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Части от граничния пункт "Капитан Андреево" ще бъдат
обявени за обект на националната сигурност с решение
на Министерския съвет, което се подготвя, обяви вчера
служебният министър на земеделието Явор Гечев. Уволнението на изпълнителния директор на БАБХ не е свързано с пункта "Капитан Андреево", посочи още служебният министър. Политиката по отношение на държав-

ността на пункта продължава, каза още Явор Гечев.
"Имаме одобрението на министъра на финансите за осигуряване на 6, 5 млн. лева за обществена поръчка,
които по спешност да се отпуснат за оборудване на
държавна лаборатория на пункта", обяви министърът на
земеделието. Границата функционира нормално, контролът се осъществява само от държавата, посочи той. ç
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Таван на цените за руски
петрол, превозван по
море за трети страни и
допълнителни ограничения
за морския транспорт на
суров петрол и петролни
продукти също за трети
страни оттам - тази
мярка е залегнала в
осмия санкционен пакет
срещу Русия, който
Съветът на ЕС прие
вчера, предаде БНР.
Според новите санкции се
забранява осигуряването
на морски транспорт до
трети страни на суров
петрол от Русия и свързаните с него техническа
помощ, брокерски и
финансови услуги.
Мярката трябва да влезе
в сила от декември, а за
петролни продукти оттам
- от февруари догодина.
Ще се допуска изключение само в случаите,
когато петролът и продуктите от него са закупени
на или под установения
ценови таван. Това
ограничение ще започне
да се прилага веднага,
след като странитечленки приемат единодушно въпросния таван.
В новия санкционен пакет
има забрана за внос на
стоманени продукти от
Русия, както и за износ
на стоки от ЕС в авиационния сектор. ç
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ългария има нужда от работещ парламент
и стабилно редовно правителство, заяви
президентът Румен Радев в първия си коментар на резултатите от предсрочните
парламентарни избори, цитиран от БНР.
Издигането на червени линии между партиите след вота и търсенето на различни
причини за отказ от коалиция издават стараха на политиците да поемат отговорност за управлението на страната през
зимата, смята държавният глава. Той ще
обяви следващата седмица кога ще свика
първото заседание на 48-то НС.
2

Космическият кораб "Драгън"
на компанията на Илън Мъск
"Спейс Екс" беше успешно
изстрелян към Международната космическа станция.
На борда лети 4-членен
екипаж - астронавтите на
НАСА Никол Ман и Джош
Касада, на Японската агенция
за изследване на космическото пространство Коичи Ваката
и руската космонавтка
Анна Кикина. Тя е първата
руска астронавтка от 20 г.,
която излита от САЩ.
Планирано е екипажът да
остане на МКС 145 дни.
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Голмайсторът на ЦСКА
1948 Ивайло Чочев
получи наградата за найдобър футболист на
12-ия кръг на Първа лига.
Звездата на "червените"
блесна с два гола и
асистенция при победата
с 3:1 над Локомотив
(Пловдив) и вече има
13 точни попадения на
сметката. Любопитно е,
че въпреки отличната
форма, в която се
намира, засега бившият
ас на Палермо не попада
в националната селекция
на Младен Кръстаич.
Чочев отказа да коментира решението на сръбския специалист и довери,
че дъщеричката му
Ивайла е на първо място
в неговия живот. ç
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Промяната в БСП е
наложителна и неизбежна. Имаме нужда от
една нова посока, която изисква смяна на образа на БСП и категорични действия за обновление на левицата.
Това се казва в позиция на Националния
съвет на Младежкото
обединение в БСП във
връзка с изминалите

парламентарни избори
и бъдещето на лявото
в България.
Младите в БСП
подчертават, че резултатите на изминалите
парламентарни избори
показаха поредния спад
в доверието към левицата. Според тях БСП
не може да достигне до
две основни групи в
българското общество -

по-голямата част от левите хора, както и младежите. България е държава, в която има много ляво мислещи хора,
които обаче не припознават БСП като автентично лява партия. Това налага по-активното защитаване на икономически и социално
леви теми, които да върнат загубения потенци-

ал на левия вот. "БСП
трябва да бъде партия
на колективното начало. Ние трябва да защитаваме с цената на
всичко правото на колективните органи на
партията да взимат решения, които носят политическата отговорност. В момент като този имаме належаща
нужда от задълбочен и
откровен разговор на
всички нива в БСП и
категорични решения за
последващи действия",
подчертават младите социалисти. ç
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а 7 октомври
Владимир Путин
навършва седемдесет години. И по
този повод на истеричните му зложелатели и
патологичните русофоби
напомняме тяхната
формула за биологичният часовник на ХХI век:
"Днешните 70 са предишните 50"! И на
Путин му предстоят още
много активни години в
Голямата политика,
години като държавник
и визионер в новия
променящ се многополюсен и по-справедлив
свят!
Пътят на президента
Путин от 1 януари
2000 г. концентрира
основните характеристики на руската история, идея и генетически
код на народа си!
Той е дълбоко свързан
с православието,
руската съборност,
традиции, и мечтата за
социална държава и
справедливост. Той
служи на Отечеството
си с войнска чест и
дълг, носител е на
паметта за героизма и
саможертвата на руския
народ в Отечествените
войни срещу шведи,
французи, германци,
и в епохалната победа
срещу човеко-ненавистния фашизъм от
ХХ век.
Владимир Путин
оглави Русия в критичен за нея момент близо десетилетие след
разпада на Съветския
съюз, причинен от
недалновидни и суетни
политици като Горбачов
и Елцин. Русия бе
раздирана от сепаратизъм и тероризъм, бе
превзета от корумпирана и работеща за
Запада олигархия. Тъжно
чувство предизвикват
думите на един от
водещите политици от
този период, че "Русия
няма свои национални
интереси". Тежко наследство получи Владимир Путин през 2000 г.,
когато стана президент.
През изминалите 22
години, той бе избиран
с категорични мнозинства за държавен глава
на Русия четири пъти,
а в паузата между
2008-2012 г. бе премиер-министър на
5
федерацията.
Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА
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България има нужда от
работещ парламент и
стабилно редовно правителство, заяви президентът Румен Радев в първия
си коментар на резултатите от предсрочните парламентарни избори, цитиран
от БНР. Издигането на
червени линии между
партиите след вота и
търсенето на различни
причини за отказ от
коалиция издават стараха
на политиците да поемат
отговорност за управлението на страната през
зимата, смята държавният
глава. Той ще обяви
следващата седмица кога
ще свика първото заседание на 48-то НС.
"И тези избори, за
съжаление, не можаха да

Войната в Украйна и сигурността в Европа бяха водещи теми на 17-тата
среща на върха на президентите от групата "Арайолуш" в Малта, която
участва Радев, който коментира, че Европейският съюз не трябва да
остава безразличен към войната на Русия в Украйна.
Снимка Офис на малтийския президент

пречупят тенденцията за
отчуждаване от партиите
и от властта. И тези
избори не дадоха възможност на никоя партия
да управлява сама. Не
дадоха и възможност за
лесно формиране на
коалиция. Това е ясен
знак към партиите, че
хората очакват диалог,
разбирателство, разум и
намиране на общи решения", каза още Радев.
"Искам да се обърна към
тях и да им кажа, че не е

толкова страшно. Защото
само за 2 месеца служебното правителство изгради една стабилна основа,
от която следващото
редовно правителство би
трябвало да може да
преведе страната през
зимата без особено
затруднение. Сега не е
време за малодушие и за
тяснопартийни сметки",
допълни държавният
глава.
Коментарът на Радев
бе направен в Прага,

където той пристигна от
Малта за участие в
първата среща на върха
във формата "Европейска
политическа общност".
Целта на форума е да се
насърчава политическия
диалог и сътрудничеството с европейски държави
извън ЕС.
Енергийната и икономическата криза чертаят
разделителни линии в
Европейския съюз, каза
още Радев, според когото не трябва да отслабва
фокуса върху политиката
на сближаване:
"Ние и Румъния не
можем повече да бъдем
държани извън Шенгенското пространство само
заради това, че 11 години след като сме покрили всички технически
изисквания, някой непрекъснато си измисля
някакви неписани критерии. Не може България
да проявява солидарност
и да влага огромни финансови и човешки ресурси за опазване на
нашата обща европейска
граница, а в замяна да
получава неразбиране и
двойни стандарти", каза
Радев.ç
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С 33 "за", 11 "против" и 1
"въздържал се" столичните общинари решиха да оставят знамето
на Украйна върху фасадата на
кметството.
Преди това зам.-председателят на СОС от групата "Патриоти за София" Борислав Иванов
("Атака") повдигна въпроса защо неговия доклад за сваляне
на знамето на Украйна от фасадата на общината не е част
от дневния ред. Председателят
на СОС Георги Георгиев му напомни, че за поставянето на знамето на Украйна се води съдебно дело, което СОС спечели на
първа инстанция.
Иван Таков от БСП заяви, че
още преди три месеца е писал

до кмета на София, че с поставянето на украинското знаме на
фасадата на общината се нарушава законът, тъй като областният управител е обжалвал в съда този доклад и знамето продължава да стои. "Ако го бяхте
спазили, нямаше да има нужда
от този доклад", заяви Таков.
Грети Стефанова от групата
на "Демократична България", по
чието искане бе сложено знамето коментира по повод искането за свалянето на украинското знаме, че близо осем месеца от началото на войната,
агентурната мрежа на Кремъл
работела за промяна на външнополитическата принадлежност
на България"ç

"В тежкотоварна композиция,
на паркинг в град Перник, натоварена с месо, са установени и
иззети пресовани и вакуумирани 76 пакета, съдържащи растителна маса. При направен наркотест, тя е реагирала на марихуана. Общото количество е около 80 килограма", съобщи Галина Антова - административен ръководител на Окръжна прокуратура - Перник по време на брифинг. Наркотикът е бил укрит в
тир с хладилна камера, където
по документи е било описано,
че се съхраняват 22 тона свинско месо, съобщиха от полицията. Откритата марихуана е с
много високо качество, а приб-

×óæäè åêñïåðòè ùå äàâàò ñúâåòè çà æúëòèòå ïàâåòà

Експерти от чужбина ще бъдат
поканени, за да дадат становището
си по начина на нареждане на жълтите павета в центъра на София. Те
трябва да са част от експертен съвет, в който да влязат и български
специалисти.
Това обясни кметът на София
Йорданка Фандъкова в четвъртък,
когато темата за разместените току-що пренаредени павета се превърна в тема на спор между управляващи и опозиция в столицата
по време на заседанието на общинския съвет.

Задачата на експертите ще е да
дадат становище за начина на нареждане на настилката, която е културна ценност. "Ще бъде сформиран експертен съвет, в който каним
едни от най-добрите специалисти,

които да дадат своето становище
за начина на нареждане, така също
и експерти от чужбина от градове,
с които работим в добро партньорство. Очаквам експертният съвет да
препоръча решение, което, разбира се, да бъде след това съгласувано с Националния институт за недвижимо културно наследство
(НИНКН)", каза Фандъкова.
Тя увери, че всички участъци с
жълти павета пред Народното събрание, които са разместени, ще бъдат пренаредени за сметка на изпълнителя.ç

Снимки МВР

лизителната стойност й е около
800 000 лева.
В непосредствена близост до
композицията е оборудвана
оранжерия за отглеждане на марихуана.ç
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Този човек се нарича Корнелия Нинова и по нищо тя не
се различава от един много актуален медиен образ - президента на Украйна Зеленски.
И единият и другият виждат,
че партията и заявената им кауза им загиват, народът им изчезва, но те са категорични, че
оставката си няма да дадат. Благодарим на Нинова за досегашната й дейноаст в партията, но
131-годишната БСП вече умира
под нейното "вещо" ръководство. И това е явно и очевидно.
Изборните резултати показват
тази тежка тенденция, а само
Нинова и шепа заинтересовани
не искат да признае това.
Кое я кара да упорства!?
Може би нейната упоритост, че
ще загуби властта и парите,
които с високите си постове е
получавала. Тук моралът и
справедливостта липсват. Безследно изчезват от психологическа и морално гледна точка. Като казват: "Каквото ще
да става, аз оставката няма да
си дам!". Може би наистина
вярва, че "без нея не можем"…
Властта е вкоренявана от
дълги години в съзнанието и е
станала убеждение и навик.
Както и разделението, чертаенето на линии на противоречие, гоненето на неудобни и несъгласни!
А за нашите бащи и майки
лявата идея, простичката, но
вдъхнвовяваща дума "социализъм" бе станала верую и идеал,
в нейно име те се жертваха,
строяха, трудеха се, вярваха.
Колко безхаберие и рушителен инстинскт се иска, за да разрушиш тази вяра, този идеал!?
Да не си тръгнеш от поста,
на който не си постигнал желаното, с който си излъгал доверието на хората! Да загробиш толкова години политическо и човешко време е вече
престъпление! Какво ли биха
казали Благоев, Кирков, Габровски, Димитров!?
Затова съветвам госпожа
Нинова, както и нейните верни
съветници да преглътнат горчивата хапка и да си тръгнат - в
името на общото дело! Ако е
наистина общо, а не ЧАСТНО!
Ùåðþ ÍÀÓÌÎÂ
ÍÀÓÌÎÂ,, Âàðíà
От редакционната поща
на ЗЕМЯ, със съкращения
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Ôèëèï Ïîïîâ è
Àëåêñàíäúð Ñèìîâ
îò ëåâèöàòà,
ñîðîñîèäêàòà
Àíòîàíåòà Öîíåâà è
áèâøèÿò
âèöåïðåìèåð
Áîðèñëàâ Ñàíêîâ îò
ÄÁ íå ïîëó÷àâàò
äåïóòàòñêè ìàíäàò,
Áîéêî Áîðñîâ ñå
îòêàçâà ñàì
Лидерът на партия
ГЕРБ Бойко Борисов
официално няма да е
депутат, съобщи БНР.
ЦИК одобри подаденото от него заявление, с
което той се отказва да
бъде посочен като избран
за народен представител
от два района - в София и
Пловдив.
Иван Грънчаров от
листата на ГЕРБ-СДС в 11ти Ловешки МИР също
няма да бъде обявяван за
избран за народен представител. ЦИК одобри и
подаденото от него заявление, което размества
листата на коалицията, тъй
като и поставеният под
№3 Иван Миховски също
отказа да е депутат.
В анализ на сайта
Епицентър" се казва, че
оста от лицата, които сме
свикнали да виждаме на
парламентарната трибуна в
миналото, вече няма да
могат да говорят от нея.
Това се отнася с особена
сила за хора от редиците на
БСП и ДБ, пише в. "Сега".
Все още обаче няма
яснота кои ще бъдат
новите депутати. Предстоят сериозни размествания
в листите заради разните
хитрости, които политиците използват на избори
Филип Попов, един от
юристите на БСП и дългогодишен депутат, се провали във Видин. Неуспех
претърпя и съпартиецът му
Александър Симов журналист и също ексдепутат, който не можа да
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Çíàêîâè ëèöà íà ÃÅÐÁ, ÁÑÏ è ÄÁ
ùå ñå ðàçìèíàò ñ íîâèÿ ïàðëàìåíò
Народното събрание Цвета
Караянчева от ГЕРБ-СДС,
която от няколко избора
насам отчаяно се опитва
да се върне вътре, отново
се провали.
ГЕРБ-СДС взима две
места от Ловеч. Това
отвори пътя към парламента на шефа на младежката
организация Георг Георгиев, който беше втори в
пробие в Перник.
Няма да седне отново
на депутатската банка
коалиционният съюзник на
БСП и лидер на "ПК
Екогласност" Емил Георгиев - в столичния 25-и
район левицата взима
само един мандат, а той е
втори в листата. Единственият му шанс е, ако
соцлидерът Корнелия
Нинова, която водеше в
района, избере да влезе
от Благоевград.
Нинова обаче предпочита София. Така, между
другото, благоевградският
? мандат можеше да се
освободи за втория в
тамошната листа - лекарят-онколог и професор е
изпреварен с преференции от петия в листата Богдан Боцев.
Социалистът Момчил
Неков, който беше депутат
в Европейския парламент,
няма да разполага с
възможността да заеме
същата позиция в Народното събрание - той водеше листата в Силистра, но
там партията му претърпя
погром.
Не изглежда да има
шансове съпредседателят
на ДБ Борислав Сандов. В
Монтана, където оглавява
листата, десницата не
печели нищо. Сандов
също е втори в 24-и
район, където ДБ взима
два мандата. Христо
Иванов, който води там,
печели също в Пловдивград и вероятно ще използва мандата там, както е

ÖÈÊ: "Íå ïîäêðåïÿì íèêîãî" íàáëèæàâà
ãëàñîâåòå çà ïàðëàìåíòàðíà ãðóïà

Хората все повече избират опцията "не подкрепям никого". На
последните два избора гласуваха около 35 000, ръстът сега е над
50%. 3,4% от всички гласоподаватели са избрали тази възможност. Това си е почти цяла парламентарна група, на следващите
избори това квадратче може да спечели. Това коментира шеговито
Цветозар Томов, говорител на ЦИК, за "Твоят ден" по NOVA NEWS.
Той сподели, че ЦИК е обявила избирателната активност и
резултатите дори по-рано от крайния срок. "Числото 39,4% е относително. То се изчислява между брой гласували и избиратели по
списък. Населението извън страната не можем да знаем точния им
брой преди изборите. В две или три машини имаше софтуерен
проблем, който не се е отразил на гласуването, защото те не са
използвани в изборния ден, отделени са. 32 от около 11 000
машини дефектираха по време на изборния ден, това е 0,3%. Те са
значително по-малко тези на от предния вот", обясни той.
правил в миналото. Така
Сандов става първи, но
двама от кандидатите в
листата - икономистът и
бивш лидер на СДС го
изместват с преференции.
Въпреки активната
агитация, Антоанета Цонева не успя да влезе нито
от Пазарджик, нито от
София-област, където
оглавяваше листите на ДБ.
Няма късмет и икономистът Георги Ганев. Той беше
пети в листата в 23-и
столичен район. Там обаче
ДБ взима 3 мандата и
освен това има и двама
кандидати с много силен
преференциален вот Божидар Божанов и
Елисавета Белобрадова.
От 5 мандата в Кърджали 4 отиват при ДПС,
както обикновено, а петият
- при кандидата от БВ
Григор Захариев. Така
бившият председател на

листата. Оказа се обаче,
че третият - Иван Миховски, е доста по-популярен
от него сред избирателите
и го изпреварва с преференции.
Венцислава Любенова
от ПП, която в миналия
парламент оглавяваше
Комисията по външна
политика, няма да участва
в новия. Тя беше четвърта
в Пловдив-град, а коалицията спечели 3 мандата.
Делян Пеевски от ДПС
за пореден път спечели
мандати и в двата района,
в които се състезаваше Благоевград и Пазарджик.
В парламента вероятно ще
влезе от Благоевград,
както направи в предното
Народно събрание. Това
означава, че в Пазарджик
ще се освободи място за
третата в листата - бившият депутат Небие Кабак.
Най-мощно се предста-

вя ПП в столичния 23-ти
район с 5 спечелени
депутатски места. Ще ги
заемат съпредседателят на
коалицията Асен Василев,
бившият образователен
министър Николай Денков,
Настимир Ананиев от
коалиционния съюзник
"Волт", ексдепутатът Венко
Сабрутев и университетският преподавател Васил
Пандов. Ако Василев
обаче избере да влезе
както преди от Хасково, а
Денков от Шумен, където
двамата също печелят
мандати, тогава ще се
отворят места за Искрен
Митев и Ива Руйчева,
които се радват на нелош
преференциален вот.
Радостин Василев,
който поведе отцепниците
от ИТН в миналия парламент, е направил печеливш
ход - сега ще влезе в
новия като депутат от ПП
от Габрово. Няма обаче
същия късмет Кирил
Симеонов, който също
изостави Слави Трифонов.
Бойко Рашков, ексшеф
на МВР и върл противник
на ГЕРБ, е единственият от
ПП, който печели мандат в
Перник.
БВ грабна един мандат в
Пловдив-град, благодарение
на който партийният лидер
и бивш служебен премиер
Стефан Янев ще стане
депутат. Той печели мандат
и в 24-и столичен избирателен район. В парламента
проби и неговата колежка в
правителството Виолета
Комитова, която беше
регионален министър.
Комитова ще освободи
едно място в Пловдивобласт, където партията
също печели мандат, и то
ще отиде при Румен Йончев
- лидер на ЗНС, някогашен
съюзник първо на десните,
после на БСП, а накрая на
един мандат, с който в
парламента ще се завърне
Гален Монев - някогашен
депутат от "Атака".ç

ÏðèÇÅÌßâàíå
На българските политици поне на по-свестните измежду
тях - рядко се случва да направят нещо запомнящо се, нещо
далновидно.
Неизбежно е: малка страна,
заклещена отвсякъде от явни и
скрити чорбаджии, полигон за експерименти, обект на натиск най-често анонимен, нелогичен,
дори мръснишки.
Но когато се случи нещо, което трябва да бъде подкрепено,
винаги се намира някой да го
помрачи с една капка отрова.
Президентът Радев трябва да
бъде поздравен за позицията му
да проявим въздържаност по повод идеята Украйна веднага да

Ïðåçèäåíòúò Ðàäåâ òðÿáâà äà áúäå ïîçäðàâåí çà
âúçäúðæàíîñòòà ïî ïîâîä èäåÿòà çà Óêðàéíà â ÍÀÒÎ
бъде натикана в НАТО.
Впрочем, от 30 страни, членки на Алианса, едва 12 са подкрепили въпросната идея.
Но вместо да бъде поздравен,
президентът е обруган в коментар по "Дойче Веле", озаглавен
"Радев пак посрами България".
Никого не е посрамил Радев.
Ето каква е позицията на Радев, цитат от коментара: "Ако НАТО одобри кандидатурата на Украйна за членство сега (той е "за"
по принцип), това крие "риск от
пряко въвличане" на Алианса във

войната между Москва и Киев".
Това е мъдро и далновидно поведение - срещу желанието на ястребите да превърнат войната в
Украйна във всепоглъщаща буря.
Думите на Радев обаче са коментирани като "навеждане пред
Москва" - извод, който спокойно
може да бъде окачествен като абсурден.
Отдавна са ни омръзнали словесните изстъпления на тукашните политикани-пумпали, които са всеизвестни като безподобни целувачи.
Но сега става дума за нещо

наистина драматично - опасността да бъдат окървавени и българските ръце.
Разумните хора в България няма да се съгласят с това.
Те - поне болшинството от тях
- нямат нищо против евроатлантическата ориентация на страната.
Единственото, което ги дразни и разколебава е вечно наведената поза на нашенските безталантни клакьори.
В коментара има и други нечисти намеци - например, че Радев направил, чрез служебното си

правителство, опит за "завой,
обратно към примката на руския газ".
Обратният завой го направиха фалшивите русофоби и кекави евро-атланти, които уж щяха да "променят" България.
Тайно, месеци наред, те безсрамно купуваха газ от "Газпром" за стотици милиони евро.
Но го правеха чрез техни
посредници - и затова заслужено си спечелиха прозвището
Рублофили.
Тъкмо те посрамяват България - с користолюбието и фалшивостта си.
Êåâîðê ÊÅÂÎÐÊßÍ
От www.kevorkkevorkian.com
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Èìà îùå ìíîãî çà âúðøåíå íàø ðåä å, õîðà!
Преди 10 години един младеж, току що завършил средното си
образование успява да обедини хиляди в името на благородна
кауза- запазване и популяризиране на единствената в страната
теснолинейка Септември- Добринище като туристическа атракция и запознаване на хората с нейната забележителна история.
Днес Кристиан Ваклинов е председател на сдружение "За родопската теснолинейка". Заедно със съмишленици той успя да създаде и музей на теснолинейката във възстановената от тях гара
"Цепина". Именно заради това младият мъж беше номиниран за
"Будител на годината" в конкурса на БНР.
Любовта на Кристиан към теснолинейката пламва още докато
е ученик. Тогава все още пътувал само за удоволствие, докато
през 2012 година не бил спрян вечерният влак от Добринище
към Септември, с който десетки хора се прибирали от работа.
Тогава започва да пише писма до институциите и в крайна сметка, благодарение на неговата упоритост, година по-късно вечерният влак отново потегля. Младият мъж обаче искал да запали
интереса към теснолинейката на хора от цялата страна.
Започват да се организират различни атракционни пътувания.
По-късно се ражда идеята за създаване на музей на родопската
теснолинейка в порутената тогава гара "Цепина". Кристиан заедно с негови приятели решават да възстановят сградата изцяло на
доброволни начала. "Така започна това приключение, което продължи две години и в което се включиха десетки хора", спомня
си той. Така гара "Цепина" на 3-ти септември 2017-та година
става Музей на родопската теснолинейка.
Десет години по-късно Кристиан Ваклинов прави равносметка
на своя млад живот. Три дни след парламентарните избори на 2
октомври 2022 г. той написа свой пост на страницата си във
Фейсбук. Вестник "Земя" го публикува със съгласието на Кристиян Ваклинов, защото в него има много, много житейски истини…
…Ден трети. Мина размишляването, мина и денят
за избори. Време е за действия. Реших и аз да напиша
нещо с моите вече 28 години, последните десет от които прекарани в отстояване на
обществения интерес в моята насока, извън политиката
- мисля успешно. Та който иска, нека поспре да прочете
следващите редове.
През тези последни 10 години - от пълнолетието ми до
сега, без да съм планирал,
се сблъсках с какво ли не в
името на онова, което ме потикна да си докажа, че в България има надежда и смисъл
борбата за живот, колкото и
да е трудно. И днес още го
вярвам. Още в първите години, когато името ми стана
познато от екрана и много
добри хора се появиха около мен, вдъхновени от идеите и борбата ми, същите ме
убеждаваха как трябва да
вляза в политиката, как тя е
онази сцена, дето ще донесе
мечтаните резултати за теснолинейката. Аз категорично
се дърпах, защото не вярвах,
че далеч от хората можеш да
си им полезен повече, отколкото до тях. Не го вярвам и
до днес. Скъса ли се връзката - край.
И така, вече десет години
заставам пред хората от "моите" 125 километра с името
си и делата си. Разбира се,
повярвайте, има много недоволни, има много съдници,
има много критика, обиди и
горчилка. Не е само хубава-

та страна. Пък и аз сигурно
съм грешил. Но продължавам
да заставам пред тях - да търся мнението им, одобрението им, присъдата им и на база тях да продължавам да
отстоявам едно, второ и трето. И ще продължавам, докато имам сили и подкрепа.
През тези 10 години с хората около мен успяхме да убедим или да накараме държавата да направи много за
теснолинейката и хората. Няма да изброявам, защото не
това е целта. Идеята е, че
се постигна много, без значение кой е бил на власт и
без ние да сме част от политиката под каквато и да е
форма. Създадохме и събития, които продължаваме да
организираме 7 години,
вместо да се случат еднократно за мига слава и днес
да са само спомен. Много
хора пред тези 10 години ми
казаха - ама защо се хвърляш и хабиш, това е работа
на общината, на министъра,
на държавата... Аз не ги слушах и си действах. Може би
съм глупав в очите на немалко хора. Тихо и кротко,
стъпка по стъпка, вършех или
предизвиквах свършеното на
тази уж чужда работа. Защото, ако и аз бях казал не е моя или наша работа,
трябваше да гледам поредното унищожение. А на това
не се научих - да съм безучастен и фалшив.
Но какво се случва напоследък?! Един месец за
пореден път се нагледах на

Çàùî 28-ãîäèøíèÿò Êðèñòèàí
Âàêëèíîâ, îòäàë äåñåò ãîäèíè îò
ìëàäèÿ ñè æèâîò çà çàïàçâàíå íà
òåñíîëèíåéêàòà Ñåïòåìâðè Äîáðèíèùå, òðè äíè ñëåä èçáîðèòå
íàïèñà ïîñò âúâ Ôåéñáóê, çà äà
êàæå ìíîãî èñòèíè îò æèâîòà
толкова измислени герои,
толкова познати и нови имена и лица, които не виждам
да имат зад себе си онази
стойност, която да ги прави
достойни да представляват
повече глави от своята. Не
са познати с дела. Но не им
липсва самочувствие, облечено в гръмки обещания, лачени костюми, скъпи наети
зали, купища плакати, десетки срещи и скъпоплатени километри път, билбордове...
безкрай. Аз съм изумен откъде идва тази тяхна самоувереност, как гледат другите
хора в очите, какво направиха за тях, за да се самопоставят едно стъпало над
всички други?
След преминалите избори част от тези хора ще са
поредните настанили се на
столовете в Народното събрание - ще взимат огромни
заплати, ще вярват, че ги заслужават, ще строят с тях могъщи вили, вярвайки, че имат
нужда от такива места за отмора след тежкия и неблагодарен труд за капризния
народ, на който все не му
стига. И докато седят в парламента, няма да изчезнат
боклуците по парковете, бедните хора в нужда по селата, спешната нужда от дребни ремонти на читалища и
болници, и други, и други. Вероятно никой от борещите се
за властта няма да почувстват потребност да се включат ей така граждански, чисто човешки, да помогнат макар и с малко за малко подобро утре на другите.
Ето, че някъде преди месец съдбата ме отведе в Якоруда. Минавайки оттам, спрях
да потърся една паметна плоча, за която бях чувал. Става
дума за мястото, където преди 110 години признателното
население на селцето (днес
град) посреща освободителите си, водени от генерал Стилиян Ковачев. Всъщност, Аврамово и Якоруда са първите освободени от турското
робство селища, последвани
от Разложкия край и нататък
през Балканската война в
1912 година. Попаднах на
мраморна плоча с надпис, потънала в бурени. Нещо ме
прободе. И пак не можах да
отмина и да махна с ръка.
Знаех, че общинари и държавници няма да си мръднат
пръста да не тъне плочата в
забрава. Макар че не съм от
Якоруда, писах в най-голяма-

та фейсбук група за Якоруда с призив на 6 септември
тази година да се съберем и
почистим района около плочата. Имаше лайкове, единдва коментара с потвърждение за участие в акцията.
Шести дойде. Можех да
отида на площада във Велинград или Пазарджик, където бях поканен, и да си
разходя новите дрехи, да пия
кафе, да послушам празнична програма. Но сърцето ми
нямаше да намери покой. Затова сутринта повторно писах в якорудската фейсбук
група, че на обяд ще чакам
местните на мястото, за да
го приведем във вида, който
предците заслужават. Защото ме е срам от бурените.
Сякаш тази война от преди
110 години не е била за нашия народ. В уречения час
на мястото дойде само една
достойна отрудена възрастна дама, която заварих да
плаче. Да плаче за това, че
човеците са намалели, че никой не си е направил труда
да последва призива ми, че
хората не им пука за българското. И все пак за един
час дадохме нов живот на
мястото. После си тръгнахме с удовлетворение от свършеното, макар и без съмишленици. Прибрах се и много
мислих по темата. Датата е
7 октомври - тогава е посрещат генерал Ковачев, ама
преди 110 години.
И не защото си нямам
други грижи, а защото сърцето ми не трае, дойде ми
още една идея - да се направи мемориален надпис на
гарата по повод годишнината, за да могат много хора
да го виждат всеки ден и да
знаят за подвига на героите
освободители. Свързах се с
Цецо и Любен, които са уникални българи - скромни и
трудолюбиви родолюбци,
познати на мен от миналата

година. Тогава те ме откриха
с желанието си доброволно
да нарисуват фолклорни мотиви по стените на гарите по
линията. Съдействах им и се
случи. Та сега аз ги потърсих. Прегърнаха идеята ми за
паметен надпис и още на
следващата седмица дойдоха на гарата в Якоруда да
рисуват. Покрих им само разхода за гориво, някои материали и ги почерпих скромен
обяд. Благодаря им. Благодарете им и вие. България има
нужда от такива луди.
Защо разказвам това? Искам да знаете и да се осъзнаете - че докато просто чакаме
и вярваме, че приносът ни за
общото се изчерпва с бутона
"гласувай" в изборния ден, нещата няма да потръгнат. Колкото и да коментираме. Нека
всеки отдели малко време и
да направи нещо за общото,
за другите - има паркове за
чистене, сгради за кърпене и
какво ли още не. Политиците
няма да се променят, защото
те мислят единствено за себе
си. Но ако ние искаме утре да
е по-добре, трябва сами да си
го направим, да се борим, да
даваме пример всеки ден! А
докато допринасяме, не пречи да ги съдим и да изискваме от тях, навирайки примера
си в лицата им.
Заповядайте на 7 октомври 2022 г. на гарата в Якоруда от 12:00 часа да поднесем
цвете и да отдадем почит на
предците ни, загинали за земите в Родопите, Рила и Пирин! Има още много за вършене - наш ред е, хора!
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От стр. 1
Несъмнено, възраждането на нова Русия през
ХХI век е свързано с
името на Путин. Аналог на
неговата патриотична и
визионерска дейност в
руската история можем да
търсим с Цар Петър Първи
Велики. И двамата имат
фундаментален исторически принос за модернизацията, урбанизацията,
икономическия прогрес,
духовната и военната мощ,
но най-вече - за единството и възвеличаването на
Русия като световна и
велика сила.
Владимир Путин за
малко повече от две
десетилетия еманципира
Русия - върна я с достойнство на световната сцена!
Пръв сред съвременните
руски политици заговори
за връщане към принципите на социалната държава
и унищожаване на чуждоземните - наследени от 90те години модели и неолибералните концепции за
върховенството на капитала и транс и наднационалните структури пред националната държава и пред
интересите на гражданина
и за сметка на руското
общество.
На Конференцията по
сигурността в Мюнхен през
2007 г. Путин ясно заяви
волята Русия отново да
заеме мястото си на
велика сила, с чиито
интереси останалите
следва да се съобразяват
и партнират. Като трансформационен лидер, с
мисия и визия, той доразви идеите на големия
дипломат, държавник и
негов учител акад. Евгений
Примаков за многополюсния свят, който неминуемо
ще замени неестествения
еднополюсен, американоцентричен, англосаксонтски
модел. Доразвит от Владимир Путин, новия многополюсен ред, включва основни постулати: правото на
самоопределение на
народите, защита на техния
суверенитет, национална
идентичност, традиции и
автентични национални
ценности. А също така
отказа народите да приемат чужди за менталността
и религиите им модели на
развитие и живот.
Владимир Путин напълно отговорно постави пред
Запада въпроса, че Русия
няма да приеме агресивното разширение на НАТО
като антируски военен
съюз. Защото лъже-отбранителния Алианс, посегна

на нейните вековни исторически граници. А военната агресия на САЩ и
Запада се маскира като
"коалиции на желаещите" в
региони на света, които са
на хиляди километри от
Вашингтон и Брюксел.
Тази политика докара до
истеричен бяс силите на
статуквото и ястребите на
американската амбиция за
глобален контрол и превъзходство. А неолибералната олигархия и привилигирования 1 "златен" % ,
които вече потриваха
алчните си ръчички за
безбрежните руски природни ресурси останаха с
пръст в уста. Ето защо
мейнстрийм медиите на
проваленото западно
статукво лягат и стават с
името на Владимир Путин.
Защото патриотът и държавникът Путин е кост в

На 7 октомври 2022 г. президентът на Русия Владимир Путин чества 70-годишен юбилей! Неговата уникална личност ярко се откроява от зависимите елити на Колективния Запад. Неговата систематична политика
дава надежда на милиони хора по света за нов миропорядък, освободен от безумната русофобия и
диктата на самоназначилия се "Хегемон - САЩ", от надигащия се нацизъм. Да е жив и здрав още дълги
години, да изведе Русия и света към по-светло и по-справедливо бъдеще!

Владимир Путин и Си Дзинпин

гърлото на тези сили, на
присъдружните им военни
съюзи, контролирани
елити и техните медиите.
Този панически страх на
Колективния Запад от
Путин ясно подсказва и
обратното, че той се
превръща във уважаван и
всепризнат лидер на
Алтернативата на провалящото се статукво. Алтернативата динамично разширява влиянието си, защото в

нея са бурно развиващите
се и милиардни народи на
социалистически Китай и
Индия, много държави от
Арабския свят, Африка и
Латинска Америка. Там е
Руският свят - републики и
народи, живели доскоро в
една държава, свързани с
обща история, вяра, традиции, икономически връзки
и човешки контакти. Там са
и милиони хора от Европа,
които не желаят война и

антируски санкции, противопоставят се на варварската цензура срещу великата руска култура и
инакомислието, не са
съгласни да приемат
силово налаганите им
сатанински и джендърски
идеи и практики. Последната спирачка пред това
опасно за света антихристко статукво са действията
и на Владимир Путин в
защита на суверенитета,
родолюбието, свободата на
държавите и народите за
собствен модел на развитие.
Днес Владимир Путин
като лидер и държавник е
изправен пред тежки
предизвикателства. Преди
години той честно и конструктивно предложи на
Запада диалог и разумен
взаимен компромис в
името на мира и бъдещето
на човечеството. Този глас
се оказа глас в пустиня, не
бе чут и не бе разбран от
западните му партньори,
затънали в зависимости от

транснационалната олигархия. Днес Владимир Путин
води справедлива битка за
възвръщането към Русия
на изконни територии,
населени с етнически
руснаци. Води битка за нов
световен ред, който да
балансира и отчита взаимните интереси на световните сили малки и големи,
парира амбициите, илюзиите и апетитите на когото и
да било към световна
еднолична хегемония.
Изходът и развръзката
на тези драматични и
тектонични промени
предстои, но едно е ясно необратим е пътят към
нов, по-справедлив многополюсен свят. В него
Русия е и ще бъде един от
ключовите фактори, а
Владимир Путин е не само
моторът, но и гарантът на
тези промени и историята
ще го запомни!
Честит рожден ден
г-н Президент!
На многая лета!

приложение
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Хю Джакман се завръща
в ролята на Върколака
Райън Рейнолдс направи
видео, което бе публикувано
в профила на Хю Джакман
в Instagram. В него обяви
завръщането на Джакман в
култовата роля на героя-мутант Върколак. Като оставим
настрана шегите между Райън Рейнолдс и Хю Джакман, "Дедпул 3" изглежда се
очертава да бъде забавно
приключение за феновете на
филмовата поредица.
Третата част ще бъде режисирана от Шон Леви,
който по-рано тази година
ръководеше филма на Райън
Рейнолдс за Netflix "Проектът Адам". Актрисата Лесли Угамс ще се превъплъти
в ролята на Сляпата Ал.
Продължението ще дебютира в кината през септември
2024 г.
Фалшивата вражда между Райън Рейнолдс и Хю
Джакман започна, когато те
се снимаха заедно в X-Men
Origins: Wolverine. Джакман
и Рейнолдс ще си партнират за нова част от популярната филмова поредица,
това несъмнено приветстват
феновете.

Яна Борисова представи свои книги
в Бургас
Драматургът и писател Яна Борисова ще представи свои книги в
Бургас. Премиерата на творбите
й "Чудна лятна нощ" и "Десет пиеси" бе на 6 октомври в Културния дом на нефтохимика. Събитието е под формата на творческа
среща и е част от програмата на
петото издание на Фестивала на
изкуствата Порт Прим Арт Фест.
На същото място се състоя
"Място наречено другаде" - театрален спектакъл с най-новия текст
на Яна Борисова. Творбата е смешна и откровена история, разкриваща мъжката и женската гледна
точка, когато любовта е някъде наоколо. Режисьор е Димитър Коцев
- Шошо, участваха Боряна Братоева и Петър Антонов. Яна Борисова е един от значимите съвременни български драматурзи. Нейни пиеси се играят не само у нас,
но и в театрите по цял свят.

Грузинският пианист Гиорги Гигашвили:
Слушам какво казват хората и го записвам
Той е само на 21 години, но вече има
множество награди от
световни конкурси. Поценно е обаче доверието, което получава от
богинята на пианото Марта Аргерич, след
като тя го забелязва и
взима под крилото си.
На пианото Гиорги
Гигашвили е неузнаваем и няма нищо общо с онова плахо и
почти срамежливо
момче, което сякаш се
притеснява да дава интервюта. За себе си го-

вори забързано и с наведена глава. Но когато стане въпрос за музика, очите му светват,
а той сияе. Енергия,
която усетиха и зрителите в зала "България"
на 30 септември - грузинецът за втори път
излезе на една сцена с
музикантите от симфоничния оркестър на
БНР.
За българските си
колеги говори с уважение и възхищение. Доказателство за искреността е завръщането

му у нас след по-малко
от месец - за собствен
рецитал. Вниманието, с
което Гигашвили се отнася към околния свят,
доказват и думите му:
"Обичам да чета и да
пиша. Записвам си
разни нещо, които чувам всеки ден. Просто
слушам какво казват хората, с които общувам.
И имам дневник, който попълвам всеки ден.
Записвам важните мисли, които са ми дошли, във връзка с това
какво съм изживял"...

Испанското ателие „Костюми
Перис“ облича актьорите
от големите продукции
Испанското ателие
"Костюми Перис" облича
големите телевизионни и
кинопродукции, предава
АФП. Сред клиентите на
компанията са "Домът
на дракона", "Дюн",
"Емили в Париж".
"Перис" предлага
рицарски доспехи, моряшки униформи, рединготи, монашески раса…
Облеклата се наемат от
продуцентите на големите продукции по цял свят.
"Тук има всичко", казва
Хавиер Толедо, генерален
директор на испанската
компания.
Складът на компанията е в Алхете - градче с
20 хиляди жители, намиращо се на тридесет
километра от Мадрид.
Костюми, аксесоари,
манекени с дрехи от
XVIII век изпълват
пространството. "Започнахме преди много
години", казва Толедо.
Той е на 63 г. и е начело
на компанията от 2012 г.
Компанията е основана
през 1856 г. във Валенсия от шивачи, специализирани в изработването на театрални костюми. Днес ателието е
лидер сред работещите в
световната филмовата
индустрия.

"Ние сме свидетели на
промените, които се
случват в бизнеса", казва
Толедо. Възходът на
"Перис" е свързан с
развитието на "Нетфликс", "Дисни+", HBO и
популяризирането на
сериалите. Преди десет
години ателието разполага с едва дузина
работници в Мадрид.
Днес работят 250 души.
"Перис" има представители в 15 световни
столици. През първото
полугодие ателието е
участвало с костюми в
600 продукции. До края
на годината вероятно ще
са 1000. Сред клиентите
са "Короната", "Игра на
дама", "Круела". Костюмите на испанската
компания са предпочитани от исторически и
фентъзи продукции,
които избират да наемат
облекла, вместо да ги
произвеждат.
"Перис" разполага с
10 млн. броя облекла и
аксесоари. Според представители на компанията
това е най-значимият
гардероб в света. Сред
бижутата има носени от
Елизабет Тейлър в
"Клеопатра". Кръстът на
Джуд Лоу в "Младият
папа".
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Tом Ханкс: Имам
само 4 добри филма

Авторът на „Фаворитката“ снима
филм с Ема Стоун и Уилям Дефо
Новият филм на
Йоргос Лантимос се
нарича "AND", пише
Deadline. В лентата ще
участват още Джеси
Племонс, Маргарет
Куели. Сценарият е дело
на Лантимос и Ефтимис
Филипу.
Ема Стоун демонстри-

ра особено атрактивна и
ефективна комбинация
от момичешка невинност
и секси излъчване. Тя е
една от най-разпознаваемите звезди на своето
поколение. С ролите си в
"Бърдмен", "Ла Ла Ленд"
и "Фаворитката", Стоун
се утвърди като една от

Той е актьор, спечелил
два Оскара. А също така е
награждаван продуцент. И
да, той дори е успешен режисьор на няколко филма
и сериали. Ханкс е автор
на роман, а новата му книга, озаглавена "Създаване
на нов велик филмов шедьовър", излиза през 2023
г. Вярваме или не, той все
още не е доволен от постигнатото. Твърди че, броят на добрите филми, които е направил, могат да се
изброят на пръстите на едната ръка. За да популяри-

зира новата си книга, Том
Ханкс говори пред списание "People".
"Мисля, че имам само
4 доста добри филма", каза Том.
В мрежите се появиха
спекулации за кои заглавия става дума. Най-големите предположения са, че
той е включил в тази група "Форест Гъмп" и "Филаделфия", защото те са му
донесли "Оскар", но засега
е загадка от кои четири
филма Ханкс е доволен в
кариерата си.

най-сериозните изпълнителки в ангроезичното
кино. Израснала е в
Аризона, но още в тийнейджърска възраст
заминава за Холивуд с
майка си в преследване
на актьорската си мечта.
И я постига удивително
бързо.

Класика и мъдрост в „Кло Люсе“ или къщата
книгите на октомври музей на Леонардо да Винчи
"Блондинка" е художествена биография на Мерилин
Монро, излязла под перото
на Джойс Каръл Оутс - име
от западноевропейския литературен канон на миналия
век. Днес на 84 г., даровитата писателка има почти
толкова награди, колкото са
нейните произведения,
включително Националната
награда на САЩ за литература. Тя я получава през
1970 г.
"Блондинка" излиза през
2000 г. и е посветена на неотразимата икона Мерилин
Монро. В текста са и части
от личните дневници на звездата. Преди тя да изгрее,
шепа хора познават Норма
Джийн Мортънсън, същинска Пепеляшка, расла в приемно семейство и сиропиталище. След като Холивуд я
шлифова и поднася на тълпата за пари, тази емблема
на феминизма през 60-те години плаща за славата с живота си. Дори режисьорът
Андрю Доминик нарича
"приказен емоционален кошмар" своя едноименен филм
"Блондинка" по книгата на
Джойс Оутс.
Изданието на "Хеликон"
"Алиса в страната на чудесата" и "Алиса в огледалния
свят" включва двата известни романа на Луис Карол
за малко момиче, пропаднало в заешката дупка на един
нов свят, за да порасне оглеждайки всеки предмет в него като чудо на въображението - с герои, които нарушават правилата и пространство.

Илюстрациите в книгата са на Сър Джон Тениел английски илюстратор и карикатурист от втората половина на 19 век. Този талантлив възпитаник на
Кралската академия на изкуствата в Лондон е първият илюстратор, удостоен с
рицарско звание. Отличително качество на томчето
на "Хеликон" е преводът на
една от най-добрите български преводачки - Светлана
Комогорова-Комата.
"Сляпа върба, спяща жена" е предизвикателно заглавие, типично за Мураками. И тук писателят предлага 24 разказа, в които
превръща рутинното и баналното в нещо магично и
изключително. Действия на
героите, носени сякаш от
музикален ритъм, но винаги с един ярък като мълния
акцент - това обяснява интересът на читатели от цял
свят към творчеството на
Харуки Мураками.

Долината на френските
крале предлага необятна
комбинация от красиви пейзажи, богати лозови насаждения, спретнати къщи,
мрежа от криволичещи безупречно гладки улици, използвани предимно от велосипедисти, и разбира се
замъци. В долината на река Лоара те са десетки, а
всеки от тях крие интересни исторически факти и любопитни истории. В Амбоаз освен великолепен замък, още едно място привлича туристи от цялата
страна и от света. Това е
"Кло Люсе" - имението, в
което знаменития майстор
от епохата на Ренесанса Леонардо да Винчи прекарва
последните години от живота си.

Имението "Кло Люсе"
"оцветява" един от склоновете на Амбоаз, само на
няколкостотин метра под
двореца и централната туристическа улица. Кралският дворец и по-малкият замък казват, че са свързани
с подземен тунел. Днес
"Кло Люсе" е рай за любопитни туристи от целия
свят, където могат буквално да се докоснат до модели на изобретения на самия флорентински майстор.
Леонардо да Винчи е бил
гост на френския крал
Франсоа I през последните
три години от живота си
преди смъртта си в Амбоаз през 1519 г.
Разходката в музея започва от покоите на Леонардо и води към ателие-

то, където е работил. Изложени са негови дневници, записки, чертежи и картини, има и много пособия, с които е извършвал
измервания и проучвания.
Видео инсталации и 3D
изображения връщат назад
във времето, когато Леонардо е бил на 64 г. Тогава той
приема поканата на младия Франсоа I, известен като "Кралят Слънце от XVI
век".
В Амбоаз Леонардо донася със себе си три от любимите си картини, сред които
и "Мона Лиза". Всички те
днес красят Лувъра в Париж.
Копие на "Джоконда" следи с
поглед всичко, случващо се в
трапезарията. Имението "Кло
Люсе"е последната обител на
Леонардо.
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Звездите полудяха
по Италия
Отминалото лято върна
отново знаменитостите в
Италия след два летни
сезона, белязани от ограничения заради коронавируса. Това лято сякаш
всички пътища на ВИП
персони, водеха към апенинската държава.
Откритото през април
Биенале на изкуствата,
продължаващо до края на
ноември, привлече плеяда
от творци, културни критици и анализатори във
Венеция. Там те можаха да
се насладят или изумят от
творбите на Ай Вейвей,
Лоренцо Куин, Клер
Табуре, Аниш Капур,
Марлен Дюма и много
други, изложени на различни места в "Града
на каналите" в допълнение
към творбите, представени
в националните павилиони и в общите експозиции
на Биеналето. В края
на август и началото на
септември ежегодната
Венецианска мостра
пък събра кинозвезди от
целия свят на остров
Лидо.
Седмицата на Модата в
Милано, както и ревюта
на открито в Рим, сред
което това на "Валентино"
на прочутите Испански
стъпала бяха като магнит.
Концертът на найуспешната към момента
италианска рок банда
"Монескин" на античния

хиподрум "Циркус Максимус" в Рим през юли,
освен с блестящите
изпълнения на вокалиста
Дамиано Давид и компания, привлече вниманието- сред зрителите бяха
Анджелина Джоли и найголямата й биологична
дъщеря от брака с Брад
Пит - Шайло. Двете
красавици не са в Италия само за концерта или
на почивка. Джоли в
качеството си на режисьор снима на Апенините
новата си продукция
"Безкръвно", която доведе
в Италия още една красавица - Салма Хайек.
Джоли и Хайек на няколко пъти бяха засичани и
на шопинг из Рим,
където са снимките на
новата продукция.
Цяло лято из Италия

обикаля австралийската
звезда Ръсел Кроу. Той не
пропускаше да отбележи
всеки етап от туристическата си обиколка със
селфита. Селфито от
Колизеума в Рим в даден
момент бе трансформирано в пародия, в която
Ръсел Кроу се появяваше
насред италианския парламент в разгара на
политическата криза през
лятото.
Дженифър Лопес се
ожени на два пъти в
САЩ за Бен Афлек.
Първо на тайна церемония в Лас Вегас, а после
през август и на пищно
парти в имението в Джорджия. Но и след двете
сватби, двойката отиде на
меден месец в Италия.
Първият път се спряха на
остров Капри.
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Сливенският куклен
театъp с награди в Босна
и Херцеговина
Държавен куклен
театър - Сливен спечели
четири от седемте награди на тазгодишното
издание на Международния куклен фестивал за
деца LUT FEST , Източно
Сараево, Босна и Херцеговина.
Сред другите участници са театри от Сърбия,
Република Сръбска,
Федерация Босна и
Херцеговина, Естония и
Израел, които представиха повече от 20 спектакъла в състезателната
програма.
Сливенските актьори
се представиха със
"Свинарят" на режисьора
Тодор Вълов, по приказката на Ханс Кристиан
Андерсен. Фестивалното
жури в състав проф.
Боньо Лунгов, председател и членове Небойша
Йованович и Младен

Янкович, единодушно им
присъди наградата за
"най-добро колективно
актьорско изпълнение".
Яница Халачева получи
индивидуално актьорско
признание, а Наталия
Гочева отнесе отличията
за "най-добро естетическо и техническо решение
на куклите", за сценография и костюми.
LUT FEST е международен куклен фестивал.
Домакин е на стойностни и художествено
значими сценични
произведения на куклени
театри от цял свят.
Пиесата "Свинарят" през
септември бе представена на два международни
фестивала - освен LUT
FEST, и на Международния фестивал за уличен
и куклен театър "Панаир
на куклите" 2022 - София.

Меандрите на река Арда - „Дисниленд“ е най-мечтаното
вълшебната красота
място за всяко дете

В Източните Родопи природата е сътворила едно от
най-уникалните места в родината ни. Меандрите по река Арда са ни прославили
по цял свят. "Меандър" значи завой, а пътят на Арда в
България е изпълнен с такива. Най-известният от
всички се нарича "Подковата" заради формата, която
има. Намира се точно между селата Стар читак и Рибарци. До него се достига
по асфалтов път от Кърджали за около 40 минути.
Преходът е през планината, пътната ивица е доста
тясна и често по нея, освен
други устремени към гледката, можете да срещнете
стада с добитък. Селата са
бедни и населението, основ-

но възрастни хора, се препитават с животновъдство.
Сред туристите има много
чужденци.
Местните не отдават
важност на красотата, но я
бранят и пазят. Приемат я
за свой дом, привикнали
са, не искат никой да им
отнема неприкосновеното
кътче земя.
Самият меандър може
да се види от огромна скала, която е нашарена с безсмислени графити. Реката
там почти не пресъхва, затова дестинацията е подходяща за всички сезони,
но през есента е приказна.
Пейзажът е неописуем и
гледайки го, човек осъзнава, че България е наистина богата.

Приключенският парк се
посещава от милиони души всяка година. Първият
"Дисниленд" е открит на 17
юли 1955 г. в Анахайм, Калифорния. За изграждането му са похарчени 17 млн.
долара, а в строителството на парка са участвали
2500 работници.
Идеята за построяването на парка идва на Уолт
Дисни след като завел двете си дъщери в "Грифит
Парк" през 30-те и 40-те
години и гледал как се въртят на въртележка. След
това посетил още няколко
парка за повече вдъхновение. Пейката от "Грифит
Парк", на която Уолт Дисни измисля концепцията,
е изложена близо до входа на "Great Moments".
Първоначално паркът
има само 18 атракции, 14
от които все още работят.
Към днешна дата броят им
е 51.Цената на билета за
вход при откриването бил
1 долар, днес е 99 долара.
Най-популярният сувенир от "Дисниленд" са
ушите на Мики и Мини
Маус. От откриването на
парка до днес са продаде-

ни над 84 млн. Паркът е
посетен от над 700 млн.
души от откриването си до
днес. "Matterhorn" е първото стоманено влакче в увеселителен парк. Уолт Дисни се вдъхновява за него

от Матерхорн в Швейцария. На всеки 30 крачки в
парка има кофи за боклук.
Предстои отварянето на
един от най-големите паркове на Дисни в Лондон
през 2024 г.

приложение
СЪБОТНИК

9. ÏÀËÈÒÐÀ

ЗЕМЯ 7 октомври 2022

Изложба показва наградените рисунки Кой написа „Закуска
от Световния конкурс за детско хайку в Тифани“?

Защо забравихме,
че всичко е тленно…

Изложба с наградените
рисунки от 17-ия Световен
конкурс за детско хайку ще
бъде подредена в Столична
библиотека. Тя включва
творби на 25 деца от
България, посветени на
зададената тема - "Градове". Експозицията се
открива на 15 октомври в
рамките на 33-ото издание
на Дни на японската
култура.
Според правилата на
конкурса, хайку стиховете
са придружавани от ръчно
нарисувано или изработено
художествено произведение
върху лист хартия. Сред
наградените са Десислава
Калоферова, Любомира
Симеонова, Стела Ивано-

ва, Петя Димитрова,
Владина Тихолова.
"Творбите са посветени
на развитието на града
през вековете - от античността до наши дни, на
естетиката на съвременната урбанистична среда,

нейното архитектурно и
културно наследство,
паркове и зелени пространства". Събитието се
реализира с подкрепата
на японското посолство в
България и фондация
"Jal".

Труман Капоти се слави
със своята ексцентричност, но
успял да се заяви като много
талантлив човек. Неговите
произведения са класика в
съвременната литература и
са послужили за основа на
много филми и пиеси. Трумен Стрекфус Персонс, или
Труман Капоти - 30.09.1924
- 25.08.1984 е американски
сценарист, писател, артист,
драматург, автор на разкази,
повести, все класика в световната литература днес.
Той е автор на повестта
"Закуска в Тифани", на крими романа "Хладнокръвно
убийство". По текстове на Капоти за снимани над 20 филми и тв проекти. На 4 години е когато родителите му се
развеждат. Труман е изпра-

тен в Монровил, Алабама,
при роднините на майка си.
Точно тук се сприятелява с
Харпър Ли -в бъдеще известна британска писателка и
автор на романа "Да убиеш
присмехулник". Дори има
слухове, че в някои образи
тя визира самия Капоти.
Единствено дете, той на
11 години вече пише първите си художествени творби.
В 1936 г. завоюва наградата
"The Scholastic Art & Writing
Awards". Повестта "Закуска в
Тифани" е издадена през 1958
г.в един сборник заедно с три
други творби. Книгата е по
вкуса на публиката, не помалко на критиците. Главната героиня става любим литературен герой на новото
време.

Атанас Парушев показва Звездната балетна двойка на България
картини, вдъхновени от блесна в спектакъла „5/4 Tango“
поезията на Кенет Уайт
Живописни творби, вдъхновени от творчеството на
поета Кенет Уайт, представя художникът Атанас Парушев в новата си изложба. Тя се открива на 10 октомври
в галерия "Стубел".
"Боровете, дърветата през зимата от поезията на шотландския поет са моя стара, неугасваща страст. Картините
са от последните две години. Обаче разсъжденията, упражненията върху тези теми и идеи са
стари, някои от тях
от 80-те на миналия
век. През годините,
поради различни
причини, включително и мързела ми, никога не съм рисувал
достатъчно сериозно
и подредено. "Добрите намерения" захвърляни, отлагани
за "някой ден", незавършени, ме тормозят и трябва да ги
махна от главата си,
ако изобщо е възможно", коментира
Парушев.
Атанас Парушев е
роден през 1958 г. Завършва живопис в
Художествената академия при проф. Иван Кирков. Член е на СБХ от 1991 г.
Има над 20 самостоятелни изложби и участия в колективни изложби у нас и в чужбина.
Удостоен е с наградата за живопис "Владимир Димитров - Майстора" тази година. Парушев е носител и на
наградите "Сирак Скитник" (2000 и 2002), "Добри Чинтулов" (2007) и др. Негови творби са притежание на Националната художествена галерия, Софийската градска художествена галерия, сливенската галерия "Димитър Добрович" и частни колекции в страната и в чужбина.
Живописни творби, вдъхновени от творчеството на
поета Кенет Уайт, представя художникът Атанас Парушев в новата си изложба. Тя се открива на 10 октомври
в галерия "Стубел".
"Боровете, дърветата през зимата от поезията на шотландския поет са моя стара, неугасваща страст. Картините са от последните две години. Обаче разсъжденията, упражненията върху тези теми и идеи са стари,
някои от тях от 80-те на миналия век. През годините,
поради различни причини, включително и мързела ми,
никога не съм рисувал достатъчно сериозно и подредено. "Добрите намерения" - захвърляни, отлагани за "някой ден", незавършени, ме тормозят и трябва да ги
махна от главата си, ако изобщо е възможно", коментира Парушев.

"Марта и Никола са мегазвездите на България и едни от големите звезди в света. Рядко удоволствие е хореограф и режисьор да работи с такива артисти", казва хореографът Светлин Ивелинов.
Почитателите на балета
във Варна гледаха специално изпълнение на примариусите на Софийската опера и балет Марта Петкова
и Никола Хаджитанев в
концерта спектакъл на ансамбъл "5/4 Tango", където
претвориха в емоционален
танц музиката на Астор Пиацола.
На 5 октомври от 19:00
на сцената на Зала 1 във Фестивалния и конгресен център
изявени класически музиканти, водени от големия пианист Людмил Ангелов, преоткриха за варненската публика страстта на танца в
творбите на гениалния създател на танго нуево.

Стоян Караиванов, Цветан Недялков, Йован Богосавлиевич (Сърбия) и Емил
Гунев участваха в квинтета. Хореографията е на из-

тъкнатия Светлин Ивелинов. Събитието е сред акцентите на Европейския музикален фестивал Варна
2022.

Реквизит от киното предлагат
на търг в Лондон през ноември
Ръкавици на злодея от "Междузвездни войни" Дарт Вейдър ще бъдат сред известните
артикули от филмите, телевизията и света на
музиката, които ще бъдат предложени на годишния търг, организиран от британската
компания за сувенири "Пропстор", предаде
Ройтерс. Наддаването ще се проведе през ноември.
Тазгодишният аукцион има разширен каталог от над 1500 лота, чиято приблизителна
обща стойност е 12,3 млн. щатски долара. Има
костюм на Супермен, носен от актьора Кристофър Рийв, черните ръкавици на Дарт Вейдър от първия филм "Междузвездни войни"
през 1977 г. и Библията, в която бе скрит каменен чук, от "Изкуплението Шоушенк" от 1994 г.
На търга ще бъдат продадени също първо
издание на "Хари Потър и философският камък" от 2001 г. и пилотска каска, носена от
Шон Конъри във филма за Джеймс Бонд"Човек живее само два пъти". Любителите на
музиката ще наддават за подписана от Елвис
Пресли молба за разрешително за оръжие.
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Анекдоти
- Готов ли сте за проба за алкохол?
- Готов съм! А какъв
алкохол ще пробваме?

В кабинета на диетолога:
- Докторе, много искам
да отслабна!
- Няма проблем! Знам
страхотна диета - всеки
ден ще тичаш от София
до Перник и за няколко
месеца ставаш фиданка.
- Ееее, айде сега, докторе, няма ли някакъв полесен начин?
- Амии... има. По 3 пъти на ден да правиш секс
с жена си.
- А, ей го къде е Перник...

- Нали каза, че съм
специална?!
- Така беше!
- Да! Аз и още три жени!
- Казах, че си специална, а не единствена.

Ако жената ви пита: "Ти
имаш ли мнение по този
въпрос?"
Отговорете: "Абе,
имам, ама не съм съгласен с него!"
Треньорът на националния отбор по футбол
се видял с Лео Меси и му
се оплакал:
- Брат, правим-струваме - вечно губим всеки
мач! Имаш ли идея за някаква тренировка, с която малко да ошлайфам моите хора?
Онзи се замислил дълбоко, пък накрая му отговорил:
- Мога да ти кажа нещо
специално като за твоите
футболисти. Сложи тук-там
метални варели по терена. Все едно са противниковите играчи. И пичовете
да се упражняват на воля
да ги заобикалят и да си
подават пасове между тях.
Ако това не свърши работа - просто не знам какво
ще помогне!
Речено-сторено! Нашият герой сложил варели
навсякъде по терена. Оставил футболистите да си
тренират. А той отишъл да
закуси и да пие кафе. Когато се върнал след половин час, попитал играчите:
- Как е хавата, момчета? Подобрихте ли играта?
Ония му отвърнали
засмени:
- Всичко е цветя и рози, шефе! Варелите ни водят само с три на нула!
Учителката казала на
класа:
- Поставете в отрицателна форма следното изречение:
"От гората излезе една девойка."
Иванчо вдигнал ръка:
- От гората излезе една НЕдевойка!
Даскалицата се троснала:
- Грешка! Поправи го
бързо!
Иванчо отговорил:
- Ооо, не мога, госпожо! Това нещо стане ли
веднъж - вече няма поправяне!

Две деца си говорят:
- Вчера бяхме в зоологическата градина и тигърът направи "пффффрт"
- Няма начин - скача
другото дете - тигрите правят "грррррр"!
- Да, ако е с главата
към теб...

- Добро утро! Какво да
бъде?
- Късо безкофеиново с
умерено топло соево мляко и подсладител.
От опашката:
- А едно въже, за да
не се мъчите?

Девизът на ергена:
"По-добре само мляко
в хладилника, отколкото
крава в кухнята."

Айше се прибира от
пазара и носи точилка.
Асан:
- Пари за ракия няма,
ти мебели купуваш!

Катаджия спира кола
за превишена скорост и
казва:
- Максималната скорост е 50 км/ч, а вие карахте с 90 км/ч. За къде
така бързахте?
- Да ви донеса ей тези
двадесет лева...

- Комшо, ще ми дадеш
ли бормашината си за събота и неделя?
- Ами какво да те правя, давам ти я.
Ще ремонтираш ли?
- Ще спя...

Мъж отива при кварталния и се оплаква от
жена си:
- Инспекторе, жена ми
иска да ме отрови.
- Как разбрахте?
- Ами видях я да сипва
отрова в яденето. Дори
вкуса на храната се измени от това.
- Добре. Ще видя какво мога да направя. Елате утре пак.
На следващият ден човекът отново отива при
кварталния. Кварталният
седи зад бюрото, косата
му рошава, очите изцъклени, ръцете му треперят.
- Инспекторе,... аз таковата,... дето вчера идвах.
- Да, говорих с жена
Ви по телефона. Три часа
си говорихме. Три часа!!!
Ще приемете ли един съвет от мен?
- Ама разбира се,
имам Ви доверие...
- Човече, изяж отровата!
- Докторе, вече трета
вечер сънувам един и същи мъж!
- И какво?
- Ми, омръзна ми!
- Муцка, аз съм спала
2 пъти с моя мъж преди
да се оженим, а ти?
- Аз 5, но не знаех че
ще се ожените!

Бил Гейтс отишъл в
рая. Свети Петър му казал радушно:
- Влизай, влизай, чадо! Настанявай се! Виждаш ли оная кирпичена
колиба без прозорци и
външен нужник? Ей, там
ще живееш!
Богаташът ахнал:
- Ама, защо такава мизерия? И кой живее в съседната къща? Оная,
мраморната на три етажа, с открит плувен басейн и площадка за хеликоптери? Да не е на някой, който е открил лекарство против рак?
Райският ключар отговорил:
- О, не, сине мой! Там
е настанен капитанът на
"Титаник"!
Бил Гейтс се разтреперал от възмущение:
- Не мога да повярвам
на ушите си! Значи, аз компютърният гений, който създаде "Уиндоус" съм
наврян в някаква съборетина! А тоя некадърник, чийто кораб се издъни с гръм и трясък е в
кралски палат! Къде е
справедливостта?
Свети Петър свил рамене:
- Ами, все пак - " Титаник" се издъни само веднъж!
Очаквайте тази зима
новите филмови заглавия
от Топлофикация:
- "Бойлерът на най-добрият ми приятел!"
- "Пич, къде ми е водата?"
- "Криворазбраната
топлофикация!"
- "На всеки топлоМетър."
- "Мера според топломера!"
- "Ловци на душове!"
- "Да се изкъпеш за 60
секунди."
- "Изкъпи ме, ако можеш!"
- "Код: Спукана тръба!"
- "Умивай трудно."
- "Банята на Оушън."
- "Адвокатът с бойлера."
- "Мръсни и яростни."
- "Студеният път."
- "Бани канят!"
Питонът срещнал заека и изсъскал заплашително:
- Ей, нахалник! Вярно
ли, че си се подигравал с
мене, затова, че нямам
крака?
Зайо Байо отговорил:
- Извинявай! Беше тъпа шега! Дай да си стиснем ръцете и да забравим за случая!
- Госпожице, Вие животни обичате ли?
- Да, много!
- Ами, вземете ме при
вас. Знаете ли какво говедо съм?
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Астрономи откриха нов тип
вълни в Слънцето
Новият тип вълни са
наречени високочестотни
ретрогради (HFR), тъй
като се движат в посока,
противоположна на въртенето на звездата. Освен
това изглеждат досущ като
вихри по повърхността на
Слънцето.
Вълните се отличават с
няколко неочаквани характеристики, но най-озадачаващата е тяхната скорост.
Според учените, които
публикуват своя доклад в
Nature Astronomy, те се
движат три пъти по-бързо
от Росби-Хоруиц - вълни
със звездни размери, които
се появяват вследствие на
ротацията на Слънцето
около оста си.

Скоростта им е вследствие на кориолисова сила същата, която тук на
Земята кара течностите да
се въртят обратно на
часовниковата стрелка в
Северното полукълбо и по
часовниковата в Южното.
Това обаче само по себе
си не може да обясни
скоростта на тези вълни.
Ето защо екипът достига
до три възможни потенциални модификатора. Един
от тях може да е магнетизмът.
В края на краищата
Слънцето е сфера от
сияеща плазма със силни
магнитни полета, които
вероятно играят някаква
роля. Вторият е друго

доста очевидно обяснение
- гравитацията.
Ефектът на тази сила
би могъл да променя или
да усилва вихрушките. И
накрая идва ред на конвекцията. По-горещата
плазма от вътрешните
региони на Слънцето се
издига, а по-студената в
близост до повърхността
потъва. Това потенциално
може да оказва влияние
върху скоростта на тези
вълни.
"Ако HFR вълните
могат потенциално да
бъдат приписани на който
и да е от тези три процеса, то откритията биха
могли да отговорят на
някои отворени въпроси,

свързани със Слънцето казва Крис Хенсън от
филиала на Нюйоркския
университет в Абу Даби и
водещ автор на изследването. - Тези нови вълни
обаче, изглежда, не са
резултат от тези процеси
и това е вълнуващо, тъй
като поставя изцяло нов
набор от въпроси."

Все още не знаем
изключително много неща
за Слънцето. Неговата
активност засяга целия
живот на Земята и като се
има предвид, че е найблизката до нас звезда, то
представлява и един
своеобразен прозорец към
всички останали звезди
във Вселената.

Нова снимка на „Джеймс Уеб“ показва скритите
структури на спиралната галактика IC 5332
Космическите телескопи
"Хъбъл"
и
"Джеймс Уеб" направиха нови снимки на спиралната галактика IC
5332. Единият ни показва нейните красиви
спирални ръкави, докато другият - структурите под сияещия газ.
IC 5332 представлява спирална галактика
с диаметър 66 000 светлинни години. Тя се
намира на цели 29 млн.
светлинни години от
нас. Погледната от Земята, галактиката изглежда изключително
симетрична - с ръкави,
извиващи се нежно и
образуващи една красива кръгова форма.
Наскоро "Джеймс
Уеб" показа нов кадър
на IC 5332, заснет с помощта на неговия инструмент MIRI (MidInfraRed Instrument).

Спиралната галактика IC 5332, заснета от "Джеймс Уеб".
Източник: NASA/ESA/CSA's JWST with its MIRI instrument.

MIRI е инструмент,
който може да улавя
средната инфрачервена
област от електромаг-

нитния спектър - тя е
изключително трудна
за наблюдение от Земята заради нашите

Спиралната галактика IC 5332, заснета от "Хъбъл".
Източник: NASA/ESA/STScI

собствени топлинни
емисии, както и заради атмосферата, която
ни предпазва. За щас-

тие, MIRI успява да
проникне изключително ефективно през облаците от прах. За

справка, снимката на
"Хъбъл" е в ултравиолетовия и видимия
спектър на светлината
- тук тя се разпръсква
изключително лесно
вследствие на междузвездния прах (за разлика от инфрачервения
спектър).
Ето защо прашните
региони на снимката на
"Хъбъл" са по-тъмни и
се срещат между ръкавите на галактиката. В
снимката на "Джеймс
Уеб" пък успяваме да
надникнем през тези
прашни региони и да
видим в детайли структурата отдолу.
Всяка една от тези
снимки показва и различни звезди, тъй като
определени звезди сияят по-ярко в ултравиолетовия, видимия и
инфрачервения спектър.

„Джуно“ прелетя изключително близо
край юпитеровия спътник Европа
На 29 септември космическият апарат "Джуно" извърши своето единствено
планирано прелитане край
Европа - на едва 352 км от
повърхността на спътника
(по-близо, отколкото Международната космическа станция се намира над Земята),
за който се предполага, че има
океан под дебелата замръзнала кора. Това кара специалистите да се надяват в него да
съществува живот.
Това е първият път, в който космически апарат прелита толкова близо над Европа
от 2000 г. насам (и последния за поне едно десетилетие).

Учените обявиха прелитането за успешно и разпространиха четири снимки, изпратени от апарата. Специалистите се надяваха да видят
водни струи, излизащи от повърхността на Европа, но
при първоначален поглед те
липсват.
"Трябва да бъдем на точното място в точното време",
каза в изявление главният
учен на мисията Скот Болтън от Югозападния изследователски институт в Сан
Антонио.
Джон Борди, заместникръководител на мисията в Лабораторията за реактивни

двигатели на НАСА, очакваше космическият апарат да е
преминал "свистящо бързо",
с относителна скорост от почти 23,6 км/сек.
Първата снимка от прелитането е близък план на
екваториалния регион на Европа, пресечен от хребети, котловини и вероятно кратер от
удар.
Тези наблюдения ще помогнат на НАСА да планира
мисията си "Европа Клипър",
която трябва да стартира през
2024 г. и да пристигне до
юпитеровата система през
2030 г. Европейската космическа агенция също подготвя

Първата снимка на Европа, направена от "Джуно" по време на единственото близко прелитане на сондата край юпитеровия спътник. Източник:
NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill CC BY 2.0

близки срещи с апарата Jupiter
Icy Moons Explorer - Juice (Изследовател на ледените луни
на Юпитер),който ще излети
догодина.
Предишният космически

апарат на НАСА "Галилео"
все още притежава рекорда за
прелитане край луната Европа. През 2000 г. той премина
на разстояние 351 км.
От обекти;
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Снимки Интернет
Американския президент Джо Байдън ще освободи
петрол от стратегическия петролен резерв "за да
защити американските потребители и да насърчи
енергийната сигурност" се казва в съобщение на
Белия дом, като противодействие на решението на
страните производителки на петрол да намалят
своето производство. Петролният картел "ОПЕК +"
се споразумя за съкращаване на производството
с 2 млн. барела на ден. Министерството на
енергетиката ще освободи 10 млн. барела от
резерва следващия месец. Не е ясно какъв ще
бъде ефекта от намаляването на производството
върху цените на бензина в САЩ, но само месец
преди междинните избори това определено не е
от полза за Байдън и демократите През последните седмици президентът и неговият екип рекламираха спад на цените на бензина след летните
рекорди от над 5 долара за галон, но в последните седмици цените на бензина отново се покачват.

Íàêðàòêî

Френската писателка
Ани Ерно
печели Нобелова награда за литература за "смелостта и клиничната точност, с която разкрива корените, отчужденията и колективните ограничения на личната памет", съобщи Шведската академия
по литература.

Гръцкият министър

Ìîñêâà: „Íåìèñëèìî“ å Ðóñèÿ äà áúäå
èçêëþ÷åíà îò ðàçñëåäâàíåòî íà
òå÷îâåòå îò „Ñåâåðåí ïîòîê“
Ñïåö÷àñòèòå íà Êèåâ ïîä ðúêîâîäñòâîòî íà áðèòàíöè ãîòâÿò
ùóðì íà Çàïîðîæêàòà ÀÅÖ
Руското министерство
на външните работи
заяви вчера, че е немислимо разследването на
течовете от газопроводите "Северен поток" 1 и 2
да продължи без участието на Русия, предаде
Ройтерс.
Говорителката на
външното министерство
Мария Захарова каза, че
Западът умишлено възпрепятства разследването
и добави, че изключването на Русия и "Газпром"
от разследването показва, че той има какво да
крие. Президентът Владимир Путин миналата
седмица директно обвини
САЩ и техните съюзници,
че са извършили атаките
срещу тръбите, които
може да ги направят
неизползваеми.
По повод растящите
опасения от драматична
ескалация на конфликта
в Украйна Захарова каза,
че руската позиция - че
никога не бива да бъде
водена ядрена война остава непроменена.
Неотдавна Путин каза, че
"не блъфира" с готовността си да използва ядрени

оръжия, за да защити
териториалната цялост
на Русия, пише Епицентър..
Елитните части на
Въоръжените сили на
Украйна (ВСУ) - Силите
за специални операции,
се подготвят под ръководството на британски
съветници за нападение
и превземане на Запорожката АЕЦ. Това заяви
пред ТАСС председателят
на движението "Ние сме
заедно с Русия" Владимир Рогов.
"Постоянно вървят
учения и бойно стиковане на елитните части на
Зеленски с цел форсиране на река Днепър,
стоварване на десант,
заемане на плацдарм и
превземане на крупен
обект от енергетическата
структура. Става въпрос
за Запорожката АЕЦ,
няма съмнения в това",
заяви Рогов. Според него
в ученията участват
групи с численост от 100
до 110 души. "Бойното им
стиковане е на добро
ниво. Те са тренирали
във Великобритания по
няколко месеца и дори

Бойната група на НАТО

в Словакия вече е готова за действие, предаде БТА. В нея участват Германия, Чехия, САЩ, Словения и страната домакин с общо
14 600 войници. НАТО подсилва
своя източен фланг в трите балтийски държави както и в Унгария, Румъния и България.

Няколко хеликоптера

Американските разузнавателни служби смятат, че представители на
украинското правителство са одобрили бомбения атентат, при който
бе убита Даря Дугина, дъщеря на известния руски националист
Александър Дугин, пише в. "Ню Йорк таймс". Покушението бе извършено през август край Москва. САЩ не са участвали в нападението
срещу Дугина и не са знаели предварително за него, посочва
изданието и допълва, че американски официални лица са отправили
упреци към украински представители заради убийството. След
атентата Украйна отрече да е замесена по какъвто и да било начин в
него, а руската Федерална служба за сигурност обвини украинските
тайни служби, че те стоят зад него.

половин година", информира той. Според Рогов
ученията се провеждат
по горното течение на
Днепър, над Днепровската ВЕЦ, включително
край населения пункт
Волноандреевка. Според
него, за провеждането на
операцията са подготвени няколко десетки
самоходни понтона,

на миграцията Нотис Митаракис
призова Турция да спре мигрантите, които се опитват да напуснат нейните брегове, след поне
два фатални инцидента с лодки в
сряда. Най-малкото 19 души загинаха при два инцидента с лодки на мигранти през последните
24 часа, съобщиха гръцките власти. Две лодки с мигранти потънаха край бреговете на островите
Китира и Лесбос. Спасени са около 90 души, а около 15 все още
се издирват.

чиято скорост по вода
може да достигне
20 км/ч.
Русия завзе Запорожката АЕЦ в началото на
март, малко след като
нахлу в Украйна. Оттогава Москва и Киев взаимно се обвиняват в обстрелване на обекта, което
поражда опасност от
ядрено бедствие. ç

на американските сили извършиха
операция в Североизточна Сирия,
при което бе убит един човек. Това
е първата операция на американски сили, извършена с помощта на
хеликоптери в зона под контрола
на сирийското правителство от началото на войната в Сирия през
2011 г., съобщава Сирийският център за правата на човека. Операцията е била извършена през нощта в зона, близка до кюрдския град
Камишли. Според местен жител три
американски хеликоптера с военни са се приземили преди изгрев
слънце в село Мюлюк Сарай в района на Камишли и са призовали
по високоговорител жителите да не
напускат домовете си. Те са претърсили една къща и са ликвидирали един човек, преди да изведат
оттам още двама души. Според свидетеля е имало и престрелка между американските военни и членове на милиция, близка до сирийския режим. Един от членовете на
милицията също е бил отведен от
американските военни.

Голям горски пожар

се разрази вчера в окръг Чанаккале (Северозападна Турция). Засега не са известни причините за
пожара, започнал към 11:30 ч. на
п-в Галиполи, близо до град Гелиболу (Галиполи). Пламъците бързо са обхванали голяма площ заради силния вятър в района. В усилията за потушаването на пламъците са включени 9 хеликоптера
за гасене на пожари, два самолета, 15 пожарни коли и друга пожарна техника.

Áèâø ïîëèöàé óáè 34 äóøè â äåòñêà ÿñëà â Òàéëàíä

Според тайландските медии нападателят Паня Камраб неотдавна е бил
уволнен от работа. Полицията твърди, че за последен път е видян да
шофира бял пикап с регистрационни номера от Банкок.

Най-малко 34 души са
убити при стрелба в
Североизточен Тайланд,
предаде Епицентър. Стрелбата е станала в детска
ясла в град На Кланг, в
провинция Ног Буа Лампфу. Децата сред жертнвите
са най-малко 22.
Нападателят Паня
Камраб, който е 34-годишен бивш полицай и който
е носел пушка, пистолет и
нож, се е самоубил, обяви
полицията. Нападателят е
застрелял и намушкал с
нож деца и възрастни.
Мотивът за нападението

не е ясен. В последствие
органите на реда съобщиха, че след атаката бившият полицай се прибрал у
дома, където убил и жена
си, и детето си. След това
се самоубил, предаде
АФП.

Масовите стрелби в
Тайланд са рядкост, но
през 2020 г. военен, разгневен от имотна сделка,
уби най-малко 29 души и
рани 57 души при масова
стрелба на четири места,
отбелязва Ройтерс. ç

ПОКАНА
Националният комитет на Политическа партия "Българската левица" с решение от 26.08.2022г. на основание
чл. 21 от устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква Четвъртия редовен конгрес на Политическа партия "Българската
левица" на 12.11.2022 г. в гр. София 1113, Парк-Хотел "МОСКВА", ул. "Незабравка" 25 от 12:00 часа, при следния
ДНЕВЕН РЕД

1. Избор на ръководни органи на конгреса;
2. Отчетен доклад на НК на ПП "Българската левица" и отчетен доклад на ОбпКС на партията;
3. Приемане на политически документи на ПП "Българската левица";
4. Обсъждане и гласуване на предложения за промени в Устава на ПП "Българската левица";
5. Избор на ръководни и контролни органи на ПП "Българската левица";
6. Разни.
Делегатите на Четвъртия редовен конгрес се определят по нормата на представителство, съгласно решение на Националния комитет от 26.08.2022г. един делегат на 45 (четиридесет и пет) членове
на ПП "Българската левица".
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България до момента с пет
медала от първенството на
планетата за ветерани
Ремзи Осман стана
световен шампион за
ветерани за седми път.
На първенството в пловдивската зала "Колодрума" той постигна четири
победи в категория до 62
кг на свободния стил,
дивизия Д (до 55 кг). На
старта нашият борец
тушира за 1:14 минути
индиеца Кумар Суреш,
след това спечели без
борба срещу монголеца
Гендердорж. При третото
си излизане на тепиха
Ремзи Осман се наложи
с технически туш 12:2 над
казахстанеца Нурзан
Нурчеков, а решителната
схватка за титлата преодоля и друг казахстанец Самет Айткулов - 5:0.
Още два медала спечелиха борците ни през
този състезателен ден.
До бронза стига Мехмед

Кодаков в категория до
100 кг, дивизия С (до 50 г).
В малкия финал за отличието той победи без борба
друг българин - Стефан
Георгиев. Президентът на
бургаския клуб "Черноморец" не излезе заради
получена травма и остана
пети в класирането.
Бронз спечели и Марчо
Марков (130 кг) в дивизия
Д (до 55 г.). А пети завърши Кирил Димитров (до
78 кг), също в дивизия Д.
Така България до момента има 5 медала, след
като по-рано с бронз си
тръгнаха Светослав Димитров (62 кг), дивизия В (до
45 г.) и Иван Чавов (до
100) кг, дивизия Е (60 г.)
Още двама български
борци ще се борят за
отличията в свободния
стил - Емин Еминов (78 кг)
ще има за съперник



Íàø áîðåö çà ñåäìè
ïúò íà ñâåòîâíèÿ âðúõ

Íàêðàòêî
Хебър допусна
поражение

в първия мач от втория кръг
в Шампионската лига по
волейбол за мъже. Българският първенец изненадващо
отстъпи с 0:3 гейма от
румънския Аркада (Галац) в
Пазарджик. Реваншът е на
12 октомври в Галац.

Вратарят на
Копенхаген обяви,
че Холанд

не е човек. Халфът на
Манчестър Сити Джак
Грийлиш разкри, че Камил
Грабара го попитал по
адрес на норвежкия
голмайстор "този човек ли
е?". Двата отбора се
изправиха един срещу друг
в мач от групите на
Шампионска лига. Английският тим се наложи с 5:0,
като Холанд заби две
попадения и вече е с общо
19 в 12 мача от началото
на сезона.

Севиля освободи
треньора
Ремзи Осман стана световен шампион по борба за ветерани за седми път

Ринат Токтобеков (Киргизстан), а Драгомир Стойчев (100) ще излезе
срещу Армандс Звирбулис
(Латвия) в дивизия А (до
40 г.).
Олимпийската шампи-

Ëèîíåë Ìåñè ñàì ïîèñêàë äà áúäå ñìåíåí

онка Здравка Йорданова,
председател на "Мастърс"
федерацията у нас, бе
наградена от БФ Борба, за
сътрудничеството в организацията на световния
шампионат в Пловдив. ç

Хулен Лопетеги след 1:4 у
дома от Борусия (Дортмунд)
в мач от Шампионската
лига. Загубата обаче не е
повод за раздялата. Още от
две седмици се говори, че
испанецът ще си тръгне и
ще поеме Уулвърхямптън.
Мястото на Лопетеги найвероятно ще заеме аржентинецът Хорхе Сампаоли.

Øàìïèîíñêàòà ëèãà - òðåòè êðúã
Група "Е"

ма да отговаря на въп-

роси на журналисти по вреЧелси - Милан
ме на "Ролан Гарос", тъй каЗалцбург - Динамо
(Загреб)
то "естеството на прескон-

1.
2.
3.
4.

Залцбург
Челси
Милан
Динамо

ференциите поставя ненужКласиране
но бреме
върху психичното
3-2
здраве на играчите". По-къс4-2
но Осака беше глобена с 15

4-5
2-4

3:0
1:0
5
4
4
3

Група "F"

Реал (Мадрид) - Шахтьор (Донецк)
РБ Лайпциг - Селтик (Шотландия)

Лионел Меси напусна терена в Лисабон по собствено желание

Старши треньорът на Пари Сен
Жермен Кристоф Галтие заяви, че
е заменил Лионел Меси в края на
двубоя срещу Бенфика (1:1) в Шампионската лига, защото аржентинецът е дал знак, че иска смяна. Меси
бе заменен от Пабло Сарабия в 81ата минута на срещата в Лисабон.
"Почувствал е умора. Беше по-добре да влезе някой по-свеж в този

момент от мача", каза наставникът
на гранда от Париж.
Галтие критикува системата ВАР
за това, че Енцо Фернандес не е
получил червен картон за нарушение срещу Марко Верати, което можело да причини счупване на крака
на полузащитника на ПСЖ. Фернандес получи жълт картон за ситуацията в 45-ата минута. "Мисля, че съди-

ята не получи помощ от асистентите
си, що се отнася до ВАР. Мисля, че
Марко Верати можеше да остане със
счупен крак малко преди почивката.
Съдията е концентриран върху
мача. Това се случи пред него. Той
може да направи грешка, но имаме видео-асистент рефер, който би
трябвало да му каже за нарушението", коментира Галтие.ç

Íàöèîíàëèòå ïðîãðåñèðàõà ñ 12 ìåñòà â ðàíãëèñòàòà íà ÔÈÔÀ
Националният отбор на България по футбол се изкачи до 62ро място в ранглистата на ФИФА
за месец октомври. Това е прогрес от 12 позиции спрямо предишната класация, която излезе
в края на август. Скокът на "лъвовете" се дължи на двете победи, които те постигнаха под ръководството на новия национа-

лен селекционер Младен Кръстаич над Гибралтар (5:1) и Северна Македония (1:0) в септемврийския прозорец на Лигата на
нациите.
С двете си победи България набира актив от 1335,36 точки, което е с 10,20 поведе от август.На
по-малко от точка пред България
в световната ранглиста се нами-

ра отборът на Кабо Верде.
В челната десетка има само
едно изменение спрямо предходната класация. Европейският
шампион Италия се изкачва от
седмо на шесто място за сметка
на Испания. Начело остава петкратният световен шампион Бразилия, пред Белгия, Аржентина,
Франция и Англия.ç

1.
2.
3.
4.

Реал
Шахтьор
РБ Лайпциг
Селтик

2:1
3:1

Класиране
7-1
6-4
4-7
2-7

9
4
3
1

Група "G"

Манчестър Сити - Копенхаген
Севиля - Борусия (Дортмунд)

1.
2.
3.
4.

Манчестър Сити
Борусия
Севиля
Копенхаген

5:0
1:4

Класиране
11-1
8-3
1-8
0-8

9
6
1
1

Група "Н"

Ювентус - Макаби Хайфа
Бенфика - Пари Сен Жермен
1.
2.
3.
4.

ПСЖ
Бенфика
Ювентус
Макаби Хайфа

3:1
1:1

Класиране
6-3
5-2
5-5
2-8

7
7
3
0

ÑÂÎÁÎÄÍÎ ÂÐÅÌÅ

7.10.2022 ÇÅÌß

15

Тв програма - петък, 7 октомври
ÁÍÒ 1

bTV ACTION

05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова и Симеон Иванов
09.00 По света и у нас
09.05 Денят започва - сутрешен блок с
Христина Христова и Симеон Иванов
09.20 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.25 Новини на турски език
12.30 Светът на жестовете
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу/п/
14.00 Малки истории
15.00 Анн с двойно "Н" 3 - тв филм /3
епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана
Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Последният печели - забавно-познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 Братството - тв филм /4 епизод/
(14)
23.00 По света и у нас
23.25 Викингите 6 - тв филм /3 епизод/
(16)
00.10 Светът и ние /п/
00.40 100% будни /п/
02.15 Култура.БГ /п/
03.10 Извън играта /п/
03.40 Анн с двойно "Н" 3 - тв филм /3
епизод/п/
04.25 По света и у нас /п от 20:00 часа/

05.15 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 4
06.00 Анимационен блок (премиера):
"Дракони: Надпревара до предела"
- сериал" - сериал, с. 2, еп. 21 - 24
08.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 4
09.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 9
10.00 "Стани богат" - куиз шоу с водещ
Михаил Билалов
11.00 "Монк" - сериал, с. 6, еп. 9
12.00 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 8,
еп. 5
13.00 "Убий съседа" - трилър (САЩ, 2018),
режисьор Бен Майерсън, в ролите:
Хана Беърфут, Джоан Барън, Андреа Богарт, Никълъс Борн и др.
15.00 "Чък" - сериал, с. 3, еп. 5
16.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 10
17.00 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 8,
еп. 6
18.00 "Монк" - сериал, с. 6, еп. 10
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата"
- сериал, с. 3, еп. 1
20.00 Екшън в 8: "Кобра" - сериал, с. 2,
еп. 4
21.00 Премиера: "Пътят на парите" - сериал, с. 3, еп. 8
22.00 Екшън петък: "Престъпна война" екшън (САЩ, 2019), режисьор Майк
Гънтър, в ролите: Уил Юн Лий,
Джърмейн Лъв, Рори Маркъм, Кейти Кийн и др.
00.00 "Пътят на парите" - сериал, с. 3,
еп. 8
01.00 "Монк" - сериал, с. 6, еп. 10
02.00 "Стрелата" - сериал, с. 3, еп. 1
03.00 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 8,
еп. 6
04.00 "Стоте" - сериал, с. 6, еп. 10

bTV
05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно
предаване с водещ Златимир Йочев
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.40 "Комиците и приятели" /п./
13.20 "Стани богат" /п./ - куиз шоу
14.20 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
15.00 "Огледален свят" - сериал
16.00 Премиера: "Обещание" - сериал,
с. 4
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично
предаване с водеща Цветанка Ризова
18.00 "Стани богат" - куиз шоу с водещ
Михаил Билалов
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 "Мен не ме мислете" - сериал,
еп. 36
21.00 "Фермата: Мостът на времето" риалити, с. 8
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Закон и ред: Специални разследвания" - сериал, с. 21, еп. 3
00.30 "Домашен арест" - сериал, с. 4,
еп. 2
00.50 "Като на кино" - предаване за кино
01.00 "Революция Z: Секс, лъжи и музика" - сериал, с. 2, еп. 6
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.35 "Опасни улици" - сериал, с. 15,
еп. 10
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bTV Cinema, 18.45 ч., "Любовта се случва" романтичен, драма (САЩ, Канада, Великобритания,
2009), в ролите: Дженифър Анистън, Ерън Екхарт,
Дан Фоглър, Джон Каръл Линч, Мартин Шийн,
Джуди Гриър

10.30
12.30

14.30

bTV COMEDY
05.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
06.00 "Супермаркет" - сериал, с. 4, еп.
11, 12
07.00 "Мистър Пибоди и Шърман" - сериал, анимация
07.30 "Да живее крал Джулиън!" - сериал, анимация, с. 3
08.30 "ФейсБог" /п./ - сериал
09.30 "Алф" /п./ - сериал
10.00 "Съкровището на Бетовен" - семеен (САЩ, 2014), режисьор Рон
Оливър, в ролите: Джонатан Силвърман, Кристи Суонсън, Бретън
Манли, Джефри Коумс и др.
11.45 "Безкрайна фиеста" /п./ - сериал
13.00 "ФейсБог" /п./ - сериал
14.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
15.30 "Алф" /п./ - сериал
16.00 "Фитнес" - сериал, с. 3, еп. 9, 10
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
17.30 Премиера: "Безкрайна фиеста" сериал, еп. 27, 28
19.00 "Алф" - сериал, еп. 9, 10
20.00 Премиера: "Татенца" - сериал,
еп. 102
21.00 "Новите съседи" - сериал, с. 12,
еп. 8
22.30 "Алф" /п./ - сериал
23.00 "ФейсБог" - сериал, с. 2, еп. 14
00.00 "Съкровището на Бетовен" /п./ семеен (САЩ, 2014)
02.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
/п./
03.30 "Комиците и приятели" - комедийно шоу (2019)
04.00 "ФейсБог" /п./ - сериал

bTV Cinema
06.00 "Костюмари" /п./ - сериал, с. 9, еп.
3, 4
08.00 "Бандата на Оушън 3" - трилър,
криминален (САЩ, 2007), режи-

Времето
Днес ще е предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. В сутрешните часове
на отделни места в равнинната част от страната видимостта ще е намалена. Ще духа
слаб, в Източна България до
умерен североизточен вятър.
Максималните температури ще са между 20° и 25°, в София около 20°. По Черноморието ще е предимно слънчево, с разкъсана висока облачност. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са 20°-22°. Температурата на морската вода е от 16°-19°. Вълнението на морето ще
бъде 2-3 бала. В планините ще е предимно слънчево. Ще духа
умерен, по най-високите и открити части до силен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще е
около 15°, на 2000 метра - около 8°.
НИМХ/БТА

16.15

18.45

20.50
21.00

23.15

01.15

03.45

сьор Стивън Содърбърг, в ролите:
Джордж Клуни, Брад Пит, Мат Деймън, Елиът Гулд, Ал Пачино, Дон
Чийдъл, Кейси Афлек, Карл Райнър,
Елън Баркин, Венсан Касел, Анди
Гарсия и др.
"Костюмари" - сериал, с. 9, еп. 5, 6
"Приемлива жертва" - трилър (САЩ,
2018), в ролите: Тика Съмптър,
Джейми Лий Къртис, Бен Тавасоли,
Джеф Хефнър и др.
"Завинаги ти" - романтичен, драма
(тв филм, САЩ, 2021), режисьор
Майкъл Робисън, в ролите: Ерин
Кракоу, Тайлър Хайнс, Джайлс Пантън, Елисия Ротару, Нелсън Уонг
"Шемет" - романтичен, психотрилър (САЩ, 1958), в ролите: Джеймс
Стюарт, Ким Новак, Барбара Бел
Гедис, Том Хелмор, Хенри Джоунс,
Реймонд Бейли и др.
"Любовта се случва" - романтичен,
драма (САЩ, Канада, Великобритания, 2009), в ролите: Дженифър
Анистън, Ерън Екхарт, Дан Фоглър,
Джон Каръл Линч, Мартин Шийн,
Джуди Гриър
"Като на кино" - предаване за кино
"Бандитките на Оушън" - екшън,
комедия, криминален (САЩ, 2018),
режисьор Гари Рос, в ролите: Сандра Бълок, Кейт Бланшет, Ан Хатауей, Минди Кейлинг, Ричард Армитидж, Елиът Гулд, Хелена Бонъм
Картър, Риана, Дакота Фанинг и др.
"Хелоуин" - хорър (САЩ, 2018), в
ролите: Джейми Лий Къртис, Джуди Гриър, Майлс Робинс, Вирджиния Гарднър, Ник Касъл, Уил Патън,
Тоби Хъс, Анди Матичак и др. [16+]
"Ужасно силно и адски близо" приключенски, мистъри, драма
(САЩ, 2011), в ролите: Том Ханкс,
Томас Хорн, Сандра Бълок, Зоуи
Колдуел, Джон Гудман, Макс фон
Сидов, Вайола Дейвис, Джефри
Райт и др.
"Мамчето" - трилър, хорър (САЩ,
2019), в ролите: Октавия Спенсър,
Даяна Силвърс, Джулиет Луис, Маккейли Милър, Люк Евънс, Алисън
Джани и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.20
06.00
09.30
12.00
12.30

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

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

"Ти си моята съдба" - сериал
"Не ме оставяй" - сериал
Новините на NOVA
"Пресечна точка" - публицистично
шоу
"Откраднати мечти" (премиера) сериал
"Голямото преследване" (премиера) - телевизионна игра
Новините на NOVA
"С река на сърцето" (премиера) сериал, сезон 1
"Игри на волята: България" (премиера) - риалити, сезон 4
"Дяволското гърло" - сериал, сезон 1
Новините на NOVA
"Военни престъпления: Лос Анджелис" - сериал, сезон 7
"Черният списък" - сериал, сезон 2
"Домът, в който си роден, е твоята
съдба" - сериен филм
"Не пускай ръката ми" - сериал
"Песента на живота" - сериал

Êèíî Íîâà
06.30 "В кадър"
07.00 "Пчеличката Мая: Игрите на меда"
- анимационен филм
09.00 "Този прекрасен миг" - романтичен
филм с уч. на Даян Нийл, Винсент
Спано, Травис Шулд, Моли Бърнет
и др. /п/
11.00 "Катрин и Седящият бик" - биографичен филм с уч. на Джесика
Частейн, Сам Рокуел, Майкъл Грейайс, Киаран Хиндс и др. /п/
13.30 "Психиатрията Стоунхърст" - трилър с уч. на Кейт Бекинсейл, Бен
Кингсли, Джим Стърджис, Дейвид
Тюлис, Майкъл Кейн, Брендън Глийсън и др. /п/
15.45 "Ченгето на мола 2" - екшън-комедия с уч. на Кевин Джеймс, Рейни
Родригез, Нийл Макдоноу, Даниела
Алонсо и др.
17.40 "Бъмбълби" - екшън-фантастика с
уч. на Хейли Стайнфелд, Джон
Ортиз, Джон Сина, Памела Адлън
20.00 "От местопрестъплението" - сериал, сезон 13
21.00 "Алфа" (премиера) - приключенски
екшън с уч. на Коди Смит-Макфий,
Йоханес Хаукур Йоханесон, Леонор Варела, Йенс Хултен и др.
23.00 "От местопрестъплението" - сериал, сезон 13 /п/
00.00 "Предградие 13: Ултиматум" - криминален екшън с уч. на Сирил
Рафаели, Давид Бел, Даниел Дювал и др. /п/

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 190
ВОДОРАВНО: "Великите патета". Ланец. Метанол.
Тимор. "Бетис". Ке (Матико). КАВ. Калин. Тат. Касатор. ТАРОМ. Роман. Ромас (Яков). Лед. Дикел. Така.
Сифон. Ватос. Динар. Декар. Си. Ос. Ланер (Йозеф). Пан. Неволин (Минко). "Йонич". Номер. Колак. Маб ("Кралица Маб"). Диван. Вака. Макет. Дамар. Берон (Лили). Фенек. "Да". Рис. Суват. Лов.
Питагор. КОНИКА. Корабов (Никола). Дакен (Луи
Клод). Тананарив. Бора.
ОТВЕСНО: Деликатеси. "Ер Америка". Ламас (Лоренцо). Динов (Тодор). Баритон. Киновар. Фасон.
"Косара". Кер (Джон). Тодор. Лоден. Ган (Елена).
Виц. Комин. Лимит. Соба. Барак. Данев (Стоян). Фурор. Темел. Невен. Радев (Въло). Ви. Петит. Лакей.
Нанак (Талванди). Катинар. Тарок. Метод. Тас. "Ротор". Новак (Витезслав). Наб. Фен. Томас. Пилар.
Лико. ТОКАМАК. Сачак. Докер. Балет. "Санин". Каравана.

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БСТВ, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, Нова ТВ
БГНЕС, "Епицентър", "Фокус", ТАСС, Синхуа, Радио Китай и други информационни канали в интернет.
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è òàíöóâà“
Повече от две хиляди
участници от страната и
чужбина излизат на
сцената на седемнадесетото издание на
"Малешево пее и танцува", каза за БТА зам.кметът на община
Струмяни Фиданка
Котева. Фестивалът се
провежда на открита
сцена в село Микрево и
е под патронажа на
Министерство на културата и на кмета на
община Струмяни.
Фестът се провежда
в три дни - 7, 8 и 9
октомври и в него ще
участват повече от
200 състави и групи.
Участниците са над
две хиляди, както и от
Турция, Черна гора,
Сърбия, Република
Северна Македония.
Очаква се и тази година в него да се включат
бесарабски българи. ç
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Õóäîæíèöè îò
10 äúðæàâè
ó÷àñòâàò
â „Åâðîïåéñêè
àêâàðåë“
Тя ще бъде открита в
София на 11 октомври в
галерия "Нюанс". Общо
18 артисти ще покажат
свои произведения в
експозицията, която е
озаглавена "Европейски
акварел". "Поканените
автори са съвременни
творци, които активно
участват в престижни
международни арт проекти по света, провеждат
майсторски класове,
популяризат акварелната
техника и нейните безкрайни възможности.

Пет са художниците от
България, които участват
в международната акварелна изложба. Това са
Андриан Бекяров, Атанас
Мацурев, Кирил Божков,
Петя Танева и Пламен
Монев. Останалите артисти, чиито произведения
са част от изложбата, са
Станислав Золадз (Швеция), Алваро Кастанет
(Уругвай, Италия), Масимилиано Йоко (Италия),
Игор Сава (Италия),
Евгени Гореан (Молдова),
Сеск Фарре (Испания),

Марк Фофи (Франция),
Джо Доудън (Англия),
Ангъс Макюън (Шотландия), Ричард Торн (Анг-

На 5 октомври една от
най-обаятелните кино икони, "английската роза на
Холивуд" Кейт Уинслет, отпразнува своя 47-и рожден
ден. Кейт е родена в Рединг, Великобритания. Израстнала е в Бъркшир, учи
актьорство от дете, а кариерата си започва от телевизията през 1991 г.
Нейната звезда изгрява
с "Разум и чувства" (1995) печели БАФТА за поддържаща женска роля. Номинирана е за "Сателит" за
най-добра поддържаща актриса за ролята й в "Хамлет" (1996). Филмът, която

й носи международна слава в "Титаник" (1997), където си партнира с Леонардо ди Каприо.
Тя кава днес: "Искам децата ми да ме запомнят с
моята пилешка супа". На
екрана е отчаяна американска майка и домакиня,
съблазнителка. Невероятните й роли ни запленяват в лентите "Айрис", "Блясъкът на чистия ум", "Пътят към Невърленд", "Четецът", "Пътят на промените",
"Стив Джобс". Най-любимата й роля е тази, която
изиграва в "Блясъкът на
чистия ум". ç

„Ìàäàì Áúòåðôëàé“ ùå îòêðèå îïåðíèÿ ñåçîí â Ïëîâäèâ
Отличеният с награда
"Пловдив" спектакъл "Мадам
Бътерфлай" ще открие оперния сезон на 7 октомври от
19.00 ч. Постановката на режисьора Нина Найденова
от програмата на OPERA
OPEN се играе премиерно
на закрита сцена. Диригент
е Лучано Ди Мартино, артистичен директор на Опера Пловдив.
Художникът Петко Танчев
използва визуални технологии, които превръщат сцената в красива японска пагода и пресъздават живота
в страната на сбъднатите
мечти - Америка. Дебют в
една от най-емблематичните и трудни за изпълнение
сопранови партии - тази на

Чо Чо Сан, ще направи Евгения Ралчева.
Останалите роли се изпълняват от Елена Чавдаро-

ва - Иса, Георги Султанов,
Валери Турманов - гост,
Марк Фаулър, Евгений Арабаджиев, Светлана Иванова,

Борис Кучков, Николай Бачев. Спектакълът е с участието на Хор, Балет и Оркестър на Опера Пловдив. ç



Çâåçäàòà Êåéò Óèíñëåò
ñòàíà íà 47

лия), Елена Базанова
(Русия), Олга Литвиненко
(Русия) и Сергей Темерев
(Русия). ç

Íàêðàòêî

Музикалният театър
представя „Царицата
на чардаша“ в памет
на Арон Аронов
Оперетата "Царицата на
чардаша" на 8 октомври от
19.00 ч. се играе в памет на
тенора Арон Аронов, който
почина на 85-годишна възраст
през юли тази година. За 45
години творчески път Аронов
играе в 975 спектакъла на
"Царицата на чардаша" ролята
на Едвин и 134 пъти ролята на
Фери Бачи. Творбата на
Калман "Царицата на чардаша"
е емблематична за неговата
кариера, преминала на сцената
на Оперетата. Режисьорпостановчик е Адриан Холендер, режисьор - Марияна
Арсенова, диригент - постановчик - Любка Биаджони.

„Наемникът на императора“ е хит в историческата романистика
Най-епичната романна
поредица за викингите "Последният викингски крал"
от Ян-Уве Екеберг. Всяка от
книгите е със самостоятелен
сюжет. Свързва ги найвеликият норвежки крал Харалд Хардради, чиято слава
се разнася в цяла Европа
през XI век. Наследник на
престола, след като брат му
е убит, той е принуден да
отиде в изгнание. Екеберг
стъпва върху основата на
реални събития и герои.
Книгите му потвърждават
огромните му познания по
история и голямата способност да разказва. Те са
невероятен, вълнуващ,
завладяващ и драматичен
разказ за викингите.

