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ÅÊ ïðåäëàãà êîâèä
ñåðòèôèêàòèòå
äà âàæàò
9 ìåñåöà
Европейската комисия
предложи ковид сертификатите да важат девет
месеца от първоначалното
им издаване, когато се
използват за пътуване в
ЕС. Комисията препоръчва
носителите на валиден
сертификат да пътуват в
ЕС без допълнителни
ограничения като поставяне под карантина или
изследване. За хората без
сертификат за ваксиниране или преболедуване се
предвижда при необходимост да бъдат изследвани
- преди или след пътуването. Предлага се държавите
от ЕС да дават предимство
за реимунизация на хората,
валидността на чиито
сертификати изтича. По
въпроса за сертификатите
и допълнителните дози
ваксина ЕК отчита, че
засега не може да се
предположи с колко ще
бъде удължена валидността
на документа след реимунизация. ç
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Ивайло
Ивков

Изпълнителният директор
на Левски Ивайло Ивков
даде пресконференция, на
която информира медиите
и спортната общественост,
че финансовото състояние
на клуба пак е критично.
"Правим периодични
плащания към НАП, но те
не са достатъчни. Положението е абсолютно
критично и ще продължава в следващите месеци
от финансова гледна
точка, но нещата са под
контрол. Предстои ни найтежката Коледа в историята на клуба. Дефицитът,
който Левски има в
момента, е около
2 200 000 лева, за да
преодолеем този първоначален шок", твърди шефът на "Герена".
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Äæî Áàéäúí
слага край на санкциите срещу
„Северен поток 2“
„Ôîðèí ïîëèñè“: Äúðæàâíèÿò ñåêðåòàð
íà ÑÀÙ Àíòúíè Áëèíêúí òúðñè
ïîäêðåïà îò ñåíàòîðè

Ï

резидентът на Съединените щати Джо
Байдън има за цел да премахне американските санкции спрямо газопровода
"Северен поток 2" чрез нов законопроект за отбраната, съобщи в новинарското издание "Форин полиси", предаде
БНР. Източници на изданието, запознати с въпроса, заявиха, че държавният секретар Антъни Блинкън и неговите
помощници са се обаждали на сенатори, за да осигурят подкрепа за оттегля-

нето на санкциите спрямо газопоровода.
Те добавиха, че решението на администрацията на Байдън е мотивирано от
намерението й да запази Германия като
съюзник, особено ако напрежението
между Русия и Украйна ескалира.
По-рано този месец САЩ приеха
нов набор от санкции срещу руски
предприятия, свързани със "Северен
поток 2" - ход, който беше осъден от
Москва. ç

Силистра.
Тук бе представен първият
български демонстрационен
плавателен съд HydRUforce
с хибридно задвижване
на база слънчева енергия батерия - водородна
горивна клетка.
"С изграждането на
HydRUforce България добавя
своя дял към изследванията
за използване на нисковъглеродната енергия
във вътрешния воден
транспорт на Европа", каза
проф. д-р Велизара Пенчева
- ръководител на проекта.

Ñëóæåáíàòà âëàñò ãîòîâà
ñ ïëàí çà áþäæåòà
Служебното правителство е готово с план
за проектобюджета за
2022 г. Това стана ясно от думите на служебния премиер Стефан
Янев пред БНТ. Той посочи, че законът не
упоменава какъв вид
правителство трябва да
подготви план-сметката, но има срокове, в
които това трябва да се
случи. "Затова служебният кабинет е подготвил не г о в ба з ис е н

план, по който парламентът да дебатира",
каза Янев. По думите
му версията на основния финансов документ
на държавата за следващата година дава основните насоки - подпомагане на бизнеса и
неговото развитие и запазване на функционалността на социалната система. Служебният премиер подчерта, че редовният кабинет ще има свободата

да оформи бюджета така, че да може чрез него да изпълнява своите политики и приоритети. Премиерът обяви
още, че правителството подготвя промени в
Закона за обществените поръчки, отнасящи
се до ин хаус процедурите. Измененията ще
бъдат предложени на
47-ото народно събрание. Според Стефан
Янев казусът с възложените поръчки за

Ïðàâèòåëñòâîòî
ïîäãîòâÿ
ïðîìåíè
â Çàêîíà çà
îáùåñòâåíèòå
ïîðú÷êè,
êàñàåùè èí õàóñ
ïðîöåäóðèòå,
îáÿâè
ïðåìèåðúò
Ñòåôàí ßíåâ
строежа на отсечките на
АМ "Хемус", които все
още нямат разрешителни, е не само законен,
4
но и морален.

Íÿêîëêî
ïðè÷èíè
Ãåðäæèêîâ
äà ïîäàäå
îñòàâêà

Т

одор Илиев, студент
от Юридическия
факултет на
Софийския университет, поиска оставката
на ректора на найголямото висше училище
професор Анастас
Герджиков. Смятам, че
причините за оставката
Ви са очевидни. На първо
място - политизирането
на университета като
институция. Фактът, че
Вие продължихте да
заемате ръководния пост
във висшето учебно
заведение по време на
активната си предизборната кампания за президент на Република
България, макар и в
отпуск, е безспорно
доказателство в подкрепа на това твърдение.
Нещо повече - Вие се
възползвахте от авторитета на университета за
постигане на лични и
политически цели. Не е
за подценяване и фактът,
че всичко това имаше за
цел изпиране на заслужено уронения имидж на
ПП ГЕРБ.
Оценката Ви за
работата на прокуратурата и КПКОНПИ като
"прилична" буди съмнения
относно обективността
Ви. Разбирането на
голяма част от българското общество е, че
именно те са щитът,
пазещ корупционните
практики на кръговете
около двете политически
партии, от които получихте най-широка подкрепа
на изборите.
Като участник в
протестите от 2020 г. не
мога да не определя като
срамно присъствието на
бившия министър на
вътрешните работи
Младен Маринов в
предизборната Ви кампания. По време на същите
тези протести, докато г-н
Маринов заемаше въпросния пост, Ваши студенти
бяха брутално пребити от
силите на реда зад
колоните на Министерски
съвет. Доказателства за
това бяха излъчените по
всички национални медии.
Считам, че здравето,
свободното изразяване на
позиции и просперитета
на студентите трябва да
бъдат приоритет за всеки
ректор, а не личните,
политически и партийни
цели.
От Лентата.ком
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Ïðåçèäåíòúò Ðóìåí Ðàäåâ â òåëåôîíåí ðàçãîâîð ñ êîìèñàð Îëèâåð
Âàðõåè: Áúëãàðèÿ î÷àêâà äèàëîãà ñ Ðåïóáëèêà Ñåâåðíà Ìàêåäîíèÿ äà
âîäè äî êîíêðåòíè ðåçóëòàòè
България очаква двустранния диалог с Република
Северна Македония да води до конкретни резултати,
заяви президентът Румен
Радев в телефонен разговор с комисар Оливер Вархеи, който се проведе по
инициатива на европейския
комисар по съседство и
разширяване, съобщи пресцентърът на държавният
глава. България е открита
за диалог, поставила е ясни въпроси пред югозападната си съседка и очаква
отговори, както и реални

последващи действия от
страна на Република Северна Македония, подчерта Радев. По думите на българския президент дневният ред
на двустранните отношения
между София и Скопие не
трябва да бъде подвластен
на външни влияния, а да се
води открито и с ангажимент и от двете страни, който да придвижва напред и
процеса на европейската
интеграция на РСМ. Като
основен акцент в този диалог Румен Радев открои зачитането на правата на

гражданите на Северна Македония, които открито демонстрират българската си
идентичност, както и устойчивото изкореняване на

езика на омразата и уважение към българската история и културно наследство в югозападната ни съседка. ç

Îöåëÿë ñëåä èíöèäåíòà íà „Ñòðóìà“
òâúðäè, ÷å ñïàñåíèòå íå ñà 7, à 8
Â àâòîáóñà íå å èìàëî òóáè, ïúëíè ñ ãîðèâî, ñúîáùàâàò îò Ïðîêóðàòóðàòà
Един от оцелелите
след катастрофата на АМ
"Струма" твърди, че
спасените пътници не са
седем, а осем. Това
съобщи говорителят на
главния прокурор Сийка
Милева на брифинг. Тя
подчерта, че твърдението
на оцелелия мъж може да
се дължи на "недобър
спомен". Фактите обаче
показват, че в автобуса
са намерени 44 тела на
загинали, а не както се
смяташе досега - 45.
Телата със сигурност бяха
44. Изследваните също са
толкова. Граничният
контрол на КПП "Капитан
Андреево" е фиксирал 52ма пътници в автобуса.
Остава варианта някой от
пътуващите по списък да
се е прекачил в друг
автобус, поясни заместник-главният прокурор
Борислав Сарафов.
В медийното пространство се тиражират много
спекулации относно
инцидента на АМ "Струма". По делото няма нито
един очевидец, а в медиите вече се появиха над
20, каза още Сарафов.

Разпитани са двама от
пътуващите в автобуса. Те
са били будни и дават
изключително обективна
информация. Показанията
им се припокриват напълно, поради което ги
приемаме за напълно
достоверни и коректно
изложени. Те ще бъдат
разпитани още двама от
настанените в "Пирогов",
добави Сарафов. Тиражираната версия, че в
автобуса е било превозвано контрабандно гориво в туби, е категорично

отхвърлена, казаха от
прокуратурата. На местопроизшествието са
намерени 3 туби, в които
имало остатъци от гориво, уточни Сарафов.
Разследващите също
така са категорични, че
трагедията не е предизвикана от терористичен акт.
Назначени са съдебномедицински експертизи
на всички загинали.
Аутопсиите вече са готови. Повечето пътници са
загинали от задушаване,
а не от наранявания или

разкъсвания от взрив,
каза още Сарафов. Пожаро-техническата експертиза пък трябва да разкрие
причините за възникналия пожар.
Български следовател
и прокурор заминават
днес за Скопие. Те ще
занесат молбата ни за
правна помощ и вероятно още утре ще получат
ДНК профилите на роднините на жертвите. Ще
ги сравняваме с ДНК
профилите на загиналите, изготвени от нашите
медици, добави Сарафов. И уточни, че в
молбата за правна
помощ се иска информация за това дали автобусът е имал право да
напуска РСМ. Водещият
следовател по случая
разкри още, че на мястото на инцидента има
спирачни следи - и
преди, и след мантинелата. Назначената автотехническа експертиза
пък трябва да установи с
каква скорост се е
движел автобусът непосредствено преди катастрофата. ç

Ïðàâîñúäíèÿò ìèíèñòúð ïèòà Ãåøåâ çà ñïðåíè ïðîèçâîäñòâà
ñðåùó áèâøèÿ êìåò íà Ïëîâäèâ Èâàí Òîòåâ
Министърът на правосъдието Иван Демерджиев
представи пред Висшия
съдебен съвет материали
за три прекратени досъдебни производства срещу
бившия кмет на Пловдив
Иван Тотев, съобщи Топновини.бг. Разследванията са
били за злоупотреба със
средствата за местния зоопарк, за почистване на
гробищните паркове и за
градския транспорт. Макар
да са били образувани по
различно време, те са
прекратени едновременно

от четирима спецпрокурори непосредствено преди
изборите за 45-о народно
събрание.
Така Иван Тотев е бил
амнистиран от прокуратурата, коментира Демерджиев. Той се обърна към
главния прокурор Иван Гешев с въпрос. И третирайки тази информация, на база на изявленията на главния прокурор, спомняте си,
той беше подал защита по
отношение на искането на
професор Стоилов за отстраняването му, в тази за-

щита се намира статия "Гешев и справедливостта",
той е представил тази статия в своя подкрепа. В тази статия е описано, че той
е нов център на политическата власт. Моето питане е
тези три прекратявания
свързани ли са с тази функция и тя специфична ли е
за прокуратурата и трябва
ли да се упражнява от главния прокурор, каза служебният правосъден министър
Иван Демерджиев преди
началото на заседанието
на ВСС, съобщи БНР. ç

ÁÑÏ ñ ìåðêè
ñðåùó áèòîâàòà
ïðåñòúïíîñò è
íîâ Çàêîí çà ÌÂÐ
Сигурността на гражданите в България е един
от основните показатели
за качеството на стандарта на живот. Считаме,
че ролята на държавата
като основен защитник
на правата, живота и
собствеността на гражданите от посегателствата
на престъпността трябва
да се засилва, заяви
Иван Иванов, член на НС
съвет на БСП, по време
на преговорите за постигане на коалиционно
споразумение на тема
"Вътрешна сигурност". По
думите на социалиста
сектор сигурност, и в
частност МВР, трябва да
се разглежда в два
аспекта. На първо място
е състоянието на самата
система, а от друга
страна, е възприемчивостта на гражданите
към действията на Министерството и неговите
функции. Представителят
на БСП очерта основните
неща, които е необходимо да бъдат направени:
"В рамките на 3-6 месеца
трябва да организираме
пълен и функционален
анализ на МВР. След
като той приключи трябва да се изработи изцяло
нов Закон за МВР, в
който да бъдат отразени
всички елементи на този
функционален анализ",
обясни Иван Иванов. На
второ място социалистът
очерта незабавното
прекратяване на политическото инженерство,
което в последните 12
години е довело до найниските нива на доверие
в системата. След извършването на тези стъпки
левицата си поставя
няколко основни цели:
"На първо място битовата
престъпност в малките
населени места да бъде
ограничена. Съществено
намаляване на престъпленията извършени от
малцинствени групи,
както и да бъдат пресечени сфери на доминиране на основните форми
на организирана престъпност в икономиката,
измамите с ДДС, прането
на пари, контрабанда с
горива, акцизни стоки,
корупцията при обществените поръчки, намаляване броя на наркоманиите в България", обясни
той и допълни, че за
целта е необходимо да
се създадат радикално
нови и ефективно-организационни икономически,
финансово-стопански,
контролни и наказателноправни инструменти. ç
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Çà Ðóìåí Ðàäåâ íàöèîíàëíèÿò
èíòåðåñ å íàä âñè÷êî
Çà ðàçëèêà îò Áîéêî Áîðèñîâ
ïðåçèäåíòúò íå êîçèðóâà íà
÷óæäè "íà÷àëíèöè"
"Дойче веле" цитира
как три германски медии
разказват за победата на
Румен Радев, пътя му до
президентството и битките
с Борисов. "Румен Радев
беше преизбран. В проточилата се политическа
криза той осигури на
страната определена
стабилност, а и не само
това: Радев даде тласък
на онази промяна, за
която гражданите настояват, но партиите досега не
съумяват да осъществят."
Така започва статията на
Катрин Калвейт в "Зюддойче Цайтунг", озаглавена "Страната на многобройните възможности". В
нея авторката припомня,
че миналата година Радев
"влезе в тежък сблъсък с
тогавашния министърпредседател Бойко Борисов и подкрепи демонстрантите, които бяха излезли на улицата, за да
протестират срещу корупцията и мафиотските
методи в политиката."
По-нататък германската
журналистка описва
накратко ситуацията със
служебното правителство
и изхода от последните
парламентарни избори и
коментира: "Но политиката
в България никога не е
това, което изглежда.
Прекалено дълго границата между власт и злоупотреба с власт беше също
толкова размита, колкото
и границата между партийна политика и олигарси. Политици, които
трябва да представляват
малцинствата, представляват всъщност главатари
на кланове, живеещи в
чужбина, а популистите
защитават единствено
своите интереси. Радев
започна кариерата си в
Комунистическата партия,
а възходът му беше подкрепен от социалистите,
които са с националистическа и проруска нагласа.

В момента го поддържат
борци срещу корупцията и
реформатори. Президентът обещава, че заедно с
тях ще обнови страната
си. Ако наистина възникне
коалиция, ориентирана
към реформи, Радев е
длъжен да я подкрепи с
всички сили. И в същото
време да се оттегли от
ролята на силния човек,
която му беше наложена
от кризата."
"Убедителен победител
в София" - така е озаглавил статията си във
"Франкфуртер Алгемайне
Цайтунг" отличният познавач на българската политика Михаел Мартенс. В
началото на своя портрет
на преизбрания български
президент Румен Радев
авторът отбелязва: "Де да
беше в България всичко
политически толкова ясно,
колкото резултатът от
президентските избори."
Мартенс също описва
политическата обстановка,
резултатите от парламентарните избори, възможната бъдеща управляваща
коалиция и евентуалната
роля на президента за
сформирането на правителство. "Румен Радев,
който трябва да помогне
за това, е роден през
1963 година в образцовото
социалистическо селище
Димитровград. Преди да
влезе в политиката през
2016 година, Радев осъществи успешна офицерска кариера. От пилот на
изтребител той се издигна
до главнокомандващ на
ВВС. Радев получава
образованието си още
докато България членува
във Варшавския договор.
В интернет могат да се
гледат видеа от 2014
година, които показват
негови рисковани авиаторски упражнения със
съветски МИГ-29.
Когато през 2017
година за пръв път стана

президент, в чужбина
доминираше опасението,
че Радев прекалено много
обича не само МИГ-29, но
и страната, където се
произвеждат тези изтребители. Неговият призив
да се вдигнат европейските санкции срещу Русия
се натъкна на скептицизъм не само в НАТО. Във
вътрешнополитически
план обаче Радев бива
смятан по-скоро за благонадежден и решителен
борец срещу корупцията
на най-високо равнище. А
България горчиво се
нуждае тъкмо от това."
"В областта на външната политика Радев е
своенравен и трудно
може да бъде преценен" това констатира в обширна статия в авторитетното
издание "Цицеро" германският журналист Франк
Щир, също отдавнашен
познавач на българската
политика. За началото на
политическата кариера на
президента Франк Щир
отбелязва: "След първите
му някак дървени изявления в ролята на кандидат
за президент, човек
трудно можеше да си го
представи сред акулите в

българската политика.
През изминалите 5 години Радев изпълняваше
задълженията си по
неконвенционален начин,
противниците му дори
твърдяха, че не се държи
като президент, но така
той си изгради позиция,
която далеч надхвърля
представителната роля на
един български президент."
Франк Щир също
подробно разказва за
критиките на Радев срещу
бившия премиер Бойко
Борисов и главния прокурор Гешев: "Според
президента и неговите
сподвижници, те двамата
заедно участват в разграбването на страната и
погрешното прилагане на
принципите на правото.
Така възникна студена
война между институциите, между президентството и Министерския съвет
на Борисов. Взаимните
лични нападки и обвинения далеч надхвърлиха
онази мярка, която е
обичайна за европейската политика", коментира
германският журналист.
Заглавието е на "Земя"

ÇÅÌß

ÁÑÏ ïðåäëàãà
6 åëåêòðîííè
ðåãèñòúðà
За БСП електронното управление е преди всичко прозрачност и публични услуги. Ние
смятаме, че изграждането на
електронното управление е едно от основните средства за
постигане на ефективно държавно управление, заяви Димитър Данчев, член на Националния съвет на БСП, по време на преговорите за постигане на коалиционно споразумение на тема "Електронно правителство". Социалистът припомни, че за електронно управление в България се говори от 1997 г., но се въвежда
вече четвърт век. В БСП имаме воля да го реализираме като средство за подобряване на
качеството на живот на българските граждани. Сигурни
сме, че страната ни разполага
с необходимия ресурс за техническата реализация на ефективно електронно управление,
обясни той, цитиран от пресцентъра на левицата. По думите на Данчев ефективното
въвеждане и реализиране на
електронното управление на
прозрачна държавна администрация трябва да се възложи
на ново Министерство на административното развитие и
електронното управление.

Чрез едно такова министерство, което се занимава с политиките в това направление,
може да се гарантира прозрачно, ефективно и съобразено с изискванията на правовата държава електронно управление, поясни той. Според
Любомир Благоев, инженер по
компютърна техника и част от
преговорния екип, липсва ориентировъчно планиране на изграждането на електронното
управление под формата на
междинни етапи, ресурси, полза от тяхното създаване и
приблизителна цена. "В момента отделните администрации
нямат представа какво трябва
да правят, как ще го правят и
финансират", заяви той.ç

Íèíîâà êúì ñëóæåáíîòî ïðàâèòåëñòâî: Âèæòå
ñâåòîâíàòà ïðàêòèêà, îòâîðåòå Äúðæàâíèÿ ðåçåðâ

Хората и икономиката
имат нужда от помощ сега,
написа във Фейсбук лидерът на БСП Корнелия Нинова.
Още в момента, в който
цените тръгнаха рязко нагоре преди два месеца,

предложих да се освободят стоки от Държавния резерв, за да се повлияе на
пазара. Никой не чу. Това
е утвърдена световна практика при кризи.
Направиха го Япония и
САЩ, припомни тя. Сигур-

на съм, че ще го направят
и други страни. Не е късно
и за нас. Отново апелирам
към служебното правителство - освободете стоки от
резерва.
Ще постигнем два ефекта едновременно - по-голя-

мото предлагане на стоки
ще повлияе на цените надолу, както и зареждането
на резерва с нови стоки,
предимно български, ще
помогне на нашите родни
производители, предлага
Нинова.ç
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Ñëóæåáíàòà âëàñò ãîòîâà
ñ ïëàí çà áþäæåòà
Ïðàâèòåëñòâîòî ïîäãîòâÿ
ïðîìåíè â Çàêîíà çà
îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè,
êàñàåùè èí õàóñ ïðîöåäóðèòå,
îáÿâè ïðåìèåðúò Ñòåôàí ßíåâ
Служебното правителство е готово с план за
проектобюджета за 2022
г. Това стана ясно от
думите на служебния
премиер Стефан Янев
пред БНТ. Той посочи, че
законът не упоменава
какъв вид правителство
трябва да подготви плансметката, но има срокове, в които това трябва
да се случи. "Затова
служебният кабинет е
подготвил негов базисен
план, по който парламентът да дебатира", каза
Янев. По думите му
версията на основния
финансов документ на
държавата за следващата
година дава основните
насоки - подпомагане на
бизнеса и неговото развитие и запазване на
функционалността на
социалната система.
Служебният премиер
подчерта, че редовният
кабинет ще има свободата да оформи бюджета
така, че да може чрез

него да изпълнява своите
политики и приоритети.
На въпрос дали би влязъл
в новия кабинет като
министър, Янев посочи,
че би го обмислил, но все
още такава "оферта" не е
получил. Като условие
той посочи единствено
"съгласие в политиките".
Премиерът обяви още,
че правителството подготвя промени в Закона за
обществените поръчки,
касаещи ин хаус процедурите. Измененията ще
бъдат предложени на 47ото народно събрание.
Според Стефан Янев
казусът с възложените
поръчки за строежа на
отсечките на АМ "Хемус",
които все още нямат
разрешителни, е не само
законен, но и морален.
Относно справянето с
пандемията целта на
служебното правителство
е да се запази функционирането на държавата и
в същото време да не се
стига до претоварване на

болниците, за да могат
нуждаещите се да получават адекватна помощ,
каза служебният министър-председател. Според
Стефан Янев правителството се е справило със
ситуацията - дневните
данни вече показват
повече оздравели, отколкото заболели, което
значи, че тенденцията
върви към спад на заболеваемостта. По думите
на Янев това означава,
че зеленият сертификат
работи. "Обещах да не се
стига до масово затваряне и го спазих. Ваксинацията не е задължителна,
въпреки че мерките
навеждат на тази мисъл.
Хората обаче са достатъчно умни, за да разбират
нещата", коментира още
той и добави, че масово-

то тестване на малките
ученици също дава резултат.
На въпрос дали ще
поиска оставката на
здравния министър Стойчо Кацаров, премиерът
обясни, че според него
Кацаров полага необходимите усилия и екипът му
прави необходимото, за
да се справи относително
добре. "Въпросът с оставките е морален. В крайна
сметка решенията, които
се взимат, са колективни.
Нямам притеснения или
горчиво чувство, че нещо
не е свършено. В търсене
на баланса и чуването на
всички мнения се взимат
правилните решения.
Може да не са идеални,
но са взети колективно",
категоричен беше Стефан
Янев.ç

"Êîôàñ": Ñèëíîòî ïîñêúïâàíå íà ñóðîâèíèòå
âäèãíà ñ íàä 5 % èíôëàöèÿòà â Áúëãàðèÿ
Чувствителното повишение на
цените на суровините в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) оказва значително влияние върху инфлацията. В България, след понижение на цените от 5% през
миналата година, има рязко поскъпване на суровините от 20%
през октомври, което ще продължи и в началото на следващата
година, прогнозираха експертите
на международната компания по
кредитно застраховане "Кофас".
Те отчетоха, че за същия период
в Унгария повишението е близо
15%, в Полша - с 10%, а в Чехия
показателят за нарастване на цените на суровините е най-нисък близо 5,5%. От компанията припомнят, че в България имаше забавяне на инфлацията, която през
януари дори отбеляза отрицателни стойности, но нивото значително се увеличава през последното тримесечие на тази година,
като надхвърля 5% през септември. Водещи по отчетена инфлация в ЦИЕ остават Румъния, Унгария и Полша, които достигат стойности от близо 7% през същия
период тази година.
Данните на проучването бяха
съобщени по време на регионалния уебинар на "Кофас" ЦИЕ Топ
500, с участници Ярослав Яворски, главен изпълнителен дирек-

тор на компанията за ЦИЕ, Дорота Анготи, директор "Бизнес информация и услуги" в ЦИЕ, и Грегорж Шилевич, главен икономист
на "Кофас" за региона.
"Чувствителното повишение на
цените е продиктувано от глобалното търсене и високите цени на
електроенергията, които са се повишили с близо 180% през януари 2021 г. (в сравнение със същия период през изминалата година). Отчетохме 80% ръст на цените на металите в началото на
годината, последвани от цените
на индустриалните материали.
Най-ниско покачване се отчита
при селскостопанските суровини
- близо 30% за 2021 г.", коментира Грегорж Шилевич.
Въпреки глобалната тенденция

към нарастване на цените на суровините и последиците върху
икономиките експертите са на
мнение, че ЦИЕ се възстановява
по-бързо от Западна Европа по
отношение на измерения брутен
вътрешен продукт.
От всички страни в региона
"Кофас" очаква най-умерено възстановяване на лидера в класацията ЦИЕ Топ 500 - Полша, която отчете ръст на БВП от 5% през
тази година. Прогнозите са за устойчивост в процентите на показателя и през 2022 г., който достига 5,2%. В България индексът
на БВП е отчел положителни стойности от 4,5% през 2021 г. в сравнение с рязкото понижение от
4,2% през миналата година. Прогнозите са той да поддържа поло-

жителна стойност от 4,1% през
следващата година. Добро е представянето и на Естония - след
спад от 2,9% през 2020 г. БВП
се е повишил с 8,1% през тази
година. Въпреки това очакванията са през 2022 г. индексът да
отстъпи до +4%.
Експертите от компанията посочват също, че възстановяването на ритейл сектора в ЦИЕ може да бъде възпрепятствано от
закъснял процес на ваксинация.
До момента лидер в това отношение е Румъния, която отчете
прогресивно увеличение на продажбите през януари, март и септември след рязък спад през януари 2020 г.
В България отново се наблюдава подобен спад в началото на
годината, но продажбите в сектора се увеличават прогресивно.
Въпреки това наложените мерки
и ограниченията във връзка с налагането на зелен сертификат ще
окажат значителна промяна в
данните, започвайки от лек спад
през септември 2021 г. В ЦИЕ
България остава страната с найнисък темп на ваксинация - само
около 20% от населението е с
поставена втора доза. Лидери по
ваксинация в региона са Литвия
(близо 70%), Унгария и Чехия (с
близо 60%).ç

ÅÊ ïðåïîðú÷âà
âíèìàíèå êúì
íåîáñëóæâàíèòå
êðåäèòè â Áúëãàðèÿ
Финансовият сектор на България минава през пандемията
от коронавируса с достатъчна
ликвидност и капиталова адекватност, но съотношението на
необслужваните кредити остава
високо въпреки снижението до
5,9% през 2020 година, предупреждават от Европейската комисия (ЕК) в Есенния пакет на
европейския семестър. Пакетът
се основава на есенната прогноза на ЕК, която отбелязва, че
европейската икономика върви
от възстановяване към експанзия, макар и да е изправена пред
нови предизвикателства.
В доклада по механизма за
предупреждение, който открива потенциални макроикономически дисбаланси, за страната
ни е отбелязано още, че от съществено значение е внимателно да бъде проследено какво
се случва с лошите кредити,
особено след края на мораториума за плащане на лихвите и
след оттеглянето на публичната подкрепа, отпускана заради
разпространението на Covid-19.
Като цяло пазарът на труда
у нас не е сериозно засегнат
от икономическия спад през
2020 година - с 4,4%, благодарение на мерките на правителството. Като цяло безработицата се увеличи до 5,1%, но нивата през 2019 година бяха исторически ниски. Очакванията
са безработицата в страната да
започне да намалява през 2022
година.
За първи път от 2012 година страната регистрира дефицит по текущата сметка - в размер на 0,3% от брутния вътрешен продукт (БВП). Това се дължи основно на свития туризъм
през миналата година, но пък
през 2021 година приходите от
туризъм започнаха да се увеличават, а очакванията са този
процес да продължи и през
2022 година.
В Есенния пакет е отбелязано още, че досега ЕК е допуснала 22 национални Плана за възстановяване и устойчивост, а Съветът е одобрил всеки един от
тях. Предварително финансиране са получили 17 държави в
общ размер на 52 млрд. евро.
Механизмът за възстановяване
и устойчивост, който е основната част на NextGenerationEU,
ще бъде по-тясно интегриран в
новия цикъл на европейския семестър през 2022 година.
Общият бюджет на механизма е почти 724 млрд. евро под
формата на безвъзмездна помощ и нисколихвени заеми.
България подаде своята заявка
за тези средства в края на октомври. По тази европейска
схема страната ни ще получи
6,6 млрд. евро под формата на
безвъзмездни средства. България реши да не кандидатства
за заемни средства.ç
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Позлатен сребърен артефакт от некропола
при Требенище е експонат на месеца
Позлатена сребърна
пластина с формата на
сандал е експонат на
месец ноември на Националния археологически
музей, съобщават от
Националния археологически институт с музей
при Българската академия
на науките (НАИМ-БАН).
Тя е открита в гроб в
некропола при Требенище,
Охрид, и е от края на VI
в. пр. Хр.
Проучванията на
некропола при Требенище
започват със случайна
находка при ремонт на

пътя от Охрид за Кичево
през пролетта на 1918 г.,
в края на Първата световна война, отбелязват от
музея.
Тогава са разкрити
седем богати гроба на
воини от края на VI в.
пр. Хр. със запазени
части от въоръжението,
бронзови, стъклени и
керамични съдове, накити
и инсигнии, свързани с
погребалния обред. През
1930 г. е проучен още
един богат гроб. Впоследствие са извършени помащабни разкопки през

1953-1954 и 1972 г., при
които са разкрити сравнително по-бедни гробове от
края на VII до началото
на IV в. пр. Хр.
Сред находките в един
от богатите гробове са два
фрагмента от пластината
с форма на сандал, изработена от тънък златен
лист, която е експонат на
месеца, отбелязват от
НАИМ-БАН. Горната
част, както и малък фрагмент от долната липсват.
В горната част има запазени само краищата на
три листа, с върховете

навътре, вероятно от 8листна розета. Под нея е
разположена 6-листна
розета, със симетрично
разположени листа, с
върхове, обърнати навън.
Между тях има по-малки.
Композицията завършва с
кръгове, поставени между
малките листа. Розетата е
оградена с три релефни
кръга с пунктир.
Под нея има широка
ивица на два реда. Във
всеки ред има изработен
пояс с лотосов мотив.
Украсата е изработена с
изчукване върху матрица.

ЮНЕСКО чества
300-годишнината на Паисий

Волтер:
Едно от най-важните
човешки права е правото
да бъдеш крив
Волтер е френски писател и философ, символ
на епохата на Просвещението. Той е роден в Париж на 21 ноември 1694 г.
Превърнал се в европейска знаменитост още
приживе и ползващ се с
голямо влияние сред европейския интелектуален
елит на епохата, той е сред
прототипите на интелектуалеца, отдаден на служба
на истината, справедливостта и свободата.
Водеща фигура на ранния либерализъм, Волтер
е запомнен със своята непрестанна борба срещу религиозния фанатизъм и в
подкрепа на прогреса и толерантността. Идеалът му
за държавно управление
представлява умерена и либерална монархия, просвещавана от "философите".
Той се ангажира лично със
защитата на жертви на религиозната нетолерантност

и произвола, привличайки
вниманието на европейското
обществено мнение към няколко такива случая, като
тези с Жан Калас, ПиерПол Сирван, Жан-Франсоа
дьо ла Бар, Томас Артур дьо
Лали-Толендал.
От внушителното му литературно наследство днес
най-популярни са прозаични текстове - разказите и
романите ("Кандид или оптимизмът" остава най-известното му произведение),
"Философски писма", "Философски речник" и обширната му кореспонденция.
Пиесите, епичната поезия
и историческите съчинения,
които го превръщат в един
от най-известните френски
писатели на XVIII век, днес
са загубили значението си.
Репутацията на Волтер се
дължи до голяма степен и
на неговия стил, елегантен
и прецизен, а често и изпълнен с хаплива ирония.

По предложение на Националната комисия на Република България за
ЮНЕСКО, чиято дейност
се координира от МВнР,
300-годишнината от рождението на Паисий Хилендарски беше включена в Списъка на бележити годишнини на организацията за
периода 2022 - 2023 г.
Списъкът беше одобрен
от протичащата в момента
41-ва сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО. 300-годишнината от
рождението на Паисий Хилендарски ще бъде чествана през 2022 г. с национални и международни прояви.
През 2021 г. ЮНЕСКО

се присъедини към отбелязването на 100-годишнината от смъртта на патриарха на българската литера-

тура Иван Вазов и 650-годишнината от създаването
на Търновската книжовна
школа.

Нобелистът Ромен Ролан разказва
за живота на Микеланджело
Книга за страстите и шедьоврите на гения Микеланджело.Книгата на Ромен Ролан "Животът на Микеланджело" е пиршество за духа,
а великолепното издание на
"Персей" - полиграфичен шедьовър за всеки библиофил.
Текстът е богато илюстриран
с шедьоврите на твореца,
има и специално цветно приложение.
Големият френски писател
Ромен Ролан (1866-1944), носител на Нобеловата награда за литература, е посветил
тази книга на ренесансовия
гений Микеланджело Буонароти (1475-1564). Тя разказва за силата му да устои на
премеждията на съдбата и
омразата на враговете си,
за вярата като част от живота му. За самотата, на която се обрича, за любовта
като стремеж към красивото
във всичките му прояви. Освен биографичен разказ за

живота на великия художник, скулптор, архитект и поет, нерядко нерадостен и
мрачен, изпълнен със страдания, бедност, болести и самота, тя представя титаничния дух на твореца, дал лице на една от най-бляскавите епохи в западната цивилизация. В нея е въплътен
духът и мащабът на цялата
епоха, създала гении: наред
с героя, по страниците се срещаме с фигури като Гибер-

ти, Пиомбо, Леонардо, Браманте, Рафаело, папа Юлий
ІІ... Тук е титаничният дух,
но и "малкото" всекидневие
на епохата, изпълнено с благородство, но и със завист,
интриги, славолюбие...
Не с мраморните монументи, а с живи хора ни среща книгата. Специално откроени са любовните вдъхновения на гения - не са
спестени и човешките му
слабости.
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Николай Сотиров за
мисията на артиста
"Една от мисиите на човека е да вижда
през лицето душата, това е мисия и на
актьора. Окото е път към раждането на
една друга душа. Всеки носи някаква
маска, това е броня, защото сме много
раними", каза в предаването "Офанзива с
Любо Огнянов" по NOVA NEWS актьорът
Ники Сотиров.
Според него е хубаво да ти се опърлят
крилата, когато летиш нагоре. За артиста
всеки ден трябва да се стремим към
свобода.
"Абсолютната свобода не съществува,

но ние трябва да търсим доброто в себе
си постоянно", добави Ники Сотиров.
Актьорът отбеляза, че днешното кино,
изглежда, не се нуждае от живи хора, от
личности, от взаимодействие очи в очи.
За него предишната цензура в изкуството
е заменена с нещо друго, което също
пречи.
Но той е убеден, че България е пълна
с таланти и един ден български филм ще
тържествува на международен фестивал.
Това му дава сила и вяра да следва мечтите си и да ги обича.

Бьорк - певица на светло и в мрака
Певицата Бьорк е родена на 21 ноември 1965 г.
Нейните родители са хипита и се придържали към свободни възгледи за живота.
Не обичали много дисциплината, също и строгото
възпитание. Голяма част от
живота си исландката посвещава на експерименталната музика, която не влиза нито в една класация.
Нейният завладяващ неповторим глас никой не може
да сбърка. Освен занимание
с музика, тя активно се снима в киното. За главната роля на "Танцуваща в мрака"

тя е отличена на фестивала
в Кан с най-голямата награда. Прекалената свобода

постепенно започва да дразни родената в Рейкявик певица. Нейната страст към

музиката избликва още в
ранно детство. В музикалното училище тя се отдава
на пиано, флейта и вокал.
Веднъж един учител изпраща в радиото запис с изпълнение на крехката
Бьорк. Като чули уникалния
глас, продуцентите предложили да издаде самостоятелен албум.
В дебютния албум
"Бьорк" (1977) има 10 композиции, кавър версии на
хитове и фолклорни песни.
Не е чудно, че в Исландия
албумът стана "платинен",
а певицата призната за обещаващ млад талант. През
1986 г. с други изявени музиканти прави трупата 'The

Sugarcubes'. Свирят алтернативен рок и даже стават
известни в Америка и Англия.
В киното търси интересни роли и сценарии. В Лондон издава нови дискове с
музика в различни стилове.
Скандалният режисьор Ларс
фон Триер й предлага да напише музика към филма
Танцуваща в мрака и да
изиграе главната роля. Една блестящо изпълнена роля на емигрантката Селма,
жертвайки себе си за спасението на сина си. Нейната
играе талкова проницателна и искрена, че довела до
сълзи феновете и световната общественост.

Робърт Патинсън: Живея Селена Гомес започва
кампания за психично здраве
в постоянен ужас

Без значение дали
на някого му харесва
или не, факт е, че той
е от най-ярките звезди в Меката на киното. Кариерата на Робърт Патинсън от години препуска с все
по-бясна скорост по
пътя към върха. Това
ясно личи и от продукциите, за които застава пред камера, тъй
като всяка следваща се
реализира все по-добре в класациите. За
първи път светът научи името му с ролята
на Седрик Дигъри в

"Хари Потър и Огненият бокал", но се
влюби в него заради
превъплъщението му в
Едуард Кълън в сагата "Здрач".
Неотдавна младата
знаменитост затвърди
високите си позиции с
"Тенет", където влезе в
обувките на Нийл. На
актьора му предстои
нелеката задача да
изиграе един от найобичаните супергерои,
а именно Батман.
Персонажът привидно
може и да изглежда лесен за пресъздаване,

но видяхме как Джордж
Клуни се провали със
задачата през 1997 г.,
както и Бен Афлек
през 2016 г.
Крисчън Бейл сериозно се постара да
вдигне летвата високо
със своето незабравимо изпълнение в трилогията на Кристофър
Нолан. Той бе последният, облякъл костюма на Човека-прилеп,
затова се превърна в
мерило за играта на
британеца. Той е сред
най-скъпоплатените
артисти в Холивуд.

29-годишната Селена Гомес обяви медийна кампания за
психично здраве, наречена WonderMind,
която ще стартира догодина. Това тя обяви
в интервю за списание Entrepreneur. Гомес е заедно с майка
си Манди Тифи, която
е холивудски продуцент, и с приятелката
си Даниел Пиърсън.
"Психичното здраве е нещо, което ми е
много близко. Много
е важно да има място,
където хората могат да
се съберат и да разберат, че не са сами по
пътя си към психичното здраве", отбеляза Селена. Кампанията ще включва подкасти, ежедневни статии със съвети, интервюта и полезни практики за психично
здраве.
Го м е с и з т ъ к н а
значението на психичното здраве, описвайки подробно психологическите проблеми, пред които бе
изправена, по-специално поради критиките в социалните медии. Селена често бе
мишена на хейтъри,
които осъждаха външния й вид, без да се
сдържат обидите. По-

ради депресия Гомес
се подложи на лечение
в клиника и си взе почивка от виртуалната
комуникация.
Когато Селена напуска Instagram за известно време, тя беше
най-популярният човек в социалната мрежа по отношение на
броя на абонатите.
Но Гомес признава, че
се е почувствала мно-

го по-щастлива.
"Изпитах огромно
облекчение, като почувствах, че вече не
седя в този малък телефон, където хората
говорят ужасни неща.
Защо да запълвам
дните си с това? Започнах да осъзнавам,
че целият този свят
живее нереален живот", сподели звездата.
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Елфриде Елинек стана
на 75 години

Елфриде Йелинек прави невъзможното през
2004 г. Шведската академия й присъжда тогава Нобелова награда за литература, но на практика журито се разцепва. Някои дори напускат
в знак на протест. При това имиджът на Йелинек в родната й Австрия е повече от скандален - критиците я заклеймяват и обвиняват в
бездарност. Тя е писател, драматург, литературен критик и поет.
Голямото й прегрешение е, че изтъква в текстовете си политическата безотговорност на своята родина. Много по-близка по това време
обаче й е темата за положението на жените в
обществото. Войнствен феминист, тя не подбира средства, за да ги защити според собствените си представи.
На всичко отгоре писанията й са силно експериментални и пълни със символика. Според нея
жената е аутсайдер във всичките си житейски роли.
Другите неща, които силно мрази, са например
ксенофобията, отричането на миналото, лесното за
манипулиране от страна на медиите общество.

Макар да има отглас на творбите си в края
на 70-те, най-разпознаваема става с филмирането на нейна книга в началото на новия век.
"Пианистката" тя написва през 1983-та; 18 години по-късно книгата е претворена във филм с
Изабел Юпер в главната роля. Психологическият трилър получава признание и в Кан. Именно
този успех отваря пътя на Йелинек към Нобеловата награда за литература по-късно.
След избухналия скандал покрай награждаването й, нейната сънародничка и колега Елфриде Герстъл я защитава така: "Който се ужасява от текстовете на Йелинек, се ужасява от
самия себе си: от собствените си отмъстителни фантазии." Високото отличие кара критиката в родината й да зарови томахавката - и
писателката набързо е обявена за "австрийска
гордост".
Тя поднася поредна провокация, като "забравя" феминистките теми и се концентрира върху политическите. Сред най-споменаваните от
нея е тъмното австрийско нацистко минало.

Магическата сила на българската шевица обедини две български училища
време за умуване. Уточнихме деня и часа - събота, в
края на учебното време, по
Zoom", спомня си Валя
Камбурова. След кратко историческо въведение за българското везмо, художничката Бъговска се спира на
символите и елементите на
шевицата. "Шевиците носят
нравите и мирогледа на
българите от миналото. Избродирани в краищата на
дрехата, те символизират
кръговрата на живота. Бродериите по носиите са да-

Художничката Кина Бъговска обедини две български училища от два американски щата - "Джон Атанасов" - Чикаго, Илинойс
и "Елин Пелин" - Хюстън,
Тексас, чрез силата на българската шевица. Идеята
идва от Валя Камбурова,
дългогодишен преподавател
в БУ "Джон Атанасов" - Чикаго и настоящ в училище
"Елин Пелин" - Хюстън,
съобщават от Асоциацията
на българските училища в
чужбина. "Нямахме много

вали информация от кой
край е човекът, какъв е социалният му статус, възрастта, полът, семейното
положение", разказва тя. В
края на урока художничката отправя предизвикателство към българчетата от
двата щата на САЩ да изровят от скрина на бабите
и прабабите престилки,
покривки или носии и да
се опитат да разчетат историята на своя род, закодирана в шевиците, и да я
запишат.

Рисковото „селфи“ отнема живота Древен Египет крие
Откакто през 2013 г. "селфи" бе определена за дума
на годината от авторите на
Оксфордския речник във Великобритания, това е найпопулярният начин за запечатване на важни моменти
в живота особено когато са
на екскурзия. Вниманието,
което снимащите се фокусират върху екрана и композицията на снимката обаче,
често ги разсейва от заобикалящия ги свят. Те нерядко
влизат в новинарските емисии като жертви на желанието си за снимки. След поредния нещастен случай в
Испания през септември,
при който турист падна от
30-метрова панорамна площадка в центъра на град Бенидорм, местните власти в
курорта обявиха, че организират специални полицейски патрули на опасните места. Според едно проучване
Испания е на шесто място
в света по брой фатални инциденти. По данни на фондация iO Foundation поне 141
туристи са загубили живота
си заради селфи в периода
2008 - 2021 г. Едно от найопасните места за снимки е
Ниагарският водопад. Индия, САЩ също са в списъка, като Испания заема шесто място с поне 15 такива
случая.
Най-дръзки във фото

тайни и днес

стремежите си са блогърите, които получават повече
лайкове и последователи,
колкото по-екстремен е кадърът. Друго проучване от
последните 20 години сочи,
че националният парк "Йосемити" в САЩ е причина
за най-голям брой жертвинад 1000, в тази цифра за
Йосемитите се включват и
загинали по невнимание
туристи, които са се подхлъзнали или паднали от
скала, но не непременно заради селфи. В американс-

кия "Гранд Каньон" статистиката също не е розова там загиват по 12 души годишно.
От европейските дестинации Плитвичките езера в
Хърватия се открояват с голям брой инциденти. Местната планинска служба извършва 1200 спасителни
операции, оттам излязоха с
официален призив туристите да спрат да си правят
"глупави и опасни селфита", част от които завършват фатално.

Древен Египет е обект на
интерес от учени, археолози,
и с т о р и ц и . Та з и д р е в н а
цивилизация обаче крие все
още тайни, които не са
разкрити напълно.
Скрити стаи в Голямата
пирамида в Гиза. През 1993
г. роботът Upuaut 2 намери
малка врата в южната шахта на пирамидата, зад която по-късно е открито празно пространство и още една врата. През 2010 г. модернизирания робот Djedi
прави снимки зад първата
врата, на които се виждат
медни дръжки и рисунки с
червена охра. Въпреки че
никой не е влизал в шахтата в продължение на 9 години, по стените и тавана

са се появили нови драскотини.
Каква е истинската възраст на Голямата пирамида. Хеопсовата пирамида,
наричана още Голямата пирамида и Пирамидата на
Хуфу, е най-старата и найголямата от пирамидите в
Гиза. Според каменен надпис, открит в Гиза през
19-и век, Хуфу поръчал
Сфинксът да бъде възстановен, а не изграден. Това, заедно с браздите по тялото
му, които са резултат от ерозия в продължение на над
8000 години, поставя под
съмнение възрастта на Голямата пирамида. Някои
учени смятат, че Сфинксът
е построен след нея.

приложение
СЪБОТНИК
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Родното книгопечатане
през 19-и век
През 1806 г. излиза първата печатна новобългарска книга, издадена от Софроний Врачански през 1806
г., озаглавена "Неделник".
Първата изцяло на новобългарски език печатна книга е
"Рибен буквар" на Петър Берон. Печатни трудове със
значимост за Българското
възраждане са "История славяноболгарская", "Българска
граматика" на Неофит Рилски и "Денница на новобългарското образование" на
Васил Априлов. До Освобождението има 20 печатници, собственост на българи.
Преди Освобождението
Любен Каравелов има печатница в Букурещ. Тя е тясно свързана с българското
революционно освободително движение и е добре оборудвана "със скоропечатна
преса Keiser, нов шрифтов

асортимент - български, латински, гръцки, румънски и
турски букви, при това разпределени в повече от 20 каси с наборен материал; с добре подготвени най-малко 3 4 словослагатели, които във
върхови моменти достигат 7
- 8 души".
В печатницата работи
Киро Тулешков - след Освобождението директор на Държавната печатница в София
и други полиграфисти: Никола Астарджиев, Стефан
Блъсков, Георги Петров, Янко Петров, Никола Георгиев, Тодор Чолаков и дори
Христо Ботев. В печатницата излизат вестник "Свобода" (от 1973 г. "Независимост" и др.
През ноември 1877 г. Каравелов пренася печатницата в Търново и в края на годината официално я регист-

рира като "Типография на
Л. Каравелова". Лошото му
здравословно състояние, той
страда от туберкулоза, многото работа и необходимостта от свежи капитали го принуждават да си търси съдружник и той го намира в лицето на бесарабския българин
Нестор Кушлевич Жейнов, с
когото се познава от съвместната им работа в Главната
квартира на Руското командване по време на Освободителната война.
Печатницата е добре
комплектована, с виенска
машина и над 20 каси букви на 6 езика. Сам Жейнов
наема и квалифицирани работници от Русия за работа
с новите машини. Печатат
се много учебници, брошури, помагала. От 1878 г. е
открит и клон на типографията в Русе. След решени-

ето за свикване на Учредителното събрание в Търново и по всяка вероятност
след получаване на поръчка за печатане на дневниците на събранието, името
на печатницата се променя
на "Типография на Л. Ка-

равелова и Н. К. Жейнова
при Народното събрание в
Търново". Помещава се в
приземието на сградата, където заседава Учредителното народно събрание, т. е.
в сградата на бившия турски конак.

Артур Рембо и „Едно лято в ада“
Книгата на Артур Рембо "Едно лято в ада" (Une
Saison en Enfer) излиза през
1873 г., а тиражът е само
500 екземпляра. Книгата е
стихове в проза на френския поет от XIX век Артур
Рембо. Единствена книга
на Рембо е публикувана от
самия автор. Създадена е
като отговор на друга книга на поета Верлен - "Романси без думи". Практически целият тираж, с изключение на подарените на

познати и приятели, остава на склад. Сега тази творба е призната като значима поетична работа, оказала влияние върху символистите на поетите от XX
и XXI век.
"За въртенето на небесните сфери" е книга на Николай Коперник. (De revolutionibus orbium coelestium)
и издадена през 1543 г., а
копията са около 260. Главният труд на великия учен
от XVI век, астронома Ни-

колай Коперник, в който за
първи път излага концепцията за хелиоцентричния
модел на света, където
Слънцето е централно небесно тяло. Около него се
върти Земята и другите планети. Трудът създава условия за научна революция в
Европа. За ново виждане и
мироглед за света. Той пише този труд цели 40 години, като внася поправки
след наблюдения в обсерваторията.

Джоан К. Роулинг e получила смъртни заплахи
Британската писателка
Джоан К. Роулинг, авторка
на приключенията на Хари
Потър, обяви, че е получила множество смъртни заплахи, според нея от активисти за защита на правата на
транссексуалните, които я
обвиняват в трансфобия, съобщи АФП, цитирана от
БТА. Тя благодари на шотландската полиция за подкрепата, след като трима активисти публикуваха в Туитър снимка пред дома й, на

която ясно се вижда изписан адресът на жилището. От
шотландската полиция уточниха пред АФП, че е в ход
разследване.
Писателката, която е на
56 г., каза, че тя, както и
други жени, които са взели
публично отношение по
транссекуалната тема, са
станали обект на "кампании
за сплашване". През юни
миналата година Роулинг
написа обширно есе за собствените си проучвания и

убеждения по транссексуални. "Отказвам да се подчиня на движение, което според мен демонстративно вреди с усилията си да подкопае "жената" като политически и биологичен клас и
предлага прикритие на насилниците", писа Роулинг в
есето си. Тя засегна теми и
примери, в които според нея
част от исканията им са заплаха за жените. Това предизвика бурни реакции и настроения срещу нея.

Излезе нова версия на анимацията
„Hy Погоди! Baканция“
Едно от най-любимите детски
филмчета "Ну, погоди" вече има нова версия. B официалния YоиТиbе
канал на стyдиото Cоюзмyльтфильм бе пyбликyван първият
трейлър на анимационния ceриал,
който ще носи името "Hy Погоди!
Baканция".
Новата поредица cега e c 3D фор-

мат. Tози път, oсвен Вълка и Заека,
yчастват и дрyги персонажи Борсyкът Тим, Tapалежчето Шy и
Сърничката Уля. В трейлъра се
вижда още, че авторите са прибавили и различни културни препратки - например Заекът избягва опасности с триковете на Нео от Матрицата.

Според създателите Вълка вече
не e лош. Tой не пyши и не пие
спиртни напитки, понякога
спортyва, a от лошите навици е
единствено зависимост от компютърни игри. Hовият филм ще
включва минимyм 52 ceрии. В епизодите няма нищо рисyвано на
ръкa, а всичкo e компютърна графикa. Първият епизод на анимационния сериал тръгва през 1968
г. Негов режисьор е Вячеслав Котьоночкин. До 1986 г. са излъчени
общо 16 епизода. По-късно, в периода между 1993 и 2006 г., са добавени още четири.

приложение
СЪБОТНИК

Анекдоти
Някой казал на Иванчо, че всички възрастни
си имат някакви тайни и
можеш много лесно да ги
изнудваш - само им казваш "аз знам всичко" и
готово. Прибира се Иванчо у тях и казва на майка си:
- Аз знам всичко!
- Ау!!! Ето ти 20 лева,
само не казвай на баща
си.
Иванчо доволен прибира парите и отива при
баща си:
- Тате, аз знам всичко!
- На` ти 50 лева, само
не казвай на майка си!
Прибрал и от него парите. Решил да се пробва и с други хора. Излязъл Иванчо от къщи и видял съседа:
- Аз знам всичко!
Съседът се просълзил
и казал:
- Ела тогава и прегърни истинския си баща, сине!
- Госпожо, децата могат ли да имат деца?
Учителката отговаря:
- Иванчо, това е невъзможно!
Иванчо се обърнал
към Марийка:
- И от какво те е страх
ма, глупачко?
Иванчо звъни на вратата на съседите:
- Може ли да оставя
за известно време на
съхранение при вас този
чувал с играчки?
- Разбира се! - отговаря съседът.
- Но защо? Какво
има?
- Нашите казаха, че
скоро ще си дойдат от
родилния дом с малкото
ми братче, та за всеки
случай, знам ли го що за
човек е!
Иванчо имал да пише
съчинение за произхода
на семейството си. Затова попитал баща си:
- Тате, аз откъде се
взех?
- Донесе те щъркелът,
моето момче! - отговорил
баща му.
- А ти и мама как сте
се появили?
- Мен са ме донесли с
кола...
- А дядо и баба?
- Тях са ги докарали с
каруца!
- А прадядо и прабаба?
- Те са доплували по
реката в дървен панер!
Иванчо се почесал,
вдигнал рамене и отишъл да си пише съчинението. У баща му обаче се загнездило съм-
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Барманът погледнал
термоса, погледнал блондинката и казал:
- Да, май ще побере
точно шест чаши!
- Чудесно! Дайте ми
тогава две къси, две черни и две безкофеинови.

Карикатури
Павел
КУЧИНСКИ

Блондинка излиза на
среща с ново гадже. Сядат в една градинка и момчето вади кутия цигари, подава ги към нея и пита:
- Цигара?
Блондинката:
- Знам, че е цигара…
Пред касата в операта застава блондинка:
- Два билета за първия ред!
- За "Тоска" или за "Борис Годунов"?
- Не, за мене и мъжа
ми!

нение какво ли ще сътвори синковецът... След
като Иванчо заспал, баща му се промъкнал тихо да прочете съчинението му.
Отворил тетрадката и
зачел:
- "За произхода на нашето семейство просто не
знам какво да кажа. Всички тези хора са тотално
сбъркани и от три поколения жив х*й не са видели…"
- Лело Галя, защо винаги си гримирана? - пита малкият Иванчо.
- За да съм красива!
- А колко време трябва
да мине, за да има ефект?
Две блондинки си говорят в кафенето на културни теми. Едната пита:
- Миличка, ти гледала
ли си "Титаник"?
- О, да! Даже няколко
пъти!
- Коя сцена ти хареса
най-много?
- Оная, дето бяха на
кораба!
Какво си казва блондинката, като падне в шахта?
- Ей, добре че капакът на тая шахта е отворен, иначе никога нямаше да мога да изляза.
Блондинка постъпила
на работа в офис. Първото нещо, което трябвало да направи, било да

донесе кафе. Тъй като искала да се справи много
добре, блондинката взела един термос и изтичала до близкото кафене.
- Мислите ли, че този
термос ще побере шест
чаши кафе? - попитала
блондинката, когато дошъл редът й.

Една блондинка отива
на конкурс и я питат:
- Коя от следните птици не си прави гнездо?
Щъркел, кукувица, фазан?
- Кукувица! - уверено
отговаря блондинката и
взима наградата.
Нейна приятелка я пита:
- Е, ама много си умна! Как разбра, че е кукувицата?
- И дете знае, че кукувицата живее в часовника!
Две блондинки се возили в лодка, моторът
спрял и те се удавили. Защо?
- Слезли да бутат!

Една блондинка кара
в отсрещното движение.
Полицай я спира и пита:
- Извинете, госпожо,
накъде сте тръгнали?
А блондинката отчаяно
отговаря:
- Накъдето и да съм
тръгнала, съм закъсняла… Като гледам, всички
се връщат?
Една блондинка пътувала в автобус и прозорецът до нея бил отворен.
Мъжът, който седял
наблизо, й казал:
- Бихте ли затворили
прозореца, навън е студено.
Тя го погледнала и нищо не отговорила.
След известно време
мъжът казал отново:
- Бихте ли затворили
прозореца, навън вече е
много студено.
Блондинката пак го погледнала и пак нищо не казала.
Мъжът се ядосал, станал и затворил прозореца. Тогава блондинката го
попитала:
- И какво сега? Навън
стана ли по-топло?
Знаете ли какво си
мисли блондинка, когато
види бананова кора на
пътя си?
Отговор: Няма как, пак
ще се пада!
Знаете ли какво казал
Мойсей към евреите, след
като 40 години ги водил
из пустинята?
- Е, какво сега? Онези
десет шекела, които изтърваха тук някъде, така
и не се намериха?!
Над еврейската таблица за умножение има надпис:
- Произведенията на
две произволни числа в
таблицата могат да варират, в зависимост от това
дали купувате, или продавате.
В една болница родили германка, рускиня и еврейка, обаче лекарите
объркали бебетата. Дошли бащите да оправят положението.
Германецът извикал:
- Хайл Хитлер!
Едно от бебетата се
изпънало и той доволен си
го взел. Руснакът посегнал и той си взел едно.
Евреинът го попитал:
- Как разбра кое да
вземеш?
А руснакът отговорил:
- Германецът като извика "Хайл Хитлер", моето сви юмруче, а твоето
се наака.
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Кентърбърийска катедрала е прочута
със стъклописи от 12-и и 13-и век
Днешната Кентърбърийска катедрала е била
някога най-свещеното
място за поклонение в
Англия и Северна Европа.
През 1170 г. тук се разиграва една от най-важните
случки в английската
история - архиепископът
Томас Бекет e жестоко убит
в северозападната част на
катедралата от 4-ма рицари
на Хенри II.
Той е канонизиран
3 години по-късно, което
насърчава разкайващия се
Хенри II да утвърди катедралата като център на
английското християнство.
Една от първите големи
сгради в Англия, използващи новия готически стил, е
Кентърбърийската катедрала. Пожар имало през 1174
г. и водещи архитекти от
Англия и Франция са
поканени да за реконструкцията. Победител е френският майстор строител, Уилям
от Санс, участвал в изграж-

дането на катедралата Санс,
първата завършена готическа катедрала във Франция.
Много ограничения са
наложени на Уилям от
монасите, които управляват катедралата. Не му е
позволено да замени
изцяло нормандската
църква и трябва да постави
новата си структура върху
старата крипта. Въпреки
това той постигна поразително оригинална структура, показваща елементи,
вдъхновени от „Нотр Дам
дьо Пари“ и катедралата
Лаон. Следвайки френския
модел, той използва шест
частични ребрени свода,
заострени арки, поддържащи колони с издълбана
декорация от листа, заострени арки. Други елементи
са чисто английски, като
например използването на
тъмен мрамор за създаване
на декоративни контрасти с
бледия камък, донесен от
Нормандия.

Тиволи - мястото, където живее Коледа в Дания
За много хора Коледа е
време за семейството и
близките хора, за прибиране у дома и близост. Някое
място като увеселителен
парк Тиволи край Копенхаген. Любопитен факт.
Градините Тиволи са
любимо място на датчаните и туристите, което
събира няколко милиона
посетители годишно около
четири основни празника Великден, лято, Хелоуин и
Коледа. Това е един от найстарите увеселителни
паркове в света, запазил
традиционния си вид по-

близък до лунапарк, отколкото до американските
увеселителни паркове с
щандовете си за стрелба.
Хиляди светлинки озаряват
градините по Коледа,
десетки елхи блестят с
украса, а от щандовете
можете да си купите всички
традиционни датски вкусотии, свързани с празника бисквитки, кравайчета,
меденки, понички, кремове.
Ухае и на иглолистна гора.
Тиволи отваря врати
през 1844 г. Сред първите
му посетители е Ханс
Кристиан Андерсен, който

е така впечатлен от атмосферата на градините, че
написва приказката си
"Славеят". В Тиволи не
липсват атракции - от
трите влакчета на ужасите
непрестанно се чуват
писъци и възгласи, но има
и куп забавления за поспокойните натури. По
Коледа се появява гигантски дворец от меденки,
играят се коледни пиеси и
балетни постановки.
Понякога вечер има фойерверки и тогава Тиволи се
превръща в наистина
романтично място.

Завършиха проучванията на цитаделата Момиджигари - японската традиция
да се дивиш на есента
на крепостта Кокалянски Урвич
Целта бе да се разкрият останките от
единственото достъпно
средновековно укрепление на територията
на София - проект на
Националния исторически музей.
Финансирани от
програма "Култура" на
Столична община, като целта бе да се разкрият останките от единственото достъпно средновековно укрепление
на територията на София. В резултат на направените археологически, геофизични и геодезически изследвания
са документирани каменни разсипи с вътрешни размери 75х30
м, ширина над 2 м.
Деструкциите очертават
издължена, стесняваща
се в двата края елипса
с външни размери

90х40 м и височина на
разсипите над 10 м.
Общата вътрешна
площ на цитаделата е
около 1100 кв. м, а дължината на каменните
разсипи в линейни метри е около 152 м. Освен тях е документиран
и фрагмент от крепостна стена с външен и
вътрешен сантрач на
бял хоросан. Материалите, които се откриват
са разнообразни, от ІVVІ, ХІІІ-ХІV, ХV-ХVІІ

век, а археолозите се
надяват през следващите сезони да разкрият
по-голяма част от фортификацията и нейните елементи. Тазгодишните проучвания и системна работа на Урвич,
като паметник с национално значение и запазена архитектура, доведоха до създаването на
сайт с информация за
проучванията, резултатите и литературата на
тема Кокалянски Урвич.

Японците са известни с преклонението
си пред природата и
пред нейната вечна, но
същевременно променяща се същност.
Цъфтенето на вишните напролет е истински празник, далеч
не е всичко, заради което си струва да пътувате на изток.
Япония през есента е също магична. Това е време на момиджи, което означава
"червени листа" или
"листа с променящи се
цветове". Започва традиционното японско
момиджигари - в буквален превод "лов за
червени листа". Японците се отправят към
красиви природни местности, където се наслаждават на ярките
цветове на есенните

листа на дърветата.
Около 70% от страната е покрита с гори,
така че лесно се намира място за лов на
есенни листа. Смята
се, че традицията датира поне от 8-и век,
като най-широко разпространена е за гра-

довете Киото и Нико.
В някои части на
страната се практикува и разновидност на
момиджигари, при която японците отиват до
морския бряг, за да
наблюдават как високите треви си сменят
цветовете.
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Снимки Интернет

Íàêðàòêî
Коалиционното
правителство

Председателят на Социалдемократическата работна партия на
Швеция Магдалена Андерсон (54 г.), която в сряда оглави
правителството на страната, подаде оставка от премиерския
пост няколко часа след поемането на длъжността. Андерсон
беше избрана с мнозинство от членовете на парламента.
След няколко часа обаче тя подаде оставка, а решението й е
свързано с излизането на Зелената партия от правителството
на страната. Причината за скандала в парламента и правителството стана внесеният от кабинета проектобюджет. Той
не успя да събере мнозинство от гласовете в парламента.
Повечето членове на Риксдага гласуваха в подкрепа на
проектобюджета на опозицията.

Ðóñêèÿò ïðåçèäåíò Âëàèìèð Ïóòèí
ñå å ðåèìóíèçèðàë ñðåùó COVID-19
Àòèíà èñêà ÅÊ äà âúâåäå çàäúëæèòåëíà òðåòà äîçà çà íàä 60-ãîäèøíè
Руският президент
Владимир Путин обяви на
заседание на правителството, че му е била поставена еднодозовата ваксина "Спутник Лайт", а след
това и разработеният в
Националния център по
епидемиология и микробиология "Гамалея" нов
назален спрей срещу
коронавирус, пише Епицентър.
"Честно казано, не
почувствах нищо. Поседях
15 минути и си тръгнах.
След двете процедури инжекцията и назалната
форма - се занимавах със
спорт. Препоръчвам на
всички не само своевременно да се ваксинират,
но и да се реваксинират,
което е много важно",
посочи руският президент.
Междувременно вицепремиерът Татяна Голикова
съобщи, че в Русия е
регистриран вариант на
ваксината "Спутник V" за
непълнолетни на възраст
от 12 до 17 години. Тя
предложи, а президентът
Путин се съгласи, валидността на сертификатите
на преболедувалите Covid19 да бъде увеличена от
половин на една година.
Гръцкият премиер
Кириакос Мицотакис
настоява в писмо до
Европейската комисия за
въвеждането на задължителна трета доза от ваксината за хора над 60
години.Тази мярка вече
действа в Гърция и акти-

визира ваксинирането,
предаде БНР. Налагането
на трета доза, като част
от европейския сертификат за хора над 60-годишна възраст, според премиера Мицотакис е мярка,
която да контролира
пандемията.
В Гърция вече е въведено ограничението за
валидност на сертификата
6 месеца и при непоставена трета доза лицата се
третират, като неваксинирани. Данните на министерството на здравеопазването показват засилен
интерес на гърците да си
поставят бустерна доза,
за да запазят правата си
на по-облекчено пътуване
и свободен достъп до
обществени места.
Правителството в Атина
не планира въвеждане на
локдаун, след като напълно ограничи входа за
неваксинирани на обществени места. Същевременно лекарите от съвета за
контрол на пандемията
призовават да се затворят
всички заведения поне за
два месеца.
Финансовият министър
Стайкурас съобщи, че
Гърция получава от Фонда
за възстановяване средства в размер на 1,5 млрд.
евро за сектор здравеопазване. С тях се предвижда модернизация на
80 държавни болници,
както и закупуване на
скъпа медицинска апаратура. ç

Îëàô Øîëö å íîâèÿò êàíöëåð íà Ãåðìàíèÿ
Олаф Шолц е следващият
канцлер на Германия. Това стана ясно, след като неговата Социалдемократическа партия
(СДП) подписа споразумение със
Зелените и Свободните демократи (СвДП) за формиране на
нова управляваща коалиция.
Воденият от левоцентристки
партии алианс обяви в сряда
споразумението за съставяне на
новото германско правителство,
което поставя социалдемократите (СДП) начело на страната за
първи път от 16 години насам,
според коалиционния договор.
Два месеца след като СДП
победи консервативната коалиция ХДС-ХСС на Ангела Меркел
на парламентарните избори, тя

сключи споразумение със Зелените и либералните Свободни
демократи, което ще назначи
настоящия финансов министър
Олаф Шолц (63 г.), за канцлер.
Следващото германско правителство ще въведе отново
"спирачка за дълга" през 2023
г. и ще се стреми да прекрати
използването на въглища до
2030 г. Германия ще възстанови конституционно установения
лимит на дълга от 2023 г., заяви бъдещото правителство в коалиционното споразумение, като същевременно запази обещанията си да инвестира значителни средства в климата и инфраструктурата през следващите
години. ç

Владимир Путин
обяви, че му е била
поставена еднодозовата ваксина
"Спутник Лайт", а
след това и назален
спрей срещу
коронавирус. "Честно
казано, не почувствах нищо. Поседях
15 минути и си
тръгнах", каза
президентът.

на Национално-либералната партия (НЛП), Социалдемократическата партия (СДП) и Демократичния
съюз на унгарците в Румъния
(ДСУР), оглавявано от премиера
Николае Чука, получи вот на доверие в румънския парламент. Правителството получи 318 гласа "за"
при необходими най-малко 234
гласа за встъпване в длъжност.
Против гласуваха 126 депутати.
54-годишният генерал от резерва
Николае Чука, сенатор от НЛП, оглавява правителство с 20 министерства.

Лондон
заяви, че е предложил на Франция съвместни полицейски екипи
да патрулират по френското крайбрежие на Ламанша след смъртта
на 27 мигранти при корабокрушение. Говорител на британския премиер Борис Джонсън каза, че той
се е договорил с френския президент Еманюел Макрон в телефонен разговор в сряда вечерта
спешно да увеличат общите усилия за предотвратяване на опасните опити на мигранти да прекосят Ламанша, за да стигнат до Великобритания. Според Том Пърсглоув, британския държавен секретар по миграционните въпроси,
министър-председателят е повторил в тази връзка предложение,
отхвърлено по-рано от Париж по
съображения, свързани с френския суверенитет.

ÑÏÎÐÒ

26.11.2021 ÇÅÌß

14

Ïîëîæåíèåòî íà „Ãåðåíà“ ïàê å
êðèòè÷íî
Нямаше никакви
финансови отстъпки
от страна на Хубчев
и екипа му,
разочарован съм,
призна изпълнителният
директор на Левски
Ивайло Ивков
Изпълнителният директор на
Левски Ивайло Ивков даде пресконференция, на която информира
медиите и спортната общественост,
че финансовото състояние на клуба
пак е критично. "Периодично ние
чрез вас, уважаеми журналисти, ще
се отчитаме за свършеното. Въздържах се и не съм дал нито едно
интервю, за да се знае, че на тези
пресконференции ще кажа всичко
важно. Всички ще бъдат третирани
по един и същи начин", започна
Ивков.
"Предполагам, че има интерес
към правните казуси и кредиторите.
Три са случаите, които се открояваха там. Имам предвид размера на
дължимите суми, начина на изплащането. Иначе са доста повече от
три… Имаме подписано споразумение с г-н Хубчев и неговия екип.
Вече е платена и първата вноска в
срок. Там сумата е притеснителна.
Няма да се впускам и ще остана
верен да не анализирам какво се е
случило в миналото… При него
сумата е разсрочена за следващите
6 месеца на вноски. Никак не съм
щастлив с това споразумение, но то
беше неизбежно с оглед състоянието, в което е клуба. Там не бяха
постигнати договорености за никакви отстъпки. 800 000 лева е остана-

Изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков разкри, че в момента
дефицитът на клуба е над 2 милиона лева

лата сума, която включва лихви и
главници. Такъв тежък случай не сме
имали с нито един чужденец в
Левски", уточни изпълнителният
директор на клуба.
"Вторият случай е със Симеон
Славчев, който не влиза в плановете на треньорския щаб. Имаше
договор за още година и половина.
След проведени преговори и разбиране от другата страна сключихме
много добро споразумение с г-н
Славчев и неговия агент. 12 000 евро
плюс заплатите до края на годината
ще бъдат изплатени. Това е доста
добро решение на този казус.
Водихме тежки преговори, но в
рамките на десетина дни успяхме да
приключим. Третият случай е Насиру
Мохамед. Има решение на ФИФА за
дължимата му сума - 395 000 евро.
Ще направим така тази сума да не е
изискуема до края на годината и да
не влияе на лиценза на клуба.
Вярваме, че ще можем да постигнем
и там едно относително добро
споразумение. Очевидни са щетите

от тези случаи. Няма нужда да
говорим много за това", каза Ивков.
"Правим периодични плащания
към НАП, но те не са достатъчни.
Положението е абсолютно критично
и ще продължава в следващите
месеци от финансова гледна точка,
но нещата са под контрол. Предстои
ни най-тежката Коледа в историята
на клуба. Дефицитът, който клубът
има в момента, е около 2 200 000
лева, за да преодолеем този първоначален шок", твърди шефът на
"Герена".
"Има и добри неща. Подновихме
договорите на много млади играчи.
Билал Бари също подписа при същите условия. Не трябва да забравяме, че подновихме и с Анди Краев,
който се развива със седмици. Не
са тайна и трансферите на Сонко и
Цунами. Това е идеята за трансферите в клуба - да се направи сплав от
нашите юноши и класни като цена и
качество - играчи от чужбина", заяви
изпълнителният директор на "сините"
Ивайло Ивков. ç

Èãðà÷ âáåñè Íàñêî Ñèðàêîâ È Ìàðòèí Ïåòêîâ ïðîïóñêà
Кипърският защитник
Христос Шелис води трудни
разговори с ръководството
на Левски за разтрогване на
договора му. Бранителят записа серия от издънки и отпадна от сметките на треньора Станимир Стоилов.
Мъри е категоричен, че повече няма да разчита на Шелис, който също гледа към
изхода на "Герена". Той обаче има договор до лятото на
2023 година, след като през

юли акостира при "сините".
Според източници на
БЛИЦ, младежкият национал
на Кипър не е приел условията, предложени му от Наско Сираков за предстоящата
раздяла. Собственикът на
Левски бил бесен от поведението на играча и на мениджъра му, който го представлява. Въпреки всичко на "Герена" са оптимисти и вярват,
че през януари ще се разделят с 21-годишния кипърец. ç
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Контузиите в Левски
нямат край, след като
още един футболист ще
пропусне мачовете до
края на сезона. Става
въпрос за младия талант
Мартин Петков. 19годишният халф е поредният с контузия. Той е
бил гласен от Станимир
Стоилов за титуляр за

предстоящото гостуване
на Арда в Кърджали.
Припомняме, че при
нулевото равенство на
"Герена" срещу Ботев
(Враца) контузия получи
и най-голямата звезда на
Левски Георги Миланов.
С болежки са още Драган Михайлович и Радослав Цонев. ç
Двукратните европейски
шампионки на двойки жени
Габриела и Стефани Стоеви
се класираха за четвъртфиналите на турнира по
бадминтон от сериите
Супер 1000 в Бали
(Индонезия) с награден фонд
850 хиляди долара.
Българките, които
са пети поставени в схемата,
победиха без проблеми
във втория кръг Мън Еан Ли и
Чън Вън Яп от Малайзия
с 21:14, 21:15 за 35 минути.
В спор за място на полуфиналите сестри Стоеви
ще играят днес срещу
третите поставени Йонколфан
Кититаракул и Равинда
Прайонджай от Тайланд.

ßñíè ñà 11 îò
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Изиграха поредните осем
мача от 5-ия кръг в груповата фаза на Шампионската лига, които дадоха отговори на
множество въпроси. Така
преди последния кръг в груповата фаза, който ще се
проведе на 7 и 8 декември,
вече са ясни 11 от отборите, които ще вземат участие
в 1/8-финалите. Това са Байерн (Мюнхен), Ювентус, Ливърпул, Аякс, Манчестър
Юнайтед, Челси, Интер, Реал (Мадрид), Манчестър Сити, Пари Сен Жермен и Спортинг (Лисабон). В Лига Европа участие си осигуриха
Зенит, Шериф и Борусия
(Дортмунд).
Програмата започна с Бешикташ - Аякс и Интер - Шахтьор (Донецк). В тях фаворитите взеха своето. Италианският шампион победи с
2:0 и си осигури излизане
от група "D", след като в късния сблъсък от програмата
сензацията Шериф загуби домакинството си на Реал
(Мадрид) с 0:3.
Аякс пък стигна до обрат
с 2:1 в Истанбул и по този
начин си гарантира първото
място в група "С". Спортинг
(Лисабон) и Борусия (Дортмунд) излязоха в пряк сблъсък за второто място, като
германският тим допусна загуба с 1:3.
Манчестър Сити обърна у
дома ПСЖ с 2:1 и си гарантира първото място в група
''А''. Парижани също се класираха за 1/8-финалите. В
мега двубоят между Сити и
ПСЖ гостите поведоха в началото на втората част, когато Лионел Меси центрира,
топката се чукна в крак на
бранител и отиде в непокрития Килиан Мбапе (50),
който даде аванс на гостите.
Рахийм Стърлинг (63) изравни, а в 74-тата минута гостите изтърваха страхотна
възможност отново да вземат аванс. Неймар получи
топката от Анхел ди Мария,
финтира бранител на домакините и останал очи в очи
с Едерсон стреля, но покрай
дясната греда. Само 120 секунди по-късно Манчестър
Сити стигна до пълен обрат.
След центриране в наказателното поле на французите
Бернардо Силва намери непокрития Габриел Жезус
(76), който от близко разстояние матира Кейлор Навас
за 2:1. В другия мач от групата Брюж допусна поражение с 0:5 от РБ Лайпциг.
В група "В" Ливърпул надви с 2:0 Порто и се утвърди
на първото място. В другия
мач Милан изненада Атлетико
в Мадрид с 1:0. Така съдбата
на второто място в потока ще
се реши в последния кръг, когато Милан приема Ливърпул,
а Порто е домакин на Атлетико. В момента Порто е втори
с 5 точки пред Милан и Атлетико с 4. ç
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Тв програма - петък, 26 ноември
ÁÍÒ 1
05.15 Още от деня коментарно предаване/п/
05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва сутрешен блок с
Христина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу/п/
14.00 Малки истории
15.00 Когато сърцето зове тв филм /5
сезон, 7 епизод/
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Светът на жестовете
16.45 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана
Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня коментарно предаване
19.00 Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 Октопод тв филм /9 сезон, 4, последен епизод/ (12)
23.00 По света и у нас
23.30 Уинона Ърп тв филм /3 сезон, 8
епизод/ (14)
00.15 Светът и ние /п/
00.30 100% будни /п/
02.20 Култура.БГ /п/
03.15 По света и у нас /п от 20:00
часа/
04.00 Домът на вярата Чипровски манастир "Св. Иван Рилски"/2 част/
04.30 Когато сърцето зове тв филм /5
сезон, 7 епизод/п/

bTV
05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно предаване с водещи Златимир Йочев и
Биляна Гавазова
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.35 "Комиците и приятели"
13.10 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /
п./
13.50 "Доктор Чудо" - сериал, еп.38
14.55 Премиера: "Буря от любов" - сериал, с. 12 еп. 58
16.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,
с. 15
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично предаване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Татковци" - сериал, еп.
50
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.05 Премиера: "Опасно изкушение" сериал, еп. 93
21.00 "Фермата: Време за пробуждане" риалити, с. 7
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Татковци" /п./ - сериал, еп. 50
00.30 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 10 еп. 2
01.00 "Като на кино" - предаване за кино
01.10 "Столичани повече" - сериал, еп. 16
02.20 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Търговски център" - сериал, с. 15

bTV ACTION
05.00 "Чък" - сериал, с. 4 еп. 7
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Кибер-вселена" - сериал, с. 2 еп. 916
08.00 "Чък" - сериал, с. 4 еп. 7
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15
09.00 "Записът" - сериал, еп. 4, 5
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4
еп. 1
12.00 "Кодово име: Уиски Кавалер" - сериал, еп. 5
13.00 "Ще бъдеш моя" - трилър (тв филм,
Канада, 2016), режисьор Къртис
Крофърд, в ролите: Даниел Сейври,
Джеферсън Браун, Криста Морин,
Джон Кенсген и др.
15.00 "Чък" - сериал, с. 4 еп. 8
16.00 "Записът" - сериал, еп. 6
17.00 "Кодово име: Уиски Кавалер" - сериал, еп. 6
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4
еп. 2
19.00 Часът на супергероите (премиера):
"Супергърл" - сериал, с. 6 еп. 6
20.00 Екшън в 8: "Ел Чапо" - сериал, с. 3
еп. 9
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "То" - драма,
хорър (САЩ, 2017), режисьор Андрес Мушети, в ролите: Бил Скарсгард, Фин Улфхард, Хавиер Ботет,
Никълъс Хамилтън, Мегън Шарпантие, София Лилис и др. [16+]
00.30 "Ел Чапо" - сериал, с. 3 еп. 9
01.30 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4
еп. 2
02.30 "Супергърл" - сериал, с. 6 еп. 6
03.30 "Кодово име: Уиски Кавалер" - сериал, еп. 6
04.30 "Записът" - сериал, еп. 6

bTV COMEDY
05.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
06.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал, с.
13 еп. 9, 10
07.00 "Круд" - сериал
07.30 Премиера: "Тролчета: Купонът продължава" - сериал, анимация, еп.
14, 15
08.30 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
09.30 "Маркъс" /п./ - сериал
10.00 "Бетовен става известен" - комедия,
семеен (САЩ, 2008), режисьор Майк
Елиът, в ролите: Джонатан Силвърман, Дженифър Финиган, Мойзес
Ариас, Еди Грифин и др.
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ сериал
14.00 "Фитнес" /п./ - сериал
15.00 "Шитс Крийк" /п./ - сериал
16.00 "Маркъс" /п./ - сериал
16.30 "Приятели" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" вечерно токшоу
17.30 "Комиците и приятели" - комедийно
шоу (2019 есен)
18.00 "Приятели" - сериал, с. 8 еп. 1, 2
19.00 "Шитс Крийк" - сериал, с. 2 еп. 8, 9
20.00 "Гранд" - сериал, с. 3 еп. 1, 2
21.00 "Татковци" - сериал, еп. 45
22.00 Премиера: "Фитнес" - сериал, с. 4
еп. 1, 2
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,
с. 7 еп. 2, 3
00.00 "Бетовен става известен" /п./ комедия, семеен (САЩ, 2008)
02.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /
п./
03.30 "Комиците и приятели" - комедийно
шоу (2019 есен)
04.00 "Шитс Крийк" /п./ - сериал
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bTV Cinema, 23.30 "Мрежа от лъжи" - екшън,
трилър (САЩ, 2008), режисьор редли Скот,
в ролите: Леонардо ДиКаприо, Ръсел Кроу,
Марк Стронг, Голшифтех Фарахани, Оскар
Айзък, Майкъл Гастон и др.
12.00 "Съли: Чудото на Хъдсън" - драма,
биографичен (САЩ, 2016), режисьор Клинт Истууд, в ролите: Том
Ханкс, Ерън Екхарт, Отъм Рийсър,
Анна Гън, Лора Лини, Сам Хънтингтън, Джеф Коубър, Джери Ферара,
Крис Бауър и др.
13.45 "Обич" - драма, романтичен, биографичен (Великобритания, САЩ,
2016), режисьор Джеф Никълс, в
ролите: Рут Нега, Джоуел Еджъртън,
Уил Далтън, Шарън Блекууд, Кристофър Ман, Майк Шифлет, Мартон
Чокаш, Майкъл Шанън и др.
16.15 "Звездни каубои" - приключенски,
трилър (САЩ, Австралия, 2000),
режисьор Клинт Истууд, в ролите:
Клинт Истууд, Томи Лий Джоунс,
Доналд Съдърланд, Джеймс Гарнър,
Джеймс Кромуел, Марша Гей Хардън и др.
18.45 "Планината помежду ни" - приключенски, драма, романтичен (САЩ,
2017), режисьор Хани Абу-Асад, в
ролите: Идрис Елба, Кейт Бланшет,
Дърмът Мълроуни, Бо Бриджис, Лусия Уолтърс, Уалид Зейтър и др.
20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Код: Олимп" - екшън, трилър (САЩ,
България, 2013), режисьор Антоан
Фукуа, в ролите: Джерард Бътлър,
Ерън Екхарт, Морган Фрийман, Дилън Макдърмът, Анджела Басет, Мелиса Лио, Ашли Джъд и др.
23.30 "Мрежа от лъжи" - екшън, трилър
(САЩ, 2008), режисьор редли Скот,
в ролите: Леонардо ДиКаприо, Ръсел Кроу, Марк Стронг, Голшифтех
Фарахани, Оскар Айзък, Майкъл Гастон и др. [16+]
02.00 "Малки бъркотии" - романтичен, драма (Великобритания, 2014), режисьор Алън Рикман, в ролите: Кейт
Уинслет, Алън Рикман, Стенли Тучи,
Матиас Схунартс, Ейдриън Скарбъръ, Дженифър Ийли и др.
04.15 "Стая на загадките" - хорър, трилър
(САЩ, 2017), режисьор Пол Уърник, в ролите: Евън Уилямс, Анабел
Стивънсън, Елизабет Хауър, Дан
Джей Джонсън и др. [16+]

bTV Cinema
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06.00 "Революция Z" /п./ - сериал, еп.7, 8
08.00 "Сам вкъщи 4" - комедия, семеен
(САЩ, 2002), режисьор Род Даниел, в ролите: Майкъл Уайнбърг,
Джоана Гоинг, Джейсън Бегей, Френч
Стюарт, Миси Пайл, Клеър Кери,
Барбара Бабкок, Лиса Кинг и др.
09.45 "На фокус" - рубрика
10.00 "Революция Z" - сериал, еп. 9, 10

05.15 "Пожарникарите от Чикаго" - сериал, сезон 7 /п/
06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Черно-бяла любов" (премиера) сериен филм
13.30 "Неразделни" (премиера) - сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сери-

Променливо
Днес облачността ще се увеличи, а температурите слабо ще се
повишат, по-чувствително дневните стойности в източните райони.
Вятърът ще се ориентира от юг, а по-късно - от югозапад. Максималните температури ще бъдат от 7-8 градуса на северозапад и
по част от високите полета в западната част на страната до 14-15
градуса в източните райони. Дъжд преди обяд ще превали на
отделни места в западната част на страната, а около и след обяд
- на изток и югоизток.
В събота ще духа слаб вятър от юг. Минималните температури
ще са от 3 до 10 градуса, а дневните - от 10 градуса на запад до
около 16 в източните райони и Предбалкана. Облачността ще се
увеличава и след обяд ще бъде значителна.
През нощта срещу неделя дъжд ще завали над планините в
Южна България, а сутрин и преди обед в неделния ден - над
Източна България. На места там валежите ще бъдат значителни, но
в следобедните часове ще спират временно навсякъде. Вятърът ще
бъде слаб, от югозапад. Минималните температури ще останат от
4 до 9 градуса, а дневните от 11 до 16.

ен филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично
шоу
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен
филм
18.00 "Семейни войни" (премиера) - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна емисия
20.00 "All Inclusive" (премиера) - сериал,
сезон 4
21.00 "Игри на волята: България" (премиера) - риалити, сезон 3
22.30 "Братя" (премиера) - сериал, сезон
3
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Престъпни намерения" - сериал,
сезон 7
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериал, сезон 7
01.30 "Нюанси синьо" - сериал, сезон 3
02.30 "Сияйна луна" - сериал

Êèíî Íîâà
05.50 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 5 /п/
06.45 "Лято в Майорка" - романтичен
филм с уч. на Катарина МюлерЕлмау, Кристоф Орт, Грегори Валдис, Ева Крил и др. /п/
08.45 "Лято във Виетнам" - романтичен
филм с уч. на Инес Бьорг Дейвид,
Николай Кински, Петер Прагер, Мегън Гей и др., II част
11.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 6, 2 епизода
12.50 "Да поговорим за любовта" - романтична комедия с уч. на Хедър
Морис, Джонатан Бенет, Тери Поло,
Оскар Нунез и др. /п/
14.40 "Мис Слоун" - трилър с уч. на
Джесика Частейн, Марк Стронг,
Джон Литгоу, Джейк Лейси, Алисън
Пил, Сам Уотърстоун и др. /п/
17.30 "S.W.A.T.- Специален отряд" - екшън с уч. на Самюел Джаксън,
Колин Фарел, Мишел Родригес, Ел
Ел Кул Джей, Джеръми Ренър, Оливър Мартинес и др. /п/
20.00 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 5
21.00 "Голямата плячка" - приключенски
екшън с уч. на Самюъл Джаксън,
Рей Стивънсън, Джим Броудбент,
Фелисити Хъфман, Тед Ливайн и др.
22.45 "От местопрестъплението: Маями" сериал, сезон 5 /п/
23.40 "Командна стая" - драма с уч. на
Присила Ширър, Ти Си Столингс,
Карън Абъркромби и др.
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. Амил. "Нали".
"Иконата". Адипоза. Ав. Майорана. Ех. Нава. "Има".
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Ðóñåíñêàòà
îïåðà ïðåäñòàâÿ
ïðåìèåðíî
ìþçèêúëà „Êîé å
Ãîëåìàíîâ“
Русенската опера ще
представи премиерата
на мюзикъла "Кой е Големанов" на 30 ноември в зала "Филхармония" в крайдунавския
град. Режисьорът е
Сребрина Соколова.
"Истините и темите, които се засягат в спектакъла, са много сериозни и важни. Идеята е
да се покаже Големановщината в политиката и в нашия живот. Не
е нужно да я търсим
дълго време. Целта е да
я разпознаваме. Големановщина има и извън
България", обясни Соколова. Постановката е на
починалия наскоро
проф. Светозар Донев,
като спектакълът ще бъде посветен на него.
Текст - Иво Сиромахов,
диригент е Владимир
Бошнаков. ç

„Áàë ñ ìàñêè“ îòêðèâà Ôåñòèâàëà íà
îïåðíîòî è áàëåòíîòî èçêóñòâî 2021
Днес се открива
51-вото издание на
Фестивала за оперно и балетно изкуство (ФОБИ) в Стара
Загора. Културният
форум, който събира
оперния елит от 26
ноември до 10
декември, е организиран при спазване
на всички противоепидемични мерки.
Фестивалът е
посветен на 100
години от създаването на Държавна
музикална академия
"Проф. Панчо Владигеров", 125 години от
рождението на
Петко Стайнов, 80
години от рождението на проф. Александър Йосифов и
Евдокия ЗдравковаХорозова и 90-ата
годишнина на маестро Борислав Иванов. Директор на

операта е Огнян
Драганов.
Премиерата на
операта "Бал с маски" от Дж. Верди е
на 26 и 27 ноември откриване на фестивала. Представлението се посвещава на
80-ата годишнина на
Евдокия ЗдравковаХорозова, дългогоди-

шен солист на
Старозагорската
опера.
В двата премиерни спектакъла
зрителите ще се
насладят на изкуството на блестящи
солисти в главните
роли. На 26 ноември
в ролята на Рикардо
ще се изяви тенорът

Ивайло Михайлов,
който е направил
дебюта си в Сполето, Италия, а сега
ще пее за първи път
в тази роля на
българска сцена. В
ролята на Амелия
дебютира сопраното
Русалина Мочукова.
Ролята на Ренато
ще изпълни Алексан-

Пимен Зограф е
български зограф,
храмостроител и
книжовник. Един от
9-те софийски светци. Роден е в София
около 1540 г. Рожденото му име е
Павел. Родителите
му го дали да се учи
на писмо, иконопис,
църковно пение и
светото писание при
зографския йеромонах Тома, който
служел в древната
градска църква "Св.
Великомъченик
Георги". Пребивавал
е повече от 40
години като монах
на Света гора. След
това се връща като
духовен водач и с
негова помощ да
построени около 300

църкви. Собственоръчно ги е украсявал със стенописи.
Между тях са Черепишкият и Суходолският манастир.
Години наред
св. Пимен обикалял

българските земи,
проповядвал, строил и обновявал
храмове и манастири, като ги украсявал със стенописи.
Първо в София и
нейните околности,

след това бил в
Южна България и
Бачковския манастир. Обиколил и
цяла Северна България, където посетил
Видин, Силистра и
други градове.

Името на Пимен
Зограф се среща в
ктиторски надпис на
Суходолския манастир в Западна
Стара планина, в
района на градовете Зайчар и Княжевац - в пределите
на Сърбия. Надписът гласи: "С изволението на Отца и с
помагането на Сина
и изпълнението на
Св. Духа изписа се
този храм "Рождество Богородично"
започна се през
месец юли и се
завърши през
месец август при
настойника йеромонах Пимен в лето
7113 (1606 г.) Вукомир и Павел ктитори". ç

Íåïîêàçâàíè åêñïîíàòè íà ãîëåìèòå
„Ìîäåðíèñòè íà ÕÕ âåê“
Галерия Vivacom Art Hall
"Оборище 5" отбелязва своята 10-годишнина с официалното откриване на изложба, посветена на големите
"Модернисти на XX век" Пикасо, Шагал, Дали, Миро, Матис и Фернан Леже.
На 1 декември от 18.30 ч. в
Салонната зала на Галерията, а колекционери и посетители ще могат да се
насладят на експозицията
до 22 декември.
Ще бъдат представени:
14 нови и непоказвани експонати на Пабло Пикасо
от серията "Carnet de la
C a l i f o r n i e " (портфолио,
включващо 25 литографии,

от изданието 500, отпечатано от ателие Mourlot, Париж) и "Коридите". Творби
на Салвадор Дали от серията Библия Сакра, която
съдържа текста на Библията със 105 цветни литографии - смесена техника,
създадени през 1963 г. 1964 г. Това е най-голямата
публикувана серия с илюстрации на автора, издадена е от Ридзоли едишънс Милано, Италия.
Произведения на Марк
Шагал от Библейската му
серия, създадена през
1960 г., една от най-емоционалните му серии. Портфолиото включва общо 24



Íàâúðøâàò ñå 400 ãîäèíè îò óñïåíèåòî íà ñâ. Ïèìåí Çîãðàôñêè

дър Крунев, Оскар
ще бъде Емилия
Иванова, а мистериозната Улрика Даниела Дякова. На
27 ноември двама
румънци гостуват в
новата постановкав ролята на Рикардо
ще видим тенора
Адриан Думитру, а в
ролята на Ренато
баритона с международно признание
Йонуц Паску. Амелия
е Йоана Железчева,
"Оскар" - Емилия
Иванова, а в ролята
на Улрика ще дебютира Даниела Нинева. Участват още солистите Валери Турманов, Александър
Марулев, Евгений
Арабаджиев, Игнат
Желев, Живко Добрев, Костадин Якшев, хор, оркестър
на Държавна операСтара Загора. ç

Íàêðàòêî

Завръща се Софийският
международен
литературен фестивал
Софийският международен литературен фестивал ще се проведе от 7 до 12 декември онлайн. Изданието на няма строг
географски фокус: акцентът му е върху актуални писателски гласове от Европа.
Проследяват се не просто тенденциите в литературата на континента, но и въпросите, които
авторите поставят, рефлексиите им върху света от вчера, днес
и утре, опитите им за отстояване на европейски ценности. Тревогите, рецептите за справяне
с кризите. Няма да бъде подмината и темата с пандемията и
екзистенциалните промени, които тя предизвика. И всичко това, с идеята, че именно литературата е тази, която подпомага
диалога, разбирането, хармония
в различията. Всички събития
ще се стриймврат във фейсбук
страницата на фестивала на адрес: https://www.facebook.com/
sofialiteraryfest/

Роман Федчук с цигулка
„Гуарнери“ отново
във Варна

цветни литографии, илюстриращи сцена от старозаветен текст. Сред тях попадат "Изгонването на

Адам и Ева от Райската
градина", "Молитвата на
Йов". Нови творби на Хуан Миро и Матис. ç

В рамките на XXII Коледен музикален фестивал - Варна 2021,
на 2 декември, 19.00 ч., в операта, почитателите отново ще
се докоснат до съвършенството на виртуозния цигулар Роман Федчук. Брилянтният звук
е на неговата уникална цигулка
"Гуарнери". Концертът е под диригентството на проф. Николета Конти, с която той изнесе
концерт в Българския културен
институт Haus Wittgenstein във
Виена. Програмата включва, освен Концерт за цигулка и оркестър от Йоханес Брамс, също
Увертюра от операта "Сватбата
на Фигаро" от В. А. Моцарт и
Симфония №4 от Менделсон.
Събитието е част от българско
турне 2021 на Роман Федчук.

