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504 лв. ще е линията на бедност в България през 2023 г., реши служебното
правителството. Стойността й ще се повиши с 91 лв., или с 22 % в сравнение с
2022 г. Това е най-големият ръст на линията на бедност за последните 10 години,
съобщават от пресцентъра на Министерския съвет. Според МС увеличеното ниво на
показателя ще компенсира изоставането на националната линия на бедност спрямо
линията на бедност. От правителствената пресслужба отбелязват още, че повишаването на стойността й ще доведе до ръст на социалните помощи, което ще окаже
<4
благоприятно въздействие върху уязвимите групи от населението.
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Îðáàí íàñòîÿâà
ñàíêöèèòå ñðåùó
Ðóñèÿ äà áúäå
îòìåíåíè
Унгарският премиер
Виктор Орбан настоява
санкциите на ЕС срещу
Русия, които бяха въведени заради конфликта в
Украйна, да бъдат отменени най-късно до края
на годината, предаде ДПА.
Според проправителствения всекидневник "Модяр
немзет" Орбан е заявил,
че наказателните мерки
по отношение на Москва
са били "натрапени на
европейците от брюкселските бюрократи". Орбан
е казал това вчера вечерта на проява на управляващата партия Фидес
в курортния град Балатоналмади, разположен на
брега на езерото Балатон.
"Санкциите създават
икономически проблеми,
енергийна криза и инфлация", е изтъкнал
унгарският лидер. Същевременно на извънредна
среща в Ню Йорк външните министри на страните от ЕС се споразумяха
за нов пакет санкции
срещу Русия и доставянето на още оръжия за Киев. Окончателно решение
за това ще бъде взето на
официална сесия, уточни
ръководителят на европейската дипломация
Жозеп Борел. ç
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въвличането във война

Á

ългария не трябва да предприема никакви действия, които могат да я въвлекат
във военния конфликт, се каза в позиция на Българската социалистическа
партия по повод Международния ден на
мира (21 септември) и във връзка с
войната, която се води близо до нашите
граници. В позицията от БСП заявяват
още веднъж, че подкрепят политическия

диалог и търсенето на дипломатически
решения за гарантиране на траен мир в
Украйна. Социалистическата партия
призовава за спиране на военните
действия и преговори между страните.
Според БСП продължаващото подклаждане на конфликта с нови сили и въоръжение води до безизходица и нарастващи
заплахи, включително и за България. ç
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Øåô â ÁÔÑ
ðàçìàõà ïðúñò
íà „ñèíèòå“
Шефът на Дисциплинарната комисия към БФС Юрий
Кучев коментира декларацията, с която Левски
негодува срещу наложеното наказание и призова
феновете си да напълнят
стадиона за предстоящия
домакински мач срещу
Ботев (Пловдив). Той
заяви, че санкцията рано
или късно ще бъде
изтърпяна, а при неизпълнение на "сините" може да
бъдат наложени по-тежки
санкции, включително
отнемане на точки и
изваждане от първенството. "Хвърлянето на
бомбичка е равносилно на
престъпление. Доказано е,
че е ранено служебно
лице. Решението ни няма
да бъде отменено", категоричен е Кучев.
< 14

Тържествено на крепостта Царевец във Велико Търново вчера беше отбелязана 114-ата годишнина от обявяването на Независимостта на България. Прочетен беше манифестът на княз Фердинанд, с който на 22 септември 1908 година е сложен край на
васалитета на България от Османската империя
<2

Ðóñèÿ è Óêðàéíà ðàçìåíèõà ïëåííèöè
Русия е освободила
215 украинци, взети в
плен по време на битката за пристанищния
град Марупол, вкл. висши военни, предаде
БНР. Сред освободените са командирът на
полка "Азов" и неговият заместник. Ройтерс
посочва, че това е неочакван ход от страна на
Москва, тъй като подкрепяните от Русия сепаратисти обявиха миналия месец, че ще изправят на съд бойците

Âëàäèìèð Ïóòèí
îáÿâè ÷àñòè÷íà
ìîáèëèçàöèÿ
от "Азов", които Москва определя като нацисти. В замяна Киев е
освободил 55 руски затворници, както и Виктор Медведчук, лидер на
забранена проруска
партия. По-рано Саудитска Арабия обяви, че
с посредничеството на
престолонаследника

принц Мохамед бин
Салман Русия е освободила 10 чуждестранни военнопленници, заловени от руските сили
в Украйна.
Руският президент
Владимир Путин в четвъртък обяви частична
мобилизация в 14-минутно обръщение към
нацията. "Западът показа, че целта му е да унищожи Русия и че се е
опитал да превърне народа на Украйна в пушечно месо. Руснаците

могат да бъдат сигурни,
че териториалната цялост на Русия ще бъде
подкрепена с всички налични средства". Путин
обвини Запада в "ядрен
шантаж" срещу Русия и
предупреди, че Москва
също има "различни
оръжия за унищожение"
и е готова да използва
"всички налични средства, включително колосалния ядрен арсенал",
за да се защити. Не
блъфирам, бяха думите
на Путин.
< 13

Íóæíè ñà
ðàçóì è
îòãîâîðíîñò

Е

вропейският съюз се
оказа в невиждана
досега криза, предизвикана главно от собствени грешки като т. нар.
Зелена сделка и антируските санкции, които енергийно обезглавиха европейската индустрия и домакинства. Но най-тежка
ще е кризата в България най-бедната и изоставаща
държава в ЕС.
За решаването на надвисналите над хората
проблеми е нужно лидерство, визионерство и действия отвъд "матрицата" на
наложеното неолиберално,
глобалистко статукво на
отмиращия еднополюсен
свят и потъващия български партиен елит. В Европа то напълно изчезна,
континентът изостава, институциите са в идеен и
дори ментален ступор липсват смели решения и
ясни действия. Обикновеният европеец е изправен
пред студена и гладна зима, а европейските чиновници, вместо да ратуват за
мир, стават все по-яростни русофоби и творят бисери от типа на този, че
руснаците крадели чипове
от украинските перални за да задвижат с тях
свръхзвуковите си самолети!?
За жалост, и у нас на
предизборната "сергия" не
се предлагат реални програми и идеи, както и авторитетни експертни екипи,
които да получат доверието на хората. За поредна
годена изборът се очертава като избор не ЗА партии и политики, а ПРОТИВ
тях и гласуване за "по-малкото зло". Защото изхабената политическа класа е
изпаднала в безидейност и
озлобление към конкурента, а кампанията е превърната в шаблонен и панаирджийски пиар.
На този нерадостен
фон поне президентът Румен Радев вече шеста година е не само най-популярният държавник, единствен с положителен рейтинг, който не се замесва
в скандали и дребнотемия.
И въпреки че слепите политолози не виждат това
- засега той е единственият фактор за стабилност,
гарант на демокрацията,
правовия ред и връщането към нормалността. Без
да е безгрешен или супермен, той се превърна
в национален лидер на
днешна България. Защото
всекидневно чуваше гласа и болката на хората и
проявяваше искрена емпатия към тях.
<2
Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА
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Âñÿêî ïîêîëåíèå òðÿáâà äà îòñòîÿâà
íåçàâèñèìîñòòà, çàÿâè â îáðúùåíèå
äúðæàâíèÿò ãëàâà Ðóìåí Ðàäåâ
С тържествени церемонния в цялата страна бе отбелязана 114-годишнината
от Деня на Независимостта. Център на тържествата
бе Велико Търново, където
на 22 септември 1908 г. с манифест княз Фердинанд обявява независимостта на
България. С този акт се отхвърлят последните васални
връзки с Османската империя. В двора на църквата
"Св. 40 мъченици" се състоя
възстановка, представяща
прочитането на манифеста
от цар Фердинанд и правителството на Александър Малинов. На крепостта "Царевец" началникът на Националния военен университет
"Васил Левски" прие почетната рота, след което беше
издигнат националният трибагреник. Участниците в тържеството поднесоха цветя
на паметника Пирамидата
на Независимостта - мястото, където за втори път е
бил прочетен манифестът
пред великотърновското
гражданство. На тържественото издигане на национал-

ния флаг в старата столица
присъстваше вицепрезидентът Илияна Йотова, която
произнесе реч.
В Пловдив, Русе, Враца,
Ямбол, Плевен и други градове от страната с военни
ритуали беше издигнат националния флаг и бяха отслужени молебени за благоденствие. Пред паметника
на Независимостта на пл.
"Княз Александър I" в София
също имаше тържествено
честване на 114-ата годишнина от обявяването на независимостта на България.
Държавният глава Румен
Радев се обърна към нацията по случай празника, като заяви, че преди 114 години предците ни са отхвърлили всяка претенция,
"че България може да бъде
подвластна някому. Че националното ни развитие,
обществен живот и култура
могат да бъдат заложник на
чужда воля". "Актът на Независимостта е неизбежен
резултат на съзнанието за
собственото ни национално
достойнство и дързостта на

Снимка veliko-tarnovo.net

Центърът на тържествата беше старата столица, където се състоя
традиционното шествие от Царевец до паметника "Майка България"

този пример ще продължи
да вдъхновява бъдещето
ни", се казва в обръщението на президента. Той напомни, че големият урок от
1908 г. е, че единственият
легитимен изразител на народната воля може и трябва да бъде българската държава. "Наш дълг е да помним, че Независимостта не
е еднократен акт и всяко
поколение трябва да я отстоява срещу външни и вътрешни посегателства", заключи Румен Радев.
В тържественото си
слово от Царевец вицепрезидентът Илияна Йотова заяви:
"Независимостта принад-

лежи само на силната държава, на държавата със силните институции, на хората,
които управляват тези институции със силата на своята професионалност, на своите знания, на своята решимост и смели решения, за
да могат да преведат гражданите на страната и през
най-тежките кризи. Преди
114 години се извърши велико дело и днес трябва да
помним, че българската независимост е за българския
народ и е дело на българския народ, за да уреждаме
хубавата ни земя. В тази сила вярвам аз. Да живее България! Да живее българският народ!" ç

кой не може да предопредели", заяви Йотова, съобщи Би Ти Ви.
Президентството много
внимателно следи всякакъв
вид информации и президентът ще реши нужно ли е
свикването на Съвета за национална сигурност, още тя.
Относно извънредно
свикване на КСНС, тя каза, че служебният кабинет
добре си върши работата.
"Както виждате, всички
министерства са на бойна
нога, има изявление и на
нашия военен министър.

Íóæíè ñà ðàçóì è îòãîâîðíîñò
От стр. 1
Назначените от него служебни кабинети през м. г. и днешният начело с водещия експерт по социална политика Гълъб Донев, са
правителства на надеждата и упоритата работа за преодоляване
на заварените проблеми във
всички сфери на държавното управление.
Тъкмо служебните кабинети
започнаха реална ревизия на
тежките корупционни схеми, изградени при управлението ГЕРБ,
а днес и на катастрофалното
наследство на "Продължаваме
промяната" - измамни посреднически схеми с газа, непосилни цени на горивата, имитация
на борба с корупцията, лобистко законодателство, кадрови недоразумения и роднински наз-

начения. На фона на политическата партизанщина и затъналите в некомпетентност редовни
правителства, служебните кабинети на Румен Радев са съставени на базата на баланс между
политическите тенденции. Министрите са с висока експертиза и
готовност за смели действия и
решения, без фанфарите и самохвалството на партийните централи, търсещи главно политически дивидент. Служебните кабинети, назначени от президента Радев, на практика осъществяват управление (по думите на
големия политик Петър Дертлиев) "с ума и таланта на цялата
нация"! С тъжната забележка доколкото са ни останали.
Самият президент Радев от
встъпването си в президентската институция отговорно и сис-

Íàêðàòêî

Угасиха осветлението
на „Альоша“
Община Пловдив спря художественото осветление на паметника "Альоша" в нощта срещу 22
септември и в следващите два
дни, съобщи БНР. До това действие се е стигнало, след като
местните власти са решили да
удовлетворят исканията на няколко десетки интелектуалци и
общественици, обединени в инициативата "Мрак за светлина".
Инициаторите твърдят, че ако от
00,00 часа на 21-ви срещу 22
септември се изключи художественото осветление на паметници, свързани със съветската
армия, то това щяло да символизира "дългоочакваната, макар
и малка, стъпка за преодоляване на зависимостта ни от Русия и нейната безрадостна роля за България". Призивът е
бил отправен и към кметовете
на София, Стара Загора, Бургас и Варна.

Външно с подкрепа
за Киев
Българското Министерство на
външните работи също излезе с
позиция по последното развитие на започнатата от Русия война в Украйна. В профила в Туитър на външнополитическото ни
ведомство се казва: "Последните съобщения от Москва засилват опасенията. В съчетание с
"ядрената реторика" и така наречените "референдуми" тези
тревожни събития засилват необходимостта от последователна подкрепа за суверенитета, независимостта и териториалната
цялост на Украйна."

Почина политологът
Антоний Гълъбов

Éîòîâà: Ïðåçèäåíòúò ùå ðåøè
äàëè äà ñâèêà ÊÑÍÑ çà Óêðàéíà
Държавният глава ще реши нужно ли е свикването
на Съвета за национална
сигурност, каза във Велико
Търново вицепрезидентът
Илияна Йотова в първи коментар за мобилизацията в
Русия от "Дондуков 2".
"Това означава силна и
ясна, категорична позиция
на България за прекратяване на войната час по-скоро. Частична мобилизация,
нови референдуми, това означава задълбочаване на
конфликта и на военните
действие с край, който ни-



Áúëãàðèÿ îòáåëÿçà 114 ãîäèíè
îò Íåçàâèñèìîñòòà

ÇÅÌß

Ако се наложи, може да се
свика и КСНС, но преди това трябва да бъдат изчерпани всички законови фор-

ми. Паниката е най-лошият
съветник в такава ситуация
като днешната", коментира
още вицепрезидентът. ç

Политологът и социолог доц. д-р
Антоний Гълъбов е починал внезапно, потвърдиха за БТА от Нов
български университет, където той
е преподавател. Доц. д-р Антоний Гълъбов е роден на 30 януари 1964 г. в София. Висшето си
образование завършва през
1989 г. - специалност "Социология" в катедра "Социология" на
Софийския университет "Св. Климент Охридски". В периода 19871990 г. доц. Антоний Гълъбов е
работил в Научноизследователския институт за младежта, а покъсно и в Института по социология към БАН. Бил е експерт в Асоциация "Прозрачност без граници" и преподавател в Департамент "Политически науки" в Нов
български университет.

темно заработи за решаване на
реалните проблеми на обикновения българин, търсеше и предлагаше конкретни решения. Той
поведе протестите срещу корупцията и беззаконието, настояваше за повече справедливост и
солидарност към социално слабите българи, защити развитието и модернизацията на Българската армия, отстояваше тезата,
че външната ни политика трябва
да се формира в София и да се
защитава навън, а не да имаме
слугинско поведение към ЕС или
САЩ, формулира достойна позиция по отношение на Северна
Македония и за мирно решаване на руско-украинския конфликт.
Уви, политическата класа рядко
се вслушваше в призивите му и
резултатът за нея бе плачевен тя неколкократно се самосвали
от власт.
Радев и днес е загрижен и
търси решения за предстоящата

зима, като гарантира, че няма да
бъде допуснато училища и болници да студуват и да се затварят. Затова са нелепи постоянните атаки срещу държавния глава и служебния кабинет, които
ежедневно се излъчват от партийните централи и предизборни
клипове. В тях прозира комплексарщина и ревност от високия
рейтинг и престиж на държавния
глава. Очевиден е реваншизмът
към него от хора, на които той
подаде в миналото ръка. Атаките
са неуместни и дори нагли, защото предстоят не президентски, а парламентарни избори, и
партийната антипрезидентска реторика е откровен белег на страх
от намаляващото им влияние и
липсата на работещи решения за
кризата. Отклоняването от проблемите на хората и ударите по
здравата глава няма да помогнат на партиите. Видимо е все
по-нарастващото омерзение на

избирателя, който иска изход от
кризата, сигурност за бъдещето
и национално обединение, а не
пропагандни клишета, лицемерие
и заклинания. И най-вече - защото видяхме какво и колко могат същите тези политици, които
се изредиха във властта и излязоха от нея без достойнство.
Затова, господа и госпожи политици, бъдете по-отговорни към
предизборната кампания, състезавайте се с идеи, с програми и
с ярки личности. Оставете президента и служебния кабинет на
Гълъб Донев да си свършат работата. Пилците се броят наесен,
както казва народът - ние ще ги
броим на 2 октомври. А как ще
излезем от кризата, ще се разбере напролет. Днес единствения реален и работещ изход се
предлагат от държавния глава и
служебният кабинет. Нека ги подкрепяме, защото, ако те успеят
- ще успее България!

Желанието и възможностите за мир не са приключили, заяви
във Велико Търново Илияна Йотова
Снимка БНР
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Íà òîçè äåí

Ðåøåíèÿòà çà Áúëãàðèÿ òðÿáâà äà ñå âçèìàò â Áúëãàðèÿ îò áúëãàðñêèÿ
íàðîä, çàÿâè â ãð. Ãîöå Äåë÷åâ ëèäåðúò íà ÁÑÏ
Решенията за България
трябва да се взимат в
България от българския
народ и в негов интерес,
заяви в Гоце Делчев по
време на тържествения
ритуал за Деня на независимостта лидерът на БСП
Корнелия Нинова. По
нейните думи най-истинското признание за делото на
героите, дали живота си за
свободата и независимостта на Родината е съвременните българи да докажем,
че сме свободен и независим народ, който държи
съдбата си в свои ръце.
Намираме се в такъв
момент - да решим на
кого да поверим управлението на страната. Отстраненото от власт 12
годишно корумпирано
управление на ГЕРБ търси
реванш, каза още Нинова.
"Ние от БСП искаме
нов модел на управление
- правова, социална и
сигурна държава със
стабилно правителство и
силни институции. Като
министри в правителството доказахме тези приоритети с реални резулта-

ти, а не с празни обещания. И сега предлагаме
разумни и възможни
решения още за първите
100 дни, които са найважните за тежката зима:
таван на цени, компенсации за индустрията,
увеличение на заплати,
преизчисление на пенсии,
безплатни лекарства и
учебници. Искаме парите
от бюджета да се харчат
за тези мерки, а не за
нови 8 самолета. Вчерашното решение на служебния кабинет за още 8
нови самолета ще струва
на България 1,3 млрд.
лева. Това са средства,
които в тази криза са
необходими на българските семейства и българската икономика", коментира
лидерът на БСП.
На тържественият
ритуал по повод Деня на
независимостта присъстваха още кмета на Гоце
Делчев Владимир Москов, проф. Георги Михайлов - втори в листата за
народни представители,
Богдан Боцев, както и
останалите кандидати от

Събития

От Гоце Делчев Нинова критикува решението на служебния кабинет
за покупката на още 8 Ф-16
Снимка БСП

листата на "БСП за България" в Благоевград.
Поздравителни адреси
изпратиха и други водачи
на листите на социалистическата партия. В обръщението на водача на листата на БСП за България
във Враца Атанас Зафиров
по случай Деня на независимостта на България се
казва: "На паметния 22
септември преди 114
години България разкъсва
мрежата от политически

зависимости и официално
и всепризнато започва да
определя своята вътрешна
и външна политика. Актът
на Независимостта е
значима победа на българския народ, направила
нашата родина равнопоставена с останалите
европейски държави. Това
е едно от най-ярките
събития, с което българите показват свободолюбивия си дух и силата на
своето единство!" ç

Êàáèíåòúò å îäîáðèë çàêóïóâàíåòî íà îùå 8 Ô-16
Правителството е одобрило проект за придобиване на
нови осем изтребители Ф-16,
съобщи на брифинг в Министерския съвет (МС) министърът на отбраната Димитър
Стоянов. "Следващият важен
документ, който беше приет,
това е проектът за инвестиционен разход за придобиване на осем броя самолети
Ф-16 Блок-70, като сумата, която е по трите договора, е 1
296 412 185 долара. Това са
цени без ДДС. Изключително важно е придобиването на
нова техника за българските
ВВС в контекста на това с
какво разполагаме", каза министър Стоянов.
Според него старата съ-

Проектно изображение на изтребителите, които трябва да получим

ветска техника не може да
се поддържа поради войната в Украйна. "Необходима е
подмяната. Необходимо е да
бъде организирана пълноценно една ескадрила, като
в този пакет, в този проект
за инвестиционен разход, са
включени вече и способности за нанасяне на удари "въздух - повърхност", "въздух въздух". Т. е. ние ще имаме
една пълноценна ескадрила
от 16 самолета. Очакванията са, че самолетите ще
пристигнат 2027 г. Поне така
е заявено от американската
страна в документ, изпратен
до министерството на отбраната", добави Димитър
Стоянов. ç

Ñîôèéñêèÿò òðàíñïîðò ïîëó÷àâà
52 ìàëêè åëåêòðîáóñà
Вече са факт първите от
малките електрически автобуси за довеждащ транспорт в част от южните квартали, съобщи във Фейсбук
столичният кмет Йорданка
Фандъкова
Първият от 52-та малки
електрически буса, които ще
са довеждащ транспорт на
кв. "Витоша ВЕЦ Симеоново" и "Горна баня" до големи спирки на градския транспорт, вече е произведен.
Доставките в София ще започнат през ноември и до-

година ще стартираме проекта.
Тестването, с което ще се
определят най-удобните за
хората маршрути, ще стартира през октомври с кварталите "Манастирски ливади-запад" и "Манастирски
ливади-изток", и ще е заедно с граждани и гражданските организации по места.
Следващият тестови маршрут ще е в зоната на м.
Гърдова глава, "Бояна", ж. к
"Бъкстон", "Павлово" и част
от "Красно село". ç

Целта на покупката е да даде алтернатива за придвижване с градски
транспорт в гъстонаселени квартали, без подходящи пътища
Снимка Фейсбук Йорданка Фандъкова

” 1821 г. - Град Триполица в
Гърция е превзет и около 30
000 мюсюлмани са избити по
време на Гръцката война за
независимост.
” 1846 г. - Германският
астроном Йохан Готфрийд Гал
открива планетата Нептун,
използвайки математическите предположения на френския математик Юрбен
Льоверие.
” 1868 г. - Пуерто Рико
обявява независимост.
” 1902 г. - Избухва Горноджумайското въстание.
” 1923 г. - В България
започва Септемврийското
въстание.
” 1944 г. - Към РМС е
създадена детско-юношеска
организация, наречена покъсно Димитровска пионерска
организация "Септемврийче".
” 1947 г. - В Софийския
централен затвор е изпълнена смъртната присъда на
земеделския лидер Никола
Петков.
” 1994 г. - Левски (София)
разгромява ЦСКА София
със 7:1.

Родени

” 1861 г. - Роберт Бош,
немски индустриалец
” 1869 г. - Христо Бурмов,
български военен деец
” 1890 г. - Фридрих Паулус,
немски генерал
” 1907 г. - Ан Декло,
френска журналистка,
преводачка и писателка
” 1916 г. - Алдо Моро,
министър-председател на
Италия
” 1925 г. - Николай Кауфман, български музиковед
” 1938 г. - Роми Шнайдер,
австрийска актриса
” 1946 г. - Валентин Александров, български министър
” 1949 г. - Брус Спрингстийн, американски певец
” 1951 г. - Милко Калайджиев, български певец
” 1957 г. - Христо Гърбов,
български актьор
” 1982 г. - Венелина
Хаджиева, българска актриса

Починали

” 1813 г. - Софроний
Врачански, български духовник и писател
” 1835 г. - Винченцо Белини,
италиански композитор
” 1870 г. - Проспер Мериме, френски писател и
драматург
” 1889 г. - Уилки Колинс,
британски писател
” 1939 г. - Зигмунд Фройд,
австрийски психиатър и
психолог
” 1943 г. - Александър
Вутимски, български поет
” 1947 г. - Никола Петков,
български политик
” 1970 г. - Бурвил, френски
актьор
” 1973 г. - Пабло Неруда,
чилийски писател, Нобелов
лауреат
” 2018 г. - Росица Данаилова, българска актриса
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504 ëâ. ùå å ëèíèÿòà íà áåäíîñò
ó íàñ çà 2023 ã.
Ïîâèøåíèåòî íà ïðàãà ùå îêàæå
áëàãîïðèÿòíî âúçäåéñòâèå âúðõó
óÿçâèìèòå è íàé-íèñêîäîõîäíèòå
ãðóïè, êàçâà ñëóæåáíàòà âëàñò
Линията на бедност в
България за 2023 г. да
бъде 504 лева, реши
правителството. Увеличението е с 22% в сравнение с 2022 г., или с 91 лв.
Това е най-голямото
увеличение на линията на
бедност за последните 10
години, се посочва в
съобщението на Министерския съвет. Новото
равнище на показателя
ще компенсира изоставането на националната
линия на бедност спрямо
линията на бедност,
определена с изследването на Евростат "Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)".
Увеличаването на прага

на бедност ще доведе до
повишаване на социалните помощи по Закона за
социално подпомагане и
финансовата подкрепа по
Закона за хората с увреждания, което ще окаже
благоприятно въздействие
върху уязвимите и найниско доходните групи от
населението.
Припомняме, че работодателските организации
одобриха предложението
на кабинета, а синдикатите поискаха по-висок
размер на прага на бедност.
Определянето на
линията на бедност на
база на това изследване
на доходите ще окаже

отражение и върху финансовата подкрепа за хората с увреждания, коментира Надя Клисурска, служебен заместник-министър на труда и социалната
политика преди дни. Тя
обясни, че по Закона за
хората с увреждания
всички лица, които имат
степен на увреждания над
50 процента (над 670 хил.
души), ще получат финансова подкрепа на база на
линията на бедност.
Определената линия на
бедност ще окаже отраже-

ние и върху системата на
социалното подпомагане,
каза още Клисурска. Тя
припомни, че Европейската комисия е препоръчвала на България линията на
бедност и социалното
подпомагане да бъдат
обвързани, а не социалното подпомагане да бъде
на база на гарантирания
минимален доход. Това е
заложено и като сериозна
реформа в Плана за
възстановяване и устойчивост, каза заместникминистърът. ç

Ãðóïîâèÿò ëîâ
íà äèâà ñâèíÿ
ñå îòêðèâà
íà 1 îêòîìâðè
Откриването на ловния
сезон на местен дребен
дивеч и групов лов на дива
свиня ще се състои както
обикновено на 1 октомври.
В неделя, 2 октомври,
когато се провеждат парламентарните избори в
България, няма да бъдат
утвърждавани трафици за
групово ловуване. Това
съобщи за Агрозона Росен
Райчев, директор дирекция
"Контрол по опазване на
горските територии и ловно
стопанство".
Във връзка с превенцията
за ограничаване разпространението на болестта африканска чума по свинете
ловът на територията на
цялата страна е необходимо
да се провежда при стриктно
изпълнение на мерки за
биосигурност и дезинфекция.
За прилагане на Методиката
за мониторинг на дивата

Ìèíèñòúð Ãå÷åâ: Îæúíàõìå ðîäíî æèòî ñ èçêëþ÷èòåëíî âèñîêî êà÷åñòâî
Реколтата от пшеница
през 2022 г. е с изключително високо качество в
сравнение с последните 78 години. Това заяви министърът на земеделието Явор
Гечев по време на заседанието на Консултативния
съвет по зърното. Според
него качеството е благодарение на добре свършена
работа от всички по веригата. Данните за високото
качество бяха потвърдени
от зърнопроизводители и
хлебопроизводители.
Произведеното в България зърно обезпечава високо качество на хляба и
хлебните продукти на българския пазар, които отговарят на всички стандарти,
уверяват от земеделското
ведомство след Консултативния съвет. Според тях на
фона на сушата в Европа
реколтата е изключително
конкурентоспособна, зърненият баланс на страната е
подсигурен, като има достатъчно количества както за
потреблението в страната,
така и за интензивна търговия и износ.
По представени на заседанието оперативни данни, в България тазгодишната реколта от пшеница
достигна 6,3 млн. т, при ре-

колтирани 12 млн. дка и
525 кг среден добив. Найвисоки са добивите в Разград - 661 кг/дка, следвани от област Добрич със
среден добив 648 кг/дка.
Прибрани са и 616 хил. т
ечемик при среден добив
498 кг/дка от 124 000 ха.
При реколтирани 30% от
засетите площи с царевица към момента по оперативни данни средният добив
е 477 кг/дка, а при реколтирани 73% от площите със
слънчоглед средният добив
е 222 кг/дка.
Основните проблеми
пред зърнопроизводителите са сушата през стопанската година, намножаване
на неприятели (по нивите б. р.), високата инфлация и
сериозният ръст на цените

на производствените ресурси, понижението на изкупните цени заради украинския внос на слънчоглед. В
същото време предстои изплащане на наеми за земите в размер над 1,5 млрд.
лева.
Аграрният министър припомни, че страната ни е солидарна с Украйна, но българските производители в
момента са сериозно засегнати от свръхпредлагането,
затова и вече сме поискали
от Европейската комисия
(ЕК) да приложи извънредни мерки заради смущенията на зърнения пазар. Засилен е и контролът върху
внесените партиди зърно.
Той информира, че Министерството на земеделието
ще разработи план за бор-

ба с неприятелите, чието
прилагане трябва да започне в пролетните месеци.
По време на Консултативния съвет министър
Явор Гечев предложи да бъде върнат регистрационният режим на складовете с
цел засилен контрол върху
наличностите и техния произход, както и като мярка
срещу сивия сектор. Това
предложение беше подкрепено от всички участници
в заседанието.
Срещата се проведе в
присъствен и онлайн формат и беше водена от ротационния председател на
Консултативния съвет Венцислав Върбанов. От страна на браншовите организации участваха Федерацията на хлебопроизводителите и сладкарите в България,
Националният съюз на земеделските кооперации в
България, Съюзът на българските мелничари, Националната асоциация на зърнопроизводителите, Съюзът
на зърнопроизводителите в
България, Асоциацията на
търговците на зърно и зърнопродукти, Българската
асоциация на търговците на
зърно и фуражи, Асоциацията на земеделските производители в България. ç

Ìåñòíè ïîðîäè æèâîòíè ùå äåôèëèðàò òàçè ñúáîòà â Êàëîôåð
Националният събор за
опазване на местните български селскостопански породи животни ще се проведе за 17-и път в калоферската местност Паниците
на 24 септември, събота,
съобщават от кметството
на града.Събитието ежегодно представя характеристиките на местните породи, като в програмата са
включени дефилета и кон-

курси в отделни категории.
Тази година откриването ще бъде 10:30 часа с му-

зикална програма и водосвет. Очаква се след това думата да вземат министърът
на земеделието Явор Гечев
и изпълнителният директор
на Изпълнителна агенция по
селекция и репродукция в
животновъдството (ИАСРЖ)
Георги Йорданов. В миналогодишното издание експерти и зооинженери представиха характеристиките
на сивото искърско говедо,

каракачанския кон, дългокосместата калоферска коза, българското овчарско
куче. Дефиле имаше и на
три породи овце - средностаропланинска, дъбенска и
каракачанска.
Съборът традиционно
има наситена програма от
фолклорни изяви, изложения на местна продукция,
фермерски храни и състезания. ç

свиня в срок до 25 ноември
Регионалните дирекции по
горите трябва да представят
в Изпълнителната агенция по
горите резултатите от
данните за мониторинга на
дивата свиня от проведените
три първи излета за групов
лов по утвърден формуляр,
предаде НЛРС-СЛРБ. Разрешителните за групов лов на
дива свиня задължително да
се заверяват заедно с
формулярите за събиране на
данни в съответното ТП ДГС/
ДЛС. С цел коректното
предоставяне на данни от
проведените ловни излети е
желателно присъствието на
служители на ТП ДГС/ДЛС
или РДГ на първите три
ловни излета за групов лов
на дива свиня.
Относно ловуването на
див заек ИАГ информира, че
резултатите от контролната
есенна таксация на заека за
ловностопанските райони, в
които има одобрен план за
ползване, е необходимо да
бъдат представени в Изпълнителната агенция по горите
до 14 октомври. До утвърждаване на плана за ползване
на дивия заек ловуването ще
се осъществява в рамките
на 30% от представените
проектопланове за ползване,
съобщиха още НЛРС-СЛРБ. ç

Съботник
Приложение на ÇÅÌß

Година XV. Брой 33, 23 септември 2022

Катя Паскалева:
Çàùî çàáðàâèõìå,
÷å âñè÷êî å òëåííî…
î9

приложение
СЪБОТНИК

6. ÀÐÒ. ÏÚÒÅÊÀ

ЗЕМЯ 23 септември 2022

Грейс Кели - актриса и принцеса
на Монако
Като тийнейджърка
Грейс Кели проявява интерес към актьорството - нещо, което родителите й насърчават, когато е по-малка. Когато обаче Грейс заявява сериозното си желание да стане актриса, това
изобщо не им допада. Въпреки това Грейс е решена
да бъде холивудска звезда
и се записва в Американската академия за драматични изкуства в Ню Йорк.
"Баща ми имаше много
проста визия за живота: нищо не се получава наготово. Всичко трябва да се спечели с работа, постоянство
и честност."
Любопитна подробност
от живота на Грейс Кели е,

я намира за елегантна, красива и талантлива, затова
й дава само главни роли във
филмите си. Първо е филмът Dial M for Murder, после Rear Window, и двата от
1954 г., като предвещават
международна слава и признание за младата актриса.
ОЩЕ ...
Кели печели първия си и
единствен "Оскар" за филма
от 1955 г. "Селското момиче". Има и три "Златни глобуса", и звезда на холивудската Алея на славата. През
1956 г. тя се оттегля завинаги от индустрията, за да
стане принцеса на Монако.
Във филма "Висшето общество" може да се види годежният й пръстен. След сватбата всички филми с участието на Грейс Кели са забранени за прожектиране в
Монако.

че тя била едно от момичетата на хотел "Барбизон".
По време на обучението на
Грейс Кели в Американската академия за драматични
изкуства нейните преподаватели са притеснени от височината и тона на гласа й.
През 1949 г. Грейс Кели
дебютира на Бродуей с ролята си в "Бащата", а след
като завършва Академията,
се мести в Холивуд, където
има второстепенни филмови роли. Първата й голяма роля е в High Noon
(1952) с Кари Грант, а следващата - в Mogambo, с
Кларк Гейбъл.
Скоро тя става муза на
един от най-големите режисьори - Алфред Хичкок. Той

Проф. Михаил Неделчев: Много млади хора
се вълнуват от историята на Кръга „Мисъл“
На 17 септември в Централното фоайе на Българската академия на науките
бе открита изложбата "130
години от създаването на
списание "Мисъл". Изложбата е свързана с историята на списанието и с нея
се отбелязват 110 години от
смъртта на Пенчо Славейков. На 14 постерни табла
са представени първите издания и най-значителните
произведения на великата
четворка от кръга "Мисъл"
- д-р Кръстев, Пенчо Славейков, Пейо Яворов и
Петко Тодоров. Изложбата
ще бъде достъпна за посетители в рамките на 10 дни
и освен постерни табла във
витрини са показани и най-

ценните броеве на списание "Мисъл".
"За мен 1907 г. е сакрална година. Тя е годината, в
която от моя гледна точка
върви историята и оттам нататък се разгръща по-голямата история, така че Кръгът "Мисъл" е това писателско обединение, към което аз
се връщам непрекъснато."
Това заяви в интервю за
БГНЕС, литературният критик, политик и общественик
проф. Михаил Неделчев.
"През него разказвам и останалите истории, от него
тръгвам най-често, когато
мисля за 20-те, 30-те дори и
40-те години, когато се сещам какво се е случило с живота на тези знаменити пи-

сатели, как се е пазела тази
памет, как се е култивирала
паметта за тях - това са все
неща, които винаги са ме заинтригували", допълни още
проф. Неделчев, който прекарва голяма част от своето
творчество пишейки за забележителните личности от
Кръга "Мисъл"
"Изложбата в БАН, свързана с историята на списание "Мисъл", събужда у мен
чувството за благоговение.
Аз благоговея пред Кръга
"Мисъл". Още повече че съм
роден точно срещу къщата
на д-р Кръстев на улица "Хан
Аспарух", така че Кръгът
"Мисъл" е нещото, с което
аз цял живот съм живял",
обясни проф. Неделчев и

уточни, че още като ученик
е чел списанието, защото то
винаги е присъствало в библиотеката на дядото и майката на забележителния литературен критик. "Това е дори моята лична детска история, защото всичко тръгва
от улица "Хан Аспарух" за

мен, аз постоянно се връщам в тези ранни години,
когато Кръгът "Мисъл", д-р
Кръстев, Пенчо Славейков,
Пейо Яворов и Петко Тодоров бяха най-важните хора,
с които съм живял още от
ранно юношество", каза той
с гордост.

Джон Малкович ще играе на Излиза нов роман
сцената на Народния театър на Виктор Пелевин
Американският актьор
Джон Малкович ще пристигне в София, за да играе
на сцената на Народния
театър в постановката "В
самотата на памуковите
полета" на Бернар-Мари
Колтес под режисурата на
Тимофей Кулябин. Това
каза новият директор на
Народния театър "Иван
Вазов" Васил Василев в
интервю за сезона за
"Артефир" на БНР.
Главен режисьор на
театъра вече е Александър
Морфов, който ще работи с
Явор Гърдев и Диана
Добрева. Към новия състав
е привлечен и писателят
Захари Карабашлиев.
Есенната програма на
Народния театър ще стъпи
на традициите. Емблематични заглавия ще заживеят отново. Представлението
"Хъшове" откри сезона на
10 септември. На 16 сеп-

тември на камерна сцена бе
представен последният
моноспектакъл, режисиран
от Тодор Колев - "Шърли
Валантайн", с участието на
Албена Колева. Той може

да се види и на 23 октомври. До Нова година предстоят пет премиери, като се
започва с представлението
"Късчета от жена" на Крис
Шарков на камерна сцена.

Премиерата на
новия роман
на Виктор
Пелевин
"KGBT+" ще
е на 29
септември,
издателство
"Ексмо".
Тиражът е
80 000 бр.
Книгата
излиза и
във вариант дигитално
копие на платформата
"ЛитРес" и в аудиоформат,
озвучен от "руски звезди",
се съобщава на сайта на
издателството.
Предишният роман на
Пелевин - Transhumanism
Inc., излезе на 26 август
2021 г. Тогава беше съобщено, че Пелевин, който
навършва 60 през ноември, няма да публикува
нови романи. Авторът на
"Чапаев и пустота",

"Generation П", "Върколашки метаморфози", "Шлемът
на ужаса" е един от найпрочутите съвременни
руски писатели. Първо
завършва електромеханика
в Московския технически
университет, а после и
Литературния институт
"Максим Горки". Сътрудничи на списание "Наука и
религия", където пише
статии за източния мистицизъм. Първият му роман
излиза през 1989 г.
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Издателство „Колибри“ представя
30 бисера от литературата на XX век
Поредицата обхваща
едни от най-бележитите
творци на миналия век,
образци на модерната
проза, както и заглавия
акценти в каталога на
"Колибри", пожънали
значителен успех през
годините. Налице са нови
преводи на класически
произведения ("Нежна е
нощта" и "Великият Гетсби" - две от най-славните
и разпознаваеми творби
на Франсис Скот Фицджералд, "Среднощни деца" на
Салман Рушди - през 2008
г. романът е определен
като най-добрия избор в
историята на наградата
"Ман Букър".
Нови издания на
представителни за съответ-

Писателят Жозе Самараго

ните автори творби"Пътешествие до края на
нощта" на Луи-Фердинан
Селин, "Извън Африка" на
Карен Бликсен, "Строго
охранявани влакове" на
Бохумил Храбал), както и
неиздавани у нас произведения ("Магът" на Джон
Фаулз, "Кучешки години"
на Гюнтер Грас).
Някои от заглавията
споделят един том - например "Смях в тъмното" и
"Поп, дама, вале" на
ненадминатия стилист
Владимир Набоков и
"Добър ден, тъга" и "Обичате ли Брамс?" на Франсоаз Саган, определяна
като един от най-блестящите и чувствителни
френски писатели.

Изложба „Светлината на буквите“
представят във Ванкувър
Първата по рода си изложба "Светлината на буквите" се откри на 22 септември във Ванкувър, провинция Британска Колумбия в
Канада. Датата е избрана заради честванията по повод
Деня на българската независимост, която отбелязаха
заедно българската общност
и канадските власти във
Ванкувър.
В канадския град са изложени 13 произведения,
посветени на българската
азбука, по повод 1150 години от Великоморавската мисия на светите братя Кирил
и Методий. Изложбата за

първи път ще бъде показана в провинцията със съдействието на Българо-Канадското дружество.
Експозицията "Светлината на буквите" бе представена в историческия музей в
гр. Ниагара Фолс и в гр.
Китченер, провинция Онтарио, със съдействието на посолството ни в Отава, както
и в общината в гр. Ниагара
Фолс и в гр. Калгари, провинция Албърта. Самата изложба е от 2013-а - обявена
от ЮНЕСКО за година на
Кирил и Методий и създаването на славянската писменост.

Куюмджиевата къща в Пловдив и нейната Тайният живот на героите
от книгите
175-годишна история
Несподеленото
Изложба разказва 175-годишната
история на къщата
образец на възрожденското строене, в
която днес се помещава Регионален етнографски музей Пловдив.
Определяна като
връх на бароковата
архитектура у нас,
къщата Куюмджиоглу се откроява със
своята впечатляваща
фасада в едно от
най-живописните
кътчета в старинната част на града - източната порта "Хисар
капия". Тя е построена през далечната 1847
г. от майстор Хаджи Георги Станчовски, родом от родопското село Косово, типичен представител на пловдивската възрожденска къща. Собственик на внушителната четириетажна сграда - с дърворезбовани тавани, много прозорци и уникална форма - е Аргир
Куюмджиоглу, богат пловдивски търговец.
През годините къщата е била много и
различни неща - девически пансион в края
на ХIX век, по-късно шапкарска фабрика,
след това и оцетна фабрика, а накрая и
склад за брашно. През 1930 г. е откупена от
тютюневия търговец Антонио Коларо. Осем
години по-късно, по инициатива на тога-

вашния кмета Божидар Здравков, тя става
Общинска къща - музей, отворен от 1943та за посещения. Домът на Етнографския
музей е национален паметник на културата. До 31 октомври сградата-експонат ще
представи историята на своя приемник.
Изложбата "Къща Куюмджиоглу - 175
години история" показва началото на Куюмджиевия род, поставено от майстора златар Константин, дошъл в Пловдив заедно
със синовете си от Лозенград. Показва и
родословното дърво на неговите наследници, разказва пътя на уникалната къща - от
построяването й, през перипетиите и стихиите, до идеята в нея да поместят етнографски музей в Пловдив.

е част от всеки
добър сюжет затова и много
книги се развиват, най-общо казано, преди и сега. Онова, което
е било "преди", тежи като воденичен камък в сюжета.
Успешни автори, като Елиф
Шафак, Душ Сантуш или дори нашата Людмила
Филипова, умеят
да черпят активи
от такъв тип фабула. Защото позволява да изграждат силни образи и в психологически план. В играта обикновено
се включват качества като интуиция, логика в мисленето,
също търпение. Читателят се чувства истински въвлечен в
ставащото.
Любов през вековете е във фокуса на "Речник на погледите" - една от книгите на Елиф Шафак, талантлив разказвач на нашето време. Сюжетът се развива в няколко столетия, като в основата му е едно хубаво внушение. Всеки
от нас е неразказана история - очите я крият. Формира ни
случилото се, онова, което е останало в родовата памет.
Елиф Шафак търси примери, за да ни докаже всичко
това, и в Сибир през 17. век, и във Франция столетие покъсно, а също в съвременния Истанбул. Майсторски и
забавно написана, "Речник на погледите" вдъхновява да
се научим и ние да четем по очите…
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„Пърси“ откри марсианска скала с най-високото
съдържание на органични молекули до момента
Марсоходът "Пърси"
на NASA, който през изминалото лято изучава
древната речна делта в
кратера Джезеро и сега, се натъкна на нещо
наистина невероятно предварителен анализ
на една от събраните от
него скали показва, че
тя е с най-високото съдържание на органични молекули до момента, на което някога сме
се натъквали на Червената планета.
Органичните молекули представляват смеси, съставени основно
от въглерод (обикновено и с водород, кислород и други елементи).
Това са молекули, които съставляват и всички други форми на живот на нашата планета. Те обаче не се срещат само сред живите
организми. Съществуват и процеси, които

Мястото, откъдето "Пърси" взима двете проби
Източник: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

могат да доведат до образуването им и които
не са единствено биологични.
Тези молекули са попаднали в скалите преди доста време. Днес
Марс е суха и студена
планета, но преди милиарди години (а може
би дори и по-скоро) на
нея е имало вода. Река
се е вливала в това, което днес наричаме кратера Джезеро. Тя е изваяла делта от кал и тиня. Скалите, които
"Пърси" проучва в момента, представляват
изсъхналите седименти,
които някога са представлявали кал. На 20
юли марсоходът сканира скалата с прякор
Wildcat Ridge. И именно тук се натъква на изключително голямото
съдържание на органични молекули.
"В далечното мина-

ло пясъкът, калта и солите, които днес съставляват пробата от
Wildcat Ridge, са се натрупали в условия, в които животът потенциално е процъфтявал", казва Кен Фарли, който е
част от мисията на
"Пърси".
"Фактът, че органичната материя е открита в подобна седиментна скала - за която се знае, че тук, на
Земята, запазва вкаменелости на древните
форми на живот - е важен", допълва той. Да,
инструментите на борда на "Пърси" са изключително способни.
Ако искаме обаче да научим повече за тази
проба, ще трябва да изчакаме да бъде доставена до Земята за по-задълбочен анализ. А това ще стане най-рано
след около 10 години.

Пръстените на Сатурн вероятно са се образували
вследствие от унищожението на голям спътник
След като анализираха
данни, получени от сондата
"Касини" на NASA, и извършиха редица компютърни
симулации, учени установиха, че е напълно вероятно
пръстените на Сатурн да са
се образували в резултат на
смъртта на голям и вече несъществуващ спътник, който се е отклонил твърде близо до планетата.
Унищожаването на спътник, който те наричат хипотетично Крисалис, би могло
да обясни както образуването на великолепните пръстени на газовия гигант, така и необичайния му наклон на оста от около 27 градуса.
Специалистите мислят,
че тя може да е станала жертва на гравитационното
привличане вероятно преди
160 милиона години - скоро в сравнение с датата на
формиране на Сатурн пре-

ди повече от 4,5 милиарда
години.
Около 99 процента от останките на Крисалис изглежда са се потопили в атмосферата на планетата, а един
процент е останал в орбита
около Сатурн и в крайна
сметка са образували голямата система от пръстени,
казват изследователите.
Те избират името Крисалис за спътника, тъй като е
свързано с етапа на развитие на какавида в пеперуда,
преди да се трансформира
във великолепната си възрастна форма.
"Както пеперуда излиза от
етапа крисалис, пръстените
на Сатурн се появяват от
първичния спътник Крисалис", обяснява Джак Уиздъм,
професор по планетарни науки в Масачузетския технологичен институт и водещ
автор на изследването.
Учените изчисляват, че

Крисалис е била приблизително с размерите на Япет,
третия по големина естествен спътник на Сатурн, чийто диаметър е малко над
1470 км.
"Предполагаме, че е била съставена предимно от
воден лед", каза планетарният учен и съавтор на изследването Бъркхард Милицър от Калифорнийския университет Бъркли.
Пръстените на Сатурн,
съставени предимно от частици воден лед, вариращи
от по-малки от песъчинка
до размери на планина, се
простират на разстояние до
282 000 км от планетата, но
дебелината им е едва около
10 метра. Другите големи
газови планети в Слънчевата система, включително
Юпитер, също притежават
пръстени, но те са много
малки в сравнение с тези
на Сатурн.

Сатурн. Източник: NASA, ESA,
A. Simon (Goddard Space Flight Center), M.H. Wong
(University of California, Berkeley), and the OPAL Team

Планетата е втората по
големина в Слънчевата система след Юпитер и е съставена предимно от водород
и хелий.
Сондата "Касини" обиколи Сатурн 294 пъти от 2004
до 2017 г., като събра важни данни, включително и за

гравитацията, които са били ключови за новото изследване.
Проучване, публикувано
през 2019 г., даде доказателства, че пръстените са се образували сравнително скоро,
а новото изследване разширява тези открития.

Нова снимка на „Джеймс Уеб“ разкрива мъглявината Орион в неподозирани детайли
Космическият телескоп
"Джеймс Уеб" показа газови купове и звезден прах в
мъглявината Орион, разположена на 1350 светлинни
години от нас, като центърът на наблюдавания обект
е ярка звезда.
Изглежда, че средата е
подобна на тази, в която се
е зародила нашата слънчева система преди 4,5 милиарда години.
Международен екип от
учени анализирана публикуваните данни от телескопа, за да разбере повече за
образуването на Слънчевата система.
Снимките на мъглявината Орион са част от приоритетните програми, по
които учени от 18 държави

Вътрешността на мъглявината Орион заснета от "Джеймс Уеб"

работят с телескопа
"Джеймс Уеб". Сред тях са
Националният изследователски център във Франция, университетът "Уестърн" в Канада, Мичиганският университет.
Мъглявините са прикрити от големи количества
прах, което прави наблюдението им изключително
трудно. Преди "Джеймс Уеб"
подобни опити се правеха
с телескопи като "Хъбъл".
Благодарение на висока
инфрачервена разделителна
способност новият телескоп
"Джеймс Уеб" позволява да
се види какво има под облаците прах. Учените се надяват това да спомогне да
се разбере цикълът на раждане на една звезда.
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Защо забравихме,
че всичко е тленно…

Наричат актрисата Катя
Паскалева - картина.
Красотата й, бликаща от
дълбоките й и чувствени
бадемови очи, е покоряваща, а мащабите на нейния
талант превърнаха заглавията в киното - "Козият
рог", "Матриархат", "Звезди
в косите, сълзи в очите",
"Вилна зона", "Спирка за
непознати", "Бедният Лука"
- в златен алманах за
бъдещите поколения творци на седмото изкуство.
Отдадена на театъра и
киното, тя е готова да
слезе в най-дълбоката
бездна заради тях. Любов
за цял живот. До последен

дъх. На театралната сцена
тя е Йовковата Албена,
Чеховата Нина Заречная,
Розалинда на Шекспир,
Вела от спектакъла "Вампир", Лавиния в "Тит
Андроник", Сара в "Любовникът". В живота е
просто Катя. Естествена и
винаги себе си. Не крие
мислите си, а емоциите й
са като музика на Вивалди
- един ден люта и безжалостна като зима, друг път
- сияеща от обич и надежда пролет.
Тя се превръща в Мария
от филма "Козият рог" и
оставя нестихващо години
наред възхищение след себе

Маестро Найден Тодоров ще представи
творби на Шуман и Менделсон

си. В далечната 1973 г. тази
роля й печели белгийската
награда "Фемина".
Витален и бунтарски

неш. Такава беше Катя
Паскалева - "непокорната
скитница на българското
кино".

Палестински фермер откри
ценна древна находка в Газа
Палестински фермер садял маслиново дърво, когато лопатата му ударила
твърд предмет. В продължение на три месеца мъжът
заедно със сина си бавно
изкопава богато украсена
византийска мозайка, която според експерти е една
от най-значимите археологически ценности, откривана някога в Газа, съобщи
Асошиейтед прес.
Откритието вълнува археолозите и управляващите

Маестро Найден Тодоров
ще представи в Плевен прочути творби от Шуман и Менделсон. Събитието е на 13 октомври от 19.00 ч. в зала
"Емил Димитров" на читалище "Съгласие 1869".
Известният диригент ще
ръководи оркестъра на Плевенската филхармония с гостсолист 24-годишния пианист
Фидоси Керчев, носител на
множество престижни награди от Брюксел, Париж, Токио
и София.
Често посочват българина Фидоси Керчев като номер едно в състезанията между изпълнителите на пиано
и му присъждат първа награда. Младият инструмента-

дух, дързост и крехкост,
нежност и страст, събрани
в едно. Темперамент, какъвто рядко можеш да срещ-

на територията от "Хамас"
се готвят да направят важни съобщения в близките
дни. Мозайката е открита едва на километър от границата с Израел. Подът със 17
изображения на птици и зверове е добре запазен, с ярки
цветове. "Това е най-красивият мозаечен под, откриван
в Газа - и по отношение на
качеството на графичното
представяне, и според сложността на геометрията", каза Рене Елтер, археолог от

Френското библейско и археологическо училище в Ерусалим.
"Никога досега мозайки
с такъв финес и прецизност
на изображенията и богатство на цветовете не са откривани в Газа", каза той.
Според Елтер подът е от
периода между 5-и и 7- и
век. Той е работил преди в
Газа, не е посетил мястото,
но е видял снимки и видеозаписи, заснети от местни
изследователи.

лист през тази година завършва магистърска степен. След
Музикалното училище "Любомир Пипков" - София, той
е продължил образованието
си в Консерваторията CRR Париж, а през 2019 г. е постъпил в Кралската консерватория в Брюксел, в класа по
пиано на Йохан Шмид, където през 2020 г. е завършил
бакалавърска степен.
В Плевен Фидоси Керчев
бе приет с радост от ценителите на класическата музика като солист на Плевенската филхармония миналата година, когато се представи в Концерта за пиано и
оркестър номер 1 на П. Чайковски.

Чудото на Висящите градини на Семирамида
От всичките Седем
чудеса на античния свят
до днес е оцеляла само
Великата пирамида в
Гиза. Останалите шест
чудеса са били безвъзвратно загубени. От
Храма на Артемида в
Турция са останали само руини, докато Александрийският фар и
Мавзолеят в Халикарнас са съществували
около хилядолетие след
появата на първия списък със Седемте чудеса
на света, пише Discover.

Висящите градини
на Семирамида, или Висящите градини на Вавилон, остават най-загадъчните в древния
свят. Смята се, че са съществували преди около 2500 г. Днешните изследвания се основават
само на трудовете на историци, които по-късно
са цитирали разкази на
очевидци. Не е известно къде точно са се намирали градините във
Вавилон. Някои се съмняват, че такова чудо на

света наистина може да
е съществувало. Според
древните легенди появата на градините е свързана с историята на вавилонския цар Навуходоносор II и неговата
царица Амитис от Мидия. Мястото е днешната територия на Азербайджан и Кюрдистан.
Вавилон е бил суха
земя, на кралица Амитис й липсвали градините на нейната родина. Според записките е
взето решението да се

изградят величествените градини. Първото
споменаване на Висящите градини на Вавилон се отнася към III
век пр. н. е. и принадлежи на свещеника и историк Берос. Трудовете
на Берос не са оцелели,
но той често е цитиран
от римския историк Йосиф Флавий. Те описват
Вавилон като заобиколен от величествени стени и висящи градини,
където растели най-различни дървета.

приложение
СЪБОТНИК

10. ÕÓÌÎÐ

ЗЕМЯ 23 септември 2022

Анекдоти
Психиатърът:
- Разкажете ми всичко от начало...
- Ох... пак ли...? Отначало създадох земята и
небето...

Всяко момиче мечтае
силен мъж да я вземе в
ръце, да я хвърли в леглото и да почисти цялата
къща, докато тя спи.

Въпрос:
- Как се псуват шофьорите в София?
Отговор:
- От понеделник до петък на селянин, събота и
неделя на майка!

Тя:
- Ако гривната ми е на
лявата ръка, когато излизам от банята, то днес не
мога. Ако ми е на дясната
ръка, то не искам...
Той:
- Добре. А аз, ако изляза от банята с гащи, то
днес не искам. Ако изляза от банята без гащи, то
ми е все едно къде ти е
гривната...
Интервю за държавна
работа:
- Госпожице, защо решихте да работите именно в нашето учреждение?
- Тате, стига си задавал тъпи въпроси!
Ако ти се скъсат горните три копчета на блузката - на гадже е!
Ако се скъсат долните
три - на диета е!
На изповед.
- Отче, съгреших. Нарекох един младеж "кучи
син".
- Какво те накара да
го наречеш така, дъще
моя?
- Той без мое позволение се докосна до ръката
ми.
- Така ли? (Хваща я за
ръката.)
- Да, свети отче.
- Но това не е причина, за да го наречеш кучи
син.
- След това ме съблече.
- Така ли? (Съблича я.)
- Да, свети отче.
- Но и това не е повод
да го наречеш кучи син.
- След това си вкара
онова нещо, знаете къде.
- Така ли? (Вкарва своето нещо, знаете къде.)
- Да, свети отче.
- Но и това не е причина да го наречеш кучи син.
- Но той имаше сифилис, свети отче!
- Ах, кучият му син!
Децата в училище пишат съчинение на тема
"Зима е". Учителката кара Иванчо да прочете на
глас съчинението си.
Той започва: "Зима е.
Всичко е покрито със
сняг. Реката е замръзнала. На леда се еб*т два
вълка."
- Леле, Иванчо - прекъсва го учителката - ама
че неудобно!
- Разбира се, че е неудобно - отговаря Иванчо. - Лапите им се плъзгат.

- Защо крещи така съседката? Да не ражда?
- Не, сега... забременява!

В автосервиза натокана мадама към майстора:
- Колата ми издава
ужасни звуци.
- Ами спрете тая чалга, госпожо!
- Мамо, утре има родителска.
- Знам, но предпочитам с тези пари да отидем до Гърция.
Как да ядосате жена
си:
- Правиш диета с нея.
Ти отслабваш, тя не.
Хазяйка показва стая
на бъдещ наемател и му
разказва какви забележителни личности са живеели тук.
- Последните няколко
години тук се помещаваше един много известен
химик. Разглеждайки стаята, погледът на наемателя се спира върху немалко петно на тавана.
- А това петно от какво е?
- А, това ли?! Това е
химикъта.

- Без да искам, съм
задрямал, а никой не ме
разбуди.
Една блондинка пътувала в автобус и прозорецът до нея бил отворен.
Мъжът, който седял
наблизо, казал:
- Бихте ли затворили
прозореца, навън е студено.
Тя го погледнала и нищо не отговорила.
След известно време
мъжът казал отново:
- Бихте ли затворили
прозореца, навън вече е
много студено.
Блондинката пак го погледнала и пак нищо не казала.
Мъжът се ядосал, станал и затворил прозореца. Тогава блондинката го
попитала:
- И какво сега? Навън
стана ли по-топло?

В самолет на съседни
седалки седят господин и
малко момиченце. Господинът за майтап го попитал:
- Какво ще кажеш да
си поговорим, за да мине
по-бързо времето?
- Добре! За какво искате да поговорим?
- Ами, нека да поговорим за нещо интересно, например за атомната физика - казал мъжът, подсмихвайки се
надменно.
- Съгласна съм, но
първо искам да Ви попитам нещо: Една крава,
един кон и една овца ядат
една и съща храна - трева, но имат различно
ако... Овцата прави топчета, кравата голяма
купчина, а конят сушени
топки. Как си обяснявате този феномен?
- Идея си нямам... - казал господинът, изумен от
интелигентността на момиченцето.
- Тогава как искате да
си говорим за атомна фи-

Лорд и лейди се разхождат из зоологическата градина.
- Какво е това животно - пита екскурзовода
лейди.
- Това е тигър.
- Колко често се чифтосва с женската си?
- Веднъж на седмица.
- Виждате ли, милорд? - обръща се тя към
половинката си.
Лордът мълчи.
Приближават следващата клетка...
- Кое е това животно?
- пита лейди.
- Чакал - отговарят й.
- Колко често се чифтосва с женската?
- Около 3 пъти седмично.
- Виждате ли, милорд?
Лордът пак мълчи.
- А това животно е?
- Хамстер.
- Колко често?
- 5 - 6 пъти дневно.
- Виждате ли, милорд?
- Оня отново си пасува.
- А това е клетка на?
- Благороден елен.
- Колко често?
- Веднъж между 2
рождени дни на кралицата.
Лейди замълчава.
Обажда се лордът:
- Виждате ли, милейди?
- Да, но виждате ли
какви прекрасни големи
рога си има?
- Моят мъж е много
способен... от една бутилка и два кабела ми направи нощна лампа!
- А моят от една бутилка и две чаши ми направи... бебе!
- Да ти се похваля! От
една седмица си имам гадже!
- Браво, бе! Не си бил
толкова смотан, колкото
те мислех! А аз познавам
ли я?
- Би трябвало! Нали се
сещаш за Мими от съседния блок?
- Коя Мими, бе? Оная,
красивата? С дългата руса коса и сините очи?
- Абсолютно!
- Мимито с напращелите цомби?
- Същата!
- Мимито с баджаци до
сливиците?
- Да, бе, да! Та от една
седмица - братът на Мимито ми е сериозно гадже!

Жителите на едно село били тъжни и умърлушени.
- Мога ли да помогна?
Какъв е проблемът? - попитал минаващ юнак.
- О-ох, високо в планината живее един много
силен и опасен змей. Всеки месец слиза и яде по
една девствена мома от
селото...
- Мисля, че мога да ви
помогна, казал юнакът и
останал да живее в селото.
След няколко месеца
змеят умрял от глад...
Говорят си двама:
- Представи си, днес
работих две смени.
- Защо???

зика, като Вие дори от
л@йна нищо не разбирате...?!?

Карикатури
Павел
КУЧИНСКИ

- Аз не съм претенциозна богомолка!
- Как така?
- Мога и без с*кс да
ти откъсна главата!

приложение
СЪБОТНИК
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В Братислава организират среща
с поетесата Надя Попова
тящо сребърно перо", "Георги Джагаров" и "Александър Вутимски" за цялостно
творчество.
Превежда руска класическа и съвременна поезия,
проза, драматургия, философия.
Сред отличията й в областта на превода са наградите на Съюза на преводачите в България за преводите й на Марина Цветаева и "Христо Ботев" (на
едноименното издателство)
за преводите на избрани
творби от А. Солженицин,
отличието "Золотая муза" за

Среща с българската поетеса Надя Попова организира Българският културен
институт в Братислава,
Словакия. Тя е автор на 7
стихосбирки, мемоарно-есеистичната книга "Дух над
водите", книгата с избрана
поезия "Всичко се сбъдна",
избрани творби в 2 тома поезия, есеистика, литературна критика и преводи.
За личното си творчество е удостоена с наградата
"Владимир Башев" за найдобра дебютна стихосбирка,
Националните награди "Изворът на Белоногата", "Ле-

120 години от освещаването
на Храм-паметника „Рождество
Христово“ в Шипка
Изложба, посветена на
120 години от освещаването на Храм-паметника "Рождество Христово", се открива на 23 септември от 18.00
ч. в Градската художествена
галерия в Казанлък, обяви
д-р Чавдар Ангелов, директор на Национален парк-музей "Шипка - Бузлуджа".
Общо 29 табла с богат
илюстративен материал,
факсимилета на документи и
архивни снимки разказват за
историята на Храма - за неговото създаване, архитектура, украса, за тържественото откриване и съпътстващите го военни маневри, за
статута му през годините.
Ще бъдат показани две от

принос в представянето на
руската литература в България, Националната награда "Стоян Бакърджиев" за
художествен превод, наградата "Сребърен кръст" на
Съюза на писателите на
Русия, Международното отличие за чужд преводач
"Словес связующая нить"
(2021).
Член е на Съюза на
българските писатели, Съюза на преводачите в България, българския ПЕНцентър и Славянската литературна и артистична
академия.

Изложба „Вътрешно спасение“
се откри в галерията на СБХ

най-скъпите реликви на Храма - иконите "Св. преображение Господне" и "Св. Николай Чудотворец", подарени съответно от войниците
на 35-и брянски и 36-и орловски полк, отбранявали
Шипка редом с българските
опълченци. Във витрините
са показани икони, евангелия и църковна утвар, както и възпоменателни медали, марки, предмети и пощенски карти. Ще бъде
представено второто издание на юбилейния сборник,
посветен на историята на
Храм-паметника "Свето
Рождество Христово", в който са включени 15 научни
доклада.
Изборът на темата на експозицията е провокиран от пандемията и наложената принудителна социална изолация, съобщават организаторите.
Авторите в изложбата представят и личен поглед към света и самите себе си, като засягат и общочовешки, морални и
етични проблеми. "Вътрешно спасение" стартира на 21 септемв-

ри. Участие в експозицията взимат възпитаници на Националната художествена академия
(НХА) - осем изкуствоведи и
осем художници от различни области на визуалните изкуства.
Куратори са Велина Таскова, Дона Георгиева, Георги Тодоров, Мария Кодинова, Марко Даниел, Надя Русева, София Рангелова и
Тони Бояджиева. Художници в из-

ложбата са Виктория Антова,
Елена Капелова, Иван Тодоров,
Любослав Боянов, Любослава Николаева, Симеон Димитров - Соми, Ханко Седефчев и Яна Папазова. Конкретен повод дават
два юбилея - 125 години от създаването на Рисувалното училище и 50 години от създаването
на специалност "Изкуствознание"
в НХА.

позиция с автентични стари
местни тъкани и красиви
копривщенски дантели. В
двора на къщата редовно се
правят демонстрации на традиционните местни занаяти.
Йорданка показва на събралите се туристи старите технологии на плетене. "В Копривщица всяка една официална риза например по де-

колтето и ръкавите има зашито кене. Прави се върху
конския косъм, много сбито,
много плътно, не така рехаво и с много флорални мотиви, много цветенца - казва Николова. - Всяка една
фигурка си има някакво наименование. В Копривщица
по един начин им викат, в
ихтиманско по друг".

Копривщенското
кене - ефирни
паяжини от
копринени конци
Полупрозрачна, фина, изтъкана от фантазия и много
любов - копривщенската дантела със сложните й орнаменти била неотменна част от някогашните носии. В миналото майсторките от Копривщица са влагали цялата си душа в създаване на приказен
свят от конци. Под сръчните
им ръце оживявали геометрични фигурки, чудновати
цветя, птици, животни… Днес
този занаят замира.
Йорданка Николова е сред
малкото жени, които продължават традицията, пренасяйки я в съвременността. Срещаме я в Лютовата къща в
Копривщица, в чийто приземен етаж е подредена екс-
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От стр. 1
"Срещу нас започна и
ядрен шантаж. Става дума
не само за поощрявания от
Запада обстрел на Запорожката АЕЦ, който създава
опасност от ядрена катастрофа, а и за изказвания на
някои високопоставени
представители на водещи
държави от НАТО за възможността и допустимостта
за използване срещу Русия
на оръжие за масово
поразяване, на ядрено
оръжие", каза за първи път
Путин в обръщението си за
обявяване на частична
мобилизация.
"На тези, които си
позволяват такива изявления по отношение на Русия,
искам да припомня, че
нашата страна също разполага с различни средства за
поразяване, а по някои
компоненти и с по-съвременни средства от тези, с
които разполагат страните
от НАТО. И при заплаха за
териториалната цялост на
страната ни, ще използваме
всички налични средства за
защитата на Русия и на
нашия народ. Тези, които
провеждат ядрен шантаж
срещу Русия, трябва да
знаят, че розата на ветрове-

:

Космическият телескоп "Джеймс Уеб"
засне първите ясни изображения на
Нептун и пръстените на планетата от
десетилетия, съобщи НАСА. Европейската
космическа агенция отбеляза в прессъобщение, че камерите на телескопа
разкриват ледения гигант в напълно нова
светлина. Предишните кадри от Нептун са
направени при преминаването край
планетата на сондата "Вояджър 2" през
1989 г. и от телескопа "Хъбъл" през 2021
г. Кадрите от телескопа "Джеймс Уеб"
показват няколко ясни пръстена на
Нептун, както и по-бледи пръстени прах.
Нептун се определя като леден гигант. За
разлика от газовите гиганти Юпитер и
Сатурн, планетата е много по-богата на
елементи, по-тежки от водород и хелий.
Това ясно се вижда на изображенията от
"Джеймс Уеб". С инструмента NIRCam на
"Джеймс Уеб" планетата придобива сивобял оттенък. Снимката показва
и "странна светлина" на един
от полюсите на Нептун.

те може да се обърне към
тяхната страна", заяви
руският президент.
"Какво искам да кажа
публично днес за първи
път?, обърна се Путин. Още след началото на
специалната военна операция, включително преговори-

óêàçàíèÿ äà
ñêúñà âñè÷êè
ñïîðàçóìåíèÿ,
çàÿâè ðóñêèÿò
ïðåçèäåíò

Москва ще подкрепи решението, което ще вземат на референдумите
жителите на Донецка и Луганска народнa републикa, както и тези в
Запорожка и Харковска област, заяви Владимир Путин. Във вторник
Държавната дума на Русия прие закон, който включва в руския
наказателен кодекс понятията "мобилизация", "военно положение",
"военно време", а също така и наказания за дезертьорство и доброволно предаване в плен.

те в Истанбул, представителите на Киев реагираха
много положително на
нашите предложения, като
тези предложения се отна-

ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА
Софийска обл., п.к. 2131, тел. (07152) 2320, 2270, 2302,
факс 2252, e-mail: GMalina@abv.bg
О Б Я В Я ВА

На 25.10.2022 г. от 11.00 часа ще се проведе търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост, както следва:
1. УПИ Х-общ., кв. 26 по регулационния план на с. Белопопци, одобрен със
Заповед №АБ-470/30.12.1982 г., с площ от 608 кв. м.
Начална тръжна цена за продажба на имота 13 000.00 лв. без ДДС.
2. УПИ ХI-общ., кв. 26 по регулационния план на с. Белопопци, одобрен със
Заповед №АБ-470/30.12.1982 г., с площ от 608 кв. м.
Начална тръжна цена за продажба на имота 13 000.00 лв. без ДДС.
3. УПИ ХIII-общ., кв. 26 по регулационния план на с. Белопопци, одобрен със
Заповед №АБ-470/30.12.1982 г., с площ от 615 кв. м.
Начална тръжна цена за продажба на имота 13 150.00 лв. без ДДС.
4. УПИ ХIV-общ., кв. 26 по регулационния план на с. Белопопци, одобрен със
Заповед №АБ-470/30.12.1982 г., с площ от 636 кв. м.
Начална тръжна цена за продажба на имота 13 600.00 лв. без ДДС.
Депозит за участие в търга - 10% от началната тръжна цена за съответния УПИ
за който се участва, платими в касата на Общината или по банкова сметка, посочена
в тръжната документация, в срок до 16:00 ч. на 24.10.2022 г.
Всеки желаещ да участва в търга е длъжен да закупи и попълни необходимата
тръжна документация. Цена на тръжната документация: 30 лева с включен ДДС.
Закупуването и получаването на тръжната документация се извършват в Център за
административно обслужване на община Горна Малина в срок до 16:00 ч. на
24.10.2022 г.
Всички необходими документи за участие в търга се представят от участниците в
Център за административно обслужване на община Горна Малина в срок до 16:00 ч.
на 24.10.2022 г., в надписан, непрозрачен плик, върху който се посочват: наименованието на кандидата за участие, адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес;
наименованието на търга, УПИ за който се участва и подават документите. При подаването им се получава входящ номер от деловодната система.
Оглед на посочените недвижими имоти в с. Белопопци, община Горна Малина
може да се направи всеки работен ден до 15:00 ч. на 24.10.2022 г., с представител
на община Горна Малина, след предварителна заявка и закупуване на тръжна документация.
При необходимост втори търг ще се проведе на 01.11.2022 г., от 11:00 ч.
За допълнителна информация тел.: (07152) 23 20.

сяха преди всичко до
гарантиране на сигурността
на Русия и нашите интереси.
Но е очевидно, че мирното
решение не устройваше

Запада, така че след като
бяха постигнати определени
компромиси, Киев всъщност
получи директни указания
да скъса всички споразумения", заяви Путин.
САЩ подтикват Украйна
да пренесе бойните действия на територията на
Русия, обяви още Путин. По
думите на президента,
Западът иска с всички
средства да разгроми Русия
на бойното поле. Така
Лондон, Брюксел и Вашингтон искат чрез последващите си действия да лишат
Русия от "нейния икономически, политически, културен
и въобще всякакъв суверенитет и напълно да разграбят нашата страна". Путин
каза, че основната цел на
спецоперацията в Украйна
остава непроменена освобождаването на цялата
територия на Донбас.
Президентът възложи на
министерството на отбраната да определи статута на
доброволците в страната,
той трябва да бъде същият
като на офицерите от
редовната армия. Мобилизираните лица, участващи в
спецоперацията, ще получат
възнаграждения и статут на
военнослужещи, служещи по
договор", изтъкна руският
лидер.
Обявената частична
мобилизация започна още в
сряда. "Говорим за численост до 300 000 души", каза
говорителят на Кремъл
Дмитрий Песков. ç

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОНЛАЙН ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОВОС
НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Изграждане на свинекомплекс с капацитет
до 1086 свине майки, 4992 бр. прасенца до 45 дни и 11 724 прасета за угояване
На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на
околната среда и съгласно Заповед РД-01-748/02.09.2021 г. и № РД-01-415 от 24.08.2022 г.,
на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, фирма " Миранта БГ 2008" ЕООД, със седалище и адрес на
управление: гр. Шумен, ул. "Калиакра" №4
УВЕДОМЯВА
всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира обществено обсъждане в електронна среда на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда
/ДОВОС/ с всички приложения към него на инвестиционно предложение: Изграждане на
свинекомплекс с капацитет до 1086 свине майки, 4992 бр. прасенца до 45 дни и 11 724
прасета за угояване.
Общественото обсъждане ще се проведе онлайн на 28.10.2022 г. от 10:00 часа до 12.00
часа в платформата на Microsoft Teams.
Линка на виртуалната зала към общественото обсъждане е следния: https://teams.live.com/
meet/9435550822245
Поради формата на обсъждане /онлайн/ ще се счита, че е проведено в четирите населени
места.
Докладът за ОВОС и приложенията към него, както и инструкция за ползване на
онлайн платформата Microsoft Teams ще са на разположение на интересуващите се
всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа в сградата на Община Шумен, кметства с.
Ветрище, с. Радко Димитриево и с. Ивански, както и в РИОСВ-Шумен, в офиса на фирма
"Миранта БГ 2008" ЕООД - гр. Шумен, ул. "Калиакра" №4 и на интернет страниците на
Община Шумен и РИОСВ -Шумен.
Всеки може да вземе участие и да изрази становище в онлайн платформата Microsoft
Teams, като влезе във виртуалната зала 5-10 мин. по-рано.
Становища, предложения, мнения и препоръки по представеният ДОВОС могат да се предоставят и в деловодството на Община Шумен, кметствата на с. Ветрище, с. Радко Димитриево и с. Ивански и РИОСВ-Шумен, както и на онлайн общественото обсъждане.
Лицата за възникнали въпроси по обявеното онлайн общественото обсъждане са както
следва:
за възложителя: Иван Иванов, тел.: +359 897374749, е-mail: ivantivanov@abv.bg
за колектива от експерти: тел.: Георги Георгиев, тел.: +359 897880157, е-mail: g_eorgi@abv.bg
Инструкция за провеждане на онлайн обществено обсъждане на Доклада за ОВОС в
платформата за онлайн срещи Microsoft Teams и Кратка инструкция за работа с платформата, а онлайн срещи Microsoft Teams са на разположение на интересуващите се
всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа в сградата на Община Шумен, кметства
с. Ветрище, с. Радко Димитриево и с. Ивански.

китайски министър на правосъдието бе осъден на смърт с двегодишно отлагане на изпълнението
на присъдата, предаде АП, като се
позова на информация на китайската държавна телевизия. Ексминистърът Фу Чжънхуа бе осъден
по обвинения във взимане на подкупи и в оказване на помощ на
престъпници, вкл. и на брат си,
за прикриване на незаконна дейност. Това е поредната присъда
срещу високопоставен представител на властите в рамките на кампанията на китайския лидер Си
Цзинпин за борба с корупцията,
която започна в края на 2012 г.
67-годишният Фу се призна за виновен по обвинението в злоупотреба със служебно положение както в качеството си на министър,
така и като ръководител на полицията на Пекин. В Китай смъртните присъди с отлагане на изпълнението обикновено биват заменяни с дълги присъди за лишаване от свобода, ако бъде преценено, че осъденият се е поправил.
Ако присъдата на Фу бъде заменена, той ще бъде осъден на доживотен затвор без замяна.

Новият
британски крал Чарлз III заяви, че
планира церемония по коронацията си, която ще бъде по-евтина
от тази на неговата майка заради
кризата с поскъпването на живота. Макар и датата на коронацията още да не е определена, цената за нея няма да е толкова висока и ще бъде по-скромна, отколкото на Елизабет II през 1953 г.,
пише в. "Дейли мирър", позовавайки се на източник близък до
кралското семейство. Церемонията на Елизабет II е струвала 1,75
млн. паунда, което е еквивалент
на 46 милиона в днешни дни. В.
"Дейли телеграф" също пише за
бъдещата церемония като отбелязва, че тя ще бъде по-кратка, поскоро, по-малка, по-евтина и с повече представители на различни
общности и религии. Вестникът допълва, че гостите едва ли ще бъдат повече от 2000. Елизабет II
бе коронясана 16 месеца след
смъртта на своя баща, което поражда спекулации, че Чарлз II ще
бъде коронясан на същата дата 2 юни 2023 г. - точно 70 г. покъсно.

Големи задръствания
се образуваха в гръцката столица
Атина в сряда заради 24-часовата
стачка на служителите на градския транспорт, свикана от синдикатите. Не се движеха метрото,
трамваите, електрическата железница (ISAP), тролеите и автобусите. Стачкуващите настояват да бъде оттеглен проектозакон на финансовото министерство за компаниите за обществени услуги,
който на практика отменя работата на пълен работен ден и постоянните договори.

Гръцките митничари
заловиха тази седмица голяма
пратка кокаин на стойност около
1 938 000 евро на пристанище
Пирея. Кокаинът, разпределен в 40
пакета с общо тегло 45 кг, е открит, след като митническите служители използвали рентгенови лъчи, за да сканират входящ транспортен контейнер, и засекли подозрително органично вещество в
хладилната му система. Контейнерът е пътувал от Еквадор за Солун. Това е втората голяма пратка
кокаин задържана на пристанище
Пирея в рамките на няколко дни.
В понеделник бе задържана пратка на стойност 6 млн. евро.
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Хвърлянето на бомбичка е равносилно
на престъпление, наказанието на Левски
няма да бъде отменено въпреки
заплахите, категоричен е председателят
на Дисциплинарната комисия
Председателят на Дисциплинарната комисия (ДК)
към БФС Юрий Кучев бе
гост в "Гостът на Sportal.bg",
за да коментира наказанията след дербито между
Левски и ЦСКА, както и други актуални теми в българския футбол. Припомняме,
че в сряда "сините" излязоха с остра декларация срещу последните решения на
ДК, според които столичани трябва да изтърпят наказание от един мач без
публика (заради хвърлена
бомбичка, която нарани физиотерапевта на "червените"), както и да платят глоба в размер на 13 300 лева. От клуба зададоха няколко въпроса към БФС,
свързани с тежките санкции след мача с ЦСКА и
призоваха своите фенове
да напълнят стадиона за домакинството на Ботев
(Пловдив) от 13-ия кръг на
Първа лига.
"Тази декларация на Левски доста ни изненада. Лично аз считам, че тя не е от
ръководството на Левски,
защото там има доста спортни деятели и мисля, че
трябва да знаят какви са
правилата и какъв е редът,
когато се налагат дисциплинарни наказания. Декларацията в този й вид всъщност показва грубо незнание как работи ДК. Това не
е характерно за хора, които се занимават с футбол
от дълги години. Никога в
БФС не се е предоставяла
информацията от докладите на длъжностните лица
преди провеждането на заседанието на ДК. По този
начин се предпазват длъжностните лица от външна
намеса. Никога не е имало
предварително запознаване с доклада. След като мине заседанието на комисията, тогава евентуално биха могли желаещите да се
запознаят с доклада. Невъзможно е да се предостави тази информация предварително. Това, че не сме
предоставили възможност
на Левски да се запознаят
с доклада, не е истина. В

понеделник администраторът на "сините" се е обадил
в комисията и е помолил
да бъде разрешено представител на Левски да присъства на заседанието. Няма такава практика, но в
крайна сметка решихме да
го изслушаме. Аз дадох съгласието си такъв да присъства. На това заседание
представител на Левски не
дойде и не получихме писмен документ. Така че тези
упреци, че сме попречили
да се запознаят с доклада,
не е вярно. Това е манипулация - да има такава драстична промяна в отношенията. Странно е. Беше много логично да дойдат и да
изтъкнат тезата си. Делегатът на срещата е описал по
минути какво се е случило.
Каквито и мотиви да има
насреща, аз трудно бих приел нещо друго. Хвърлянето
на бомбичка е равносилно
на престъпление. Доказано
е, че е ранено служебно лице. В правилника всичко е
описано", заяви Кучев.
Шефът на ДК коментира
и отмененото наказание на
Локомотив (Пд) за подобни
действия на привържениците. Тогава Апелативната комисия се намеси и отмени
наложените от ДК решения.
"Апелативната комисия може би е намерила някакво
основание да промени решението си за Локомотив
(Пд). Когато ние взимаме
решение, не се съобразяваме дали то ще бъде обжалвано и променено. Решенията при нас се взимат
единодушно и по съвест. Не
съм запознат защо Апелативната комисия отмени нашите решения. Решението,
от гледна точка на правилата, е абсолютно точно и
ясно. Всичко, каквото пише в Дисциплинарния правилник, се прилага. Нашият аршин е еднакъв по отношение на който и да е
отбор. Да ни обвиняват, че
сме симпатизанти на даден
клуб, е абсурдно. Не позволявам никой да ми се меси в работата. Още когато
се съгласих да стана пред-

на Каролина Шмидлова от
Словакия с 6:1, 7:5. Преди
този мач Томова елиминира третата поставена и
номер 75 в световната ранглиста Жасмин Паолини
от Италия и номер 99 в
света Юлия Грабхер от Австрия.
С този успех Томова заработи 57 точки за светов-

Íàêðàòêî
Селекционерът
на Гибралтар
Хулио Рибас заяви,

че неговият тим няма да
излезе като обречен
срещу България в предстоящата среща от Лигата на
нациите. Двубоят в
Разград е тази вечер от
21,45 часа. Както е
известно, първият мач
между двата тима на 9
юни завърши 1:1. "Представянето ни в първата
среща беше много добро,
но е в миналото. Знаем,
че има много промени в
България както в състава,
така и нов селекционер",
заяви 65-годишният
уругвайски специалист.

Тодор Неделев
поднови тренировки
Юристът Юрий Кучев разкри, че никой от футболен клуб Левски
не е дошъл на заседанието на Дисциплинарната комисия

седател на ДК, се разбрахме че ме оставят мен и моите хора да работим по съвест. Ако някой има някакви претенции, да ги каже.
Никога няма да направя
компромис със съвестта си.
Във всичките тези години
не съм получавал обаждане от някой клуб, за да ми
каже какви решения да вземем. Голяма част от тези неща са, защото не познават
дисциплинарния правилник", продължи Кучев.
"Решението ни няма да
бъде отменено. Призовавам
Левски да не си вкарват отбора в приключения. Така
или иначе наказанието ще
бъде изтърпяно. Ако решението не бъде изпълнено сега за мача с Ботев (Пд), то
ще бъде изпълнено на покъсен етап. Освен това ще
има и санкции заради неспазване - може да се отнемат точки, изваждане от групата. Може да стане по-лошо. Не само че ще бъде изтърпяно това наказание, но
ще се случат и други санкции заради неизпълнението
му. Феновете на Левски ще
се сблъскат с охраната на
стадиона и органите на МВР.
Кой печели от това? Това може да доведе до грозни сцени и по-тежки санкции. Отборът е наказан заради поведението на публиката.
Футболистите не са виновни за това. По този начин
се наказва публиката, за да
й се покаже, че това поведение няма място по стадионите. Може декларацията
да е емоционално решение,

Âèêòîðèÿ Òîìîâà íà ïîëóôèíàë â Áóäàïåùà
Първата ракета на България Виктория Томова
се класира за полуфиналите на турнира на клей
от сериите WTA 125 в унгарската столица Будапеща с награден фонд от 115
хиляди долара. Родната тенисистка победи на четвъртфиналите номер 122 в
световната ранглиста Ан-
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ната ранглиста. На полуфиналите Вики ще играе срещу победителката в мача
между номер 97 в света Лорън Дейвис от САЩ и номер 106 Осиан Додин от
Франция. ç
27-годишната софиянка
Виктория Томова записа три
победи на турнира в Будапеща

но нека надделее разумът.
Няма нужда от това излишно напрежение и тази конфронтация", убеден е шефът
на Дисципа.
"Много години получавам
заплахи от всякакво естество. Не считам, че сме направили нещо нередно. Считам, че си вършим работата и задачите добросъвестно. Всеки един от комисията е доказан професионалист в своята област. Нивото на тази декларация е
много ниско. Не можем да
позволим да не се спазват
решенията на която и да е
комисия. Няма орган в държавата, който да има правото да взима някакви решения, а да му е все тая
какво се случва впоследствие. Няма как чрез натиск
да бъде отменено това решение. Ако искат това наказание да бъде отменено,
има си срок, в който да пуснат жалба до Апелативната
комисия, но мисля той е изтекъл", разясни ситуацията
Кучев.
"Когато се приканва към
безредици, трябва да бъде
ясно какво ще се случи
след това. Кой ще носи отговорност? Със сигурност
няма да е БФС. Ще носи
този, който е приканил тези хора към неподчинение.
Това води до анархия и разруха. Публиката наказва
собствения си отбор по този начин. Клубовете трябва да седнат и да обяснят
на собствената си публика
как трябва да се действа",
завърши Юрий Кучев. ç

с основната група футболисти на Ботев (Пд).
Капитанът на "канарчетата"
се включи в упражненията
заедно с останалите си
съотборници, като постепенно ще увеличава
натоварванията в тренировките. Полузащитникът
продължава да се възстановява след операцията,
която претърпя в Грузия
след катастрофата с
автобуса на националния
отбор. В събота "жълточерните" ще изиграят
контролна среща с
Марица (Пловдив).

Момчил Цветанов
е пред подписване
на договор
с Берое. 31-годишният
флангови футболист
тренира с тима от Стара
Загора от няколко дни.
Малкия шивач е напуснал
корейския си отбор
Гангуон, където бе продаден от Локомотив (Пд)
през лятото на миналата
година. За последно
Цветанов е играл в Южна
Корея на 22 май. Треньорът на Берое Николай
Киров държи много
шесткратният носител на
Купата на България да
остане в тима.

Наоми Осака
отпадна без игра на
1/8-финалите на тенис
турнира на твърда настилка
в Токио с награден фонд
757 900 долара. Японката
не се яви на корта заради
настинка, която й попречи
да защити титлата си от
последното издание на
състезанието през 2019
година.
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Тв програма - петък, 23 септември
ÁÍÒ 1
05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова и Симеон Иванов
09.00 По света и у нас
09.05 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова и Симеон Иванов
09.20 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.25 Новини на турски език
12.30 Светът на жестовете
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу/п/
14.00 Малки истории
15.00 Анн с двойно "Н" 2 - тв филм /3
епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана
Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.30 Гласовете на България
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 Аз и моите жени - тв филм /5
епизод/ (14)
23.00 По света и у нас
23.25 Банско джаз фестивал 2022: Испанският контингент на Били Кобъм /Панама/
00.25 100% будни /п/
02.00 Култура.БГ /п/
03.00 Вечната музика /п/
03.25 Анн с двойно "Н" 2 - тв филм /3
епизод/п/
04.10 По света и у нас /п от 20:00 часа/
04.40 България в 60 минути с Мариана
Векилска /п/

bTV
05.30 "Домашен арест" /п./ - сериал, с.
3, еп. 15
06.00 "Тази сутрин" - информационно
предаване с водещ Златимир Йочев
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.40 "Комиците и приятели" /п./ - комедийно шоу
13.20 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.20 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
/п./
15.00 "Огледален свят" - сериал, с. 1
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал,
с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично
предаване с водещ 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. 31
21.00 "Фермата: Мостът на времето" риалити, с. 8
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Записът" - сериал, еп. 1
00.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3,
еп. 16
00.50 "Като на кино" - предаване за кино
01.00 "Революция Z: Секс, лъжи и музика" - сериал, еп. 6
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02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Огледален свят" - сериал, еп. 1

bTV ACTION
05.15 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 16
06.00 Анимационен блок (премиера):
"Дракони: Надпревара до предела"
- сериал, еп. 19 - 22
08.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 16
09.00 "Червената линия" - сериал, еп. 7
10.00 "Легендите на утрешния ден" сериал, с. 7, еп. 4
11.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 15
12.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 7,
еп. 11
13.00 "Последната крепост на хората" екшън, приключенски (Швейцария,
САЩ, 2017), режисьор Роберт Куба, в ролите: Юлиан Шафнер, Джон
Кюсак, Кармен Арджендзиано, Айлийн Груба и др.
15.00 "Чък" - сериал, с. 2, еп. 17
16.00 "Червената линия" - сериал, еп. 8
17.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 7,
еп. 12
18.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 16
19.00 Часът на супергероите (премиера):
"Легендите на утрешния ден" сериал, с. 7, еп. 5
20.00 Екшън в 8: "Кобра" - сериал, еп. 2
21.00 Премиера: "Пътят на парите" - сериал, с. 2, еп. 6
22.00 Екшън петък: "От другата страна" криминален, трилър (САЩ, 2006),
режисьор Мартин Скорсезе, в ролите: Леонардо ДиКаприо, Мат Деймън, Джак Никълсън, Марк Уолбърг, Мартин Шийн, Рей Уинстън,
Вера Фармига, Алек Болдуин и др.
01.00 "Пътят на парите" - сериал, с. 2,
еп. 6
02.00 "Монк" - сериал, с. 5, еп. 16
03.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 7,
еп. 12
04.00 "Червената линия" - сериал, еп. 8
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София 1301
ул. „Позитано“ 20А
факс 944-26-26
email - vestnik_zemia@abv.bg;
zemia_core@abv.bg
web - zemia-news.bg
bTV Action, 22.00 ч., "От другата страна" - криминален,
трилър (САЩ, 2006), режисьор Мартин Скорсезе,
в ролите: Леонардо ди Каприо, Мат Деймън, Джак
Никълсън, Марк Уолбърг, Мартин Шийн, Рей Уинстън,
Вера Фармига, Алек Болдуин и др.

10.30
12.30

15.00

17.00

bTV COMEDY
05.00 "Бруклин 99" /п./ - сериал
06.00 "Бруклин 99" - сериал, с. 3, еп. 5, 6
07.00 "Да живее крал Джулиън!" - сериал, анимация, с. 3
08.30 "ФейсБог" /п./ - сериал
09.30 "Маркъс" /п./ - сериал
10.00 "Бетовен става известен" - комедия, семеен (САЩ, 2008), режисьор Майк Елиът, в ролите: Джонатан Силвърман, Дженифър Финиган, Мойзес Ариас, Еди Грифин
11.45 "Безкрайна фиеста" /п./ - сериал
13.00 "ФейсБог" /п./ - сериал
14.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
15.30 "Маркъс" /п./ - сериал
16.00 "Фитнес" - сериал, с. 2, еп. 9, 10
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
17.30 Премиера: "Безкрайна фиеста" сериал, еп. 7, 8
19.00 "Маркъс" - сериал, с. 2, еп. 8, 9
20.00 Премиера: "Татенца" - сериал, еп. 92
21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 11,
еп. 11
22.30 "Маркъс" /п./ - сериал
23.00 "ФейсБог" - сериал, с. 2, еп. 4
00.00 "Бетовен става известен" /п./ комедия, семеен (САЩ, 2008)
02.00 "Бруклин 99" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Домашен арест" - сериал, с. 4
04.00 "ФейсБог" /п./ - сериал

18.45

20.50
21.00

23.15

00.45

03.15

Íîâà òåëåâèçèÿ

bTV Cinema
05.30 "Най-добрите холивудски режисьори" - рубрика
06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал, с. 8, еп. 11, 12
08.15 "Х-Мен началото: Върколак" - фан-

Времето
Днес ще се задържи хладно за периода. Облачността ще е променлива, позначителна следобед над Източна България и планинските райони и главно там
ще има превалявания от дъжд. Минимални температури между 4° и 9°, в София
около 4°; максимални между 15° и 20°,
в София - около 15°. Над Черноморието облачността ще е променлива, по-значителна около и следобед, на места със слаби
валежи. Ще духа до умерен, предимно северен вятър. Максималните температури ще са между 18° и 21°. Температурата на морската вода е от 14° на места по северното, до 20-21° по южното
крайбрежие. Вълнението на морето ще бъде 2 бала. Над планините облачността ще е по-често значителна. На повече места в
следобедните часове ще има слаби валежи от дъжд, над 17001800 метра - от сняг. Ще духа до умерен запад-северозападен
вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е около 10°,
на 2000 метра - около 3°.
НИМХ/БТА

тастика, екшън, приключенски
(САЩ, Великобритания, 2009), в
ролите: Хю Джакман, Лив Шрайбър, Райън Рейнолдс, Дани Хюстън,
Кевин Дюранд, Доминик Монахан,
Тейлър Кич и др.
"Костюмари" - сериал, с.8 еп.1, 2
"Шпионски игри" - екшън, трилър,
криминален (САЩ, Германия, Великобритания, Япония, Франция,
2001), в ролите: Робърт Редфорд,
Брад Пит, Катрин Маккормак, Стивън Дилейн, Лари Бригман, Мариан
Жан-Баптист, Шарлот Рамплинг
"Музата" - комедия (САЩ, 1999), в
ролите: Албърт Брукс, Шарън Стоун, Анди Макдауъл, Джеф Бриджис,
Сибил Шепърд, Лоренцо Ламас,
Дженифър Тили и др.
"Първият удар на Джеки Чан" екшън, комедия (Хонконг, 1996), в
ролите: Джеки Чан, Джаксън Лу,
Ани Ву, Бил Тънг, Юрий Петров,
Нонна Гришаева и др.
"Аз, те и Лара" - комедия (Италия,
2010), в ролите: Карло Вердоне,
Лаура Киати, Марко Гуаданьо, Роберто Збарато, Ангела Финокиаро
"Като на кино" - предаване за кино
"Умирай умно" - екшън, комедия
(САЩ, 2008), режисьор Питър Сигъл, в ролите: Стив Карел, Ан
Хатауей, Алън Аркин, Дуейн Джонсън, Тери Крюс, Дейвид Кекнър,
Бил Мъри, Патрик Уорбъртън, Маси
Ока, Нейт Торънс и др.
"Умирай умно 2: Брус и Лойд се
развихрят" - екшън, комедия (САЩ,
2008), режисьор Гил Джънгър, в
ролите: Маси Ока, Нейт Торънс,
Джейма Мейс, Марика Доминчик,
Лари Милър и др.
"Петдесет нюанса по-тъмно" - драма, романтичен (САЩ, 2017), в
ролите: Дакота Джонсън, Джейми
Дорнан, Ким Бейсингър, Ерик Джонсън, Бела Хийткът, Робин Лий, Фей
Мастерсън, Люк Граймс, Елоиз Мъмфорд и др. [14+]
"Да готвиш с любов" - романтичен, комедия (тв филм, САЩ, Канада, 2018), в ролите: Али Либърт,
Брет Далтън, Джанет Кидър, Кимбърли Състад и др.

05.20
06.00
09.30
12.00
12.30

"Пресечна точка" /п/
"Здравей, България"
"На кафе" - предаване на NOVA
Новините на NOVA
"Една жена" - сериал

13.30
15.00
16.00
16.10
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.30
23.30
00.00
01.00
01.40
02.30
04.00

"Ти си моята съдба" - сериал
"Не ме оставяй" - сериал
Новините на NOVA
"Пресечна точка" - публицистично
шоу
"Семейни войни" - тв игра
"Голямото преследване" (премиера) - телевизионна игра
Новините на NOVA
"С река на сърцето" - сериал,
сезон 1
"Игри на волята: България" (премиера) - риалити, сезон 4
"Дяволското гърло" - сериал, сезон 1
Новините на NOVA
"Военни престъпления: Лос Анджелис" - сериал, сезон 7
"Черният списък" - сериал, сезон 1
"Домът, в който си роден, е твоята
съдба" - сериал
"Не пускай ръката ми" - сериал
"Песента на живота" - сериал
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06.30 "В кадър"
07.00 "Гейм, сет, любов" - романтичен
филм с уч. на Кристин Проспери,
Силвия Грейс Крим, Дейл Мос /п/
09.00 "С вкус на любов" - семеен филм с
уч. на Линдзи Морган, Патрик Фабиан, Шерилин Фен и др. /п/
11.00 "Дароу и Дароу" - мистери с уч. на
Кимбърли Уилямс, Уенди Малик,
Том Кавана, Лила Фицджералд,
Баркли Хоуп и др. /п/
12.50 "А дано, ама надали" - романтична
комедия с уч. на Чарлийз Терон, Сет
Роугън, Анди Съркис, Лиса Кудроу,
О'Шей Джаксън Джуниър /п/
15.20 "Представи си това" - комедия с уч.
на Еди Мърфи, Мартин Шийн, Яра
Шахиди, Томас Хейдън Чърч, Рони
Кокс, Никол Ари Паркър и др. /п/
17.30 "Трите хикса" - екшън с уч. на Вин
Дизел, Ася Аргенто, Мартон Чокаш,
Самюел Джаксън, Дани Трейо, Томас Иън Грифит и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението: Маями"
- сериал, сезон 10
21.00 "Принцът" (премиера) - екшън с уч.
на Брус Уилис, Джон Кюсак, Джейсън Патрик, Джесика Лаундс, Фифти Сент и др.
23.30 "От местопрестъплението: Маями"
- сериал, сезон 10 /п/
00.30 "Блейд Рънър 2049" - екшън-фантастика с уч. на Харисън Форд,
Раян Гослинг, Ана де Армас, Дейв
Баутиста, Робин Райт, Джаред Лето, Марк Арнолд и др. /п/

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 180
Бакара. Салака. "Атомал". Монета. Епитет. Капела. "В атака". "Катина". Макара. Работа. Обанел
(Теодор). Пелени. Сепаре. Камера. Етанол. "На
мама". Тарама. Амарал (Тарсила). "Малини". Маниса. Аморим (Енрике). Оливин. "Милана". Тирана. Италик. Билини. Камина. Акинет. Иванов (Трифон). "Амилан". Лирика. Колики. Лобода. Идомар. Карате. Локали. Барака. "Бабата". "Тимора". Малимо. Илитон. Нотара (Константин). Етанал. Емитер. Мебели. "Холера". Хамали. Аланин.
"Нинета". Паника. Минима. Минога. "Онорин". Секири. Намеса. Танака (Хиити). Кораби. Романо
(Рей). Горана. Аронов (Арон). Вокали. Манила.
"Натали". Балада. "На Лора". Радика. Далида (Йоланда). АДИДАС. Дикова (Маргарита). Кимоно.

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.
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Под мотото "Имена от
бъдещето" цигуларката
Йоанна Русева ще гостува заедно с пианиста от
Франция Гийом Венсан. В
програмата на концерта
на 26 септември в Градската художествена галерия във Варна са творби
основно от френски и
български композитори.
Европейският музикален фестивал във Варна
по традиция включва във
всяко свое издание изяви на млади обещаващи
имена, които тръгват по
музикалните сцени по
света. Тази година меломаните ще видят развитието на една млада цигуларка, която спечели
сърцата им на миналогодишното издание на фестивала. Акцент е 100-годишният юбилей на корифея на музикалния модернизъм Лазар Николов. ç

Драматичният театър
"Рачо Стоянов" отбелязва
на 10 октомври 77 години
от първия премиерен
спектакъл, изигран на
габровска сцена. Първите
77 билета, закупени от
театралната каса, ще
бъдат по 7 лева - за
77-ия сезон.
За честването е поканен спектакълът "Майстори" по пиесата на патрона Рачо Стоянов с режисьор Асен Шопов. Продукцията е на Драматичния
театър "Н. О. Масалитинов" - Пловдив, а спектакълът е на 10 октомври
от 19.00 ч.
Пиесата е класика в
българската драматургия,
тъй като разглежда темата
за красотата, творческата
сила и вдъхновението,
преплетени в неотделима
цялост. Присъства и
дълбоко залегналият

мотив в българския бит за
жената, чиято красота и
добродетел се превръщат
във вдъхновение за твореца, но и се жертва в
името на творението. Със
своята проницателност и
фин усет Рачо Стоянов
съчетава в "Майстори"
паметта на възрожденско-

то минало с модерната
личност, която излиза от
властта на рода и сама
направлява изборите в
живота си.
Пиесата има съвременен прочит с актьорите
Константин Еленков и
Явор Бахаров. Те влизат в
ролята на двамата дърво-

Цигуларят Минчо
Минчев, пианистът Людмил Ангелов и диригентът
Емил Табаков ще сложат
началото на поредица от
концерти в зала "Сливен"
на 30 септември от 18.30
ч. с творби на Моцарт/
Уилби и Бетовен. Има
заявка за един цветен и
богат музикален календар,
в който ще има разнообразна музика, различни
изпълнители, като ще
преобладават българските
артисти.
Общо осемнадесет ще
са музикалните събития

през новия сезон, значително повече от предходната година. Четиринадесет са концертите, от
които девет ще бъдат
симфонични и четири
камерни. Четири от концертите са от цикъла
"Млада Европа" с талантливи дарования от различни консерватории и
музикални училища.
Първият е на 16 декември, в навечерието на
Коледа, под палката на
младия диригент Симон
Павлов, който е родом от
Сливен. ç

Áàùà è äúùåðÿ Èâàí è Íèíà Ðóñåâè ïðåâçåìàò
àðò ãàëåðèÿ „Âåæäè“
Реномираната столична арт галерия
"Вежди" представя изложба живопис и
скулптура на Нина Русева и Иван Русев,
наречена "Две поколения".
Дъщеря и баща показват във ВИП арт
пространството на ул. "Симеоновско шосе" 97 някои от новите си творби. Експозицията ще бъде открита на 28 септември от 18.00 ч. Младата художничка Нина
Русева се представя с 19 живописни творби под надслов "Лодките", а скулпторът
Иван Русев - с 6 произведения от серията "Храмове". Арт галерия "Вежди" е впечатляващо пространство за представяне
на изявени творци и за подкрепа на млади таланти. За по-малко от година от откриването й досега тук бяха показани
експозиции с творби на някои от найизвестните български художници.
Нина Русева е талантлива художничка, с ярък и запомнящ се стил. Нейните
картини са вдъхновяващи, със силни и
чисти тонове, цветът не е само изразно
средство, а своеобразна философия за
живота. ç



Òðèìà äîàéåíè îòêðèâàò òâîð÷åñêèÿ
ñåçîí íà Ñèìôîíè÷åí îðêåñòúð - Ñëèâåí

резбари, съревноваващи
се в майсторството си, но
и за сърцето на любимата
Милкана (Мария Сотирова). Асен Шопов е един от
доайените на българския
театър, който отново се
завръща към пиесата
"Майстори", но с нова
гледна точка към нея. ç

Íàêðàòêî

Легендата София Лорен
навърши 88 години
Прекрасна, усмихната, с
живот като в роман: на 20
септември голямата актриса София Лорен навърши
88 години. Италианската
държавна телевизия Rai 1
й отдава почит с новия документален филм на Марко
Спаньоли "София!". Той
разказва за многото лица
на Лорен - дивата, съпругата, майка. София е жена
със стоманен характер, която от бедния неаполитански
квартал "Поцуоли" завладява света с красота и талант.
Незабравима е с филмите
"Брак по италиански", "Вчера, днес и утре", "Слънчогледи", "Един особен ден",
Нейният ментор е Виторио
де Сика, под чието ръководство печели "Оскар" за найдобра актриса във филма
"Чочарка" (1962).

Музеят „Прадо“
публикува списък с
творби, конфискувани
през Гражданската война
Мадридският музей "Прадо"
публикува списък с 25
творби, конфискувани през
Испанската гражданската
война от 1936 до 1939 г. и
обяви изследователски
проект, който може да доведе до реституцията им,
предаде Ройтерс. В списъка
са картини на фламандеца
Ян Брьогел Младия и на
испанския импресионист
Хоакин Сорола. Целта е
творбите да бъдат изследвани, да проверят историята
им и условията, при които са влезли в колекцията
на "Прадо". Да се установи
дали в музея има и други
конфискувани творби. Резултатите от изследването,
ръководено от професора и
експерт по културно наследство Артуро Колорадо, се
очакват през 2023 г.

