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Културен афи

– 10 ноември

Първото ни предложение от културни афиш днес е за билейни концерт на Михаил Белчев "Младостта се завръща",
който ще се състои в зала 1 на НДК от 19 ч. Белчев събира колеги и при тели, изпели незабравими хитове по негови
стиховете - Богдана Карадочева, Йорданка Христова, Б.Т.Р., Васил Найденов, Веселин Маринов, дует "Ритон" и други.
Следва покана за изложба. Тази вечер в столичната галери "Райко Алексиев" се открива изложбата на Венцислав Занков
"Последни т будоар: 1991 - двадесет години по-късно". Авторът цели да се преосмисли началото на прехода. И с работите
си да покаже къде сме стигнали днес.
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Покана за театър. От 19 ч. на голямата сцена на пловдивския драматичен театър можете да гледате постановката "Когато
гръм удари" от Пейо Яворов. Действието се развива през 1908 г. под голямото небе на Добруджа. Всеки един от героите се
докосва до вечните въпроси – за любовта и омразата, верността и дълга, лъжата и истината, егоизма и всеотдайността,
греха и изкуплението. И всеки стига до своите поражения.
Последното предложение от афиша днес е за романтичната приказка "Красавицата и Звяра", която можете да видите на
сцената на държавния куклен театър във Варна от 18 ч. Реални човешки взаимоотношения се развиват в омагьосан замък,
противопоставят се красотата на грозотата, любовта на отчуждението.
Сподели

Комен а и
добави коментар »
прегледай всички коментари (0)

По ледни Новини

19.12.2011, 09:59ч.
Ритуалът "клане на прасе" - 2 част
При второто включване на живо от Долна Оряховица зрителите на TV7 видяха как преминава българския ритуал "клане на
прасе". Домакинът на ритуала Димитър Стоянов обясни как се разфасова месото от различните части на животните.В
студиото на "Бодилник" Ваня Костова и Нина Пенова от неправителствената организация "Помощ за животинки в беда"
коментираха темата за нехуманното отношение към животните.Поводът е, че те алармираха за случаят в дискотека в
Габрово, при който декоративно прасенце е било измъчвано и убито на студентско парти. Гаврата предизвика вълна от
възмущение във форумите.По думите на Ваня Костова това е спорна е традицията. България е християнска държава и не
трябва да забравяме, че тези гаври са по време на пости. Дали ще има ритуал също е малко спорно, категорична е
Костова.Нина Пенова добави, че са попаднали случайно на снимките, които бяха качени на "Фейсбук" страницата на
дискотеката. След това имаше възмутени коментари. Прасенце в дискотека не може да се вкарва, твърди Пенова. Ваня
Костова добави, че е предвидена глоба за собствениците на дискотеката. Нехуманното отношение към животните в
България вече е престъпление, каза още Ваня Костова. 1 ЧАСТ

19.12.2011, 08:58ч.
НАП събрала със 715 млн. лв. повече приходи – 1 част
Можем да кажем, че 2011 г. е успешна за Националната агенция за приходите (НАП). В края на ноември сме събрали 11,4
млрд. лв. от данъци, което е със 715 млн. лв. повече. Това каза в рубриката "Гореща точка" директорът на НАП Красимир
Стефанов. По думите му повечето постъпления в хазната са благодарение на по-добрата работа, тъй като икономическите
параметри са същите като 2010 г. Резултатът от проверката на поп-фолк изпълнителите беше възпитателен. Заради нашите
проверки, за три месеца всички изпълнители надминаха 50 хил. лв. оборот и се регистрираха по ДДС, обясни данъчен
1.Той коментира и казуса с данъците на известния изпълнител Васил Найденов. Той си призна греховете и си плати
данъците до стотинка. Сумата е немалка за българските стандарти. Осъзна и на деня преведе цялата сума, категоричен
беше Красимир Стефанов.С гордост мога да кажа, че България е сред малкото страни в Европа, които реализираха повече
приходи, добави Стефанов. По думите му заедно с Агенция "Митници" ще бъдат събрани около 1,5 млрд. лв. повече
приходи през тази година.Ще има обаче около 300 млн. лв. по-малко приходи от осигурителни вноски. Ако се бяха
съобразили със становището на НАП щяхме да изпълним и това перо на 100%, добави Стефанов. В края на май
изоставахме с над 600 млн. лв. Оценката на Симеон Дянков е положителна, обясни шефът на НАП.Акция "Хеликоптер" е
една от най-успешните за години назад. Тя провокира институциите да решат проблеми в строителството, с които никой
не искаше да се занимава. Над 20 млн. лв. е прекия фискален ефект, твърди Красимир Стефанов. Според него най-важното
от акциите е, че обществото е разбрало, че трябва да си плаща данъците.НАП извършва около 200 хил. проверки и 15 хил.
ревизии. Не ги правим така самоцелно, каза още Стефанов. 2 ЧАСТ
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19.12.2011, 08:57ч.
НАП събрала със 715 млн. лв. повече приходи – 2 част
Можем да кажем, че 2011 г. е успешна за Националната агенция за приходите (НАП). В края на ноември сме събрали 11,4
млрд. лв. от данъци, което е със 715 млн. лв. повече. Това каза в рубриката "Гореща точка" директорът на НАП Красимир
Стефанов. По димите му повечето постъпления в хазната са благодарение на по-добрата работа, тъй като икономическите
параметри са същите като 2010 г. Само трима от най-известните певци са платили над 1 млн. лв. налози, обясни Стефанов.
Той добави, че искат да се въведе образование в училищата, където да се обяснява какви са данъците и за какво трябва да
се плащат. Водим преговори с Министерство на образованието да въведем такова обучение, обясни данъчен 1.По
курортите и заведенията проверките ще продължат. Ще се следят закупените куверти, цената им и дали тези пари ще бъдат
декларирани, обясни Красимир Стефанов.Разпоредил съм пълна проверка на парите, които взе на ръка Николай Велков,
каза още шефът на приходната агенция. Той беше категоричен, че не е редно суми над 15 хил. лв. да се плащат на ръка.
Дори и рушвет над тази сума трябва да е по банков път, каза с шеговит тон Красимир Стефанов.Той добави, че и на
Алексей Петров са му правени проверки и ревизии, но не може да ги коментира. Дано в България да узреем и да може да
се разкрие данъчната тайна, изрази надежда Стефанов.Над 1600 физически лица са си признали, че имат над 1 млн. лв.
доход, а 22-ма са с над 10 млн. лв. Това е резултат от работата на държавата и НАП, добави Красимир Стефанов.Около 1,9
млн. са здравно задължените. От тях обаче около 800 хил. са напуснали държавата. Вече е факт промяната, която дава
възможност с едно заявление живеещите извън страната да се освободят, обясни Красимир Стефанов.Пожелавам на
всички най-вече здраве и една по-успешна година, е коледното пожелание на Красимир Стефанов към зрителите на TV7.
1 ЧАСТ

19.12.2011, 08:15ч.
Неразбираемите учебници
Около 80% от българските учители смятат, че материалът, който преподават, е неразбираем за учениците. Шокиращите
данни са от публикувано наскоро изследване, поръчано от Комисията за защита от дискриминация. В колективите, които
пиша учебниците има университетски преподаватели и учители. За да бъдат одобрени трите учебника се пускат за оценка
от всички учители, обясни в студиото на "Бодилник" Милена Дамянова, заместник-министър на образованието. По думите
й трябва всеки да се отнася сериозно, когато му е поискано мнението. По-сериозната тема е качеството на образованието.
Учебниците са малка част от това качество. За да се изготвят те трябва да сe следва учебна програма, разясни
Дамянова.Мнението й е, че учебниците би трябвало да отговарят на възрастта. Ще се направят нови учебници, в които да
заложим 60% теория и 40% практика, каза още Милена Дамянова.

19.12.2011, 08:10ч.
Светската страна на духовниците
За светската страна на духовниците говори в студиото на "Бодилник" говори бившият духовник Дим Дуков. Църквата,
която е сериозна институция, трябва да взема отношение по различни въпроси. Нашата обаче не го прави, коментира
Дуков. Според него е задължително да сме толерантни към различните. Прагът на толерантност на българина обаче
започва да намалява, показват наблюденията на Дим Дуков. По думите му толерантността е признак на старите
демокрации, а нашата е млада. Трябва да минат години, преди да ги стигнем. Той коментира и темата дали е редно по
време на коледни пости да се коли прасе. Не знам дали е редно, но това си е българска традиция, лаконично заяви Дуков.
"Всичко, което се изписа за мен и посещението ми в Гърция е лъжа. Не искам да коментирам историята с порнографски
снимки, защото това е измислица", добави Дуков.

19.12.2011, 08:00ч.
Стилът "денди" - последна мода за фирмено парти
В наситената със служебни коледни партита седмица все по-отчетливо се откроява модният стил "денди". В рубриката
"Сладки приказки" зрителите на TV7 разбраха какво представлява този начин на обличане. Ключови елементи за женския
"денди" стил са перфектна кройка, много скъп плат, риза, жилетка и панталон с прав ръб. Шапката е тип бомбе, обясни
Милена Георгиева, стилист. Гост на Жана беше и Симона Кръстева, която наскоро спечели титлата "Супермодел на
България".Двете коментираха и темата с насилието над животни, която беше засегната по-рано в предаването "Бодилник".
Случката с прасенцето в дискотека е недопустима, защото животното е измъчвано с цел забавление, заяви Симона
tv7.bg/bodilnik/news/1933452.html
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Кръстева.
Страници 1/566 1 2 3 4 5 6 7 »

Най-гледани е видео ма ериали

Обвиниха полици та в...

Дрифтът – контрол и...

Кирил Рашков: Отказвам...

Ексклузивно: Запознайте...

Актуален коментар - 1...

Докладът на Пард за...

Ексклузивно: Запознайте...

Хората в Аджисан махала...
tv7.bg/bodilnik/news/1933452.html

4/8

12/19/11

Б дил ик

Рашков с нотки на...

Кирил Рашков: Също...

Л. Иванова: Нека...

Несебър тр бва да се...

TV7 ще продължи да следи...

В. Томова: Кунева е...

Заплахи за живота на Мис...

Л бомир Павлов: Има само...
Видео галери :виж цели списък
Гледай на живо програмата на TV7

Бл г

tv7.bg/bodilnik/news/1933452.html

5/8

12/19/11

Б дил ик

Не можем да понесем страховити вид на сво та истина
виж всички »

П ог ама а
В момента: Машина за звезди
16:30
Споделено с Камели
17:30
Ранни новини
17:45
Баркод
18:15
Форбс

В еме о
Софи »
В момен а

Облачно
3°C
Дне

Снеговалежи
Min: -1°C
Max: 4°C
У е

Снеговалежи
Min: 0°C
Max: 2°C

tv7.bg/bodilnik/news/1933452.html

6/8

12/19/11

Б дил ик

Copyright
© 2011 TV7 JSC.
All rights reserved.
Новини
Избори 2011
Емиси новини
Българи
Св т
Култура
Здраве
Лайфстайл
TV7 в Българи
Л бопитно
Екип
Спорт
Футбол
Формула 1
Волейбол
Баскетбол
Тенис
Зимни спортове
Коментари
Интерв
Други
Екип
Времето
Българи
Европа
Екип
Предавани
Ток шоу
Риалити шоу
Публицистика
Автомобили
Кулинари
Здраве
Телевизионна игра
Новинарско шоу
Лайфстайл
Телевизионен таблоид
Потребителско предаване
Публицистично ток шоу
Разследваща журналистика
Мис Българи 2011
Филми
Сериали
Детски
Забавление
tv7.bg/bodilnik/news/1933452.html

7/8

12/19/11

Б дил ик
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Авторски права и правила за ползване
Искаш ли да се превърнеш в световна филмова звезда?
Да учиш при Стивън Спилбърг, Глен Клоуз, Кевин Спейси, С зан
Сарандън, Тим Робинс, Сър Бен Кингсли, Анди Гарси
Запиши се на кастинг и влез в машината за звезди, ко то ще те изстрел към Холивуд.
Спечели и ще учиш 2 години във Филмовата академи в Лос Анджелес.
Спектакълът на бъдещите топзвезди в Българи започва по Тв 7!
Запиши се за кастинг на starmachine@tv7.bg до 31 октомври!
Mогат да кандидатстват професионални актьори, студенти от арт и други висши училища и талантливи хора, които
никога не са имали нищо общо със сцената и екрана, но откакто са родени мечта т за т х.

Който има талант, характер и вол да се пребори за участие в благородното състезание, влиза директно в “машината
звезди”. В не ще се случват магически трансформации, реализирани от големи екипи – от преподаватели по
актьорско майсторство, пеене, пластика, фехтовка и танци, от експерти в стайлинга и пи ара, от арт мениджъри и ар
агенти. До големи финал ще стигнат само 15 души. В мига, в който изгаснат светлините на шоуто, всеки един от т
ще прекрачи прага на българската и международната развлекателна индустри с благослови та и протекциите на Star
Machine.
За кастинга тр бва да подготвите:
А) Задължителни: драматичен монолог, комедиен монолог, проза, басн , стихотворение
Б) Желателни: песен, танц
В) Да изпратите CV на starmachine@tv7.bg
Телефон за връзка: 02 963 2005
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