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ПЕТЪК-СЪБОТА

НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

В 4:00 часа сутринта на 25 октомври (събота
срещу неделя)
връщаме часовника с един час
назад. 4:00 часа става 3:00.
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Проф. Георги Михайлов

"Явлението COVID19 поставя отпечатък в
цял свят и не само в
здравен аспект. То се отразява с изключителна
сериозност на всички
сфери, на икономическия и обществения живот. Поради всички тези причини напълно неразумно е да се правят
призиви "да не се политизира" проблемът
COVID-19.
Това заяви депутатът
от ПГ на "БСП за България" проф. Георги Михайлов на инициирания
от БСП в пленарната зала дебат за здравната
политика на България
в условия на пандемията от COVID-19.
Проф. Михайлов бе
категоричен: "Предложението на БСП е ясно и
точно - нека се придържаме към доказаните
държавнически решения, за да бъдем максимално полезни в този
момент на гражданите.
В срок до един месец
Министерският съвет да
актуализира и приведе
в действие Националния план на Република
България за готовност
при пандемия", заяви
социалистът.
<3
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ЕРБ излъга стотици хиляди български родители за детските надбавки, като заложи
в бюджета за догодина те да се получават само 12 месеца. След края на 2021 г.
отново се връща условието подпомагане
да има за семейства с доход под определена граница. Изненадата със срока на
действие на универсалната добавка е заложена в параграф 10 на законопроекта
за бюджета. И премиерът Бойко Борисов, и социалният министър Деница Сачева проглушиха ушите на народа с хвалбите си, че за в бъдеще няма да гледат
доходите на родителите при отпускането

на детски надбавки, "защото всички деца
били с равни права", но премълчаваха
факта, че ще ги въведат само за една година. Според данните сега надбавки получават 572 хил. деца. През 2021 г. те ще
са 1.26 милиона, а през 2022 г. децата,
предвидени да получават помощи, отново
намаляват и вече са 491 хил. заради подоходните критерии. Размерът на детските остава без промяна - за семейство с
едно дете е 40 лв., за две деца - 90 лв., за
три - 135 лв., за четири - 145 лв., като за
всяко следващо дете в семейство помощта
расте с 20 лв.
<4

София. Вторият международен фестивал за научно-техническо творчество за деца и младежи "От Винта!" се състоя в
Руския културно-информационен център. Във фестивала участват млади инженери от Русия, България, Сърбия, Румъния,
Украйна, Турция, Гърция, като някои от тях се включват онлайн. Представят се училищни и студентски проекти в областите
- авиация и космонавтика, транспорт и машиностроене, ИТ технологии и изкуствен интелект, екология и селско стопанство, корабостроене.
Снимка Пресфото БТА

ÑÏÎÐÒ

ÑÂßÒ

Íàä 1 ìèëèîí
çàðàçåíè
ñ êîðîíàâèðóñà
â Èñïàíèÿ

Испания стана първата страна от ЕС с
повече от един милион заразени, след
като вчера беше съобщено за нови 16
973 случая на COVID-19. Така от
началото на епидемията са се заразили
1 005 295 души. Само САЩ, Индия,
Бразилия, Русия и Аржентина са съобщили за по-голям брой инфектирани.
Същевременно в Румъния е отчетен
рекорден брой новозаразени с коронавирус за денонощие - 4902 души, и
рекорден брой починали - 98 души. < 13

Ãðèãîð
Äèìèòðîâ
èãðàåë ïî-ñèëíî
â çàëà

Григор Димитров се чувства добре,
когато играе в зала. 29-годишният
българин, който е поставен под номер
4 в схемата в Антверп, отстрани
испанеца Пабло Андухар след обрат с
4:6, 6:3, 6:4 и се класира за третия
си четвъртфинал за годината след
тези в Акапулко и Рим. "Мисля, че
просто останах в мача по много добър
начин. Това се дължеше на моя опит
да играя на закрито", каза Димитров,
< 14
цитиран от сайта на АТР.

Íàé-íàêðàÿ,
àðìèÿòà
ñå âðúùà
â Ñîôèÿ
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огато човек учи
драматургия, вижда
и други неща,
които, така да се
каже, подпомагат наратива. Например Средиземноморският филмов
институт (MFI) прави
своите семинари на
няколко острова в Гърция
- Нисирос, Самос и Родос
(много български сценаристи и режисьори са
минали през тази впечатляваща програма).
Впечатляващото не е
морето, калмарите и
октоподите, на които
толкова им е скучен
животът, че сами отиват
на масите на туристите и
местните. Впечатляващото
е, че на всеки остров
има гарнизон на гръцката
армия. Когато попитах
един гръцки офицер защо
са там (за гръцките
военни това е ад - да са
на острова), той сподели:
"Щом има армия на
острова, значи има
Гърция, значи има свобода". Когато започна
умишленият натиск към
Гърция от страна на
Турция чрез бежанците,
точно тези гарнизони
спасиха националната
сигурност. Офицерите и
войниците - на първа
линия. У нас няма тази
сигурност. Как, по дяволите, изчезна българската
армия от София? Към
този момент нямаме нито
едно боеспособно поделение в рамките на столицата. Защо? Някой знае
ли дали има столица в
света без боеспособен
гарнизон? София! Десетки
мръсници бяха забъркани
в едно чудовищно дело.
Трябваше да бъде премахната армията от
столицата, за да се
заграбят имотите, които
не са частна собственост,
а собственост на армията. На тях виждаме
прекрасни комплекси,
чиято цена е равна на
цялото превъоръжаване
на армията днес. Плевнелиев ще ви обясни найдобре. Той знае. След
обявяването на Съединението в Пловдив (1885)
никой не е очаквал, че
сърбите ще нападнат
православните си братя,
и затова войската ни е
била на турската граница.
По време на Междусъюзническата война никой не
е очаквал, че румънската
армия ще влезе през
Оряхово, за да стигне
до София. < 2
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ÅÊ çàïëàøè Áúëãàðèÿ ñ íàêàçàòåëíà
ïðîöåäóðà çà ò. íàð. çëàòíè ïàñïîðòè
Еврокомисарят по правосъдието Дидие Рейндерс предупреди
вчера, че ЕК може да предприеме наказателна процедура срещу България, ако прецени за необходимо и ако нашата страна
не промени Закона за българското гражданство в частта за
т. нар. златни паспорти, съобщи
БТА. Рейндерс отбеляза пред Европейския парламент, че Комисията е изпратила писмо до България по този повод. Еврокомисията очаква отговор от българските власти в срок от един месец. Предприемането на наказателни процедури е крайна мярка, която се прилага след дълго-

Дидие Рейндерс

годишни политически преговори,
отбеляза Рейндерс. Европейски-

те ценности не са за продан, за
съжаление, това не е очевидно

във всички държави, добави той.
Законодателството на България,
Кипър и Малта позволява срещу
инвестиции между 800 000 и два
милиона евро да бъде издаден
паспорт на чужденец. ЕП днес призова за отмяна на тези схеми,
както и на възможностите за предоставяне на право на пребиваване срещу инвестиции. По данни
на ЕК в ЕС 19 държави прилагат
схеми за предоставяне на право
на пребиваване срещу инвестиции - България, Хърватия, Кипър,
Чехия, Естония, Франция, Гърция,
Ирландия, Италия, Латвия, Малта,
Нидерландия, Полша, Португалия,
Словакия, Испания. ç

Ïðîô. Àíãåëîâ: Îñòúð íåäîñòèã íà
ìåäèöè â áèòêàòà ñðåùó COVID-19
Çà èçìèíàëîòî äåíîíîùèå ñà ïî÷èíàëè 29 äóøè íàé-ìíîãî çà åäèí äåí îò íà÷àëîòî íà ïàíäåìèÿòà
Най-големият проблем,
пред който сме изправени
в момента, е свързан с
медиците на първа линия.
Всички те са изморени,
голяма част от тях са
заразени, а някои са и в
реанимация. Имаме нужда
от помощ. Виждаме решението в активното участие
на лекарите от доболничната помощ. Медиците в
болниците работят 24 часа
в денонощието, 7 дни в
седмицата - за всички нас.
Ще проведем срещи с
ректорите на медицинските
университети, за да обсъдим възможността студентите шести курс да помагат
и това да им се признава
за стаж, заяви министърът
на здравеопазването проф.
Костадин Ангелов на седмичния брифинг на здравните власти за развитието
на пандемията. За изминалото денонощие са починали 29 души - най-много за
един ден от началото на
пандемията. Другите негативни рекорди за последното денонощие са - новите
случаи са 1 472 от направе-

ни 8738 PCR теста, което е
16.8%. Активните случаи са
14 689. 1732 души са
хоспитализирани, от тях 107
в интензивни отделения. Ще
настоявам кметовете в
общините, в които има
сериозен недостиг на
медицински специалисти, да
организират срещи и да се
осигури помощ от страна на

медиците от доболничната
помощ, каза още министърът.
Главният държавен
здравен инспектор доц.
Ангел Кунчев обяви, че
България е на 9-о място по
смъртност на пациенти с
COVID-19 в Европейския
съюз и на 22-ро - по
заболеваемост. Не може

да се каже, че има териториална закономерност в
разпространението на
вируса. При хоспитализираните няма особена
промяна. Процентът на
хората с положителни
проби, нуждаещи се от
лечение, е идентичен с
този от миналата седмица,
допълни доц. Кунчев. ç

Íàé-íàêðàÿ,
àðìèÿòà ñå
âðúùà â Ñîôèÿ
От стр.1
Грешките винаги са били едни и същи - няма войска в
София. Само преди 20 години имахме съвсем различна
представа за отбраната и сигурността. Тогава някак си звучеше музиката от Удсток любов и никаква война... на
Запад. Това е минало. Ковид
да тръшне идеолозите на предателството към армията!
Днес трябва да се мисли за
прагматичните реалности. София не може без боеспособна армия. И новината, пристигнала от Каракачанов, е хубава. "Едно от нещата, които
бяха решени, е да се направи още една група от армейските Специални сили на територията около София. Мисля, че беше направено доста, но това не може да спре,
то трябва да продължава", заяви той покрай празника на
парашутистите. Каракачанов
обясни, че специалните сили
са първите, които ще се наложи да реагират, ако някой
се опита да създаде война
на територията на България.
Добро начало, защото тук
трябва нов гарнизон - истински, по американски образец
- поделение, военен град,
стимули за бъдещето на войниците. Всичко! До този момент Министерството на отбраната винаги се е разглеждало като източник на безотчетен поток на пари към
партиите - сделки без логика, смазване на Генералния
щаб, унищожаване на Ракетни войски, убийство на ВВС,
на Сухопътни войски, смразяваща доминация на цивилни над военнослужещи. Няма
лошо, всеки заслужава заплатата си, но народът трябва
да каже дали иска армия, или
цивилно министерство. Каракачанов няма как да реши
всички проблеми, натрупани
през последните 30 години.
Няма как. Но това негово решение е част от хубава стратегия: финансовите стимули,
превъоръжаване чрез вдигане на ВПК, са повече от добра новина за България. София трябва да се радва. Армията се връща!
Емил СПАХИЙСКИ
От в. "Труд"

Óäúëæàâàò âàëèäíîñòòà íà èçòè÷àùèòå äî 31 ÿíóàðè 2021 ã. äîêóìåíòè
Управляващите от ГЕРБ ще
предложат промяна в Закона за
извънредното положение, с която с 6 месеца се удължава срокът за подмяна на лични документи, които изтичат до 31 януари 2021 г., съобщи депутатът
от ГЕРБ Красимир Ципов на брифинг в парламента.
До края на тази година изтича срокът на валидност на голям
брой лични карти и паспорти, съответно предстои тяхната подмяна. Това означава, че на голям
брой граждани ще им се наложи

да ги подменят в усложнена обстановка. С цел да избегнем риска от разпространяване на заразната болест и да запазим живота и здравето на служителите
на МВР предлагаме тази промяна, обясни Красимир Ципов, цитиран от БГНЕС.
Досега гратисният период от
6 месеца важеше за документите, които изтичат до 31 октомври тази година. Промяната ще
засегне над 400 хиляди български граждани.
По информация на Ципов през

летните месеци юни, юли и август пък са били издадени над
381 хиляди лични карти, над 181
хиляди паспорта и над 201 хиляди шофьорски книжки.
Депутатът припомни още, че
общо 48 страни са признали българските документи с изтекла валидност.
Това важи и за чуждите граждани, които пребивават на територията на България, а заради
усложнената обстановка нямат
възможност да пътуват до държавата си произход. ç
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Îáùåñòâåíèòå ìåäèè ñà îáñåáåíè îò óïðàâëÿâàùèòå, àëàðìèðàò îò ëåâèöàòà
В Декларация от името
на ПГ на "БСП за България", оповестена в НС от
говорителя на групата
Александър Симов, се
казва: "За втори път в
рамките на 2 години ГЕРБ
предизвиква криза в БНР.
За втори път една от
последните останали
свободни медии е хвърлена
в хаос, а директорът Андон
Балтаков поиска да бъде
освободен от поста си,
защото Министерството на
културата изключително
арогантно не се е съобразило с предложенията на
хората от радиото за
промените в Закона за
радиото и телевизията.
Това вече е целенасочена
атака срещу БНР. На Боил
Банов явно БНР му пречи,
защото няма как да си
обясним по друг начин
явното пренебрегване на
позиции и тоталното
неглижиране на мнението
на професионалистите.
Още по-смущаващ е
фактът, че с промените в
Закона за радиото и
телевизията буквално се
слага намордник на БНТ и
БНР. Излъчването на
тишина в ефир вече получава юридическа маска и

Георги Свиленски

се превръща в правителствена цензура. Ние не
приемаме отмяната на
фонд "Радио и телевизия" в
скандалните ви промени.
Това е пети опит за премахването му. Според
новата ви идея СЕМ става
администратор на парите
за БНТ и БНР. Така давате
власт на един орган, който
отдавна блести със своята
некомпетентност и завидно
слагачество. Промените в
този закон се извършиха
абсолютно на тъмно,
непрозрачно, а работната
група по него заседаваше
в условията на абсолютна
секретност. Така и никой не
разбра кой е автор на

предложенията, какво се
цели с тях и какво е мнението на журналистическата гилдия. Точно този стил
на работа и управление е
генератор на кризите в
обществените медии.
Още по-арогантен е
фактът, че властта си
позволява и да фалшифицира писмо на директора
на БНР, писано за друг
законопроект, като го
пришие към собственото
си недоносче. Как да
наречем това? Това е
пълно обсебване на БНТ и
БНР за интересите на
управлението.
БСП винаги е стояла на
диаметрално противопо-

ложна позиция. Още преди
две години имахме предложение, което да направи
фонд "Радио и телевизия"
наистина работещ, за да
гарантира реална независимост на БНТ и БНР от
властта. Това предложение
обаче така и не стигна до
пленарната зала.
Ние сме били критични
към действията на Андон
Балтаков, към СЕМ и към
всеки друг, който си е
позволявал да нарушава
принципите на свободата
на словото. В случая
обаче категорично се
присъединяваме към
искането за оставката на
Боил Банов. Той отдавна е
загубил доверието на
българското общество.
Своята отговорност трябва да носи и всеки, който
е взел участие в този
процес на тъмно по
овладяването на националните медии от силните
на деня и слагането на
маска на свободното
слово.
Спрете гаврата с БНТ,
БНР, достойните журналисти в тях, както и с цялото
българско общество",
завърши Александър
Симов. ç

Åðìåíêîâ: Ïðåêèÿò èçáîð äàäå íàé-ÿñíà îöåíêà íà íàïóñíàëèòå ÁÑÏ äåïóòàòè
"Когато седем души напускат парламентарна група
от над осемдесет човека,
трудно може да се говори,
че няма общ език в партията. Трима от тях са еманация на синдрома "15/15", мутирал през 2017 г. в "10/10".
Те са били на 10-о място в
листата по места. Трима от
тези седем са били членове на Изпълнителното бюро,
както и членове на Националния съвет, двама от тях кандидати за председател на
партията. Партията даде своята оценка за тях на прекия
избор на председател. Хората ги оцениха." Това заяви народният представител от
"БСП за България" Таско Ерменков пред БТВ. Той допълни, че ако са имали морал и принципи, е нямало да
напуснат. "Те са влезли заради БСП и заради програ-

мата й. Четири години парламентарната група на БСП
защитава своята програма,
стана алтернатива, носи
всички удари от това, а ти
се отказваш от парламентарната група, но не напускаш
парламента, за да продължиш да си депутат. Това е
въпрос на морал", подчерта
Ерменков. Социалистът изрази надежда, че както Германия е застанала в защита на своя интерес и е пос-

тавила въпроса за "Северен
поток 2", защото той е жизнено необходим за икономическото развитие на Германия, така и българските управляващи трябва да отстояват националния интерес по
отношение на "Турски поток"
и на АЕЦ "Белене". Той посочи, че единственото, което
може да попречи на реализация на АЕЦ "Белене", е недалновидна политика от
страна на българското правителство: "С условията, с които в момента се разглежда
този проект, трудно може да
бъде реализиран. Няма атомна централа в света, изградена без участие на държавата. Ако правителството не
вземе мерки, след 10 години страната ще остане без
електроенергия." Народният
представител припомни, че
БСП стои твърдо зад двата

проекта. "В последните 10 години ГЕРБ успяха да провалят всички големи енергийни проекти. Надявам се да
са се поучили. Ако се провежда нормална, национално отговорна политика, тези
проекти ще се реализират",
бе категоричен Ерменков.
"Критичният доклад на
Европейската комисия за
енергийния план на българското правителство е поредният шамар, който Европейският съюз нанася върху правителството на Борисов. За
пореден път Борисов се прави на Андрешко пред ЕС не да постави принципно
фактите на масата, а се опитва да се гъне и промуши
между изискванията на ЕС,
за да получи едни пари и да
ги изхарчи по начин, по който му харесва", завърши Таско Ерменков. ç

Събития
” 1893 г. - В Солун се създава
Българо-македонският комитет бъдещата Вътрешна македоноодринска революционна
организация (ВМОРО).
” 1943 г. - Втората световна
война: в концентрационния
лагер Освиенцим избухва
женско въстание, което е
потушено и са разстреляни
всички участнички.
” 1946 г. - Общото събрание
на ООН е свикано за първи път
в Ню Йорк.
” 1983 г. - Ливанска гражданска война: ислямски терористи
взривяват казарма с американски миротворци в Бейрут, като
загиват 241 военни; същата
сутрин е ударена и френска
казарма, като загиват 58
военни.
” 2002 г. - Започва кризата
със заложниците в Театъра на
Дубровка, Москва - по време на
мюзикъла "Норд-ост" 41
чеченски бунтовници взимат
около 800 заложници, освободени след 3 дни от силите за
сигурност, при което загиват
около 130 от тях.

Родени
” 1904 г. - Светослав Рьорих,
руски художник
” 1905 г. - Феликс Блох,
швейцарски физик, Нобелов
лауреат
” 1920 г. - Джани Родари,
италиански писател
” 1928 г. - Александър Танев,
български композитор
” 1929 г. - Христо Нейков,
български художник, ректор на
ВИИ "Николай Павлович",
председател на СБХ и народен
представител
” 1938 г. - Рени Цанова,
български юрист
” 1940 г. - Пеле, бразилски
футболист
” 1959 г. - Атанас Комшев,
български борец
” 1961 г. - Андони Субисарета,
испански футболист

Починали
” 42 пр.н.е. - Марк Юний Брут,
римски сенатор
” 1893 г. - Александър I
Батенберг, княз на България
” 1986 г. - Лино Вентура,
френски киноактьор
” 1993 г. - Елена Николай,
българска оперна певица
” 2004 г. - Тодор Цонев,
български художник карикатурист
” 2008 г. - Димитър Киров,
български художник

Ïî èäåÿ íà ÁÑÏ áå çàäåéñòâàí Íàöèîíàëíèÿò ïëàí çà ãîòîâíîñò ïðè ïàíäåìèÿ
По настояване на БСП парламентът прие да се актуализира и приведе в действие Националният план за готовност при пандемия от 2006 година. Правителството трябва
да изпълни това решение в рамките на месец. "На първо
място трябва да определим характеристиката от чисто медицинска гледна точка на тази инфекция. От началото на
пандемията са събрани достатъчно много данни и характеристики за тази инфекция", каза депутатът от левицата
проф. Михайлов. По отношение на здравните и ограничителните мерки в условията на епидемията той припомни,
че именно благодарение на ПГ на "БСП за България" са
били определени точните параметри на въведеното през
март извънредно положение и необходимостта всички мерки,
свързани с него, да бъдат гласувани от Народното събрание. "Първо - противоепидемични мерки, включващи гра-

ничния контрол, придвижване в рамките на територията на
страната и в населените места, определяне на възможности за контакти на обществени места, правила за карантиниране. На второ място - обслужването на пациенти,
съмнителни или с доказана COVID-19 инфекция, което да
включва участието на цялата болнична мрежа, готовност
на инфекциозните отделения в страната, мястото на специализираните болници в решаването на проблема, участието на общопрактикуващите лекари в медицинския триаж, както и на създаване на диагностична мрежа от лаборатории и решаване на проблемите на пациентите с хронични заболявания. На трето място - мерки в защита на
медицинския персонал при работа в епидемична обстановка", очерта депутатът от левицата. Той обърна внимание, че в страната отдавна е създаден план за действие

при пандемия - приет от Министерския съвет още през
2006 г. и препотвърден след 10 години. "За съжаление, в
самото начало беше създаден Националният оперативен
щаб, който буквално изтика пред нацията няколко души,
отговорни и ентусиазирани лекари, които обаче бяха принудени да отговарят на въпроси, далеч надхвърлящи техните възможности. Вниманието се насочи върху други личности, но не и върху Министерския съвет, който е отговорен за оперативното управление на страната. Вместо това
бяха взимани експресни, половинчати, често противоречащи си и често променяни в рамките на часове решения.
Нацията бе заредена от недоверие към такъв вид управленски решения и това е една от основните причини за
сериозното напрежение в момента", коментира Георги Михайлов. ç

ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ

23.10.2020 ÇÅÌß

4

Ñ Áþäæåò 2021 ÃÅÐÁ çàâåùàâàò íà ñëåäâàùèÿ
êàáèíåò òðóäíà çà èçïúëíåíèå ïëàí-ñìåòêà
Îòïàäàíåòî íà ïîäîõîäíèÿ
êðèòåðèé çà äåòñêèòå íàäáàâêè
å çàëîæåíî ñàìî çà 2021 ã.
Планираната разлика
между приходите и разходите за 2021 г. е 4,88 млрд.
лв. (3,9% от БВП), което
прави повече от 10 млрд.
лв. общо за тази и следващата година, които се
водят "кризисни".
Ще има втора актуализация на държавния
бюджет за тази година.
Това става ясно от официалните проекти на правителството за актуализация
на Бюджет 2020 г. и за
Бюджет 2021 г., публикувани от Министерството на
финансите. Причината за
промяната в параметрите
е огромният бюджетен
дефицит, заложен за 2020
г. в размер на 5,2 млрд.
лв. (4,4% от БВП). Мотив
за голямата дупка в
хазната е неизпълнение
на неданъчните приходи с
900 млн. лв., както и
завишаване на разходите
с 840 млн. лв. Близо 766
млн. лв. ще отидат за
различни разплащания по
бюджета на МРРБ. Припомняме, че през април
разчетите вече бяха
актуализирани и в тях бе
заложен дефицит от 3,5
млрд. лв. Управляващите
планират да съберат
актуализираните през
април данъчно-осигурителни приходи в размер на
почти 35 млрд. лв. и не
очакват да има изоставане на постъпленията от
ДДС и акцизи, които
търпят сериозно отражение заради пандемията и
леко свитото потребление
и нарастваща безработица. В последната година
от мандата си (2021 г.)
ГЕРБ завещават на следващия кабинет трудна за
изпълнение план-сметка.

Планираната разлика
между приходите и разходите за 2021 г. е 4,88 млрд.
лв. (3,9% от БВП), което
прави повече от 10 млрд.
лв. общо за тази и следващата година, които се
водят "кризисни".
Друг любопитен момент
от разчетите е заложеното
ниво на държавния дълг до
края на 2023 г. - 38,9 млрд.
лв. Заедно с дефицита,
тази сума също буди въпросителни, защото от
таблиците към законопроекта на бюджет се вижда,
че през 2022 г. ще отпаднат
голяма част от социалните
придобивки, които сега
премиерът Бойко Борисов
горещо рекламира. Става
дума за детските добавки
за всяко семейство (ще
бъдат върнати подоходните
критерии за детските
надбавки), ваучерите за
храна за пенсионерите и
други. Според данните сега
надбавки получават 572
хил. деца. През 2021 г. те
ще са 1.26 милиона, а през
2022 г. децата, предвидени
да получават помощи,
отново намаляват и вече са
491 хил. заради подоходните критерии.
Сериозният бюджетен
дефицит е факт в разчетите,
въпреки че за догодина е
планиран сериозен ръст на
приходите - близо 2 млрд.
лв. През 2021 г. се очаква
държавата да събере 47,6
млрд. лв. Разходите възлизат на 52,5 млрд. лв.
От МФ отчитат, че глобалната пандемия от COVID19 поставя в невъзможност
финализирането на процеса
по изготвянето на реалистична средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г.

Бюджетът е разчетен
при ръст на БВП от 2,5%
за 2021 г. За текущата
година се очаква спад от
3%. От МФ очакват, че
през 2022 г. икономиката
ще порасне 3%, а през
2023 г. - с 3,2%. За сравнение прогнозата за БВП
на ЕК за следващата
година е 5,3%. За мотив
от Финансовото министерство посочват, че
повишеното доверие сред
потребителите и нарастването на доходите ще
доведат до растеж на
частното потребление. В
последната прогнозна
година се очаква повисоко нарастване на
публичните инвестиции
поради достигането на
края на периода за
усвояването на европейски средства по програмния период 2014-2020 г.,
както и очакванията за
финализиране на инфраструктурни проекти. Заедно
с процеса на възстановяване на заетостта се
очаква и коефициентът на
безработица да намалее
първоначално до 5,2%
през 2021 г., а през следващите години и до 4,6%,
на което ниво да се
стабилизира. В края на
2021 г. прогнозираме
инфлацията да се ускори
до 2,8%, а средногодишната инфлация до 2,1%,
пише в мотивите към
бюджетния закон.

Минималната работна
заплата ще бъде повишена
от 610 на 650 лв., като се
планира да остане на това
ниво до 2023 г. В бюджетния сектор отново ще има
10% ръст на заплатите. С
30% ще скочат възнагражденията на служителите,
ангажирани на първа
линия с пандемията от
COVID-19. Със 17% ще
бъдат повишени заплатите
на учителите, което ще
струва на хазната 360 млн.
лв. допълнително. Близо 58
млн. лв. ще струва повишението за непедагогическия персонал, с което
общата сума за заплати в
сектора става 417,8 млн.
лв.
Общо за сектор "Образование" държавата ще
отдели 647,7 млн. лв.
повече, отколкото даде за
тази година.
За здравеопазване ще
бъдат отделени 581,1 млн.
лв. допълнително. 375,5
млн. лв. са за медицински
дейности, от които 326,6
млн. лв. за осигуряване
на достъпна, качествена и
своевременна медицинска
помощ на здравноосигурените лица и 48,9 млн. лв.
за медицинските дейности
извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
Предвидени са 75 млн.
лв. за осигуряване на
ваксина за COVID-19.
От 1 януари догодина

минималната пенсия се
увеличава от 250 на 300
лева, а максималната
става 1440 лева при 1200
лева сега. Запазва се
минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани
и тютюнопроизводители 420 лв. Също така се
запазва и максималният
осигурителен доход за
всички осигурени - 3000
лв. През първите три
месеца на 2021 г. е предвидено да продължи
изплащането на допълнителните суми към пенсиите на всички пенсионери
от 50 лв.
2,099 млрд. лв. ще бъде
бюджетът за отбрана
през 2021 г., което е
1,69% от БВП.
За сектор "Социална
политика" с отделени
близо 1,350 млрд. лв.
допълнително, което е
доста повече в сравнение
с предходни години. 607,3
млн. лв. са за активна и
пасивна политика на
труда, в т. ч. 300 млн. лв.
по мярката 60/40.
463 млн. лв. е предвидила държавата за отглеждане на деца. От тази
сума 73 млн. лв. са за
семействата с деца до
14-годишна възраст, при
които родителите не
могат да извършват
дистанционна работа от
вкъщи, и 390 млн. лв. са
за месечните помощи за
отглеждане за всяко дете,
както и за увеличение на
месечната помощ за
отглеждане на деца до 1
г. и целевите помощи за
ученици. 223,1 млн. лв. ще
бъдат дадени за подкрепа
на хората с увреждания.
Предстои проектите за
актуализация на Бюджет
2020 г. и за Бюджет 2021
да бъдат одобрени от
Министерския съвет, а
след това гласувани и в
Народното събрание.ç

Í. Âàñèëåâ: Áþäæåò 2021 å íàé-ïîïóëèñòêèÿò îò âúâåæäàíåòî íà âàëóòíèÿ áîðä
Бюджет 2021 е най-популисткият от въвеждането на валутния борд досега. Раздават се
милиарди, но без да има нужното покритие от приходи, и то
се раздават за сектори, които
не са така пострадали от коронакризата. Така бившият министър на икономиката Николай Василев коментира в ефира на bTV
проекта на държавен бюджет за
следващата година, който бе
публикуван в сряда вечерта. "С
този бюджет в края на третия
кабинет това управление се
превръща в най-популисткото
управление", каза той.
Василев беше категоричен,
че това са разчети на "хора,
които нямат намерение да управляват повече и смятат да ос-

тавят на следващите празна хазна". Според него план-сметката за
догодина няма нищо общо с кризисен бюджет. "Ако догодина се
окаже, че с тези безумни харчове
икономиката порасне с 10%, ще
кажа, че не съм бил прав. Това за
мен е антимодел", добави икономистът. "Някой да вдига заплатите
и пенсиите с огромни проценти в
години на рецесия означава липса на отговорност и представа за
какво става дума. 300 милиона лева изглеждат като нула на фона
на тези милиарди", посочи Василев.
Според него в години на рецесия, каквато е настоящата, икономиката намалява, а бизнесът губи
пари. "В същото време се вземат
пари назаем, за да се изхарчат

предварително преди изборите.
Това не работи така, както те си
го представят. Ще оставят следващия кабинет без никакви възможности да маневрира. Този
бюджет е само предизборен. Не
виждам нищо медицинско в него", категоричен беше Василев.
Той подчерта още, че правителството планира да вдигне държавния дълг с 10 млрд. лв. "Вариантите пред следващото правителство са: да продължи с невероятните дефицити, което означава, че България ще се пързаля надолу като други южни държави; втори вариант - да ореже
много щедрите разходи, което аз
бих предложил, и трети вариант
е да вдигне много данъците, за
да запуши тази дупка", смята бив-

шият министър на икономиката.
За него е странно защо държавата харчи толкова щедро за
публичния сектор, който не е толкова пострадал от коронакризата, а също така е и безкрайно
нереформиран. "Това са стотици
хиляди хора на заплата към държавата, които през 2020 г. си получиха по-високите доходи, а догодина заплатите им пак вървят
нагоре", каза Василев. Според него в разчетите липсват целеви
разходи за здравеопазване, както и подкрепа за бизнеса за преодоляване на икономическите
последици от здравната криза.
"Хвалбата, че България е
единствената държава с бюджетен излишък, се изпари снощи",
каза Василев, визирайки огром-

ния бюджетен дефицит, планиран за тази година (5,2 млрд.
лв.), както и "дупката" в хазната за 2021 г. "За мен финансовата стабилност приключи. Лятото на 2020 година бюджетният излишък приключи. Не зная
как партия от ЕНП с реформистка претенция ще гласува такъв
бюджет - хаотично предизборно раздаване на всички", каза
още Василев.ç
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Хоакин Финикс ще играе
Наполеон Бонапарт
Хоакин Феникс ще
играе император Бонапарт
във филма на Ридли Скот
Kitbag. Названието на
лентата произлизат поговорката: "Всеки войник
носи в раницата си маршалски жезъл", съобщава
Deadline. Филмът е разказ
за живота на Наполеон,
стремежа към власт, сложните отношения с жена му
и единствената истинска
любов - Жозефина.
Ридли Скот първо ще
снима филм за модна къща
"Гучи" с Лейди Гага в
ролята на Патриция Реджи-

ани - бивша съпруга на
директора Маурицио Гучи.
Психологическият филм
"Жокера" е представен на
76-ия международен филмов фестивал във Венеция,
където печели "Златния
лъв", най-високата награда
на фестивала. Филмът
поляризира критиците:
докато представянето на
Хоакин Финикс е възхвалявано, тъмният тон,
изобразяването на психичните заболявания и справянето с насилието са
посрещнати със смесени
отзиви.

„Великият диктатор“ на Чарли Чаплин
навърши 80 години

Излезе „Неточка
Незванова“ от
Фьодор Достоевски

На 15 октомври 1940
г. в Ню Йорк се състоя
премиерата на една от
най-ярките антинацистки
и осмиващи тоталитаризма комедии в историята
на киното - "Великият
диктатор" на Чарли Чаплин. В него Чаплин не
само осмива Адолф Хитлер и обкръжението му, но
и завинаги се сбогува с
ерата на нямото кино и
легендарния му герой малък скитник. Филмът
постигна огромен успех в
САЩ и в Европа.
Мисълта за комедия за
Хитлер възниква у Чаплин през 1937 г., четири
години след идването на
нацистите на власт в Германия и две години преди избухването на Втората световна война.
Заснемане на комедия
за диктатор и неговия
двойник бе предложена на
Чаплин от режисьора
Александър Корда, който
обърна внимание на приликите между британския
комик и лидера на нацистите. И двамата са на една възраст (Чаплин е са-

Незавършеният роман на руския писател
Достоевски е с ново издание от "Кръг". "Неточка Незванова" поставя социални въпроси, актуални и днес.
Фьодор М. Достоевски е безспорно явление
в руската и световната литературна класика.
Неподражаемият му стил и дълбоките послания,
личността му в цялост се съдържат във всяка
негова дума. Издателство "Кръг" вдъхва нов живот на един позабравен, но незабравим текст
на руския автор - "Неточка Незванова", единствения му публикуван незавършен роман.
Като самостоятелна книга творбата излиза
в България за последно в далечната 1973 г. в
превод на голямата преводачка Лиляна Минкова. Точно този превод се публикува и днес.
Изящната корица е дело на Виктор Паунов.
Достоевски започва работа по "Неточка Незванова" в смутни за Руската империя времена. В
този период той е част от кръга на Петрашевски, където на сбирките се дискутират социални
теми и се обсъждат възможни държавни реформи. Писателят се вълнува от въпроси като премахване на цензурата и крепостното право.
През 1849 г. той публикува първата част на
"Неточка Незванова", но не успява да продължи.
Арестуван е и е изпратен на заточение в Сибир
по подозрения за конспиративна дейност срещу императора. Там той прекарва десет години,
но дори след завръщането си в Санкт Петербург никога не довършва романа, който първоначално е замислен като обемно и мащабно
произведение.

мо с четири дни по-възрастен от Хитлер), и двамата започват живота си
в бедност и постигнаха
огромен успех в съответните области.
Чаплин неведнъж иронично се е възмущавал,
че Хитлер "му е откраднал мустачките", които
през миналия век са се
превърнали в неразделна
част от образа на малкия
скитник.
Един от синовете на
Чаплин - Чарлз Спенсър
Чаплин III - в книгата си
"Моят баща Чарли Чаплин" също казва, че баща му често е мислил за
любопитните прилики
между себе си и Хитлер.
"Съдбите им бяха като срещуположни полюси. Единият разплака
милиони хора, а другият разсмя целия свят.
Баща ми никога не би
могъл да мисли за Хитлер, без да потръпне, отчасти от ужас, отчасти
от изумление. "Само си
помисли, казваше той
замислено, той е луд, а
аз съм комик. Но всич-

ко можеше да се окаже
различно", пише Чаплин-младши.
Филмът се подиграва
не само на Хитлер, но и
на Бенито Мусолини, Йозеф Гьобелс и Херман
Гьоринг. По това време
САЩ все още не бяха
влезли във войната и
Хитлер имаше много поддръжници в тази страна,
включително сред влиятелни хора. Чаплин дори
започва да получава заплашителни писма и уплашени шефове на студиа
се опитват да го убедят
да спре снимките.
В крайна сметка обаче, американският президент Франклин Рузвелт се

застъпи за филма: той
изпрати своя съветник
Хари Хопкинс при Чаплин, който го убеди да
продължи снимките. Разбира се, ако тогава знаех
за истинските ужаси на
германските концентрационни лагери, нямаше да
мога да направя "Диктатора", нямаше да мога да
се смея на нацистите, над
тяхната чудовищна мания за унищожение",
призна Чаплин в автобиографията си.
"Великият диктатор"
постигна огромен успех,
филмът събра почти 5 милиона долара и стана
най-касовият филм на
Чаплин.

Елисавета Консулова-Вазова е ученичка на Мърквичка
Има много малко жени като
Елисавета Консулова-Вазова.
Нейният дълъг и щастлив живот преминава през няколко исторически епохи и много драматични събития. Много неща тя
прави първа в България, и то с
постоянната и твърда подкрепа
на своя съпруг и на свекърва си,
вездесъщата баба Съба.
Елисавета Консулова е родена през 1881 г. в Пловдив в семейството на просветен търговец, който насърчава таланта на
дъщеря си и я подкрепя в мечтата й да стане художничка. През
1899 г. тя среща на едно литературно четене Борис Вазов най-малкия син на семейството
- и се влюбва в него. Родителите й са против тази връзка, защото Борис не е от богат род и
не може да осигури добър жи-

вот на жена си. Цели седем години, докато Борис учи в Париж,
те си пишат писма. Елисавета
завършва Рисувалното училище
в София в класа на Ярослав Вешин и става първата жена, завършила това учебно заведение,
както и първата, на която е позволено да рисува голо тяло от
натура.
Тя е и първата българска художничка, която изобщо рисува
голо тяло.
Вече омъжена и с две малки
момиченца, Елисавета заминава
за Мюнхен да учи при професор
Книр. Европейската критика оценява високо картините й, наричат я "майка на цветята". Нейни
близки приятели са Мърквичка,
Сирак Скитник, Мара Белчева,
Елин Пелин и Александър Балабанов.
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Оливър Стоун:
Режисьор, бунтар,
все пак - оцелял

Оливър Стоун, на
74 години. Режисьор.
Сценарист. Ветеран от
войната във Виетнам,
в която участва като
доброволец в продължение на осем месеца през
1967-1968 г. Започва
лечение в болница през
1981 г. в Париж - престой, по време на който
пише сценария за легендарния филм на
Брайън Де Палма. Той
поема рискове, като се
замесва с колумбийски
наркотрафиканти за

филма "Белязания"
или се прави на генерал, управлявайки дистанционно взривовете
на снимачната площадка на "Салвадор"
или "Взвод".
Свързан е с Франция чрез майка си, но
въпреки всичко е посветил повечето си
филми на Америка.
Белязан е завинаги от
развода на родителите
си. Техните лъжи заплитат червената нишка на цялата му бъде-

ща кариера - изобличение на лицемерието
на американското общество.
"Мразя лъжите. Те
съсипват живота и когато това са лъжи на
правителството, те са
като болест, която заразява населението.
Лъжа след лъжа и никога не се освобождаваш от нея. За мен лично първата лъжа беше
на родителите ми, когато се разведоха… В
този ден разбрах, че

това, което винаги съм
смятал за любов между тях, е било само лъжа. Майка ми е имала
голям романс с баща
ми, когото срещнала
по време на войната в
Париж. Идеята да замине с него, за да изживеят връзката си в
Америка, е била нещо
толкова силно за нея,
мечтата на един живот… Но всъщност не
беше любов, а по-скоро илюзия. Тя беше голяма лъжкиня, но
много я обичах. Родителите ми никога не
ми казаха нищо, за да
ме защитят, докато не
научих за раздялата
им, когато бях на 15
години. Научих го от
едно телефонно обаждане в пансиона, в който бях записан. Никой

Жените режисьори - явление в киното
Четири жени печелят наградата "Златна роза" на
Международния кино фестивал във Варна от създаването му до днес.
През 1961 г. Бинка Желязкова за филма "А бяхме
млади". През 2004 г., или
цели 43 години по-късно,
Зорница София за филма
"Мила от Марс". Наградата
е поделена с режисьора Станимир Трифонов за филма
му "Изпепеляване".
През 2006 г. Милена Андонова за филма "Маймуни
през зимата". През 2016 г.
Ралица Петрова за филма й
"Безбог". Бинка Желязкова
остава най-яркото явление
от първото поколение професионални български кинематографисти. Нейните
филми са неравнодушни, тя
е бунтарка.

Като творец улавя спецификата на отрязъка време, отпуснато й от съдбата.
И Бинка Желязкова неуморно и безкомпромисно
създава кинематографичните си прозрения за поривите и тъгата на своята епоха, белязали общото ни битие. "Животът си тече тихо…", "А бяхме млади",
"Привързаният балон",
"Последната дума", "Басейнът", "Голямото нощно къпане", "Нощем по покривите"… Под тези заглавия на
филмите й се спотаява една неистова жажда за познание на човечност.
Режисьорката Милена
Андонова е родена в Бургас
през 1959 г. Завършва ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов" през
1982 г., в класа на проф.
Христо Христов. Кара стаж

"Маймуни през зимата"

във филма "Мера според мера", в който участва и като
актриса. Във филма "Бялата стая" е в ролята на голямата дъщеря на Александров
- Апостол Карамитев.
Режисьор на филмите "И
тъй рече ослицата Валаам",
"Вътрешен глас", "Маймуни
през зимата". По-късно специализира драматургия в
Берлин. Милена Андонова е
дъщеря на големия български режисьор Методи Андонов.
Филмът "Маймуни през
зимата" заслужи награда
"Златна роза" на фестивала
във Варна, а преди това една голяма и сериозна награда в Карлови Вари в "На
Изток от Запад" - има такъв раздел на фестивала, в
който се състезават участници с филми от Източна
Европа.

от тях нямаше смелостта да дойде да ми го
каже лично. Преживях
други лъжи от тяхна
страна, като например
да повярвам, че баща
ми е богат, докато той
беше останал без пари, отчасти заради
майка ми".
85 режисьори неотдавна написаха отворено писмо до американския Конгрес с
молба за спешна помощ за кината, стотици затварят в САЩ и
Англия.
Стоун казва по този повод: "Отчасти съм
песимист, очевидно това е безпрецедентна
криза за салоните. Дори и да отворят, не
мисля, че един ден публиката ще се върне
толкова многобройна.

Ще се създадат потребителски навици пред
малкия екран. Все пак
винаги ще има място
за киносалоните, надявам се. На церемонията по откриването на
Фестивала "Люмиер" в
Лион за пореден път
видях до каква степен
гледането на филм в
кино обединява публиката с прекрасна и несравнима сила".
С книгата "Премълчаната история на
Америка" тандемът
Оливър Стоун и Питър Кузник взривиха
общоприетите стереотипи за четене на историята, подложиха на
съмнение всички изконни митове, преобърнаха традиционния
поглед към значимите
събития на ХХ век.

„Сицилианецът“ на Марио Пузо
в ново луксозно издание
Малко са хората, които могат еднолично да променят популярната култура, да създадат цял жанр, да съградят характери, които не са подвластни на времето.
Те са като Марио Пузо.
Роден на 15 октомври 1920 г.,
американският
писател с италиански произход
Марио Джанлуиджи Пузо се превръща в едно от
ключовите имена
в масовото изкуство на 20-и век.
Автор на заглавия като "Последният дон", "Омерта" и "Умират глупаците", той печели допълнителна
слава и като холивудски сценарист. Ангажимент,
който му донася
наградата "Оскар", при това цели два пъти. Името му е хит благодарение на два блестящи
бестселъра, вдъхновили седмото изкуство - "Кръстникът" и
"Сицилианецът", превърнати от Франсис Копола и от Майкъл Чимино в незабравими филми с участието на Ал Пачино и Кристоф Ламбер.
Появата на събитието "Кръстникът" през 1969 г. бележи
началото на нова ера в изкуството. Историята на Вито
Корлеоне е обречена на безсмъртие - историята на неговия
произход и на традициите, които семейството му следва, на
цялата палитра от пленителни антигерои.
Това са корумпирани полицаи, безскрупулни опоненти
и политически машинации, задвижвани от кървав механизъм. Този на организирана престъпност; историята на неговия най-малък син Майкъл, който стремително се изкачва до върха, докато постепенно погубва душата си; историята, в която като огледално отражение виждаме всички аспекти на човешкото - от непрогледния мрак до заслепяващата светлина.
В самото сърце на Америка Пузо създава митология със
собствени правила и граници, която напуска пределите на
художествената измислица и се настанява в колективното
съзнание на читатели по свят.
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БНТ ще излъчи филм за Иван Вазов
за Деня на народните будители
На 1 ноември - Ден на народните будители, ще видим по БНТ1
премиера на музикалния филм
"Вазовите песни" - от 17.00 ч.
Филмът е посветен на 170 години
от рождението на Патриарха на
българската литература.
"Аз пях за България, защото я
обичах", пише самият Вазов в
известното стихотворение "Моите
песни". Под "песни" поетът разбира поетичните си творби. И днес
неговите стихове вълнуват, продължават "да се четат" и пеят.
"За мен песните на Вазов са
усещане за родина", казва Даниел
Спасов - водещ на предаването
"Иде нашенската музика" и сценарист на филма. "Вазов е фунда-

мент в българската литература и
песните му са преминали всички
бариери на времето. Сякаш са
получили одобрението на българите и служат като мост, обединяват
поколенията. Неслучайно песните
на Патриарха на българската
литература са толкова различни маршови, стари градски и училищни песни - те предават духа на
времето и настроенията на авторите на музиката. Вълнуващи са и
не бива да ги забравяме".
Създадени са и нови творби по
стиховете на Вазов, които ще
прозвучат за първи път в този
филм. Това са "Българският език",
"Гроздобер" и "Люлека ми замириса". Включени са още някои от

най-вълнуващите песни по произведения на Вазов като: "Де е
България", "Край Босфора",
"Радецки", "Когато бях овчарче",
"Боят настана", "Песента на
синчеца", "Два бука", "Молитва".
Песните са в изпълнение на:
Лили Иванова, квартет "Славей",
Нели Андреева (ансамбъл "Филип
Кутев"), формация "Български
гласове" с диригент Ангел Ангелски, мъжки хор "Гусла" с диригент
Валентин Бобевски, квартет "Светоглас", младите певци Антонио
Симеонов и Весела Асенова.
Филмът е заснет в къщите музеи
"Иван Вазов" в София и в Сопот,
както и в Черепишкия и Драгалевския манастир край София.

100 години списание „Златорог“

За златната диря на списание "Златорог" в българската критика и литература - по повод представянето в Дома на писателя в
Бургас на новото юбилейно фототипно издание "100
години сп. "Златорог" - разказва проф. Михаил Неделчев:
"Събитието на 20 октомври бе в прекрасния Дом
на писателите в Бургас.
Направихме изданието с
доц. Елка Трайкова. Това е
едно луксозно, много красиво, направено на прекрасна хартия, полиграфи-

ческо бижу, което съдържа
книжка първа на сп. "Златорог" от януари 1920 г.
В "Златорог печатат само най-значителните наши
автори. Самият Владимир
Василев - главен редактор,
е близък приятел на Яворов, а списанието превръща Пейо Яворов в емблема на българската култура.
Историята на сп. "Златорог" има близост и с историята на БНР. Съредактор
на списанието е Сирак Скитник, заедно с Николай Лилиев и Спиридон Казанджиев. Сътрудници са големите

ни писатели Емилиян Станев, Елисавета Багряна,
Йордан Йовков, Светослав
Минков, Никола Фурнаджиев, Тодор Влайков, Петър
Увалиев.
"Златорог" събира около
себе си изключителни поети, писатели, художници,
музиколози. В него се пише много за изкуство, за
театър. Владимир Василев
е бил директор 3 пъти на
Народния театър, бил е радетел за т. нар. режисьорски театър, а това му е носело и конфликти. Без да
се обвързва идеологически,

без да проявява пристрастие към определено естетическо направление или литературнокритическа школа,
Василев е един от най-обек-

тивните български критици. Сп. "Златорог" (19201943) е най-изстраданото и
значимо произведение на
Владимир Василев".

Турската писателка Айше Шен: „България за мен е родина“
то си в средата на 90-те години, но запазва силна връзка с България.
Писателката, на 29 години Айше Шен, е адвокат по
професия. Разказва, че пише от малка, значително
преди да се захване с адвокатлъка. Споделя, че работата й понякога я мотивира, друг път натъжава, но
убежище от напрежението на
деня остава писането.
Шен печели приз от конкурса за разказ "Юмит Кафтанджъоглу" и някои други
награди, но истински стимул
за написването на романа
й става конкурсът "Разкази

Първият й роман разказва за живота на турско момиче в страната ни. Младата писателка Айше Шен дебютира в Турция с първия
си роман "Името ми е Гюл".
Освен поетично заглавие "гюл" на турски език означава "роза", привлича с факта, че действието се развива
в България.
Централен персонаж е
Гюл, родена в Разград. Това
никак не е случайно, тъй като авторката Айше Шен е родена в Кърджали, въпреки че
сега живее в крайбрежния
град Измир в Турция. Тя се
преселва там със семейство-

Снимат пореден български филм в Бургас
Панорамната тераса до
Културния център "Морско
казино", храмът "Св. св. Кирил и Методий", главните
улици "Александровска" и
"Богориди", площад "Тройката", Морска гара и Конгресният център. Това са емблематичните места в Бургас,
които ще бъдат уловени от
камерата в новия български
филм "Животински бесове".
Амбициите на екипа са той
да излезе на екран в края на
октомври 2021 г.
Бургазлията с въздействащ глас Пламен Манасиев, който винаги озвучава
актьора Хю Грант, ще има

запомняща се роля в "Животински бесове". Сред почитателите на българското
кино Манасиев е познат още
с ролите си в хитовите сериали "Под прикритие" и
"Стъклен дом". Звездният актьорски състав на филма се
допълва от Мариан Вълев,
Даниел Ангелов, Боряна Братоева, Павела Апостолова. В
главните роли зрителите ще
видят харизматичните Алек
Алексиев и Радина Кърджилова. Сценарист е Александър Чобанов ("Дяволското
гърло"), режисьор е Георги
Костов.
"Бургас е град с европей-

ска визия и е изключително
подходящ за снимки на касови продукции", сподели Николай Христов, продуцент на
филма. Сюжетът проследява
историята на един финансист, който се прибира уж за
малко от Лондон, но остава
за постоянно тук. За главния герой парите никога не
са били самоцел, но животът му се преобръща на 180
градуса и той се опиянява
от властта и известността.
Превръща се в "бизнес акула", която залага на бързата
печалба. Къде е мястото на
любовта и спасението, предстои да разберем.

от река Дунав" - инициативата е част от културния диалог между ЕС и Турция и в
нея като партньори участват
държавни и неправителствени организации от крайдунавските държави, работещи
в сферата на културата.
"По-невероятна тема от
"Разкази от Дунав" не може да има, тъй като за мен
Дунав означава и роден
край. Разбрах, че споделяйки написаното от мен, мога да достигам до различни хора и места. Когато хората четат и харесват написаното, това ми дава увереност".
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Изложбата
100“е:
Сара-Нора„Федерико
Кръстева: Фелини
Най-важно
публикатав да
бъдеПетербург
с нас
откриха
Санкт
Изложбата е посветена
на великия италиански режисьор Фелини. Откри се на
20 октомври и продължава
до 18 ноември в Театрален
музей на Санкт Петербург.
Поводът е 100-годишнината
на класика на световното кино, съвместен проект на Театралния музей и Италианския културен институт. Създадена от италиански куратори, лично познавали загадъчния гений на киното
на ХХ век. Преоткрит е цял
един свят, за който, както
казва Фелини, "ние нищо не
знаем, но сме способни да
си въобразим всичко". Подредени са повече от 120 експоната, известни и редки фотоси на самия Фелини и
неговото семейство, приятели, колеги, актьори от снимачната площадка, афиши,
костюми, любовни писма до
неговата жена и муза Джулиета Мазина, рисунки режисьора - карикатури на
персонажи, фантазии.
Творецът съумява да обе-

дини в себе си редки качества - да бъде режисьор от висша класа, да прави "авторско" кино, далеч от нагаждането към масовия вкус и комерсията. В същото време
винаги събужда любов и възхищение сред чувствителните зрители.
Неговото кино разказва
за социалната действителност, смесена с въображение
и собствен свят от клоуни,
свещеници, корумпирани
аристократи и палячовци от
всякакъв вид. Само част от
героите, които пресичат цялостното творчество на режисьор, който никога не е
забравил "провинциалното"
си миналото и детските си
мечти.
Фелини е представител
на неореализма в италианското кино. Роден е на 20
януари 1920 г. в Римини.
Починал на 31 октомври
1993 г. в Рим. Негова съпруга е италианската актриса Джулиета Мазина.
Започва кариерата си ка-

то асистент на друг голям
кинорежисьор - Роберто Роселини. Едни от най-добрите му филми са: "Осем и половина", "Сладък живот",

Изабел Аджани:
Днес си звезда, а утре?
В резултат на смесване на
екзотични гени се ражда необикновената Изабел Аджани, често сочена за най-красивата актриса на всички
времена. Дъщеря е на алжирски емигрант, който дошъл
във Франция да търси препитание, и майка германка.
"Моят живот е подчинен на
чувствата, а не на амбициите", споделя тя.
Когато Изабел е само на
20 години, критиците вече наричат таланта й "чудовищен", а нея самата - "найкрасивото чудовище на киното", заради способността й
да пресъздава различни образи - от демонични до ангелски.
В Холивуд я номинират
за "Оскар" за "Историята на
Адела Ю", а втората й номинация е през 1989 г. за
ролята й в "Камий Клодел" биография на жената, която
първо е ученичка на скулптора Огюст Роден, после негова любовница и цял живот се бори с предразсъдъка,
че нежният пол няма място
в изкуството.
Аджани не печели "Оскар", но това не я вълнува
особено - първо, защото не
си пада много по церемониите, и второ, защото е единствената актриса с пет отличия "Сезар".
Красивата Изабел не може да се похвали, че е разбивачка на сърца, която първа изоставя мъжете. Даниел

Дей-Луис дори се разделя с
нея, докато е бременна с детето им. На премиерата на
"Камий Клодел" през 1988 г.
той й подарява поетична антология с посвещение: "Ти си
жената на моя живот! Помогни ми да повярвам в любовта!" Актрисата ражда второто си момче през 1995 г., но
баща му не гори от желание
да го вижда.
След успешните й филми
от 70-те и 80-те като "Шофьорът", "Квартет", "Владение",
"Метро", се нареждат участията й в "Кралица Марго"

(1994), "Диаболично" (1996),
"Адолф" (2002), както и много театрални постановки, сред
които "Мария Стюарт" и "Дамата с камелиите".
Днес е надмогнала кризите, самотата, страха от старостта и тъгата от отминалата младост. Тя признава с
горчив хумор: "Няма нищо
по-смешно от това да се ласкаеш, че си звезда. Защото
днес си звезда, а утре?…"
Тя не е от бъбривите, винаги знае какво да каже на
точното място и в точния момент.

"Пътят", "Амаркорд". През
1948 г. се снима заедно с
Ана Маняни в "Любовта".
Няколко месеца преди
смъртта си, през март 1993

г., получава "Оскар" за цялостно творчество. Наградата му е връчена от Марчело Мастрояни и София Лорен.

Бергман: Театърът е
като предана съпруга
Ингмар Бергман режисира над 60 художествени и документални филма за киното и телевизията, повечето по свой сценарий.
Той е режисьор и на 170 театрални постановки. Сред актьорите, с
които работи често, са Лив Улман, Биби Андершон, Макс фон
Сюдов, Ерланд Юсефсон.
Повечето му филми са заснети сред пейзажа на Швеция, а
централни теми в тях са смъртта, болестта, измяната и лудостта.
Бергман активно твори повече от шест десетилетия. През
1976 г. кариерата му е сериозно застрашена в резултат на
скалъпени криминални обвинения и разследвания за укриване
на данъци. Разгневен, той спира всички текущи проекти, затваря
студии и отива в самоналожено изгнание в Германия в продължение на осем години.
Ингмар Бергман нашумява през 1955 г. с романтичната комедия "Усмивки от една лятна нощ", който е номиниран за наградата "Златна палма" в Кан. Две години по-късно филмът му
"Седмият печат" приковава вниманието на критика и публика.
Той съдържа една от най-популярните сцени в киното - рицар,
който играе шах със Смъртта. "Винаги ужасно съм се страхувал
от смъртта. Но вече не е така", коментира по-късно Бергман.
"Седмият печат" впоследствие е номиниран за "Оскар".
Въпреки че е известен най-вече с филмите си, Бергман е
изтъкнат театрален режисьор. От средата на 40-те години на
20-и век той работи в театри в родната си Швеция, а в периода
1963 - 1966 г. оглавява Кралския драматичен театър в Стокхолм. Там поставя пиеси на шведския писател Аугуст Стриндберг,
за когото твърди, че е най-голямото му вдъхновение като творец. Влиянието на Стриндберг е ясно забележимо във филма
"Сцени от един семеен живот", който през 1973 г. донася на
Бергман още по-голяма популярност по света.

приложение
СЪБОТНИК

10. ÕÓÌÎÐ

ЗЕМЯ 23 октомври 2020

Анекдоти
На вълка му се родило синче. Той стои и
му се радва.
- Спи, мойто момче!
Спи малкият ми. А на
кого си взел очичките?
На мама. А на кого си
взел зъбките? На татко. А на кого си взел
ушичките? Ну заяц, ну
погоди!!!
Хубавите мъже са
като червеите! Покажат се и хоп - грабне
ги някоя кокошка.
- Мило, едно пиленце ми каза, че не можеш да готвиш.
- Да, бе... И кое е
това пиленце?!
- Ами това... суровото... в супата.
- Имаш ли комплекси?
- Да, имам. Прекалено съм нисък, зъбите са ми криви и съм
плешив. А ти?
- И аз имам. Един в
Банско и два на Златни пясъци...
Качва се баба в междуселския автобус и
казва на шофьора:
- Бабе, понеже немам пари... ще ти дам
едно-две яйчица... става ли?
Шофьорът:
- Ок!
На следващия ден
бабата пак се качва и
пак му дава две яйца.
На третия ден шофьорът й вика:
- Е, бабо, стига вече
с тези яйца, утре донеси нещо друго!
На следващия ден
бабата се качва с една кокошка... и казва
на шофьора:
- Чедо, те ти месечната карта!
След секс:
- Мила, знаеш ли кой
е написал "Кама Сутра"?
- Не, но знам кой не
я е чел!
Пиян катаджия спира
още по-пиян шофьор:
- Защо сте двама зад
волана?
- Eeee, затова ли
трябва да обкръжавате цялата кола?
Млада засукана селянка води кравата си
при селския бик.
Седят с ветеринаря
и наблюдават оплождането.
По едно време момичето пита:

Ãðàôèòèòå íà Áàíêñè

- Докторе, бикът как
разбира, че кравата го
иска?
- По миризмата.
Две минути пауза.
- Абе, докторе, на теб
да не ти е запушен носът?
Как реагират различните националности на
един виц:
Американец:
- Ха-ха! Много як
виц, брато!
Французин:
- Браво, много добро попадение!
Българин:
- Супер як виц, ама
аз го знам по друг начин!

- А после?
- Ами после придружих майка ти до вас.
- А после?
- Ами после се прибрах сам вкъщи и си легнах.
- Чичо Пешо, ти да
не си гей?

В автосервиз:
- Направете клаксона ми по-силен.
- Добре, но защо?
- Спирачките ми не
работят.

Един гинеколог решил да се преквалифицира и отишъл на
интервю за работа като автомонтьор. Шефът
на работилницата му
казал:
- Ще ви оценявам по
точки. Максималният
брой точки е 100. Ако
съберете 80 - работата е ваша. А сега разглобете и отново сглобете двигателя на този
автомобил.
Гинекологът се заел
за работа и докато човъркал, очите на шефа
ставали все по-кръгли
и по-кръгли. Когато изпитът приключил, той
извикал:
- Нает сте! Оценка
150 точки!!! Ще бъдете
заместник-директор на
сервиза!
- Ама как така? Нали
максимумът беше 100
точки?
- Какво ли не съм
виждал през живота
си, но това... Давам ви
50 точки за отлично
разглобяване, 50 за отлично сглобяване и 50
за това, че свършихте всичко през ауспуха!

Момченце разговаря
с приятеля на майка
си:
- Чичо Пешо, къде
бяхте снощи с мама?
- На кино.
- А после?
- После ходихме на
ресторант и вечеряхме.

Младоженка шепне
на бъдещия си съпруг:
- А след сватбата ще
ти разреша да ме целунеш там, където никой досега не ме е целувал.
- И къде е това? пита младоженека.
- На Хаваите...

Според експерти от
ЕС думата "психиатър"
е малко плашеща, затова обмислят тя да бъде заменена с израза
"мениджър връзки с
действителността".
Двама рибари седят
унили на брега.
- В риболова найважно е търпението...
- От сутринта търпя.
Не мога повече. Вади
ракията!

- Жена, излизам.
- Ще се бавиш ли?
- Не, напивам се набързо и си идвам..
- Заменям 128 кг мъж
за злоядо дете!
Харесал си Ванката
селската хубавица Мими и взел да я задява.
Един следобед я взел
от вкъщи и я закарал
на 2 км до близкия язовир.
- Миме, ще ми дадеш ли?
- Е, не още, не те
познавам добре.
- Хубаво, щом е така, ще си ходиш пеш.
- Ами, ще си ходя
пеш.
На другия ден минал,
взел я и я закарал на
10 км на разходка в
планината.
- Миме, ще ми пуснеш ли днес, или предпочиташ да си ходиш
пеш?
- Ми няма, ако трябва, ще си ходя пеш!
На третия ден вече
го измислил, взел я и
я закарал на 80 км от
града.
- Миме, на 80 км от
вкъщи сме, ще ми пуснеш ли, щото иначе нали знаеш, ще се прибираш пеша!
- Ми няма да ти пусна, Иване!
- Хубаво, ще се прибираш пеша - и тръгнал
с колата. По едно време вижда в огледалото
как Мимето му маха отзад, Ванката обърнал и
се върнал при нея.
- Какво, размисли ли?
- Ми не, ама исках
да ти кажа утре да не
идваш да ме взимаш.
- Защо?
- Няма да съм се
прибрала...

- Бабо, защо има толкова много деца в нашето семейство?
- Защото мина цяло
ято щъркели чедо.
Събрали се три приятелки, щастливо омъжени, не са се чували
и виждали от доста
дълго време.
И от дума на дума
станало на въпрос за
свекървите. Първата
казала:
- Моята се спомина
преди 3 години, избрахме й най-хубаво място
в гробищния парк,
слънчице, брезички,
птички чуруликат.
Втората казала:
- Моята свекърва и
тя почина, бог да я
прости, борчета, зеленинка, наблизо поточе
ромоли.
Третата, замислена,
вади мобилния и набира свекървата:
- Ало, здравей, майко, как си, какво правиш?
- Ааа, кво да прая,
мотам се тука из двора!
- Е, много хубаво,
мотай се, хората вземаха хубавите места,
а ти се мотай още!
След секс мъжът става и започва да се облича:
- Ще тръгвам, обещах на жена си днес
да се прибера рано.
- Разбира се, скъпи,
върви... Спри, гад! Аз
съм жена ти!
- Ти някога в екстаз
била ли си?
- Не, по-далеч от Ямбол не съм била!
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Снимки Пресфото БТА и Интернет
Бившият гръцки депутат от "Златна зора"
Илиас Касидиарис по време на процеса в
Атина. Той беше признат за виновен като
един от ръководителите на престъпна
организация и е осъден на 13 г. затвор.
Гръцки съд отхвърли вчера предложението на прокуратурата лидерите на гръцката
крайнодясна партия да изтърпят наказанията си условно. Ефективни присъди
получават физическият извършител на
убийството на рапъра Павлос Фисас през
2012 г. Йоргос Рупакиас и ръководителите на "Златна зора" - Никос Михалолякос, Илиас Касидиарис, Йоргос Герменис,
Илиас Панайотарос, Янис Лагос, Христос
Папас, Артемис Матеопулос и други кадри
на партията, които са участвали в
престъпната дейност на организацията.
Условно ще изтърпят наказанието си 12
от общо 51 обвиняеми.

Íàêðàòêî

Европейският парламент

Áîëíèöèòå â Åâðîïà ïîä ñåðèîçíî
íàïðåæåíèå çàðàäè çàðàçåíèòå
Íà Ñòàðèÿ êîíòèíåíò ñà ðåãèñòðèðàíè íàä 5 ìëí. çàáîëåëè
è 200 000 ïî÷èíàëè

Болничните системи на
Европа са подложени на
огромно напрежение
поради растящия брой
случаи на заразявания,
които отново поставиха
континента в центъра на
световната пандемия,
констатира Ройтерс.
Броят на заразените,
който като цяло бе поставен под контрол с безпрецедентните карантини през
март и април, сега отново
неумолимо расте, като
властите на много страни,
като се тръгне от Полша и
се стигне до Португалия,
изразиха нарастващата си
тревога от новата криза,
застрашаваща здравните
им системи.
Белгия, която се бори,
по думите на здравния си
министър, с "цунами" от
случаи на заразяване,
отлага всички болнични
процедури, които не са от
първостепенно значение.
Подобни мерки назряват и
в други страни, в които
заразените растат.

Ситуацията се усложнява още повече от широкоразпространената умора
от коронавируса и страшните икономически последици от кризата, които
подрониха широката
обществена подкрепа за
карантините, каквито бяха
въведени по-рано с цел да
бъде избегнато претоварването на здравните
системи.
Правителствата, обзети
от нежелание да затварят
отново страните си, се
опитват да намерят помалко драстични мерки за
ограничаване на обществените събирания и да балансират между необходимостта от запазване на икономиките и борбата с пандемията.
По данни на Европейския център за превенция
и контрол на заболяванията (ЕЦПКЗ) Европа е
регистрирала над 5 млн.
заразени и 200 00 починали, като новите случаи
рязко се увеличават от

Мъж пренася кучето си през Карловия мост в Прага. Чешкият
президент Милош Земан отмени заради пандемията над
100-годишната тържествена церемония в Пражкия замък по случай
националния празник 28 октомври, когато се чества обявяването
на независимостта и създаването на Чехословакия през 1918 г.

края на септември.
Европейските страни
разполагат с едни от найдобрите здравни системи
в света и лекарите казват,
че благодарение на почти
едногодишния опит с
новия коронавирус те са
много по-добре оборудвани за клинично лечение

на пациенти.
Капацитетът на болниците обаче да поемат вълна
от коронапациенти и в
същото време да се грижат
за хора, страдащи от рак,
сърдечни заболявания и
намиращи се в други тежки
състояния, все още е
ограничен. ç

Áàðàê Îáàìà ëè÷íî ïîäêðåïè êàíäèäàòóðàòà
íà Äæî Áàéäúí

Бившият президент на САЩ Барак Обама
се включи вчера за първи път в предизборната кампания в подкрепа на кандидата
на демократите Джо Байдън на митинг
на открито във Филаделфия

Бившият президент на САЩ Барак Обама се включи вчера за първи път в предизборната кампания в
подкрепа на кандидата на демократите Джо Байдън, който е в оспорвана надпревара с президента
републиканец Доналд Тръмп броени дни преди изборите на 3 ноември, пише Епицентър.
На митинг на открито във Филаделфия - най-големия град в щата
Пенсилвания, Обама, който бе президент 8 г. с вицепрезидент Байдън,
прикани хората да гласуват за кандидата на демократите. Присъстващите на митинга слушаха речта на
Обама в своите автомобили, които
бяха около 300 на брой. Обама, който запазва значителна популярност
сред американците, критикува политиката на Доналд Тръмп за борба
с COVID-19, неговата реакция на ра-

систките безредици и отношението
му към президентския пост. Според
Обама Тръмп не е проявил интерес
към добросъвестно изпълнение на
президентската длъжност и се отнася към нея като към "риалити шоу,
с помощта на което може да привлича внимание".
Бившият президент заяви, че Доналд Тръмп не може да защити американците от пандемията от новия
коронавирус. "Той даже не можа да
вземе най-простите мерки, за да защити себе си", отбеляза Обама. "Джо
ще постави тази пандемия под контрол с план за безплатно тестване
и безплатни ваксини за всеки американец и ще направи така, че нашите герои на първа линия никога
да не молят другите държави за оборудването, от което се нуждаят", увери Барак Обама. ç

прие резолюция с 376 гласа
"за", 269 "против" и 43 въздържали се, в която се отправя
призив ЕК да върне за срок от
една година визите за граждани
на САЩ. Призивът е свързан с
това, че САЩ все още изискват
визи за гражданите на България,
Румъния, Хърватия и Кипър.
Законодателството на ЕС
предвижда, ако чужда държава
не отмени визовите изисквания
в срок от 24 месеца, след като
е била официално уведомена за
липса на реципрочност, ЕК да
приеме решение за отмяна на
безвизовия режим за нейните
граждани за срок от 12 месеца.
ЕП и Съветът на ЕС могат да
възразят, се отбелязва в
съобщение на парламента.

Полицията в Грузия

съобщи, че 43-ма души са били
освободени, след като въоръжен
нападател ги взе за заложници в
сряда в клон на търговската
"Банка на Грузия" в град Зугдиди.
Преди съобщението на полицията местни медии информираха,
че нападателят е избягал и все
още е на свобода, държейки
трима души като заложници. В
сряда в клон на банка в
западния град Зугдиди нахлу
въоръжен мъж и взе за заложници служители на банката и
клиенти. Грузинското МВР не
коментира колко души са взети
за заложници или какви са
исканията на похитителя, но
местни медии съобщиха, че той
е поискал 500 000 долара в
брой. МВР на Грузия съобщи
вчера, че 43-мата освободени
заложници са отведени на
безопасно място и че полицейската операция продължава.

Словашките депутати

започнаха дебати за мерките за
премахване на корупцията от
съдебната система, част от
официалната програма на
дясноцентристкото правителство,
избрано на фона на вълна от
протести срещу убийството на
журналиста Ян Куциак през
2018 г. Разследването на
убийството на Куциак, който
разследваше тъмните дела на
близък до властта бизнесмен,
доведе до уволнението на дузина
съдии по подозрения в корупция.
Промените, предложени от
правителството на премиера
Игор Матович, включват построг контрол върху декларациите за имущество на съдиите и
създаването на трибунал, който
трябва да служи като дисциплинарен орган. Публикуван
миналия месец доклад на ЕК за
върховенството на закона
разкрива, че словашката
съдебна система "се характеризира с много ниско ниво на
съдебна независимост". Неправителствената организация
"Трансперънси интернешънъл"
класира Словакия на 59-о място
в списъка си с най-корумпираните страни в света.

Земетресение

с магнитуд 5,2 бе регистрирано
вчера край бреговете на гръцкия
о. Закинтос в Йонийско море.
Епицентърът на труса е локализиран на 61 км югозападно от
град Закинтос, чието население
е около 11 500 души. Трусът е
станал на дълбочина от 10 км.
Няма информация за пострадали
и разрушения.
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Мидтиланд загуби катастрофално от гостуващия Аталанта с 0:4
Дебютантът в груповата фаза на Шампионската лига Мидтиланд
загуби катастрофално от
гостуващия Аталанта с
0:4. Божидар Краев бе
резерва за датския

първенец и влезе на
терена в 87-ата минута
на мястото на Онийека,
когато вече всичко бе
ясно. През първата част
италианският тим бе
реализирал цели три

гола, дело на Дуван
Сапата (26), Алехандро
Гомес (36) и Луис Муриел
(42), а в края Алексей
Миранчук (88) оформи
крайния резултат.
В другия мач от група

D Ливърпул спечели с 1:0
при визитата си на Аякс.
Николас Талиафико си
вкара нелеп автогол в 35ата минута и донесе
победата за английския
шампион. ç

Ðåçóëòàòè è ãîëìàéñòîðè:
Група А

Реал (Мадрид) - Шахтьор (Донецк)
2:3
Интер - Борусия (Мьонхенгладбах)
2:2
1:0 Ромелу Лукаку 49, 1:1 Рами Бенсебайни 63 - дузпа,
1:2 Йонас Хофман 84, 2:2 Ромелу Лукаку 90
Манчестър Сити - Порто
3:1
0:1 Луис Диас 14, 1:1 Серхио Агуеро 20 - дузпа, 2:1
Илкай Гюндоган 65, 3:1 Феран Торес 73
Олимпиакос - Олимпик (Марсилия)
1:0
1:0 Хасан 90+1

Група D
Ливърпул стартира с победа тазгодишното си участие в Шампионската лига

Øàõòüîð ïîä÷èíè Ðåàë (Ìàäðèä) êàòî ãîñò
от Едер Милитао. Ферлан Менди пък бе преквалифициран като десен бек. В халфовата линия също имаше две нови имена в сравнение
с миналия мач - Каземиро и Федерико Валверде. Атаката пък бе изцяло променена. По
крилата играеха Родриго и Марко Асенсио, а
Лука Йович също стартира като титуляр.
Шахтьор беше сериозно ударен от коронавируса, като десет играчи от първия състав пропуснаха мача. Сред тях бяха бразилските звезди Тайсон, Алан Патрик и Жуниор Мораеш, защитникът Микола Матвиенко, крилото Йевхен
Коноплянка и вторият капитан Тарас Степаненко. Украинците все пак успяха да съберат достатъчно футболисти за двубоя, като стартовият

Áåðîå íàïðåä çà Êóïàòà ñëåä
ãîëîâà äðàìà â Áëàãîåâãðàä
Берое победи Пирин с
4:3 в Благоевград в двубой
от 1/16-финалите на турнира за Купата на България и
продължава напред в турнира. Срещата започна перфектно за домакините и те
откриха резултата още в 5ата минута с гол на Преслав Йорданов. В края на полувремето Гаюс Макоута изравни за 1:1, но минути покъсно Преслав Йорданов
отново изведе домакините
напред.
Втората част започна с
дузпа за Берое, но Иван
Минчев не успя да преодолее вратаря на Пирин. Нещата станаха още по-лоши
за старозагорци в 67-ата минута, когато Преслав Йор-

данов оформи хеттрика си,
а тимът му поведе с 3:1. В
последните 10 минути на мача обаче Берое показа класа и вкара три гола за пълен обрат. Първо Алиун Фал
се разписа за равенство
(3:3) с две попадения за 4
минути, а в продължението
бе съборен за дузпа, която
Макоута реализира за 4:3.
Други резултати: Кариана (Ерден) - Царско село
0:1, Партизан (Червен бряг)
- Левски 1:4, Янтра (Габрово) - Черно море 1:6, Извор (Горски извор) - Монтана 1:2, Дреновец (община Ружинци) - ЦСКА 1948 0:6
и Севлиево - Славия 1:5. Победителите продължават в
следващия кръг. ç

ще може да разчита на Берое,
след като от клуба заявиха
готовността си да му гласуват
доверие в битката за поста.
Членът на Изпълкома на БФС
възнамерява да се кандидатира в
тандем с Димитър Бербатов. От
Берое дори обмислят лично да
издигнат кандидатурата на
доскорошния бос в петролна
компания. В момента Величков е
в Австрия, като се очаква да се
завърне у нас в началото на
ноември. Тогава той и Бербатов
планират публично да обявят
намеренията си за конгреса на 11
декември.

Националният ни
отбор пропадна
с още 6 места

Група C

Отборът на Шахтьор (Донецк) постигна изненадваща победа с 3:2 като гост на Реал (Мадрид) в двубой от група В на Шампионската лига. Попаденията за украинците отбелязаха Тете (29), Рафаел Варан (33 - автогол) и Манор
Соломон (42) през първото полувреме. След
почивката мадридчани се опитаха да осъществят обрат, но головете на Лука Модрич (54) и
Винисиус Жуниор (59) се оказаха недостатъчни за това.
Зинедин Зидан направи цели седем промени преди съботното Ел Класико срещу Барселона. Капитанът Серхио Рамос въобще не бе в
групата за мача заради получен удар при загубата от Кадис и така неговото място бе заето

Кандидатът за президент
на БФС Петър Величков

с 2:0 у дома над Шахтьор
(Караганди) в двубой от 14-ия
кръг на футболното първенство на
Казахстан. Така Кайсар събра 20
точки и се утвърди на петото
място, само на три зад третия
Тобол, който обаче е с мач помалко. Шахтьор е шести с 16
точки.

Група B

0:1
0:4

Íàêðàòêî

Тимът на Стойчо
Младенов Кайсар
постигна победа

Залцбург - Локомотив (Москва)
2:2
0:1 Едер 19, 1:1 Доминик Собослай 45, 2:1 Златко
Юнузович 50, 2:2 Витали Лисакович 75
Байерн - Атлетико (Мадрид)
4:0
1:0 Кингсли Коман 28, 2:0 Леон Горетцка 41, 3:0
Корентен Толисо 66, 4:0 Кингсли Коман 72

Аякс - Ливърпул
Мидтиланд - Аталанта

:

Êîøìàðåí äåáþò çà Áîæèäàð Êðàåâ
â ãðóïèòå íà Øàìïèîíñêàòà ëèãà

в ранглистата на ФИФА. Българският тим вече заема 66-а
позиция. Пред нас е отборът на
Северна Македония, който се
изкачи на 65-о място, след като
отстрани Косово и ще играе
решителен мач с Грузия за място
на европейското първенство.
Лидерът Белгия остава на върха в
класацията, следван от Франция,
Бразилия, Англия, Португалия и др.

им тим бе съставен от осем футболисти на 23
години или по-малко. Това не попречи на Шахтьор да поднесе най-голямата изненада в първия кръг на Шампионската лига.
След срещата президентът на Реал Флорентино Перес влязъл в съблекалнята на "Валдебебас" и престоял там само около три минути,
твърди "Mарка". Той не казал почти нещо, а
играчите и треньорът Зинедин Зидан гузно мълчали. Обстановката била тягостна, лицата отчаяни. Според мадридското издание Флорентино е разочарован от образа, който показва
Реал и предстоящите мачове ще решат бъдещето на треньора.
В събота "лос бланкос" гостуват на Барселона, а идната седмица е втората среща от Шампионската лига - срещу Борусия (Мьонхенгладбах). ç

Ãðèøî èãðàåë ïî-ñèëíî â çàëà
От стр. 1
"Нямам шанса да играя
много мачове в зала, но
винаги съм чувствал, че
имам малко допълнително
предимство, особено в решителните моменти. Мисля, че това беше един от
тези двубои", допълни найдобрият български тенисист.
"Всъщност играх много
добре през първия сет, но
го загубих. Тогава си помислих: "Добре, нека просто намерим друг начин".
Подобни мачове в началото на турнира са много
важни и е хубаво, че продължавам напред. Това е
нещото, от което съм найдоволен", каза още Димитров.

Верни фенове на Григор Димитров от Белгия и Италия го подкрепяха, развявайки българския флаг на осминафиналите в Антверп

На четвъртфинала днес
българинът очаква победителя от двубоя между Ми-

лош Раонич (Канада) и Камерън Нори (Великобритания). ç

ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ

Тв програма - петък, 23 октомври

07.30
08.00
09.00
10.00
10.15
11.00
11.15
12.05
12.30
12.45
13.45
14.00
15.30
16.00
16.30
17.15
17.30
18.10
18.30
19.15
20.00
22.00
22.30
23.15
00.15
01.30
02.30
03.30
04.50
05.50
06.50

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

ÁÍÒ 1
05.15 Още от деня /п/
06.00 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
13.00 В кадър /п/
13.30 Обзор "УЕФА Лига Европа"
14.00 Когато сърцето зове - тв филм /11
епизод/
14.45 Малки истории
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Светът на жестовете
16.45 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана
Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 Дълбоката държава - тв филм /7
епизод/ (14)
23.00 По света и у нас
23.30 Концерт на Христо Йоцов квартет Празници на изкуствата - Аполония
2017
00.30 Светът и ние /п/
00.45 100% будни /п/
02.40 Култура.БГ /п/
03.40 Извън играта /п/
04.10 Музика, музика /п/
04.40 Когато сърцето зове - тв филм /11
епизод/п/

bTV
05.30 "Домашен арест" - сериал, с. 3, еп. 4
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикритие" - анимация, сериал, с. 4, еп. 16
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно предаване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
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15
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с.
2, еп. 114
15.30 "Търговски център" - сериал, с. 15,
еп. 103 - 105
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,
с. 14, еп. 75
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 3,
еп. 88
21.00 "Фермата: Пътят на една мечта" риалити, с. 6
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, с. 20, еп. 8
01.00 "Новите съседи" - сериал, еп. 48
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 57

bTV Action
05.15 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп. 15
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Роботи под прикритие" - сериал, с. 4,
еп. 8 - 11
08.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп. 15
09.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 12
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 7
11.00 "Кости" - сериал, с. 12, еп. 12
12.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 2
13.00 "Престъпник за един ден" - криминален, комедия, драма (СЩ, 2004), в
ролите: Джон С. Райли, Диего Луна,
Маги Джиленхол, Питър Мулън, Сито
Касан и др.
15.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп. 16
16.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 13
17.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 3
18.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 6,
еп. 1
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" сериал, с. 3, еп. 8
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Записът" сериал, еп. 7
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "След утрешния
ден" - фантастика, екшън, приключенски (САЩ, 2004), в ролите: Денис
Куейд, Джейк Джиленхол, Еми Росъм, Сила Уорд, Иън Холм, Кенет
Уелш и др.
00.15 "Записът" - сериал, еп.7
01.15 "Тежки престъпления" - сериал, с. 6,
еп. 1
02.15 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 8
03.15 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 3
04.15 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 13

bTV COMEDY
05.00
06.00
07.00
08.00
08.30
09.30
10.00

12.00
13.00
14.00
14.30
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.30
22.00
23.00

"Гранд" /п./ - сериал
"Гранд" - сериал, с. 3, еп. 12, 13
"Дивата Нина" /п./ - сериал
"На гости на третата планета" /п./ сериал
"Полицаят от Рубльовка" /п./ - сериал
"Двама мъже и половина" /п./ сериал
"Госпожица Америка" - комедия (САЩ,
2015), в ролите: Грета Гъруиг, Лола
Кърк, Шейна Даудсуел, Катрин Ърби,
Матю Шиър и др.
"Приятели" /п./ - сериал
"Двама мъже и половина" /п./ сериал
"На гости на третата планета" /п./ сериал
"Селцето" /п./ - сериал
"Дивата Нина" /п./ - сериал
"Шоуто на Николаос Цитиридис"
"Приятели" - сериал, с. 3, еп. 25,
с. 4 еп. 1
Премиера: "Дивата Нина" - сериал,
еп. 107
"На гости на третата планета" - сериал, еп. 60
Премиера: "Селцето" - сериал, еп.3
"Полицаят от Рубльовка" - сериал,
с. 2, еп. 6
"Двама мъже и половина" - сериал,
с. 4, еп. 23, 24

Топло за сезона
Днес ще бъде слънчево и топло за края на октомври, с температури от 20 до 25, на места и до около 26 градуса, за София
около 21-22 градуса.
В събота облачността ще се увеличи, но ще бъде предимно
средна и висока през по-голямата част от деня. В Дунавската
равнина ще се появи слаб до умерен западен вятър. Минималните температури ще са високи за края на октомври, от 8 до 14
градуса. Следобeд ще остане топло, с температури от 20 до 25,
на места на югоизток до около 26, 27 градуса.
В неделя вятърът ще се ориентира от изток. Облачността ще
бъде значителна, на места в западните и южни райони е възможно да превали дъжд. Минималните температури ще останат високи, а дневните ще се понижат и ще бъдат от 17 до 22 градуса.
В понеделник облачността ще остане значителна, но слаби
превалявания ще има само на отделни места. Температурите ще
останат без промяна.

ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ
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София 1301
ул. „Позитано“ 20А
факс 944-26-26
email - vestnik_zemia@abv.bg;
zemia_core@abv.bg
web - zemia-news.bg
bTV Cinema, 21.00 ч., "Х-Мен: Дни на отминалото
бъдеще" - фантастика, екшън, приключенски,
в ролите: Патрик Стюарт, Иън Маккелън, Хю
Джакман, Джеймс Макавой, Майкъл Фасбендър,
Дженифър Лорънс, Хали Бери, Никълъс Хоулт
00.00 "Госпожица Америка" /п./ - комедия
(САЩ, 2015)
02.00 "Гранд" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Комиците и приятели" - комедийно
шоу (есен 2019)

bTV Cinema
05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп.
3, 4
08.00 "В кадър" - рубрика
08.15 "Нашествие" - фантастика, трилър
(САЩ, Австралия, 2007), в ролите:
Никол Кидман, Даниел Крейг, Джереми Нортъм, Джефри Райт, Вероника Картрайт, Силиа Уестън и др.
10.30 "Ривърдейл" - сериал, с. 3, еп. 5, 6
12.45 "Затворници" - криминален, драма
(САЩ, 2013), в ролите: Хю Джакман,
Джейк Джиленхол, Вайола Дейвис,
Мария Бело, Терънс Хауърд, Мелиса
Лио, Пол Дейно, Уейн Дювал и др.
15.45 "Невидима зона" - спортен, биографичен, драма (САЩ, 2009), в ролите:
Куинтън Ерън, Сандра Бълок, Тим
Макгроу, Джей Хед, Лили Колинс,
Рей Маккинън, Кати Бейтс и др.
18.30 "Върколакът" - фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, 2013), в ролите: Хю
Джакман, Уил Юн Лий, Тао Окамото,
Хироюки Санада, Фамке Янсен, Светлана Ходченкова и др.
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Х-Мен: Дни на отминалото бъдеще"
- фантастика, екшън, приключенски
(САЩ, Великобритания, 2014), в ролите: Патрик Стюарт, Иън Маккелън,
Хю Джакман, Джеймс Макавой, Майкъл Фасбендър, Дженифър Лорънс,
Хали Бери, Никълъс Хоулт и др.
23.30 "Смъртоносна надпревара: Адска жега" - фантастика, екшън, трилър (ЮАР,
Германия, 2013), в ролите: Дани
Трехо, Люк Гос, Винг Реймс, Дугрей
Скот, Фред Коулър, Робин Шу [14+]
01.30 "Опасна връзка" - трилър (САЩ, 2019),
в ролите: Клер Креймър, Миа Топалиън, Дейвид Фумеро, Хедър Маккоум и др.
03.15 "На парчета" - трилър, хорър (САЩ,
2017), в ролите: Джеймс Макавой,
Хейли Лу Ричардсън, Брад Уилям
Хенк, Аня Тейлър-Джой, Ким Дайректър, Стърлинг Браун и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериал,
сезон 8 /п/
06.30 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"
- сериал

13.30
15.00
16.00
16.10
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.30
23.00
23.30
00.30
01.30
02.30
04.30

"Остани с мен" (премиера) - сериал
"Черна роза" (премиера) - сериал
Новините на NOVA
"Пресечна точка" - публицистично
шоу
"Намери ме" (премиера) - сериал
"Семейни войни" (премиера) - телевизионна игра
Новините на NOVA - централна емисия
"All inclusive" (премиера) - сериал,
сезон 2
"Игри на волята: България" (премиера) - риалити, сезон 2
"Братя" (премиера) - сериал
Новините на NOVA
"Кобра 11: Обади се!" - сериал,
сезон 22
"Пожарникарите от Чикаго" - сериал,
сезон 8
"Женени с деца" - сериал, сезон 8
"Завинаги свързани" - сериал
"Остани с мен" - сериал /п/

Êèíî Íîâà
06.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 10 /п/
07.00 "Мистериите на Аурора Тийгардън:
Разплата" - мистерии с уч. На Кандис
Камерън Бър, Марилу Хенър, Лекса
Дойг, Питър Бенсън и др. /п/
09.00 "Този прекрасен миг" - романтична
комедия с уч. на Даян Нийл, Винсент
Спано, Травис Шулд, Моли Бърнет
11.00 "Мистерия 101" - криминален филм
с уч. на Джил Уагнър, Кристофър
Полаха, Престън Вандерслайс, Анди
Томпсън и др.
13.10 "Черното тефтерче на бавачките" драма с уч. на Спенсър Лок, Стефани
Брас, Пери Рийвс, Раян Макпартлин
и др. /п/
15.00 "Човекът, който познаваше безкрайността" - драма с уч. на Дев Пател,
Джеръми Айрънс, Тоби Джоунс, Стивън Фрай, Джереми Нортъм, Кевин
Макнали, Шазад Латиф, Падрайк Дилейни и др. /п/
17.30 "Индиана Джоунс и храмът на обречените" - приключенски екшън с уч.
на Харисън Форд, Кейт Капшоу, Ке
Хуи Куан, Дан Акройд, Амриш Пури,
Филип Стоун и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 4
21.00 "Извън релси" - трилър с уч. на Клайв
Оуен, Дженифър Анистън, Венсан
Касел, Мелиса Джордж, Адисън Тимлин и др.
23.10 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 4 /п/
00.00 "Влакът трезор" - екшън с уч. на
Уесли Снайпс, Уди Харелсън, Дженифър Лопес, Крис Купър и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 201
ВОДОРАВНО: "Зима в планината". Валат. Набег.
Лазер. Мед. Маша. Тат. Салеп. Тир. Лар. Парасол.
Ге (Николай). Гитана. Ерида. Вон. Нитинол. Хи ("Удържимият възход на Артуро Хи"). Ран. Носак (Ханс).
Таз. Садат (Ануар). Нит. ВЕРО. Анев (Кирил). Нонанал. "Га". "Аз и морето". Полином. Норит. Калас
(Мария). Тас. Сито. Рил. Токар. Тар. МАВ. Савитар.
"Ки". Типари. Ивало. Сун. Салинас (Нора). Но. "Рир".
Норен (Адолф). Дам. РАТА. Ват. Пати (Аделина).
ОТВЕСНО: "Дивата гора. Апаратура. "Мазаринада".
Оливинит. Балет. Наналал (Далпатрам). РА. Вар.
Пан. Тезис. САС. Апт. "Санин". Вин (Мишел). Таран.
МАРАТОН. Мотовилов (Георгий). Капела. Исиномаки. "Ира". Десенатор. Сатинет. ПИН. Порок. Нен.
Раван. "На М". "Лил". Ватос. Рас. Набат. Тенорит.
"Да". Тешигахара (Хироши). Итаконат. Магаре. Изолатори. Оми.

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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"Íåâèäèìîòî - Âèçóàëèçàöèÿ îòâúä ïàìåòòà,
âúîáðàæåíèåòî è ñèìóëèðàíàòà ðåàëíîñò"

На 22 октомври се навършиха 125 години от откриването на Паметника
на Васил Левски в центъра на София. На 22 октомври 1895 г. паметникът на "един от най-идеалните ни герои", както
го определя княз Фердинанд I (1887-1918 г.), е
официално открит. Плановете за изграждането
му датират от Освобождението през 1878 г., тогава Софийският градски
съвет стартира идеята.
Изпращат се писма до
повечето български градове с покана да се
включат в общонародното дело. Първият столичен архитект Адолф Колар изработва архитектурния план. За неговата
реализация е ангажиран
италианският каменоделец Абрамо Перукети.ç

В галерия "Райко Алексиев" - СБХ, ул. "Раковски"
125, София, се откри
вчера изложбата "Невидимото"- визуализации отвъд
паметта, въображението и
симулираната реалност.
Куратори: Станислав
Памукчиев и Петер Цанев.
Понякога изкуството
поражда въпроси, продиктувани от желанието на
окото да вижда това,
което не може да бъде
видяно. Този взор към
невидимото конструира
присъствия. Най-опияняващата фикция на изкуството
е визуализацията на
невидимото.
Изложбата обхваща
исторически период от
точно 100 години. Найранната творба в експозицията е създадена през
1920 г. от Николай Райнов, а
някои работи са специално

Ïîíÿêîãà èçêóñòâîòî ïîðàæäà âúïðîñè, ïðîäèêòóâàíè
îò æåëàíèåòî íà îêîòî äà âèæäà

проектирани, за да бъдат
реализирани в галерията
само дни и часове преди
откриването. Със свои
произведения участват 32ма български художници,
които са представители на
различни поколения.
Автори: Атанас Парушев, Васил Симитчиев,

Вито Валентинов, Галя
Благоева, Георги ГеоргиевЖорррас, Група 7 + 1,
Даниела Ляхова, Емил
Попов, Жорж Папазов,
Ивайло Аврамов, Иван
Георгиев - Рембранда,
Иван Русев, Йордан Кацамунски, Калина Димитрова, Кирил Кузманов,

"Дарования" на проф.
Николай Русчуклиев стана
факт във Видинската художествена галерия "Никола
Петров". 88-годишният художник е включил в изложбата свои работи, създадени през последната година.
Проф. Николай Русчуклиев дълги години е преподавател по живопис във Великотърновския университет.
Над 400 негови творби са
притежание на Националната художествена галерия, галериите във Велико Търново, Видин, Каварна, Враца,
Белоградчик, Русе, Севлиево, Добрич. Това е неговата
трета изложба във Видин, като голяма част от картините
той дарява на галерията.
Известният творец проф.
Русчуклиев има видински
корени, от дунавския град е
неговата майка и целият й

Íàêðàòêî
Националният детскоюношески фестивал
"Сцена под Сините
камъни"

род. До момента той е дарил на различни галерии и
организации около 700
творби, с убеждението, че
картините са за хората.

Художникът твърди, че няма картина, с която не би
се разделил, защото без да
иска, човек се разделя с
всичко, което има. Въпреки

това е съхранил картина от
студентските си години в Художествената академия. Експозицията може да се види до 15 ноември.ç

Äâå áúëãàðêè ñà íîìèíèðàíè
çà ëèòåðàòóðíàòà íàãðàäà
"Àñòðèä Ëèíäãðåí" çà 2021 ã.
Писателката Юлия Спиридонова и илюстраторката Капка Кънева са в списъка с общо 263-ма кандидати от 69 страни. Новият лауреат на наградата ще бъде
обявен на 13 април 2021 г.
Избира го жури от 12 души,
назначени от шведския Национален съвет по култура.
Сред тях са писатели, литературоведи, художници, критици, библиотекари. Семейството на Линдгрен е представено от правнука й Юхан
Палмберг.
Тази година сред кандидатите има най-много писатели
от Великобритания - 20 ду-



Èçëîæáà "Äàðîâàíèÿ" íà ïðîô. Íèêîëàé Ðóñ÷óêëèåâ ñå îòêðè âúâ Âèäèí

Красимир Добрев - Доктора, Надежда Ляхова,
Николай Райнов, Николай
Петков, Лика Янко, Петер
Цанев, Петър Дочев,
Станислав Памукчиев,
Стоян Дечев, Филип
Попов, Христо Антонов,
Цветан Кръстев. Може да
се види до 25 ноември.ç

ши. След тях са шведите с 14
номинирани. Наградата в памет на Астрид Линдгрен е найзначимата в света в областта на литературата за деца и
юноши. Паричната й премия
е 500 хиляди долара. Именитата писателка Линдгрен почина през 2002 г., на 94 г.
Проф. Вера Ганчева - известен преводач от скандинавски езици и издател, получава Международно отличие за превода си на "Пипи
Дългото чорапче" на името
на Ханс Кристиан Андерсен.
През 2000 г. тя е отличена
за втори път с награда на
Шведската академия.ç

Сливен ще бъде домакин
на третото издание на
Националния детскоюношески театрален
фестивал "Сцена под
Сините камъни". Откриването e днес от 14.00
ч. в зала "Зора".
В програмата са включени постановки на трупи
от Сливен, Бургас, Нова
Загора, Габрово, Лясковец, Силистра, Стара
Загора, Севлиево, Котел,
Карнобат и Айтос.
Фестивалът приключва
25 октомври.

Картина на Банкси
продадоха на търг
за 9,8 милиона долара

Капка Кънева

Творбата на британския
уличен художник Банкси
"Покажи ми Моне" бе
продадена на търг в
Лондон за 9,8 милиона
долара. Предварителната
оценка бе между 3,9 и
6,5 милиона. "Покажи
ми Моне" прави препратка към творбата на
Клод Моне "Японски
мост". При Банкси
природната идилия,
запечатана от френския
майстор, се оказва
място за изхвърляне на
предмети.

