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Изплащането на пенсиите през декември 2022 г. чрез пощенските станции ще

започне на 7 декември (сряда) и ще приключи на 20 декември (вторник). То ще се
извършва съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една от тях.
Преводите на сумите за декемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които
получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 декември 2022 г. Във
връзка с предстоящите коледни празници с тези пенсии всички пенсионери ще
получат допълнително по 70 лв. независимо от размера на получаваната от тях
пенсия. Необходимите за това допълнителни 142 380 000 лева са осигурени. ç
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Футболната федерация на
Франция  подаде жалба
до ФИФА във връзка с
отменения гол на Антоан
Гризман в мача срещу
Тунис. Нападателят вкара
в осмата минута на
добавеното време, но
след намесата на ВАР
попадението не беше
зачетено и "петлите"
отстъпиха с 0:1. Загубата
не бе фатална за тях,
защото те не само се
класираха за осминафи-
налите, но и завършиха
на първото място в група
"D". Въпреки това обаче
французите скочиха като
ужилени заради решение-
то на "хората в тъмната
стаичка". Медии, социал-
ни мрежи, босове, тре-
ньори - всички изпищяха
заради "огромната не-
справедливост".9
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Ìàëêî øóì
çà íåùî!
Èëè êàê
÷åòåì
Øåêñïèð

ного шум за
нищо" - така
функционерът
на БСП Атанас„М

Áëèçî ÷åòâúðò
îò áúëãàðèòå
ñòóäóâàò

Зафиров определи от си-
ния екран Кръглата маса с
над 300 участници в НДК,
на която знакови леви по-
литици издигнаха глас за
единение на левите хора в
най-бедната страна в Ев-
ропа.

Не съдим кой крив, кой
прав - историята ще го по-
каже! Друго е добре - че
на "Позитано" четат Шек-
спир и правят политичес-
ки паралели с неговото
безсмъртно творчество. Да
си политик и да си чел
Платон и Аристотел, е доб-
ре, да си чел Кант и Русо
- още по-добре. Да си ляв
политик и поне да си пре-
листвал Маркс и Енгелс,
Благоев и Кирков - ряд-
кост е, но е много добре.
Но да четеш Шекспир -
това направо е изключи-
телно!

Не си като разни други
политици с несъмнено лип-
сваща обща култура, кои-
то бъркат корелацията с
ки(у)ролацията или "пета-
та колона" с "пета коло-
нИя", както и лакмуса с
литмуса. Не рискуваш и да
сбъркаш сОнета със сЮ-
нета, поетесата с хостеса-
та или поезията с амнези-
ята. Или пък да твърдиш,
че Стратфорд на Ейвън е
английски футболен клуб,
спонсориран от голяма коз-
метична компания, а не
родното място на автора
на "Хамлет"…

А че Шекспир е гений,
е ясно: Ето как още през
далечния 16-и век в де-
лящата ни от цял конти-
нент Англия той е прозрял
и прогнозирал драмите и
комедиите на нашия акту-
ален политически живот и
в частност - епичните сю-
жети, почерпани от "Пози-
тано" 20, и най-вече от
злобата на "Лейди Макбет".

Например "Напразните
усилия на любовта" той е
написал, вдъхновен от ко-
алиционните трепети в ми-
налия и настоящия парла-
мент: Лейди Корнелия обе-
щава вечна и нерушима ко-
алиция с ПП и ДБ, с Кирил
и Асен, с Христо и генерал
Атанас, но хартиената бю-
летина ги разделя подло…

"Давам половин партия
за едно министерство - за
мен и за Калоян", се про-
виква Корнелия Нинова
насред кървава парламен-
тарна касапница, досущ
като крал Лир, който да-
ваше половината кралст-
во за кон! И го направи,
като остави ярка следа от
нерешени проблеми в Ми-
нистерството на икономи-
ката.

Áåç äåôèíèöèÿ
çà åíåðãèéíàòà
áåäíîñò
ðèñêóâàìå
äà çàãóáèì
1,4 ìëðä. åâðî,
çàÿâè Ñåðãåé
Ñòàíèøåâ

Ôðàíöèÿ ñå æàëâà
ñëåä çàãóáàòà
îò Òóíèñ

Руският външен министър
Сергей Лавров каза
вчера, че Москва е
готова да се вслуша, ако
някой поиска провеждане
на преговори за Украйна,
предаде Ройтерс. В из-
казване на пресконфе-
ренция в момент, когато
войната в Украйна на-
влиза в 10-ия си месец,
Лавров каза, че украинс-
ките твърдения, че Русия
иска преговори, само за
да спечели време за
прегрупиране и превъоръ-
жаване на войските си,
са абсурдни. Министърът
допълни, че Русия ще е
склонна да се върне към
преговори със Запада,
ако той промени мнението
си за ползата от обсъж-
дане на направените от
Москва миналия декември
предложения в сферата
на сигурността.  Лавров
каза, че САЩ и НАТО са
преки участници във
войната в Украйна заради
подкрепата си за Киев, и
оправда руските ракетни
удари срещу украинска
инфраструктура.

Седем процента от
населението на ЕС не
е имало адекватно
отопление през зимата,
у нас те са 23,7%. Това
са данни на Евростат
за 2020 г., посочи ев-
родепутатът Сергей
Станишев, който откри
вчера кръглата маса
"Енергийната бедност и
ангажиментите на дър-
жавата", организирана
от групата на социалис-
тите и демократите в
Европейския парла-
мент. Според председа-

Ìíîçèíñòâîòî âúðíà
õàðòèåíàòà áþëåòèíà

Àêî èìà
ïðåäñðî÷åí âîò,
èçáèðàòåëèòå
ùå ìîãàò äà
èçáèðàò êàê
äà ãëàñóâàò 14

комисия вече финали-
зирала проект за про-
мени в Закона за енер-
гетиката, които да ре-
шат този проблем.

Председателят на
КЕВР Иван Иванов
предложи за 5 години
да бъде въведена соци-
ална тарифа за енер-
гийно бедните дома-
кинства, която да бъде
70 процента от стой-
ността на електроенер-
гията, плащана от ос-
таналите битови потре-
бители. За тези, които  2

С гласовете на
124 депутати от
ГЕРБ, ДПС и БСП
Народното събрание
окончателно прие
връщането на хартие-
ната бюлетина в
секциите с над
300 избиратели.

"Продължаваме
промяната", "Демо-

Д-р Теофан
ГЕРМАНОВ,

шекспировед професионалист
и политолог любител

 13

теля на КНСБ Пламен
Димитров 2,8 млн. ду-
ши, или 40 процента от
населението са енер-
гийно бедни.

Бившият лидер на
ПЕС предупреди, че ако
не бъде приета дефини-
ция за енергийна бед-
ност, страната ни рис-
кува да загуби 1,4 млрд.
евро по Плана за въз-
становяване и разви-
тие. Вицепремиерът по
управление на евро-
пейските средства Ата-
нас Пеканов увери, че

имат централно парно,
базовата помощ да бъ-
де в рамките на 100 ки-
ловатчаса на месец, а
за тези, които имат
нужда от бойлер - 150
киловатчаса на месец,
предлага той.

 3

кратична България",
"Възраждане" и
"Български възход" -
общо 95 депутати,
гласуваха "против".

Мнозинството за-
писа на второ четене,
че "в избирателната
секция избирателят
може по свой избор
да гласува с хартиена

бюлетина или с бю-
летина за машинно
гласуване".

Това обаче ще ва-
жи само за предсроч-
ните избори, ако има
такива. От местните
избори през 2023 г.
нататък вече ще се
гласува само с харти-
ени бюлетини.

 2
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7% от населението на
ЕС не е имало адекватно
отопление през зимата, у
нас - 3,5 пъти повече. Това
са данни на Евростат за
2020 г., посочи евродепу-
татът Сергей Станишев,
откривайки кръглата маса
"Енергийната бедност и
ангажиментите на държа-
вата", организирана от
групата на социалистите и
демократите в Европейс-
кия парламент, цитиран от
"Епицентър".

23,7 процента от бълга-
рите не са имали адеква-
тен достъп до отопление
през 2021 година, за ЕС
този процент е 7. Към
януари 2022 г. България
има най-ниската минимал-
на работна заплата в
Съюза - 332 евро, следва-
щата най-ниска заплата е
500 евро. Крайното енер-
гийно потребление на
човек в България е 61% в
сравнение със средното за
ЕС. Разходите на домакин-
ство за енергийни нужди,
свързани с дома, в Бълга-
рия са средно 15% в
сравнение със средноевро-
пейските - в размер на 5%.

Ако плащането се
проточи във времето,
това ще отложи и получа-
ването на остатъка от
сумата по плана, в раз-

Áëèçî ÷åòâúðò îò áúëãàðèòå
ñà áåç íîðìàëíî îòîïëåíèå
Áåç äåôèíèöèÿ çà åíåðãèéíàòà áåäíîñò ðèñêóâàìå
äà çàãóáèì 1,4 ìëðä. åâðî, çàÿâè Ñåðãåé Ñòàíèøåâ

начина на гласуване -
правителството да внесе
утре дефиницията опира
до това НС да я приеме в
закона за енергетиката",
посочи Станишев.

В България проблемът
с енергийната бедност е
поставена с особена
острота, тъй като доходи-
те ни са 25% от европейс-
ките, посочи той. Според
него трябва да се ускори
работата на институциите,
за да се даде дефиниция
на енергийна бедност и
да се приемат конкретни
мерки, които ще позволят
на българите да оцелеят
през тази и следващата
зима.

 На форума бе вицеп-
ремиерът Атанас Пеканов,
председателят на комиси-
ята по енергетика в
парламента Делян Доб-
рев, знам.-министър Надя
Клисурска, депутатът от
ПП Самандов, шефът на
КЕВР Иван Иванов, лиде-
рът на БСП - София, Иван
Таков.

Дискусията "Да нама-
лим сметките - енергийна-
та бедност и цените е
част от кампанията на
Групата на социалистите и
демократите в ЕП Bring
the bills down, включваща
предложения за 15 конк-
ретни мерки и 100 млрд.
евро Зимен пакет за
солидарност за граждани-
те и бизнеса на страните
членки.ç

мер на 10 млрд. лева,
заяви Сергей Станишев.
Затова той призова за
политическа воля и взаи-
модействие между инсти-
туциите за приемането на
определение за енергийна
бедност.

 "Имаме нужда наисти-
на от комплексна държав-
на национална политика
за ограничаване на енер-
гийната бедност и за
конкретни мерки в подк-
репа - и на бизнеса,
особено на малките и

ÂÌÀ îòáåëÿçà 131 ãîäèíè îò ñúçäàâàíåòî ñè

С поднасянето на венци пред
паметника на загиналите медицин-
ски чинове пред сградата на ВМА
започна вчерашното отбелязва-
не на 131-ва годишнина от съз-
даването на Военномедицинска
академия. На събитието присъст-
ваха началникът на ВМА генерал-
майор проф. д-р Венцислав Му-

средни предприятия, и на
хората."

Станишев посочи, че
България не е приела
дефиниция за енергийна
бедност. Той посочи, че
тази дефиниция е необхо-
дима, за да се усвояват
средствата от втория
транш по Плана за възс-
тановяване и устойчивост,
възлизащи на 1,4 млрд.
евро.

 "Би ми се искало в
Народното събрание да
обсъждат тази тема, а не

тафчийски, председателят на На-
родното събрание Вежди Раши-
дов, служебният министър на
здравеопазването д-р Асен Ме-
джидиев, зам.-министърът на от-
браната Теодора Генчовска, кме-
тът на София Йорданка Фандъко-
ва, представители на болници и
военни структури и други офици-
ални гости.

С гордост и чувство за изпъл-
нен дълг бих искал да заявя, че
ВМА се намира в отлична конди-
ция и запазва тенденциите от
2018 г., когато нямахме дългове.
2023 г. ще посрещнем без дъл-
гове и със складове пълни меди-
каменти, които ще ползваме след-
ващите години. Това казва в сво-
ето приветствие началникът на
ВМА бригаден генерал проф. д-р

Венцислав Мутафчийски, по вре-
ме на тържественото събрание в
киносалона на Академията.

"Без вас и вашия авторитет
ВМА остава само една сграда и
купчина апаратура. Това, което ус-
пяхме да направим през години-
те, е да дадем ясна перспектива

на нашите офицери", обърна се
към личния състав началникът на
ВМА. Той обърна внимание, че Ака-
демията остава надежда хиляди
пациенти, но тя не би била така-
ва без неговите колеги, които де-
нонощно коват това доверие на
обществото.ç

Oт стр. 1
"Отело" отново се преражда в ли-

дерката на социалистите, която се
отнася към всеки в партията като
същински болезнено ревнив мавър
и обсебена от коварния дух на съм-
нението търси у всяка Дездемона от
партийния апарат и структури само
прегрешения, изневери и предател-
ства. Разбира се, най-много ги рев-
нува от президента Радев, надарен
с висок рейтинг, рекорден мажори-
тарен вот и харизма, които очевид-
но на нея й липсват!

"Укротяване на опърничавата" пък
е със сюжет, актуален и днес, защо-
то описва драмата на доста партийни
деятели, които в началото през 2016-
а подкрепиха Нинова, наивно вярвай-
ки, че могат да укротят нейната опър-
ничавост, но се случи обратното - тя
ги обяви за вътрешна опозиция, об-
вини ги за изборните загуби, посочи
ги като врагове и предатели. Шекс-
пир обаче ни учи - опърничавите не
се поддават на укротяване, може би
само любовта е силата, която надви-
ва характера!? Кого ли обича нашата
"Лейди Макбет"!?

На същата тема е и "Ромео и Жу-
лиета" в съвременен вариант - млад
социалист, верен на ръководството се
влюбва в красива и нежна като ут-
ринната роса другарка, която обаче
принадлежи на стар номенклатурен род
Капулети (от вътрешната опозиция) и
има системни прояви,  които не се
нравят на Монтеките от Изпълнител-
ното бюро. После всички знаем: кин-
жал, отрова, пак кинжал… или поне -
мярка за партийно въздействие "изк-
лючване", приета (на подпис) от съот-
ветния партиен орган.

Изводът от последните две пие-
си е, че любовта може и да твори
чудеса, но това става само в театъ-
ра и екранизациите със сър Лоурънс
Оливие. В лоното на партията вра-
гът с партиен билет си е враг с пар-
тиен билет!

И "Лейди Макбет" като датския
принц Хамлет се колебае - Да про-
давам ли оръжия за Украйна (пряко
не бива, защото дразним русофилс-
кия електорат, но може през трети
страни, например - чрез "Венециан-
ския търговец") или да не продавам?;
Да напусна ли кабинета заради сан-
кциите/изгонените дипломати/газо-
вите далавери/Северна Македония,
или да си правя оглушки и да ими-
тирам несъгласие?; Кирил ли да бъ-
де премиер, или пък Асен, или да си
го караме както досега - с Лена Бо-
риславова!? За решаването на тези
тежки вътрешни душевно-политичес-
ки терзания не помагат даже Розен-
кранц (Проданов) и Гилдерстерн
(Свиленски)… А кой ли е Полоний и
кога ли ще се изкаже?

"Както ви харесва" пък Шекспир
е написал за идейните криволичения
на ръководството в опитите да прив-
лече червения електорат. Ето някои
от тях:  Ще махнем плоския данък -
Не, ще го оставим, защото едрият
бизнес пищи; Ще махнем търговския
статут на болниците - Не, ще го оста-
вим, защото коалиционните партньо-
ри нещо не дават; Ще гласуваме с
машини - Не, с хартия ще гласуваме,
защото Мишо Константинов каза, че
сме щели да имаме 15 депутати по-
вече, пък и ГЕРБ душа носят, и с тях
може коалиция да направим; Ще се
борим срещу Истанбулската конвен-
ция - То че ще се борим, ще се бо-
рим, но пък ще се коалираме с най-
големите й фенове от "Демократична
България"! И други подобни пластич-
ни политически изпълнения… От ста-
рия виц знаем, че всяка линия е пра-
ва, стига да следва завоите и криви-
ните на Генералната линия, но и това
има край!

Шекспир в едно виртуално пис-
мо до първичните партийни органи-
зации би написал с тъга: С цялата
тази "Комедия от грешки" на пред-
седателката "Лейди Макбет" и прид-
ворните й някогашните изборни ре-
зултати от милион гласа за БСП ще
си останат "Сън в лятна нощ"!

Ìàëêî øóì çà íåùî!
Èëè êàê ÷åòåì Øåêñïèð

Джип с 18 нелегални мигран-
ти катастрофира след гонка с по-
лицията на пътя между Елхово и
Бургас снощи, съобщи Би Ти Ви,
като се позова на информация на
"Гранична полиция".

Около 19.30 часа в сряда пат-
рул на "Гранична полиция" засича
на пътя край Болярово джип, кой-
то е потенциално рисков. Послед-
ва преследване, при което колата
се обръща в канавка. В него са

Венцислав Мутафчийски

Дискусията събера на едно място министри, народни представители,
членове на ЕП, институции, синдикати, работодатели, местни власти,

неправителствени организации
Кадър Дир.бг

Ãðóçèíåö îáúðíà äæèï ñ 18 ìèãðàíòè
пътували 18 чужди граждани, а шо-
фьорът е грузинец. Всички са за-
държани и са отведени в разпре-
делителния център за бежанци в
Елхово.

30-годишна бременна жена
от Ирак и 10-годишно момчен-
це от Сирия обаче са пострада-
ли и са транспортирани в Об-
ластната болница в Ямбол. Те
са настанени в отделението по
хирургия, като опасност за жи-

вота им няма.
"Жената е бременна в 4 - 5

месец, състоянието и на двамата
е стабилно. Към момента няма

С отдаване на почит пред паметта на загиналите медици започна
тържеството за 131-ва годишнина на ВМА

опасност за живота им, те са с
мозъчно сътресение", обясни за-
местник-директорът на МБАЛ - Ям-
бол, д-р Валентин Вълчев.ç
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Народните представите-
ли приеха вчера от след-
ващите редовни избори да
се гласува само с хартие-
ни бюлетини, предаде
БГНЕС. Очаква се следва-
щите редовни избори да
бъдат местните - за кмето-
ве и за общински съветни-
ци. Ако има отново предс-
рочни парламентарни
избори, то на тях ще се
гласува смесено - и с
машини, и с хартиени
бюлетини. Предложението
беше прието със 124 гласа
"за" на депутати от ГЕРБ,
ДПС и БСП, 95 "против" и
нито един въздържал се.

Ако има избори преди
местните - предсрочни
парламентарни, на тях ще
се гласува смесено - с
хартия или с машини, на
местните, ако се приемат
следващите логически
текстове, предложени от
ДПС, ще се гласува с
хартиени бюлетини, които
ще се сканират на маши-
ни. Това обясни председа-
телят на правната комисия
Радомир Чолаков, цитиран
от БТА.

Парламентът прие
предложението на Муста-
фа Карадайъ в избирател-
ната секция избирателят
да гласува с хартиена
бюлетина. Хамид Хамид

обясни, че текстът, ако
бъде приет в преходни и
заключителни разпоредби,
ще действа за местните
избори, а не при предс-
рочни парламентарни, и е
обвързан с въвеждането
на машини, с които да се
сканират хартиени бюле-
тини. Той добави, че
машините, които предла-
гат, трябва да има какво
да сканират.

Обсъждането беше
прекъснато по искане на
социалистите, на които
очевидно не им се зани-
маваше с темата. Това
предизвика страхотен
скандал в пленарната
зала. Съпредседателят на
ПП Асен Василев предуп-
реди левите депутати, че
отново ще ги изнасят с
бял автобус, като така
напомни за обсадата на
парламента през 2013 г.
Ядосаните от напомнянето
социалисти му се нахвър-
лиха, че подтиква гражда-
ните към бунт. "Не ни
плашете с белия автобус.
Няма нищо страшно. Щом
трябва, ще влезем отново
в автобуса", присъедини

се и Йордан Цонев от
ДПС, цитиран от "Сега".

Няма как да предло-
жим правителство на
малцинството с втория
мандат, след като първата
ясна гаранция, която
искахме - отказ от връща-
нето на хартиената бюле-
тина, просто я хвърлят в
боклука като невалидна
бюлетина. Това обясни в
отговор на журналисти-
чески въпрос в кулоарите
на Народното събрание
съпредседателят на "Про-
дължаваме промяната"
Кирил Петков, цитиран от
БТА.

Ако хартиената бюлети-
на мине днес (вчера-бел.
ред.), това означава, че
този парламент слага на
преден план тяснопартий-
ната задача на ГЕРБ, ДПС
и БСП да откраднат
честния вот на български-
те граждани, да се върнем
към невалидните бюлети-
ни, които бяха 15 процен-
та през 2015 г., коментира
Петков.

От ГЕРБ, БСП и ДПС
гласуваха "за" скоростното
гледане на кодекса въпре-

ки призивите депутатите
да отидат в комисиите и
да задвижат други важни
закони. В отговор "Про-
дължаваме промяната" и
"Демократична България"
призоваха хората да
излязат на протест срещу
приемането на хартиената
бюлетина.

До редакционното
приключване на броя
ситуационните мнозинства
в НС гласуваха за запаз-
ването на район "Чужби-
на",  единодушно депутати-
те подкрепиха да няма
вече кабини за гласуване,
като те да бъдат заменени
с паравани, като такива
ще има и при хартиеното,
и при машинното гласува-
не. Парламентът запази
техническите носители -
т. нар. флашки - на които
ще се записва резултатът
от машинното гласуване.
Носителите ще се преда-
ват в районните избира-
телни комисии и в Цент-
ралната избирателна
комисия и ще служат за
доказателство при съмне-
ния за честността на вота.
Единодушно парламентът
гласува да има видеонаб-
людение в реално време и
видеозаснемане след
обявяване края на избор-
ния ден в секционните
избирателни комисии при
преброяването на гласове-
те и съставянето на прото-
кола.  Народното събра-
ние отхвърли предложени-
ето на БСП и "Възражда-
не" за увеличаване съста-
ва на Централната избира-
телна комисия от 15 на 25
членове с възможност за
обновяване на състава
след всеки избор. Предло-
жението беше подкрепено
само от ПП, "Възраждане"
и БВ, които нямат свои
представители в ЦИК.ç

Àêòüîðèòå îò Íàðîäíèÿ òåàòúð "Èâàí Âàçîâ"
çàñòàíàõà çàä äèðåêòîðà ñè

Актьорите от Народния теа-
тър "Иван Вазов" застанаха зад
директора си Васил Василев и
неговия екип. Те направиха то-
ва в открито писмо, подписано
от 47 души, адресирано до пре-
зидента Румен Радев, служеб-
ния министър на културата
проф. Велислав Минеков, пред-
седателя на парламентарната
комисия по култура Иван Чен-
чев и всички български медии,
съобщи сайтът "Гласове", който
го публикува.

В него се посочва, че спече-
лилият преди половин година
конкурс за директорския пост на
театъра Васил Василев е създал
"здрава и щедра на творчески
възможности среда", събрал е


Íà òîçè äåí

Събития
 1804 г. - Наполеон Бона-
парт е коронован в катедра-
лата "Нотр Дам" за импера-
тор на Франция.
 1848 г. - Австрийският им-
ператор Фердинанд I абдики-
ра и за император е провъзг-
ласен неговият племенник
Франц Йосиф I.

 1857 г. - Руският импера-
тор Александър II слага нача-
лото на т. нар. Селска рефор-
ма в Русия - премахване на
крепостното право.
 1915 г. -  Алберт Айнщайн
публикува знаменитата си Те-
ория на относителността.
 1927 г. - Лев Троцки е из-
ключен от болшевишката пар-
тия на СССР с мотив "анти-
партийна дейност".
 1982 г. - В университета
на Юта 61-годишният зъболе-
кар Барни Кларк става пър-
вият човек, на когото е при-
садено изкуствено сърце (той
живее 112 дни с него).
 1989 г. - Започва срещата
край Малта, белязала края на
Студената война.
Родени
 1859 г. - Жорж Сьора,
френски художник
 1897 г. - Иван Баграмян,
руски и съветски маршал от
арменски произход
 1923 г. - Александър Нико-
лаевич Яковлев, съветски ис-
торик
 1923 г. - Мария Калас, аме-
риканска и гръцка оперна пе-
вица
 1934 г. - Тарчизио Берто-
не, кардинал, държавен сек-
ретар на Ватикана
 1946 г. - Джани Версаче,
италиански моден дизайнер

 1981 г. - Бритни Спиърс,
американска певица
Починали
 1547 г. - Ернан Кортес, ис-
пански конкистадор
 1918 г. - Едмон Ростан,
френски драматург
 1969 г. - Климент Вороши-
лов, руски и съветски воена-
чалник
 1980 г. - Ромен Гари, френ-
ски писател
 1993 г. - Пабло Ескобар,
колумбийски наркобос
 2008 г. - Леон Даниел, бъл-
гарски режисьор

Депутатите решиха да заседават докато не приемат на второ четене
промените в Изборния кодекс

сериозен режисьорски екип; от-
ворил е сцената за млади ре-
жисьори, отрил е нови сценич-
ни пространства, възстановил е
неправомерно свалени предс-
тавления, повишил е актьорс-
ките възнаграждения.

"Театърът заработи на пълни
обороти с ново усещане за сми-
съл. Да дишаш, докато работиш,
да виждаш хоризонт и реални въз-
можности, да си пълен с енергия
и удовлетвореност, когато влизаш
в театъра, е твърде ценен дар!
Вярваме, че г-н Васил Василев
има способностите и волята да
продължи по този път. Надяваме
се, че възникващите проблеми ще
бъдат решавани. От нас. Тук. В
Театъра. Където изкуството е при-

оритет. Както за нас, така и за
зрителите!", се казва още в пис-
мото на актьорите от Народния

театър, подкрепили своя директор
срещу нападките, на които е под-
ложен.ç

Ìíîçèíñòâîòî âúðíà
õàðòèåíàòà áþëåòèíà
ÏÏ ïëàøè äà
íå èçïúëíè
âòîðèÿ
ìàíäàò,
çàåäíî ñ ÄÁ
ïðèçîâà çà
óëè÷íè
ïðîòåñòè
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Ëîøî ïðîãíîçà: Ùå ñòðîèì ìàãèñòðàëèòå îùå
30 ãîäèíè, àêî íå ñìåíèì íà÷èíà íà ôèíàíñèðàíå

Още 30 години ще са не-
обходими за завършването
на необходимите за страна-
та ни магистрали при сегаш-
ния начин на финансиране.
Затова е необходимо той да
бъде променен и да дадем
част от тях на концесия.

Това заяви в интервю за
сутрешния блок на БНТ ми-
нистърът на регионалното
развитие и благоустройство-
то арх. Иван Шишков.

Той посочи, че трябва да
бъдат построени около 1 200
км магистрали, за което ще
са необходими малко под 20
милиарда лева. При сегаш-
ния начин на финансиране
никога няма да има завър-
шени докрай магистрали и
те винаги ще са в лошо със-
тояние. "Решението е поли-
тиците да съберат смелост
и да предложат на българс-
кия народ част от магист-
ралите да бъдат дадени на
концесия", предложи минис-
тър Шишков. Той даде при-
мер с тунела под Петрохан,
който, ако бъде изграден, ще
съкрати със 70 км трасето
и всички ще имат сметка да
си платят неголяма цена, за

Îñèãóðåíè ñà ñðåäñòâàòà çà çèìíîòî
ïî÷èñòâàíå, òî ùå ñòðóâà òîëêîâà, êîëêîòî
å òåæêà çèìàòà, êîìåíòèðà ðåãèîíàëíèÿò
ìèíèñòúð àðõ. Èâàí Øèøêîâ

да минат по по-прякото тра-
се. Така няма да се задръс-
тва допълнително автома-
гистрала "Хемус" и ще бъде
по-щадящо за природата.
"Тези, които се движат по-
вече, е по-добре да си пла-
тят и да останат пари за
социални дейности", посо-
чи регионалният министър.
Другата магистрала, която
би могла да бъде дадена на
концесия според него, е
"Рила". Той уточни, че обек-
тите от национално значе-
ние и с вътрешен характер
на движение като "Хемус",
"Струма" и "Черно море" ос-
тават приоритет на държа-
вата.

По повод решението на
Конституционния съд за
разплащането на старите
задължения към строител-
ните фирми, арх. Шишков
отново коментира, че не е
бил изненадан и припомни,
че проблемът е за възлага-
ния, които са се случвали
в периода 2018-та - начало-
то на 2021-ва година, кога-
то възложеното строителс-
тво е било за многократно
завишена финансова стой-

ност от предвидената в бю-
джета и вместо текущи ре-
монти са правени основни.

"Пътните фирми попад-
наха в капан, вината не е
тяхна, те бяха използвани
за политическа дъвка", ка-
за министър Шишков и до-
пълни, че е в непрекъснат
диалог с пътния бранш. Ут-
ре предстои среща в Ми-
нистерството на финанси-
те и с финансовия минис-
тър ще се търси вариант
част от дължимите средст-
ва да бъдат разплатени до
края на годината, както и в
бюджета за догодина да бъ-
де предвидено изплащане-
то и на останалите.

Това, което е завърше-
но тази година се разпла-
ща редовно, увери регио-
налният министър. Той съ-
общи, че ремонтните дей-
ности вече навсякъде са

прекратени. Продължава да
се работи само по виадук-
тите на автомагистрала "Хе-
мус", за да може до среда-
та на декември движение-
то да бъде пуснато изцяло.

Осигурени са средства-
та за зимното почистване,
то ще струва толкова, кол-
кото е тежка зимата, ко-
ментира министър Шиш-
ков, но уточни, че вероят-
но стойността ще е под
предвидените 300 милиона
лева, тъй като ноември не
е имало утежнена зимна
обстановка.

Министър Шишков ко-
ментира и новата програ-
ма за саниране. Очаква се
в следващите няколко дни
Европейската комисия да
одобри насоките за канди-
датстване и от другата сед-
мица програмата да стар-
тира, каза министърът.ç

Îòñòðàíÿâàò íåèçïðàâíîñò â
øåñòè áëîê íà ÀÅÖ "Êîçëîäóé"

В процеса на експлоатация на
шести блок на АЕЦ "Козлодуй" са
регистрирани индикации за про-
пуск на топлоносител от първи

БНБ вдигна рекордно
лихвения процент
Българска народна банка
повиши рекордно основния
лихвен процент (проста
годишна лихва) в размер на
1,30%, съобщиха на сайта
си от БНБ. "На основание
чл. 35 от Закона за Българс-
ката народна банка БНБ
обявява, считано от 1
декември 2022 г., основен
лихвен процент (проста
годишна лихва) в размер на
1.30 на сто", съобщават от
БНБ.
На 1 октомври Българската
народна банка вдигна
основния лихвен процент на
0,49%. Тогава бе съобщено,
че за първи път процентът се
вдига от януари 2016 г.
Повишението отбелязва и
най-високата стойност на
лихвения процент от декемв-
ри 2009 г., когато той е бил
0,55 на сто. У нас основният
лихвен процент няма пряко
отражение върху лихвите по
депозитите и кредитите,
които се определят предим-
но от лихвените нива,
установени от Европейската
централна банка. С увелича-
ването на ОЛП, обаче, ще се
увеличи законната лихва за
забава, която се формира
като сбор от ОЛП и 10
процента. Така от 10
процента в момента лихвата
за забава ще се увеличи на
10,49 процента.

Безработицата у нас
е 4 на 100
Безработицата в България
през октомври е 4 на сто,
без промяна спрямо
септември, и спада с 0,7
на сто спрямо октомври
2021 г.,съобщи европейска-
та статистическа служба
Евростат. Равнището на
безработицата в еврозоната
достигна през октомври 6,5
на сто, или поредната си
най-ниска точка, след като
през септември беше на
ниво от 6,6 на сто. Показа-
телят е на най-ниското си
ниво от началото на изнася-
нето на такива данни през
април 1998 г. За година
безработицата е спаднала с
0,8 процента благодарение
на постпандемичното
икономическо възстановява-
не. През октомври 2021 г.
безработицата в еврозоната
възлизаше на 7,3 на сто. В
рамките на целия ЕС през
октомври безработицата
падна до 6 на сто спрямо
6,1 на сто през септември.
Броят на безработните в ЕС
през октомври възлиза на
12,953 милиона души, от
които 10,872 милиона в
еврозоната, или спад спрямо
октомври 2021 г. с 1,158
милиона в ЕС и с 1,053
милиона в еврозоната.
Броят на безработните
младежи през октомври
спада до 2,872 милиона, или
15,1 на сто.

към втори контур в трети пароге-
нератор, съобщиха от атомната
централа.

Не са достигнати стойности,

надхвърлящи ограниченията за бе-
зопасност в технологичния рег-
ламент на блока. Блокът ще бъде
спрян при достигане на ограни-
ченията за експлоатация за отст-
раняване на пропуска.

От централата уточняват, че
количеството на пропуска е пред-
мет на непрекъснат контрол, ка-
то към момента стойността му е
няколкократно по-ниска от същес-
твуващите ограничения.

Няма промяна в радиацион-
ната обстановка в работните по-
мещения и на площадката на АЕЦ
"Козлодуй". Дейностите по отст-
раняване на пропуска няма да до-

ведат до промяна в радиацион-
ната обстановка на територията
на атомната централа.

На 30 октомври се наложи
шести блок на АЕЦ "Козлодуй" да
бъде изключен от енергийната
система на страната заради тех-
нически проблем в охладителна-
та система на генератора. Ден
преди това приключи плановият
годишен ремонт на блока.  Слу-
жебният министър на енергетиката
Росен Христов посети централа-
та и заяви, че проблемът е бил
технически и не засяга радиаци-
онния фон над страната. На 5 но-
ември блокът отново бе включен.ç
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Българските деца учат по-мал-
ко дни през годината от своите
връстници в Европа. Учениците в
България, които напускат система-
та преждевременно, са повече от
средното в Европейския съюз. То-
ва са част от изводите в доклада
от Обзора на образованието и обу-
чението, изготвен от Европейската
комисия.  Според него процентът
на напускащите преждевременно
образованието бавно намалява.
През 2021 г. той е 12.2% (в срав-
нение с 12.8% през 2020 г. и 14%
през 2019 г.), но все още е над
средната стойност за ЕС от 9.7%.

Разликата между градските и
селските райони е значителна (съ-
ответно 6.8% и 23.7 %), а между
регионите има големи различия (от
6.7% в Югозападен регион със сто-
лицата София до 21.6% в Югоизто-
чен регион), предаде "Дневник".
Според оценката за България нис-
кото равнище на уменията в об-
ластта на цифровите технологии и
сред младежите, и възрастните е
основно предизвикателство. При-
тежаващите поне базови умения в
областта на цифровите технологии
са 29% от населението на възраст
16-74 години, което е почти два

пъти по-малко от средно 56% за
ЕС. Едва 11% от притежават уме-
ния над основните, което е малко
под една трета от средната стой-
ност за ЕС. Сред младежите на въз-
раст 16-19 години само половина-
та (52%) имат основни или по-ви-
соки общи умения в областта на
цифровите технологии. Това е един
от най-ниските показатели в ЕС
(средно 69%).

За първи път от 2014 г. насам
процентът на участие на децата на
възраст между 3 години и възрастта
за започване на задължителното
начално образование леко се е по-

добрил и е достигнал 80.1%, но
все още е значително по-нисък от
средната стойност за ЕС от 93 %
и от целевата стойност на ЕС от
96 % до 2030 г. Недостигът на ос-
новни умения, измерен от PISA
(програма за международно оце-
няване на учениците, разработена
от Организация за икономическо
сътрудничество и развитие), е два
пъти по-висок от средния за Ев-
ропа (47% по четене, 44% по ма-
тематика и 47% по природни нау-
ки), като този процент е над 60%
сред учениците в неравностойно
положение.ç
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6. ÀÐÒ ÏÎÑÎÊÈ

Едно от най-мистичните
места на света, Кинта де Ре-
галейра, удивява с история-
та си. Готическият замък от
19-и век е обгърнат от при-
казно красиви градини, не
по-малко енигматични зара-
ди укрепления, религиозни
символи, проходи и пеще-
ри.

До 1817 г. имението сме-
ня много собственици, факт,
който не е необичаен за епо-
хата. Все още провокира
въпроси сред историците.
През 1840 г. става собстве-
ност на баронеса Де Рега-
лейра, дъщеря на Алфонсе
Ален, богат търговец от
Порто. Тя го превръща в
изискана лятна резиденция
с параклис. Оттогава носи
и името си.

Наричат замъка още
"Двореца на милионера
Монтейро", по името на бо-
гатия му следващ собственик
- Антонио Монтейро, натру-
пал богатството си в Брази-
лия. Той купува не само дво-
реца, но става собственик и

на близките имоти през 1893
г. Променя двореца, който
придобива настоящата си
петоъгълна форма.

Монтейро е предприем-
чив, но и образован мъж,
който високо ценял истори-
ята и изкуството. От тях
черпи вдъхновение за пост-
рояването на двореца и па-
раклиса от декоративния ек-
лектизъм на двореца Пеня
и стила на двореца в Буса-
ку. Монтейро ангажира Лу-
иджи Манини да проектира
и построи Регалейра, като
комбинация между готичес-
ки, романтичен, ренесансов
и масонски стил. Проектът
е завършен през 1911 г. През
1988 г. дворецът Регалейра
е купен от японската компа-
ния Aoki Corporation и обс-
лужва корпорацията. През
1997 г. общината в Синтра
купува този безценен имот
и започва възстановителни
дейности по замъка и пар-
ка.

Интериорът на двореца е
толкова впечатляващ, колко-

Какво крие дворецът на рицарите
тамплиери и масоните

400 предмета от американски филми отиват на търг
Повече от 400 предмета

от легендарни американски
филми се продават на търг
в Ню Йорк, предаде ТАСС.
Организатор на наддаване-
то е аукционната къща "Хе-
ритидж окшънс". Сред рек-
визита са златният билет от
филма "Уили Уонка и шоко-
ладовата фабрика" (1971),
чиято първоначално обяве-
на цена е 20 хил. долара,
Свещеният граал от "Инди-
ана Джоунс и последният
кръстоносен поход" (1989) е

предварително оценен на 15
хил. долара.

Участниците в търга над-
дават също за щита на Ка-
питан Америка от филма
"Отмъстителите: Краят"
(2019 г.) с първоначална це-
на от 50 хил. щатски дола-
ра. Мотоциклет на Арнолд
Шварценегер от "Термина-
тор" (1991 г.) пък е оценен
на 125 хил. щатски долара.
Аукционът, посветен на ис-
торията на Холивуд, ще се
проведе на 17 декември.

Според Опра Уинфри
"Всеки от нас има своя съ-
ществена роля в единното
цяло на човечеството. Всич-
ко, което трябва да напра-
вим, е да следваме своя път,
за да я изпълним." Нека
пътят ви към вашето пред-
назначение започне оттук.
"Светлина по пътя" има за
цел да ни окуражи да реа-
лизираме визията си, да
придадем на живота дълбок
смисъл.

В началото на всяка от
десетте глави Опра Уинф-
ри споделя житейски исто-

Бандерас предлага за „Маската
на Зоро“ Том Холанд

Испанският актьор  Ан-
тонио Бандерас заяви, че
ако пуснат отново на екран
филма за Зоро, той би си
радвал да предаде щафетата
на младия Том Холанд. Бан-
дерас е убеден, че у него има
искра, енергетика, присъщи
на Зоро. "Попитаха ме за Зо-
ро. Ако ме бяха поканили
за ролята, щях да направя
същото като Антъни Хоп-
кинс. Той предаде щафетата
на мен. Аз работих с Том
Холанд в Uncharted", каза
Бандерас.  Дебютът на Ан-
тонио на голям екран е през
1982 г. с филма на Педро
Алмодовар "Лабиринт на
страстите", а първият му хо-
норар е около 100 000 песе-
ти.

Широка известност Хо-
ланд получи с ролята си чо-
века паяк в кино вселената
на Marvel. За същата роля
претендирал и Тимъти Ша-

Излиза новата книга на Опра
Уинфри - „Светлина по пътя“
„Светлина по пътя“ вдъхновява Опра Уинфри

то и екстериорът. Таванът на
Залата на кралете е украсен
от портретите на 20 крале и
4 кралици на Португалия,
както и от героите на Лиса-

бон, Порто, Коимбра и Бра-
га. В парка се намира па-
раклисът, украсен със сцени
от живота на Исус. Съхра-
нява и много от символите

на рицарите тамплиери и
техните наследници в Пор-
тугалия - рицарите на Хрис-
тос. Криптата е свързана с
двореца чрез тунел.

ламе, но Том бил много
пластичен и със способнос-
ти на акробат.

Възпитаник е на Лондон-
ската школа за изпълнител-
ско изкуство и технологии.

На 11 години излиза на сце-
ната в мюзикъл в лондонс-
ки театър като Били Елиът.
Истинска известност получа-
ва след главната си роля в
"Невъзможно".

рии и послания, превърна-
ли се в пътеводна светли-
на към най-добрата версия
на живота й. Тя представя
мъдри прозрения на вдъх-
новяващи хора от различ-
ни сфери, които подтикват
читателите да осмислят
предназначението си и как
да го изпълнят. Уважавани
личности като Екхарт Толе,
Брене Браун, Елън Дедже-
неръс, Джейн Фонда и
Джон Бон Джоуви споделят
най-важните уроци, които
са научили по пътя към жи-
вот, изпълнен със смисъл.
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Голямата дропла - най-
тежката летяща птица в
света, изглежда се лекува
сама, като яде билки,
които убиват патогени,
съобщи ЮПИ.

Изследване на екип от
Националния природо-
научен музей в Мадрид
показва, че тези птици
предпочитат билки, съдър-
жащи химически съедине-
ния с противопаразитни
ефекти ин витро. "Показ-
ваме, че растенията в
храната на голямата
дропла са активни и
срещу лабораторни модели
на патогени. Като пример
представяме резултатите
от антипаразитни изслед-
вания за два растителни
вида. Въпреки че токсич-

Птица се лекува, като яде билки

Музеят "Орсе" в Париж,
Франция, е бивша железо-
пътна гара, разположена
на левия бряг на река Се-
на. Открит е като музей на
1 декември 1986 г. от пре-
зидента Франсоа Митеран.
Там са изложени творби на
френското изкуство от пе-
риода от 1848 до 1914 г.,
включително картини, скул-
птури, декоративни изделия
и фотографии. Неговата
колекция на произведения
на импресионисти е сред
най-богатите в света. През
2013 г. е на 17-о място по

Музей „Орсе“ - едно от чудесата на Европа

Френската франзела, ал-
жирският музикален жанр
раи, сръбската сливовица,
тунизийската хариса - от
днес ЮНЕСКО разглежда в
мароканската столица Рабат
кандидатурите за вписване в
списъка на нематериалното
наследство, предаде Франс
прес.

Председателстван от Ма-
роко, Комитетът за немате-
риално културно наследство
на ЮНЕСКО ще разгледа
56 заявления за вписване,
четири, от които се нуждаят
от спешна защита, като нап-
ример изкуството на грън-
чарството на народа Чам
във Виетнам. Сред най-зна-
чимите заявки са: франзе-
лата (Франция), популярна-
та песен раи (Алжир), па-

ността на полския мак и
усойничето се различава,
големите дропли показват
подчертано предпочитание
и към двете растения по
време на брачния сезон",
пише в сп. Frontiers in
Ecology and Evolution.

Мъжките големи дроп-
ли ядат двете растения,
защото "усилието при
ухажването ги поставя
под имунологичен стрес".
Тогава те изразходват
много енергия. Хората се
самолекуват и се подози-
ра, че това правят и
животните, но е трудно да
бъде доказано категорич-
но. Авторите на този труд
казват, че са необходими
още изследвания, за да се
потвърди.

посещаемост в света с око-
ло 3,5 млн. посетители.

Експозицията в музея е
подредена в хронологичен
ред. Първият етаж е посве-
тен на периода 1848 - 1870
г. Вторият етаж представя
творби от края на ХІХ век,
декорация на обществени
сгради, представители на
натурализма и символизма.
На третия етаж са изложе-
ни произведения от перио-
да на импресионизма, нео-
импресионизма и художни-
ците от Понт Авен. В му-
зея са изложени творби на:

Жан-Франсоа Миле, Гюс-
тав Курбе, Мане, Реноар,
Дега, Моне, Камий Писа-
ро, Пол Гоген.

Старият великолепен
"Лувър" загуби съревновани-
ето с "Орсе" според класа-
ция на туристите във френ-
ската столица. Според турис-
тите той е по-подреден. Ос-
вен това в "Орсе" постоян-
но има спектакли, концерти,
конференции и срещи, про-
веждат се различни фести-
вали, изглежда оживен и
близък до усещанията на
съвременния човек.

наирите (Франция и Бел-
гия), културата на чая (Азер-
байджан и Турция), техники
за обработка на чай (Китай),
рубабът - азиатска лютня
(Иран/Таджикистан/Афга-
нистан), сливовицата (Сър-
бия), светлият ром (Куба).

ЮНЕСКО почита преди
всичко традициите, практи-
ките и ноу-хауто, които тряб-
ва да бъдат запазени. Нап-
ример организацията няма
да признае, че франзелата
принадлежи към нематери-
алното световно наследство,
а че "занаятчийското ноу-хау
и културата на този тип
хляб" са част от него. За
светлия ром се има предвид
знанията и уменията на май-
сторите в Куба, а не самата
напитка.

От чая до франзелата -
ЮНЕСКО разглежда
новите кандидатури

От чая до франзелата -
ЮНЕСКО разглежда
новите кандидатури

„Приказка за мъртвата царкиня“
от Николай Коляда

"Приказка за мъртвата
царкиня" от Николай Коля-
да ще има премиера на 3
декември в I Am Studio.
Спектакълът е на Spam
studios и се поставя за пър-
ви път у нас. Режисьор е
Ана Батева, а в ролите са
младите актьори Владимир
Солаков, Камелия Хатиб,
Александра Димитрова и
Петър Петров - Перо.

"Тази черна приказка по-
казва нагледно човешкото
падение в ситуация на ек-
зистенциална криза. Ситу-
ация, в която мисълта за
евентуалния край събужда
механизмите за самосъхра-
нение и човек безмилостно
почва да се бори за човеш-
кия си облик. Изпитанието
тогава става най-тежко и
единствено вярата и надеж-
дата са тези, които вдъхват
живот", казва Ана Батева.

Темата е за вярата и на-
деждата, за емпатията и бор-
бата да оцелееш в условия-
та на екзистенциална кри-
за. Неслучайно режисьорът
определя жанра като траги-
комедия. Персонажите в пи-
есата са крайни и на жи-
тейски кръстопът, поставени
в ситуация, в която всеки
гледа да спаси себе си.

Руският драматург, режи-
сьор и педагог Николай Ко-
ляда е признат за една от
най-значимите фигури на
съвременната европейска
сцена. Той посети България
за първи път през 2018 г.
по покана на Spam studios -
за премиерата на неговата
пиеса "Кокошка".

Николай Коляда е автор
на повече от 120 пиеси, но-

сител на най-престижни
международни награди, ос-
новател на "Коляда театър"
в Екатеринбург. Джон
Фридман нарича Коляда
"бащата" и "майката" на
съвременния руски театър.
А New York Times пише, че
дейността на Коляда е
направила Екатеринбург
"център на модерната дра-
ма".
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Карл V, император на
Свещената римска империя
и крал на Испания, е един от
най-могъщите хора на XVI
век. На учените била необхо-
дима половин година, за да
дешифрират писмото му, из-
пратено до посланика във
Франция през 1547 г. и разк-
риващо напрегнати отноше-
ния между двете държави.
Карл V управлява 40 години
и е най-голямата политичес-
ка фигура на своето време -
владенията му обхващат об-
ширни територии в Западна
Европа и Америка. Естестве-
но, такъв човек имал много
врагове. По-специално владе-
телят на Свещената римска
империя имал доста напрег-
нати отношения с Франция
и нейния крал Франсоа I.

През 1547 г. Карл V изп-
раща на своя посланик във
Франция, Жан дьо Сен Мо-
ри, загадъчно писмо, което в
продължение на пет века ни-
кой не може да прочете. Сто-
летия наред писмото лежи
забравено в архивите на биб-
лиотеката в Нанси (Фран-
ция).

Сесил Пиеро случайно на-
учава за съществуването му
и се заема да го дешифрира.
При компютърна обработка
на документа Пиеро успява
постепенно да разбие шифъ-
ра, състоящ се от повече от
сто символа. Някои от тях оз-
начавали цели думи, други
конкретни гласни, а трети би-
ли безсмислени - императо-
рът ги добавял, за да заблуди
потенциален противник при
опит да прочете писмото. Им-
ператорът изразява загриже-
ност за подготвян срещу не-
го заговор.

"Ако няма
хляб, да ядат
пасти" - този
фраза Мария-
Антоанета
всъщност не е
произнасяла. Тя
е измислена от
Жан-Жак Русо
в неговата
автобиография.
Поради общест-
вения интерес
фразата бързо
набрала попу-
лярност. Тя е
съпруга на
краля на Фран-
ция Луи ХVI от
1770 г. След
началото на
Френската
революция била
обявена за
вдъхновителка

За Мария-Антоанета,
хляба и пастите

Един от низвестните
френски художници от вто-
рата половина на 19-и век,
представител на постимпре-
сионизма, е Анри дьо Тулуз-
Лотрек. Неговото творчество
се фокусира в области, пре-
ди това смятани, че не зас-
лужават да бъдат рисува-
ни. Анри дьо Тулуз-Лотрек
води бохемски живот, който
му носи наслада и музи. Лю-
бимата му тема е нощният
живот на Париж. От кабаре-
то, дансинга, театъра, бара -
там той намира вдъхновение.
През 1886 г. Лотрек се за-
познава и сприятелява с
Винсент ван Гог. Получава

Това е третият подобен
паметник, открит при про-
учване на античния Дорус-
торум. Римска надгробна
плоча в Силистра е откри-
та по време на спасителни
разкопки.

Това съобщи проф. Ге-
орги Атанасов от Регионал-
ния исторически музей. Пло-
чата е от гроба на знатен
римлянин от военното със-

Римска надгробна плоча от 3-ти век
откриха археолози в Силистра

Лотрек се възхищавал от
картините на Едгар Дега

Тайният шифър на император Карл V
е разбит след 500 години

Портрет на Карл V от Тициан

издръжка от семейството си,
благодарение на която успя-
ва да си устрои ателие.

През 1897 г. Лотрек пред-
приема пътуване до Холан-
дия. Тук се запознава отб-
лизо с творбите на холандс-
ките майстори. През 1888 г.
участва в изложбата на
"Двадесетте" в Брюксел.
Творческото му наследство
включва около 600 картини,
330 литографии, 31 плаката,
9 гравюри "суха игла", 3 мо-
нотипии, хиляди рисунки и
скици.  Предприема пътува-
не до Лондон, където се за-
познава с Оскар Уайлд, и до
Лисабон.

на заговори и интервен-
ции. Осъдена е от Кон-
вента и предадена на
гилотината.  Възкачване-
то на престола на Луи
XVI на 10 май 1774 г. е
посрещнато с  ентусиа-
зъм. Всички очаквали
промени към по-добро.
Съпругата му, кралица на
Франция и Навара,
имала репутация на
добра и милосърдна
жена, щедра и велико-
душна.

Нейни приближени

обаче станали в двора
лицемерни ласкатели и
интриганти.  В брака си
тя родила четири деца. Тя
обичала много децата и
осиновила още пет.
Четири от тях били
сирачета, деца на слугите
от нейния двор. Петото
осиновено тя получила
като подарък от Снегал
през 1780 г. Вместо да го
направи слуга, Мария-
нтоанета кръстила Жан
Амилкар и го гледала
като собствен син.

ловие на античния Дуро-
сторум.

"От двете страни са ве-
ликолепно скулптирани лъ-
вове, фланкиращ фронтон с
образ с брада и къдрава ко-
са на покойник, който веро-
ятно представител на воен-
ната аристокрация, защото
е в къса туника и наметало
с фибула" каза Атанасов.
Надписът върху плочата все

още създава затруднения за
силистренските археолози. В
дешифрирането му се е
включил и доц. Доминик
Моро, участник в българо-
френско-канадската археоло-
гическа експедиция в антич-
ното селище Залдапа край
Добрич.Плочата вече е по-
чистена и е изложена пред
централния вход на Регио-
налния исторически музей.
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Защо забравихме,
че всичко е тленно…
Танцовата драма „Нестинарка“ -
най-българското музикално произведение

9. ÙÐÈÕÈ

Регионалната библиотека
"Захарий Княжески" бе до-
макин на творческа вечер,
посветена на 80 години от
създаването на танцовата
драма "Нестинарка" на 30
ноември.

С почит към българския
композитор на нея среща си
дадоха различни поколения
на уважавани примабалери-
ни, участвали в различни
постановки на известната
българска творба. В Стара
Загора се събраха заедно с
внучката му Лили Големино-
ва, Калина Богоева, Вера Ки-
рова, Снежана Дескова, Сил-
вия Томова, Ангелина Гаври-
лова и Анелия Димитрова.

Д-р Ема Жунич, ръково-
дител на Архива на Старо-
загорската опера и автор на
изследване за историята на
"Нестинарка", посочва, че
акад. Големинов коментира

в книга нестинарския танц,
преди да създаде танцовата
драма "Нестинарка".

"Доста време преди да за-
почна да работя върху тан-
цовата драма "Нестинарка",
се рових в нашата художес-
твена литература, за да на-
меря сюжет за опера. На
оперен сюжет не попаднах.
Но търсенията ми не оста-
наха напразни. Когато про-
четох разказа на Констан-
тин Петканов "Нестинарка",
нещо стихийно и неудържи-
мо бликна в мен. Тогава за-
почнах да скицирам сцени-
те, идеята придобиваше яс-
нота и внушителност, а дра-
матичната наситеност - оно-
ва напрежение, което така
властно и неудържимо ще се
разрази в буйните ритми и
трагични акценти на нести-
нарското хоро", пише Голе-
минов.

Може ли еволюцията да се отрече?
Знаковата творба на ево-

люционния биолог Ричард
Докинс "Най-великото шоу
на Земята" се появява отно-
во. Произходът на видовете
и еволюционната теория на
Чарлз Дарвин продължават
да вълнуват учени и фило-
софи, дават повод за ожес-
точени дискусии. За тяхна-
та неоспоримост обаче сви-
детелстват нови открития на
науката. На тях обръща вни-
мание един от най-големи-

Сумата е колосална
- 100 хиляди долара. С
нея Джакман играл в
бродуейската постанов-
ка "Музикант", пише
Deadline.

Реквизитът бил из-
ложен на търг в аме-
риканката некомер-
сиална организация
Broad-way Cares/Equity
Fights AIDS в Ню
Йорк. Парите от про-
дажбата на лота ще бъ-
дат използвани за бор-
ба със спин. "Позна-

Никол Кидман купила шапката
на Хю Джакман

Махатма Ганди: Любовта е
най-могъщата сила, която
светът притежава...

На 30 ноември през
1948 г. от този свят си
отива една от най-за-
бележителните личнос-
ти на 20-и век - духов-
ният лидер, неприми-
римият борец за човеш-
ка свобода, "бащата на
нацията" - Махатма
Ганди. Убит е в Делхи
от религиозен фанатик.
Неговите послания и
дела, пропагандиращи
за промяна чрез мир-
ни средства и ненасил-
ствени протести, вдъх-
новяват редица светов-
ни лидери по света,
сред които Мартин Лу-
тер Кинг, Нелсън Ман-
дела, Аун Сан Су Чи.

За него именно Ал-
берт Айнщайн казва:
"На бъдещите поколе-
ния ще бъде трудно да
повярват, че някога та-
къв човек, от плът и
кръв, е ходил по земя-
та". "Махатма" в пре-
вод от санскрит озна-
чава "велика душа", но
самият Ганди споделя

в автобиографията си,
че никога не се е смя-
тал достоен за подобна
титла.  Номиниран е
няколко пъти за Нобе-
лова награда за мир.

Последният път е
дни преди убийството
му, но така и не дожи-
вява да я получи. В па-
мет на Махатма Ганди
си припомняме част от
неговите ценни посла-
ния и безсмъртни за-
вети към човечеството:

"Слабият никога не
може да прости. Прош-
ката е качество на сил-
ния".

"Можеш да ме око-
веш във вериги, да ме
измъчваш, можеш до-
ри да съсипеш тялото
ми, но никога няма да
можеш да плениш мо-
ето съзнание".

"Силата не произли-
за от физическите въз-
можности. Тя идва от
несломимата воля".

вам Кидман от 30 го-
дини. Аз съм работил
с нея. Нейната постъп-
ка не ме изненада. Тя
е много щедра. Никол,
ти си просто потреса-
ващ човек", заяви Хю.
Двамата се снимат във
военната драма "Авст-
ралия", където играят
влюбени. Кидман е
популярна киноактри-
са, продуцент, певица.
Посланик на добра во-
ля в УНИЦЕФ. Става
известна след трилъра

"Мъртво вълнение" от
1989 г.

Елегантност, неж-
ност, женственост, ярък
талант - всичко това е
Кидман. Първата авст-
ралийска актриса с наг-
радата "Оскар". Една от
най-високо платените
звезди в света. Играе в
комедии, драми, мелод-
рами, мюзикъли. Учас-
тва в обществени орга-
низации за борба с рак
на гърдата и помощ на
безпризорни деца.

те учени и хуманисти - Ри-
чард Докинс. Авторът на
"Делюзията Бог", "Себични-
ят ген", "Магията на реал-
ността", търси отговор на
въпроси и оборва напълно
всички антиеволюционни
митове - от "стълбата на
живота", до някои от край-
ните религиозни вярвания.
За да даде точно обяснение
на доказателствата, Докинс
обръща внимание и на раз-
личните методи на датиров-

ка и как взаимно те се ко-
ригират, за да се получат от-
носително точни цифри. В
456 страници се потвърж-
дава онази "просто теория",
че "ние сме заобиколени от
безброй изключително кра-
сиви и чудесни форми и то-
ва не е случайност, а пряко
следствие от еволюцията."
Изчерпателна, увлекателна
и написана на език, блес-
тящ разказ за еволюцията.
Изд. "Сиела".
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10. ÕÓÌÎÐ

Треньорът на нацио-
налния отбор по футбол
се видял с Лео Меси и му
се оплакал:

- Брат, правим-струва-
ме - вечно губим всеки
мач! Имаш ли идея за ня-
каква тренировка, с коя-
то малко да ошлайфам мо-
ите хора?

Онзи се замислил дъл-
боко, пък накрая му от-
говорил:

- Мога да ти кажа не-
що специално като за
твоите футболисти. Сло-
жи тук-там метални ва-
рели по терена. Все ед-
но са противниковите иг-
рачи. И пичовете да се
упражняват на воля да ги
заобикалят и да си пода-
ват пасове между тях. Ако
това не свърши работа -
просто не знам какво ще
помогне!

Речено-сторено! Наши-
ят герой сложил варели
навсякъде по терена. Ос-
тавил футболистите да си
тренират. А той отишъл да
закуси и да пие кафе. Ко-
гато се върнал след поло-
вин час, попитал играчите:

- Как е хавата момче-
та? Подобрихте ли игра-
та?

Ония му отвърнали
засмени:

- Всичко е цветя и ро-
зи, шефе! Варелите ни во-
дят само с три на нула!

  

Един чичко влязъл в
сладкарско ателие. По ра-
диото излъчвали пряко
важен футболен мач. И
служителят го слушал вни-
мателно. Клиентът започ-
нал:

- Добър ден! Утре съп-
ругата ми става на петде-
сет години. Бих искал да
поръчам торта с надпис
по този тържествен повод!

Все така заслушан в
мача, сладкарят взел мо-
лив и лист хартия:

- Какъв да бъде над-
писа, господине?

Чичкото продиктувал:
- В горната част на

тортата да пише:
"ТИ - ИЗОБЩО НЕ ОС-

ТАРЯВАШ!"
А в долната част:
"А С ГОДИНИТЕ - СТА-

ВАШ ВСЕ ПО-СЛАДКА!"
Кулинарният майстор

кимнал:
- Добре, разбрах Ви

отлично! Елате утре сут-
ринта!

И така на другия ден
заранта, чичкото отново
дошъл на въпросното
място. Сладкарят го пос-
рещнал с широка усмив-
ка:

- Вашата поръчка е го-
това! Заповядайте! Позд-
равителният надпис е точ-
но, какъвто ми го продик-
тувахте!

Клиентът отворил ка-
пака на кутията. Върху
тортата пишело:

"ТИ - ИЗОБЩО НЕ ОС-
ТАРЯВАШ ОТГОРЕ! А С ГО-
ДИНИТЕ СТАВАШ ВСЕ
ПО-СЛАДКА ОТДОЛУ!"

  

- Ленче, кажи какво
обичаш най-много?

- Най-много обичам
футбола...

- Но защо?
- Защото мъжът ми

гледа Световното по фут-
бол у нас, а аз съм при
комшията.

  

Резултати от проведе-
ната акция "Ден без псув-
ни":

- пълна парализа в ра-
ботата на всички автосер-
визи

- спрени всички това-
ро-разтоварни и хамалс-
ки операции

- футболистите въобще
не разбраха указанията на
треньора преди мача

- местните жители не
можаха да дадат смислен
отговор на въпроса "Къде?"

- учителките в детска-
та градина въобще не ус-
пяха да сложат децата да
спят.

  

- Откъде ти е тая си-
нина под окото?

- Изтървах се пред съ-
седа, че му е слаб сигна-
лът на интернета в гар-
дероба.

  

Една блондинка си по-
ръчала ваза по куриер.
Докато отваряла пратка-
та, тя неволно я обърна-
ла наопаки. Погледнала
изложеното вътре и ахна-
ла:

- Ега ти мошениците!
Каква е тая ваза без от-
вор отгоре? Сега - къде
ще слагам цветята?

После погледнала от-
долу и се хванала за гла-
вата:

- Леле, как са ме пре-
карали! Ами, тая ваза ня-
ма и дъно, бе!

  

- Господине, трябва да
спрете алкохола!

- Но как така, докто-
ре?

- Ами например, вмес-
то една бира изяжте ед-
на ябълка.

- Ама, докторе! Кой
може да изяде 30 ябълки
на ден?

  

- Откъде знаеш толко-
ва добре арменски?

- Учителят ми по анг-
лийски беше арменец.

  

Далечни роднини дош-
ли да посетят стар габ-
ровец и попитали внука
му:

- Кога обядвате?
- Обядваме в два часа

следобед, а когато имаме
гости, след като си тръг-
нат.

  

- Защо в ислямските
страни е забранен алко-
хола?!?

- Ами представи си,
връщаш се пиян на "моти-
ка", а зад вратата цял ха-
рем с точилки те очаква...

  

Майка се кара на си-
на си двойкаджия:

- Тъп си, като баща си!
Бащата от кухнята:
- Значи аз съм тъп, та-

ка ли?
- Не става въпрос за

теб...

  

- Каква е разликата
между бедния и богатия
швейцарец?

- Бедният - сам си мие
мерцедеса!

  

Един мърморко оти-
шъл при нотариус. Оня му
казал:

- Господине, честито!
Вие сте единствен нас-
ледник на своя богат чи-

чо. И получавате луксозен
мезонет в София, вила на
френската Ривиера, за-
мък в Англия, две бент-
лита, яхта, чартърен са-
молет, пет милиона лева
и едно куче.

Мърморкото мълчал и
не реагирал по никакъв
начин.

Нотариусът се смаял:
- Ама, какво Ви ста-

ва? Не се ли радвате?!
Мрънкалникът се за-

мислил:
- Абе - де да знам...

Каква порода е кучето?

  

Един неудачник срещ-
нал Добрата фея. И се оп-
лакал:

- Душице, помагай! Аз
съм беден и тъп!

Тя му се усмихнала лас-
каво:

- Мили човече, мога да
ти изпълня едно-единстве-
но желание! Кое си изби-
раш - много пари или го-
ляма мъдрост?

Оня се колебал дълго
време и накрая решил:

- Голяма мъдрост!
Феята щракнала с

пръсти и се усмихнала:
- Готово! Желанието ти

е изпълнено! Хайде, кажи
нещо мъдро!

Оня въздъхнал тежко:
- Трябваше да взема

парите!

  

Двама английски лор-
дове обсъждали кой кол-
ко е заможен. Първият
казал:

- Аз имам всичко на
всичко двама слуги. Пър-
вият ми готви, а вторият
ми кара каретата.

Вторият се засмял
презрително:

- Ха-ха-ха! Само двама!
А аз само за лулата си
имам четирима слуги. Пър-
вият ми я носи. Вторият я
пълни. Третият я пали.

Първият лорд попитал
с любопитство:

- А какво прави чет-
въртият слуга?

Другият свил рамене:
- Е, четвъртият я пу-

ши. Защото - аз съм не-
пушач!

  

Семейна двойка отиш-
ла на кино. Избрали си
да гледат филм за Годзи-
ла.

Когато чудовището се
появило за пръв път на ек-
рана - показали муцуната
му в близък план. Жената
извикала уплашено:

- Олеле, мамо!
А мъжът отговорил за-

мислено:
- Вярно, бе! Много при-

лича на майка ти!

  

- Гледай, ще хвърля
пръчка на кучето, то ми я
носи и му давам една бис-
квитка.

- Яко.
- Искаш ли ти да проб-

ваш?
- Добре, само не ми я

хвърляй много далече.

Карикатури
Павел
КУЧИНСКИ
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Äæåéìñ Êàìåðúí ùå
íàïðàâè 7 ôèëìà "Àâàòàð"

амо няколко седмици
делят света от очаква-
ното завръщане на

C
Пандора в "Аватар: Пътят
на водата".
Филмът се появява повече
от десетилетие след своя
предшественик, а внуши-
телният му бюджет го пос-
тавя в несигурно положе-
ние - той трябва да се пре-
върне в един от петте най-
печеливши филма на всич-
ки времена.

Дори и планираните тре-
та, четвърта и пета част да
не постигнат успеха на "Пъ-
тят на водата", режисьорът
Джеймс Камерън разкри
пред The Hol lywood
Reporter, че вече има идеи
за шести и седми филм на
Аватар.

Има много филми, кои-
то трябва да бъдат напра-
вени отсега до "Аватар" 6
и 7. Камерън казва, че ве-

че снима "Аватар 3" и дори
части от четвъртия.

Дали тези филми ще
стигнат до синия екран, е
друг въпрос.

Режисьорът твърдо вяр-
ва в пазара и признава,
че ако суперскъпото му
продължение не се предс-
тави в боксофиса, той ще
приеме намека и ще прек-
рати начинанието си "Ава-
тар". Това би означавало
режисьорът да обърне
гръб на един богат свят и
история, за които е отдал
повече от десетилетие от
живота си.

След трагичната смърт
на иконата на бойните из-
куства Брус Лий през 1973
г., през годините се разра-
ботват много проекти, ко-
ито се опитват да опишат
историята на живота и ця-
лостната биография на Лий.

Умирайки на 32-годишна
възраст, влиянието на Лий
върху киното засяга много
хора от света на бойните
изкуства. Той  се смята за
ключова фигура в хонконг-
ските екшъни от 70-те го-
дини на миналия век. Сега

Ìåéñúí Ëèé âëèçà â ðîëÿòà
íà ãåðîÿ íà áîéíèòå èçêóñòâà

Deadline съобщава, че Анг
Лий ще режисира биогра-
фичен филм за живота на
Брус Лий. Той е избрал си-
на си Мейсън Лий за роля-
та на героя на бойните из-
куства.

Анг Лий постига слава с
друг филм за бойни изкус-
тва, световен феномен
през 2000 г.: "Тигър и дра-
кон". Филмът печели над
213 млн. долара в боксо-
фиса. След успеха му Анг
Лий режисира "Планината
Броукбек".

Именно защото той ни-
кога не съм хранил илю-
зии за него. 355 години от
рождението на автора на
"Пътешествията на Гъли-
вер"- Джонатан Суифт. Ро-
манът на Суифт "Приклю-
ченията на Гъливер", изля-
зъл през 1726-а г., си оста-
ва най-известното му про-
изведение. Той е написан
за възрастни, по света има
безчет издания, адаптира-
ни за деца. От литератур-
на гледна точка, книгата е
реалистична пародия. В
нея всяка художествена из-
мислица кореспондира па-
родийно със съвремието на
автора. Пародира романи
като "Робинзон Крузо" на
Даниел Дефо и други пи-
сатели, които искат да
представят фантастичните
си истории за документал-
ни факти. Съвременният чо-
век осмисля лесно и бър-
зо произведенията на ли-
тературата чрез екрана.

Сигурно много зрители
по света са успели да про-
никнат в образа на д-р Гъ-
ливер едва когато са гле-

Äæîíàòàí Ñóèôò íå ìðàçè
÷îâå÷åñòâîòî

дали филма. Джонатан Су-
ифт е ирландско-британс-
ки писател и публицист. Пи-
сал е и под много псевдо-
ними, и затова си е имало
причини - острото му перо
е било безмилостно към со-

циалните неправди.Веднъж
Суифт споделя с приятеля
си, поета Александър По-
уп: "...Аз не мразя човечес-
твото, защото никога не
съм хранил илюзии за не-
го..."

Титулна страница на първото издание на "Пътешествията на
Гъливер", 1726 г.

Има мистериозни места, кои-
то са прочути не само със своя-
та красота, но и със своите мис-
тични сили. Около тях битуват
вълнуващи легенди. На терито-
рията на България има доста та-
кива места. Историите около тях
са различни - за някои се счита,
че прогонват неизлечими забо-
лявания, други пък сбъдват же-
лания.

Перперикон е огромен скален
масив в Източните Родопи, въз-
никнал преди около 8000 години.
Каменният паметник се извися-
ва на 15 километра от Кърджа-
ли, близо до Перперешката ре-
ка. За първи път археологичес-
кият комплекс е описан от проф.

Ïåðïåðèêîí -
ðîäîïñêîòî ÷óäî

Иван Велков през  1930 г.
Според проф. Николай Овча-

ров, който е автор на книгата
"Шифърът на Перперикон" място-
то е изтъкано от тайни, мисте-
рии и загадки.

На група учени им е направи-
ло впечатление, че естественият
радиоактивен фон на Перперикон
е много близък до този на Тибет,
най-вече в царския трон на впе-
чатляващия скален комплекс. Не
е случайност, че родопското чу-
до е абсолютно признато в све-
та на езотериката. Филип Кар-
Гом - британски мистик и учен
включва Перперикон в списъка
на петдесет и един духовни цен-
търа по целия свят.
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- Г-н Славчев, като председател на
партия МИР, бяхте поканен и взехте
участие в кръглата маса "Лява Бълга-
рия - идеи, политики, обединение",
която си постави за цел създаване на
широк ляв фронт. Какви са Вашите
впечатления и успяхте ли да стигнете
до единодействие?

- Първо, успяхме да проведем един
откровен разговор и второ, да очертаем
няколко теми и политики, около които
да търсим обединение. Тук е мястото да
кажа, че партия МИР се позиционира в
политическото пространство като пар-
тия ляво-център. Ние смятаме, че за да
е здраво и устойчиво едно общество, то
не трябва да съществува дисбаланс
между свободата и справедливостта.
Именно затова по време на кръглата
маса предложих един от важните въпро-
си, които да обсъдим и да търсим
заедно решение, е как двата основопо-
лагащи принципа на справедливостта и
свободата на личността едновременно и
балансирано да присъстват в живота на
българските граждани. Предложих също
да се обединим около принципи, цен-
ности, политики и приоритети, а не
около личности. Моето предложение в
тази връзка беше да изградим една
мрежа от партии, които са ляво-център,
граждански и неправителствени органи-
зации, като в мрежата да влязат и
кметове, интелектуалци, общественици и
експерти. За да е успешна и ефективна
мрежата, предложих всяка една от
партиите и субектите в нея да бъдат
равнопоставени и мисля, че всички
участници в кръглата маса се обединих-
ме около това. Взехме също така реше-
ние да се направи контактна група с
представители на всички партии, която
в най-кратки срокове да изготви план
за действие и да предложи конкретни
следващи стъпки. С вчерашната диску-
сия на практика поставихме началото
на създаването на единен фронт или
мрежа от партии и организации, които
поставят обществения интерес над
тяснопартийния си. Мисля, че ако
успеем да реализираме всичко, за което
си говорихме и около което се обеди-
нихме, то много скоро тази мрежа ще
успее да спечели доверието на честните,
моралните и родолюбивите българи и
ще стане основен фактор в обществено-
политическия живот на България.

- Кои са темите и политиките, около
които предлагате да се обедините?

- На първо място това са моралът и
етиката, които регулират обществените
и междуличностни отношения и съхра-
няването на традиционните ни българс-
ки ценности. Именно затова от партия
МИР предлагаме да се обсъдят и да се
приемат общоприети етични правила,
които да залегнат в основата на прав-
ната система на държавата и на нов
Обществен договор, чрез който ще
бъдат гарантирани позитивните права
на гражданите, както и създаването на
възможност те да изпълняват възложе-
ните им задължения и отговорности. В
тази връзка предлагаме да се обсъди и
да се подготвят изменения в Конститу-
цията на България, като в нея да бъдат
гарантирани от държавата правото на
безплатно образование и медицинско
обслужване, на жилище, на чиста
околна среда, на реален средноевропей-
ски стандарт на живот и периоди на
почивка и отдих за всички граждани.
Смятаме, че само по този начин поли-
тическата класа ще бъде принудена да
организира и управлява страната така,
че да създава условия за генериране на

Ëÿâîòî äà ñå îáåäèíè îêîëî ïðèíöèïè,
öåííîñòè, ïîëèòèêè è ïðèîðèòåòè,
à íå îêîëî ëè÷íîñòè

високи приходи от производствена и
търговска дейност, с които държавата
справедливо да осигурява достоен живот
за всички български граждани, особено
на пенсионерите, социално слабите и
хората в неравностойно положение. На
практика чрез приемането на нов
Обществен договор ще успеем да прео-
долеем политическата, конституционна-
та и моралната криза, в която се нами-
ра в момента страната.

- По времена кръглата маса напра-
вихте конкретно предложение как
българската икономика да стане рабо-
теща и ефективна. Кажете ни как
може да стане това според Вас?

- От партия МИР предлагаме да
постигнем това чрез въвеждането на
доказания немски модел на социално-
пазарно стопанство като основа на
българската икономика. Този икономи-
чески модел, създаден от проф. Лудвиг
Ерхард беше наложен в Германия ведна-
га след краха и след Втората световна
война и я превръща в икономическото
чудо на Европа. Този модел е работещ
при криза, такава, в каквото страната ни
се намира в момента и според нас
прилагането на този доказан немски
модел е единственият начин да излезем
от кризата и да превърнем България в
силна, социална и индустриална държа-
ва. Целите на социално-пазарното
стопанство са пълната заетост на капи-
тала и труда, т. е. всички да печелят - и
работници, и работодатели, устойчивото
икономическо развитие, стабилните
пари, свободното икономическо състоя-
ние. Това е единствената доказана
практика, която е адекватна на изисква-
нията на съвременното ни общество и
стопанство. Само тя ще измъкне Бълга-
рия от сегашната криза и безизходица.
Социално-пазарното стопанство дава
пълна свобода на предприемачите за
постигане на максимална ефективност
на дейността им, способства за високи
печалби, създава много нови работни
места, освобождава финансови средства
за иновации и внедряване на високи
технологии, осигурява конкурентни
условия за малкия и среден бизнес на
пазарна основа и др. Успоредно с това
чрез прогресивната данъчна ставка и
ефективно работещата данъчна админис-
трация, държавата гарантира справедли-
вото преразпределение на държавните
бюджетни и извънбюджетни средства
към хората в неравностойно положение,
пенсионерите, учащите се, към работе-
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щите в обслужващата сфера. Най-общо
казано, концепцията на социално-
пазарното стопанство е всеки работлив
българин да бъде благосъстоятелен, т. е.
достойно съществуване на всеки. Всички
тези наши предложения всъщност са в
основата на един нов и морален вари-
ант на социално-пазарно стопанство,
който ще даде възможност на 80% от
българските граждани да имат постоян-
ни, сигурни и високи доходи, т. е. в
България ще се създаде истинска средна
класа. Така няма да има социални
напрежения и протести, ще има свобода
и справедливост и уникален баланс
между тях.

- Каква външната политика според
Вас трябва да води България и стиг-
нахте ли до консенсус по този въпрос
на кръглата маса?

- Трябва да се отдели специално
внимание на външната политика на
България и приоритетите ни в междуна-
родните отношения. Нито една полити-
ческа сила в България не може да
пренебрегне традицията и исторически
формиралите се отношения между близ-
ки по своята душевност и вяра народи,
такива каквито са руският и българският.
Въпреки че България в две световни
войни е била на страната на Германия,
на нашата територия няма немски
военни паметници, а има над 500
паметника на загинали руски воини по
време на Руско-турската освободителна
война. В България има голямо турско
етническо малцинство, което изисква
нормални, добросъседски отношения с
Турция. Също така в течение на много
години Германия е имала трайно
присъствие в България, преди всичко в
областта на икономиката, което опреде-
ля и вектора в нашите отношения с нея
- взаимноизгодно сътрудничество и
поддържане на традиционни научно-
технически и външнотърговски връзки.
Безспорно формулата е добри партньор-
ски отношения със страните, с които
сме в договорни отношения, добросъ-
седски и уважителни отношения с
всички европейски държави и велики
сили, засилено икономическо взаимо-
действие с онези страни, които проявя-
ват интерес в областта на инфраструк-
турата, аграрно-промишленото произ-
водство, леката промишленост, туризма
и високите технологии на България.
Националният интерес на България
изисква страната ни да води балансира-
на външна политика, както и Черномор-
ският регион и България да бъдат зона
на мира и мисля, че това е един от
задължителните въпроси, по които
трябва да имаме съгласие и около които
трябва да търсим обединение.

- Може ли с няколко изречения да
опишете какво според Вас е модерното
ляво?

- Целта на модерното ляво е да
защити общочовешките ценности,
собствената идентичност и традициите
на народа, както и да гарантира висока
ефективност от високотехнологичния
труд на трудещите се. Родолюбието,
инициативността и моралът са в осно-
вата на идеята за модерното ляво, което
обединява приятели по целия свят,
приемащи тези общи ценности. То
включва изграждането на мрежа от
хора и организации, които споделят
основните ценности за мир, братство,
солидарност, свобода и справедливост.

От standartnews.bg

(Със съкращения, заглавието и
подзаглавието са на ЗЕМЯ)

12ÈÍÒÅÐÂÞ

Ëÿâîòî äà ñå îáåäèíè îêîëî ïðèíöèïè,
öåííîñòè, ïîëèòèêè è ïðèîðèòåòè,
à íå îêîëî ëè÷íîñòè

Симеон
СЛАВЧЕВ,
лидер на
ПП МИР,
бивш общински
съветник
в София
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Правителството на Сър-
бия ограничи цените на ос-
новни хранителни продукти,
съобщи вчера правителст-
вената пресслужба. Цена-
та на слънчогледовото олио
не трябва да надвишава
219,99 динара (3,6 лв.) за ли-
тър, цената на бялата крис-
тална захар не трябва да
бъде по-висока от 114,99 ди-
нара (1,9 лв.) за килограм,
а брашното от тип Т- 400 не
трябва да струва над 84,7
динара (1,4 лв.) за килог-
рам, предаде БТА.

За да се предотвратят
големи сътресения и да се
запази жизненият стандарт
на населението, правител-
ството ограничи цените на
петролните деривати, се по-
сочва в съобщението. Като
се има предвид, че опера-
тивните разходи на иконо-

Ñðúáñêîòî ïðàâèòåëñòâî ñëîæè
òàâàí íà öåíèòå íà îëèîòî,
áðàøíîòî è çàõàðòà

Руският външен
министър Сергей
Лавров заяви, че
Западът е разполагал
с реална възможност
за избягване на
конфликта в Украйна,
но е избрал да
отхвърли руските
предложения за
спиране на разширя-
ването на НАТО и за
договаряне на
специален статут в
сферата на сигур-
ността за Украйна

Снимка Интернет

От стр. 1

"Изваждаме от строя
съоръжения (в Украйна),
които позволяват (на
Запада) да напомпва със
смъртоносни оръжия
Украйна, с които се
убиват руснаци", каза
Сергей Лавров на прес-
конференция в Москва.
"Затова не казвам, че
САЩ и НАТО не са участ-
ници в тази война - вие
сте преки участници.
Включително не само
чрез доставки на въоръ-
жение, но също така и
чрез обучение на военни -
вие обучавате (украинска-
та) армия на ваша терито-
рия", каза министърът в
отговор на въпрос на
журналист от АП.

Лавров каза, че САЩ
са създали "екзистенциал-
на" заплаха за Русия от
страна на Украйна. Той
допълни, че Москва
никога не се е отказвала
от контакти със САЩ, но
не е чула досега никакви
"значими идеи" от амери-
канските си партньори.

Министърът нарече
неотдавнашните комента-
ри за Украйна на папа
Франциск "нехристиянски"
и необясними. Папата се
изказа в интервю за, по
думите му, жестокостта на
руските войски в Украйна,
по-специално на бурятите
и чеченците, припомня
Ройтерс. "Неотдавна беше
направено доста необяс-
нимо изявление, съвсем
нехристиянско, извежда-
що две националности на
Руската федерация в
някаква особена катего-
рия, от която могат да се
очакват зверства по
време на бойни действия.

Ëàâðîâ: Ðóñèÿ å ãîòîâà äà ñå âñëóøà, àêî
íÿêîé ïîèñêà ïðåãîâîðè çà Óêðàéíà
ÍÀÒÎ ñå îïèòâà äà ïðèâëå÷å Èíäèÿ â àíòèðóñêè è àíòèêèòàéñêè ñúþç

Реагирахме за Бурятия и
Чеченската република ...,
разбира се, но това не
издига авторитета на
Светия престол", каза
руският първи дипломат.

Лавров каза, че в
рамките на Организацията
за сигурност и сътрудни-
чество в Европа (ОССЕ)
са се натрупали огромно
количество проблеми, и
обвини Запада, че осуетя-
ва възможността органи-
зацията да стане истински
мост с Русия след края на
Студената война. Лавров
отправи тези обвинения в
началото на пресконфе-
ренция, по време на която
изброи подробно истори-
ческите претенции на
Русия към Запада и каза,
че "безогледното разширя-
ване" на НАТО е обезце-
нило основните принципи
на ОССЕ. "Сега под при-
цела (на Запада) е ОССЕ.
Правомощията и компе-
тенциите й всячески се
размиват, раздробяват се
по тесни, неприобщаващи
формати", каза той. "Из-
ползвайки численото си
превъзходство в тази
организация, Западът се
опитва от дълги години да
погълне ОССЕ, да подчини
този последен формат за
общорегионален диалог",
каза Лавров.

Лавров обвини също
НАТО, че се опитва да
привлече Индия в, по
думите му, антируски и
антикитайски съюз, в
момент, когато Западът,
според руския външен
министър, се опитва да
ограничи влиянието на
Русия. Министърът обвини
също НАТО, че нагнетява
напрежение около Китай

по начин, създаващ рис-
кове за Русия. "Южноки-
тайско море се превръща
в един от тези райони,
където НАТО е склонна,
както вече направи в
Украйна, да ескалира
напрежението", каза
Лавров. "Знаем колко
сериозно възприема
Китай подобни провока-

мическите субекти, които
търгуват с петролни продук-
ти, са се увеличили, беше
решено да се увеличи раз-
мерът на маржа, който те
могат да начисляват, за да
се разпредели тежестта на
кризата възможно най-рав-
номерно между всички
участници на пазара.

Същевременно сръбска-
та сливова ракия "шливо-
вица" бе включена в Спи-
съка на ЮНЕСКО за нема-
териално наследство на чо-
вечеството, съобщи минис-
терството на културата на
Сърбия . Решението за
вписването е било взето от
Междуправителствения ко-
митет за опазване на не-
материалното културно
наследство на заседание-
то, състояло се в Рабат, Ма-
роко. ç

ции, без да споменаваме
Тайван и Тайванския
проток, и разбираме, че
играта на НАТО с огъня в
тези райони създава
заплахи и рискове за
Руската федерация. Тези
райони са толкова близо
до нашите брегове и
морета, колкото е и
Китай", каза министърът. ç

Генералният секретар
на НАТО Йенс Столтенберг призо-
ва Германия да продължи да под-
силва въоръжените си сили на кон-
ференция по сигурността в Бер-
лин. "Решението на Германия зна-
чително да увеличи разходите си
за отбрана е историческо с ин-
вестиции в нови изтребители, хе-
ликоптери, кораби и подводници",
заяви Столтенберг. Обръщайки
внимание на Украйна, Столтенберг
призова да бъде продължена и за-
силена подкрепата за нея.
Испанските служби
за сигурност са прехванали по-
щенска пратка с предполагаемо
взривно устройство, адресирано
до премиера Педро Санчес. Но-
вината съобщиха от полицията и
потвърдиха, че вчера друго пис-
мо с експлозив е било изпрате-
но и до военновъздушната база
в Торехон де Ардос. Така пощенс-
ките пратки с взривни вещества
в тях станаха четири - до преми-
ера, до военновъздушната база в
Торехон де Ардос, до украинско-
то посолство в Мадрид и до оръ-
жейна компания, базирана в Са-
рагоса.
Шведската полиция
е иззела около 500 кг наркотици
в Стокхолм, чиято обща стойност
на улицата е около 80 млн. крони
(7,6 млн. долара). Арестувани са
били трима мъже по подозрение
в тежки престъпления.
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Твърде много се отпуснахме, трябва да се преборим с Лудогорец

за титлата, заяви треньорът на „червените“ Саша Илич
ЦСКА отстрани  столич-

ния Септември след успех
с 2:1 и е на четвъртфинал
в турнира за Купата на
България. "Червените" бя-
ха само символично гос-
ти, тъй като мачът се игра
на "Армията". Първият гол
падна чак през второто по-
лувреме, след като до по-
чивката на терена беше
повече от скучно. В 55-ата
минута Маурисио Гарсес
се възползва от лошо из-
чистена топка, освободи
се от защитник и стреля
точно в мрежата на Сеп-
тември за 1:0.  Малко  след
това Станислав Шопов от-
беляза красиво попадение
за "червените", но след на-
месата на ВАР то беше от-
менено. 23 минути преди
края за игра с ръка на
Асен Георгиев беше отсъ-
дена дузпа за ЦСКА. Зад
топката застана влезлият
като резерва Назон, кой-
то увеличи на 2:0 за 31-
кратните шампиони.

Всичко вървеше повече
от добре за "армейците" до
80-ата минута. Тогава Сеп-
тември изпусна чисто по-
ложение чрез Мартин Пет-
ков, когато вратарят на
ЦСКА Димитър Евтимов се
намеси чудесно. При до-
бавката на Димитър Кос-
тадинов пък Християн Пет-
ров изби от самата голли-
ния.  Седем минути преди
края обаче Асен Георгиев

Отборът на ЦСКА завърши годината с победа

Ïîëÿöèòå íàïðåä ñëåä ãîëÿìà äðàìà

íà Ñàóäèòñêà Àðàáèÿ - Ìåêñèêî

Градската прокуратура
на Торино е подготвила
преписка за даването
под съд на бившия пре-
зидент на италианския
футболен клуб Ювентус
Андреа Аниели, а също
така и на други негови ко-
леги от ръководството,
съобщава агенция АНСА.
Общо разследването на
нередности и нарушения
в Ювентус ще обхване 11
души. Всички те са под
подозрение в нарушения
на финансовото управле-
ние на клуба. По-конкрет-
но разследването е вър-
ху фалшифицирани доку-
менти за парични прево-
ди, измами и завишени
суми за покупки на игра-
чи, включително при
привличането на Кристи-
ано Роналдо, играл за
италианския гранд от
2018 до 2021 година.

Преди няколко дни це-
лият борд на директори-
те, начело с президента
Андреа Аниели и замест-
ника му Павел Недвед,
подадоха оставки. По-ра-
но пък някои медии лан-
сираха идеята, че прова-
лилата се идея за създа-
ването на Суперлигата
също е от значение и мо-
же да се добави към при-
чините за оставката.
Ювентус и Аниели бяха
заедно с Реал (Мадрид)
най-големите радетели за
създаването на Суперли-
гата, но УЕФА обяви, че
няма да толерира подоб-
но отцепническо поведе-
ние и явно е започнало
отстраняването на някои
от инициаторите. ç

ме в пасовете, три-четири
пъти имаше опасности
пред нашата врата, но Ев-
тимов се намесваше фан-
тастично", заяви Илич.

"Изпращаме един труден
полусезон за нас, с Левс-
ки например не бяхме на
ниво и напълно заслужено
загубихме. Още когато дой-
дох казах, че ЦСКА трябва
да се бори за титлата, ще
ни е трудно през пролет-
та, но каквото и да стане
трябва да се преборим с
Лудогорец за първото мяс-
то", каза още наставникът
на "червените". ç

Ñúäÿò øåôîâå

íà Þâåíòóñ

надскочи защитниците на
ЦСКА и с глава намали на
1:2. В последните минути в
наказателното поле на
"червените" започна още
повече да ври и кипи. В
крайна сметка "армейците"
удържаха аванса и след но-
во ходене по мъките, ма-
кар и не такова като в Съ-
единение, са на четвъртфи-
нал.

 Старши треньорът на
ЦСКА - Саша Илич, не ос-
тана никак доволен от
представянето на своите
играчи въпреки победата с
2:1 над Септември. Сръбс-

кият специалист бе на мне-
ние, че "червените" трябва
да се преборят с Лудого-
рец за титлата през про-
летта.

 "Много труден двубой,
слабо първо полувреме,
след това едни фантастич-
ни 15 - 20 минути през вто-
рото, и накрая си напра-
вихме мача много труден.
Все пак сме в края на по-
лусезона, но всеки път на-
помням на футболистите,
че трябва да сме концент-
рирани във всеки момент.
Твърде много се отпуснах-
ме по едно време, грешах-

Мексико победи
Саудитска Арабия с
2:1 в заключителен
сблъсък от група
"C", но и двата ти-
ма отпаднаха от
световното първен-
ство в Катар, завър-
швайки на послед-
ните две места в
групата. В другия
мач Аржентина сра-
зи Полша с 2:0, ка-
то и двата отбора
продължават към 1/
8-финалите. Там "га-
учосите" ще срещ-
нат Австралия, а по-
ляците се изправят
срещу действащия

Вратарят на Пол-
ша Войчех Счесни
влезе в историята
на световните пър-
венства, след като
спаси дузпа на Ли-
онел Меси при за-
губата на отбора си
с 0:2 от "гаучосите".
В 37-ата минута спо-
ред съдията и ВАР
Счесни фаулира ка-
питана на Арженти-
на при борба за ви-
сока топка, за кое-
то бе отсъден мно-
го спорен наказате-
лен удар. 32-годиш-
ният страж на
Ювентус обаче па-
рира удара на Ме-
си от бялата точка.
Така Счесни стана
едва вторият вратар
в историята на све-

От стр. 1
"Написахме жалба, защото според

нас голът неправилно беше отменен.
Спазихме срока да пуснем оплакване-
то до 24 часа след завършването на
мача. След като бъде изпълнен център
и играта е подновена, съдията няма пра-
во да прибягва до консултация с ВАР,
освен ако не се касае за евентуален
червен картон", коментира ситуацията
представител на френската федерация
пред "Льо Паризиен".

"Не знам правилата наизуст, чакам
допълнителна информация. Но мисля,
че след подновяване на играта от цен-
търа, а след това и сигнал за край на
мача, ВАР не може да се намесва. По-
търсих отговор от самия главен съдия,
но няма да споделя какво ми каза. Не
искам да го злепоставям", обяви селек-
ционерът на Франция Дидие Дешан на
пресконференцията след мача с Тунис.

"Не може така, не може! Имате ли
номера на Колина?", иронично попита
треньорът, визирайки президента на Ко-
мисията на арбитрите към ФИФА Пи-
ерлуиджи Колина.

Австралия излъга Дания с 1:0 в пос-
ледния им мач от група "D" и се класира
за 1/8-финалите. Матю Леки (60) се пре-
върна в герой за "кенгурата", реализи-
райки единствения гол в срещата. ç

Ôðàíöèÿ ñå
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îò Òóíèñ световен шампион
Франция.

"Ацтеките" си
тръгват от турнира
заради по-лошата
голова разлика, но
дори да бяха абсо-
лютно равни с "Дру-
жина Полска" по то-
зи показател, това
нямаше да е доста-
тъчно, тъй като има-
ха повече получени
жълти картони. Все
пак, ако бяха побе-
дили с 3:1, щяха да
финишират преди
поляците - тогава
головата разлика
на Мексико щеше

да е 3:3 срещу 2:2
на Полша - т. е. рав-
ни показатели, но
повече вкарани го-
лове.

Така "ацтеките"
си тръгват още след
групите на Мондиа-
ли за пръв път от
1978 година насам.
Хенри Мартин (48) и
Луис Чавес (52) се
разписаха за 2:0, а
Салем ал Даусари
(90+5) ги разплака
в добавеното вре-
ме. Други два мек-
сикански гола не
бяха зачетени зара-
ди засади.

Програмата
Днес
17 ч. - Гана - Уругвай - Диема
17 ч. - Южна Корея - Португалия - БНТ 1
21 ч. - Сърбия  -  Швейцария - БНТ 1
21 ч . - Камерун - Бразилия - Нова
Утре
17 ч. - Нидерландия - САЩ - Нова
21 ч. - Аржентина - Австралия - БНТ 1
Неделя
17 ч. - Франция - Полша - БНТ 1
21 ч. - Англия - Сенегал - Диема

товните първенства,
който спасява дуз-
па, която сам е пре-
дизвикал. Статисти-
ката се води от 1966
г. Полският страж се
нареди до френска-
та легенда Жоел
Батс, който на чет-
въртфиналите на
Мондиал`86 в Мек-
сико фаулира бра-
зилеца Бранко в 74-
тата минута, а след
това спаси дузпата,
изпълнена от Зико.

Шчесни влезе в
историята и с още
нещо. Той е третият
вратар, спасил две
дузпи на един Мон-
диал в редовното
време. Другите са
неговият сънарод-
ник Ян Томашевски
(1974), американе-
цът Брад Фридел
(2002) и испанецът
Икер Касияс (2002 и
2010). ç

Вратарят на Полша Войчех Счесни влезе в историята на световните
първенства, след като спаси дузпа на Лионел Меси
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ÁÍÒ 1

05.10 Още от деня /п/
05.55 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова и Симеон Иванов
09.05 Сутрин със Световното първенство по

футбол
09.25 100% будни - сутрешно токшоу с

Мария Андонова и Стефан А. Щерев
11.00 Култура.БГ - предаване за култура с

Димитър Стоянович
11.30 Днес на Световното първенство по

футбол
12.00 По света и у нас
12.25 Новини на турски език
12.30 Светът на жестовете
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Румбата, аз и Роналдо - детски тв

филм
13.50 Фестивал на анимационното кино: Бра-

дата синя - анимационен филм
/България, 2022 г./, режисьор Вени
Христова

14.15 Малки истории
15.15 Снежен свят тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-

то полувреме
17.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ре-

публика Корея - Португалия, среща от
груповата фаза - пряко предаване от
Доха

18.55 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-
то полувреме

19.30 Още от деня - коментарно предаване
20.00 По света и у нас
20.15 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-

то полувреме
21.00 ФИФА Световно първенство 2022: Сър-

бия - Швейцария, среща от груповата
фаза - пряко предаване от Доха

22.55 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-
то полувреме

00.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ка-
мерун - Бразилия, среща от груповата
фаза /запис/

02.00 ФИФА Световно първенство 2022: Га-
на - Уругвай, среща от груповата фаза
/запис/

04.00 По света и у нас /п от 20:00 часа/
04.10 Моят плейлист /п/
04.40 Снежен свят - тв филм/п/

ÁÍÒ 3

06.00 Автомобилизъм: Льо Ман Класик -
обзорна програма

06.50 Рали Мароко обзорна програма
07.20 Гостите на "Банско филм фест" 2022:

Кънчо Долапчиев /България/ - разго-
вор с участници в Международния
фестивал на планинарското и екст-
ремно кино

07.30 ФИФА Световно първенство 2022: Ка-
нада - Мароко, среща от груповата
фаза

09.30 ФИФА Световно първенство 2022: Япо-
ния - Испания, среща от груповата
фаза

11.30 Днес на Световното първенство по
футбол

12.00 ФИФА Световно първенство 2022: Хър-
ватия - Белгия, среща от груповата
фаза

14.00 Световна купа по конен спорт - репор-
таж от Мадрид

14.55 Гостите на "Банско филм фест" 2022:
Дойчин Боянов /България/ - разговор
с участници в Международния фести-
вал на планинарското и екстремно
кино

15.30 Автомобилизъм: Рали Дубай Интерне-
шънъл Баха - репортаж

16.00 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-
то полувреме

17.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ре-
публика Корея - Португалия, среща от
груповата фаза - пряко предаване от
Доха

18.55 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-
то полувреме

19.30 Рали Мароко - обзорна програма
20.00 Зала на славата: Николай Бухалов
20.15 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-

то полувреме
21.00 ФИФА Световно първенство 2022: Сър-

бия - Швейцария, среща от груповата
фаза - пряко предаване от Доха

22.55 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-
то полувреме

00.00 ФИФА Световно първенство 2022: Га-
на - Уругвай, среща от груповата фаза

02.00 ФИФА Световно първенство 2022: Сър-
бия - Швейцария, среща от груповата
фаза

04.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ка-
мерун - Бразилия, среща от груповата
фаза

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Златимир Йочев
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи Де-

сислава Стоянова и Александър Кади-
ев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.40 "Комиците и приятели" /п./
13.20 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
15.00 "Огледален свят" - сериал
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал, с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водеща Цветанка Ризова
18.00 "Стани богат" - куиз шоу с водещ

Михаил Билалов
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 "Мен не ме мислете" - сериал, еп. 52,

финал на сезона
21.00 "Фермата: Мостът на времето" - риа-

лити, с. 8
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Съдебна зала: Ел Ей" - сериал, еп. 6
00.30 "Добрият доктор" - сериал, с. 3, еп. 6
01.20 "Като на кино" - предаване за кино
01.30 "Домашен арест" - сериал, с. 4, еп. 5
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.35 "Опасни улици" - сериал, с. 15

bTV ACTION

05.15 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 1
06.00 Анимационен блок: "Приключенията

на котарака в чизми" - сериал, еп.
3 - 6

08.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 1
09.00 "Спенсър" - сериал, еп. 4
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 4, еп. 11
11.00 "Прокуратура Чикаго" - сериал, еп. 1
12.00 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 10,

еп. 11
13.00 Премиера: "Лигата на справедливост-

та срещу фаталната петорка" - анима-
ция, фентъзи, екшън (САЩ, 2019),
режисьор Сам Лиу

15.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 2
16.00 "Спенсър" - сериал, еп. 5
17.00 Премиера: "Хуберт без Щалер" - сери-

ал, с. 10, еп. 12
18.00 "Прокуратура Чикаго" - сериал, еп. 2
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, с. 4, еп. 12
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Дъф и Вазов-

ски" - сериал, еп. 7
21.00 "Елитен отряд" - сериал, еп. 8
22.00 Екшън петък: "Играч първи, приготви

се" - фантастика, екшън, приключен-
ски, трилър (САЩ, 2018), в ролите:
Тай Шеридан, Оливия Кук, Бен Мен-
делсон, Лина Уейт, Ти Джей Милър,
Саймън Пег и др.

01.00 "Елитен отряд" - сериал, еп. 8
02.00 "Прокуратура Чикаго" - сериал, еп. 2
03.00 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 10,

еп. 12
03.45 "Стрелата" - сериал, с. 4, еп. 12
04.30 "Спенсър" - сериал, еп. 5

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
06.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал,

с. 15, еп. 6, 7
07.00 "Круд" - сериал, анимация
07.30 "Тролчета: Купонът продължава" - се-

риал, анимация
08.30 "Психоложки" /п./ - сериал
09.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
10.00 "Перфектният ритъм" - комедия, музи-

кален, романтичен (САЩ, 2012), в
ролите: Ана Кендрик, Британи Сноу,
Ребъл Уилсън, Елизабет Банкс, Алек-
сис Нап, Адам ДеВайн, Кристофър
Минц-Плас, Джон Майкъл Хигинс и др.

12.00 "Безкрайна фиеста" /п./ - сериал
13.45 "Марлон" /п./ - сериал
14.00 "Претъпкано" /п./ - сериал
15.00 "Алф" /п./ - сериал
16.00 "Психоложки" - сериал, еп. 9, 10
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
17.30 "Безкрайна фиеста" - сериал, еп. 107,

108
19.00 "Алф" - сериал, с. 2 ,еп. 13, 14
20.00 "Претъпкано" - сериал, еп. 5, 6
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 5

еп. 1
22.00 Премиера: "Малки случайности" - се-

риал, еп. 4
23.30 "Марлон" - сериал, еп. 5
00.00 "Перфектният ритъм" /п./ - комедия,

музикален, романтичен (САЩ, 2012)
02.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели"(2021)
04.00 "Татенца" - сериал, еп. 1

bTV Cinema

06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 6, еп. 4

08.00 "Нежна полиция" - комедия, екшън
(САЩ, 2013), в ролите: Сандра Бълок,
Мелиса Маккарти, Майкъл Макдоналд,
Демиан Бичир, Марлон Уейънс, Май-
къл Рапапорт и др.

10.30 "Случаите на Поаро" - сериал, с.7 еп.1
12.30 "Взлом" - екшън, трилър (САЩ, Япо-

ния, 2018), в ролите: Габриел Юниън,
Били Бърк, Ричард Кабрал, Ейджиона
Алексъс и др.

14.15 "Шпионската афера "Оса" - кримина-
лен, трилър (Франция, Бразилия, Ис-
пания, Белгия, 2019), в ролите: Пене-
лопе Крус, Едгар Рамирес, Гаел Гарсия
Бернал, Вагнер Моура, Ана де Армас,
Леонардо Сбараглия, Джулиън Флин

16.45 "Заедно по принуда" - комедия, ро-
мантичен (САЩ, 2014), в ролите: Дрю
Баримор, Адам Сандлър, Тери Крюз,
Бела Торн, Ема Фърман и др.

19.00 "Нощни игри" - комедия, трилър (САЩ,
2018), в ролите: Джейсън Бейтман,
Рейчъл Макадамс, Кайл Чандлър, Били
Магнюсън, Шарън Хорган, Джеси Пле-
мънс, Ламорн Морис, Дани Хюстън

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Транспортер" - екшън, трилър (Фран-

ция, САЩ, 2002), в ролите Джейсън
Стейтъм, Шу Ки, Мат Шулц, Франсоа
Берлеан, Рик Янг и др.

22.45 "Маслото на Лоренцо" - биографичен,
драма (САЩ, 1992),в ролите: Ник
Колти, Сюзан Сарандън, Питър Усти-
нов, Катлийн Уилхойт, Гери Баман,
Марго Мартиндейл, Джеймс Ребхорн

01.30 "Формата на водата" - фентъзи, драма,
приключенски, романтичен (САЩ,
2017), в ролите: Сали Хокинс, Октавия
Спенсър, Майкъл Шанън, Дъг Джоунс,
Майкъл Стулбарг, Ричард Дженкинс и
др. [14+]

04.00 "Лунна афера" - екшън, комедия (Фран-
ция, Белгия, 2015), в ролите: Рупърт
Гринт, Рон Пърлман, Робърт Шиън,
Стивън Кембъл Мур, Ерик Ламперт,
Кевин Бишъп и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Пресечна точка" /п/
06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една жена" - сериал
13.30 "Остани с мен: Завинаги" - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично шоу
17.00 "Черешката на тортата" - риалити
18.00 "Голямото преследване" (премиера) -

телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна емисия
20.00 "Черешката на тортата" (нов сезон) -

риалити
20.40 Студио "Като за Световно"
21.00 Камерун - Бразилия - мач от група G

на ФИФА световно първенство по
футбол Катар 2022, директно

23.00 Новините на NOVA

23.30 "Военни престъпления: Лос Анджелис"
- сериал, сезон 9

00.30 "Черният списък" - сериал, сезон 4
01.20 "Домът, в който си роден, е твоята

съдба" - сериал
02.00 "Не пускай ръката ми" - сериал
03.40 "Песента на живота" - сериал

Äèåìà

06.45 "Военни престъпления" - сериал, се-
зон 16, /п/

07.45 "Специален отряд: Лайпциг" - сериал,
сезон 17 /п/

08.45 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 9,
2 епизода /п/

11.00 "Магнум" - сериал, сезон 3, 2 епизо-
да /п/

13.00 "Специален отряд: Лайпциг" - сериал,
сезон 17

14.00 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 9,
2 епизода

16.00 Студио "Като за Световно"
17.00 Гана - Уругвай - мач от група F на

ФИФА световно първенство по футбол
Катар 2022, директно

19.00 Студио "Като за Световно"
19.30 "Военни престъпления" - сериал, се-

зон 17
20.30 "Магнум" - сериал, сезон 3, 2 епизода
22.20 "Дилъри на време" - трилър с уч. на

Джъстин Тимбърлейк, Силиън Мърфи,
Аманда Сийфрид, Оливия Уайлд и др.

00.30 "Фрактура" - предаване за рок музика
/п/

02.30 Дневник: ФИФА Световно първенство
по футбол Катар 2022 - спортно
предаване /п/

Êèíî Íîâà

06.30 "В кадър"
07.00 "Сватбен марш: Нещо старо, нещо

ново" - романтичен филм с уч. на
Джак Уагнър, Мерит Патерсън, Джоузи
Бисе, Андрю Уокър и др. /п/

08.50 "Лигата на животните" - анимационен
филм

11.00 "Мол Фландърс" - романтична драма с
уч. на Морган Фрийман, Стокард Ча-
нинг, Робин Райт, Бренда Фрикър,
Джералдин Джеймс и др.

13.30 "Стар Трек: Отвъд" - приключенска
фантастика с уч. на Крис Пайн, Закъри
Куинто, Зоуи Салдана, Карл Ърбан,
Саймън Пег, Идрис Елба, Антон Йелчин
и др. /п/

16.00 "Златна Коледа" - романтичен филм
с уч. на Андреа Рот, Никълъс Брен-
дън, Елиза Донован, Брус Дейвисън
и др. /п/

18.00 "Сватбата на най-добрия ми приятел"
- романтична комедия с уч. на Джулия
Робъртс, Камерън Диас, Дърмът Мъл-
роуни, Рупърт Еверет, М. Емет Уолш,
Рейчъл Грифитс и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 3

21.00 "Предложението" - романтична ко-
медия с уч. на Сандра Бълок, Райън
Рейнолдс, Мери Стийнбъргън, Крейг
Нелсън, Бети Уайт, Малин Акерман и
др.

23.10 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 3 /п/

00.10 "Американски животни" - трилър с
уч. на Еван Питърс, Блейк Дженър,
Бари Кеоган, Джаред Ейбрахамсън и
др. /п/

Тв програма - петък, 2 декември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.

Времето

Кино Нова, 21.00 ч., "Предложението" - романтична
комедия с уч. на Сандра Бълок, Райън Рейнолдс,
Мери Стийнбъргън, Крейг Нелсън, Бети Уайт,

Малин Акерман и др.

Днес ще бъде предимно облач-
но. Над Западна и Централна Бъл-
гария ще е без валежи, а след обяд
над югозападните райони от стра-
ната и облачността временно ще
се разкъса. На изток през целия
ден ще превалява слаб дъжд. Ще
духа слаб, в източните райони - до
умерен вятър от север-североизток.
Дневните температури ще се пови-

шат и максималните ще са между
3° и 8°, в София - около 7°. По
Черноморието ще бъде облачно и с
валежи от дъжд, по-значителни и
на повече места по южното крайб-
режие. Ще духа до умерен вятър от
север-североизток. Максималните
температури ще са 7° - 9°. Вълне-
нието на морето ще бъде 2 - 3 ба-
ла. Температурата на морската во-

да е 12° - 14°. В планините ще
се задържи облачно, мъгливо и
с валежи от сняг, под около 1700
метра от дъжд. Ще духа слаб, по
високите и открити части - уме-
рен вятър от южната четвърт.
Максималната температура на ви-
сочина 1200 метра ще бъде око-
ло 4°, на 2000 метра - около ми-
нус 1°.                  НИМХ/БТА
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Произведения на Паб-
ло Пикасо, Салвадор Да-
ли и Хуан Миро ще бъдат
подредени в изложба "Мо-
дернистите на XX век" в
столичната галерия Viva-
com Art Hall на ул. "Обори-
ще" 5. Експозицията се от-
крива на 7 декември. Тя
включва експонати на Паб-
ло Пикасо от серията
"Carnet de la Californie", ли-
тографии от серията "Ба-
летните танцьори", творби
на Салвадор Дали от се-
рията "Библия Сакра", ко-
ято съдържа текста на Биб-
лията със 105 цветни ли-
тографии и селекция от
цветни литографии на Ху-

Финландската
писателка Пия Лейно
ще представи
романа си „Раят“
Лейно ще участва в
Софийския международен
литературен фестивал.
С публиката ще се
срещне на 9 декември в
НДК. В книгата авторката
отправя предупреждения
за опасности като
увеличаващата се сила
на технологичните
изобретения, подема на
националистическите
движения, изменението
на климата. Изд. "Пер-
сей". Романът е история
за бъдещо общество,
сринало се след граждан-
ска война. Националисти-
ческо движение, нарече-
но Светлината, е завзело
властта и затворило
всички граници.
То е дало на своите
граждани Рая - виртуална
реалност, в която същес-
твува старият свят.

„Фантомът на операта“
с дълго сбогуване
на Бродуей

"Фантомът на операта" -
най-дългогодишното шоу
на Бродуей, отложи
последното си представ-
ление с осем седмици.
Завесата ще падне
през април, вместо през
февруари, писа
Асошиейтед прес.
Миналата седмица
спектакълът събра
впечатляващите 2,2 млн.
долара. Мюзикълът, който
беше "неизменното
присъствие" на Бродуей
от 1988 г. и преживя
рецесии, войни и култур-
ни промени, има послед-
но завъртане на 16
април 2023 г. Шоуто
ще приключи с 13 981
изиграни представления.

Íàêðàòêî

Тридесет и трите Дни на
японската култура у нас
завършват с изложба на
произведенията на всички
участници в "Кири-е ака-
демия", която обединява
почитатели на древното
японско изкуство. Откри-
ването на експозицията е
на 3 декември от 17.00 ч.
в Изложбена зала 3 в под-
леза на Ларгото. Органи-
заторите са от Клуб "При-
ятели на Япония в Бълга-
рия".

"Кири-е" е древна япон-
ска техника, по която са се
правели шаблоните за ки-
мона и други текстилни
произведения. От средата
на 20-и век е популярно из-
разно средство за много
японски творци. Самата
техника представлява съз-
даване на картина от един-
единствен лист хартия, най-
често черна, посредством
изрязване със скалпел.
Постепенно авторите за-
почват да включват и дру-

ан Миро. Ценителите ще
могат да се насладят на ек-
спозицията с вход свобо-
ден до 21 януари.

Има селекция от графич-
ни творби. За първи път ще
могат да се видят ръчно
подписани творби от Пика-
со с молив и в ограничен
тираж, любимата серия на
Салвадор Дали "Божестве-
на комедия", представена
с няколко гравюри на дър-
во. "Част от картините ид-
ват от прочутото ателие
"Мурло" в Ню Йорк, най-го-
лемия в света издател на
оригинално графично из-
куство, което работи с
творците. ç

ров, Мирослава Карчино-
ва, Цветелина Копаранова,
Ди Мария, Фатме Моллаа-
ли, Ева Буга, Петя Смиле-
нова, Ивайла Влахова, Иу-
лиана Луч, Лиа Луч, Роси-
ца Стоименова, Лилия Ди-
митрова, Анна-Мария Геор-
гиева, Пролетина Тодорова,
Георги Мишел. Експозици-
ята може да се види до 30
декември. ç

На 17 февруари 2023 г. е
премиерата на "Игра на до-
верие". Новият български
филм по идея на Яна Ма-
ринова е вдъхновяваща ис-
тория за силната жена, ко-
ято отстоява свободната си
воля. В основата на сюже-
та е вълнуваща среща с
личните истории на майка
и дъщеря. Времената, в ко-
ито живеят, са различни -
обществото се променя, но
на всяка от тях се налага
да търси своето място, да
се бори докрай за спасе-
ние и право на самостоя-
телност.

Емоционално наситената
продукция с елементи на
трилър отваря темата за
психическото и физическо-
то насилие, често скрити зад
маската на добрите намере-

Ретроспективна из-
ложба "Бруто-нето", пред-
ставяща творчеството на
художника Румен Гаша-
ров, ще бъде открита в
СГХГ на 7 декември.

Експозицията следва
промените в живописта
на автора през годините
- от ранните творби, в ко-
ито реалността вече е
поставена под съмнение,
до добре познатите не-
гови мащабни платна.

�
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ги цветове в картините,
комбинирайки различни по
цвят хартиени листа.

В изложбата са карти-
ни на творци, които в про-
дължение на месец са ус-
воявали тънкости на техни-
ката за създаване на цвет-
но Кири-е: Ани Иванова,
Йошка Михайлова, Пламен
Калов, Марта Илиева, Бо-
ян Лалов, Ивайло Маджа-

Î÷àêâàìå ïðåìèåðàòà íà íîâèÿ áúëãàðñêè
ôèëì „Èãðà íà äîâåðèå“

ния. Това е история за сил-
ната, уверена и смела же-
на, която отказва да остане
в ролята на жертва. Режи-
сьор е Мартин Макариев, а
сценарият е на Борислав За-
хариев. Яна Маринова впли-
та епизоди от своя живот и
от личната съдба на майка
си. Статистиката сочи, че
всяка трета жена у нас има
подобен опит. Главните ро-
ли се изпълняват от Яна Ма-
ринова (Даниела), Луиза
Григорова-Макариев (Еле-
на), Владимир Зомбори и
София Иванова Ласкин. Ак-
тьорският състав включва
още Александър Димов, Пла-
мен Манасиев, Христо Пет-
ков, Мария Каварджикова,
Искра Донова, Малин Кръс-
тев, Китодар Тодоров, Яна
Титова. ç

Включени са над 90 твор-
би като "Час пик" (1979),
"Спирка по пътя" (1966),
"София - триптих" (1989),
"Централна гара" (1987),
"Служебен банкет" (1984),
"Синият манекен" (1986),
"Стрелбище" II и III, "Се-
мейство" (1967). За 60 го-
дини творчески път Ру-
мен Гашаров създава
значително количество
живописни платна, кола-
жи, илюстрации. "Бруто-
то" в творческото ежед-
невие на художника стъ-
писва. Това е едно неиз-
менно постоянство -
творческо постоянство, в
търсенето на нетото - "не-
тото" на неговото изкуст-
во. През 1984 г. е удосто-
ен с годишното отличие
на СБХ "Владимир Димит-
ров - Майстора. ç


