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Австрия се обяви официално против присъединяването на България
и Румъния към Шенген, а Нидерландия подкрепи Румъния, съобщи
дипломатически източник от Съвета на ЕС. Хърватия ще бъде членка
на Шенгенското пространство. Това е станало по време на дискусиите на
министрите на правосъдието и вътрешните работи в Брюксел. Резулта-
тът от вота бе предрешен, след като стана ясно, че Австрия твърдо ще
гласува против присъединяването на България. ç
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Красимир Балъков е ва-
риант за треньор на Бо-
тев (Пд). Легендарният
футболист на Етър, Спор-
тинг, Щутгарт и национал-
ния отбор на България
дори бил сред фаворити-
те на собствениците на
"жълто-черния" клуб.
Очаква се с Балъков да
се проведат преговори и
при успех да бъде обявен
за новия наставник на
"канарчетата" в края на
другата седмица. Като
други варианти се спрягат
бившият наставник на
Лудогорец Георги Дермен-
джиев, Любослав Пенев,
който може да напусне
ЦСКА 1948, Стамен Бел-
чев, сърбинът Неманя
Милованович, водещ дуб-
лиращия тим на "жълто-
черните" и наставникът
на руския Виста, хървати-
нът Домагой Косич. ç9
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Китайският президент
Си Дзинпин се срещна с
влиятелния престолона-
следник на Саудитска
Арабия в четвъртък,
предава АФП. Споразуме-
ния за около 30 млрд.
долара се очакваше да
бъдат подписани вчера.
Си Дзинпин, който
пристигна Рияд в сряда,
беше посрещнат с ръ-
костискане от 37-годиш-
ния престолонаследник
принц Мохамед бин Сал-
ман в двореца "Ямама".
Официалната саудитска
информационна агенция
не дава подробности, но
посочва, че търговията
между Китай и Саудитска
Арабия възлиза на 304
млрд. саудитски риала
(80 млрд. долара) през
2021 г. и 103 млрд. сау-
дитски риала (27 млрд.
долара) през третото
тримесечие на 2022 г.
Престолонаследникът
принц Мохамед вижда
Китай като важен парт-
ньор в своята широкооб-
хватна програма "Визия
2030", като търси учас-
тието на китайски фирми
в амбициозни мегапроек-
ти, предназначени да
диверсифицират икономи-
ката. ç

промени в Кодекса на труда депутатите
увеличиха вчера на първо четене мини-
малната заплата на 850 лева. Това се
случи по предложение на БСП и бе
гласувана със 175 гласа "за" и 3 "въз-
държал се" (2 от ГЕРБ-СДС и 1 от ДБ).
Увеличението е безпрецедентно голямо и
е почти 20 процента, при положение че
сега минималната заплата е 710 лв.

става 850 лева

През третото три-
месечие на 2022 г.
доходът на домакинст-
вата за 67,3% от
лицата е останал без
промяна спрямо
последните 12 месеца,
показва последно
проучване на Нацио-
налния статистически
институт (НСИ). Този
дял намалява с повече
от 5 процентни пункта
спрямо предходните
две тримесечия, но
все още е значителен,
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отбелязва НСИ.
В същото време

делът на лицата,
изпитващи затрудне-
ния да покриват
всекидневните си
разходи, остава
относително висока -
над 75%.

Основните причи-
ни за увеличение на
доходите на 27% от
българите и през
трите тримесечия са
увеличение на пенси-
ите, на социалните

помощи и индексира-
не на заплатите.

В същото време
намаление на доходи-
те за последните 12
месеца са посочили
4,8% от анкетираните
лица.

С известни затруд-
нения са 38,5% от
лицата, 28,3% от тях
определят покриване-
то на всекиедневните
разходи като трудно, а
10,8% - като много
трудно.

Относително лесно
могат да покрият
ежедневните си разхо-
ди през третото три-
месечие 18,1% от
лицата, а едва 4,3%
не изпитват никакви
затруднения.

а днешният 9 де-
кември Стефан
Данаилов щеше да
навърши 80 години.

Той бе Народен артист -
и като най-младия, но
утвърден носител на най-
престижното в гилдията
звание, но преди всичко
като любимец и идол на
поколения българи,
гледали го в над 150
незабравими роли в
български и чуждестранни
филми в киното и телеви-
зията, в театрални
постановки.

Смелия герой от
антифашистката съпроти-
ва; българския княз и
държавник; чаровния
мъжкар и покорител на
женски сърца; италианс-
кия гангстерски бос;
Шекспировия или Чеховия
герой; младежа или
стареца - всичко това
Стефан Данаилов можеше
да изиграе без усилие,
максимално истински и
естествен, с блестящ
талант, чар и жизнера-
дост. Защото в себе си
носеше едновременно и в
прекрасен синхрон както
българската душа, така и
европейския финес!

Стефан Данаилов бе
човек, на когото имаше
за какво да се завижда -
талант, красота, популяр-
ност. Но обективно
погледнато - той бе човек
без врагове, защото в
целия си живот е останал
преди всичко. Добрият
човек, "нашият Ламбо" -
честен, с широка душа, с
весел нрав и добро
сърце, открит, отзивчив и
удивително щедър към
другите, обичан от
колегите, които ценят
Божия дар на таланта му,
обожаван от студентите,
на които бе наставник в
тайните и майсторлъка на
актьорската игра, но
преди всичко бе "Мастъ-
ра" - техния искрен
приятел и мъдър по-голям
брат.

Ïî ïðåäëîæåíèå íà ÁÑÏ
âúçíàãðàæäåíèåòî áå
îáâúðçàíî ñ ðàçìåðà íà
ñðåäíàòà çà ñòðàíàòà
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Минималната работна заплата за

следващата календарна година да се
определя до 31 октомври на настоящата
година и в размер не по-малък от 50 на
сто от брутната средна заплата за стра-
ната за периода от дванайсетте месеца,
предхождащи определянето й, гласи
одобреният на първо четене законопро-
ект на БСП.

75% òðóäíî
ñâúðçâàò
äâàòà êðàÿ,
ñî÷àò äàííè
íà ñòàòè-
ñòèêàòà
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Д-р Теофан
ГЕРМАНОВ

В деня, в който българските студенти празнуват - 8 декември, министър-председателят Гълъб Донев посрещна в Министерския
съвет студенти от Клуб "Публична администрация" към Философския факултет на Софийския университет "Св. Климент Охрид-
ски". Премиерът участва заедно със студентите в симулация на заседание на Министерския съвет и отговори на техните въпроси
за управлението и развитието на държавата.                                                                  Снимка Министерски съвет



ÁÚËÃÀÐÈß 9.12.2022
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

2

БСП и "Демократична
България" проведоха
срещи в Народното съб-
рание с кандидат за
министър-председател на
ГЕРБ проф. Николай
Габровски, на които
заявиха, че няма да
подкрепят проектоправи-
телство, предложено от
него.

"Няма как да подкре-
пим правителство с вашия
мандат. Но искаме да
изразим нашето уваже-
ние, че човек като вас се
е съгласил да инвестира
целия си социален и
професионален капитал,
за да помогне на полити-
ческата система да над-
могне своите различия.
Това е нещо, което трябва
да бъде адмирирано и
уважено", заяви Христо
Иванов. Той изрично
подчерта - макар и ДБ да
са категорични, че ще

ÁÑÏ è ÄÁ îòêàçàõà ïîäêðåïà
íà ïðîô. Íèêîëàé Ãàáðîâñêè

на ГЕРБ няма да бъдат
политически лица от
партията. Това каза депу-
татът от ГЕРБ Делян
Добрев в студиото на
"Здравей, България" по
"Нова телевизия".

"Ние правим всички
усилия. Не искат Борисов
за премиер, нито някоя
партийна фигура. Проф.
Габровски е кандидат за
премиер и министрите ще
бъдат от неговия ранг.
Няма да има политически
лица от ГЕРБ сред тях.
Ако не го подкрепят - не
знам какво искат другите
партии", каза Добрев.ç

В последните три месеца Бъл-
гария е отнела 12 златни пас-
порта, за други пет процедурата
е в ход, каза пред БТА Зарков и
добави, че въпросът за тези пас-
порти е бил повдигнат на днеш-

ното заседание на подкомисия-
та в Брюксел.

Зарков уточни, че България
досега е издала "малко над 120
такива паспорта".

Проверката на ДАНС за все-
ки един продължава, заяви още
Зарков и добави: "Министерст-
вото на правосъдието демонст-

Îòíåòè ñà 12 îò íàä
120 "çëàòíè ïàñïîðòè"

Персоналът напуска
тубдиспансера във
Варна
Специализираната болница за
пневмофтизиатрични заболявания
във Варна днес остана без
електричество за два часа. Това
заяви пред БНР доц. Христо
Ганчев, управител на лечебното
заведение. По думите му
спирането на тока е предупреди-
телно. Той поясни, че през
следващата седмица болницата
ще остане без ток за 4 часа.
Причината за това е натрупаният
дълг към" Енерго-Про" в размер
на 80 хиляди лева. Доцент Ганчев
уточни, че заедно с персонала
напускат лечебното заведение.
Заради натрупаните дългове
вървим към закриване на 95-
годишна болница, допълни
медикът.

Заместник на
Фандъкова си тръгва от
"Московска" 33
Заместник-кметът на София по
финансите и здравеопазването
Дончо Барбалов ще поеме
ръководството на направление
"Транспорт" в Столичната община,
след като Кристиан Кръстев е
депозирал вчера молбата си за
освобождаване от поста. Кръстев
е обявил, че напуска "Московска"
33 по лични причини.  Напуска-
нето на Кръстев съвпадна с
дългоочакваното пускане в
експлоатация на част от трамвай-
ната линия  №5. Ремонтът на
линията и забавянето й бяха
обект на критика.

По-достъпни бригади в
САЩ за българските
студенти
През 2023 г. няма да има
ограничения в броя на български-
те студенти, които могат да се
явят на интервю за J1 виза и да
заминат на бригада в САЩ по
програмата Work and Travel. Това е
станало ясно на среща в
американското посолство у нас,
проведена през седмицата,
съобщиха за БТА от "Интеграл" -
член на Асоциацията на агенциите
за международен културен обмен
със САЩ. По време на пандемията
от КОВИД-19 пътуването на
български студенти беше затрудне-
но, както поради строгите
изисквания за достъп в страната,
така и заради намаления админис-
тративен капацитет за обработка
на подадените документи.

ÏÎÊÀÍÀ
От 8 до 30 декември
в Руския дом в София

ще бъде открита изложба,
посветена на

70-ãîäèøíèíàòà íà
Ïîäâîðèåòî íà

Ïàòðèàðõà íà Ìîñêâà
è öÿëà Ðóñèÿ â Ñîôèÿ,

разположено в любимия за всички
храм "Св. Николай Мирликийски
Чудотворец". Изложбата ще разкаже
за историята на формирането на
руската православна общност в
София и нейния духовен водач отец
Серафим Богучарски, за значими
събития в живота на Подворието
през 70-те години на неговото
съществуване. Тържественото
откриване на из-ложбата ще се
състои на 8 декември от 18.00 ч.,
входът е свободен.

Äåëÿí Äîáðåâ îáÿâè,
÷å ìèíèñòðèòå
â ïðîåêòîêàáèíåòà íà ÃÅÐÁ
íÿìà äà ñà ïàðòèéöè

Ìèíèìàëíàòà çàïëàòà ñòàâà 850 ëåâà
Oт стр. 1

Целта на законопроекта спо-
ред вносителите е своевремен-
но обвързване на размера на ми-
нималната работна заплата с ре-
ферентните стойности по дирек-
тивата на ЕП и на Съвета относ-
но адекватните минимални ра-
ботни заплати в ЕС в условията
на висока инфлация, ниски до-
ходи и непрекъснато растящи
разходи на живот, съобщи БТА.

Георги Гьоков от левицата
припомни, че от доста години се
работи за механизъм, който да
осигури автоматизъм при опре-
делянето на минималната работ-
на заплата с отчитане на проме-
нящите се условия и без субек-
тивни решения. В тази връзка е
внесен и техният законопроект,
който ще гарантира постоянство
и предвидимост за гражданите и

Правителството трябва да
вкара в действие новата мярка
още тази година, за да може ми-
нималната заплата за 2023 г. да
се увеличи до предписания от
парламента размер. С промени-
те в кодекса същият принцип ще
се прилага оттук нататък за вся-
ка календарна година.

Съпредседателят на "Продъл-
жаваме промяната" Кирил Пет-
ков заяви, че парламентарната
група ще подкрепи текстовете,
тъй като вдигането на минимал-
ната заплата е сред 16-те прио-
ритета на ПП. Той добави, че меж-
ду двете четения ще предложат
минималната заплата да е 50%
от средната, изчислена на база-
та на последните шест месеца.
По думите му така доходите ще
са по-справедливи, особено в ус-
ловия на инфлация.ç

рира, че когато дойдат достатъч-
но ясни данни, не се колебаем
въобще да изпратим предложе-
ние до президента да им бъде
отнето гражданството".

Той добави, че след като бя-
ха приети законови промени в
предишното Народно събрание,
сега като министър на правосъ-
дието подписва искания за от-
немане на гражданство, защото
е било установено, че инвести-
циите, които са били направени,
за да се получи, се оказват не-
съществуващи.ç

останат опозиция на ГЕРБ
в настоящото Народно
събрание, ще бъдат конст-
руктивни по теми, които
покриват общите между
двете партии приоритети.

"Благодарим ви за
поканата. Тук сме от
уважение към вас, за да
ви кажем три изречения.
Приемете нашите уваже-
ния като личност и профе-
сионалист, ние няма да
подкрепим правителство,
оглавявано от вас като
кандидат за министър-
председател, тъй като
това за нас е правителст-
во на ГЕРБ", заяви лиде-
рът на левицата Корнелия
Нинова. "Уважаваме
вашата амбиция, но ние
няма да подкрепим този
мандат. Има възможност
за втория и за третия.
Споделяме позицията ви,
че България има нужда от
стабилност и работещ

парламент и кабинет.
Пожелавам ви в следва-
щите разговори да срещ-
нете разбиране", каза в
края на срещата Нинова.
Ние няма да подкрепим
този мандат, повтори тя.

"Радикализация на
разговора е стигнала
крайна степен, който го
прави непродуктивен",
каза проф. Габровски.
Надявам се да намерим
начин напрежението да
бъде намалено, каза още
той. Според него нови
избори ще задълбочат
кризата.

Министрите в кабинет

Проф. Габровски участва в срещите в обкръжението на Томислав Дончев
и Десислава Атанасова от ГЕРБ

Над 250 души са задържани
при акцията срещу наркоразп-
ространението, която получи ко-
довото име "Бяло". Това съобщи
вчера главният секретар на МВР
Петър Тодоров.  Разбити са бли-
зо десет лаборатории.

МВР съобщи, че над 3000
служители на полицията, жандар-
мерията и "Гранична полиция"
участват в започналата акция. Ус-
тановени са престъпления, свър-
зани с притежание и разпрост-
ранение на наркотични вещест-
ва, както и шофиране под въз-
действието на дрога.

Íàä 250 çàäúðæàíè
ïðè îïåðàöèÿ "Áÿëî"

По повод другата акция, за-
почнала вчера, срещу каналджий-
ството, Тодоров посочи, че тя
върви съвместно с Европол и е
насочена срещу група за трафик
на нелегални мигранти. Наблю-
даваме тази група от шест месе-
ца, каза главният секретар. За-
държани са десет криминално
проявени.

При обиските са били кон-
фискувани големи суми пари и
много сим карти. Според източ-
ниците на БНР целта на акцията
е задържането на "сериозна ор-
ганизирана престъпна група".ç

Всички парламентарни групи бяха съгласни да се увеличи минималната
заплата, но имаха различия относно въздействието на мярката върху

сивата икономика


Íàêðàòêî

за бизнеса, и ще отстрани опас-
ността от "замразяване" за оп-
ределени периоди на нейния раз-
мер. В края на ноември зако-
нопроектът мина с пълно мно-

зинство на първо четене в Ко-
мисията по труда, социалната и
демографската политика. Няма
финансова обосновка към про-
екта.
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тира Маринов.
Той изказа мнението

си и за кандидата на
ГЕРБ за премиер. "Г-н
Габровски има преиму-
щество. Той е великоле-
пен лекар, добър мени-
джър на болница, популя-
рен, авторитетен човек.
На някои места по света
такива хора, влизайки в
политиката, й дават нов
живот. За нещастие, у
нас още е рано за това,
като виждате менажерия-
та, която се вихри в НС.
Трябва да се изчака, да
се види този човек какви
кандидати за министри и
програма ще предложи.
Те сега казват "Не може,
защото той е издигнат от
ГЕРБ". По тази логика
много дълго няма да
имаме правителство,
докато не се появи нещо
съвсем ново", обясни
Маринов.

Александър Маринов
коментира и шансовете

Âòîðè ïðîâàë: Ïðåêðàòèõà è ïîðú÷êàòà
çà ìåäèöèíñêè õåëèêîïòåð íà ëèçèíã

Половин месец след като
Здравното министерство прекра-
ти обществената поръчка за ку-
пуване на 6 медицински хеликоп-
тера, за да създаде система за
спешна медицинска помощ по
въздух (HEMS), се провали и про-
цедурата хеликоптер на "сух ли-
зинг" (наем), съобщи "Актуално".
Втората бе обявена на 14 октом-
ври от специално създаденото
държавно дружество "България
Хели мед сървиз" с прогнозна
стойност 1 756 004 евро без
ДДС. До изтичането на крайния

Ïðîô. Àëåêñàíäúð Ìàðèíîâ:
Òåçè ìîì÷åòà Ïåòêîâ/Âàñèëåâ ñè èçïóñêàò
íåðâèòå è ñå äúðæàò àðîãàíòíî
Ñëóæåáíîòî ïðàâèòåëñòâî å íàâàêñàëî
åäíî ÷óâñòâèòåëíî èçîñòàâàíå îò
ïîñëåäíèòå 8 - 9 ìåñåöà, êàòåãîðè÷åí
å ïîëèòîëîãúò è ïðåäñåäàòåë íà
Ñòðàòåãè÷åñêèÿ ñúâåò êúì ïðåçèäåíòà

най-късно в началото на
2022 г.", поясни съветни-
кът на Гълъб Донев.

И обясни, че корупци-
ята не присъства в техни-
ческите критерии за
Шенген. "Това е грешка
на българското управле-
ние преди 10 години, че
се съгласи да бъдат
включени политически
критерии, които не при-
състват в автентичните
шенгенски. Лошото е, че
се злоупотребява с тази
тема за вътрешно полити-
чески цели. Говорят се
груби неистини. Тези хора
не вредят на служебното
правителство или на
президента, а на българс-
ките граждани", категори-
чен е Маринов.ç

срок не е била подадена нито ед-
на оферта. Това е причината из-
пълнителният директор на дру-
жеството Георги Гвоздейков да
прекрати процедурата.

Така планът на правителство-
то "Петков" до края на годината
да имаме поне един медицински
хеликоптер, с който да се транс-
портират спешни пациенти, уда-
ри на камък. Припомняме, че го-
лямата поръчка за покупка на 6
въздушни линейки с необходимо-
то оборудване беше с максимал-
на стойност от 102 589 827,80
лева без ДДС, но единственият
кандидат - италианската компа-
ния Leonardo S.p.A. предложи 123

През последните
месеци ръководителите на
"Продължаваме промяна-
та" преминаха всякакви
граници".

Това заяви пред "Нова
ТВ" проф. Александър
Маринов, съветник на
служебния премиер Гълъб
Донев и председател на
Стратегическия съвет към
президента Румен Радев.

"Въпрос на елементар-
но човешка почтеност и
възпитание. Да лъжеш
откровено, както тази
измислица, че едва ли не
Радев редовно се среща
с Борисов… Това е една
долнопробна лъжа. Това,
че е изречена с мъжест-
вено истеричен тон, не
променя нещата. Това е
лъжа, както и всички
други неща, които бяха
изговорени тези дни - за
танца на гълъба и т. н.
Тези момчета просто си
изпускат нервите и се
държат арогантно", комен-


Íà òîçè äåí

Събития
 536 г. - Византийският ге-
нерал Велизарий превзема
Рим и прогонва племето ост-
готи от пределите на Италия.
 1738 г. - Управата на пол-
ския град Вроцлав прогонва
евреите от града.
 1927 г. - Подписано е спо-
годбата Моллов - Кафанда-
рис за размяна на население
между България и Гърция.
 1953 г. - Американската
компания "Дженерал Елект-
рик" уволнява всички свои ра-
ботници и служещи с кому-
нистически убеждения.
 1967 г. - Николае Чаушес-
ку става държавен глава на
Румъния.
 1990 г. - Лех Валенса пе-
чели изборите за президент
на Полша.
Родени
 1835 г. - Николай Павло-
вич, български художник
 1886 г. - Райко Даскалов,
български политик и държав-
ник
 1895 г. - Долорес Ибару-
ри, испанска комунистическа
лидерка
 1909 г. - Дъглас Феърбанкс-
младши, американски актьор
 1916 г. - Кърк Дъглас, аме-
рикански актьор
 1929 г. - Джон Касавитис,
американски режисьор, ак-
тьор и сценарист
 1934 г. - Джуди Денч, бри-
танска актриса
 1942 г. - Стефан Данаилов,
български актьор и политик
 1953 г. - Джон Малкович,
американски актьор
 1961 г. - Костадин Паска-
лев, български политик, кмет
с 3 мандата на Благоевград
от 1995-2002 и от 2007 -
2011 г. вицепремиер и реги-
онален министър от 2001 -
2002 г., депутат от БСП. Нас-
тоящ член на НС на БСП
Починали
 1641 г. - Антонис ван Дайк,
фламандски художник
 1943 г. - Никола Парапу-
нов, български антифашист
 1955 г. - Адриана Будевс-
ка, българска актриса
 1996 г. - Начо Папазов,
български политик, първи сек-
ретар на Софийския ГК на
БКП, министър на просветата
и културата, секретар на ЦК
на БКП, посланик в Япония,
председател на Комитета за
наука и технически прогрес
от 1971 - 1984 г., на Об-
щонародния комитет за
българо-съветска дружба от
1977 - 1990 г.

ни за членство в Шенген.
"Неоправдано е да се
говори за провал. Имаме
положително становище
на ЕК, ЕП и две държави,
които са против, при
положение че едната не
е съгласна въобще с този
механизъм, а не конкрет-
но с това България да не
влезе", смята той.

По думите му служеб-
ното правителство е
наваксало едно чувстви-
телно изоставяне от
последните 8 - 9 месеца.
"Има и фрапиращи факти.
Ето сега се наложи
кабинетът да приеме
Годишния план за реали-
зация на стратегията за
управление на границата.
Той трябваше да е приет

363 956 без ДДС. Намерението
при тази поръчка бе единият да
бъде получен до 1 декември
2023 г., а останалите - до края
на април 2026 г.

Целта на втората поръчка пък
беше освен страната ни да има
поне една въздушна линейка, да
се осигури хеликоптер, с който
държавното дружество "България
хели мед сървиз" да бъде ли-
цензирано като оператор за ме-
дицински транспорт. В общест-
вената поръчка имаше изисква-
не за осигуряване на техничес-
ко обслужване, обучения на ле-
тателния състав и на инструк-
тор за работа с медицинското

оборудване при HEMS операции,
както и тренировки на място за
пилоти, ако е необходимо, как-
то и застраховка.

Пред "Медиапул" директорът
на "България хели мед сървиз"
Георги Гвоздейков обясни, че
предстои поръчката да бъде пус-
ната отново следващата седми-
ца с променени условия, хели-
коптерът обаче вероятно ще е
по-стар и ще се наложи да се
сключи договор за повече от ед-
на плюс една години, каквото
условие имаше страната ни. В
същото време буксува и обуче-
нието на достатъчно пилоти, дис-
печери и медицински екипи.ç

От стр. 1
Стефан Данаилов бе едно от

най-ярките олицетворения на Вто-
рия златен век на българската
култура от 60-те до 80-те години
на ХХ век. Заради неговата роля
в "На всеки километър" улиците
на София опустяваха. И до днес
като крилати фрази от народно-
то творчество се цитират негови
незабравими духовити реплики от
филмите.

Но Стефан Данаилов бе не
просто голям актьор, наричан

Íàðîäíèÿò àðòèñò Ñòåôàí Äàíàèëîâ
"българския Ален Делон" (а защо
пък Делон да не е френският Сте-
фан Данаилов!?). Но той бе Ри-
цар на българската култура и ду-
ховност - като успешен минис-
тър на културата той направи мно-
го за нейното възраждане и въз-
становяване, за нейното между-
народно популяризиране.

На последно, но не по важ-
ност място - Стефан Данаилов бе

достоен български социалист, кой-
то вярваше в лявата идея искре-
но, не й измени и отказа да ста-
не роб на конюнктурата и не се
уплаши от горчилката от отрица-
нието. Неговият идеализъм, както
и толерантността и способността
да говори човешки и с най-ост-
рия опонент е школа за всеки,
който иска да се занимава с по-
литика. Защото политиката не оца-

па Стефан Данаилов, както е
правила с мнозина други. Об-
ратното - той направи чудото
да облагороди поне мъничко
българската политика.

За социалистите той си оти-
де като "малка червена звезда",
а за милионите български зри-
тели ще остане най-ярко свете-
щата, и незаменима Звезда на
българското кино и театър.
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Íàä 75% îò áúëãàðèòå åäâà
âðúçâàò äâàòà êðàÿ

За 67,3% от лицата
доходът на домакинството
им е останал без промяна
спрямо последните 12
месеца, сочат данните от
анкета на Националния
статистически институт
(НСИ). В анкетата на НСИ
към европейски проект за
наблюдение на домакинс-
ките бюджети са отговори-
ли 5719 лица на възраст 16
и повече навършени годи-
ни от 3053 домакинства.
Проучването осъществява
тримесечен мониторинг на
промените в условията на
живот на домакинствата в
резултат на пандемията от
COVID-19, посочиха от
статистиката.

През третото тримесе-
чие, както и през пред-
ходните две тримесечия,
делът на лицата, които
изпитват затруднения да
покриват ежедневните си
разходи, е висок - над

Çà 67,3% îò
ëèöàòà äîõîäúò íà
äîìàêèíñòâîòî
èì å îñòàíàë áåç
ïðîìÿíà ñïðÿìî
ïîñëåäíèòå
12 ìåñåöà

ЕС са значително по-малки, ко-
гато почасовите разходи за труд
са изразени в стандарт на поку-
пателната способност (СПС) - ин-
дикатор, който отчита разликите

75%. С известни затрудне-
ния са 38,5% от лицата,
28,3% определят покрива-
нето на ежедневните
разходи като трудно, а
10,8% - като много трудно.
В сравнение с предходни-
те тримесечия, намалява
делът на лицата, които се
справят много трудно, за
сметка на увеличение на
лицата, които изпитват

известни затруднения при
покриване на ежедневни-
те разходи.

Относително лесно
могат да покрият ежед-
невните си разходи 18,1%
от лицата, а едва 4,3% не
изпитват никакви затруд-
нения. Общо делът на
лицата без затруднения
през третото тримесечие
се увеличава с 0,9 пункта

Åâðîñòàò: Â Ëþêñåìáóðã çà
÷àñ ðàáîòà ñå ïëàùà 47,7
åâðî, â Áúëãàðèÿ  åäâà 6,6

Средното ниво на почасови-
те разходи за труд в страните от
Европейския съюз през 2020 г.
е било 28,9 евро, отчита Еврос-
тат. Най-ниските такива разходи,
изразени в евро, са били отче-
тени в България - 6,6 евро на
час, а малко по-високи те са би-
ли в Румъния (8,2 евро) и Унга-
рия (9,8 евро). Лидер е Люксем-
бург с 47,7 евро на час, следван
от Дания (45.7 евро) и Белгия

(40,5 евро).
Нивото на почасовите разхо-

ди за труд в Люксембург е било
със 7,3 пъти по-високо от това в
България. През 2016 г. е отчете-
на още по-съществена разлика
между страната от ЕС с най-ви-
соко ниво на почасовите разхо-
ди за труд и тази с най-ниско.
Тогава в Дания то е било 9,5 пъ-
ти по-високо от това в България.

Различията сред страните от

Служебният кабинет няма да
променя политики на ГКПП "Ка-
питан Андреево". Това е работа
на редовното правителство. В мо-
мента на граничния пункт част
от проблемите са решени, но все
още съществуват други. Стараем
се да не се образуват големи
опашки. Фитосанитарен контрол
се извършва само на хладилни-
те камиони. От петък работи и
втора лаборатория, като всяка от
двете има капацитет 20 и някол-
ко проби на ден. Подали сме до-
кументи за обществена поръчка
за апарати, които ще могат да
осигурят по 100 проби на ден.
Това каза министърът на земе-
делието Явор Гечев по време на
изслушване пред Комисията по
земеделие относно предприети-
те действия - правни, фактичес-
ки и процесуални - за защита на
интересите на държавата и на
Българската агенция по безопас-
ност на храните (БАБХ) във връз-
ка с управлението на имотите и
изпълнение на контролните фун-
кции на държавата на ГКПП "Ка-

Àãðîìèíèñòúðúò: Îò ïåòúê ðàáîòè è âòîðà ëàáîðàòîðèÿ íà ÃÊÏÏ "Êàïèòàí Àíäðååâî"
питан Андреево", обявени за
обект и дейности от значение за
националната сигурност.

"Все още нямаме екшън план
за "Капитан Андреево", но успя-
ваме бързо да реагираме и за-
сега се справяме добре", комен-
тира д-р Иван Шиков, който ед-
ва преди дни бе назначен на пос-
та изпълнителен директор на
БАБХ, след отстраняването на не-
говия предшественик. Той допъл-
ни, че все още не е успял да се
запознае в дълбочина с дейност-
та на граничните пунктове, кои-
то досега не са му били ресор.

Министър Гечев каза още, че
не разглеждат варианти за пус-
кане на частни лаборатории, но
мислят за позициониране на ла-
боратория и на граничния пункт
в Лесово, за да вървят по-бързо
опашките, които през декември
стават двойни. "Войната в Украй-
на промени трафика както в Ев-
ропа, така и в Азия. Предвижда
се той само да се увеличава в
следващите години", допълни ми-
нистърът и обеща, че всеки проб-

лем, който беше изнесен в ме-
диите, ще подлежи на пълна про-
верка.

Относно визията си за бъде-
щето на БАБХ д-р Шиков изтък-
на, че през последните години
агенцията е била олицетворение
на недобри практики, затова той
ще работи в насока връщане на
добрия й имидж. Той подчерта и
факта, че БАБХ не е само "Капи-
тан Андреево".

Министър Гечев отбеляза, че
една от забележките, които е
имал към вече бившия изпълни-
телен директор на БАБХ Христо
Вълчанов, е бил недостатъчният
административен капитал на
правния отдел на агенцията. В
тази връзка Шиков сподели, че
е предприел действия по възста-
новяване на дирекцията, която
към момента работи на полови-
ната си капацитет.

Що се отнася до процедури-
те по държавната профилактич-
на програма, изпълнителният ди-
ректор на БАБХ увери, че голяма
част от тях вече са стартирани.

След откритото миналата седми-
ца огнище на бруцелоза може да
се каже, че има известен проб-
лем с болестта при едрите пре-
живни животни, но при дребни-
те е заложено 100 процента взе-
мане на кръвни проби, с което
смятам, че ще успеем да се спра-
вим до края на годината.

По време на изслушването
беше констатиран и друг проб-
лем в агенцията - всички такси,
които БАБХ събира, отиват в дър-
жавния, а не в нейния бюджет.
Същевременно министър Гечев
определи ведомството като "теж-
коразходно". Затова Министерс-
тво на земеделието и Държавен
фонд "Земеделие" правят всичко
по силите си, за да подкрепят
дейността на агенцията.

На комисията беше решено
на заседанието другата седмица
отново да има изслушване с ми-
нистър Гечев и д-р Иван Шиков,
този път на тема стратегическия
план за новата Обща селскосто-
панска политика, който беше
одобрен от ЕК.ç

спрямо второто тримесе-
чие и с 0,7 пункта спрямо
първото.

Доходите на домакинс-
твата на 27,9% от лицата,
участвали в анкета на
Националния статистичес-
ки институт (НСИ), са се
увеличили през третото
тримесечие на 2022 г. Това
е с 8,7 процентни пункта
повече в сравнение с
второто тримесечие и с
9,4 процентни пункта
повече в сравнение с
първото тримесечие.
Основните причини за
увеличение на доходите и
през трите тримесечия са
вдигане на пенсиите,
социалните помощи и
индексиране на заплатите,
отчитат в НСИ. Намаление
на доходите за последни-
те 12 месеца са посочили
4,8% от лицата, което е с
2,9 процентни пункта по-
малко в сравнение с
второто тримесечие и с
3,7 пр. пункта по-малко
спрямо първото.ç

в цените в отделните държави. И
по този показател почасовите раз-
ходи за труд са най-ниски в Бъл-
гария (11,9 пункта) и най-високи
в Люксембург (36,1 пункта).ç

Ðàáîòîäàòåëè:
Áèçíåñúò äà ñâàëè
öåíèòå çàðàäè ïî-
âèñîêèòå
êîìïåíñàöèè çà òîê

Четирите национално пред-
ставителни организации на ра-
ботодателите призоваха всич-
ки производители, доставчици
на услуги, вносители и търгов-
ци да свалят цените, след като
Народното събрание гласува те-
зи дни по-високи компенсации
за тока. На специална прескон-
ференция АИКБ, БСК, БТПП и
КРИБ благодариха на всички на-
родни представители, гласува-
ли по-високите компенсации за
2023 г., като определиха това
за "национално отговорно от-
ношение в интерес на конку-
рентоспособността на българ-
ската икономика и всеки един
гражданин". В момента всички
небитови потребители на елек-
троенергия са компенсирани за
разходите над 250 лева за ме-
гаватчас, но от Нова година
прагът е 200 лв. за мегаватчас,
което означава, че разходите
им за ток ще намалеят.  "При-
зоваваме всички производите-
ли, вносители, доставчици на
услуги, търговци да калкулират
тази стабилност в цените в по-
сока надолу", заяви Добри Мит-
рев, председател на БСК. "Очак-
ваме цените по цялата верига
от производството до цената на
дребно, ако не бъдат намале-
ни, то да бъдат задържани, за
да се укроти и върне инфлаци-
ята и да може България да пос-
тигне целта си за влизане в ев-
розоната през 2024 г.", посочи
Васил Велев от АИКБ. По думи-
те му бизнесът трябва да проя-
ви отговорност и етичност, до-
ри "да затегне малко колани-
те", но все пак да търси резер-
ви и за вдигане на доходите на
работещите.

В същото време работода-
телските организации се про-
тивопоставиха на плановете да
се завиши максималният оси-
гурителен доход на 4200 лв. до-
година. Този таван бе гласуван
на първо четене в социалната
комисия в парламента.  "В на-
чалото на 2022 г. максимални-
ят осигурителен доход бе 3000
лв., от 1 април стана 3400 лв.,
а сега се предлага да скочи от
1 януари 2023 г. на 4200 лв.
За една година това е ръст от
53%. Това е безумно, вредно и
икономически необосновано",
заяви Васил Велев.

Подобен скок на разходите
на работодателите, наред с гла-
суваното на първо четене уве-
личение на минималната работ-
на заплата на 850 лв. за 2023
г. ще ограничи възможностите
за инвестиции на фирмите и ще
увеличи сивия сектор, посочи-
ха работодателските организа-
ции. Според тях политиците
грешно четат евродирективата
за минималната заплата, къде-
то никъде не се посочвало, че
тя трябва да е равна на 50% от
средната заплата за страната.ç
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6. ÊÈÍÎ

Актрисата Кейт Блан-
шет има зад себе си две
награди "Оскар", три
награди "Златен глобус",
три награди БАФТА и
награда за най-добра
актриса на 64-тия венеци-
ански международен кино-
фестивал.

Кейт Бланшет е родена
в Айвънхоу, предградие на
Мелбърн, и е дъщеря на
Джун, учителка, и Робърт
Бланшет, роден в Тексас,
старшина от американския
флот. Двамата се срещат,
докато корабът на бащата
на Бланшет "Арнеб" е в
Мелбърн.

Тя се описва през
детството си като "отчасти
екстроверт, отчасти дама,
останала без кавалер". По-
големият й брат Боб е

инженер на компютърни
системи.

Учи началното училище
Айвънхоу Ийст и завършва
гимназиалното си образо-
вание в Методисткия
дамски колеж, където
развива актьорската си
страст. Следва икономика и
изящни изкуства в Мелбър-
нския университет, преди да
напусне Австралия.

На 18-годишна възраст
отива на ваканция в
Египет. Гост в нейния
хотел в Кайро я пита дали
иска да бъде статист във
филм и на следващия ден е
в тълпа за филма "Кабо-
рия". Бланшет се връща в
Австралия и се мести в
Сидни, където учи в Наци-
оналния институт по
театрално изкуство, който

Кейт Бланшет е сред влиятелните
жени в света

завършва през 1992 г.
Многократно е доказвала
таланта си в големи филми
като "Карол", "Син жас-
мин" и "Небеса". Обожава-
ме я в образа на кралицата

Филмът Plane е екшън
трилър, разказващ за пило-
та Броуди Торънс (Бътлър),
който катастрофира, за да
избегне гръмотевична буря,
и се озовава на опасен и
разкъсван от война остров.
Според сюжета Бътлър се
опитва да спаси група от
пътниците от армия войни-
ци, само с помощта на осъ-
ден убиец.

Заедно с Бътлър в Plane е
бившият възпитаник на
Marvel Cinematic Universe -
Майк Колтър. Той е участ-
вал в някои от най-значи-
мите проекти през последни-
те две десетилетия, включи-
телно телевизионни сериа-

Той умира толкова рано,
че светът го запомни млад.
За кратко време направи тол-
кова забележителни роли, че
остана икона в киното. Бе-
ше всеобщ любимец, широ-
ко усмихнат и жаден за жи-
вот. Ракът отне силите му и
смъртта го отнесе от нашия
свят. Навършиха се 100 го-
дини от рождението на идо-
ла на няколко поколения зри-
тели - Жерар Филип.

"Жерар Филип остави
след себе си образа на про-
лет и младост", - пише за не-
го Луи Арагон и това нака-
ра много филмови критици
да нарекат актьора "самурая
на пролетта".

Филип е роден на 4 де-
кември 1922 г. в Кан, Южна
Франция, в семейството на
адвокат.

За 15 години той игра в
29 филма и бе един от най-
обичаните актьори във
Франция, но и в цял свят.
Той се превъплъти в сложни
образи като Жулиен Сорел
от "Червено и черно" на
Стендал, княз Мишкин от
"Идиот" на Ф. Достоевски.
Още много герои с характе-
ри в широко амплоа - той бе
Фанфан Лалето, и Калигу-

Семейната книжарница
на Ед Магс в Лондон става
известна преди 170 години.
Оттам са закупени два то-
ма, които ще бъдат продаде-
ни на аукцион. През 1947 г.
Хорхе Ортис Линарес е наз-
начен за посланик на Боли-
вия във Франция. Той е за-
пален колекционер, зает да
търси оригинала на творба-
та на Мигел де Сервантес.
Търсенията му го отвеждат
в книжарницата на Магс в
Лондон през 30-те години на
XX век.

Ортис търси две издания
на "Дон Кихот" - книга I,
публикувана през 1605 г., и
книга II, публикувана през
1615 г. Цената им навреме-
то е 3500 британски лири,
което днес се равнява на
174 000 британски лири,

на елфите в трилогията на
Питър Джаксън "Властели-
нът на пръстените" и
"Хобит". Майсторска
интерпретация на кралица-
та на Великобритания

прави в лентата "Елиза-
бет".

Първата й голяма роля
е с Джефри Ръш в пиесата
на Дейвид Мамет "Олеа-
на", за която получава
награда. През 1994 - 1995
г. играе Офелия в "Хамлет"
на театралната Company B,
отново заедно с Ръш. Тя се
появява в телевизионни
сериали.

Бланшет прави между-
народния си филмов дебют
в поддържаща роля като
австралийска медицинска
сестра, пленена от японци-
те през Втората световна
във филма на Брус Биърс-
форд от 1997 г. "Път към
рая". През 2007 г. е вклю-
чена в списъка на сп. Time
със стоте най-влиятелни
хора в света. На 5 декемв-
ри 2008 г. Бланшет е
почетена със звезда на
Холивудската алея на
славата.

Джерард Бътлър отново
е герой спасител

Жерар Филип - идолът, запомнен млад

ла, и Мефистофел, и принц
Хамбургски, и Ричард III.
Навсякъде остави в ролите
си не само незабравим об-
раз за героя си, но и своето
лично обаяние.

Талантът му го прави из-
вестен по цял свят, особено
с филми като "Фанфан Ла-
лето", "Красавиците на нощ-
та" и "Врящото гърне".

След години сключва брак
с писателката Никол Фуркад,

която се нарича Ан Филип в
чест на актьора.  Тя прекъс-
ва работа и се заема да въз-
питава двете им  деца. След
внезапната смърт на Жерар,
Ан написва през 1960 г. кни-
гата "Сувенири" с биография
и уникални семейни сним-
ки. Ан взема участие във
всичко свързано с легендата
от киното. Веднъж заявила,
че смята Ален Делон за при-
емник на Жерар Филип.

В "Червено и черно"

Уникални издания на „Дон Кихот“ са предложени на търг в Париж
II, обяснява Ан Хайлброн,
завеждаща книги и ръкопи-
си в аукционната къща "Сот-
бис".

Ортис плаща 100 британ-
ски лири за първата книга
и 759 британски лири за
втората. Тези колекционерс-
ки издания остават встрани
от погледа на публиката. На
14 декември те ще бъдат
предложени за продажба в
Париж. Цената им се опре-
деля между 400 и 600 хиля-
ди евро.

Първите издания са изк-
лючително редки, много от
тях са изпратени в Латинс-
ка Америка и са изгубени при
морска буря край Хавана.
Третото издание е от 1608 г.
То е последното докато Сер-
вантес е още жив, коригира-
но е от самия него.

ли като ER, Blue Bloods и
много версии на "Закон и
ред". Както и във високобю-
джетни филми като "Агент
Солт" и "Мъже в черно 3".
Ролята му на Люк Кейдж в
собствения му сериал Jessica
Jones и The Defenders на
MCU обаче го извеждат на
преден план в индустрията
и му осигуряват още значи-
ми роли.

Известният шотландски
актьор има блестящ успех
след участието си в "300
спартанци". В неговата био-
графия са десетки ленти, па-
ралелно с това го канят в
театъра. Играе роли на гла-
ворези и дръзки бандити.

или 201 000 евро. През 1936
г. той успява да купи трето-
то издание на книга I и
първото издание на книга
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Луго е град в автоном-
ната област Галисия в Се-
верозападна Испания. Той е
единственият град в света,
който е заобиколен от на-
пълно непокътнати римски
стени, достигащи височина
от 10 до 15 метра по 2117-
метрова верига, обградена с
85 външни кули. Посетите-
лите могат да се разхождат
по цялата дължина чрез алея
над стените.

Тези древни стени дати-
рат от III и IV век пр. н. е.
и са изключително архитек-
турно, археологическо и
конструктивно наследство
на римската инженерна ми-
съл. При изграждането са
използвани материали ка-
то шисти, гранит и обрабо-
тени каменни късове от рим-

ски сгради - които са из-
ползвани отново в строител-
ния процес, придавайки на
късните имперски стени ав-
тентичен вид.

Луго е в Списъка на све-
товното културно и природ-
но наследство на ЮНЕСКО
като най-пълния и най-доб-
ре запазения пример за рим-
ска военна архитектура в За-
падната Римска империя,
пише Earthly Mission. Въп-
реки извършените през ве-
ковете ремонтни дейности,
стените са запазили първо-
началното си разположение,
свързани с отбранителното
им предназначение. Освен
самите стени има кули, бой-
ници, укрепления, съвре-
менни и оригинални порти
и стълбища, както и ров.

Изложбата е  "Теа-
тър, кино, телевизия и
живопис... един живот
под знака на изкуство-
то" на Дора Николова
Битау, съобщи на БТА
Венета Ненкова, сът-
рудник на Радио Вати-
кана. Експозицията бе
представена от куратор-
ката Олга Босева, коя-
то обясни, че е подб-
рала картините трудно
заради "изобилието от
прекрасни творби и ог-
раниченото пространс-
тво на галерията".

В изложбата има
многообразие от техни-
ки и сюжети. В нея са
събрани анимационни
герои, с които Дора
прохожда в киното, пре-
минавайки през персо-
нажите на комедия дел
арте от театъра на Гол-

Един от най-успешните па-
вилиони на Венецианското бие-
нале бе този на града домакин
Венеция. Експозицията бе озаг-
лавена  "Лавър". Изборът на то-
ва име идваше от съвременната
трактовка на древногръцкия мит
за нимфата Дафне, превърната
с божия намеса в лаврово дър-
во, за да се спаси от натрапчи-
вата любов на бог Аполон.

Митът е вдъхновил през ве-
ковете произведения на изкуст-
вото, като прочутата мраморна
скулптура на Бернини, която се
намира в "Галерия Боргезе" в
Рим. Куратор на павилиона на
Венеция бе известната изкуство-
ведка Джована Дзаботи, а в цен-
търа на павилиона бе инстала-
цията "Лимфа".

Идва от името в древнорим-
ската митология на божеството
на сладководните извори.  Инс-
талацията бе разположена в три
ослепително бели помещения,
свързани помежду си с бял тюл.
Преходът от едно в друго бе съ-
пътстван от специална инстала-
ция "Лаврови капчици" -  дело
на италианския композитор Пи-
но Донаджо.

В едната от белите стаи има-
ше бял съд с вода с формата на

Град Луго - щастливо заобиколен
от римски стени

Галерия „България“ в Рим е домакин на изложба на Дора Николова Битау
дони и католическите
олтари с готически и
барокови мадони, кои-
то държат в ръцете си
Младенеца. Експозици-
ята е в галерия "Бъл-
гария" - via Monte
Brianzo, 60 - Roma.

Картините на бъл-
гарската художничка
са плод на изследова-
телска работа. Пример
за това са монохром-
ните изображения ,
посветени на битието
на светите братя Ки-
рил и Методий, чрез
които Дора Битау раз-
казва  за  пътя  към
Моравия и прогонва-
нето им от там, смърт-
та на Константин Ки-
рил, смъртта на Ме-
тодий, края на езичес-
твото и цар Борис I,
християнизирането на

българите, Златния век
на българската култу-
ра. Битау работи като
сценограф и дизайнер
на костюми в киното,
театрите и телевизия-
та в България. Дора
Николова Битау пос-
вещава изложбата на
своя син Андрея, на-
пуснал този свят през
2017 г. Творбите й дос-
тигат до всички краи-
ща на света. Платна-
та на българската ху-
дожничка са излагани
в манастира "Сан Еу-
тицио" (Перуджа), Ка-
толическата църква в
Сиатъл ,  "Меримонт
Интернешънъл скул" в
Рим ,  църквата "Св .
Катерина" от Сиена в
Ню Джърси, Универ-
ситетите във Велико
Търново, Сиатъл.

Загадката на нимфата на Венецианското биенале
легло, а в другата - бяло легло-
постамент с пищна лаврова
клонка върху него. От трите бе-
ли стаи безспорно обаче най-
завладяваща бе първата, в коя-
то на ръба на бяло легло седе-
ше леко прегърбена и затвори-
ла очи жена  - древноримска лим-
фа или нимфата Дафне,  загър-
ната в бяло платно, изтощена
от опитите да избяга от връх-
литаща я опасност, с изражение
на лицето, говорещо за много
преживени изпитания, но и за
преоткрито спокойствие. Фигу-

рата на тази едновременно крех-
ка и силна млада жена, с дълги
разпуснати коси и с боси крака
с полепнала пръст по тях, бе
толкова поразяваща, че много
от посетителите на павилиона
на Венеция първо се колебаеха
дали да влязат в помещението
при нея. А когато все пак се ос-
меляваха да го направят, те ми-
наваха на пръсти покрай жена-
та,  опитващи се да не нарушат
покоя й, със смесени чувства на
страхопочитание и смайване, но
и с усмивка.

Коледна звезда не е
подарък за всеки

Ако някога сте отглеж-
дали такова цвете, ще
знаете, че то не е за
всеки стопанин по-
ради изключително
капризното отглеж-
дане. Всъщност ко-
ледната звезда няма
нищо общо с Коледа. Тя
е родом от Мексико и в при-
родата се среща в две разцветки - бледожълто и
червено. С годините производителите създали хиб-
риди, вече може да се срещне в бяло, розово, на-
ситено жълто.

В оригиналния си вид цветето представлява
храст с височина до 3 - 4 метра. Първите расте-
ния са пренесени в Европа през 1843 г. в саксия,
със стъбло, високо само 40 см. Като декоративно
саксийно растение е селектирано за първи път в
Америка и става популярно като символ на Ко-
леда. Поради големия интерес цветарски компа-
нии в САЩ, Холандия и Германия непрекъснато
работят върху нови селекции. Същинският цвят
представлява няколко дребни цветчета, разполо-
жени в средата на цветната розетка. Цъфти от
декември до февруари. Получава името си "звез-
да" поради това, че цъфти по време на Коледа и
че прицветниците образуват формата на звезда.
Известно е и като Витлеемска звезда и Рождест-
венска звезда. Растението е отровно, сокът му
предизвиква кожни раздразнения.
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Международният
бестселър "Нощен
влак за Лисабон"
излиза в ново изда-
ние от "Ентусиаст".
Наръчник за душата,
интелекта и сърцето.

Романът се смята
за най-успешния на
швейцарския писател
и философ Паскал
Мерсие и предлага
завладяващо изслед-

Излиза международният
бестселър „Нощен влак

за Лисабон“
Биери. Той изучава
философия, английс-
ки и индийски в
Лондон и Хайделберг.
Там Биери получава
награда за докторска
степен на работа в
областта на филосо-
фията на времето.
Основава центъра
"Познание и инте-
лект" към Германска-
та фондация за
изследвания. Мерсие
започва да пише
романи на
51-годишна възраст.
А през 2007 г. авто-
рът получава награ-
дата Marie Luise
Kaschnitzи и е отли-
чен с италианския
приз Premio Grinzane
Cavour за най-добър
чуждоезичен роман.

Основната тема в
романа е изследване-
то на алтернативни
животи чрез думи,
разговори и житейс-
кия път на друг
човек. Авторът пре-
дизвиква читателя -
какво би се случило,
ако постави под
въпрос битието си и
започне ново същест-
вуване…

Близо 200 картини
на български художни-
ци от XX век са под-
редени в изложбата
"Картини за всеки
дом". Експозицията
може да бъде разгле-
дана в галерия "Конт-
раст", съобщават от
галерия "Лоранъ " .
Сред авторите, чиито
произведения са вклю-
чени, са Иван Милев,

Близо 200 картини на български художници
са подредени в „Картини за всеки дом“

Илия Бешков, Хара-
лампи Тачев, Слави
Генев, Наум Хаджим-
ладенов, Марин Уста-
генов, Данаил Дечев,
Илия Петров, Конс-
тантин Щъркелов ,
Христо Кабакчиев, Ва-
сил Иванов, Найден
Петков, Преслав Кър-
шовски ,  Веселин
Стайков, Атанас Яра-
нов, Димитър Казаков

Валерий Гергиев ще
представи на сцената
на Мариинския театър
първо и второ действие
на рядко поставяната
опера на Джакомо Ме-
йербер "Хугеноти", съ-
общи РИА Новости.

Артистите запозна-
ха съвременните зрите-
ли с тази малко позна-
та творба постепенно.
Отначало като камер-
на версия с пиано. Се-
га ще звучи със сим-
фоничен оркестър под
ръководството на маес-
тро Гергиев.

ване на съзнанието и
възможността за
истинско разбиране
на другия. Корицата
на книгата представ-
лява артистичен
двулицев дизайн,
дело на Яна Аргиро-
пулос.

Паскал Мерсие е
литературният псев-
доним на швейцарс-
кия философ Петер

- Нерон, Теню Пинда-
рев, Иван Кирков, Ев-
гени Босяцки, Анна
Петрова, Маргарита
Милиджийска, Ваня
Дечева, Жени Механ-
джийска и Елена Па-
нева.Творбите, подре-
дени в галерията, са
маслени платна, аква-
рели, рисунки и гра-
фики. Изложбата про-
дължава до 17 януари.

Валерий Гергиев ще представи
в Мариинския театър „Хугеноти“

Премиерата на "Ху-
геноти" се е състояла
през 1836 г. Произведе-
нието донася популяр-
ност на композитора
Джакомо Мейербер и
либретиста Йожен
Скрибу.  Едни критици
хвалят операта, други
не са доволни. На пуб-
ликата "Хугеноти" се
харесва. До началото
на ХХ век операта не
слиза от афиша на
всички оперни сцени по
света. Само в Гранд
опера има хиляда пред-
ставления.

В Русия отначало
"Хугеноти" е изпълне-
на от немска трупа през
1843 г. През 1850 г. опе-
рата стига до импера-
торска сцена и прозву-
чава в Болшой театър
в Петербург, играна от
италиански артисти. За
първи път се играе от
руска трупа през1862 г.
в Петербург. Чайковски
посещавал спектаклите
в Париж и като цяло
бил очарован от "Ху-
геноти", дори написал,
че музиката е "превъз-
ходна".

Тя звучи от повечето филми на
Тарковски, Кончаловски и Михал-
ков. Артемиев е носител на държав-
ни награди на Русия и почетен граж-
данин на Балтимор, САЩ. Той е
един от колосите на съвременната
електронна музика. Член е на Из-
пълнителния комитет на Междуна-
родната конфедерация за електроа-
кустична музика ICEM при ЮНЕС-
КО. Пише музиката на над 100 фил-
ма, шедьоври на световни режисьо-
ри като Андрей Никита Михалков
и Карен Шахназаров. Композито-
рът Едуард Артемиев на 30 ноември
навърши 85 години. Артемиев чете
лекции на студентите от Московска-
та консерватория и има майсторски
класове в целия свят.

Композира музиката на филми-
те "Соларис" (1972), "Огледало"
(1974) и "Сталкер" (1979) на Тар-
ковски; на "Незавършена пиеса за
механично пиано" (1977), "Свой

Едуард Артемиев - автор на
„космическа“ музика

сред чужди, чужд сред свои" (1974),
"Робиня на любовта" (1976), "Ав-
тостоп" (1990), "Урга територия на
любовта" (1991), "Изпепелени от
слънцето" (1994), "Сибирският бръс-
нар" (1998), "Слънчев удар" (2014)
и др. на Никита Михалков; на "Си-
бириада" (1979), "Хоумър и Еди"
(1988), "Одисея" (1997), "Домът на
глупците" (2002), "Грях" (2019) на
Андрей Кончаловски. Творчеството
му включва електронни композиции,
опери, симфонии, сюити, инстру-
ментални композиции, музика към
театрални постановки, радиопиеси,
игрални, документални, научнопо-
пулярни и анимационни филми.
Влияние върху формирането му ка-
то музикант оказват композиторите
Александър Скрябин, Клод Дебюси
и Игор Стравински. Любимо про-
изведение на композитора е опера-
та "Исус Христос суперзвезда" на
Андрю Лойд Уебър.
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Защо забравихме,
че всичко е тленно…
Мутафчията Христо Маринов от музея „Етъра“
е обявен за живо човешко съкровище

9. ÇÀÍÀßÒÈ

Христо Маринов,
майстор мутафчия в Ет-
нографския музей на
открито "Етър" край
Габрово, е обявен за
живо човешко съкрови-
ще. Кандидатурата на
Маринов, издигната от
музея "Етър", е одобре-
на за вписване в На-
ционалната представи-
телна листа на нема-
териалното културно
наследство на Бълга-
рия.

Тази година на об-
ластния етап са били
излъчени шестнадесет
предложения. На свое
заседание Национал-
ният съвет по немате-
риално културно нас-
ледство е приел рабо-
тата на Националната
комисия за оценка на
областните кандидатури

и е предложил на ми-
нистъра на културата в
представителната лис-
та на нематериалното
културно наследство да
бъдат вписани шест
кандидатури.

Церемонията по
връчването е на 12 де-
кември от 13.30 ч. в га-
лерия "Средец" в Ми-
нистерството на култу-
рата. На 13 декември от
11.00 ч. се открива рет-
роспективната изложба
"Христо Маринов -
майсторът творец". Тя
представя богатата па-
литра от умения на
Маринов чрез израбо-
тени от него изделия.

Христо Маринов ра-
боти в музея на откри-
то "Етър" от 1980 г. По-
вече от 40 години той
прилага автентичната

технология за мутаф-
чийски изделия в музей-
ното пространство. То-
зи занаят е свързан с
обработването на козя
вълна и направа на из-
делия. Майсторът екс-
периментира с тъкачни
техники, усвоява боя-
дисването, показва, че
пъстротата присъства и
в изделията от козя въл-
на, практикува тъкане
на колани "на кори" и
плетене на въжета.

По предложение на
музея "Етър", майстор
Христо Маринов стана
кандидат на Габровска
област за вписване в
националната система
"Живи човешки съкро-
вища - България", в
сфера "Знания и уме-
ния, свързани с тради-
ционните занаяти".

Истинска магия се
крие между кориците на
"Котаракът, който спа-
сяваше книги". Фено-
меналният бестселър
на Сосуке Нацукава е
една от най-харесва-
ните книги за послед-
ните години. Освен
непреходните теми за
силата на приятелст-
вото и намирането на
смелост, тази история
има вълшебно въздей-
ствие върху всички.

За Ринтаро Нацуки
малката книжарница
за книги втора ръка,
стопанисвана от дядо
му, е най-прекрасното
място на света - иде-
ално убежище за едно

Романът на Нацукава връща вярата в доброто
самотно и плахо мом-
че. Тук тийнейджърът е
прекарал много щаст-
ливи часове в четене
на литературни ше-
дьоври. След смъртта
на дядо му обаче не-
щата коренно се про-
менят и Ринтаро е на
път да затвори уютно-
то магазинче.

Един необичаен по-
сетител в книжарница-
та ще промени живота
на осиротялото момче.
Говорещият котарак
Тигър се нуждае от ис-
тински любител на
книгите за една специ-
ална мисия.

Тази доста странна
двойка ще се заеме със

спасяването на книги
от хора, които злоупот-
ребяват с тях и ги оса-
катяват. Тийнейджърът
и неговият пухкав при-
ятел се впускат в три
магически приключе-
ния. Тяхната кулмина-
ция е едно незабрави-
мо предизвикателство -
последният лабиринт, в
който Ринтаро трябва
да действа сам...

Вълшебна притча за
четенето и за безгра-
ничната сила на кни-
гите, "Котаракът, кой-
то спасяваше книги" на
изд. "Еднорог" очарова,
забавлява и провокира.
Сосуке Нацукава е
японски лекар и писа-

тел, роден през 1978 г.
в префектура Осака.
Той завършва медици-
на в университета
Шиншу и работи в бол-
ница в провинциална-
та префектура Нагано.

Многотомният му
дебютен роман "Кли-
нична картина" от
2009 г., е отличен с ня-
колко престижни наг-
ради, продава се в над
три милиона тираж в
Япония и по него е зас-
нет успешен филм.
"Котаракът, който спа-
сяваше книги" се рад-
ва на още по-голям
интерес и ще бъде из-
дадена на над 30 езика
по целия свят.

Джошуа Бел, Роберто Аланя,
Андре Ороско-Естрада, Бомсори и
Валентина Лисица ще гостуват на
Софийската филхармония през

2023 г. Следващата година фил-
хармонията ще зарадва почитате-
лите си с програма, съчетала ше-
дьоври от няколко епохи на ком-
позитори като Бетовен, Моцарт,
Брамс, Малер, Равел, Бърнстейн,
Рахманинов, Шостакович, Щраус,
Респиги.

Публиката ще слуша световно-

Звездни музиканти ще гостуват на
Софийската филхармония през 2023 г.

известни солисти и диригенти като
Александър Улман, Дмитрий Юров-
ски, Андре Ороско-Естрада, Саша
Гьотцел, Сергей Накаряков, Сергей
Хачатрян, Елена Башкирова, Юли-
ан Рахлин и Сара Мак Елрави.
Сред родните артисти са: Минчо
Минчев, Светлин Русев, Веско Еш-
кенази, Лия Петрова, Атанас Кръс-
тев, Павел Златаров, Петър Маке-
донски, Мартин Цонев.

Сензацията на класиката Бом-
сори Ким ще направи дебют

с Националния оркес-
тър на 30 март.

М л а д и т е
з в е з д и

Юлия Хаген,
Соянг Юн и

Франческа Дего за
първи път ще се качат
на българската сцена.
На 2 април клавирно-
та дуо Катя и Мариел
Лабек ще представят

Концерт за две пиана на Пуленк.
На 9 март в София се завръща су-
перзвездата Джошуа Бел. Звездни-
ят тенор Роберто Аланя идва в Со-
фия на 26 май.  На 21 и 23 април,
в две вечери, Валентина Лисица
под палката на Найден Тодоров ще
изпълни интегрално клавирните
концерти на Рахманинов.

Изложба
керамика
започна на
5-и продъл-
жава до 23
декември в
галерия
"Париж". "В
една лодка"
се състои от
тридесет
керамични
скулптори,
специално
създадени
за нея.

Самата
керамика "В
една лодка"

„В една лодка“ от Изабел Немечек -
всички заедно

показва хора в лодка,
хванати за ръце, в
очакване да се случи
нещо хубаво, а и дори
да не е хубаво - да го
посрещнат заедно като
една стена. Този зов за
обединение ни е
толкова болезнено
необходим днес, когато
живеем във времето
на разделението.
Когато вируси, войни

и бедствия искат да ни
унищожат и разделят,
когато любовта все
повече охладнява, а
ние все повече се
отчуждаваме. Трябва
да си спомним за
това, че всички сме в
тази лодка и ако на
едните хора им е зле,
няма как на другите да
им е добре... Изабел
Немечек е автор, който

върви изключително
последователно в своя
път на творец, разви-
ва се постоянно и не
спира да търси нови и
нови послания чрез
своето изкуството.
Показва творбите си и
извън България,
взима участие в
изложби в стила на
наивизма и не спира
да твори.
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Дъщеря звъни на ба-
ща си:

- Тате, откраднаха ме
и ме возят някъде в една
кола. Искат да ме омъж-
ват, спасявай ме!!!

- На каква кола те во-
зят, дъще?

- Прилича ми на
Bentley Continental Turbo
RT 2012 година.

- Бъди щастлива, дъ-
ще! Ние с майка ти много
се радваме за теб!

  

Укротителка на лъво-
ве в цирка. Пъха си гър-
дата в устата на лъва.

- Някой от публиката
иска ли да повтори?

Дядка от партера:
- Махни лъва и ще опи-

там.

  

- Господине, резултати-
те от очния Ви преглед ни-
как не са добри. Страда-
те от силно късогледство.
Вие бяхте футболист, на-
ли така? Ами, в скоро
време няма да можете да
видите нито топката, нито
своите съотборници, ни-
то - противниковите игра-
чи. За Бога, Вие няма да
сте в състояние да види-
те дори вратата!

- О, докторе! Футбо-
лът е любовта на моя жи-
вот! А сега - трябва да му
кажа - сбогом, така ли?

- Е, чак пък сбогом...
Имате идеални качества
за футболен съдия!

  

Апартамент с централ-
но отопление. Мъжът
стои до радиатора, като
е сложил мъжкото си
достойнство отгоре и че-
те учебник по физика.
Влиза съседът и го пита:

- Гоше, какво правиш?
- Виж, Пешо, четох тук,

че когато телата се наг-
реят, се разширяват, а ка-
то се охладят, се свиват.
Решихме с Гинка да проб-
ваме.

- А тя къде е?
- Как къде - в хладил-

ника!

  

- Жена, какво ще ми
подариш за рождения ден?

- Ще ти подаря моето
тяло!

- Пак втора употреба
подаръци...

  

- Скъпи, почистих ти
сакото и панталоните.

- Благодаря ти, скъпа!
А обувките?

- Как, ама и те ли имат
джобове?

  

Пациент:
- Професоре, разбрах,

че ще ме оперира Ваш
студент. Вярно ли е?

- Да, точно така. Ка-
къв е проблемът?

- Ами, ако операцията
е неуспешна?

- Спокойно бе, госпо-
дине, ще му врътна една
двойка.

  

Изпит в съветски уни-
верситет… Темата е "Звук
и светлина".

Влиза първият сту-
дент. Професорът пита:

- Кое е по-бързо - зву-
кът или светлината?

Студентът отговаря:
- Светлината.
- Отлично. А защо?
- Когато включа радио-

то, отначало се появява
светлина, а след това звук!

- Вън!
В аудиторията влиза

втори студент. Професорът
задава същия въпрос.

Отговорът е:
- Звукът.
- Обосновете се!
- Когато включвам те-

левизора, отначало се по-
явява звук, а след това
картината.

- Вън!!!
Професорът се замис-

ля: "Или студентите са мно-
го глупави, или аз задавам

много сложни въпроси?"
Появява се трети сту-

дент. Професорът пита:
- Вие сте в гората. От

другата страна на гората
има оръдие и с него стре-
лят. Какво ще зафиксира-
те отначало - пламък от
дулото или грохот от из-
стрела?

- Разбира се, пламъка
от дулото!

Професорът, облекчен,
пита отново:

- И как може да се
обясни това?

Студентът се замислил
и отговорил:

- Очите са малко по-
напред от ушите!

  

Две приятелки си го-
ворят. И едната се хвали:

- Моят приятел ме но-
си на ръце!

Другата:
- Е, аз не пия чак тол-

кова...

  

Преживял катастрофа
мъж се събужда след ня-

колко дни кома и пита же-
на си, която стои до въз-
главницата му:

- В рая ли съм вече?
- Не, скъпи! Как ще си

в рая... та нали аз съм
тук...?!!!

  

Ню Йорк. Габровец оти-
ва на пощата и си поръч-
ва телефонен разговор за
30 секунди. Телефонистка-
та го изглежда шашнато:

- За 30 секунди ще ус-
пеете ли?

- Напълно!
Свързват го с дома му:
- Иване, акаш ли?
- Да, тате!
- Бъди здрав! Чао!
Очите на телефонист-

ката стават огромни като
понички:

- Че каква информация
получихте?

- Как каква? Аз го по-
питах:  Акаш ли? Той ка-
за да! Щом ака - значи
се храни! А щом се хра-
ни - значи има пари! А
щом има пари - значи е
добре!

  

- Миличко, излизам да
пия по бира с приятели-
те.

- Алкохолик нещастен!
- Не съм излизал от ед-

на година ма!
- Мързелив алкохолик

нещастен...

  

По време на закуската
съпругата казва:

- Сигурна съм, че не
помниш какъв ден е днес.

- Глупости! Много доб-
ре знам какъв ден е днес!
- отговаря съпругът леко
гузен и тръгва на работа.

В 10,30 ч. на вратата
се звъни. Жената отваря
вратата и вижда на прага
букет от прекрасни рози.

В 13,00 ч. отново се
звъни. Този път на прага
си намира кутия с люби-
мите си шоколадови бон-
бони.

В 15 ч. отново се звъ-
ни. Този път на прага я
чака страхотно кожено
палто...

Карикатури
Павел
КУЧИНСКИ

Вечерта съпругът се
прибира и тя му казва:

- О, скъпи! Първо цве-
тя, после бонбони, после
кожено палто! Това е най-
страхотния ден на Воен-
новъздушните сили в моя
живот!

  

- Скъпи, какъв подарък
си ми взел за рождения
ден?

- Същия като минала-
та година, само че по-мек.

  

Какво правиш?
- В леглото съм, ям

чипс.
- А какво ще правиш,

ако съм до теб в легло-
то?

- Ще ядем чипс заедно.
- Имам предвид аз и

ти в леглото, без чипс...
- Ще ида до магазина

за чипс.

  

- Вчера те видях, но не
можах да те настигна!

- То и аз те видях, и
затова не можа да ме нас-
тигнеш.

  

- Сине, какво искаш за
Коледа.

- Една кукла Барби,
тате.

- Мъж си, искай нещо
от желязо, да хвърля пла-
мъци и пушек.

- Тогава една маша за
коса.

  

Полицай спира блон-
динка за проверка:

- Какво носите от зим-
ното оборудване?

- Чорапогащник и въл-
нени чорапи...

  

Две блондинки в гора-
та си търсят елха. Обика-
лят седем часа и едната:

- Муцка, край... Нямам
сили. Взимаме си една
без играчки и се приби-
раме!

  

Един борец влязъл в
някакво заведение. Видял
се със собственика и му
казал:

- От сега нататък ще
ни снасяш част от печал-
бата. Сам си прецени
колко, само гледай да не
ставаш нахален!

Оня подсмръкнал и от-
говорил:

- Ами, мога да ви дам
не повече от една трета!

Дебеловратият изсум-
тял:

- Оффф... Чакай мал-
ко!

Извадил мобифона и
набрал един номер:

- Ало, шефе! А бе тука
тоя, при който ме прати,
ми разправя, че можел да
ни дава само една трета!

Босът отговорил:
- Айде, айде! Да не се

прави на толкова беден!
Кажи му да ни дава една
пета!
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Илдар Абдразаков
очарова публиката
на 7 декември в
операта "Борис
Годунов" в миланския
театър "Ла Скала".
Операта "Борис
Годунов" е творба на
композитора Модест
Мусоргски, пише РИА
Новости.

В спектакъла
"Борис Годунов"
участваха също
Норберт Ернст, Айн
Ангер, Дмитрий
Головин, Алексей

47-годишната британска
актриса Кейт Уинслет раз-
кри в интервю за The
Sunday Times, че в начало-
то на кариерата си се е
сблъскала с тормоз зара-
ди фигурата си. Тя се въз-
хищава на дъщеря си, коя-
то е много по-уверена, от-
колкото е била самата тя
на нейната възраст. Кейт на
14 години е учила в теат-
рално училище, учителят й
я нарекъл "дебела" и я пре-
дупредил, че ще получава
само с ролите на "дебело-
то момиче".

Тазгодишната
Нобелова лауреатка
за литература Ани
Ерно нарече награди-
те "институция за
мъже", съобщиха АФП
и АП. 82-годишната
писателка каза, че
"привързаността към
традицията е мъжка
черта".

Отличената за
своята смелост и за
клиничния разрез,
който прави на
реалността, Ерно е
първата френска
писателка и 17-ата
жена, получила
Нобелова награда за
литература от учре-

Австралийската
актриса Марго Роби
разказа за целувката
си с Брад Пит във
филма "Вавилон".
Марго каза пред
E!News, че целувката
й с Брад всъщност е
била импровизирана:
"Не беше в сценария,
но си казах: "Кога
иначе ще имам шанс
да целуна Брад Пит?
Просто ще го напра-
вя." Актрисата казва,
че сцената с целув-
ката е "просто стра-

Марков, Станислав
Трофимов, Ярослав
Абаимов, Анна Дени-
сова, Лили Йорстад.
Постановката е дело
на датския режисьор
Каспър Холтен. Той
се отдалечава от
партитурата на
Мусоргски, но срав-
нява драмата на
Годунов с героите на
Шекспир - Макбет и
Ричард III. На дири-
гентския пулт за
премиерата застана
Рикардо Шайи.

Êåéò Óèíñëåò íå ðîáóâà íà êëèøåòà
"Много е неприятно, хо-

рата биват подлагани на
критика, с която един млад
и уязвим човек не може да
се справи", казва тя. "Ко-
гато бях по-млада, звъняха
на агента ми с въпроса:
"Какво е нейното тегло?".
Уинслет отбелязва, че же-
ни като 22-годишната й дъ-
щеря Миа Трипълтън са
много по-силни и уверени
в себе си.

"Поколението на дъщеря
ми е в състояние да отсто-
ява себе си. Очевидно не
във всяка ситуация, но зна-

ят как да използват гласа
си - особено младите же-
ни. Това ме изумява. Сега
младите жени са по-силни
и се гордеят повече с тела-
та си", казва актрисата.

След "Хамлет" и "Титаник"
в края на 90-те години на
миналия век, тя получи го-
ляма популярност, но се
сблъска с вълна от критики
от страна на таблоидите. Ак-
трисата Джоан Ривърс, пи-
са, че "ако Кейт Уинслет бе
свалила няколко килограма,
"Титаник" никога нямаше да
потъне".

Àíè Åðíî ïîñâåùàâà íàãðàäàòà ñè
íà âñè÷êè ñòðàäàùè

Ìàðãî Ðîáè öåëóâà Áðàä Ïèò
âúâ „Âàâèëîí“

дяването на награди-
те през 1901 г.

"Говоренето почти
винаги е монополизи-
рано от мъжете.
Жените не са толко-
ва приказливи в
рамките на своя
дискурс, защото са
по-практични", допъл-
ни тя. Според Ерно
наградите трябва да
се променят към "по-
малко пищност и по-
малко дълги рокли".
Ерно е феминистка с
леви убеждения. Тя
иска да посвети
своята награда на
всички страдащи,
"които се борят и не

получават призна-
ние".

В интервю за
Франс прес писател-
ката заяви: "Аз съм
на възраст, в която
мога да размишлявам
за много неща. За
мен това означава
писане". В книгите си
Ерно смесва фикция
и биография, описвай-
ки живота на жената
от работническата
класа във Франция от
40-те години до днес.
Тя е "достатъчно
стара", за да бъде
активистка от 70-те
години, бореща се за
свобода.

хотна", и признава,
че е трябвало да
убеди режисьора
Деймиън Шазел да й
вдъхне живот.  Марго
е в ролята на амби-
циозна актриса,
която иска да остави
отпечатък в Холивуд
от 20-те години на
миналия век с по-
мощта на друга
начинаеща звезда и
актьора ветеран
Джак Конрад - Брад
Пит.

Тя е родена на 2

юли 1990 г. в Австра-
лия. През 2013 г.
прави дебюта си на
големия екран във
филма "Въпрос на
време" на Ричард
Къртис, а по-късно
излиза и филмът на
Мартин Скорсезе -
"Вълкът от Уолст-
рийт". От 2016 г.
играе ролята на
Харли Куин в Разши-
рената вселена на
Ди Си, започвайки с
филма "Отряд самоу-
бийци".

Ðóñêè áàñ èçïúëíè ãëàâíàòà ïàðòèÿ íà îòêðèâàíåòî
íà ñåçîíà â „Ëà Ñêàëà“
Ðóñêè áàñ èçïúëíè ãëàâíàòà ïàðòèÿ íà îòêðèâàíåòî
íà ñåçîíà â „Ëà Ñêàëà“
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Недоспиването може да
повлияе сериозно на наст-
роението, концентрацията и
здравето. Традиционната ки-
тайска медицина предлага
някои съвети за по-добър
сън. Може да се възползва-
те от тях следващия път, ко-
гато се въртите безпомощ-
но в леглото в опит да зас-
пите.

Защо не можем
да заспим?
Според традиционната

китайска медицина безсъни-
ето и другите проблеми със
съня са резултат от дисба-
ланс в потока на жизнената
енергия Ци. Шест от 12-те
меридиана, по които се дви-
жи тя, се определят като Ин,
а останалите като Ян. През
деня Ян енергията е в пове-
че, докато през нощта е пи-
кът на Ин.

Проблемите със съня
обикновено се дължат на
дисбаланс между Ин и Ян.
Ако непрекъснато ви се
спи, вероятно не ви дости-
га Ян енергия, а ако не мо-
жете да заспите вечер, мо-
же би имате дефицит на Ин,
лошо кръвообращение, не-
достиг в далака или сте под-
ложени на голям стрес.
Нощните кошмари се свър-
зват с емоционален дисба-

Китайската медицина с полезни
съвети за добър сън

те джинджифил или други
билки за по-добър ефект.
Киснете ходилата около 15-
20 минути или до леко из-
потяване.

Следвайте подходящ
режим
Опитайте се да лягате и

ставате приблизително по
едно и също време. Жела-
телно е да сте в леглото пре-
ди 23 ч., за да дадете време
на черния дроб да си върши
спокойно работата. Лягане-
то в късните часове изчерп-
ва енергийните резерви на
тялото, води до дисбаланс в
потока на жизнената енер-
гия и емоциите. Сутрин е
препоръчително да ставате
не по-късно от 7 или 8 ч.
Това ще ви помогне да след-
вате природните ритми и ще
ви осигури един наистина
възстановяващ сън. Въз-
можно е в началото да не

успеете да заспите веднага
или сутрин да ви е трудно
да станете, но не се отказ-
вайте. Постоянството и уси-
лията ви със сигурност ще
бъдат възнаградени.

Успокойте ума
преди лягане
Когато сте ядосани или

се чувствате неудовлетворе-
ни, е много вероятно да не
успеете да заспите. Затова е
важно преди лягане да ус-
покоите ума. Намерете си
някакво занимание, което ще
събуди приятни емоции и ще
ви помогне да се освободи-
те от стреса, например пос-
лушайте приятна музика, ри-
сувайте, направете някои ле-
ки упражнения или проче-
тете няколко страници. Мо-
же да опитате и да се съсре-
доточите върху дишането, за
да се справите с тревожните
мисли.

ланс или прекаляване с ве-
черята.

Промени в
хранителния режим
Добавете повече Ин хра-

ни в менюто и ограничете
Ян продуктите, защото те ак-
тивират прекалено силно
черния дроб. За да облекчи-
те стомаха, избягвайте ал-
кохола и кофеина, сладките
и пикантни храни, които
загряват организма. Замене-
те ги с по-здравословни, ка-
то соеви продукти, плодове
и зеленчуци.

Чаша чай от лайка или
хризантеми ще ви помогне
да се справите с излишната
топлина в тялото, ще успо-
кои нервите и черния дроб.
Добавете и няколко плодче-
та годжи бери.

Лунган (или драконово
око) са плодове, които по-
добряват кръвообращението
и насърчават добрия сън. Те
могат да се консумират прес-
ни или на чай, заедно с ня-
колко хинапа и годжи бери.
Семките на хинапа също са
популярно средство на ки-
тайската медицина срещу
безсънието. Те подобряват
кръвообращението и успоко-
яват ума. Пригответе си чай
от тях и го изпийте преди
лягане.

Съвети за по-добър сън

Масаж
Преди лягане масажирай-

те точката Ан-миен, чието
име от китайски се превеж-
да като "спокоен сън". Тя се
намира на шията зад ушна-
та мида в лека вдлъбнатина
до костната издатина, извес-
тна като мастоиден процес.
Направете около 100 кръго-
ви масажни движения с лек
натиск.

Масажът на точката Тай-
чун ще помогне да успокои-
те черния дроб. Тя се нами-
ра от горната част на ходи-
лото, във вдлъбнатината
между първия и втория
пръст.

Ин-тан е още една точ-
ка, която ще ви помогне да
се справите с емоциите пре-
ди лягане. Тя се намира в
средата между веждите. Въз-
действието върху нея ще ви
помогне да се справите със
страховете, възбудата и без-
покойството.

Топли вани
на ходилата
Топлите вани на ходила-

та вечер подобряват кръво-
обращението в долните
крайници, затоплят цялото
тяло, успокояват нервите.
Към водата може да добави-

Според традиционната китайска
медицина част от меридианите за-
вършват или започват на пръстите
на ръката. Затова всеки един от тях
е свързан с определен вътрешен ор-
ган. Масажът на ръцете не изисква
някакви специални техники или ус-
ловия, а само по няколко минути на
ден и много скоро ще забележите, че
някои неразположения вече не ви
безпокоят.

Кутрето
От двете страни на първата фа-

ланга на кутрето се намират две аку-
пунктурни точки - едната е свърза-
на със сърцето (Шао-чун), а друга-
та с тънките черва (Шао-дзъ). Ма-
сажирайки този пръст ще насърчи-
те работата на тези два органа, ще
облекчите сърцебиенето и главобо-
лието.

1. Яжте повече плодове - те са бо-
гат източник на антиоксиданти, които мо-
гат да помогнат за предотвратяване на
рак, сърдечносъдови заболявания, бо-
лестта на Алцхаймер, както и много дру-
ги болести.

Семейството Бери - боровинки, къпи-
ни, малини и ягоди - са най-добрите из-
точници на антиоксиданти сред плодове-
те. Такива са също черешите, портокали-
те и сините сливи.
2. Приемайте повече богати на фиб-

ри храни, например пълнозърнести храни,
боб, плодове, зеленчуци и зърнени култу-
ри. Те са основните източници на фибри
и тяхното приемане може да спомогне за
намаляване на липопротеините с ниска
плътност, които са известни също като
"лош" холестерол.
3. Редовно си правете по една бър-

за разходка. Бързото ходене подобрява
работата на сърдечносъдовата система,
и заздравява костите. Опитайте се да
вървите бързо най-малко по 30 минути

Редовният масаж на пръстите на ръката подобрява здравето

Безименият пръст
Според теорията на традицион-

ната китайска медицина меридианът
на тройния нагревател преминава
през безимения пръст. Той не е свър-
зан с конкретен орган, но регулира
и контролира различни процеси в тя-
лото. Масажът на безимения пръст
стимулира кръвообращението, акти-
визира жизнената енергия Ци, об-
лекчава мигрената, болката в раме-
нете и шията. Освен това успокоява

нервите и подобрява настроението.
В основата на нокътя на безимения
пръст се намира акупунктурната точ-
ка Гуан-чун. Въздействието върху нея
лекува главоболие, болки в очите, об-
лекчава възпаленото гърло.

Средният пръст
Масажът на средния пръст акти-

визира кръвообращението и притока
на кръв към органите, облекчава га-
денето и световъртежа, подобрява съ-
ня. На върха на този пръст се нами-
ра акупунктурната точка Джун-чун,
която е свързана с перикарда. Въз-
действието върху нея помага при за-
губа на съзнание, инсулт, безпокойс-
тво, главоболие, болки в сърцето.

Показалецът
Показалецът е свързан с мериди-

ана на дебелото черво, а в основата
на нокътя му се намира акупунктур-

ната точка Шан-ян. Масажът върху
този пръст нормализира работата на
стомашно-чревния тракт, активизи-
ра храносмилането, облекчава запе-
ка, усещането за тежест и болките в
стомаха, ускорява метаболизма.

Палецът
Според традиционната китайска

медицина палецът е свързан с бели-
те дробове, а в основата на нокътя
му се намира акупунктурната точка
Шао-шан. Масажирайте този пръст
при кашлица, висока температура,
възпалено гърло. Тъй като нормал-
ното функциониране на сърцето е
тясно свързано със състоянието на
белите дробове, при аритмия и стя-
гане в гърдите се препоръчва ин-
тензивен масаж на палеца.

От Радио "Китай"

Полезни съвети за здравословно хранене
на ден. Всеки ден правете и физически
упражнения. Нека това се превърне във
Ваш навик, тъй като упражненията зна-
чително ще подобрят здравословното Ви
състояние.
4. Започнете да тренирате йога или

тай-чи. След тези тренировки ще Ви ста-
не леко както на душата, така и на тяло-
то. Изследванията показват, че йогата и
тай-чи спомагат за намаляване на кръв-
ното налягане, намаляват стреса и по-
добряват настроението и съня.
5. Бъдете оптимисти - учените са до-

казали, че положителното мислене кара
хората да се чувстват по-добре и да жи-
веят по-дълго.
6. Радвайте се на домашните любим-

ци - изследванията сочат, че домашните
любимци имат положително влияние върху
човешкото здраве. Едно проучване уста-
новява, че сред тези, които имат сърдеч-
ни проблеми, и имат куче за домашен
любимец, значително по-вероятно е да
живеят около една година повече от тези,

с подобни проблеми, които нямат куче.
Собствениците на кучета се възполз-

ват и от редовните им разходки. Ходене-
то е много полезно за здравето. Такива
хора е по-малко вероятно да страдат и
от затлъстяване.
7. одобряване на отношенията - съз-

нателно направете необходимите стъпки,
за да простите на най-близките Ви хора,
включително и на себе си. Прошката е
свързана с подобрено настроение и по-
ниско напрежение.
8. Трябва да изпивате минимум по 2

литра вода на ден, но 2 литра само вода
- кафето, чаят и останалите напитки не
са вода.

9. Вместо обичайното слънчогледово
олио, започнете да използвате студено
пресован зехтин. Рафинираните растителни
масла значително спомагат за оксида-
тивния стрес и хроничното възпаление по-
ради термичната си нестабилност и висо-
кото съдържание на омега-6.
10. Дъвчете дъвки, които не съдър-

жат захар, а са подсладени с ксилитол.
Това е заместител на захарта, който е
с растителен произход и много спомага
за унищожаването на бактерии. Експе-
риментите в тази област показват, че
употребата на дъвки и продукти, съдър-
жащи ксилитол десетократно редуцира
количеството на причиняващите карие-
си бактерии, които се намират в устна-
та кухина.

Бактериите се хранят със захар, за-
щото тя им дава енергия да се възпроиз-
веждат, те обаче не могат да усвоят за-
харта в ксилитола. Точно поради тази при-
чина Ви препоръчваме да дъвчите дъвки
със съдържание на ксилитол, ако е въз-
можно след всяко хранене.

От zdrave.to
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Руският президент
Владимир Путин заяви, че
армията на Русия може да
се сражава в Украйна
дълго време, но според
него няма нужда да се
мобилизират още войници
на този етап, предадоха
Ройтерс и БТА.

"Що се отнася до про-
дължителността на специ-
алната военна операция,
разбира се, това може да
бъде дълъг процес", заяви
Путин в сряда на предава-
но по телевизията заседа-
ние на руския Съвет за
правата на човека. По
думите му обаче засега
"няма смисъл" от допълни-
телна мобилизация, след
като през септември и
октомври бяха свикани
300 000 запасняци.

Говорейки за резултати-
те от "специалната военна
операция" в Украйна Путин
посочи, че Азовско море
се е превърнало във
вътрешно за Русия - нещо,
към което, по думите му, се
е стремил Петър Първи.
Руският президент изтъкна
като успех появата на нови
територии в състава на

Снимки Интернет
Досегашният вицепрезидент на Перу Дина Буларте положи

клетва като президент.  За първи път дама зае поста на
държавен глава, след като в сряда парламентът гласува

импийчмънт на държавния глава Педро Кастильо, часове след
като той се опита да разпусне законодателния орган. По-рано
Кастильо заяви, че заменя Конгреса с "извънредно правителст-
во", но законодателите игнорираха това и в спешно гласуваха
отстраняването на Кастильо от поста. Според местни медии

Кастильо се е опитвал да се укрие в посолството на Мексико
в столицата, когато е бил задържан. Буларте, 60-годишна
адвокатка, обяви, че ще управлява до юли 2026 г., когато
щеше да приключи мандатът на предшественика ?. След

положената клетва тя призова за политическо примирие за
преодоляване на кризата, обхванала страната. Драматичните

събития в сряда започнаха с обръщение на Педро Кастильо по
националната телевизия, в което той обяви извънредно
положение. Но опитът на президента да осуети вот по

отстраняването му - трети от идването му на власт през юли
2021 г., не успя. Конгресът се събра извънредно и гласува
импийчмънт на Кастильо - 101 законодатели гласуваха "за",

6 "против", а 10 се "въздържаха".

Ïóòèí: Ðóñèÿ ìîæå äà ñå áèå
â Óêðàéíà îùå äúëãî âðåìå
Íå ñìå ëóäè, íàÿñíî ñìå êàêâî ïðåäñòàâëÿâàò ÿäðåíèòå
îðúæèÿ, çàÿâè ïðåçèäåíòúò

Русия и добави, че най-
важни са хората които
живеят на тези територии:
"Резултатът от референду-
ма показа, че хората искат
да са в Русия и считат
себе се за част от този
свят и от това пространст-
во на нашата обща култу-
ра, традиции и език. Това е
най-важният резултат",
каза президентът.

Путин увери, че Русия
ще защитава своите инте-
реси с всички налични
средства, но подчерта, че
Москва ще използва
ядрено оръжие само в
отговор на вражески удар,
предаде "Актуално". "Когато
ни ударят, ние отвръщаме
на удара", каза Путин и
подчерта, че стратегията на
страната му се основава
на политиката на т. нар.
ответен удар. "Русия е
наясно с опасностите,
които крият ядрените
оръжия и няма да ги
размахваме като бръснач",
посочи руският президент.
"Не сме луди, наясно сме
какво представляват
ядрените оръжия", каза
Путин. "Заплахата от

ядрена война нараства",
заяви още  президентът, но
настоя, че Русия разглежда
собствения си ядрен
арсенал само като отбра-
нително възпиране.

Рискът от това руският
президент Владимир Путин
да използва ядрени оръ-
жия като част от неговата
война в Украйна е нама-
лял в отговор на междуна-
родния натиск. Това посоч-

ва германският канцлер
Олаф Шолц в интервю за
немска медийна група.
"Русия спря да заплашва,
че ще използва ядрени
оръжия, като реакция на
международната общност,
която начерта червена
линия", заявява Шолц.
Според него е важно
диалогът с Кремъл да
продължава, въпреки
дълбоките различия. ç

Гръцкото правителство призова за
спокойствие днес, след като през
нощта в един от кварталите на Атина
и в район край втория по големина
град Солун се разразиха безредици
заради това, че полицай простреля
ромски тийнейджър по време на по-
лицейско преследване, предаде АП.

Протестиращите в индустриалния
атински квартал Аспропиргос подпа-
лили местна фирма за гуми и авто-
бус и издигнали горящи барикади по
улиците. Около полунощ в сряда сре-
щу четвъртък властите предупредиха
жителите на Аспропиргос да останат
на закрито със затворени врати и про-
зорци. Гръцката телевизия ERT съоб-

Íå ñòèõâàò áåçðåäèöèòå â Àòèíà è Ñîëóí çàðàäè
ïðîñòðåëâàíåòî íà ðîìñêè ìëàäåæ îò ïîëèöèÿòà

щи, че протестиращи от близкото ром-
ско селище са нахлули в обекта на
фирмата за гуми и са го подпалили.
В Северна Гърция протестиращи от
близките ромски селища блокираха
пътища в района на Халкидона, на
около 40 км западно от Солун, и в
още един район.

От понеделник в Солун, Атина и
други райони избухнаха протести, чес-
то прерастващи в насилие, след като
полицейско преследване на 16-годи-
шен младеж, който според твърдения
си тръгнал без да си плати на бензи-
ностанция в Солун, завърши с прос-
трелване на младежа.  Тийнейджърът,
чиято самоличност не е официално

оповестена, но е идентифициран от
роднини като член на ромската общ-
ност, е бил улучен в главата и остава
в болница в критично състояние.

34-годишният полицай, който е про-
извел изстрела, е отстранен от длъж-
ност и трябва да се яви днес в съда
за разпит по обвинение в опит за
убийство и незаконно използване на
оръжието.  Полицията заяви, че мла-
дежът се е опитал да блъсне с пика-
па си един от полицейските мотоцик-
лети, участващи в преследването. В
предварителното си явяване в съда
полицаят обясни, че е стрелял, за-
щото е смятал, че животът на колеги-
те му е бил в опасност. ç

Руският президент Владимир Путин участва по видеоконферентна
връзка от Кремъл в годишната среща на Президентския съвет за

гражданското общество и човешките права

Европейските
разходи за отбрана надхвърли-
ха 200 млрд. евро за първи
път през 2021 г., съобщи в
четвъртък Европейската
агенция по отбрана (EDA), като
тези разходи представляват
1,5% от брутния вътрешен
продукт на 26-те държави
членки на EDA, предаде
Ройтерс. Разходите за отбрана
са нараснал с 6% спрямо 2020
г. до 214 млрд. евро, съобщи
EDA в годишния си доклад за
данните за отбраната, като
това е най-силният растеж,
откакто регионът започна да
увеличава военните разходи
през 2015 г. след присъединя-
ването на Крим към Русия.
Всички страни от ЕС с
изключение на Дания са
членове на EDA. Организацията
съобщи още, че страните с
най-голямо увеличение са
Италия, Финландия, Гърция и
Словения.
Шанхай,
основният бизнес център на
Китай, обяви, че от днес ще
премахне изискванията за
тестване за Covid-19 за
ресторанти и места за забав-
ление като част от национално-
то облекчаване на политиката
на Пекин за "нулев коронави-
рус". Градът беше поставян под
локдауни няколко пъти през
последните месеци, което
доведе до забавяне на
икономическата активност и
предизвика протести срещу
строгите противоепидемични
мерки. Хонконг също облекча-
ва ограничителните мерки,
когато става въпрос за
задължителния карантинен
период за хора с положителен
тест за коронавирус и техните
близки контакти.  Очаква се
властите в Хонконг да обявят
съкращаване на задължителния
период на карантина до пет
дни, ако тестът на пациент е
отрицателен за Covid-19.
Хонконг също така ще намали
периода на изолация за близки
контакти на заразените от
седем на пет дни. Правилата за
дистанциране и задължителните
маски обаче ще останат в
сила, вкл. тридневното
медицинско наблюдение.
Лидерът
на "Ликуд" и бивш израелски
премиер Бенямин Нетаняху си
гарантира вчера мнозинство в
парламента, след като неговата
политическа сила се договори
с ултраортодоксалната партия
"Шас". Дясното обединение,
предвождано от Нетаняху,
победи на парламентарните
избори, произведени на 1
ноември, петите за по-малко
от четири години. Въпреки че
още не е подписано окончател-
но коалиционно споразумение,
сделката с "Шас" гарантира на
Нетаняху 64 места от общо
120-те места в Кнесета
(израелския парламент).
Съгласно постигнатите договор-
ки лидерът на "Шас" Арие Дери
ще ръководи министерството
на вътрешните работи и
здравното министерство през
първата половина от мандата
на правителството, а през
втората половина ще бъде
министър на финансите. Освен
това Дери ще бъде вицепреми-
ер през целия мандат.
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Àëåêñàíäúð Âåçåíêîâ å íîñèòåë
íà ïðèçà „Ñïîðòåí Èêàð“
Звездата на Олимпиакос
направи силен сезон както с
националния отбор на България,
така и със своя клубен тим

Баскетболистът Алек-
сандър Везенков е носи-
тел на приза "Спортен
Икар" за 2022 година на
Фондация "Български
спорт". Той бе избран в
идеалния отбор на Евро-
лигата за миналия сезон,
участник във финалната
четворка с клубния си от-
бор Олимпиакос, номер 1
в класацията по борби и
трети при реализаторите с
националния тим на Бъл-
гария на европейското
първенство по баскетбол.

В категорията "Отбор на
годината" наградата беше
присъдена на националния
ансамбъл по художествена
гимнастика в състав Жени-
на Трашлиева, Рейчъл Сто-
янов, София Иванова, Мар-

гарита Василева, Камелия
Петрова и Радина Томова.
Грациите станаха световен
шампион в многобоя и на
съчетанието с три ленти и
две топки в София и заслу-
жи олимпийска квота за Па-
риж 2024.

За "впечатляващо пред-
ставяне" бяха отличени 17-
годишната гимнастичка
Стилияна Николова и ски-
орът алпиец Алберт Попов.
Грацията спечели сребро
на обръч, бухалки и лента
и бронз в многобоя на све-
товното първенство в Со-
фия и спечели олимпийс-
ка квота за Париж. Попов
завърши девети в слало-
ма на Зимните олимпийс-
ки игри в Пекин и зае чет-
върто място в слалома от

Световната купа в Курше-
вел.

В категория "Млад и та-
лантлив спортист" победи-
телка е 17-годишната леко-
атлетка Пламена Миткова -
световна шампионка в ско-
ка на дължина за девойки
до 20 години в Кали, Колум-
бия с личен рекорд от 6.66
метра.

Специална награда на
Фондация "Български спорт"
получава националният от-
бор по тенис за девойки до
18 години в състав Денис-
лава Глушкова, Михаела Цо-
нева и Дария Великова за
историческата първа евро-
пейска титла в тази възрас-
това група.

Биатлонистът Благой То-

дев и волейболистът Алекс
Николов са отличени за
"Пробив в световния спорт".
Тодев е световен вицешам-
пион за младежи от Солт
Лейк Сити (САЩ) в преслед-
ването на 12.5 км и евро-
пейски шампион на 15 км
за младежи в Поклюка. Ни-
колов е състезател на ита-
лианския първенец Лубе,
участник в Шампионската
лига с отбора и основен иг-
рач в националния тим до
20 години, заел второ мяс-
то на европейското първен-
ство.

В категория "Достойно
представяне" победители
са Кирил Милов - световен
вицешампион по борба в
кат. до 97 кг в Белград и
европейски първенец в Бу-
дапеща и Севда Асенова -
бронзова медалистка в кат.
до 48 кг на световното пър-
венство по бокс в Истан-
бул и европейска шампи-
онка от надпреварата в
Черна гора. ç

Президентът на Българската федерация по шахмат 2022
Васил Антонов е убеден, че този спорт ще възвърне по-
зициите си на световната сцена. "В края на ноември
подадохме документи за членство на Световната шах-
матна федерация (ФИДЕ). След като получихме лиценз
от Спортното министерство, нашата най-важна задача
сега е да уплътним европейския и световния календар
през 2023 година. До средата на декември ще предло-
жим нашия държавен спортен календар. Предвиждаме
държавното първенство да се проведе до 10 март 2023
година, за да може нашите състезатели да участват на
европейските шампионати", заяви Васил Антонов.

Председателят на Управителния съвет на Българска-
та федерация по шахмат 2022 Васил Антонов е бизнес-
мен от Плевен Той е бил депутат от БСП четири манда-
та. Изпълнителен директор на федерация е Мария Тон-
чева, а Управителният съвет е от 11 членове. ç

Програмата за
четвъртфиналите

Днес
17 ч. - Хърватия - Бразилия - БНТ 1
21 ч. - Нидерландия - Аржентина -

Нова
Утре
17 ч. - Мароко - Португалия - Нова
21 ч. - Англия - Франция - БНТ 1

Англия се подготвя за 1/4-фи-
налния мач срещу Франция на
световното първенство с надува-
еми крокодили за 11 паунда, съ-
общава "Сън". Отборът на Гарет
Саутгейт се изправя срещу дейс-
тващите шампиони на стадион "Ал
Байт" в събота. Играчите на Анг-
лия често са забелязвани да ре-
лаксират във водата между мачо-
вете си, като същевременно са
намерили и други начини да се
забавляват далеч от терена. "Трите
лъва" се подготвят за сблъсъка с
"петлите", като играят с крокоди-
ли в басейна.

27-годишният Александър Везенков прави най-силния си сезон,
за което получава поредното отличие

Âàñèë Àíòîíîâ: Ùå âúçâúðíåì ïîçèöèèòå ñè
íà ñâåòîâíàòà øàõìàòíà ñöåíà

Àíãëèÿ ñå ãîòâè
ñ êðîêîäèëè çà
ãîëÿìàòà áèòêà
ñ Ôðàíöèÿ

Преди четири години на Мон-
диал 2018 в Русия англичаните
направиха надуваем еднорог ем-
блематичен, връщайки го за Ев-
ропейското миналото лято, ко-
гато Букайо Сака беше сниман
да скача с такъв в басейна. Плаж-
ният артикул вече беше видян и
в Катар, като Хари Магуайър ка-
чи снимка в Истанграм с надпис:
"Радвам се да се запознаем от-
ново". Англичаните обаче доба-
виха и няколко крокодила към
своята колекция.

В същото време стана ясно,
че нападателят на Челси Рахийм
Стърлинг ще се завърне на Мон-
диала в Катар днес. Английски-
ят национал си тръгна от све-
товното първенство преди мача
срещу Сенегал от груповата фа-
за, защото се оказа, че домът
му е бил обран. Така сега Стър-
линг ще бъде на разположение
за четвъртфиналния двубой сре-
щу Франция. ç
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ÁÍÒ 1

05.10 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
05.55 Денят започва - сутрешен блок с

Христина Христова и Симеон Иванов
09.05 Сутрин със Световното първенство по

футбол
09.25 100% будни - сутрешно токшоу с

Мария Андонова и Стефан А. Щерев
11.00 Култура.БГ - предаване за култура с

Димитър Стоянович
11.30 Днес на Световното първенство по

футбол
12.00 По света и у нас
12.25 Новини на турски език
12.30 Светът на жестовете
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Златно сърце - 3-сериен детски тв

филм /България, 1983 г./, режисьор
Мария Василева, в ролите: Алексан-
дър Андонов, Руди Христозов, Стоянка
Мутафова, Досьо Досев и др.

14.00 Телепазарен прозорец
14.15 Малки истории
15.15 Фестивал на анимационното кино: Пе-

сента за пачуърк - анимационен филм
/Германия, 2020 г./, режисьор Андже-
ла Щефен

15.20 Снежен свят тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-

то полувреме
17.00 ФИФА Световно първенство 2022: Чет-

въртфинална среща - пряко предаване
от Доха

18.55 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-
то полувреме

19.45 Зала на славата: Даниел Боримиров
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Панорама с Бойко Василев
22.00 "Морето
23.00 По света и у нас
23.30 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-

то полувреме
00.00 ФИФА Световно първенство 2022: Чет-

въртфинална среща /запис/
02.00 ФИФА Световно първенство 2022: Чет-

въртфинална среща /п/
04.00 По света и у нас /п от 20:00 часа/
04.45 Библиотеката /п/

ÁÍÒ 3

05.05 Колоездене: Тур дьо Франс критериум
на Саитама

06.00 Автомобилизъм: Сауди Баха хаил -
обзорна програма

06.30 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-
минафинална среща

08.30 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-
то полувреме

09.30 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-
минафинална среща

11.30 Днес на Световното първенство по
футбол

12.00 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-
минафинална среща

14.00 Ветроходство: Барколана 54 - обзор
14.50 Ветроходство: Състезание на ръба -

магазинно предаване
15.15 Днес на Световното първенство по

футбол
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-

то полувреме
17.00 ФИФА Световно първенство 2022: Чет-

въртфинална среща - пряко предаване
от Доха

18.55 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-
то полувреме

19.45 ФИФА Световно първенство 2022: Ос-
минафинална среща

21.45 Екстрийм-Е: Уругвай обзор на петия
кръг от шампионата за електромобили
"Екстрийм Е"

22.40 Рали Тарга Тасмания - обзор
23.30 ФИФА Световно първенство 2022: Тре-

то полувреме
00.00 ФИФА Световно първенство 2022: Чет-

въртфинална среща
02.15 ФИФА Световно първенство 2022: Чет-

въртфинална среща
04.35 Ветроходство: Барколана 54 - обзор

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Златимир Йочев
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи Де-

сислава Стоянова и Александър Кади-
ев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.40 "Комиците и приятели" /п./
13.20 "Стани богат" /п./ - куиз шоу

14.30 "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 преда-

ване с водеща Цветанка Ризова
18.00 "Стани богат" - куиз шоу с водещ

Михаил Билалов
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Опасно изкушение" - се-

риал, с. 4, еп. 60
21.00 "Фермата: Мостът на времето" - риа-

лити, с. 8
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис"
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Съдебна зала: Ел Ей" - сериал, еп. 11
00.30 "Добрият доктор" - сериал, с. 3, еп. 11
01.20 "Като на кино" - предаване за кино
01.30 "Домашен арест" - сериал, с. 4, еп. 10
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.35 "Опасни улици" - сериал, с. 15

bTV ACTION

05.15 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 6
06.00 Анимационен блок: "Приключенията

на котарака в чизми" - сериал, еп. 17
- 20

08.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 6
09.00 "Спенсър" - сериал, еп. 9
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 4, еп. 16
11.00 "Прокуратура Чикаго" - сериал, еп. 6
12.00 "Хуберт без Щалер" - сериал, с. 10, еп.

16
13.00 "Х-Мен: Последният сблъсък" - фан-

тастика, екшън, приключенски (САЩ,
2006), в ролите: Патрик Стюарт, Хю
Джакман, Хали Бери, Иън Маккелън,
Фамке Янсен, Джеймс Марсдън, Ана
Пакуин, Ребека Роумийн, Вини Джо-
унс, Бен Фостър

15.00 "Чък" - сериал, с. 5, еп. 7
16.00 "Спенсър" - сериал, еп. 10
17.00 Опасни улици, еп. 1
18.00 "Прокуратура Чикаго" - сериал, еп. 7
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, с. 4, еп. 17
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Дъф и Вазов-

ски" - сериал, с. 2, еп. 2
21.00 "Елитен отряд" - сериал, еп. 15
22.00 Екшън петък: "Заложник" - екшън,

криминален (САЩ, Германия, 2005), в
ролите: Брус Уилис, Кевин Полак,
Серина Скот Томас, Мишел Хорн,
Джими Бенет, Бен Фостър, Джонатан
Тъкър, Маршал Олман, Румър Уилис

00.15 "Елитен отряд" - сериал, еп. 15
01.15 "Прокуратура Чикаго" - сериал, еп. 7
02.15 Опасни улици, еп. 1
03.15 "Стрелата" - сериал, с. 4, еп. 17
04.15 "Спенсър" - сериал, еп. 10

bTV COMEDY

06.00 "Бруклин 99" - сериал, с. 4, еп. 12, 13
07.00 "Круд" - сериал, анимация
07.30 "Тролчета: Купонът продължава" - сери-

ал, анимация, с. 2, еп. 7, 8
08.30 "Психоложки" /п./ - сериал
09.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
10.00 "Перфектният ритъм 2" - комедия,

музикален (САЩ, 2015), в ролите:
Анна Кендрик, Ребъл Уилсън, Елизабет
Банкс, Британи Сноу, Скайлър Астин,
Анна Кемп, Кейти Сагал, Алексис Нап,
Хейли Стайнфелд, Адам ДеВайн, Джон
Хигинс, Фреди Строма и др.

12.00 "Безкрайна фиеста" /п./ - сериал
13.45 "Марлон" /п./ - сериал
14.00 "Претъпкано" /п./ - сериал
14.30 "Алф" /п./ - сериал
16.00 "Психоложки" - сериал, еп. 19, 20
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
17.30 "Безкрайна фиеста" - сериал, еп. 117,

118
19.00 "Алф" - сериал, с. 2, еп. 23, 24
20.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал
21.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 5,

еп. 6
22.00 Премиера: "Малки случайности" - се-

риал, с. 2, еп. 1, 2
23.30 "Марлон" - сериал, еп.10
00.00 "Перфектният ритъм 2" /п./ - комедия,

музикален (САЩ, 2015)
02.00 "Бруклин 99" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
03.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу (2021)
04.00 "Татенца" - сериал, еп. 6

bTV Cinema

06.00 "Случаите на Поаро" /п./ - сериал,
с. 9, еп. 1

08.00 "Животът днес е гаден" - комедия,
романтичен, музикален (САЩ, 2017),

режисьор Даниел Гил, в ролите: Иън
Харт, Джеси Кейв, Стивън Макинтош,
Том Райли и др.

10.00 "Случаите на Поаро" - сериал, с. 9,
еп. 2

12.00 "Атентатори" - екшън, криминален,
трилър (САЩ, Франция, 1995), режи-
сьор Ричард Донър, в ролите: Силвес-
тър Сталоун, Джулиан Мур, Антонио
Бандерас, Анатолий Давидов, Мюз Уот-
сън, Кели Роуън и др.

14.30 "Нежна полиция" - комедия, екшън
(САЩ, 2013), режисьор Пол Фийг, в
ролите: Сандра Бълок, Мелиса Мак-
карти, Майкъл Макдоналд, Демиан
Бичир, Марлон Уейънс, Майкъл Рапа-
порт

17.00 "Гран Торино" - драма (САЩ, Герма-
ния, 2008), режисьор Клинт Истууд, в
ролите: Клинт Истууд, Кристофър Кар-
ли, Би Ван, Ани Хер, Брайън Хейли,
Джералдин Хюз, Дрима Уокър, Скот
Истууд и др.

19.15 "Загадки за начинаещи: Обучение в
убийство" - мистъри, криминален (тв
филм, САЩ, 2020), режисьор Майкъл
Робисън, в ролите: Джил Уагнър, Крис-
тофър Полаха, Робин Томас, Престън
Вандерслайс и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 "Унищожителят" - военен, екшън, три-

лър (САЩ, Китай, Великобритания,
2018), режисьор Донован Марш, в
ролите: Джерард Бътлър, Гари Олдман,
Лони Лин-Комън, Тоби Стивънс, Мика-
ел Никвист, Каролайн Гудол, Христо
Мицков, Стефан Иванов и др.

23.15 "Транспортер 2" - екшън, трилър (Фран-
ция, САЩ, 2005), режисьор Луи Лете-
рие, в ролите Джейсън Стейтъм, Амбър
Валета, Алесандро Гасман, Кейт Наута,
Джейсън Флеминг и др.

01.00 "Американска история Х" - драма
(САЩ, 1998), режисьор Тони Кей, в
ролите:Едуард Нортън, Едуард Фър-
лонг, Бевърли Д`Анджело, Итън Суп-
лий, Елиът Гулд, Стейси Кийч, Феруза
Болк  [16+]

03.30 "Номер 42-ри" - спортен, драма,
биографичен (САЩ, 2013), режи-
сьор Брайън Хелгеланд, в ролите:
Чадуик Боузман, Харисън Форд, Крис-
тофър Мелони, Ти Ар Найт, Никол
Бъхари и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Пресечна точка" /п/
06.00 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Една жена" - сериал
13.30 "Остани с мен: Завинаги" (премиера) -

сериал
15.00 "Не ме оставяй" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Пресечна точка" - публицистично шоу
17.00 "Черешката на тортата" - риалити
18.00 "Голямото преследване" (премиера) -

телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна емисия
20.00 "Черешката на тортата" (нов сезон) -

риалити
20.40 Студио "Като за Световно"
21.00 Мач от четвъртфиналната фаза на

ФИФА световно първенство по футбол

Катар 2022, директно
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Военни престъпления: Лос Анджелис"

- сериал, сезон 9
00.30 "Черният списък" - сериал, сезон 4
01.20 "Домът, в който си роден, е твоята

съдба" - сериал
02.00 "Не пускай ръката ми" - сериал
03.40 "Песента на живота" - сериал

Äèåìà

06.45 "Военни престъпления" - сериал, се-
зон 17 /п/

07.45 "Специален отряд: Лайпциг" - сериал,
сезон 17 /п/

08.45 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 10,
2 епизода /п/

11.00 "Магнум" - сериал, сезон 3, 2 епизода
/п/

13.00 "Специален отряд: Лайпциг" - сериал,
сезон 17

14.00 "Комисар Рекс" - сериал, сезон 10,
2 епизода

16.00 "Престъпни намерения" - сериал, се-
зон 6

17.00 "Газ до дупка" - екшън с уч. на Скот
Истууд, Фреди Торп, Ана де Армас, Гая
Уайс, Клеменс Шик и др. /п/

19.00 "Военни престъпления" - сериал, се-
зон 17

20.00 "Магнум" - сериал, сезон 3, 2 епизода
22.00 "Уасаби" - екшън-комедия с уч. на

Жан Рено, Риоко Хиросу, Мишел Мю-
лер и др.

00.00 "Фрактура" /п/
02.00 Дневник: ФИФА Световно първенство

по футбол Катар 2022 - спортно
предаване /п/

Êèíî Íîâà

06.30 "В кадър"
07.00 "Да приютиш любовта" - романтичен

филм с уч. на Андреа Бруукс, Маркъс
Роснър, Луси Гест и др.

09.00 "Мистериите на Хейли Дийн: Наказа-
ние за убиеца" - мистери с уч. на Кели
Мартин, Вив Лийкок, Лорън Холи,
Матю Макаул и др.

11.00 "Виж кой говори сега" - комедия с уч.
на Джон Траволта, Кърсти Али, Дейвид
Галахър, Олимпия Дукакис и др. /п/

13.00 "Рики и Флаш" - комедия с уч. на
Мерил Стрийп, Рик Спрингфийлд, Мей-
ми Гъмър, Бен Плат и др.

15.00 "Разум и чувства" - романтична драма
с уч. на Ема Томпсън, Кейт Уинслет,
Хю Грант, Алън Рикман,Том Уилкин-
сън, Джема Джоуонс и др.

18.00 "Дърти хлапета" - комедия с уч. на
Адам Сандлър, Кевин Джеймс, Крис
Рок, Дейвид Спейд, Роб Шнайдър,
Салма Хайек, Мария Бело, Мая Ру-
долф, Стив Бушеми и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 3

21.00 "Пристигане в Америка" - комедия с
уч. на Еди Мърфи, Арсенио Хол, Шари
Хедли, Мадж Синклер, Джеймс Ърл
Джоунс и др.

23.30 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 3 /п/

00.30 "Всичките пари на света" - драма с уч.
на Мишел Уилямс, Марк Уолбърг,
Кристофър Плъмър, Тимъти Хътън и др.

Тв програма - петък, 9 декември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Времето

bTV Cinema, 21.00 ч., "Унищожителят" - военен, екшън,
трилър (САЩ, Китай, Великобритания, 2018),

режисьор Донован Марш, в ролите: Джерард Бътлър,
Гари Олдман, Лони Лин-Комън, Тоби Стивънс,

Микаел Никвист, Каролайн Гудол, Христо Мицков,
Стефан Иванов и др.

Днес вятърът ще остане от юг, а температурите
- сравнително високи за първата половина от де-
кември, минималните ще са между 4° и 9°, а мак-
сималните - между 12° и 17°. Преди обед на места
в низините и котловините отново ще е предимно
облачно и мъгливо, в отделни райони е възможно
и да преръми. Следобед облачността ще се раз-

късва и намалява, в по-голямата част от страната
до предимно слънчево. В събота вятърът ще се
усили и температурите ще се повишат още, в Из-
точна България на минималните ще са близки до
10°, а максималните - до 20°. Облачността ще се
увеличи и привечер и през нощта срещу неделя от
югозапад ще започнат валежи от дъжд. НИМХ/БТА
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На 9 декември жителите на
софийския квартал "Бояна" ще
могат да посетят безплатно един
от символите на българската
история и култура. Това е храмът
"Св. св. Никола и Пантелеймон",
в рамките на инициативата Ден
на отворените врати в Боянската
църква, съобщиха от НИМ.

Директорът на Националния
исторически музей доц. д-р Бони
Петрунова и фондацията "Балкан-
ско наследство" ще представят
новото дигитално лице на Боянс-
ката църква на 9 декември, от
15.00 ч., в зала 3 на музея.

Проектът обогатява дигитално-
то съдържание и комуникацион-
ните канали на филиала на НИМ
"Боянска църква", който е част от
богатия списък на ЮНЕСКО за
световно културно и историческо
наследство. За дигитализация на
българското културно-историчес-

Ðàííîñðåäíîâåêîâíî
æåíñêî ïîãðåáåíèå
e îòêðèòî
â Àíãëèÿ

Уникална 1300-годишна
огърлица e открита при изкоп-
ни работи на нов жилищен
комплекс в Нортхамптъншър,
Англия, предаде ДПА. Тя е на-
мерена в гроб на жена, която
вероятно е била кралска осо-
ба или влиятелен християнс-
ки лидер.

Експерти от Лондонския
археологически музей (MOLA)
заявиха, че гробът съдържа и
други съкровища. Той е най-
значимото ранносредновеков-
но женско погребение, откри-
вано някога. Огърлицата да-
тира от 630 - 670 г. сл. Хр.,
от саксонския период, част от
погребение на жена с висок
статус в кралство Мерсия. На-
китът е най-пищното откритие,
с най-малко 30 висулки и мъ-
ниста, изработени от римски
монети, злато, гранати, стък-
ло и скъпоценни камъни.ç

Пиесата "Клуб на
пороците" от Николай
Гундеров спечели конкурса
в Сатирата
Приключи конкурсът за
стендъп комедия на
Сатиричния театър "Алеко
Константинов". Журито
присъжда наградата
"Алеко Константинов" на
пиесата "Клуб на пороци-
те" от Николай Гундеров.
Николай Павлов Гундеров
е роден през 1974 г.
Завършва славянски
филологии в Софийския
университет, а след това
режисура и драматургия в
Академията за изящни
изкуства в Прага. Авторс-
кият му спектакъл "Леки
четива" е оценен от
Международната академия
за изкуства в Париж и
представен в европейски
столици. За стихосбирка-
та си "Синтаксис на
грижите" е оценен като
най-добър дебютант на
"Южна пролет".

Андре Рийо ще изнесе
четири концерта в Клуж,
Централна Румъния
Известният нидерландски
цигулар и диригент Андре
Рийо ще изнесе четири
концерта в Клуж-Напока,
Централна Румъния, 1 - 4
март 2023 г., което е нов
негов рекорд, предаде
румънската агенция
Аджерпрес. Андре Рийо,
придружен от 60-те
музиканти от оркестъра
"Йохан Щраус", ще се
качи на сцената в
сърцето на Трансилвания,
за да подари на всички
румънци една незабрави-
ма музикална мартеница.
През 2015 г. Рийо изнесе
7 концерта на "Площада
на конституцията" в
Букурещ.

ко наследство бяха фотографира-
ни всички стенописи в църквата
и създадена 360-градусова пано-
рама на недостъпния за посети-
тели параклис, на втория етаж
на храма. По стените на църква-
та има 89 сцени и композиции с
240 образа на светци, ангели,
както и ктиторските и царски
портрети.

Сред тях e най-старото у нас
изображение на небесния покро-
вител на България св. Йоан
Рилски Чудотворец. Правят
впечатление изпълнените с
живот образи на светци воини,
както и различните изображения
на Христос, едно от които - като
белобрад старец - е уникално.

Създадената 360-градусова
панорама на параклиса, която е
недостъпна заради провеждането
на консервационно-реставраци-
онни дейности, ще видим за

Èíèöèàòèâàòà "Íîâîòî
ëèöå íà Áîÿíñêà öúðêâà"
ïðåäñòàâÿò â ÍÈÌ

"Ïðåç ïðîçîðåöà" -
115 ãîäèíè îò ðîæäåíèåòî
íà Íåíêî Áàëêàíñêè

През 1937 г. той печели
златен медал на Световно-
то изложение в Париж точ-
но с тази картина.  "Тя
включва творби на деца от
четиригодишна възраст до
такива на наши възпитани-
ци на 25 години, които са
вече в световни академии
по изкуствата", посочи Дон-
чев.  Част от педагогичес-
ките дейности, които шко-
лата осъществява, е рабо-
тата по мотиви от известни
местни творци. Ненко Бал-
кански е изключителен жи-
вописец. "Показвахме на де-

Ñîôèéñêàòà ôèëõàðìîíèÿ ãàñòðîëèðà â Áåðëèí

цата негови картини и вдъх-
новени от тях и от нашите
разкази за него и за изкус-
твото като цяло, те сътво-
риха наистина добри неща.

Изложбата "През прозо-
реца" на възпитаници на ка-
занлъшката школа "Арт ли-
ния" ще бъде открита на 10
декември от 15.00 ч. в къ-
щата музей "Ненко Балкан-
ски". Росен Дончев е и ръ-
ководител на школата съв-
местно с Ваня Запрянова.
Експозицията е посветена
на именития казанлъшки ху-
дожник Ненко Балкански и
се организира по повод 115-
ата годишнина от рождени-
ето му, а заглавието й е
вдъхновено от картината
"През прозореца".

първи път. Дигитализираните уникални
стенописи са част от нова уеб страни-
ца на Боянската църква, представена
заедно с интересни факти около памет-
ника, които рядко са достигали до
публиката. Навършиха се 760 години от
обновяването на Боянската църква от
севастократор Калоян и 40 години от
включването й в Списъка на световно-
то културно наследство на ЮНЕСКО.ç

На 12 декември за първи
път, Софийската филхармо-
ния ще гостува в голямата
зала на Берлинската фил-
хармония. Концертът е ини-
цииран от БКИ в Берлин.
Програмата включва Кон-
церт за пиано и оркестър
№3 от Панчо Владигеров и
Симфония №4 "Италианска"

Проф. Марин Добрев казва,
че "човечността е може би
най-характерното нещо за
Ненко Балкански като ху-
дожник".ç

от Феликс Менделсон-Бар-
толди. Солист ще бъде вир-
туозният български пианист
Людмил Ангелов, а на дири-
гентския пулт ще застане
маестро Найден Тодоров.

Името на Панчо Влади-
геров е известно зад пре-
делите на родината. Класик
на българската музика, той

е автор на композиции във
всички жанрове. Открояват
се рапсодията "Вардар" -
българско симфонично про-
изведение с международна
известност, "Импровизация
и токата", балетът "Легенда
за езерото", операта "Цар
Калоян". Владигеров е автор
на пет клавирни концерта и

един за цигулка и оркестър,
както и Концертна фантазия
за виолончело и оркестър.
Сред клавирните концерти
на Владигеров най-значите-
лен и най-популярен е Тре-
тият. Написан през 1936 г.,
най-съдържателната му
творба от 30-те години на
20-и век.ç

Èíèöèàòèâàòà "Íîâîòî
ëèöå íà Áîÿíñêà öúðêâà"
ïðåäñòàâÿò â ÍÈÌ


