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Свободата
на печата
е майка
на всички
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Виц на деня
ÑÚÁÎÒÍÈÊ

5
-11

ПРИЛОЖЕНИЕ

6Робинзон Крузо

Самоизолацията е трудна само първи-
те 2-3 години, после се свиква.
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120-годишна туркиня пребори корона-
вируса след лечение, продължило
15 дни, съобщава вестник Hurriyet.
Меника Енчю от село в провинция
Шърнак се е възстановила от инфек-
цията след престой в местна болница.
Тя има 12 деца и над 100 внуци.
"Нека Аллах да бъде доволен от
нашите лекари и медицински сестри.
Те се грижеха много добре за мен",
увери Меника. ç

еприемливи са огромните разходи за бо-
ен самолет, а същевременно се замразява
майчинството. Боен самолет нито се яде,
нито ще може да ни предпази в достатъч-
на степен, ако някой е тръгнал да ни зав-
ладява", заяви вчера икономическият съ-
ветник в КТ "Подкрепа" Ваня Григорова
пред "Фокус". Синдикалистката подкрепи
вдигането на минималната пенсия и дет-
ските надбавки, но изрази недоволство, че
последната мярка е само за година.

Григорова коментира и промените в

"Ситуацията в Славия с COVID-19
стана страшна. Вече заразените при
нас нараснаха 11. От тях 8 са
футболисти. Чакаме нови тестове.
При положение че има още двама
играчи и бройката им се увеличи
минимум на 10, ще трябва да отлага-
ме мача с Ботев (Пд) от Първа лига,
а и следващия ни двубой, защото
момчетата ще са под карантина",
заяви за "Блиц" президентът на
Славия Венци Стефанов.

срещу F-16
Èçòðåáèòåëèòå íå ñå ÿäàò, íÿìà è äà íè ïðåäïàçÿò,
çàÿâè èêîíîìè÷åñêè åêñïåðò â ÊÒ „Ïîäêðåïà“
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рез последните дни
в българското
медийното и
политическо

пространство стана много
"модерна" геополитичес-
ката инициатива "Три
морета", а президентът
Радев и премиерът
Борисов се надпреварват
по този US ретуширан
проект.
Конкуренцията "кой е

по-по-най", свързана с
"Триморието", би била
чудесна, ако идеше реч
за национално полезна
инициатива. Но случаят е
точно обратният. Това е
проект, който обслужва
военни, геополитически и
икономически интереси,
които не съвпадат с
българските. Проект -
роден в лабораториите на
атлантическите ястреби,
част от стратегиите,
реториката и мисленето
на Студената война.

"Три морета" има за цел
да създаде враждебен
"санитарен кордон" около
и срещу Русия. Желае да
засили военното напре-
жение и надпревара във
въоръжаването, да
торпилира стратегически-
те енергийни проекти
между Европа и Русия, да
наложи американските
военни и икономически
интереси, като обвърже
сателитните държави с
покупка на щатски
изтребители, шистов газ
и ядрени реактори.

"Три морета" е нонсенс
и по отношение на
участието ни в Европейс-
кия съюз! Проект, който
не е одобряван от
водещите европейски
сили Германия и Франция,
а тези дни и хърватското
държавно ръководство
отказа да се включи в
него.
Кому е нужно да бъдем

противопоставени на
Германия и Русия!? И
нима забравихме, че даже
цар Борис се водеше от
принципа "Винаги с
Германия, никога против
Русия".
Тази "странна" актив-

ност на българските
управници вреди на
отношенията ни с братс-
ка, славянска и правос-
лавна Русия. Отношения
специални!
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Пулмологът
д-р Симидчиев
призова да се
носят маски

Според пулмолога д-р
Александър Симидчиев има
немалко българи, които не
спазват мерките срещу ко-
ронавируса. Но експертът
посочи, че медиците са се
научили да лекуват по-доб-
ре COVID-19, смъртността
спада, има по-адекватни
протоколи за извънболнич-
ната и болничната помощ.

13% от заразените се
хоспитализират, но много
по-бързо нараства броят на
заразените. В болница
влизат хора, които са в
достатъчно тежко състоя-
ние - с нужда от венозна
медикаментозна терапия и
такива, които имат нужда
от обдишване.

Здравната система все
още се справя, легла мо-
жем да разкрием повече,
но не може бързо да се
реагира с кадровия състав,
тъй като един лекар се съз-
дава след 11 години обу-
чение и практика. Трябва
да мислим с хоризонт 10
години напред.

Експертът припомни, че
е по-добре пациентите да
не свалят температурата,
когато е под 38. Тази тем-
пература е механизъм, с
който имунната система ста-
ва по-ефективна, работи на
по-висока скорост. Така че
няма нужда да пречим на
организма при нискосте-
пенна температура. Това, ко-
ето е критично важно, ко-
гато има леки симптоми,
дразнене в гърлото, е да
се самоизолираме, защото
виждаме, че всеки трети
тест е положителен. ç

„Í
Кодекса на труда и до какво може да до-
веде увеличението на извънредния труд
у нас, като отчете, че то крие много опас-
ности по отношение на преумора. Спо-
ред нея 300 часа извънреден труд биха
превърнали работниците в "живи бом-
би". Те не бива да чакат някой да ги
поведе, има безкрайно много възмож-
ности за съпротива, припомни иконо-
мическият съветник на КТ "Подкрепа".
Зима 2020/2021 ще бъде тежка, обобщи
Григорова. ç

Снимка Пресфото БТА
Пекин. Млад мъж използва смартфона си, докато минава покрай реклама на 5G услуги на PT Expo в града. Китайските лидери
поставиха за цел да се ускори развитието на КНР като високотехнологична сила.

Åêñïåðò

Ëåãëà ùå
íàìåðèì,
ëåêàðèòå
ñà ìàëêî!

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА
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Êîðîíàâèðóñúò ó íàñ: Âúçïðèåì÷èâîñòòà
êúì çàáîëÿâàíåòî îñòàâà ãîëÿìà
Ñïåøíèòå îòäåëåíèÿ èçíåìîãâàò,
ñúîáùè äèðåêòîðúò íà „Ïèðîãîâ“
ïðîô. Àñåí Áàëòîâ

На 10-о място сме по
смъртност от заразата в
ЕС и на четвърто на
Балканите. Към момента
се нареждаме на 21-во
място по заболяемост в
ЕС и на второ място на
Балканите, обяви зам.-
министърът на здраве-
опазването Бойко Пенков
на редовния седмичен
брифинг за разпростра-
нението на COVID-19 у
нас. Смъртността също
нараства - само за
последната седмица има
ръст от 50%, предупреди
той. С 1/3 ежеседмично
нараства броят на прие-
тите в болница, а от
интензивни грижи се
нуждаят 7% от болните.
Възприемчивостта към
заболяването остава
голяма. Далеч сме от

изграждането на колекти-
вен имунитет, обяви още
д-р Пенков. Първите
флакони ремдесивир
пристигнаха. От Здравно-
то министерство съобщи-
ха, че 2593 флакона от
лекарствения продукт ще
получат регионалните
здравни инспекции в
София-град, София об-
ласт, Благоевград, Пер-
ник и Кюстендил. Лекарс-
твото се използва при
лечение на среднотежки
и тежки пациенти с
доказана коронавирусна
инфекция. Ръст има и
при заразените медици.
Над 2000 от тях са зара-
зени - 37% са лекари, а
33% - медицински сестри,
съобщи още зам.-минис-
търът. Регистрирано е
102% нарастване на

средноседмичния брой
заразени. Ръст на зара-
зените се отчита във
всички възрасти. Сериоз-
но увеличение има при
заразените ученици в
гимназиален и прогимна-
зиален етап.

Спешните отделения
изнемогват, съобщи
директорът на "Пирогов"

Парламентът прие на
първо четене промени в
Закона за българското
гражданство, свързани с
възможността за получа-
ване на гражданство чрез
инвестиции, съобщи БТА.
Депутатите одобриха зако-
нопроекта на Министерс-
кия съвет, с който се пред-
лага да отпадне възмож-
ността за придобиване на
българското гражданство
по натурализация от лица,
които са получили разре-
шение за постоянно пре-
биваване в България пора-
ди направени инвестиции
на основание на Закона за
чужденците в Република
България или като члено-
ве на семейството на та-
кива лица, или са увели-
чили инвестицията си при
същите условия на закона
на стойност най-малко 2
млн. лв. Парламентът прие

Ïàðëàìåíòúò ïðèå íà ïúðâî ÷åòåíå çàêîíîâè ïðîìåíè, ñâúðçàíè
ñ ïîëó÷àâàíåòî íà áúëãàðñêî ãðàæäàíñòâî ÷ðåç èíâåñòèöèè

на първо четене и алтер-
нативния законопроект,
внесен от депутати от
ДПС, ГЕРБ и "Обединени
патриоти", който цели не
да се премахне, а да се
прецизират условията за
получаване на инвестици-
онно гражданство. Пред-
вижда се отпадане на въз-
можността за придобива-
не на българско граждан-
ство чрез вложение в дър-

жавни ценни книжа,
сключване на договор за
доверително управление с
лицензирана кредитна ин-
ституция или увеличаване
на инвестицията до два
милиона.

Със законопроекта се
предлага ново основание
за натурализация във връз-
ка с директни инвестиции
и материални активи на
стойност най-малко 1 млн.

лв. и кумулативно разкри-
ване на минимум 20 нови
работни места. Одобрени
бяха и изменения, с които
се осигурява правна ясно-
та относно прилагането на
разпоредбите за придоби-
ване на българско граждан-
ство, които се отнасят до
Обединеното кралство ка-
то държава - членка на ЕС,
в преходния период и из-
вън него. Отхвърлен беше
законопроектът на "Воля",
с който се предлагаше да
се облекчи процедурата по
придобиване на българско
гражданство от хора с бъл-
гарски произход, живеещи
зад граница. Във фокуса на
дебатите бяха критиките на
Европейската комисия за
даване на инвестиционно
гражданство и твърдения-
та за корупционни схеми
при придобиването на бъл-
гарски паспорти. ç

Симеон Игнатов
на 80 години
Изявеният комсомолски деец, общес-

твеник, ръководител в сферата на сто-
панския и културния живот, социалистът,
патриотът и верният приятел на Русия,
председателят на Българския антифашис-
тки съюз Симеон Игнатов днес празнува
своя 80-годишен юбилей.

Издателите и екипите на ЗЕМЯ, "Ру-
сия днес-Россия сегодня" и "Китай днес"
му честитят големия личен празник. Же-
лаем му дълголетие, здраве и творчески
сили, все така енергично и пламенно да
защитава хуманната и непреходна анти-
фашистка и социалистическа идея!

На многая лета!

Днес е последният ден от успешния
дипломатически мандат на първия сек-
ретар на Посолството на Китайската на-
родна република в Република България
г-н Ян Сюи.

Дипломат с отлични перспективи, до-
бър познавач на българския език и кул-
тура, искрен радетел на дружбата и при-
ятелството между нашите народи и дър-
жави, Ян Сюи е истински приятел на
журналистите от в. ЗЕМЯ, в. "Китай днес"
и в. "Русия днес".

Желаем му много здраве, професио-
нални успехи и късмет. Вярваме, че и в
бъдеще ще отдава силите си за разви-
тието на българо-китайското приятелст-
во и стратегическо партньорство!

На добър час! До нови срещи!

Íà äîáúð ÷àñ, ïðèÿòåëþ
è äðóãàðþ ßí!

×åñòèò þáèëåé!

проф. Асен Балтов. Той
добави, че се очаква
броят на хоспитализира-
ните до дни да нарасне
до 4000. Става задължи-
телно да се включат и
частните болници, каза
още той, добавяйки, че в
"Пирогов" отварят още
две отделения за лечение
на COVID-19. ç

Проф. Асен Балтов

Áëîêîâîòî
ìèñëåíå è
ðàçäåëåíèå
îñòàíàõà
â ÕÕ âåê
От стр. 1

Отношения, базирани върху
дълбока духовна и истори-
ческа връзка, изградени
върху кирилицата, Освобож-
дението, създаването на
социалната държава през
ХХ век и приятелските
чувства между българи
и руси.

Отношения, които дори
30-годишната масирана
русофобска пропаганда на
прехода не можа да проме-
ни. Защото България не е
Полша и не е прибалтийска
държава. Защото ние нямаме
русофобски комплекси и
фобии, а точно обратното -
изпитваме чувства на
благодарност и съпричаст-
ност към руснаците. И ако
във Варшава и Талин имат
проблеми с Русия, то това
са си техни работи. Ние не
бива да позволяваме да
бъдем въвличани в чужди
битки и чужди сценарии.

Проектът "Три морета" е
част от отречената полити-
ческа парадигма на проти-
вопоставянето и разделени-
ето, на двуполюсния и
еднополюсния свят, на
хегемонията, на санитарните
кордони и санкциите...
Всичко това изтече в
канала на Историята!

Днес е време за сътруд-
ничество между народите, а
не на блоково и сепарирано
мислене и действие. След
падането на Берлинската
стена и разграждането на
Варшавския договор военни-
ят блок НАТО е неефективен
и безполезен. Европейският
съюз е в тежка институцио-
нална, лидерска и ценностна
криза, а светът е изправен
пред социално-икономически
изпитания, през заплаха от
терор и COVID-19. Изключи-
телно важни са и предизви-
кателствата, свързани с
дигиталната епоха и високите
технологии, със социалните
мрежи и изкуствения инте-
лект, с битката срещу
агресивните опити за промя-
на на традиционните човешки
и семейни ценности.

В днешния многополю-
сен свят (чиито основни
принципи очерта брилянтни-
ят политически анализатор
и визионер акад. Евгений
Примаков) правилният път е
този на диалога, сътрудни-
чеството и баланса. А
инициативата "Три морета" е
точно обратното! България -
по силата на своето геог-
рафско положение и
история - има възможност
да бъде мост между Европа
и Русия. Кой и защо отново
се опитва да я превърне в
инструмент на чужди сили,
влияние и интереси!? Това е
недалновидно, вредно и
изживяно!

Господа управляващи,
бъдете модерни и адекват-
ни, бъдете диалогични и
национално отговорни, ако
искате да се запишете в
Историята.
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Äîö. Âàëåíòèí Âàöåâ àëàðìèðà: Èíèöèàòèâàòà
„Òðè ìîðåòà“ å ðàâíîñèëíà íà âîéíà ñ Ðóñèÿ

Инициативата "Три
морета", или "Триморие", е
военно-политически
проект за отхвърляне на
Русия според мнението на
геополитическия анализа-
тор доц. Валентин Вацев,
изразено по радио
"Фокус".

 "Този проект не е нов.
Всъщност този проект е
продължение на НАТО.
Ясно е, че НАТО няма да
удържи много дълго, тъй
като НАТО вече е разбита
организация. Опитът да се
изгради триморски съюз
е опит да се изгради на
мястото на НАТО нещо
по-жизнено, и по-добре
целенасочено и по-добре
финансирано", коментира
анализаторът.

"Всъщност тук идеята
е да се постави стена от
държави - тампони меж-
ду Русия и Западна
Европа, и по-специално

Германия. Още бащата на
англосаксонската базова
геополитическа доктрина
- атлантизмът, сър Хал-
форд Макиндер в свой
исторически доклад в
1904 г. казва съвсем
ясно: "Главният проблем
за англосаксонската
цивилизация и за нас
всъщност би се появил
тогава, когато и ако
безкрайните ресурси на
Русия се комбинират с
технологичния гений на
Германия". Оттогава
досега е ясно за всеки,
който се интересува от
геополитика, че съюзът
между Русия и Германия
е ужасна катастрофа за
англосаксонската атлан-
тическа цивилизация. С
други думи, трябва да се
направи всичко, което е
възможно да се направи,
за да може Русия и
Германия да не са в

добри икономически,
политически и културни
отношения. Казано съв-
сем просто - трябва
да се спре "Северен
поток 2".

Трябва да се спрат
културните, политическите
и всички други отноше-
ния, а за тази цел трябва
да се изгради бариера от
тампонни държави, започ-
вайки от трите прибалтий-
ски държави, минавайки
през Полша, надолу през
Беларус, но с Беларус не
стана на този етап и
стигайки до Румъния, и
разбира се, до България.
Това е много стара геопо-
литическа схема. Разбира
се, този съюз е антирус-
ки, яростно антируски,
милитаристично анти-
руски".

Присъединяването на
нашата страна в този съюз
анализаторът представи

така: "Включването ни
означава България да
поеме откровено, очевидни
военно-политически анга-
жименти за конфронтация
с Русия". Все пак Вацев
прогнозира, че избор на
Тръмп за още един мандат
ще забави проекта.

По повод отношението
на премиер и президент
към инициативата Вацев
заяви: Предполагам, че
уважаемите господа не си
дават сметка, че ангажи-
рането на България с

Òîâà å ãåîïîëèòè÷åñêà ñõåìà, ìèëèòàðèñòè÷íî
ðóñîôîáñêè ïðîåêò, çàÿâè ïîëèòîëîãúò

Âðú÷èõà þáèëåéíè ìåäàëè íà áúëãàðñêè è
ðóñêè âåòåðàíè îò Âòîðàòà ñâåòîâíà âîéíà

учредено от СВВБ. С него се удостоя-
ват български и чуждестранни граж-
дани с принос за отбелязване на го-
дишнината.

Награждаването се проведе под ръ-
ководството на заместник-председате-
ля на СВВБ полковник от запаса Петър
Пандурски. В него участваха още Алек-
сей Новоселов от посолството на Рус-
ката федерация у нас и други предста-
вители на ръководството на СВВБ.

Ветераните - български и руски, бя-
ха поздравени с емоционални изпъл-
нения от формация "Армейска песен"
на Представителния ансамбъл на Въо-
ръжените сили. С популярната съветс-
ка песен от войната "Три танкиста" Су-
най Чалъков поздрави най-стария тан-
кист в България, 98-годишния Николай
Георгиев (Шмайзера). Юбилейни меда-
ли ще получат и други ветерани, които
поради напредналата възраст не мо-
жаха да присъстват на тържеството.

Спирдон
СПИРДОНОВ

По повод обсъжданията
за бъдещите представители
на България в Европейската
прокуратура лидерката на
БСП Корнелия Нинова бе ка-
тегорична: "Кой е един от
най-големите проблеми на
България по време на управ-
лението на ГЕРБ? Корупция-
та. В последния доклад за
наблюдение върховенството
на закона и в Резолюцията
на Европейския парламент
има едно много показател-
но изречение - че евро-
пейски средства отиват в
близки до  управляващите
фирми и че срещу това тряб-
ва да се вземат мерки. Ев-
ропейските средства, които
получаваме, са изключител-
но важни за растежа в ико-
номиката и за подобряване
социалните условия на жи-
вот. Обръщаме се към всич-
ки извънпарламентарни пар-
тии. Към онези, които десет-
ки дни стояха на протестите
и по площадите с хората и
искаха справедливост и вър-
ховенство на закона. Не мъл-
чете днес. Ние сме тук, пар-
ламентарната опозиция, и не
мълчим". Тя допълни, че проз-
рачният избор на честни и
независими хора, смели да
разследват всичко до край,
е стъпка към възстановява-
не на доверието и към връ-
щане на държавността.

Сега сме 2020 г. и държав-
ниците трябва да мислят за
настоящето и за бъдещето. А
това, което виждат в насто-
ящето, е - чекмедже, пълно
с пари, и пистолет до глава-

инициативата "Триморие",
това е равносилно на
война между България и
Русия. Във всички случаи
ние виждаме как опреде-
лени сили се опитват да
вкарат България в една
барикада, да превърнат
България в елемент от
една барикада, която
разделя по вертикалата,
гледано от север на юг
надолу, Русия от Европа.
Това е опит за изгражда-
не на антируски кордон",
заключи Вацев. ç

ÁÑÏ: Êîìó ùå ñëóæàò áúäåùèòå
ÁÃ åâðîïðîêóðîðè - íà îáùåñòâîòî
èëè íà âëàñòòà?

та на премиера, за да ги па-
зи", завърши Нинова.

Депутатът от БСП Тодор
Байчев заяви от трибуната на
Народното събрание: "Трябва
да има ясни правила за из-
бор на делегирани европейс-
ки прокурори. Самият регла-
мент на ЕС, който трябва да
се прилага, няма достатъчно
добра прецизност и ще по-
роди напрежение, ако не бъ-
дат вписани в постановките
от българския Наказател-
нопроцесуален кодекс. Като
законодател орган дължим на
обществото отговори на мно-
го важни въпроси".

"На какви критерии ще от-
говарят избраните европейс-
ки делегирани прокурори? Ще
бъдат ли те независими, ви-
сококвалифицирани и най-ве-
че обществено приемливи
личности? Или тази длъжност
ще бъде награда за хора, ко-
ито са послушни и добре из-
пълняващи поставените им
задачи от страна на някой от
политическо ръководство?
Народното събрание ще се
спъне ли в същия камък, а
именно - да предостави на
прокурорската колегия избо-
ра на европейски делегира-
ни прокурори - на тази коле-
гия, която доказа, че когато
избира даден прокурор, из-
бухва гражданско недоволст-
во, обществено напрежение
и протести?", попита Байчев.
"Като законодателен орган не
трябва да допускаме тези
грешки. Дължим отговори на
обществото", категоричен е
депутатът. ç

Валентин Вацев

Церемонията се проведе в Централ-
ния военен клуб. Поводът бе отбеляз-
ването на 75 години от края на Втора-
та световна война. Това е част от по-
редицата инициативи на военно-патри-
отичната организация във връзка с  го-
дишнината. Организаторите бяха взе-
ли всички противоепидемични мерки.

Юбилеен медал "75 години от побе-
дата във Великата отечествена война
1941-1945 г." на български ветерани от
столицата връчи Владимир Чертков от
посолството на Руската федерация у
нас. Сред удостоените бяха председа-
телят на СВВБ доц. д-р Иван Сечанов,
заместник-председателят доц. д-р Со-
фи Пинкас, председателят на Столич-
ната организация на СВВБ Мария Сто-
янов, полковник от запаса Николай Ге-
оргиев (Шмайзера), полковник от за-
паса д-р Митка Захариева и др.

Доц. д-р Иван Сечанов връчи на рус-
ки ветерани от войната, живеещи в Со-
фия, юбилейния медал "75 години от
победата над фашизма". Отличието е

Снимка Петър ПАНДУРСКИ
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Кутия за събиране на да-
рения в помощ на пострада-
лата от пожар ферма в село
Доброглед бе поставена вче-
ра на Фермерския пазар в
Добрич. "Веднага след инци-
дента обявихме кампания за
помощи за Данаил и Дари-
на, с които да се купува хра-
на за животните", съобщи за
Агри.бг Пепа Рашева, орга-
низатор на изложението в
добруджанския град. "Фер-
мата е сред основното зве-
но от производители на чис-
та храна, с които преди 3 го-
дини поставихме началото
на ежеседмичния пазар в
Добрич", допълни още Раше-
ва.  Преди дни пожар уни-
щожава целия запас от хра-
на за животните на стопан-
ството. Огънят изпепелява
150 тона люцерна и слама.
На практика е застрашено
не само изхранването на 380
говеда, овце и кози, а само-

Äîáðóäæàíöè ñ àïåë: Ñúáèðàìå ñðåäñòâà
çà æèâîòíèòå îò Äîáðîãëåä!

ферски дългокосмести кози,
60 родопски говеда и 30 ка-
ракачански кучета. Насочи-
ли са се към автохтонни по-
роди, като животните са из-
бирани от Родопите и под-
балканските градчета. Започ-
ват да произвеждат качест-
вени млечни продукти - си-
рене, кашкавал, сметана, ки-
село мляко, масло. Те са тър-
сени по фермерските паза-
ри във Варна и Добрич, къ-
дето ценителите на чистата
храна ги очакват с нетърпе-
ние. Заради COVID-19 фер-
мата започна и доставки
чрез онлайн поръчки. ç

Средствата по директни-
те плащания за България ще
се увеличат от 5.3 на 5.6
млрд. евро през новия прог-
рамен период на Общата сел-
скостопанска политика, кой-
то започва от 2023 г. до 2027
г. Относително се запазва и
финансирането по Програма-
та за развитието на селата и
селските райони (ПРСР). То-
ва каза съветникът на минис-
търа на земеделието и хра-
ните Мария Христова по вре-
ме на Конференция за ОСП
след 2020 и необходимите
промени в аграрната полити-
ка на България. Приетият пре-
ходен регламент предвижда
2021 и 2022 г. да останат
преходни. Стратегическият
план, който се изготвя в мо-
мента на национално ниво,
ще влезе в сила от 2023 г. и
ще обхване периода до 2027
г., посочи експертът.

5,6 ìëðä. åâðî
äèðåêòíè
ïëàùàíèÿ çà
Áúëãàðèÿ îò
2023 äî 2027 ã.

то оцеляване на фермата.
Организаторите на Фер-

мерския пазар в Добрич по-
дават ръка за помощ на
ферма Овчарника. "Без ни-
то един ден отсъствие, и в
смразяващо студени, и дъж-
довни и горещи дни те дос-
тавят продукция за трапеза-
та на добричлии", изтъкна
Пепа Рашева. Д-р Данаил
Николов се включва във
всички тематични издания
на Фермерския пазар, пос-
ветени на българските тра-
диции и обичаи.

В призив към добру-
джанци Пепа Рашева каз-
ва още: "Тази година е теж-
ка и носи изпитания на
всички, изпитания, които ни
проверяват колко човеч-
ност и желание за взаимо-
помощ е останала в сърца-
та ни, борейки се за собст-
веното си оцеляване. Дана-
ил и Дарина са хора с чис-

ти сърца, отдадени на фер-
мерството и мечтите си".

Всеки желаещ да под-
помогне фермата може да
го направи и като предло-
жи люцерна, сено или сла-
ма за пострадалото стопан-
ство. За да спасят живот-
ните от глад през зимните
месеци, колеги и приятели
на фермата също обявиха
подкрепата си в социални-
те мрежи.

Ветеринарният лекар
д-р Данаил Николов и семей-
ството му отглеждат в село
Доброглед 250 медночерве-
ни шуменски овце, 70 кало-

О Б Я В А
На основание: чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавна собственост
(ЗДС), чл. 13 и чл. 51 от ППЗДС и Заповед  № 547/29.10.2020 г. на Ректора,

ВСУ "Любен Каравелов",
ОБЯВЯВА ТЪРГОВЕ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ
1. Метален  дъговиден склад /1/ - 300 кв. м. Начална тръжна наемна цена на склад
- 3,30 лв/кв. м;
2. Метален дъговиден склад /2/ - 300 кв. м. Начална тръжна наемна цена на склад
- 3,30 лв/кв. м;
3. Обособено помещение във фоайето на партерен етаж на бл. 3 - 50 кв.м.
Начална тръжна наемна цена - 2,04 лв./кв. м без ДДС;
4. Складово помещение на партерен етаж в учебен корпус бл. 6 - 105 кв.м.
Начална тръжна наемна цена - 3,62 лв./кв. м без ДДС;
5. Стопанска сграда - 46 кв. м. Начална тръжна наемна цена - 3,91 лв./кв. м без
ДДС и Открита площ: 100 кв. м. Начална тръжна наемна цена - 1,00 лв/кв. м без
ДДС;
6. Масивна сграда на два етажа - 140 кв. м. Начална тръжна наемна цена -
3,76 лв./кв. м без ДДС;
7. Гаражна клетка А - 30 кв. м. Начална тръжна наемна цена - 4,70 лв./кв. м
без ДДС;
8. Гаражна клетка Б - 30 кв. м. Начална тръжна наемна цена - 4,70 лв./кв. м
без ДДС;

УЧАСТНИЦИ В ТЪРГОВЕТЕ - юридически и физически лица.
ДЕПОЗИТ ЗА УЧАСТИЕ -  в размер на 100 лева, внесени в сметка с IBAN BG 90

BNBG 9661 3300 1461 01, БНБ - Централно управление BIC: BNBGBGSD
ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ - предоставя се на всички заинтересовани лица на

уеб страницата на ВСУ "Л. Каравелов"- http://www.vsu.bg/
ОГЛЕДИ НА ОБЕКТИТЕ - всеки работен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч.
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ - не по-късно от 16,00 часа на

30.11.2020 г. в деловодството на училището.
ТЪРГОВЕТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ на 01.12.2020 г. от 10.00 часа в административ-

ната сграда на ВСУ "Л. Каравелов", гр. София, ул. "Суходолска" № 175, ІІІ ет. -
заседателна зала.

Информация на тел. 02/80 29 180

УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ
на политическа партия

"ЗА ПРАВОВА И СПРАВЕДЛИВА ДЪРЖАВА"

Днес, 08.09.2020 г. в гр. София, се състоя Учредително заседание за образуване на Инициативен
комитет за учредяване на Политическа партия "ЗА ПРАВОВА И СПРАВЕДЛИВА ДЪРЖАВА", на което
заседание на основание и в съответствие с чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Закона за политическите партии,
долуподписаните лица, всичките граждани на Република България с избирателни права

І. Образуват Инициативен комитет за създаване на Политическа партия с наименование "ЗА ПРАВО-
ВА И СПРАВЕДЛИВА ДЪРЖАВА", и като членове на Инициативния комитет и бидейки граждани на
Република България с избирателни права, споделяйки общи принципи и цели, приемаме следната Учре-
дителна декларация:

Много дълго време чакахме промяна в страната. Страната, в която сме родени, израснали и в която
най-вероятно ще умрем. Държавата, в която не се чувстваме свободни, а сме задушени от политичес-
ката вихрушка, която не се интересува от обикновения човек, а само и единствено от собствения ки
интерес и облагодетелстване. България в момента е държава, в която свободата на словото не се чува
и е по този параграф е класирана на незавидното 110 място в света.

Ние, учредителите на политическа партия "ЗА ПРАВОВА И СПРАВЕДЛИВА ДЪРЖАВА"
(ПСД) заявяваме, че вярваме във върховенството на закона и в съответвие с Конституцията, приемаме
и утвърждаваме тази декларация. Основите принципи, за които "ЗА ПРАВОВА И СПРАВЕДЛИВА ДЪРЖА-
ВА" ще се борят са:

- Реално разделение на властите
- Борба с порочните корупционни схеми
- Контрол чрез мониторинг на властимащите
- Спазване на правата на малкия човек - обикновения гражданин
- Свобода на словото
Основните цели пред "ЗА ПРАВОВА И СПРАВЕДЛИВА ДЪРЖАВА" ще бъдат:
- Реална възможност българските граждани да могат да гласуват по електронен път.
- Премахване на партийното влияние върху правосъдната система.
- Премахване на картели и монополи.
- Осигуряване на достойни доходи за българските граждани.
Ние вярваме, че обединени ще можем да защитим гражданските си права и интересите на нацията

ни, както в страната, така и пред Европейския съюз.
Насрочва се Учредително събрание на политическа партия "ЗА ПРАВОВА И СПРАВЕДЛИВА ДЪР-

ЖАВА" на 14.11.2020 г. от 13.00 ч. в гр. София, Южен парк, поляната срещу МОЛ "Парадайз".

Кои са първите 300 бенефи-
циенти, получили най-голям раз-
мер на сумата, представляваща
подпомагаме със средства на Ев-
ропейския фонд за гарантиране в
земеделието и Европейския земе-
делски фонд за развитие на сел-
ските райони за всяка отделна го-
дина от 2007 г.? Този въпрос изп-
раща адвокат Сева Памукчиева до
Държавен фонд "Земеделие" през
лятото на 2020 г. "На въпроса за
общата цифра получих отговор,
на въпроса за конкретните бене-
фициенти на най-големите суми
ми беше отказано с аргумент, че
това не е информация от общес-
твен интерес и чрез нея не бих
могла да си направя извод за ра-
ботата на ДФЗ", каза адв. Памук-
чиева пред Агри.БГ. Тя получава
отговора с отказ на изпълнител-
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Административният съд
във Велико Търново
реши Държавен фонд
"Земеделие"-Разплаща-
телна агенция  да отгово-
ри на запитването на адв.
Сева Памукчиева

ния директор на ДФЗ Васил Гру-
дев на 5 август. След това обаче
веднага подава жалба до съда за
незаконосъобразен отказ. Компе-
тентен в случая е съдът по адрес
на жалбоподателя. Това е Адми-
нистративен съд - Велико Търно-
во, който разглежда и се произ-
нася по делото. Всичко става мно-
го бързо. Още на 26 октомври има
окончателно решение, с което
обявява отказа на ДФЗ за неза-
коносъобразен.

"Съдът задължава ДФЗ да да-
де отговор, като информира за-
интересованите лица - бенефици-
ентите, и също задължава фонда
да аргументира защо предоставя
или не предоставя информация-
та. Последващите действия на
Фонда, ако не са в съответствие
със съдебното решение, ще под-

лежат отново на контрол за за-
коносъобразност", обяснява още
адв. Памукчиева. По думите й то-
ва е първата стъпка за публичен
анализ на това, как се разходват
средствата от Европа. "Не трябва
да забравяме, че тези субсидии
са данъците на всички европейци
и те се дават, за да може ние,
българите, да сме по-конкурентос-
пособни, да произвеждаме по-ка-
чествени продукти и като цяло да
имаме по-висок стандарт на жи-
вот. С тях могат да се направят
буквално чудеса за икономиката
на страната, стига обаче да се да-
ват по предназначение", катего-
рична е Сева Памукчиева.

Адвокат Памукчиева се зани-
мава предимно с въпроси, свър-
зани със земеделието. Въпросите
й към ДФЗ са продиктувани от
нейното чисто любопитство за то-
ва как точно се разпределят сред-
ствата в земеделието у нас. "Стру-
ваше ми се абсурдно дружества
и хора, които работят десетки и
стотици хиляди декари, да полу-
чават огромни субсидии. За оп-
ределено време съм живяла в чуж-
бина и като се направи съпостав-

ка между начина, по който се ра-
боти земята в България и как се
работи в останалата част на ЕС,
разликата е колосална. Там хора-
та се грижат за малки по размер,
но наследявани с десетилетия от
родителите си земи и когато чо-
век е гледал как дядо му и баба
му са работили земята, после и
родителите му, той има съвсем
друго отношение", убедена е тя.

"Смисълът от субсидирането на
земеделието в ЕС е да се подпо-
магат именно такива производи-
тели, които имат малко земя, но
влагат много в нея и следовател-
но имат голяма добавена стойност.
А в България, където имаме много
и доста плодородна земя, имаме
съвсем порочен начин на обра-
ботка - големи производители, ко-
ито не са достатъчно ангажирани
със земята, нямат връзка с нея, а
малките производители са оста-
вени на произвола и доста често
за тях е много трудно, дори не-
възможно да се конкурират".

Решението на Администрати-
вен съд - Велико Търново е окон-
чателно и не подлежи на обжал-
ване. ç

Друга наша позиция е за
изравняване на плащанията,
която по думите й среща съп-
ротива от големите държави.
Въпреки това обаче ще има
"доста висока степен на кон-
вергенция, на която се дължи
увеличението от 300 млн. ев-
ро в Първи стълб за директни
плащания". Страната ни нас-
тоява и за запазване на т. нар.
обвързана подкрепа, чрез ко-
ято се запазват най-уязвими-
те сектори, които се намират
в селски райони.

Председателят на Комиси-
ята по земеделие и храни в
Народното събрание Мария
Белова представи актуални за-
конодателни промени в аграр-
ната политика на страната и
подкрепата за сектора срещу
COVID 19. Тя изтъкна, че за-
конодателството е насочено
към всеки отделен бранш.
Сред водещите законопроек-
ти са тези за управление на
агрохранителната верига и за
храните. Мария Белова под-
черта, че е необходимо да бъ-
де подобрена комуникацията
между производителите и пот-
ребителите. Председателят на
комисията по земеделие ак-
центира на изцяло новият За-
кон за розата, който регла-
ментира на национално ниво
производството и преработка-
та на маслодайна роза. Бело-
ва припомни, че заетите в
бранша бяха сред първите, по-
лучили подпомагане срещу
кризата, предизвикана от
COVID 19.

Други важни изменения,
внесени на 23 октомври, са
тези в Закона за водите, ка-
саещи земеделските произво-
дители. Промените предвиж-
дат, предвид сушата и тежка-
та стопанска година, всеки зе-
меделски производител да има
право на водовземане до 50
куб.м. в денонощие за земе-
делски цели. ç
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Олга Круша - първата жена художник

Всичко започва от една
рисунка от 1882 г. с неиз-
вестен автор, съхранявана
във фонд "Графика" на
СГХГ.  Изложбата "Сво-
бодният избор. Първите
жени художнички (1878 -
1912) в галерия "Васка
Емануилова" в София е
разказ за паметта ни,
разказ през образи. За
единия от създателите й,
Пламен Петров, тя е
изследване за Олга Круша,

Навършиха се 130 го-
дини от рождението на
един от създателите на
българския оперен театър
и дългогодишен солист на
Оперната дружба, по-къс-
но на Софийската опера -
баритона Цветан Каролев.
Уви, днес неговото име е
напълно непознато, оста-
нал е само един,  много
стар запис на негово из-
пълнение, който дава съв-
сем бегла представа за
възможностите му. А Ка-
ролев е имал уникален
глас - драматичен бари-
тон, какъвто рядко се сре-
ща, впечатляващ като
обем, мощност, тембър...

За качествата на гласа
на Цветан Каролев него-
вият учител Иван Вулпе
пише: "Гласът му бе об-
ширен по диапазон, ши-
рок, мощен и железен по
звучност, тембрист, изд-
ръжлив и устойчив във
всички регистри... Той за-
почна с незначителни ро-
ли. Скоро обаче неговото

емигрантски род. Баща й
събира пари от Марин
Дринов и Найден Геров, за
да обезпечи образованието
й. Олга има шанс да е
единствената българка,
озовала се в Алексеевия
манастир във време, в
което той е истински
образователен център за
момичета, революционен
за своето време и за
рамките на Руската импе-
рия.

Завръщайки се в роди-
ната в края на 80-те
години на ХІХ век, тя се
посвещава на учителската
мисия. Засега от нея е
известна една-единствена
рисунка, която не е авто-
портрет, както доказват
авторите на проекта. Тя се
показва за първи път, 133
години след създаването й
около нея е организирана
цяла изложба.

Кураторите осветяват
творчеството на десетки
художнички, които работят
между ХІХ и ХХ в. и
излагат свои творби в
общите художествени
изложби на Дружеството за
подкрепа на изкуството,
по-късно прераснало в
Дружество на художниците
в България, дружество
"Съвременно изкуство" и
Съюза на южнославянски-
те художници "Лада".

От архивите излизат
имената на Панзи Браун
Хаджимишева, Виктория
Георгова, Мария Доспевс-
ка, Юлия Белковска,
Мария х. Николи (д-р
Хараламбиева). В галерия-
та са подредени произведе-
ния на утвърдените Анета
Ходина, Анна Хен-Йоси-
фова, Елена Карамихайло-
ва, Елисавета Консулова-
Вазова.

Картина на Анна Хен-Йосифова (1872-1931)

Картина на Олга Круша

продължило три години и
половина. Ако се повтори
за всяка от останалите
художнички, чиито произ-
ведения са изложени, ще се
създаде плътен разказ за
българското изкуство.

Вече няколко години
екипът от Софийската
градска художествена
галерия - Пламен В.
Петров и Рамона Димова,
се фокусира върху въпро-
сителните в историята на

българското изкуство и
успява да предложи интри-
гуващи разкази, в които
научната съвестност върви
заедно с журналистическото
любопитство.

Всичко започва от една
рисунка от 1882 г. с неиз-
вестен автор, съхранявана
във фонд "Графика" на
СГХГ. Три години по-късно
знаем: тя е дело на Олга
Круша, първата жена в
България, подписала се
като художник, изпревар-
вайки с две десетилетия
Елисавета Консулова-
Вазова и Елена Карами-
хайлова.

Олга Круша е дъщеря
на известния възрожденски
деец Захарий Круша,
родена е през 1860 г.
Получава образованието си
в Москва, с учители по
рисуване - представители
на известен френски

Цветан Каролев - баритонът,
който тръгна от Пловдив

постоянство и трудолюбие
го издигнаха в редиците
на първите... Ако тогава
условията не бяха толко-
ва трудни, ако имаше въз-
можност той да получи
по-обширни музикални
познания и обща музикал-
на и сценична култура,
той би станал европейска
известност от голям ма-
щаб."

Цветан Каролев е ро-
ден на 19 октомври 1890
г. в Пловдив - най-малко-
то от деветте деца в семей-
ството. Завършва средно-
то си образование в Со-
фия и пее в хора на ка-
тедралата "Света Неделя"
и в хор "Родна песен". Учи
вокална постановка при
Иван Вулпе. Приемат го
за хорист в Оперната
дружба. На 25 ноември
1910 г. дебютира с ролята
на Разбойника в операта
"Сиромахкиня" на Еману-
ил Манолов. Присъствие-
то му на сцената е впечат-
ляващо и той поема ба-

ритоновия репертоар на
театъра. За да се усъвър-
шенства, две години учи
при Франц Щайнер във
Виена и още две в Берлин
- при Шварц.

След завръщането си
през 1919 г. близо 20 го-
дини той е несменяемият
водещ баритон на Софий-
ската опера, в репертоара
му са 45 роли, като 14 от
тях изпълнява за първи
път на наша сцена - Ри-
голето, Скарпия, Яго, Хо-
ландеца, Княз Игор, Миз-
гир , Грязной , Томски .
Участва и във всички бъл-
гарски опери, които се пос-
тавят в този период. През
30-те години на отмина-
лия век гостува с голям ус-
пех в оперните театри на
Виена, Будапеща, Загреб,
с ролите на Риголето,
Граф ди Луна и Холанде-
ца. След оттеглянето си от
сцената през 1938 г. още
13 години работи като ин-
спектор в операта. Умира
на 19 февруари 1960 г.



ЗЕМЯ 30 октомври 2020СЪБОТНИК 7. ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏприложение

На 23 октомври светът отбеляза
100 години от рождението на Джа-
ни Родари - детски писател, разказ-
вач и журналист. Легендарни са кни-
гите му "Приключенията на Лукчо",
"Джелсомино в страната на лъжци-
те", "Животни без зоопарк", "При-
казки по телефона".

Книгите и героите на Родари ста-
ват популярни в Италия, Европа и
в целия свят. Издъхва преди 40 го-
дини. През 1948 г. Родари става жур-
налист в "Унита" и пише книги за
деца.  От 1950 г. е редактор на сед-
мично детско списание в Рим - Il
Pioniere. През 1951 г. той публикува
първия си сборник  "Книжка с весе-
ли стихове", също "Приключенията
на Чиполино". По книжката за Чи-
полино има създаден филм приказ-
ка, както и балет.

Днес в Италия никой не пита
"Кой е този Джани Родари?". Той е
един от любимците и на италианс-
ките деца, на него кръщават учили-
ща, книгите му се издават в големи
тиражи, той е повод за национална
гордост.

През 1967 г. Джани Родари е
признат за най-добрия италиански
писател, а през 1970 г. получава
престижната награда за детска ли-
тература, наричана "малкия Нобел"
- наградата "Ханс Кристиян Андер-
сен". Тогава става и световноизвес-
тен. Никой не може да отнеме ве-
ликолепието на неговите стихове,
макар годините да отминават.

Ако можех да имам едно
магазинче със две полички,
бих продавал… познайте какво?
- Надежда. Надежда за всички.

Джани Родари:
В страната на
лъжите истината
е болест

Поне 70 произве-
дения на изкуството
и творби от Антич-
ността са били пов-
редени на 3 октомври
от неизвестни напа-
датели в три от най-
прочутите музеи на
Германия, съобщава
в. "Ди Цайт".

Творбите са зали-
вани с някакъв вид
маслена течност,
мотивите не са извес-
тни.

Един от атакувани-
те музеи е световноиз-
вестният музей
"Пергамон". Другите
две места са Новият
музей и Старата

Константин Сомов е руски живопи-
сец, график, майстор на портрета и пей-
зажа, илюстратор, един от основателите
на дружество "Светът на изкуството".  Ака-
демик на Императорската академия на из-
куството. Роден на 18 ноември 1869 г в
Санкт Петербург.

В дневника на художника са съхране-
ни записки и писма от 1934 г: "Искам да
стана като Жан Енгър, колкото и да е
смешно на моята възраст. Ако не Енгър,
то поне да бъда като малкото пръстче на
крака му". Независимо от излишната са-
мокритичност, свойствена на Сомов, през
целия му живот, наследството му от кар-
тини е огромно и разнообразно. Негови-
ят театрален "сомовски стил" е разпозна-
ваем и търсен и до днес. Той бил уника-
лен портретист, съумял да предаде точно
външната прилика, но и да разкрие нео-
чаквани черти от характера на моделите.

Особено внимание заслужават пейза-
жите му, които са недотам оценени от
изкуствоведите. За висше достижение на

Десетки творби и антики са повредени в Берлин
национална галерия.

Според "Дойчланд-
функ" не само общест-
веността, но и остана-
лите музеи не са били
информирани за слу-
чилото се на т. нар.
Остров на музеите в
германската столица.

"Ди Цайт" твърди,
че това е "една от
най-мащабните атаки
срещу произведения
на изкуството и
Античността в исто-
рията на следвоенна
Германия". Видими
мазни петна и струи
са останали по еги-
петски саркофази,
каменни скулптури и

картини от XIX век.
За щетите е потвърди-
ла и Фондацията за
пруското културно
наследство.

Островът на
музеите е от 1999 г.
в Списъка на
ЮНЕСКО с обекти
на световното култур-
но наследство. В
началото на октомв-
ри музеят "Пергамон"
празнува 90 години
от основаването си.
Той носи името на
Пергамския олтар от
II в. пр. Хр, издигнат
от владетелите на
град Пергам в днеш-
на Турция.

Константин Сомов - с тъга
по съвършенството

четката му се смята знаменитата "Дама
в синьо", съхранена в Третяковската га-
лерия в Москва. Тази картина много оби-
чал Валентин Серов, който навремето бил
член на Съвета за нови творби на изкус-
твото в галерията.

 Той настоял да се закупи картината
като неформална творба  за галерията.
Върху платното е нарисувана красива
жена със синя рокля и тъжни очи. За
модел е послужила Елисавета Мартино-
ва, талантлива художничка. Нейната кра-
сота и интелект покорили Сомов. Прия-
телката й пише: "Какво е направил ху-
дожникът с това лице и с тези сияещи
някога очи? Как е извадил на бял свят
стаявана дълбоко болка и тъга, горещо
недоволство?"

Вероятно Сомов е знаел за болестта
на прелестната девойка, която не могла
да разкрие своя талант. Мартинова из-
дъхнала от туберкулоза през 1904 г.,  че-
тири години след завършване на "Дама
в синьо".

 Музей "Пергамон"
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Книга възкресява Стойчо Мазгалов
Тодор КОРУЕВ

"Различният. Книга за
Стойчо Мазгалов". Тя е
посветена на 90-годишни-
ната от рождението на
народния артист Стойчо
Мазгалов и излиза в ИК
"Коралов и Сие" с любез-
ното съдействие и финан-
совата подкрепа на Общи-
на Любимец. Идеята да
възкресят образа на голе-
мия актьор, режисьор,
общественик, на именития
българин - родолюбец, е
на Нарцис Златанов и още
няколко приятели и почи-
татели на артиста, а не
на някаква държавна
институция.

Единодушието, което
рядко битува у нас, около
"Различният" - заглавието
на тази книга, бе непокла-
тимо. Прав е Петър Ма-
ринков, който характери-
зира Стойчо Мазгалов
като огромен талант,
подкрепен от изключите-
лен характер, като голям
актьор и достолепен мъж.
Стойчо Мазгалов е раз-
личният актьор със свое
амплоа, различният теат-
рален директор, различни-
ят общественик, различни-
ят гражданин, въобще
различната личност. И
мерилата за това са нео-
бикновения му талант,
мъжкарството му, бунтарс-
кият му дух, непокорност-
та, чувството за дълг,
отговорност и чест, харак-
терът му - открит, прям,
почтен. Тази различност е
подхранена и от връзката
на Стойчо със земята, от
здравите му тракийски
корени, свързващи го със
сакралността, от преда-
ността към идеите за
социална справедливост.
Пътят му започва от
Любимец и той е първият
почетен гражданин на
Любимец. В книгата
кметът Анастас Анастасов
изрично подчертава, че
Стойчо Мазгалов никога
не забравя своите корени,
а изследователят на този
край Иван Цветков разк-
рива първите му театрал-
ни трепети на сцената на
читалище "Братолюбие",
за да ни припомни и по-
сетнешните думи на
Стойчо Мазгалов "Пазете
читалището!". Свято е
било това място за него,
тъй като тук е проходил
като актьор и се е сгодил с
театъра за цял живот.

Когато излезе книгата
на Стойчо Мазгалов
"Театрален лабиринт",
написах: "Театрален
мускетар вдига завесата. В
мемоарите си актьорът
Стойчо Мазгалов разкрива
олтарите на "Сълза и
смях". "Театърът е храм...
Сцената е олтарът... пазете
го от оскверняване и
бездарници, му завещава
неговият преподавател
Георги Стаматов. И приел

театърът за религия,
сцената за олтар, Стойчо
Мазгалов като директор
води битки за място в
афиша, сиреч за репертоа-
ра, за да изпълнява воля-
та на истината. В театър
"Сълза и смях" Стойчо
Мазгалов е директор 14
години и директорството
му прилича на бягане на
хърделист - трябва да
преодолява препятствия -
със забранени пиеси, със
спирани постановки, със
спускането на актриси
парашутистки, с действия-
та на неофициалната
цензура, с обструкциите и
инсинуациите. Другите
театрални директори четат
забранените пиеси, (ей
така, за сведение!), а той
ги пренася на сцената и
предизвиква опашки за
билети на касата. Щом

партийните велможи или
критиците цензори наредят
да се махне някоя сцена
или да се съкратят някои
диалози, в които зорките
им очи виждат заплаха за
строя, директорите притич-
ват да изпълнят партийна-
та повеля, а различният
директор, нашият човек,
нарежда: "Нищо в пиесата
няма да се пипа!". Има
страшен усет - да открива
най-новото в българската
и чуждестранната драма-
тургия, обляга се на млади
актьори и те го подкрепят,
за да се помнят и до днес
техните първи прояви. За
всичко това разказват в
книгата проф. Красимир
Спасов, проф. Надежда
Сейкова, Марин Янев,
Вельо Горанов и Ириней
Константинов в интервюта

на д-р Владимир Игнатов.
Образът на Стойчо Маз-
галов се допълва от помес-
тените спомени на Георги
Данаилов и Венцеслав
Кисьов, който е също от
Любимец. Пернишкия му
период очертава Людмил
Марков, за театралните му
образи пише Ана Ивано-
ва, а за ролите в киното -
Величко Хинов. Нарцис
Златанов разказва увлека-
телно за приятелството си
със Стойчо Мазгалов и
разкрива неговата дейност
като общественик. Кратки
свидетелства за Вулканич-
ния (така го нарече проф.
Надежда Сейкова) са
написали Георги Вацов,
Христо Златанов, проф.
Лукан Балабански, проф.
Дончо Градев, проф.
Александър Маринов,
Васил Милев и Цветан
Пешев - негови зрители,
почитатели и читатели,
влезли в "театралния му
лабиринт". Последната
част на книгата предлага
"Думи на Стойчо Мазга-
лов": есетата "Въпрекизъм"
"Когато съм" и "Моите
учители" , спомена "Театър
"Трудов фронт" и пиесата
му "Сън в гладна нощ".

Не мога да забравя
онзи славен период на
"Сълзата" - спектаклите на
"Полет над кукувичо
гнездо", на производстве-
ните пиеси на Александър
Гелман, на "Есента на
един следовател" от Георги
Данаилов (открит за
драматургията от Ст.
Мазгалов), на "Четвърта-
пета степен по скалата на
Рихтер" от Кольо Георгиев,
на "Старчето и стрелата"
от Никола Русев, "Хиляда
метра над морското равни-
ще" от Петър Маринков и
още, и още... Ръкопляскал
съм възторжено в салона,
но през ума ми не е
минавало колко трудно се
е раждала всяка постанов-
ка, как е минавала през
иглени уши. Стойчо

Мазгалов не съжалява за
тези битки като директор:
"Още повече че не се
венчах за тази служба.
Изхитрих се. Останах си
преди всичко артист".
А Петър Маринков, друго-
то откритие на "Сълза и
смях", пише: "И като
актьор, и като директор,
Стойчо Мазгалов със
завидна смелост отглежда-
ше и пускаше на сцената
демоните на народното
недоволство. Той, на това
вече съм пряк свидетел -
като един истински муске-
тар приемаше гордо и с
презрение дрипавите
ръкавици, които му хвър-
ляше театралната адми-
нистрация, и отбиваше с
невероятна енергия опити-
те й да съсипе крепостта
"Сълза и смях".

Но театърът излиза
победител. В есето "Въпре-
кизъм" Стойчо Мазгалов
стига до извода, че бъл-
гарският театър не се
предаде на тоталитаризма,
остана верен на демокра-
тичната си същност. Нещо
повече, много преди
всички театърът подсказа
за по-късните събития и
предупреждава управлява-
щите за настъпването на
промени в обществото." И
въпреки това този възк-
ръснал Дартанян пропусна
да се направи жертва на
тоталитарната система, за
разлика от много свои
колеги театрали, остана
такъв какъвто беше - верен
на себе си. Защото е от
друга природа, най-малко-
то, защото е различният.

Книгата ще бъде пред-
ставена на 30 октомв-
ри в Любимец, а на
1 ноември - Деня на
народните будители,
от  16 ч. във фоайето
на театър "Сълза и
смях" в столицата .
Стойчо Мазгалов напус-
на белия свят на 1 но-
ември 2006 г.
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Сара-Нора Кръстева: Най-важно е
публиката да бъде с нас

В навечерието на Деня
на будителите - 1 ноември,
си спомняме за  литератур-
ното наследство на Вера
Мутафчиева в търсене на
уникалното и ценното му
звучене. Творческият път на
Вера Мутафчиева започва
от 1952 г. със студии за
историята на България в
османската епоха.

Творческия си път тя
завършва с мемоаристика-
та на "Разгадавайки баща
си" (1997), "Семейна сага"
(2000), трите части "Бива-
лици" и заключителната
"Не/бивалици". Избраните
й съчинения са публикува-
ни в 12 тома през 2008 г.

Акад. Мутафчиева е
автор на пиесата "Пътят",
играна в Младежкия
театър, и на пиесата за
Васил Левски "Процесът",
която не е била поставяна.
Сценаристка е на най-
гледания филм в българс-
ката история - суперпродук-
цията в 3 части "Хан
Аспарух", както и на
филма "Непълнолетие".
Написала е на над 35
белетристични книги,
издадени в многобройни
тиражи, като някои са
преведени на 12 езика.
Някои от по-известните й
художествени произведения

Вера Мутафчиева - будител
и летописец на времето

са: "Летопис на смутното
време" (1965 - 1966),
"Случаят Джем","Последни-
те Шишмановци", "Предре-
чено от Пагане", "Книга за
Софроний".

Историчката има изк-
лючителна съдба, тръгнала
от корените на едни изклю-
чителни възрожденски
фамилии. Тя успя да устои
на времето, да възстанови
паметта на баща си - в
края на живота си е издала
абсолютно всичко негово.
Включително и очерка на
Петър Мутафчиев за
Южна Добруджа и споделя
с Кин Стоянов, че вече
спокойно може да си отиде.

Констелацията на
българските духовни
величия така се е размес-
тила, че голяма част от тях

Г. Данов" за цялостен
принос, "Иван Николов"
за цялостно творчество,
Вазова награда (2005).

Откъси от "Летопис на
смутното време":

"Мислиш си уж нещо с
години, а го проумяваш
докрай чак когато го кажеш
другиму."

"Роденият роб рано
обръгва на гавра."

"Защото борбата срещу
една идея създава само

Писателят изгражда
свят на доброта и искре-
ност. В разказите си той
тръгва от сивата дейст-
вителност и постепенно
я превръща в легендар-
на, автентична реалност,

Йордан Йовков - учител
по житейска мъдрост

прави я интригуваща и
светла, пренася ни в друг,
по-красив, по-хармони-
чен свят. Той търси и
разкрива сложната и
противоречива душев-
ност на човека, копнеещ

за красив и нравствен
свят. Моделът му за чо-
вешко поведение съчета-
ва проверените през ве-
ковете морални и есте-
тически максими със
скрижалите на житейска
философия, съобразена с
настъпилите промени в
България след войните.
Мирогледната си доктри-
на писателят изгражда
върху три начала: чове-
ка, труда и природата.

Несъмнено разкази-
те му оставят у читате-
ля вечни уроци по жи-
тейска мъдрост, които
пораждат дълбоки и тре-
вожни размисли за он-
зи човек, изправен пред
сложни душевни пери-
петии, чието преодоля-
ване води до достигане-
то на щастие и съвър-
шенство в  жестокия
свят. Хуманизмът и бит-
ката за надмощие над
злото и грозното в жи-
вота, търсенето на кра-
сотата, дори на фона на
ужасяващата война, са
емблематични за изкус-
твото му.

Годините след вой-
ната са белязани от
удара на Втората наци-
онална катастрофа. А

любимата му Добру-
джа, която чувства ка-
то свой истински дом,
е в ръцете на румънс-
ките окупатори, което
се отразява и върху ду-
шевното състояние на
автора. Тласнат от те-
зи несгоди и терзания,
той търси спасение, ка-
то преминава нелегал-
но границата и се ус-
тановява във Варна,
където за известно вре-
ме преподава. По-къс-
но, през 1920 г., с по-
мощта на свои прия-
тели постъпва в бъл-
гарската легация в Бу-
курещ и остава в ру-
мънската столица бли-
зо 8 години. Макар да
се чувства сам, недоо-
ценен, именно тук той
подготвя най-големите
си творби - "Песента на

колелетата", "Старопла-
нински легенди", "Вече-
ри в Антимовския хан",
"Женско сърце" и "Ако
можеха да говорят".
Всички те са пропити
от преживения ужас от
войната, която за по-
реден път е описана ка-
то огромно изпитание,
носеща единствено
страдание.

Големият естет и
творец Йовков обаче
успява да намери и да
ни покаже по толкова
изящен начин и кра-
сотата й в "Белият ес-
кадрон".

За жалост Йордан
Йовков си отива от то-
зи свят твърде млад, ед-
ва на 56 години. Участ-
вал е във всички вой-
ни, споделяйки съдбата
на своя народ.  Започ-

стават незрими за днешни-
те поколения. Една мъгла
се е вдигнала поради
много причини и затъмня-
ва тяхната непреходна
светлина. Прав е  с афо-
ризма си Йежи Лец, че
"всеки век си има своето
Средновековие".

Писателката споделя
доста трудните криволици
на своята съдба, описани
успешно в поредица "Бива-
лици". Тя казваше: "Всеки
може и трябва да остави
документ за своето време".
През 1980 г. стана носи-
телка на Хердерова награда
за цялостно творчество,
единствената българка с
този приз. Има и Голяма
награда за литература на
Софийския университет
(1999), награда "Христо

мъченици и апостоли."
"Разбойникът бе еднич-

кият свободен човек в света
на роби и господари, върху
него не тежеше законът на
господарите и страхът на
робите."

"Как става то, че човек
предава всичко свое - дори
онова, което още сам не е
осъзнал - чрез словото? И
защо то свързва хората
повече от общ хляб и обща
постеля, от една майка?"

ва на литературното
поприще като поет, но
големия си успех пос-
тига с разказите.  Пос-
вещава творчеството си
на преживяното по
фронтовете. Открояват
се произведения като
"Те победиха", "Безоте-
чественици", "Балкан" и
"Земляци".

През 1920 г. той от-
ново подхваща тази те-
матика с новелата "Пос-
ледна радост" и разка-
зите "На стража" и "Дру-
гар". През 20-те години
обаче Йовков се спира
на темата за селяшкото
битие. Именно тогава
написва творбите, с ко-
ито е припознаван днес
- произведения като
"Албена",  "Песента на
колелетата", "Шибил",
"По жицата".
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Родители към детето
си:

- Много сме те разг-
лезили, ще трябва да те
наказваме!

- Ама как така - вие
сте ме разглезили, а мен
ще наказвате?

  

- Стига си пушил и пил,
бре! Знаеш ли, че това
съкращава живота напо-
ловина!? На колко си го-
дини?

- На 45...
- Виждаш ли, ако не

пиеше и пушеше, щеше
сега да си на 90!

  

Влиза кралят в спал-
нята и гледа придворни-
ят шут е върху кралица-
та и казва:

- Е, много смешно!

  

Аптекарят се обръща
към дете:

- Ето лекарството на
баща ти. Но запомни,
преди да го вземе, тряб-
ва здравата да го разд-
русаш.

- Не мога! - заеква
малкият.

- Баща ми тежи 90 кг.

  

Чукча си купил волга.
Селото се събира.

Един сочи фарове:
- Големи очи!
Друг сочи предна бро-

ня:
- Железни зъби!
Шаман гледа ауспуха:
- Мъжки е!!!

  

Рано сутринта жената
ме започна:

- Какво точно искаш
ти?

- Кой, аз ли, нищо не
искам!

- Чудесно, да минем то-
гава към моите жела-
ния...

  

- Госпожице, свободна
ли сте за следващия
танц?

- Да, разбира се!
- В такъв случай бих-

те ли ми пазили бира-
та?

  

Иванчо към баща си:
- А този чичко е учи-

тел.
- И защо мислиш та-

ка?
- Защото, преди да

седне на стола, той го ог-
леда отвсякъде.

  

В Габрово:
- Забелязах, че пъл-

ниш чашите на гостите с
кафе до ръба. Малко
икономии, ма!

- Да, ама така не мо-
гат да си сложат захар,
бе!

Анекдоти

Жерар
Депардийо

Робърт
де Ниро

  

Пияница се събужда
страшно махмурлия, пие
му се. Обаче няма сили
да стане. Вика кучето
си, дъхва му и казва:

- Търси, Шаро, търси!

  

Лорд Джон - първа
брачна нощ. Влиза в
спалнята на милейди, об-
лечен в бяла пижама.

- Милорд, трябва да
Ви призная нещо. Аз не
съм девствена!

Лордът, без да каже
дума, излиза и след мал-
ко се връща в черна пи-
жама.

- Но, милорд?!?
- Милейди, в бяло хо-

дя само на премиера!

  

- Сине, време е да по-
емеш управлението на
фирмата!

- Тате, но ти нямаш
фирма!

- Знам, но гледах тур-
ски сериал и добре проз-
вуча...

  

Пешо заварчикът най-
много мразеше да го пи-
тат какви са неговите
най-ярки спомени...

  

График за събрание.
1. Началникът доклад-

ва за изпълнение на
плана.

2. Вуте критикува на-
чалника.

3. Вуте се прощава с
колектива.

  

- Това тлъстини ли са?
- Не, мускули в от-

пуск...

  

- Как се казваш?

- Александър.
- На кого си кръстен?
- На баба ми Велика.

  

Бесен съпруг към же-
на си:

- Вече 14 години ме
поправяш непрекъснато
за всичко!

- 15, скъпи, 15!

  

- Дъще, сигурна ли си,
че гаджето ти е порядъч-
но?

- Разбира се, мамо!
Работи, спортува, не пие,
не пуши, има си жена и
две деца!

  

В магазин влиза соци-
олог:

- Добър ден, госпожо!

Правя проучване сред
търговците... Имате ли
деца?

Продавачката по на-
вик:

- В момента нямаме,
проверете утре...

  

В 4:30 призори. Киро
звъни на Петър и пита с
леден глас:

- Помниш ли оная чер-
венокосата?

- Коя, бе?
- Ще ти кажа коя? Се-

щаш ли се как преди де-
вет месеца свърши бен-
зинът в планината и
преспахме в четириетаж-
ната къща на една чер-
венокоса?

- Ааа, тази ли? И к'во
за нея ми звъниш през
нощта?

- Сега ще разбереш!
Вярно ли е, че през оная
нощ си станал и си ходил
при нея?

- Ти пък отде разбра
това?

- Получих писмо от ад-
воката й.

- Сериозно ли?
- Съвсем сериозно. А

вярно ли е, че вместо
своето, си й казал моето
име?

Кратко мълчание.
- Да бе, братче, изви-

нявай.
- Е, браво на теб! Да

знаеш, оказа се, че си
бил мноооого добър. Чер-
венокосата е умряла пре-
ди три дни и е оставила
къщата и всичко, което
има, на мен. Айде сега да
си доспиш...

  

Крадец влиза с взлом
в апартамент, завързва
жената и заплашва с нож
мъжа.

- Казвай къде са па-
рите и ценностите!

- Братко, ще ти кажа,
вземи всичко, само те
моля, развържи жената!

Изумен, крадецът пи-
та:

- Абе, ти толкова мно-
го ли обичаш жена си?!

- Това е съседката, мо-
ята идва след малко...

  

- Как се наричат хо-
рата, които едва си взи-
мат изпитите?

- "Мини-с-три!"

  

Моя мъж ми вика:
- Искам да си като

проститутка в леглото.
…Като му казах тари-

фата... сърди се...

  

Баща се кара на сина
си:

- Направих всичко за
теб, за да завършиш ме-
дицина, а ти сега ми заб-
раняваш да пуша и да
пия.

  

- Тате, баба наистина
ли ще пътува с този
влак?

- Стига си говорил, си-
не, развивай релсата!

  

- Мили, купих ти бе-
залкохолна бира.

- Как ми угаждаш,
Ленче! Вземи, този пръс-
тен е за теб!

- Но той е менте!
- Еее, ти започна пър-

ва!

  

Между акули:
- Не обичам водолази-

те, имат вкус на гума и
после цял ден съм с ки-
селини.

- Много си зле! Водо-
лазите се белят преди
ядене.

  

Бай Ганьо отишъл в
Австрия да си продава
мускалчетата с розово
масло. Или както сега му
викат, отишъл в бизнес
командировка. Решил
един ден за релакс да
се разходи покрай Ду-
нава. Както се разхож-
дал по брега, изведнъж
гледа в реката някакъв
се дави и крещи за по-
мощ на немски:

- Хилфе! Хилфе!
Бай Ганьо застанал до

водата и извикал:
- Ду ю спик инглиш?
- Иес ай спик! - изк-

рещял човека.
- Хелп! Хелп ми-и-и!
Бай Ганьо се почесал

по тила и пак извикал:
- А парле ву франсе?
- Уи, жу парле фран-

се. Боску! Боску-у-у!!!
- Тъпак! - извикал Бай

Ганьо.
- Вместо да си губиш

времето цял живот да учиш
езици, по-добре да се бе-
ше научил да плуваш.

  

- Мила, какъв е тоя
младеж в кухнята?

- Скъпи, ти нали ми по-
дари кухненски комбайн,
това е комбайнерът...
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Да се пише за другаря
Симеон Игнатов, за мен се
оказа изключително прият-
на задача. Не само защото
той е съмишленик и  сърат-
ник, от когото се уча. Но пре-
ди всичко, защото целият му
досегашен живот може да
бъде обобщен в две думи -
дълг и отговорност. Тези две
думи го съпътстват в целия
му живот - и личен, и об-
ществен! Още от началото
на обществената му дейност
в Комсомола, буквално до
настоящия момент, те са ос-
новата на неговия характер,
на духовния му мир, на дъл-
гия и съдържателен трудов
път, на отношението му към
обществото и към неговия
социалистически идеал! Дълг
и отговорност към нашата
Българска социалистическа
партия, патриотичен дълг към
България, дълг към хуманна-
та и величава антифашист-
ка идея. Дълг и отговорност
към хората, с които работи
и общува, към младото по-
коление социалисти и анти-
фашисти, на които предава
своите знания, опит и морал.

Дългът и отговорността
при Симеон Игнатов не са
само изградени с годините
качества на социалиста и ръ-
ководителя. Те са част от въз-
питанието, получено още от
семейната среда в град Ви-
дин, където е роден на 30
октомври 1940 г. Той израст-
ва в семейството на участ-
ник в антифашистката съп-
ротива и Втората световна
война.

Младежки деецМладежки деецМладежки деецМладежки деецМладежки деец
Още като ученик във Ви-

динската мъжка гимназия
Симеон Игнатов проявява
изключителни организаторс-
ки качества и е избран за
секретар на Ученическия ко-
митет на ДКМС. Това е вре-
мето на усиленото изграж-
дане на нова социалистичес-
ка България, времето на доб-
роволния труд за възстано-
вяване на страната от пора-
женията, нанесени й от па-
губната Втора световна вой-
на, от тежкото наследство на
фашизма, който порази със
заразата на кафявата чума
България, Европа и целия
свят. Именно в ранните си
години Симеон Игнатов ста-
ва убеден, пламенен антифа-
шист, тръгва по пътя на иде-
ала за социална справедли-
вост. В това усилно време
той е командир на среднош-
колски бригади и всеотдай-
но работи и дава всичко от
себе си за възстановяване
на страната и изграждането
на много обекти от страте-
гическо значение. Задачите
за изпълнение са нелеки и
се налага да работи дено-
нощно и безвъзмездно, за-
щото такава е ПОВЕЛЯТА НА
ДЪЛГА. И той я изпълнява
най-отговорно. На 13 октом-
ври 1958 година е приет за
член на Българската кому-
нистическа партия и неотк-
лонно до днес е неин верен

Ñèìåîí Èãíàòîâ íà 80 ãîäèíè
Живот отдаден на дълга към Родината

и последователен член и ак-
тивен участник в нейния по-
литически живот. Не се отк-
лони и за миг от идеите на
своята партия, от дълга към
своите другари. Бе воин на
идеала и един от милионите
строители и съзидатели на
нова България!

След завършване на гим-
назията Игнатов изпълнява
воинския си дълг в Народ-
ната школа за запасни офи-
цери във Висшето народно
военно училище "Васил Лев-
ски" във Велико Търново.

В периода 1960-1964 годи-
на е студент по право в Юри-
дическия факултет на Софий-
ския университет "Климент

Охридски". Отново дългът го
зове, избран е за секретар
на Факултетния комитет на
Комсомола и секретар по
организационните въпроси
на Вузовския комитет на
ДКМС. Наред с придобива-
нето на знания и умения от
ерудираните преподаватели
се отдава с всички сили на
службата към обществото -
две години е командир на
студентска бригада за изг-
раждането на Металургичен
комбинат "Кремиковци" и съ-
четава учението с обществе-
ната дейност, защото отно-
во такава е ПОВЕЛЯТА НА
ДЪЛГА.

След завършването на
висшето си образование
пред него се откриват два
пътя. Лесният е професио-
нална кариера в юридичес-
ката област и трудният - вла-
гане на сили и младежки ен-
тусиазъм в комсомолската и
партийна дейност. Верен на
себе си, Симеон Игнатов из-
бира трудния път. Защото,
който не е работил такава
работа в онези години, той
не знае колко безсънни но-
щи и колко енергия и енту-
сиазъм е трябвало да бъдат
вложени в нелеката общест-
вена работа с най-различни
хора в името на идеята и ми-
сията за изграждане на
справедливо и солидарно об-
щество. И този дълг и отго-
ворност Симеон Игнатов из-
пълнява най-акуратно и пос-
ледователно, точно и прециз-

но, компетентно и предано.
Заема отговорни постове ка-
то завеждащ отдел "Учащи"
на Градския комитет на Ком-
сомола във Видин, секретар
и първи секретар на Окръж-
ния комитет на ДКМС във
Видин, издигнат е за замес-
тник-председател на Изпъл-
кома на Окръжния народен
съвет с широки отговорнос-
ти по проблемите на младеж-
та и спорта. По-късно е член
на Бюрото и секретар по
идеологическите и организа-
ционните въпроси на Окръж-
ния комитет на БКП във Ви-
дин и в историята на социа-
листическа България е мо-
же би най-младият секретар

на Окръжен партиен коми-
тет. По-късно е избран за
секретар на Централния ко-
митет на Димитровския ком-
сомол с ресори по идейно-
възпитателните въпроси и по
проблемите на физкултура-
та, спорта и туризма.

Високо признание за уси-
лията на Комсомола и за
личните му качества е фак-
тът, че е избран и за замес-
тник-председател на ЦС на
Българския съюз за физкул-
тура и спорт и член на Из-
пълнителното бюро на Об-
щонародния комитет за бъл-
гаро-съветска дружба. По то-
ва време той влага усилията
си в значими инициативи, в
които участваха поколения
млади българи - сред тях са
Движението за политическа
песен и Фестивалът "Ален
мак" в Благоевград, има ли-
чен принос за развитието на
масовия спорт, за изгражда-
нето на младежката база за
спорт, туризъм и културна
дейност. В изпълнението на
изброените отговорни длъж-
ности той влага знания, уме-
ния и творчество, защото пъ-
тят е труден и изпълнен с
много нови предизвикателс-
тва. Но такава е ПОВЕЛЯТА
НА ДЪЛГА и Игнатов я след-
ва неотклонно.

На културния иНа културния иНа културния иНа културния иНа културния и
стопанския фронтстопанския фронтстопанския фронтстопанския фронтстопанския фронт
Партийното ръководство

оценява неговата дейност
положително и го изпраща

във Висшата партийна шко-
ла на ЦК на КПСС в Моск-
ва за усъвършенстване на
знанията и придобиване на
по-голям опит. След успеш-
ното завършване на Школа-
та Симеон Игнатов е изпра-
тен да служи на стопанския
фронт - става генерален ди-
ректор на Държавно обеди-
нение "Книгоразпростране-
ние". Тук той влага много си-
ли и талант като ръководи-
тел. По негово време са из-
градени много книжарници
за българска, руска и чуж-
дестранна литература, До-
мовете на българската кни-
га в много областни и об-
щински центрове - едни ис-
тински храмове на духов-
ността. Представянията на
книги, срещи с автори, из-
даване и разпространение
на произведенията на бъл-
гарските и световни класи-
ци. Също така Седмиците на
детската книга, Десетднев-
ките на съветската книга са
само малка част от негова-
та неуморна дейност за из-
дигането на книгата и чете-
нето като едно от основни-
те средства за повече зна-
ния, повече човещина. От-
ново такава е ПОВЕЛЯТА НА
ДЪЛГА.

След това Игнатов става
главен директор в Комитета
за култура, където ръководи
направление "Окръжни съве-
ти за култура", а по-късно е
генерален директор на Твор-
ческо-стопанското обедине-
ние "Балкантон", където пра-
ви много за популяризира-
нето на българската музика
по целия свят. И тук работи
съвестно и отговорно, защо-
то такава е ПОВЕЛЯТА НА
ДЪЛГА. Така постъпваха по-
коления дейци, затова и то-
гавашна България се разви-
ваше успешно в икономичес-
ки и духовен план, бе истин-
ски процъфтяваща социална
държава!

В битка за идеалаВ битка за идеалаВ битка за идеалаВ битка за идеалаВ битка за идеала
и истинатаи истинатаи истинатаи истинатаи истината
Десети ноември 1989 го-

дина бе преломната дата на
началото на прехода и рес-
таврацията на капитализма.
Много партийни и стопанс-
ки дейци се обръщат в дру-
га посока, забравили всич-
ко сторено през годините на
социализма. Но Симеон Иг-
натов избира отново труд-
ния път - да работи за соци-
алистическата и антифашис-
тка идея в тези трудни и неб-
лагодарни времена и прави
това вече 30 години. И той
работи неотклонно, съвест-
но и отговорно, както пове-
ляват моралните му устои.
И защото такава е ПОВЕ-
ЛЯТА НА ДЪЛГА. Като пред-
седател на РС на БСП "Ис-
кър" - София, като предсе-
дател на Градския съвет, гла-
вен секретар, зам.-предсе-
дател и председател на Уп-
равителния съвет на Българ-
ския антифашистки съюз,
той и до момента влага

всички свои сили за отсто-
яване на историческата ис-
тина за антифашистката
борба и строителството на
социализма, за опазване на
паметните места, свързани
с героизма на участниците
в българската съпротива, в
борбата за мир, против нас-
тъпващите опити за реаби-
литация на фашизма и въз-
раждането на неофашизма
и неонацизма. Работи актив-
но и творчески за органи-
зационното укрепване на
БАС, води неотстъпна бит-
ка за чистата и свята анти-
фашистка и социалистичес-
ка идея. Той допринесе мно-
го и за издигане на между-
народния авторитет на БАС
и бе избран за член на Уп-
равителния съвет на между-
народната антифашистка ор-
ганизация ФИР. И не на пос-
ледно място ръководи ус-
пешно изградения от него
сплотен екип на БАС, който
като единно цяло също доп-
ринася за авторитета на ан-
тифашисткото движение. Си-
меон Игнатов активно учас-
тва и в ръководството на
Движението на ветераните
в БСП. Многобройни са и
неговите обществени анга-
жименти - член на УС на Съ-
юза на ветераните от вой-
ните на България, предсе-
дател и почетен председа-
тел на Дружеството за бъл-
гаро-корейска дружба, зам.-
председател на Междуна-
родна фондация "Георги Ди-
митров". Все ангажименти,
които изискват всеотдай-
ност, усилия и енергия, кои-
то са толкова присъщи на
Симеон Игнатов.

Признание за неговата
трудова и обществена дей-
ност са многобройните отли-
чия, които получава през го-
дините: ордените "Червено
знаме на труда", "Народен
орден на труда - сребърен",
орден "Кирил и Методий"
Втора степен, медал "Друж-
ба на народите" от КНДР, по-
четен знак "Заслужил деятел
на Движението на ветерани-
те в БСП" и много други. Но
най-голямото признание е
уважението към него от всич-
ки нас - неговите другари,
приятели и сподвижници. За-
щото другарят Игнатов към
всички ни е винаги внимате-
лен и отзивчив, готов спо-
ред възможностите си за по-
мощ на всеки, винаги доб-
ронамерен и нека се повто-
ря и отговорен към всичко,
с което се захваща. Защото
такава е ПОВЕЛЯТА НА ДЪЛ-
ГА, на която той служи вяр-
но и предано до настоящия
момент.

От все сърце му желаем
по случай неговия 80-годи-
шен юбилей много здраве,
сили за преодоляване на
настоящите и предстоящите
изпитания и да изпълнява
все така неотклонно ПОВЕ-
ЛЯТА НА СВОЯ ДЪЛГ!

Евгений БЕЛИЙ,

заместник-председател и главен
секретар на БАС
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Çàëàâÿò èçâúðøèòåëÿ, óáèë òðèìà
ñ íîæ êðàé öúðêâà â ãðàä Íèöà

Кремъл
заяви вчера, че руската здравна
система е подложена на
максимален натиск заради
COVID-19 и в някои райони са
запълнени над 90 на сто от
леглата в болниците. Руските
власти съобщиха за рекордните
17 717 нови случая на корона-
вирус, както и за рекордно
много починали вследствие на
вируса - 366 души, през
последното денонощие. По
официални данни общият брой
на смъртните случаи се е
увеличил на 27 301. Регистрира-
ните заразени в Русия са над
1,581 милиона, като страната е
на четвърто място в света по
този показател.
Бившият
председател на Камарата на
депутатите в Румъния Богдан
Олтяну бе осъден вчера на 5 г.
затвор по обвинение, че е
получил от бизнесмена Сорин
Овидиу Вънту един милион
евро и електорална подкрепа,
състояща се в маркетингови и
консултантски услуги. В замяна
Олтяну, който е бивш член на
сега управляващата Национал-
но-либерална партия, е
трябвало да въздейства на
тогавашния премиер Калин
Таричану за назначаване на
Ливиу Михаю за управител на
резервата Делтата на Дунав.
Решението на съда не подлежи
на обжалване. Олтяну бе
изпратен на съд от Национал-
ната дирекция за борба с
корупцията през октомври
2016 г. по обвинение в
търговия с влияние. Престъпле-
нието, за което е осъден, е
извършено през 2008 г. Според
прокуратурата прехвърлянето
на парите, поискани от Олтяну,
е станало чрез сметка, открита
в Кипър, и чрез друга в
България - открита на името на
фирма, регистрирана в Делау-
ер, САЩ. От българската
сметка парите са били изтегле-
ни в брой на три транша в
периода 28-30 октомври 2008
г., са установили прокурорите.
Европейско жури
избра източногерманския град
Кемниц за Европейска столица
на културата за 2025 г. заедно
със словенски град, който още
не е определен. Европейското
жури предпочете  Кемниц пред
Хановер, Дрезден, Гера,
Хилдесхайм, Магдебург, Нюрн-
берг и Цитау, които бяха
включени в краткия списък
през декември м. г.
Германското правителство
трябва официално да обяви
номинацията след препоръката
на журито. Европейски столици
на културата за тази година са
хърватският град Риека и
ирландският Голуей. Кемниц е
известен с големия бюст на
Карл Маркс в центъра на града.
Германските градове, които
досега са били Европейски
столици на културата, са Есен
през 2010 г., Ваймар през 1999
г. и Западен Берлин през 1988 г.

Íàêðàòêî

:

Човек, въоръжен с
нож, е извършил вчера
атака в град Ница, Южна
Франция. Полицията и
кметът на Ница съобщиха,
че една жена е обезгла-
вена. Още двама души са
убити, а други няколко -
ранени, предаде АФП.

Нападателят е задър-
жан и положението е
под контрол, заяви след
час полицията. Атаката е
била извършена близо
до църквата "Нотр Дам"
в Ница.

Първите 2 жертви, мъж
и жена, са убити в църк-
вата, а трети човек е бил
тежко ранен и е починал
в близък бар, където
потърсил убежище. Напа-
дателят е бил ранен при
полицейската акция и е
закаран в болница.

Френският вътрешен
министър Жералд Дарма-
нен съобщи, че свиква
кризисно съвещание, а
парламентът почете
жертвите с минута мълча-
ние. Отделът на френска-

Полицаи с
автоматични
оръжия са
отцепили главния
вход и района
около църквата
"Нотр Дам" в
големия френски
град Ница, след
като терорист уби
тук двама мъже и
една жена. На
място са
пристигнали
веднага линейки
и пожарни коли.

Сръбският премиер Ана Бърнабич говори в сградата на
сръбския парламент в Белград, Сърбия, на 28 октомври

2020 г. Сръбският парламент одобри в сряда ново прави-
телство, оглавявано от премиера Ана Брнабич с 227 гласа

за 250-те депутати.

Хиляди хора излизат от
над седмица по улиците на
големите полски градове, за
да протестират срещу реше-
нието на Конституционния
трибунал (съд), което на
практика забранява аборти-
те, предаде ДПА.

В централния град Лодз
демонстрираха в сряда 20
000 души, съобщи телевизия
Те Фау Ен 24.

Протести имаше също
във Варшава, Гданск, Вроц-
лав, Познан и други по-мал-
ки населени места.

Според полски медии
много служители и работ-
ници - мъже и жени - от дър-
жавни институции, универ-
ситети и частни фирми са
си взели еднодневен от-
пуск, за да участват в про-
тестите по призива на ор-
ганизации, защитаващи
правата на жените.

Â Ïîëøà ïðîòåñòèðàò âñåêè äåí
ñðåùó çàáðàíàòà íà àáîðòèòå

Активисти за правата на жените протестират срещу неотдавнашното
затягане на ограничителния закон за аборти в Полша пред сградата
на парламента във Варшава, тъй като вътре охраната трябваше да
бъде използвана за защита на лидера на дясната управляваща
партия Ярослав Качински от разгневени депутати от опозицията

Сръбският парламент утвър-
ди новия състав на правителс-
твото на заседание без учас-
тието на опозицията, която бой-
котира законодателния орган от
юни, предаде Ройтерс.

В новото правителство на
премиерката Ана Бърнабич има
паритет между мъжете и жени-
те. В кабинета ще има 23-ма
министри, основно от управля-
ващата консервативна Сръбс-
ка прогресивна партия (СПП)
и съюзниците й Социалистичес-
ката партия на Сърбия (СПС) и
Сръбският патриотичен съюз
(СПАС).

В състава на новото прави-

Ñðúáñêèÿò ïàðëàìåíò óòâúðäè 11
ìèíèñòúðêè â íîâèÿ êàáèíåò

телство ще има 11 жени, което
е предмет на гордост за пре-
миерката Бърнабич.

Одобрението от 250-местния
парламент, където управлява-
щата коалиция има мнозинст-
во от 230 депутати, се смяташе
за формалност. "За" гласуваха
227 депутати, а "против" само
петима от 232 присъстващи.

На власт от 2012 г., СПП на
президента Александър Вучич
постигна съкрушителна победа
на последните парламентарни
избори, но опозицията се про-
тивопоставя на авторитарния
му стил на управление, отбе-
лязва АФП. ç

Снимки Пресфото БТА

В четвъртък миналата
седмица Конституционният
съд на Полша постанови, че
прекратяването на бремен-
ността поради патология на
плода противоречи на полс-
ката конституция.

Така в страната абортът
остава законен само в слу-
чаи на бременност след из-
насилване, кръвосмешение
или при заплаха за здраве-
то на майката.

Гневът на протестиращи-
те е насочен към управлява-
щата консервативна партия
"Право и справедливост"
(ПиС), като мнозина поляци
смятат, че Конституционният
съд действа под неин натиск.

Недоволство има и по ад-
рес на Католическата църк-
ва, чиито висши представи-
тели одобриха затягането на
законодателството против
абортите, отбелязва ДПА. ç

та прокуратура за антите-
роризъм съобщи, че му е
възложено да разследва
нападението.

Кметът на Ница Крис-
тиан Естрози определи
атаката като терористич-
на и настоя да се напра-
ви всичко "за унищожава-
нето на ислямо-фашизма".
Той заяви, че докато бил
с белезници, нападателят
казал "Аллах акбар".

Естрози спомена, че
сред убитите е и клиса-

рят на църквата.
"След убийството в

училище, сега ислямо-
фашисткото варварство
реши да удари църква,
това е символ", заяви
кметът на Ница.

Конференцията на
френските епископи
осъди нападението и
изрази пожелание, че
"християните няма да се
превърнат в мишени за
убиване".

Атаката беше осъдена

и от Френския съвет на
мюсюлманското вероиз-
поведание.

По-рано този месец
чеченец обезглави френс-
кия учител Самюел Пати в
района на Париж. Напада-
телят, който беше застре-
лян от полицията, искал
да накаже Пати, защото
показал в час по общест-
во и право карикатури на
ислямския пророк Моха-
мед, което за мюсюлмани-
те е богохулство. ç
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Отборът на Динамо
(Москва) допусна загуба
от италианския Тренто с
0:3 гейма в двубой от
предварителния турнир на
Шампионската волейбол-
на лига в Армсвил (Швей-
цария) и няма да продъл-
жи участието си в най-
престижния клубен турнир
в Европа. Двубоят, както и
първата среща с тима на
домакините от Армсвил,
пропусна българската
звезда на Динамо Цветан
Соколов и това явно се
оказа решаващо за пора-
жението на московчани и
отпадането им от Шампи-
онската лига. Според
някои италиански медии
българският диагонал
имал мускулен проблем и
контузия в гърба.

Авторитетното руско
издание "БИЗНЕС Online
Спорт" пък съобщава, че
Цецо Соколов получил
тежко хранително отравя-
не.

Италианският волейбо-

Áåç Öåöî Ñîêîëîâ  Äèíàìî îòïàäíà
îò íàé-ñèëíèÿ åâðîïåéñêè òóðíèð
Българският национал получил тежко хранително отравяне,
пише авторитетно руско издание

Българският национал Цветан Соколов пропусна двата важни
европейски мача на Динамо (Москва)

Хегемонът в италианска-
та Серия "А" Ювентус загуби
у дома от Барселона с 0:2 в
дербито от втория кръг на
група G на Шампионската
лига. Далият няколко поло-
жителни теста за COVID-19
Кристиано Роналдо не игра
за домакините. Усман Дем-
беле (14) и Лионел Меси
(90+1 - дузпа) донесоха ус-
пеха на каталунците, а три
попадения на Алваро Мора-
та от домакините не бяха за-
четени заради засади. "Би-
анконерите" завършиха ма-
ча в намален състав след
червения картон на Мерих
Демирал в 85-ата минута.

Победата над Ювентус с
2:0 върна усмивките в Бар-
селона, след като дни по-ра-
но тимът загуби дербито с
Реал (Мадрид). "Играхме от-
лично срещу един от най-ка-
чествените отбори в Евро-
па. Създадохме много голо-
ви положения. Щастлив съм,
че показахме стойностен
футбол и в същото време
проявихме характер. Със си-
гурност това беше най-доб-
рият ни мач от началото на
сезона. Контролирахме сре-
дата на терена. Антоан Гриз-
ман нямаше късмет, но игра
добре", коментира Куман.

"Най-важното нещо е от-
борното усилие. Имахме из-

Áàðñåëîíà  ëèêóâà â Òîðèíî,  íå çà÷åòîõà òðè ãîëà íà Þâåíòóñ

лен гранд Тренто пък
направи много важна
крачка към класирането
си за групите на Шампи-
онската лига. На трентин-
ци са им необходими
само два гейма срещу
представителите на дома-
кините, за да продължат
напред.

Друг български нацио-
нал - Розалин Пенчев, и
неговият Ал Араби (Доха)
се класираха на финал за
Купата на емира на
Катар, след като се нало-
жиха над Ал Райян с 3:2
гейма  в третия полуфина-
лен мач от серията и
продължават напред.
Розалин Пенчев с 26
точки бе най-резултатен в
този двубой.

Съперник на Ал Араби
ще е Полийс (Доха),
срещу който Пенчев и
съотборниците му играха
и за Купата на Катарската
лига и спечелиха трофея в
петгеймов сблъсък.  Дву-
боят е в събота. Ал Араби

ще има шанса да спечели
третия си трофей за
сезона - след Купата на
Катар и тази на лигата.

Бившият капитан на
националния отбор на
България Виктор Йосифов
изигра силен мач за своя
Церад Енеа Чарни (Ра-
дом), но той и съотборни-
ците му загубиха драма-
тично гостуването на
новака Шлепск Малов в
Сувалки с 2:3 гейма в
отложена среща от 3-тия

Петър Пенчев ще
води Ботев (Пд)
до края на сезона
в Първа лига. Треньорът от
школата, който е начело на
първия тим в тандем с Георги
Онов, получи кредит на доверие
за по-дълъг период. Основната
причина за това решение на
шефовете е, че Пенчев познава
отлично младите играчи, на
които ще се разчита, както и че
в клуба няма средства за нов
наставник. Прокуристът на Ботев
Асен Караславов пък обяви, че в
клуба все още чакат документи-
те от Спортния арбитражен съд
за мотивите, с които пловдивча-
ни бяха осъдени да платят близо
220 000 лева на бившия
треньор Желко Петрович.

УЕФА обмисля
да се откаже от
оригиналния план за провеждане
на Евро 2020 (2021) в 12 града и
вече се фокусира върху вариант,
в който всички мачове да се
играят в три или четири страни.
Според "Дейли Мейл" "Уембли" пък
може да загуби домакинството си
на финала, ако до следващото
лято в Англия стадионите не се
отворят за фенове. Митичното
съоръжение трябва по програма
да приеме общо седем мача към
този момент, сред които двата
полуфинала, както и двубоя за
трофея.

Продадоха  Юта Джаз
за 1,6 милиарда
долара. Баскетболният клуб от
НБА смени собственика си след
близо 35 години и стана
притежание на семейство Смит,
които управляват софтуерната
компанията "Куалтрикс". За
последен път Юта Джаз сменя
собственика си през 1986
година, когато Лари Х. Милър и
съпругата му Гейл закупуват
акциите на клуба за 24 милиона
долара.

:
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Група Е
Краснодар - Челси 0:4
0:1 Калъм Хъдсън Дойде 37, 0:2 Тимо Вернер 76-дузпа, 0:3 Хаким
Зийех 79, 0:4 Кристиан Пулишич 90
Севиля - Рен 1:0
1:0 Люк де Йонг 55
Група F
Борусия (Дортмунд) - Зенит 2:0
1:0 Джейдън Санчо 78-дузпа, 2:0 Ерлинг Холанд 90+1
Брюж - Лацио 1:1
0:1 Хоакин Кореа 14, 1:1 Ванакен 42
Група G
Ференцварош - Динамо (Киев) 2:2
0:1 Виктор Циганков 28-дузпа, 0:2 Де Пеня 41, 1:2 Токмак Нгуен
59, 2:2 Боли 90
Ювентус - Барселона 0:2
0:1 Усман Дембеле 14, 0:2 Лионел Меси 90+1-дузпа
Група H
Истанбул Башакшехир - ПСЖ 0:2
0:1 Мойс Кийн 64, 0:2 Мойс Кийн 79
Манчестър Юнайтед - РБ Лайпциг 5:0
1:0 Мейсън Грийнууд 21, 2:0 Маркъс Рашфорд 75, 3:0 Маркъс Раш-
форд 78, 4:0 Антони Марсиал 87-дузпа, 5:0 Маркъс Рашфорд 90+2

Ðåçóëòàòè è ãîëìàéñòîðè
â Øàìïèîíñêàòà ëèãà

кръг на полската Plus
Liga, която се игра без
публика. Викткор Йосифов
бе през цялото време на
площадката и записа 12
точки.

Отборът от Радом
допусна пета загуба от
началото на сезона и с
актив от 6 точки заемат
11-ата позиция в класира-
нето. Шлепск Малов
записа 4-та победа и с
актив от 11 точки е на
пета позиция. ç

COVID-19 íàïàäíà Ñëàâèÿ
От стр. 1

"Знаете, че такива са
правилата - при минимум
10 заразени в даден отбор

двубоите не се провеждат.
Продължат ли нещата така
и в другите отбори, може
да се наложи да отложим

някой от кръговете. Но то-
ва е мое предположение,
не предложение. Ще обсъ-
дим въпроса на Изпълко-
ма на БФС, добави босът
на Славия. - Хубавото е, че
никой не е с много тежки
симптоми. Повечето го ка-

рат леко. Като ви казвам
"страшно", имам предвид,
че се нарушава ритъмът на
подготовката ни. Освен то-
ва имаме и четирима кон-
тузени. Няма кой да тре-
нира, камо ли футбол да иг-
рае." ç

Барселона записа втора поредна победа в Шампионската лига

вестни проблеми в защита,
но знаех, че Френки де Йонг
може да се справи в тази
роля. Той вече го е правил
в Нидерландия и го показа
и днес. Педри е впечатля-
ващ, а е още много млад.
Победа на терена на Юве
със сигурност ще ни помог-
не да вървим уверено нап-
ред", подчерта треньорът на
Барса.

"Оставката на Бартомеу?
Моята работа е да тренирам
отбора и да се опитвам да
постигам колкото се може
по-добри резултати. С пред-
ставянето си момчетата по-
казаха, че не са повлияни

от тези новини. Президентът
Бартомеу е взел това реше-
ние за доброто на клуба", ка-
за още Куман.

Старши треньорът на
Ювентус Андреа Пирло из-
тъкна като основна причина
за поражението липсата на
опит. Младият специалист
призна, че отборът му тряб-
ва да работи много, за да
достигне нивото на каталун-
ците. Показателен е фактът,
че Юве не отправи нито един
точен удар към противнико-
вата врата.

"Бяхме наясно колко тру-
ден мач ни предстои. Бар-
са е свикнала да играе на

толков високо ниво, а ние
сме в процес на изгражда-
не на отбора. Днешният дву-
бой ще е полезен за израс-
тването ни. В момента сме
лишени от възможността да
използваме част от футбо-

листите и се надявам скоро
те да са на линия. Разоча-
роващо е, когато губиш в ре-
зултата и останеш с човек
по-малко, защото вече не
можеш да пресираш", спо-
дели Пирло. ç
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ÇÅÌß00.15 „Нашият следобед с БСТВ“ (п)
01.30 „Общество и култура“ (п)
02.30 „Не се страхувай“ (п)
03.30 „Лява политика“ (п)
04.50 „За историята свободно“ (п)
05.50 „Дискусионен клуб“ (п)
06.50 Музикален антракт
07.30 „Антидот“ с Юлия Ал-Хаким (п)
08.00 „Студио Икономика“ (п)
09.00 „Не се страхувай“ (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 „Актуално от деня“ (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 „Думата е ваша“ (п)
12.05 Документален филм
12.30 ТВ пазар
12.45 „Лява политика“ (п)
13.45 ТВ пазар
14.00 „Нашият следобед с БСТВ“ с водещ

Елена Пенчукова
15.30 Новини
16.00 Музикален антракт
16.30 „Думата е ваша“ – открита линия със

Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 Документален филм
18.10 ТВ пазар
18.30 Новини – централна емисия
19.15 „Актуално от деня“
20.00 „Дискусионен клуб“ с Велизар Енчев
22.00 Новини (п)
22.30 „Актуално от деня“ (п)
23.15 „Дискусионен клуб“ (п)

ÁÍÒ 1

05.15 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
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
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели /п/
14.00 Очи в очи с животните - Уникалните

екосистеми на природен парк "Вито-
ша"

14.15 Обзор "УЕФА Лига Европа"
14.45 Малки истории
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Светът на жестовете
16.45 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Последният печели - забавно-позна-

вателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 Геният Пикасо - тв филм /3 епизод/
23.00 По света и у нас
23.30 Кмет на годината 2020 - церемония

по награждаването
01.00 Светът и ние /п/
01.15 100% будни /п/
03.10 Култура.БГ /п/
04.10 Извън играта /п/
04.40 Пътеки /п/

bTV

05.00 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 61
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикри-

тие" - анимация, сериал, с. 4, еп. 21
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с. 2

еп. 119
15.30 "Търговски център" - сериал, с. 15,

еп. 118 - 120
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично пре-

даване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с. 14, еп. 80
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 3,

еп. 93
21.00 "Фермата: Пътят на една мечта" -

риалити, с. 6
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с. 20, еп. 13
01.00 "Новите съседи" - сериал, еп. 53
02.50 "Преди обед" /п./

bTV Action

05.15 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,
еп. 2

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Роботи под прикритие" - сериал, с. 4,
еп. 22 - 25

08.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,
еп. 2

09.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 6, еп. 4
10.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 11
11.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 6,

еп. 5
12.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 7
13.00 "Открадната самоличност" - трилър

(САЩ, 2018), режисьор Ник Евър-
харт, в ролите: Оливия д`Або, Тами
Бланчард, Дан Амбойър, Палома Гуз-
ман, Дейвид Гарелик и др.

15.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,
еп. 3

16.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 6, еп. 5
17.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 8
18.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 6,

еп. 6
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" -

сериал, с. 3, еп. 12
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Ел Чапо" -

сериал, с. 3, еп. 2
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "300" - фентъзи,

екшън, исторически (САЩ, 2006),
режисьор Зак Снайдър, в ролите:
Джерард Бътлър, Лина Хийди, Доми-
ник Уест, Дейвид Уенам, Винсънт
Ригън, Майкъл Фасбендър, Том Уиз-
дъм, Андрю Плевин, Родриго Санто-
ро и др.

00.15 "Ел Чапо" - сериал, с. 3, еп. 2
01.15 "Тежки престъпления" - сериал, с. 6,

еп. 6
02.15 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 11, 12
04.15 "Лонгмайър" - сериал, с. 6, еп. 5

bTV COMEDY

05.00 "Фитнес" /п./ - сериал
06.00 "Фитнес" - сериал, еп. 5, 6
07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ -

сериал
08.30 "Полицаят от Рубльовка" /п./ - сери-

ал
09.30 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
10.00 "27 сватби" - комедия, романтичен

(САЩ, 2008), режисьор Ан Флечър, в
ролите: Джеймс Марсдън, Мейлин
Акерман, Едуард Бърнс, Катрин Хай-
гъл и др.

12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
14.00 "На гости на третата планета" /п./ -

сериал
14.30 "Селцето" /п./ - сериал
16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 4, еп. 10, 11
19.00 Премиера: "Дивата Нина" - сериал,

еп. 112

20.00 "На гости на третата планета" - сери-
ал, еп. 65

20.30 Премиера: "Селцето" - сериал, еп. 8
22.00 "Полицаят от Рубльовка" - сериал, с.

3, еп. 3
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 5, еп. 9, 10
00.00 "27 сватби" - комедия, романтичен

(САЩ, 2008)
02.00 "Фитнес" /п./ - сериал
03.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
04.00 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (есен 2019)

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, с. 3, еп.
13, 14

08.00 "Ледена смърт" - екшън, криминален,
мистъри (САЩ, Канада, Франция,
Турция, 2009), в ролите: Кейт Бекин-
сейл, Гейбриъл Макт, Том Скерит,
Шон Дойл, Къламбъс Шорт, Алекс
О`Лафлин, Ерин Хайкок, Башар Ра-
хал и др.

10.15 "Ривърдейл" - сериал, с. 3, еп. 15, 16
12.30 "Лигата на справедливостта: Богове

и чудовища" - анимация, екшън (САЩ,
2015), режисьор Сам Лю

14.00 "Перфектно убийство" - трилър, кри-
минален, драма (САЩ, 1998), в ро-
лите: Майкъл Дъглас, Гуинет Полт-
роу, Виго Мортенсен, Дейвид Сушей,
Сарита Чаудъри и др.

16.15 "В кадър" - рубрика
16.30 "Убийство под прожекторите" - три-

лър (САЩ, 2019), в ролите: Кришел
Стаус, Никол Билдърбек, Джейсън
Доли, Дарин Деуит Хенсън и др.

18.30 "Горещо кънтри" - музикален, драма
(САЩ, 2010), в ролите: Гарет Хед-
лънд, Гуинет Полтроу, Лейтън Мийс-
тър, Тим Макгроу, Маршал Чапман,
Лари Уайт и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Градът" - криминален, трилър (САЩ,

2010), в ролите: Бен Афлек, Ребека
Хол, Джон Хам, Джереми Ренър,
Блейк Лайвли, Пийт Посълтуейт, Тай-
тъс Уеливър и др.

23.30 "Смъртоносна надпревара 4: Отвъд
анархията" - екшън (САЩ, 2018), в
ролите: Дани Главър, Дани Трехо,
Велислав Павлов, Фредерик Коулър,
Луси Ардън, Лорина Камбурова, Ди-
ляна Попова и др. [14+]

01.30 "Вълна след вълна" - комедия (Ита-
лия, 2016), в ролите: Роко Папалео,
Алесандро Гасман, Луз Чиприота,
Масимилиано Гало и др.

03.30 "Джунгла" - трилър, биографичен,
драма (Австралия, Колумбия, Вели-
кобритания, 2017), в ролите: Дани-
ел Радклиф, Ясмин Касим, Луис
Хосе Лопес, Лили Съливан, Яцек
Коман

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 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично

шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "All inclusive" - сериал, сезон 2
21.00 "Игри на волята: България" (премие-

ра) - риалити, сезон 2
22.30 "Братя" (премиера) - сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал,

сезон 22
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериал
01.30 "Женени с деца" - сериал, сезон 9
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
04.30 "Остани с мен" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 10 /п/

07.00 "Мистериите на Аурора Тийгардън:
Игра със смъртта" - мистерии с уч. на
Кандис Камерън Бър, Марилу Хенър,
Лекса Дойг и др. /п/

08.50 "Апетит за любов" - романтична ко-
медия с уч. на Тейлър Кол, Андрю
Уокър, Али Милс, Маркъс Роснър и
др. /п/

11.00 "Малки жени" - романтична драма с
уч. на Сюзън Сарандън, Уинона Рай-
дър, Кирстен Дънст, Трини Алварадо,
Клеър Дейнс, Крисчън Бейл и др. /п/

13.40 "Героят на моите мечти" - драма с уч.
на Антонио Сабато мл., Мегън Прайс,
Джейк Сандвиг, Брук Невин и др. /п/

15.30 "Кин" - приключенски екшън с уч. на
Майлс Труит, Джак Реинър, Денис
Куейд и др. /п/

17.30 "Дневниците на принцесата" - коме-
дия с уч. на Ан Хатауей, Хектор
Елизондо, Джули Андрюс, Манди Му-
ур и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 4

21.00 "Лице назаем" - екшън с уч. на
Джон Траволта, Никълъс Кейдж,
Колм Феоре, Джина Гершон, Джо-
ан Алън, Доминик Суейн, Ник Каса-
ветис, Алесандро Нивола, Харв
Преснел и др.

23.50 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 4 /п/

00.45 "Пожелай си нещо" - ужаси с уч. на
Джой Кинг, Райън Филип, Ки Хонг Ли

Тв програма - петък, 30 октомври ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Променливо
Днес ще бъде облачно, с превалявания от дъжд над южните ра-

йони на страната. Ще се появи слаб и умерен, в западната половина
на Дунавската равнина - временно силен западен вятър. Максимал-
ните температури ще бъдат от 12 до 18 градуса. По-късно през деня
валежите от запад ще спират, а облачността над западните райони
ще се разкъсва и намалява. В някои източни райони и най-вече по
Черноморието ще продължи да превалява слабо до вечерта.

В събота облачността ще бъде променлива, често значителна. Ми-
нималните температури ще бъдат от 4 до 9, а дневните - от 14 до 18
градуса. Ще бъде доста ветровито, с умерен, в Дунавската равнина -
силен западен вятър. На места ще превали дъжд, предимно слаб.

В неделя температурите ще се понижат още и минималните ще
са от 1 до 7, а дневните - от 10 до 15 градуса. Вятърът в по-
голямата част от страната ще стихне, освен по Черноморието, къ-
дето ще бъде умерен от север-северозапад. Облачността временно
ще намалява до незначителна, а на места сутрин ще има мъгли.
Без съществена промяна ще остане времето през първата полови-
на на следващата седмица.

bTV Cinema, 21.00 ч.,  "Градът" - криминален,
трилър, в ролите: Бен Афлек, Ребека Хол,
Джон Хам, Джереми Ренър, Блейк Лайвли,

Пийт Посълтуейт, Тайтъс Уеливър и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 206

ВОДОРАВНО: "Горе на черешата". Равин. Рамадан.
Пелин. Морал. Ра. Титова (Валентина). Атака. "То".
Анани. Инеса. ("Другарката Инеса"). Ман (Хайнрих).
"Милан". Тол. Вот. Молив. Мова (Василий). Роко. "Ата-
ли". "Ам". Белина. Орела. Риман (Бернхард). Калан.
Мотокар. Сонар. "Ането". "Анар". Бора. Асана. "Ако".
Карат. Канат. Радил. Катер. БИ. Ранина. Атаман. Пи.
ИТАЛА. "Омана". НИН. Ротел. Лат. Каратаван. Пота.
ОТВЕСНО: "Морето, морето". Окарина. Рали. Атол.
Тирада. Ир. Левитан (Исак). "Киро". Аринина (Люд-
мила). Нинон. "Моника". Алит. Ран. ВАМО. Аманат.
Нара. Манила. Арес. Калов. НЕРО. Илитон. Така.
АТА. Ра-ра. Авар (Ищван). Соната. Ен (Ханс). Хема-
тин. ЛЕКО. Анетол. Шалан. "Милана". Арам. Вад. Ке-
то ("Кето и Коте"). Аланат. Мало (Хектор). Тарасова
(Ала). Арак. Банат. Лана. Аламан. "Родината".
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Германският град Кемниц
беше избран за
Европейска столица на
културата за 2025 г.
Европейско жури избра
източногерманския град Кемниц
за Европейска столица на
културата за 2025 г. Кемниц,
който е близо до чешката
граница, ще бъде Европейска
столица на културата заедно
със словенски град, който още
не е избран. Европейското жури
го предпочете пред Хановер,
Дрезден, Гера.
Кемниц е известен с големия
бюст на Карл Маркс в центъра
на града. Германските градове,
които досега са били Европейс-
ки столици на културата, са Есен
през 2010 г., Ваймар през 1999
г. и Западен Берлин през 1988 г.

В Милано се откри
изложба на картини от
Руския музей
Експозицията "Божествени и
авангардни. Жените в руското
изкуство"  от колекцията на
Държавния руски музей се
откри в Палацо Реал в Милано,
Италия. Историята на руското
изкуство се представя чрез
уникален проект с образи на
жени и тяхното творчество.
Портрети, картини, изпълнени в
различни стилове, показват
авторско многообразие от XVI-и
век до средата на  ХХ столетие.
Освен икони на Света Богороди-
ца има творби на Малевич,
Борис Кустодиев, Константин
Маковски, Иля Репин, Кузма
Петров-Водкин.

Íàêðàòêî

Òåíþ Ïèíäàðåâ (1921 - 2010).
"Æèâîïèñ çà óäîâîëñòâèå"

Вера Йорданова - бълга-
ро-финландски модел и ак-
триса, дебютирала в аме-
риканското кино във филм
на Куентин Тарантино, е
звездата в новия сериал на
Би Ти Ви и продуцентската
компания Midwest. Тв поре-
дицата, наречена "Белези",
ще покаже живота на бъл-
гарско семейство и слож-
ните отношения в битието

Âåðà Éîðäàíîâà ùå èãðàå
â ñåðèàëà "Áåëåçè"

Þáèëåéíà èçëîæáà "120 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî íà Àñåí Âàñèëèåâ"

Днес се открива юби-
лейна изложба "120 годи-
ни от рождението на Асен
Василиев" в галерията на

:

С дългогодишното си сътрудни-
чество във в. "Стършел", като за-
местник-редактор на списание
"Карикатура", съставител на карика-
турни албуми, илюстратор и майс-
тор на шаржа, Теню Пиндарев (1921
- 2010) е един от художниците,
белязали силно полето на българс-
кия хумористичен печат през втора-
та половина на ХХ. век. Изложбата
се открива на 3 ноември и продъл-
жава до 30-и в галерия "Лоранъ".

През 2001 г. в изложбата по
случай 80-годишния юбилей на Теню
Пиндарев, провела се в родния му
град Казанлък, е представена една
наскоро завършена шаржова ком-
позиция, която впечатлява публика-
та със своите размери - 90 х 130
см, и броя изобразени фигури - 204.
Тази работа ангажира художника в
продължение на три години, а по
спомени на съпругата му Донка
Пиндарева отмора от нея той
намира в акварела.

Именно тогава - след близо 60
години творческа дейност, Теню
Пиндарев за пръв път показва
пред публика и малък брой живо-
писни творби, макар в Художестве-
ната академия да е следвал тъкмо
в отдела за изящни изкуства,
завършвайки при проф. Илия
Петров.

С пастелни ескизи, въздушни
акварелни и маслени пейзажи
художникът украсява дома и атели-

Ó÷ðåäÿâàò
íàãðàäà íà
èìåòî íà Àíòîí
Ñòðàøèìèðîâ

Кметът на Община
Разград Денчо Бояджиев
и председателят на Съю-
за на писателите Боян Ан-
гелов подписаха споразу-
мение за учредяване на
Национална награда за
драматургия на името на
Антон Страшимиров.

Водени са от желани-
ето да отстояват духов-
ната традиция като вис-
ша национална ценност
и необходимостта от по-
пуляризиране творчест-
вото на бележития бъл-
гарски писател Антон
Страшимиров.

Житейският път на Ан-
тон Страшимиров е свър-
зан с Разград, той е жи-
вял в града и е учил заед-
но с брат си в Разградс-
ката гимназия. Разград та-
чи паметта и творчество-
то му и с името на драма-
тичния театър в града.ççççç

ето си. Те сякаш десетилетия по-
късно потвърждават думите на
Георги Павлов-Павлето, който във
въведението си към малката книжка
от 1963 г., посветена на Теню Пинда-
рев, го описва като естет с поети-
чески наклонности и художник с
изтънчено естетическо чувство, със

свой специфичен език и стил.
Предстоящата изложба в галерия

"Лоранъ" с куратор Елисавета
Станчева представя именно тази
част от творчеството на Теню
Пиндарев - живопис, която носи
следите на чистата наслада от
творческото вдъхновение.ççççç

му, като на преден план ще
излязат страшни и дълбоко
пазени тайни, които опре-
делят житейския избор на
героите.

Другата главна женска
роля ще бъде изиграна от
носителката на "Икар" Анас-
тасия Лютова. Иво Аръков
и Валентин Ганев също ще
участват в "Белези".

Режисьори на новия се-

риал са Драго Шолев ("Под-
слон"), Станислав Тодоров -
Роги ("Столичани в повече",
"Домашен арест", "Дъвка за
балончета") и Петър Крумов
("Срам"). Семейната драма
се "произвежда" по светов-
ни киностандарти с най-ви-
соко качество, като стреме-
жът на екипа е да надскочи
локалните ситуации и пос-
лания и да се впише в кос-
мополитните проблеми.

"Белези" ще се излъчва
веднъж седмично, не е яс-
но кога ще тръгне по Би
Ти Ви.ççççç

Кюстендил. В експозиция-
та с творби, които галери-
ята притежава, са включе-
ни и постери с архивни ма-
териали, предоставени от
Центъра за славяно-визан-
тийски проучвания "Проф.
Иван Дуйчев".

Асен Василиев е един от
рядко срещаните хора, съ-
умели да обединят в едно
пътя на учителя, художни-
ка, учения, твореца. Път на
истински будител, чиято
най-важна цел е да проу-
чи и съхрани културното
наследство на България.

През 1936 г. излиза пър-
вата му книга "Трем на
Българското възраждане",
в която сам събира сним-
ки на будителите, рисува
тези, които не са остави-
ли своите образи, пише

биографиите им и разпрос-
транява книгата си на свои
разноски.

Асен Василиев е извес-
тен като проучвател на
българското възрожденско
изкуство. Пътува няколко
пъти  до Света гора на
Атон, занимава се със
скалните манастири при
Иваново ,  Тракийската
гробница при Казанлък,
средновековните и въз-
рожденски църкви в Со-
фия, Бачковския  и Зограф-
ския манастири.  Проучва
и най-отдалечените храмо-
ве и манастири, обръща
внимание на майстори и
зографи с различна попу-
лярност. Създава уникал-
ни по своето богатство ар-
хив и картотека за всеки
паметник и за различните

майстори на българското
възрожденско изкуство.

Като художник оставя
богато лично творчество,
емоционално преживяно и
осмислено в оригинални
портрети, пейзажи, компо-
зиции.

Приживе има две юби-
лейни изложби - в Кюстен-
дил (1970) и в София (1975).
Награден е с почетния
знак на музея "Шандор Пе-
тьофи" в Шумен през 1949
г., удостоен с почетен знак
на Съюза на научните ра-
ботници , носител е на
"Славейкова награда" от
Трявна и на почетен знак
"Кольо Фичето" от Дряно-
во. Професор е в Художес-
твената академия в София
и е почетен гражданин на
Кюстендил.ççççç


