагам, че няма
да се налага да стигаме
до него. Това е сума,

която се залага като
потенциална възможност
за теглене на дълг. Една
трета от него би отишла
за погасяване на предишния дълг, а останалото за дефицит", обясни
служебният министър и
добави, че би било разумно и напълно нормално да планираме международна емисия, защото
местният пазар е сравнително ограничен. "Като
държава най-малкото
имаме нужда от диверсификация по линия на
дълговете", обясни Белчев.
"Бюджетът не е поразличен структурно от
тези, които се правят
всяка година. Разполагаме с макроикономическа
прогноза. Нашето предложение отговаря на почти
всички очаквания, които
са заложени. Не намирам
изненади и чудеса. Единствената разлика между
това, което се планира, и
това, което предлагаме,
е, че едно потенциално
редовно правителство би
планирано някои структурни реформи в държавната администрация, но
това е нещо, което ние
не сме в състояние да
правим", каза още Белчев. Той добави, че не се
предвижда да се вдигат
данъци.ç

Áóì íà äåêëàðàöèè
çà ïîëçâàíå íà
äàíú÷íè îáëåê÷åíèÿ
çà äåöà
Изключително голям е интересът за ползване на тазгодишните данъчни облекчения
за деца. Само за два дни през
работодателите са подадени
10 000 декларации от родители. Това отчетоха от Националната агенция по приходите, които в онлайн пресконференция разясниха при какви условия се ползват данъчните облекчения за деца.
Досега преференцията беше повече от скромна - 20 лв.
отстъпка от данъка върху доходите за едно дете, 40 лв. за две и 60 - за три и повече
деца. Тази година обаче сумата е многократно завишена доходите на единия родител,
получени през 2021 г., ще може да се намаляват с 4500 лв.
при едно дете, с 9000 лв. при
две и с 13 500 лв. при три и
повече деца. Така данъчната отстъпка става съответно 450 лв.,
900 лв. или 1350 лв. Многократно по-високо е и данъчната отстъпка за дете с увреждане - 900 лв.
Най-бързо данъчните отстъпки ще може да се ползват,
ако бъдат поискани от работодателя до края на декември.
Така на практика те ще бъдат
получени като надбавка към декемврийските заплати, които в
повечето случаи се изплащат
през януари. През следващите
месеци този допълнителен разход на работодателя ще му бъде преотстъпен от авансовото
внасяне на данъците върху заплатите на служителите. "В държавната администрация данъчната отстъпка ще бъде получена още през декември", посочиха от НАП. "Работодателите
обаче не може да бъдат заставени да изплатят данъчните отстъпки за деца", заяви говорителят на НАП Росен Бъчваров.
Заради многократно по-високите суми тази година очакванията са много фирми да насочат служителите си да искат
облекчението с подаване на годишната данъчна декларация за
доходите от 2021 г. Крайният
срок за подаване на годишната данъчна декларация е 30 април. От НАП все пак са разпратили призиви към бизнеса да
направят всичко възможно да
изплатят данъчните отстъпки за
деца на своите служители с декемврийските заплати.ç
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Джордже Енеску - Моцарт,
когото пропуснахме
Пламен АСЕНОВ
"Свободна Европа"
Когато е на 3 години, той започва да свири по слух, а на 7 вече
е във Виенската консерватория със специално
разрешение.
Джордже Енеску, цигулар, пианист, композитор, диригент, музикален педагог (1881 1955).
Произход: Румъния,
семейство на земевладелци.
Образование: дете
чудо, композира на пет,
на седем учи във Виенската консерватория, на
12 завършва със сребърен медал и продължава в Парижката консерватория.
Интереси: пиано,
цигулка, фолклор, дирижиране.
Най-известни творби: "Румънска поема",
"Румънски рапсодии",
"Сюита №1 за оркестър", "Седем песни по
стихове на Клемент
Маро".
Румънският музикален гений Джордже
Енеску приживе е познат в Европа като цигулар и музикален пе-

дагог, а в САЩ - като
блестящ диригент. Като композитор не е популярен колкото трябва,
но в новото хилядолетие започва да възкръсва. "Моцарт, когото
пропуснахме" - това заглавие на "Гардиън" май
казва всичко.
Джордже Енеску е
роден през 1881 г. в молдовско селце. Семейството е заможно, а баща му е цигулар любител, но Джуряк сам си
взима първите уроци.
На 3 чува циганска група и се захласва, опъва канап върху летва и
"свири". Техните го поощрят - подаряват му
цигулка, но детска, с
три струни. Той е възмутен, хвърля я в огъня и иска истински инструмент. Е, купуват му
и започва да свири по
слух, а баща му го учи
на ноти.
Малкият е на 4, но
схваща нотите, играе си
с тях и така напредва,
че го водят при специалист - композитора
Едуард Кудела. На първата им среща Кудела
казва: "Е, да чуем какво можеш с цигулката".
А малкият отговаря:

"Ами да чуем първо теб
дали изобщо можеш да
свириш".
Купуват пиано на
Джордже и той не слиза от него. Запазени са
и някои композиции,
например "Румънската
земя", с уточнението:
"Опус за пиано и цигулка от Джордже Енеску, румънски композитор на пет години и четвърт". На 7 е вече във
Виенската консерватория със специално разрешение - законът забранява студентите да са
под 14. Там Енеску учи
цигулка, пиано, хармония, контрапункт и композиция.
В къщата, където
живее, среща един от
живите си идоли - Йоханес Брамс. На 10 години той свири в двореца, на 11 дава първи
самостоятелен концерт.
Публиката пощурява, а
вестниците пишат за
"гениалното дете, което
удиви Европа". Преди
да навърши 13, Енеску
завършва със сребърен
медал и изнася концерти, включително собствени композиции за цигулка, които според критиката са с голяма

сложност. Това обаче не
му стига и отива в Париж да си доучи.
Енеску е в Парижката консерватория от
1895 до 1899 г., учи
композиция при Жул
Масне, а професорът по
хармония Андре Жедалж казва: "Той единствен от моите студенти
има идеи и дух".
На 16 Енеску представя в Париж първата си зряла творба "Румънска поема", и
Соната №1 за цигулка
и пиано, а критик пише: "Един млад румънец, Джордже Енеску,
удиви Париж с изумителния си талант. Той
е не само цигулар виртуоз от най-висока класа, но и извънредно надарен и самобитен
композитор".
Скоро след това той
се представя и в родината, а макар да живее
повече по света, винаги фино втъкава елементи от румънския
фолклор в класическите
композиции, които го
поставят сред най-големите европейски музикални гении от първата половина на 20-и век.
Енеску експеримен-

Голямата испанската писателка Алмудена Грандес
почина на 61 години
"Загубихме един от
знаковите писатели на
нашето време", така
премиерът на страната Педро Санчес изрази съболезнования в
профила си в Туитър.
Наскоро писателката
заяви, че страда от рак.
Граднес е сред най-изявените и популярни
испански автори. Първата й книга е еротичният роман "Възрастите на Лулу", издаден
през 1989 г. Следващите й творби обаче са
посветени на социал-

ни теми и на живота
в Испания след края
на Гражданската война. Местната радиостанция "Кадена Сер" я
определи като "една от
най-важните личности" в испанската литература.
Алмудена Грандес е
родена през 1960 г. в
Мадрид. Освен "Възрастите на Лулу", сред
известните й творби
са "Малена е име на
танго", "Замръзналото
сърце" и други. Книгите й са преведени

на доста езици, а тя е
носителка на многобройни награди.
Грандес редовно пишеше статии за испан-

ското издание "Ел паис". В средата на октомври на страниците му
тя сподели с читателите за болестта си.

Прототипът на Пинокио бил джудже
195 години от рождението
на Карло Колоди
Карло Лоренцини (1826-1890),
по-известен с псевдонима си Карло Колоди, остава в историята на
литературата като автора на световноизвестната книга "Приключенията на Пинокио", преведена на
повече от 260 езика и настолна
книга на децата от цял свят. Героят на Колоди е добродушно дървено човече, чийто нос расте, когато
лъже.
Любопитното е, че Карло Колоди
не искал да го възприемат като детски писател. Умира, без да подозира, че героят му ще го надживее, ще
има собствен живот, ще го направи
световноизвестен.
Историята на дървеното човече
е екранизирана повече от 400 пъти
от 1940 година насам - многократно в анимациите на "Уолт Дисни",
играна е на много театрални сцени

по света. Приказката на Колоди е
била интерпретирана и политически. През 30-те години на миналия
век в Италия Пинокио е... фашист,
а десетилетие по-късно - разузнавач. В някои азиатски страни е бил
представян като герой сред драконите, а в Турция - страстно възхваляващ Аллах мюсюлманин. Това само идва да докаже, колко популярен в цял свят е героят на Колоди Пинокио, или пък колко актуално в
живота на хората, най-вече в политиката, е разпознаването на превъплъщенията на лъжата?
"Приключенията на Пинокио" започва да излиза в подлистник към

"Детски вестник" на 7 юли 1881
година. Авторът Карло Лоренцини е
роден на 24 ноември 1826 г. в Тоскана, Флоренция, в семейството на
готвач и домашна прислужница, като първо от десетте им деца. Родителите на Карло работели в къщата
на богатите маркиз и маркиза Джинори. Маркизата станала кръстница
на детето.
Той бил любител на приказките
по природа - жизнерадостен и весел човек. През 1875 година започва да превежда на италиански
приказките на Шарл Перо. В периода 1878-1881 г. работи по поредица за приключенията на едно смешно, мързеливо и лакомо момче на
име Джанетино. Въз основа на тези
разкази излиза сборникът "Пътешествието на Джанетино
през Италия"
,
(Il viaggio per l Italia di Giannettino),
който слага началото на поредица
за обединяването на Италия през
ироничния поглед на главния герой.

тира в разни стилове романтизъм, импресионизъм, неокласицизъм, неоромантизъм, но
е така надарен, че бързо ги изчерпва и продължава в друга посока. Това е една от особеностите, които правят
творчеството му трудно
достъпно за широката
публика.
Музиката му е много концентрирана, това
също затруднява контакта, а да не говорим
за пълната липса у него на желание да промотира творбите си.
Щом ги напише и представи веднъж-дваж, не
се интересува повече,
има по-важни дела.
Сред по-важните дела е любовта му към Мария Росети-Тескану, дама от свитата на румънската кралица. Енеску я
вижда на 17, на първия
концерт в Букурещ. Тя е
на 19 и се жени за принц
Михаил Кантакузин.
През 1907 г. двамата
официално се запозна-

ват, а любовта им избухва през 1914 г. Той я
обича, тя него също,
въпреки аферите, които
той се прави, че не забелязва.
Джордже и Мария се
женят чак 1937 г. Тя се
предава, когато при поредния опит за самоубийство си оставя ужасен белег от киселина
на красивото лице. Изкарват ВСВ в Букурещ,
но Енеску е разорен и
трябва сериозно да работи за прехраната.
Той емигрира в Париж. Последните си години прекарва в растяща бедност - заради възрастта, Енеску не може
нито да дирижира, нито да изнася концерти
пълноценно, а приходите му от авторски права са малко.
Великият румънски
композитор умира на
свобода и е погребан в
Пер Лашез. 13 години
по-късно до него ляга
и музата му - Мария
Кантакузина.

Хали Бери - първа афроамериканка с „Оскар“
Хали Бери се смята за
една от най-високоплатените актриси в Холивуд. Тя
е комбинация от талант,
упоритост и красота. Животът на актрисата обаче
далеч не е розов. Тя минава през много неща както
в личен, така и в професионален план. Има много
любопитни и интересни
факти.
Печелила е наградата
"Оскар" за 2002 г. за "найдобра актриса" с участието си в романтичната драма "Балът на чудовищата".
До 2018 г. тя е единствената чернокожа жена, заслужила приза. Преди да се
ориентира към киното, Бери започва да се занимава с моделство и участва
в няколко конкурса за
красота, става първа подгласничка на "Мис САЩ", а
в надпреварата за "Мис
Свят" през 1986 г. заема
шесто място. Много време
историите за "Джеймс
Бонд" на големия екран се
сменят постоянно, актьорите също, изиграли магнетичния агент, но едно остава непроменимо. Където
и да се бори шпионинът
със световното зло, той винаги е заобиколен от очарователна красота. Така
през 2002 г. Хали става
едно от неговите момичета. Тя става първата чернокожа жена, удостоена с
отличието на Филмовата
академия на САЩ. Дори
първата, която приема лично наградата си Razzie за

"най-лоша роля" в "Жената котка". Въпреки това Бери не съжалява за образа
на култовата героиня от големия екран, за която
твърди, че я е променила.
Пробива в киното във филма на Спайк Ли "Тропическа треска", където играе
наркоманката Вивиан. Една от най-високо платените в Холивуд - за роля получава по 10 млн. долара.
"Всички ми казваха не
го прави, за теб това ще
бъде краят. Кариерата ти
ще приключи". Но познайте какво сторих? Следвах
интуицията си и направих
този филм. Дори ако повечето го смятат за провал, за мен не е такъв",
споделя актрисата. В началото на 90-те тя има диагноза диабет и следва
здравословна диета, както
и прави редовни упражнения, за да кали тялото си.
Храни се по пет пъти на
ден, консумирайки повече
зеленчуци и протеин.
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Марк Шагал: В живота и в изкуството ни
е нужна причудливост

"Полет над града"

Животът на художникаавангардист Марк Шагал
1887-1985 е цяла епоха.
Всички важни събития в историята на ХХ век намират
отражение в творчеството
му. Шагал бил и график, и
живописец, театрален художник, монументалист - всеобхватен талант в изобразителното изкуство и един от
лидерите на световния авангардизъм. Автор е на произведения с различна художествена техника: монументална живопис, илюстрации,
сценични костюми, керамика, витражи, мозайка. Той е
писал и стихове.
Рожденото име на Марк
Шагал е Мойша Сегал. Негов прадядо по втора линия,
е известният еврейски художник - Хаим Сегал, който е зографисал много синагоги.

Родителите на Марк Шагал са близки родственици
на Хаим Сегал. Марк е първото от десетте им деца, роден е в Украйна. В този юлски ден през 1887 г. в градчето, където е роден малкият Марк, става опустошителен пожар. Пламъците обхващат и къщата на родителите му. Креватът, на който
лежи майка му Фейга с новородения си син, е стигнат
от огъня. Местят родилката
и бебето на безопасно място с помощта на одеало. Покъсно художникът постоянно ще рисува червен петел вероятно в подсъзнанието му
огънят се е запечатал в образа. Той самият обяснявал
страстта си към яркочервеното и постоянното си желание да пътува, именно с
онзи драматичен момент на
раждането си.

Шагал е живял 98 години. За него имало три музи
- две съпруги и една вечна
любов. Изгубил е стотици
картини и създал хиляди.
Покорил Париж и Ню Йорк
и се боял да не изгуби дружбата си с Пикасо. Страхувал се да види Витебск не
такъв, какъвто го познава
като младеж. Негов любим
художник е Рембранд и затова като него и той рисува
много свои автопортрети. И
един забавен детайл. Шагал
обичал да рисува метличини. Но ставайки успешен художник, направил компромис и предпочитал аристократичните гладиоли.
Житейските превратности дебнели гения. Той пише в книгата си: "И така,
заради изложбата на Валден аз пътувах през 1914 г.
за Берлин, където прекарах

само няколко дни. Отпътувах за Русия, където да се
срещна с моята невеста Бела. Аз разчитах на това веднага да се върна с нея в
Париж, а попътно да си получа парите в Берлин, от
Валден, вече продал моите
картини. Но започва война

В Берлин отмениха балета „Лешникотрошачката“
заради расизъм
Държавният балет
на Берлин смъкна от
програмата си временно класическия балет
"Лешникотрошачката"
заради уж "некоректни
епизоди". За това каза
пред Bild художественият ръководител на трупата Кристиана Теобалд.
"В оригиналната
версия на балета две
деца се появяват на
сцената с грим, имитиращ тъмна кожа. Сега
това се нарича "блекфейсинг". Същото се
отнася и за източния
танц на наложниците

от харема и солиста с
тяло, покрито с тъмен
грим. Всичко това са
неща, които сега не могат да излязат на сцената без обяснения",
каза тя. Спорен елемент се явява и китайският балет, който предлага стереотипи на жителите на страната. На
сцената те се преместват, движейки се с малки превзети сменящи се
стъпчици.
Теобалд сама се е
обявила вече против
"политиката на отмяната" на Запад. Тя заяви
че, постановката "Леш-

никотрошачката" няма
да бъде свалена завинаги. Теобалд призна,
че "такова изменение е
сериозно нарушение на
авторските права". Балетът "Лешникотро-

шачката" е по класическата постановка на Мариус Петипа, поставена за първи път през
1892 г. в Мариинския
театър в Санткт Петербург.

Фестивалът на светлината в Амстердам
Амстердам е град,
който е подвластен на
много клишета и може
би точно затова умее
толкова добре да изненадва. Зимата идва със
сиво небе и ранно
смрачаване в столица-

та на Нидерландия.
През декември или
януари на последните
десет години впечатляват причудливите, забавни и провокиращи
размисъл светлинни
скулптури, които осве-

тяват града и му вдъхват нов живот след падането на нощта. Първото издание се провежда през 2012 г. и оттогава Амстердам е сцена за десетки световноизвестни и прохожда-

щи хора на изкуството. Авторите използват
произведенията си не
само като форма на изразяване, но да разказват истории или изцяло да трансформират
градската среда. Изданието през 2021/2022 г.
е юбилейно и включва
над 20 творби, сред които любимите на публиката, плюс няколко
нови, създадени специално за това издание.
Първо изчакваме да се
стъмни, за да видим
произведенията на изкуството в пълния им
блясък.
Може да се качим на
корабче, което плава по
каналите на река Амстел и да разгледаме
светлините, докато водещият разказва историите на всяка скулптура (отнема около 75
минути). Разходка по
маршрута на светлината става и пеша. Трасето е дълго 6,5 км и
хубавото е, че може да
се измине с желано от
нас темпо.

- Париж и Берлин аз видях
отново чак през 1922 г. За
това време Валден бе продал всичките мои картини,
но Германия преживяваше
огромна инфлация. Предназначените за мене пари
от 1914 г. насам, не струваха и пукнат грош".

Дървен сокол, продаден
за 101 долара, се оказва
хералдически символ
Дърворезба с фигура на сокол, продадена
през 2019 г. на аукцион
за 101 долара, е принадлежала на кралица
Ан Болейн, съобщават
от сайта на Смитсоновия институт. Истинската цена на артефакта
е около 270 хиляди долара. Когато дилърът
Пол Смит Симонс от
Marhamchurch Antiques
забелязал позлатената
дъбова птица, тя била
покрита с черен слой
сажди. Той отгатнал, че
това е ценен предмет.
"Аз не разбрах веднага, че това е знак на
Ан Болейн", казва Симонс. Но знаех, че е
свързан с нещо кралско, защото имаше корона и скиптър, а това

е значи кралска птица.
Той се фокусира върху
произхода на сокола,
като го съпоставя с рисунките от двореца Хемптън-Корт, бивша резиденция на Хенрих VIII.
Въпреки неубедителните доказателства срещу
нея, Ан е осъдена и
обезглавена в Лондонския Тауър на 19 май
1536 г. Женитбата на
Ан с Хенри VIII и нейната екзекуция са само
началото на голяма политическа и религиозна промяна, каквато се
оказва Английската реформация. Всичко свързано с Болейн е много
ценно, тъй като Хенри
VIII искал следите й да
бъдат заличени сред
1536 г.
Портрет на
Ан Болейн
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Най-щастливото градче в Англия
Какво гледа човек, когато
избира къде да се премести
да живее? Цената на жилищата? Транспорта? Добре е
да се запита и дали това място
ще го направи щастлив. От
десет години насам Великобритания измерва със специален индекс градовете, в които
хората живеят най-щастливо.
Обявиха тазгодишния победител - град Хексам в графство Нортъмбърланд.
Изчислението на индекса
за щастие се прави на база
на редица показатели, като
гостоприемство, спорт и зелени площи, забавления - хотели, ресторанти, спортни
зали, възможност за развитие на местно ниво, както и
някои наистина субективни,
но важни фактори като дали
човек може да бъде себе си.
Тази година в проучването участват 21 000 жители от
различни населени места във

Великобритания. Каква е
тайната на Хексам? В Хексам днес живеят около 13 000

души, които оформят сплотена общност. "Има чудесен
дух на взаимопомощ тук, хо-

рата силно се подкрепят едни други," казва кметът Дерек Кенеди.

Според него богатата история на града, наред с откритите зелени площи и безплатните концерти с жива
музика, са само част от нещата, които правят градчето толкова приятно за живеене. Цената на имотите
също има значение, макар
да не е от първостепенна
важност за проучването.
Средната цена на къща в
Хексам е около 297 000 паунда, което е около една четвърт от цената в Ричмънд,
който зае второто място в
класацията, и под средната
за Великобритания.
Хексам не за първи път
оглавява класацията за найщастливо градче. През 2019
г. отново зае първото място. Деца от града споделят:
"Всички са мили", "Всички
са грижовни", "Никой не се
смее на теб, а всички се смеят с теб".

ръчно изработени украшения за елха от стъкло и дърво. Тази година коледният
базар във Верона се организира в сътрудничество с

Кристкиндлмаркт в Нюрнберг за още по-вълшебна
атмосфера. Градът е украсен с невероятни светлини
в стил "Шан-з-Елизе".

Приказните коледни базари на Италия
Рождественски базари за
първи път се правят в Германия през 14-и век. Това
става преди Рождество
Христово, по време, когато
католиците се приготвят за
главния празник. В периода преди постите извършвали големите покупки. Този обичай да се откриват базари преди Рождество е чисто немски, но в Италия традиционни са базарите в северните части на страната
в региони на границата с
Австрия и Швейцария.
В Италия за първи Ко-

леден базар се смята този в
Болцано от 1970 г. В началото това е като панаир на
художественото изкуство
Rassegna del mercato artistico.
Вече през 1990 гсе превръща в знаменития Коледен
базар на Болцано, привличащ хората от декември до
януари от цял свят.
В Рим на площад "Навона" сред историческите
дворци и близо до фонтана
вече са построили много
къщички. Тук блестят сувенири, елхови украшения,
великолепни сладки. На

други площади също има
базари. Окото примамват
купища сувенири, играчки
от северната част на Европа. Печените кестени са задължителна част от базара.
Не липсват деликатеси от
някои региони на Италия,
горещ шоколад, горещо вино с подправки, са желани
от туристите.
Във Верона прекрасното време е от 12 ноември 26 декември. Колко романтично е, когато Верона се
окичи с коледни светлини,
туристите купуват вино и

Българката през погледа на света
в многоезично издание
"Пролетно време млади български девойки се разпръскват
на групи всекидневно в тези
градини и обират всички цъфтящи рози. Понякога тези девойки слагат кошниците на земята и танцуват в кръг под звуците на овчарски кавал или като си пеят сами", разказва
Voyage dans l`empire Othoman
(1829), цитирано в "Българката през погледа на света". Многоезично издание представя
българката през погледа на света с английски, френски, немски и испански източници. Автор на "Светът за българката"
е Димитър Димитров, Изд. "Изток-Запад". Това е начало на поредица, а първата книга е с
подзаглавие "Априлско въстание, рози, мода, изкуство". Българските жени са дарени с благоразумие, което е трудно въобразимо, ако не си го преживял; и въпреки това те не са
необщителни", пише Voyage
littеraire de la Grесе през 1776 г.
"Мъжете и жените в розовите
градини във и около Казанлък
са с хубав ръст и изящни маниери и въпреки че жените рядко
са красиви, те притежават онзи
безименен чар, породен от съвършено здраве и горда добродетел", посочва Europe in Storm
and Calm през 1885 г.

Защо някои народи
хапват на пода?
В страните от АзиатскоТихоокеански регион, разположен в сеизмично активни
зони, малкото количество
мебели гарантира безопасност и подвижност при земетръс. Японците, които се
тресат постоянно, са привикнали и към малка площ на
жилището си.
В азиатските страни често има горещ климат. Топлият въздух се издига нагоре, затова е комфортно да
се спи и обядва близо до земята. Интересен опит има в
Корея. Там през епохата на
Корьо (918-1392), по време

на обяд хората не сядали на
пода. През XIII век се разпространява системата на
отопление "ондол"- топъл
въздух от кухнята по димопровод отивал под плочите на
пода. Така се връща традицията да се хапва направо
върху топлия под. Но нежеланието да се слеят напълно с цивилизацията на азиатците не идва от историята
и географията, а от учението аюрведа. Индиецът, седнал на пода и скръстил крака, приема позата на асана
от йога, която укрепва здравето.
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Роман на испански автор
с български корени излезе
в Мадрид
В Мадрид представиха новия роман "Годеникът на смъртта", на 23-годишния
Даниел Рабал Давидов. Това е неговата
четвърта публикувана
творба след романите
"Блестящите светлини
на града" и "Гарвани",
и поетичната книга
"Революционни песни", съобщават от редакцията на "Нова дума" - вестникът на българите в Испания.
Даниел е син на
Адриана (Роза) Давидова - актриса, писател, драматург, и Либерто Рабал - актьор
и режисьор. По майчина линия е внук на
поетесата Живка Балтаджиева и журналиста Йосиф Давидов, а
по бащина е правнук

на незабравимия актьор Франсиско Рабал
и на голямата испанска писателка Кармен
Лафорет. Той е завършил Филологическия
факултет на Мадридския университет Комплутенсе с английски,
италиански, френски и
български език и литература.
Освен писател, Даниел е музикант, твори
и композира песни, които изпълнява със
своя група. Участвал е
в панаири на книгата
в Испания и Германия, както и в Американския фестивал на
поезията в Ню Йорк.
Пише статии и есета за
испански и чуждестранни културни издания.
Негови текстове са публикувани в антологии.

Авторът на предговора на романа Луис
Антонио де Вийена
пише: "Това е химн на
смелостта, волята и

преследването на последната граница. Хоризонт, който по думите на автора винаги е
отвъд."

Археолози открили древен град, за който е писал Омир
Археолози са открили останки на елинистично светилище с надпис, свързан с град от
Омировата "Илиада",
пише Heritage Daily.
Според гръцкото министерство на културата,
разкопките са били извършени в близост до
пристанище Агиокампос. Екипът учени е открил сгради от елинистическия период, изградени от алабастър и
местни каменни източници. Находките са от
около III-II век пр. н. е.
Обектът се намира
в подножието на планината Мавровуни, която се простира до скалистите брегове на северно Егейско море.
Намерени са множество архитектурни елементи, включително
антаблеман - хоризонтален елемент над ко-

лонада, пет капитела в
дорийски стил, основи
на статуя, част от колони, крак на мраморна пейка и две мрамор-

ни глави, изобразяващи деца. Сред другите
находки са метални пирони, накрайници на
стели, бронзови пръс-

събитието бяха изпълнени и
музикални пиеси, композирани в Антарктика, в изпълнение на Теодосий Спасов кавал, и на Християн Цвятков - китара, участници в
28-ата антарктическа експедиция.
Бяха наградени и български антарктици пионери и
техни последователи на Антарктида. Юбилейните медали са ръчно изработени от
Надежда Розева, медалиер
художник, като всеки един е
уникален и с индивидуална
визия.

Човекът се изправя
срещу света с „Майка
Нощ“ от Кърт Вонегът
Кърт Вонегът ще
остане в историята
със своя разпознаваем стил, неудобни
морални позиции и
чувство за хумор.
Американското
списание "Комонуел" твърди, че
четенето на Вонегът
води до пристрастяване. На 29 ноември излезе "Майка
Нощ" - третата
книга на американския автор, която
"Кръг" пуска тази
година. Романът е
част от проекта на
издателството, който
възражда творбите
на великия писател
във вида, в който
заслужават. Артистичната корица
отново е произведение на художничката Милена Вълнарова, а преводач е
Владимир Германов.

САЩ и през цялото
време от своята
медийна трибуна
скришом е изпращал кодирани
съобщения до
съюзнически агенти. След войната
Кембъл се завръща
в Ню Йорк, но
изпада в немилост,
защото никой от
американското
разузнаване не
може да потвърди
или отрече, че е бил
шпионин. Всички
тези събития той
описва от израелски
затвор, където е
съден като нацист
за престъпления
срещу човечеството.
"Майка Нощ"
изследва неправдата
като част от същността на живота. В
тази брилянтна и
горчива сатира
Вонегът превръща

Издаден за
първи път през
1962-ра, "Майка
Нощ" е дръзко
предизвикателство
към ценностните
възприятия на
обществото и днес.
Сюжетът включва
автобиографични
елементи и разказва
от първо лице
историята Хауърд У.
Кембъл-младши американски писател, устроил живота
си в Германия,
когато нацистите
идват на власт.
Като уважаван
драматург, женен за
популярна немска
актриса, Кембъл
лесно е нает от
нацистите като
водещ на пропагандно антисемитско
радиопредаване.
Негови началници
и приближени са
Гьобелс и Химлер.
Оказва се, че
още в началото на
Втората световна
война той е вербуван за шпионин от
тайните служби на

черно-бялото в
смразяващ нюанс на
сивото, неизбежното
отчаяние, предизвикано от сблъсъка на
човека със света присъда, която
преследва всички
ни. Но част от
очарованието на
писателя е способността му да бъде
едновременно циничен и сантиментален, скептик, който
вярва в доброто "Ние сме това, на
което се правим,
така че трябва да
внимаваме на какво
се правим".
"Майка Нощ" е
третият роман на
Вонегът, който в
началото на 60-те
години търси своя
автентичен глас като
творец, за да бъде
наречен от Греъм
Грийн "най-добрият
жив писател в
Америка". Книгата е
и своеобразна
платформа, която
допринася сюжетно
за бъдещия бестселър "Кланица 5".

тени, тесалийски и македонски бронзови монети, глинени лампи,
съдове за пиене и фрагменти от амфори.

Фотографска изложба от Антарктида
в Софийския университет
Фотографска изложба и
изложба с картини от Антарктида се откриха на 2 декември в Софийския университет, в централното фоайе
в Ректората. Художник е
Ганка Павлова, а темата "30
години български експедиции в Антарктика".
Официалното откриване
на инициативата бе в аулата на Софийския университет от проф. Пимпирев - директор на Българския антарктически институт и ръководител на българските експедиции в Антарктида. На
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10. ÕÓÌÎÐ

Анекдоти
Полет за Америка.
Американска авиокомпания с полет от Тел Авив.
Стюардът видял, че 50
места в първа класа били заети от богати евреи,
и помислил: Ако ги обслужа добре, ще ми дадат
по десятка за кафето,
накрая ще имам 500 долара. И ако се постарая
много, може и по 25 долара да отпуснат. През
целия полет той обикалял
около тях, сервирал уиски със сода, таблетки,
одеяла, накрая бил изтощен. Пристигнали в Ню
Йорк, той приготвил джобовете си. Евреите започнали да излизат.
Първият казал:
- Летял съм много
през живота си, но никога не са ме обслужвали
така. Благодаря!
Той стиснал ръката му
и си тръгнал.
Вторият:
- Благодаря!
Той също стиснал ръката му и си тръгнал. И
така 49 души. Стюардът
бил в ступор.
Последният, нисичък
старец, казал същото и
добавил:
- Решихме с приятелите ми да ви благодарим...
И му връчил чек за
10 000 долара!!!
На стълбището стюардът, размахал чека след
евреите и пошепнал:
- Ех, евреи, евреи, може и да не сте убили
Христос, но как сте го измъчили!
 Един французин женкар, двама - дуел,
трима - революция.
 Един германец - педант, двама - фабрика,
трима - война.
 Един евреин - магазин, двама - корпорация,
трима - банка.
 Един българин - философ, двама - скандал,
трима - политическа партия.
 Един италианец - музикант, двама - оркестър,
трима - мафия.
 Един швед - гей,
двама - семейство, трима - шведска тройка.
 Един македонец комита, двама - чета,
трима - държава.
 Един перуанец макчу, двама - пикчу, трима - у царевичака.
 Един индиец - ром,
двама - махала, трима Тадж Махала.
 Един звезден войн Оби 1 Кеноби, двама R2-D2, трима - С-3РО.
 Един грък - сън,
двама - сиртаки, трима протест за пари от Германия.

Карикатури
Павел
КУЧИНСКИ

Руска кухня:
- Пригответе какво да
е, колкото да става за
мезе.
Беларуска кухня:
- Гответе каквото ви
се иска, стига да е от картофи.
Украинска кухня:
- Като блатове за торта вземете две свински
пържоли и сланина с кожичка.
Грузинска кухня:
- Пригответе нещо и го
посипете с кориандър и
сулугуни.
Френска кухня:
- Опечете някак си месо, залейте го със сос, над
който сте се трепали 3.5
часа.
Италианска кухня:
- Съберете всички остатъци от хладилника, позагрейте ги и ги изсипете
върху паста. Поръсете с
пармезан.
Китайска кухня:
- Вземете какво и да
е, наберете трева от двора и залейте с литър соев сос.
Японска кухня:
- Хванете нещо живо в
морето, веднага го нарежете на парчета и го поднесете, докато още шава,
с уасаби.
Мексиканска кухня:
- Добавете люто. Друго може и да не слагате.
Ливанска кухня:
- Намажете сусамово
масло, залейте с лимонов
сок, поднесете в рамките
на 20 минути, колкото да
не се разбира какво е било в началото.
Индийска кухня:
- Смесете къри с пи-

пер, пипер и пипер. Добавете към кърито.
Гръцка кухня:
- Поднесете евтини
продукти, нарязани на
парчета и гордо повтаряйте "натурален продукт!".
Еврейска кухня:
- Разделете тенджерите на месни и млечни. Сега гответе каквото щете,
важното е да е разделно.
Да няма престъпление.
Казахска, киргизка,
туркменска кухня:
- Вземете сушено месо, пушено месо, прясно
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месо. Варете дълго, добавяйки сол на вкус.
Узбекска кухня:
- Вземете най-тлъстия
овен, заколете го. Сложете
10 кг лук и 100 г от месото.
Останалото е тесто.
Ромска кухня:
- Идете всички на пазара, пазарете се дълго,
откраднете каквото можете. Гответе това, което сте
донесли вкъщи.
Немска кухня:
- Купете всички намиращи се в магазина кренвирши и наденички. Яжте
ги с бира, наричайки ги с
немски имена. Кръстете
рецептата "всичко върви
с бирата" или "ех, да имаше брецели!".
Норвежка кухня:
- Хапнете херинга.
Татарска кухня:
- Пригответе нещо от
грузинската кухня, икономисвайки подправките.
Северокорейска
кухня:
- Сварете малко ориз,
ако намерите.
Българска кухня:
- Каквото и да сготвите, да знаете, че не се
приготвя така...
Еврейски войник - новобранец изкарал един
месец в казармата и отива да плаче за отпуск.
- Марш оттук, новобранец! Рано ти е за отпуск. Или направи някакъв подвиг.
- Ами ако Ви докарам
един арабски танк - става ли?
- За арабски танк веднага 10 дена отпуск.
Още на другата сутрин
пристига с танка. Ведна-

га му дават отпуск, но
един от командирите се
присетил да пита:
- И как успя толкова
бързо да плениш танк?
- Лесна работа. Отидох с моя танк при арабите и викам - "Кой иска
да излиза в отпуск - заменям танк!"
- Как си Аврам? Как
живееш?
- Лошо живея Моше,
много лошо. Сирене с плесен ям, старо вино пия,
кола без покрив, телефон
без копчета.
Отива американец в
Йерусалим с намерение да
посети Стената на плача.
Обаче забравил името и се опитва да обясни
на таксиджията:
- Заведи ме там, където всички евреи плачат,
скубят си косите и си бият главите в стената.
- Искате да ви закарам до данъчното ли?
Евреин пуска телеграма до семейството си:
"Започвайте да се притеснявате! Подробности
по-късно."
Двама стари евреи си
говорят:
- Довечера синът ми
ще дойде да поиска ръката на дъщерята ти.
- Че защо?! Той няма
ли си ръка?
- Има, ама вече се е
уморила.
Сара е на смъртно легло и казва на мъжа си:
- Моше, искам да си
призная, преди да умра,
за да нямам грях на душата - синът ни не е от
теб. - Съседът Ицхак е истинският му баща!
- Я бягай, бе! Ицхак,
тоя красавец, ще вземе
да спи с теб - такава грозотия. Не вярвам, мой си
е синът!
- Вярно е, Моше. Исках синът ми да е красив
като него и му дадох пари,
за да забременея от него.
- Хъм… така по̀ вярвам… Я чакай малко, а ти
откъде си взела пари?
- От касата на магазина ти ги взех. Тайно.
- Видя ли ма - мой си
е синът!
- Ядене, платено от някой друг, не съдържа никакви калории!
Стара еврейска
поговорка
Когато на сутринта Сара продаде подарения й
вечерта букет, Аврам
разбра - това е жената
за него.

приложение
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Пейзаж на Айвазовски продаден
в Лондон за $1,15 млн.
Пейзаж на Иван Айвазовски (1817-1900), наречен "Генуезки кули на Черно море",
е продаден на 29 ноември в
Лондон за $1,15 млн. от аукционна къща "Кристис".
Това е картина, участвала в 120-ата експозиция на
платна на художника в Императорското общество за
поощрения на художеството
в Санкт Петербург в периода
1895-1896 година. Оценката
за него е $940 хил. - $1,2
млн. За 60-годишната си кариера Айвазовски създава
около 6000 картини. Повечето изобразяват морето. Той
рядко рисува пейзажи без
вода. Никога не рисува картините си сред природата, а

винаги по памет и далеч от
брега. Артистичната му памет е легендарна. Той е способен да пресъздаде видяното за много кратко време, без
дори да прави предварителни скици. Правдивостта на
картините му изумява неговите съвременници.
Картина на Константин
Коровин (1861-1939) "В градината" намери нов собственик за $990 хиляди. Пет
картини от азиатската експедиция на Николай Рьорих
(1874-1947), състояла се
1925-1929 година, също са
продадени много над очакваната цена.
Художникът Коровин влиза в един кръг на творци ка-

то Виктор Васнецов, Иля Репин, Марк Антоколски. През
1885 г. той пътува за Испания и Париж, а през 1888 г.
до Италия и Испания. Опознава и рисува с любов красотата на Русия, Кавказ,
Средна Азия. През 90-те години се сближава с групата
"Светът на изкуството".
През 1894 г. Коровин пътува на север, заедно с Валентин Серов, по време на
строителството на Северната железница. През 1900 г.
той изготвя дизайна на руския павилион на Световното изложение в Париж и е
награден от френското правителство с Ордена на Почетния легион.

Айвазовски "Деветият вал"

Том Форд разкритикува филма
„Домът на Гучи“
Американският дизайнер, режисьор и бивш творчески директор на Gucci Том Форд разкритикува филма на Ридли Скот "Домът на Гучи" в свое есе. Форд
пише, че филмът на Скот за италианското семейство и знаменитата модна къща направо го е "съборил на земята". Подчертава, че
Лейди Гага "неотразимо" изиграла Патриция Реджани - съпруга
на Маурицио Гучи. Той определя
драмата като "смехотворна".

"Аз още не съм сигурен какво
точно гледах. При всички случаи,
като излязох от киното, се
чувствах все едно съм преживял
истински ураган"- пише той. "Това
беше фарс и завладяващ разказ за
алчността. Често се смеех на глас,
но длъжен ли бях?".
Филмът е по книгата на Сара
Гей Фордън. Участват Лейди Гага
в ролята на Патриция Реджани,
която е осъдена за организирането на убийството на бившия й

съпруг и някогашен директор на
модната къща "Гучи" - Маурицио
Гучи, в чийто образ се превъплъщава Адам Драйвър. Участват
още Ал Пачино, Джаред Лето,
Джак Хюстън, Рийв Карни и
Джеръми Айрънс.
Снимките бяха от февруари до
май тази година в различни
части на Италия. Световната
премиера на филма се състоя в
"Одеон Лукс Лейчестър Скуеър" в
Лондон на 9 ноември.

Любител дари ценни минерали на музея Книгите не бива да са
„Земята и хората“
луксозна стока
Три минерални образеца с
общо тегло от близо 220 кг е
дарил Момчил Казанджиев на
музея "Земята и хората". За дарението разказа Лариса Нешева, минералог, уредник в раздел
"Минерали на България" и ръководител на отдел "Научни изследвания" в институцията.
Дарението се състои от два
минерала с тегло от по 59 кг розов кварц и опушен кварц с
турмалин. Третият е черен турмалин и тежи почти 100 кг. Те
са намерени в Плана планина.
Розовият кварц се среща само
в района на две села в планинския район. Този вид минерали
се срещат в открити участъци,
на повърхността или на малка
дълбочина - около 20 - 30 см.
За да бъдат открити, части от
тях са се подавали, били са измити от дъждовете и това ги е
направило забележими за познавач.
Интересното в случая са техните размери - такива значителни агрегати се намират запазени в природата по-рядко,
разказа Нешева. Обикновено се
откриват по-малки късове. Нешева отбеляза, че те са се образували в някакви по-големи
скални масиви, но с течение на

времето от ерозията са се откъснали и може да са били преместени от големи водни потоци. За Плана планина, тя разказа, че има магмено тяло, а в
него се срещат скали, в които
са се образували тези минерални агрегати като големи жили.
Момчил Казанджиев е любител на минералогията, който
в последните две-три години е
превърнал откриването на тези
кристали в свое хоби. При разходките си из планините издирвал минерални образци и първоначално ходил в музея да му
кажат какво е намерил. Идваше
тук да му ги определяме, защото не ги разпознаваше, и постепенно стана наш дарител, разказа Нешева.
В последните дни в музея
"Земята и хората" е направено
още едно дарение - от бившия
му директор доц. Михаил Малеев. Той е подарил уникални образци от оловен молибдат и оловен молибдат с неодим, синтезирани през 1988 г. в тогавашния Институт по приложна минералогия към БАН (сега Институт по минералогия и кристалография "Акад "Иван Костов"
към БАН), както и рубин, синтезиран в лабораторията на проф.

Хачик Багдасаров в Института по
кристалография на РАН, СССР.
Образците ще попълнят колекцията "Монокристали" в раздел
"Материали" на музея. Монокристалите са химични съединения, синтезирани в лаборатории,
това са предмети със специално предназначение, ползват се
за създаване на лазери, намират приложение в оптиката и във
военната промишленост. Някои
от тях имат природни аналози,
а други нямат такива. Сред найизвестните монокристали е кубичният циркон, наричан в началото сианит, който се използва като заместител на диаманта, защото има същите високи
пречупвания на светлината и е
много устойчив и твърд материал, допълни тя. Двата вида молибдат, получени като дарение,
са вероятно от първите опити,
които са правени в Института
за приложна минералогия, предположи Нешева. Рубин се синтезира още в началото на ХIХ
век, а първите опити са във
Франция.
Колекцията от монокристали
на музея "Земята и хората" е от
над 50 експоната, повечето от
които са изложени и достъпни
за публиката.

Софийският международен панаир на книгата в
НДК стартира на 7 декември. Какви са проблемите
пред българските издатели
и ще се превърне ли намалената ставка от 9%
ДДС върху книгите в постоянна мярка в подкрепа
на книгоиздаването у нас?
Десислава А лексиева е
председател на Асоциация
"Българска книга". След
българското участие на
най-голямото международно книжно изложение Франкфуртския панаир на
книгата 2021 - идва "Софийският международен
панаир на книгата".
"Успешно беше представянето на българската литература на Панаира на
книгата във Франкфурт.
Изключително много срещи
проведохме. Имаше и български издател, който имаше собствен щанд, освен
националния щанд, който
ние организираме и на
който бяха представени
около 40 български издателства. Това, което показа
Франкфуртският панаир и
което е особено положител-

но за нас, е, че дори и в
тази пандемична обстановка е възможно да се организира изложение - разбира се, при спазване на всички мерки. Освен на живо
Франкфуртският панаир
имаше и дигитална форма
на участие. Така ще бъде и
на Софийския международен панаир на книгата. Георги Бърдаров, носителят
на Европейската награда за
литература, беше във
Франкфурт на българския
щанд и разговаря с гостите. Тези панаири са една
много добра платформа за
обмен на идеи, за сключване на договори и това се
запазва през пандемичната обстановка", каза Алексиева.
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Êèåâ äà íå ñúçäàâà íîâî áåäñòâèå â Åâðîïà, ïðåäóïðåäè ãîâîðèòåëÿò
íà ïðåçèäåíòà Äìèòðèé Ïåñêîâ
От. стр.1
"Заплахата на западните
ни граници наистина
нараства и ние неведнъж
сме отбелязвали това.
Достатъчно е да се види
колко близо до руските
граници достигна военната
инфраструктура на НАТО.
За нас това е повече от
сериозно и ние предприемаме адекватни военнотехнически мерки", заяви
руският президент Владимир Путин на церемония в
Москва.
По-рано държавният
глава предложи започване
на преговори за неразширяване на НАТО на Изток.
Путин подчерта, че Русия е
заинтересована от успешната работа на дипломатите и е готова да съдейства.
"Говорейки пред Министерството на външните работи,
вече подчертах, че нашата
дипломация сега е изправена пред основната
задача да се стреми да
предостави на Русия
надеждни и дългосрочни
гаранции за сигурност. В
диалог със САЩ и техните
съюзници ще настояваме
за разработването на
конкретни споразумения,
които да изключат всякакво по-нататъшно напредване на НАТО на Изток и
разполагането на оръжейни системи, които ни
заплашват, в непосредствена близост до Руската
федерация", заяви руският
лидер.
"Необходими са ни
юридически гаранции,
защото западните ни
партньори не изпълниха

Ëàâðîâ è Áëèíêåí
ðàçãîâàðÿõà â Ñòîêõîëì
Държавният секретар на САЩ Антъни Блинкен се срещна с руския си
колега Сергей Лавров, за да го предупреди лице в лице за "сериозните
последици", които Москва ще понесе, ако нахлуе в Украйна, и да го
подтикне да търси дипломатически
изход от кризата, пише Ройтерс. Лавров от своя страна подчерта, че "военното "помпане" на Украйна от страна на НАТО подхранва настроението
на Киев да саботира Минските споразумения".
Двамата първи дипломати разговаряха 40 минути на срещата на Съвета на външните министри на ОССЕ
в Стокхолм.
Лавров призова ОССЕ да изпрати
сигнал до Украйна, че Минските споразумения не могат да бъдат ревизирани. "Организацията трябва да изпрати ясен сигнал до Киев, че е неприемливо да се преразгледат Минските споразумения, които са безспорна основа за уреждане на конфликта. Вътрешната украинска криза
няма да бъде преодоляна, докато сегашният режим в Киев избягва изпълнението на своите международни правни задължения, от пряк диалог с Донецк и Луганск", каза още
министърът. "Искам да е много ясно
- превръщането на съседните ни страни в трамплин за конфронтация с
Русия, заяви Лавров. ç

дадените устно обещания",
заяви Путин. Той припомни
всеизвестните уверения на
западните лидери от
началото на 90-те години
на ХХ век, че пактът няма
да се разширява на Изток.
"Всичко беше направено
точно обратно. Бяха игнорирани руските аргументи
в сферата на сигурността,
сега също продължават да
ги пренебрегват", изтъкна
Путин. "Обезпокоени сме
не само от това, че международната общност действа
в разнобой и не може да
се обедини за решаването
на наистина важни проблеми, но и от това как някои
наши партньори се отнасят
към Русия - опитвайки се
по всякакъв начин да
сдържат нашето развитие и
дори да нагнетяват напрежение по нашите граници",
заяви руският лидер.
Прессекретарят на

:

Ïóòèí: Ðàçøèðåíèå íà ÍÀÒÎ
íà Èçòîê å íåäîïóñòèìî

Íàêðàòêî

Гръцкият парламент

одобри задължителната
ваксинация срещу Covid19 за гражданите над 60
г., като при отказ ще се
налага административна
глоба от 100 евро на
месец. Това са 580 000
граждани и е невъзможно
да се ваксинират в
рамките на месец,
коментират специалисти.
Промяната в закона беше
приета с гласовете на
управляващата
консервативна партия
"Нова демокрация",
подкрепена от депутатите
социалисти.

В Испания

Президентът на Русия Владимир Путин настоя за гаранции, че разширяването на НАТО на Изток ще бъде прекратено. На тържествена церемония в
Кремъл по връчването на акредитивните писма на 20 чуждестранни
посланици Путин увери, че Русия предприема адекватни военнотехнически мерки за защитата си, но в същото време не застрашава никого.
Снимки Интернет

президента Дмитрий
Песков призова САЩ и
техните партньори от НАТО
"да спрат да концентрират
военен юмрук по границите

на Русия и да помпат
Украйна с модерни оръжия". Той предупреди Киев
да не създава ново бедствие в Европа. ç

опозиционната
консервативна Народна
партия поиска от лявото
правителство на Педро
Санчес да създаде един
"здравен орган", който да
регулира в цялата страна
ограниченията, наложени
заради пандемията от
Covid 19, за да няма "17
различни Коледи".
Поводът са различните
мерки, които 17-те
отделни регионални
правителства прилагат на
своя територия. Зам.секретарят по социалната
политика на Народната
партия Ана Пастор
разкритикува практиката
автономните региони
сами да взимат различни
решения относно
ограничителните марки по
време на пандемията
вместо "експерти и учени"
да я управляват
централно и решенията
им да важат за цялата
държава.

Германската армия

почете вчера с прощален
парад канцлерката Ангела
Меркел за 16-те й години
управление. Меркел бе
избрала за церемонията
песента на Хилдегард
Кнеф "Нека да валят
червени рози за мен".
Подобен парад е найвисоката чест, която
германската армия може
да отдаде на цивилно
лице и по традиция с нея
могат да бъдат удостоени
не само канцлерите, а и
президентите, и
министрите на отбраната
при прощалните им
церемонии.

Бившият

австрийски канцлер
Себастиан Курц заяви
вчера, че се оттегля от
политиката и от
лидерската позиция в
Австрийската народна
партия. Курц се оттегли
от канцлерския пост през
октомври, след като
срещу него бе започнато
разследване по
подозрение за корупция.
Той бе доминираща
фигура в партията си и в
австрийския политически
живот от 2017 г., когато
стана партиен лидер, а
след това и канцлер. На
пресконференция той
заяви, че напълно се
оттегля от политиката.

ÑÏÎÐÒ
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Вратарят на
Левски счупи
рекорд четири
поредни
срещи без
допуснат гол
Вратарят Николай
Михайлов е все по-близо
до преминаване в турски
клуб. Представители на
тима от средата на местния елит са очаквани в
София до десетина дни за
заключителни преговори,
съобщава БЛИЦ. Турците
останали доволни, че
срещу Царско село вратарят счупи рекорда си в
Левски за поредни мачове без допуснат гол. Това
се случи за четвърти път
след двубоите със Славия
(1:0), Ботев Враца (0:0),
Арда (0:0) и Царско село
(1:0). Преди това Михайлов спаси дузпа срещу
Локомотив (София).
Вратарят на Левски



Òóðöè èäâàò â Ñîôèÿ çà ôèíàëíè
ïðåãîâîðè ñ Íèêîëàé Ìèõàéëîâ

Íàêðàòêî

ЦСКА 1948 записа
важен успех в
битката
за оцеляване в Първа лига,
след като в двубой на дъното
на класирането се наложи над
Пирин (Благоевград) с 1:0.
Срещата от 17-ия кръг беше
решена с гол от дузпа,
реализирана от Ивайло Чочев.
Попадение на "орлетата" беше
отменено с намеса на ВАР, а
гостите пропуснаха и дузпа. В
68-ата минута вратарят на
домакините Даниел Наумов
спаси удара на Станислав
Манолев, който стреля
изключително лошо от 11метровия наказателен удар.

Ливърпул счупи
рекорд,

33-годишният Николай Михайлов по всяка вероятност ще напусне "Герена" по посока Турция

остана доволен от спечелените три точки при
гостуването на Царско
село, както и запазената
за пореден път суха
мрежа. "Сините" победиха
Царско село с 1:0 в мач
от 17-ия кръг на Първа
лига. Билал Бари беше
точен в 43-тата минута.
Царско село на три пъти
нацели гредите зад Николай Михайлов.
"Много тежко беше,

виждате какво е времето,
теренът също. Голяма
борба беше и от двата
тима. Имахме шанс при
определени ситуации,
гредата също на няколко
пъти бе мой помощник, но
със задружни усилия
успяхме да направим още
една суха мрежа. Нямахме много положения, но
днес бе по-добре от
миналия път, особено в
офанзивен план. Успяхме

да отбележим един гол и
той се оказа достатъчен.
Сега се възстановяваме,
защото цикълът е сгъстен.
Концентрираме се за
последния мач на "Герена"
пред нашите фенове,
трябва да направим
всичко възможно, за да
победим, за да можем да
се концентрираме за
последния двубой от
есенния дял", сподели
Николай Михайлов.ç

след като победи градския си
съперник Евертън с 4:1 на
неговия стадион в мач от
Висшата лига."Червените"
подобриха постижение на
Съндърланд от сезон 1926/1927,
като отбелязаха два или повече
гола в 18 поредни мача. Още
по-стар рекорд бе строшен от
Ливърпул за поне два гола като
гост в 14 поредни двубоя.

Прокуратурата в
Торино ще изпрати
призовка

до бившия нападател на
Ювентус и настоящ футболист
на Манчестър Юнайтед
Кристиано Роналдо. Португалецът ще бъде разпитан във
връзка със следствието за
финансови машинации,
извършени от управата на
"бианконерите" през последните
две години.

Áåç ÂÀÐ â Ïúðâà
ëèãà, àêî âàëè ñíÿã
Когато футболният терен е
заснежен, ВАР системата няма да
бъде пълноценна на 100 процента
в България. Новината е била съобщена на Царско село и Левски преди мача между двата отбора в сряда. Клубовете са били
уведомени, че ВАР няма да се
намесва при спортните положения за засада. Причината - системата не успяла да калибрира
линиите на терена, тъй като те
бяха боядисани в червено заради падналия сняг.
Такава ще бъде картинката и
на всички останали мачове у нас,

когато има снежна покривка. За
да работи идеално системата, игрището трябва да е напълно чисто, а линиите да са боядисани в
бяло.
Според протокола, ако пак се
случи подобна ситуация, клубовете ще биват уведомявани преди мача, че технологията няма
да бъде използвана. Ако даден
мач започне при хубаво време,
но с течение на срещата завали
сняг, то отново клубовете ще бъдат уведомени, че от определен
момент нататък системата няма
да бъде използвана.ç

Áîæèäàð Êðàåâ ïðåä
ðàçäÿëà ñ Ìèäòèëàíä
Божидар Краев е все по-близо до раздяла с Мидтиланд. Медиите в Дания обявиха, че се търси купувач на халфа. Краев със
сигурност ще си тръгне от вицешампиона на страната, нещо, което е трябвало да стане още това лято.
За полусезона до момента
юношата на Левски има едва 27
минути игра - при победа за Купата на Дания. Договорът на българина е до края на юни 2022
година, а според transfermarkt
трансферната му сума е 1 милион евро. Със сигурност обаче от
Мидтиланд са склонни на сериозни отстъпки, тък като Краев не

Сестрите Стефани и Габриела Стоеви намериха място сред четирите най-силни дуета в света

Ñåñòðè Ñòîåâè íàìåðèõà ìÿñòî ñðåä
÷åòèðèòå íàé-ñèëíè äóåòà íà ïëàíåòàòà

влиза в плановете им.
Левски има интерес към футболиста, но той сам трябва да
реши дали иска да се завърне
на "Герена".ç

Сестрите Стефани и Габриела
Стоеви намериха място в полуфиналите на финалния турнир на
Световните серии по бадминтон
в Бали (Индонезия) с награден
фонд 1.5 милиона долара. В надпреварата участват осемте найдобри двойки в света през сезона, а класирането на българките
в топ 4 стана факт след втората
им поредна победа в група "Б"

на турнира.
След успеха срещу англичанките Клоуи Бърч и Лорън Смит
(Англия) с 21:12, 21:11, вчера
Габи и Стефи надделяха над Ашвини Понапа и Сики Реди от Индия с 21:19, 22:20. "Тежка победа, но сме щастливи, че сме от
страната на победителите и успяхме да се класираме за полуфиналите на финалния тур", ко-

ментираха от Бали двукратните
европейски шампионки Габриела и Стефани Стоеви.
С две победи са и вторите
поставени Нами Мацуяма и Чихару Шида (Япония), но българките оглавяват класирането с подобра точкова разлика. Днес двата дуета ще се изправят един срещу друг в пряк спор за челната
позиция в групата.ç
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Тв програма - петък, 3 декември
ÁÍÒ 1
05.15 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 Малки истории
15.00 Когато сърцето зове - тв филм /5
сезон, 12, последен епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Светът на жестовете
16.45 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана
Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 Октопод - тв филм /10 сезон, 4,
последен епизод/(12)
23.00 По света и у нас
23.30 Уинона Ърп - тв филм /3 сезон, 12,
последен епизод/(14)
00.15 Светът и ние /п/
00.30 100% будни /п/
02.20 Култура.БГ /п/
03.15 По света и у нас /п от 20:00 часа/
04.00 Домът на вярата - Чипровски манастир "Св. Иван Рилски"/2 част/ /п/
04.30 Когато сърцето зове - тв филм /5
сезон, 12, последен епизод/п/

bTV
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. 43
14.55 Премиера: "Буря от любов" - сериал, с. 12, еп. 63
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.55
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.05 Премиера: "Опасно изкушение" сериал, еп. 98
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. 55
00.30 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 10, еп. 7
01.00 "Като на кино" - предаване за кино
01.10 "Столичани в повече" - сериал, еп.
21
02.20 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал, с. 15

bTV ACTION
05.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 12
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Кибер-вселена" - сериал, с. 3, еп.
19 - 26
08.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 12
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09.00 "Опасни улици" - сериал, еп. 2
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 6, еп. 10
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,
еп. 6
12.00 "Кодово име: Уиски Кавалер" сериал, еп. 10
13.00 "Специалистът" - екшън, криминален, трилър (САЩ, Перу, 1994),
режисьор Луис Льоса, в ролите:
Силвестър Сталоун, Шарън Стоун,
Джеймс Уудс, Род Стайгър, Ерик
Робъртс, Марио Ернесто Санчес,
Емилио Естефан мл. и др.
15.00 "Чък" - сериал, с. 4, еп. 13
16.00 "Опасни улици" - сериал, еп. 3
17.00 "Кодово име: Уиски Кавалер" сериал, еп. 11
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,
еп. 7
19.00 Часът на супергероите (премиера):
"Супергърл" - сериал, с. 6, еп. 11
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Спенсър" сериал, с. 2, еп. 1
21.00 bTV Новините
22.00 Екшън петък: "Лигата на справедливостта" - фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, 2017), режисьор Зак
Снайдър, в ролите: Бен Афлек, Гал
Гадот, Джейсън Момоа, Хенри Кавил, Ейми Адамс, Езра Милър, Джереми Айрънс, Даян Лейн, Кони
Нилсен, Джей Кей Симънс, Кирън
Хайндс, Амбър Хърд и др.
00.15 "Спенсър" - сериал, с. 2, еп. 1
01.15 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,
еп. 7
02.15 "Супергърл" - сериал, с. 6, еп. 11
03.15 "Кодово име: Уиски Кавалер" сериал, еп. 11
04.15 "Опасни улици" - сериал, еп. 3
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bTV Cinema, 22.00 ч., Екшън петък: "Лигата
на справедливостта" - фентъзи, екшън,
приключенски (САЩ, 2017), в ролите: Бен
Афлек, Гал Гадот, Джейсън Момоа, Хенри
Кавил, Ейми Адамс, Езра Милър, Джереми
Айрънс, Даян Лейн, Кони Нилсен, Джей Кей
Симънс, Кирън Хайндс, Амбър Хърд и др.

05.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
06.00 "Супермаркет" - сериал, с. 3, еп.
13, 14
07.00 "Круд" - сериал
07.30 Премиера: "Да живее крал Джулиън!" - сериал, анимация, еп. 2, 3
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
09.30 "Фитнес" /п./ - сериал
10.00 "Бетовен 5" - комедия, семеен (САЩ,
2003), режисьор Марк Грифитс, в
ролите: Дейв Томас, Фейт Форт,
Давей Чейс, Том Постън, Сами Кан
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
14.00 "Фитнес" /п./ - сериал
15.00 "Шитс Крийк" /п./ - сериал
16.00 "Гранд" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
17.30 "Комиците и приятели" - комедийно
шоу (2019 есен)
18.00 "Приятели" - сериал, с. 8, еп. 11, 12
19.00 "Шитс Крийк" - сериал, с. 3, еп. 5, 6
20.00 "Гранд" - сериал, с. 3, еп. 11, 12
21.00 "Татковци" - сериал, еп. 30
22.00 Премиера: "Фитнес" - сериал, с. 4,
еп. 11, 12
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 7, еп. 12, 13
00.00 "Бетовен 5" /п./ - комедия, семеен
(САЩ, 2003)
02.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" - комедийно
шоу (2019 есен)
04.00 "Шитс Крийк" /п./ - сериал

10.15 "Революция Z" - с. 2, еп. 9, 10
12.15 "Перфектната бавачка" - трилър
(САЩ, 2017), режисьор Крейг Голдсмит, в ролите: Ландзи Хартли,
Фре Тингли, Броуди Хъцлър, Бри
Уилямсън, Монти Шарп и др.
14.00 "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.
16.00 "Извън контрол" - криминален, романтичен, драма (САЩ, 1998), режисьор Стивън Содърбърг, в ролите: Дженифър Лопес, Джордж Клуни, Дон Чийдъл, Катрин Кийнър,
Денис Фарина, Винг Реймс, Айзея
Уошингтън, Луи Гузман, Стив Зан
18.30 "Петата власт" - биографичен, драма, трилър (САЩ, Индия, Белгия,
2013), режисьор Би Кондън, в ролите: Бенедикт Къмбърбач, Даниел
Брюл, Карис ван Хаутен, Дейвид
Тюлис, Дан Стивънс, Алисия Викандер и др.
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Изход: Богове и царе" - екшън,
драма, религиозен (САЩ, 2014),
режисьор Ридли Скот, в ролите:
Крисчън Бейл, Джоуел Еджъртън,
Бен Кингсли, Голшифте Фарахани,
Сигорни Уивър, Индира Варма, Джон
Туртуро, Бен Менделсон и др.
00.00 "Беулф" - фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, 2007), режисьор Робърт Земекис, в ролите: Рей Уинстън, Криспин Главър, Анджелина
Джоли, Робин Райт, Антъни Хопкинс, Лесли Земекис, Джон Малкович, Крис Копола, Брендън Глийсън
02.15 "Киану" - екшън, комедия (САЩ,
2016), в ролите: Кигън-Майкъл Кий,
Джордан Пийл, Тифани Хадиш, Метъд Ман, Джейсън Мичъл, Луи Гузман, Уил Форт, Ниа Лонг и др.
04.15 "Рискована бременност" - трилър
(тв филм, Канада, 2017), режисьор
Стив Бакич, в ролите: Елизабет
Арноа, Ана Ван Хуфт, Райън Уилямс, Никол ЛаПлака и др.

bTV Cinema

Íîâà òåëåâèçèÿ

06.00 "Революция Z" /п./ - с. 2, еп. 7, 8
08.00 "Самоличност на аванта" - комедия,
криминален (САЩ, 2013), в ролите:
Мелиса Маккарти, Джейсън Бейтман, Джон Чо, Джон Фавро, Аманда
Пийт, Дженесис Родригес, Морис
Честнът и др.

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) сериал

bTV COMEDY

Променливо
Днес облачността ще бъде променлива, следобед намаляваща
до незначителна в много райони. Ще духа слаб вятър от юг-югозапад. Дневните температури ще бъдат от 8 до 13 градуса. През
нощта облачността от запад ще се увеличава и над западната
половина на страната ще бъде значителна. Ще остане все още без
валежи, а минималните температури ще са от около минус 1 по
високите полета до 5-6 градуса в низините и на изток.
В събота по изгрев слънце температурите ще са от 1 до 9
градуса, но с напредването на деня от северозапад в приземните
слоеве ще прониква по-студен въздух и температурите ще останат
почти без дневен ход: от около 2-3 до 9 градуса.
В неделния ден облачността ще бъде променлива, често значителна. Минималните температури ще бъдат от около 1 до 7, а
дневните от 8 до 14 градуса. Почти без валежи.
В понеделник температурите в източната половина на страната
ще се повишат с няколко градуса. Облачността ще бъде значителна, на места ще превали дъжд. Във вторник отново ще се създаде
валежна обстановка и над много райони ще има превалявания.

13.30 "Неразделни" (премиера) - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично
шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" (премиера) - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна
емисия
20.00 "Игри на волята: България" (премиера) - риалити, сезон 3, финал
22.30 "Братя" (премиера) - сериал, сезон
3, финал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Престъпни намерения" - сериал,
сезон 8
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериал, сезон 7
01.30 "Специален отряд: Хамбург" - сериал, сезон 1
02.30 "Сияйна луна" - сериал

Êèíî Íîâà
05.30 "От местопрестъплението" - сериал, сезон 6 /п/
06.30 "Мистериите на Хейли Дийн: Воля
да убиваш" - мистери с уч. на Кели
Мартин, Джакомо Баесато, Вив Лийкок, Емили Холмс и др.
08.20 "За всичко е виновен енотът" драма с уч. на Брайън Кранстън,
Дженифър Гарнър, Виктория Бруно,
Елъри Спрейбери, Моника Лоусън
11.00 "От местопрестъплението" - сериал, сезон 6, 2 епизода
13.00 "Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм, сезон 21 /п/
15.10 "Без изход: Срещу пламъците" екшън с уч. на Джош Бролин,
Майлс Телър, Джеф Бриджис, Дженифър Конъли, Анди Макдауъл, Тейлър Кич, Джеймс Бадж Дейл, Алекс
Ръсел и др.
18.00 "Спешна пратка" - екшън с уч. на
Джоузеф Гордън-Левит, Антъни Кришолм, Даня Рамирес и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 5
21.00 "Опашати сватовници" - комедия с
уч. на Кевин Джеймс, Росарио Доусън, Лесли Биб, Дони Уолбърг,
Джо Роугън и др.
23.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 5 /п/
00.00 "Никога не се предавай: Непобедим" - екшън с уч. на Майкъл
Джей Уайт, Джош Барнет, Есай
Моралес, Джилиан Уайт, Стивън
Куадрос и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 231
ВОДОРАВНО: Весела Василева. Метод. МАВЕРИК.
Сикатив. "Само ти". "Нолит". КА. Ит. Кет. Сатен. "Нали". Вар. Карен. Нин. Ганик. Немет (Ласло). Итал
(Йоан). САРИДОН. Киновар. Нота. Наран. Лорен (София). Дяк. Кител. Вино. МОК. Нанос. Ков. Хамак.
Ноков (Стоян). Табан. Ваталин. Китеник. Лили. Ласал (Ерик). Ринит. Сим. Рабат. Дама. Нани. "Амиго".
Ол. Бак. Нотис. Лати.
ОТВЕСНО: Демирева (Мирела). "И няма тишина".
Сек. Танин. Комат. Мак. Метан. "Ритон". Кабел. Лотос. Кавак. Канарин. КАДИЛАК. Ларин (Борис). НИСА. Витан. Ратан. Кабат (Петер). БАМ. Терес. Ненов. Лами. САС. Неман. Локал. Тис. Живак. Нерол.
Сотир. "Леман". Титов (Герман). ВАЛИДОЛ. НЕРО.
АН. Дарик. "Лина". Витилиго. "Еноти". Имот. Ракитин
(Никола). Нинов (Ивайло). "Натали".
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Ñïåêòàêúëúò „Ìàðêèç
äüî Ñàä“ ñå âðúùà
ñ îáíîâåí ñúñòàâ íà
ñöåíàòà íà „Àðìèÿòà“
"Маркиз дьо Сад" се играе сцената на театър "Българска армия" с обновен състав. Едно от новите попълнения е най-младият член на трупата - актьорът Ясен Атанасов. Той влиза в образа на
свещеника фанатик - абат Дьо
Кулмие. Първите срещи с публиката са на 9 и 10 декември.
През 2019 г. режисьорът Иван
Урумов постави за пръв път в
България пиесата на Дъг Райд,
събитие за театралната публика. Влизайки като стихия в ролята на един от най-шокиращите и провокативни образи,
какъвто е маркиз Дьо Сад, Георги Кадурин успя да превърне скандалния герой в главно
действащо лице на една поскоро впечатляваща и поучителна приказка, проследяваща битката между любовта и
страстта, както и между бруталността на цензурата и непредвидимите последствия от
изразяването на свободната
мисъл. Сценографията и костюмите, създадени от Нина Пашова, бяха оценени с номинация за наградите "Икар"
през 2020 г. ç
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Ïåòêî Ñòàéíîâ - òâîðåö, íàäàðåí ñ
ïðîôåñèîíàëíà èíòóèöèÿ è ïðîçîðëèâîñò
Îòáåëÿçâàìå 125 ãîäèíè
îò ðîæäåíèåòî íà àâòîðà
íà „Òðàêèéñêè òàíöè“
Един от най-ярките
български композитори,
неуморен общественик,
ръководител на музикално-културни институции,
акад. Петко Стайнов
остава в нашата история
като създател на творби,
дълбоко свързани с
българското като мелодичен заряд. "Тракийски
танци" - първото произведение, което пише в
родния си Казанлък, след
завършването на Дрезденската консерватория, и до
днес е сред националните
музикални символи.
Стайнов е автор на първите хорови балади в нашата професионална музика,
на знакови хорови песни,
симфонични сюити, поеми. Загубил зрението си
на 11-годишна възраст,
той е изпратен в Институ-

та за слепи в София,
където усилено изучава
музика. Продължава в
Германия, а след завръщането си в родината изнася
клавирни концерти, композира, включва се активно в музикалния живот.
На 1 декември се
навършиха 125 години от
рождението му, отбелязани с концерти, чествания
и научна конференция,
проведена онлайн и
насочена преди всичко
към изпълнителското
изкуство - как звучи
музиката на Стайнов в
нашето съвремие. Той е
първият председател на
Дружеството на българските компонисти "Съвременна музика", основано
през 1933 г. и поставило
началото на творческия
живот, който по-късно се

реализира от Съюза на
българските композитори.
Има основополагаща
роля за формирането на
българската музикална
култура със своите наистина стратегически идеи.
За развитието на хоровото дело. Той е в ръководството на Съюза на народните хорове при създаването му, а от 1933 г. е
негов председател. Наред
с цялостно разгърнатата
си дейност, контактът му
с хоровите състави е

"Васил Гендов. Живот между
театъра и киното" се открива на
7 декември в залата на Държавната агенция "Архиви". Организатори са от Института за изследване на изкуствата на БАН.
Събитието е по случай 130 години от рождението на пионера
на българското кино.
Тридесет табла показват различни теми от биографията и
творческия път на Гендов. Има и
няколко десетки ценни експонати и документи, които досега не
са напускали музейните и архивните хранилища.
За първи път ще узнаем неизвестни факти за него, както и
непоказвани фотографии, документи от личния му архив, пре-

даден в НИМ, документи, съхранявани във фондовете на ДА "Архиви". Това е почит към един от
основателите на българското
филмово изкуство, приближаване на съвременната публика до
размерите на неговата значимост
и принос в българската култура
от първата половина на 20-и век.
Сред показаните за първи път в
изложбата документи са неизвестни досега ръкописи с оригиналните пиеси и драматизации на
Гендов, които той пише за своята пътуваща театрална трупа. Ще
бъде експониран и опазеният и
съхранен в ДА "Архиви" най-стар,
оцелял до днес български филмов плакат, изработен за филма
на Гендов - "Бай Ганьо" (1922). ç

тистът Даниел Тичков като
Алберт - принц. В образа

на Мирта ще влезе примабалерината Иванина Ива-

Íàêðàòêî

Филмът „Чичо Коледа“
очаква софиянци
в Сити Марк Арт Център
Романтична българска
коледна комедия и цикъл
от концерти са подготвили за софиянци за
празниците от Сити Марк
Арт Център. Игралният
филм "Чичо Коледа" е на
екран на 4 и 22 декември от 18.00 ч.. Концертът
"Магическите грегориански гласове" с православни песнопения е на 6
декември от 19.00 ч., а
цикълът "Вива ла музика"
на 17 декември от 19.00
ч. Цикълът концерти
"Вива ла музика" ще ни
срещне с виолончелистъта проф. Венцеслав
Николов и камерен
ансамбъл "Силуети".

Áàëåòíàòà êëàñèêà „Æèçåë“ îæèâÿâà íà áóðãàñêà ñöåíà
Балетната класика "Жизел" по музика на Адолф
Адам се играе днес в Държавната опера Бургас.
Смятана за едно от найромантичните балетни произведения, "Жизел" ще видим в новия прочит на любовната история. Постановката и режисурата е на
Галина Калчева, която е и
репетитор на балетната
трупата. Спектакълът ще е
от 19.00 ч.
Хореографията на "Жизел" е дело на Жан Корали, Жул Перо и Мариус Петипа. Художник на декора
е майсторът на сценографията Иван Токаджиев, а
Анна-Мария Токаджиева е
художник на костюмите.
Участва премиер-бале-



Èçëîæáà ñ íåïîêàçâàíè äîêóìåíòè çà Âàñèë Ãåíäîâ,
ïèîíåð íà áúëãàðñêîòî êèíî

изключително важен за
самото им съществуване,
по негова идея се създават немалко хорове. През
1941 г. е избран за академик, по негова инициатива се създава Институтът
за музика при БАН.
Радетел за изучаването и съхранението на
българския фолклор.
Композиторът е първият
директор на Народната
опера, под чиято "шапка"
тогава е и Софийската
филхармония. ç

нова, лесничея Ханс ще
представи солистът на балетната трупа Теодор Цаков. В спектакъла танцуват
още Анелия Иванова, Светлан Николов, София Ловджиева, Стефан Типиков,
ученици от Музикалното
училище в Бургас "Проф.
Панчо Владигеров", Детският балетен театър "Капка", танцьори от Фолклорния ансамбъл "Странджа".
"Жизел" е най-романтичният балет от шедьоврите на класическото наследство. Спектакълът е бисер за всяка балетна трупа. "Артистът има нужда от
своята публика, за да се
чувства артист", каза Галина Калчева, режисьор на
"Жизел". ç

Никълъс Кейдж ще играе
Дракула в нов филм
„Ренфийлд“
В основата на лентата е
романът на Брам Стокър
за румънския вампир.
Главната роля изпълнява
Николас Холт, който влиза
в образа на Ренфийлд,
помощник на Дракула. В
книгата на Стокър този
персонаж е второстепенен. Холт е известен от
такива проекти като "Лудия Макс: Пътят на
яростта", "Фаворитката",
"Великата" и други.
Режисьор е МакКей не е
обявено кога започват
снимките. Жанрът е
обявен като приключенска
комедия. Романът "Дракула" на писателя Брам
Стокър излиза през
1897 г.

