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23 ОКТОМВРИ 

СВЕТЪТ 

 

Планетата Сатурн ще се появи над Луната, а  на 24 октомври бъде под нея. 

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 
/до 27/. Чества се през м. октомври по време на 43-ата календарна седмица на всяка 
година по инициатива на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа 
(EU-OSHA). 

БРЮКСЕЛ. БЕЛГИЯ. Информационни дни за представяне на европейската 
енергийна политика, организирани от Европейската комисия /до 25/. 
Ще бъдат представени нови възможности за финансиране и иновативни схеми, 
предлагани от работната програма за периода 2018-2020 г. на програмата на 
Европейския съюз за научни изследвания и иновации "Хоризонт 2020". 

БРЮКСЕЛ. БЕЛГИЯ. Среща на Постоянната комисия по вътрешна сигурност 
на Европейския съюз (COSI). 

БРЮКСЕЛ. БЕЛГИЯ. Среща на Комитета по гражданските аспекти при 
управление на кризи (CIVCOM). 

БРЮКСЕЛ. БЕЛГИЯ. Среща на Специалния комитет по земеделие на 
Европейския съюз (SCA). 

БЕРН. ШВЕЙЦАРИЯ. Среща на Административния съвет на Световния 
пощенски съюз /до 27/. 

ЛЮКСЕМБУРГ. Среща на министрите на заетостта, социалната политика, 
здравеопазването и по въпросите на потребителите на страните от Европейския съюз 
(EPSCO). 

СТРАСБУРГ. ФРАНЦИЯ. Пленарна сесия на Европейския парламент /до 26/. 

ТАЛИН. ЕСТОНИЯ. Младежка конференция на страните от Европейския 
съюз, организирана от естонското председателство на Европейския съюз /до 26/. 

ЛИСАБОН. ПОРТУГАЛИЯ. Трети международен симпозиум, посветен на 
последствията от шофирането под въздействието на наркотични вещества, организиран 
от Европейския център за наблюдение на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA), 
Канадския център за злоупотреба с вещества (CCSA) и Националния институт по 
злоупотребата с наркотици на САЩ (NIDA). 

УНГАРИЯ. Национален празник. Ден на революцията и борбата за свобода. 
Годишнина /1956/ от въстанието против интервенцията на съветските войски в 
Унгария. 

МАКЕДОНИЯ. Ден на македонската революционна борба. 

ХОЛАНДИЯ. Очаква се новото правителство на страната да встъпи в 
длъжност. Преговорите за съставяне на ново коалиционно правителство между четири 
партии са най-дългите след Втората световна война.  
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ЛОНДОН. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Въвежда се такса за най-cтapитe и най-
замърсяващите превозни средства, които се движат в централната градска част. Новата 
мярка е част от план за справяне със замърсяването на въздуха в британскта столица.  

НАШВИЛ. щат Тенеси. САЩ. Прощално шоу на кънтри певците Кени 
Роджърс и Доли Партън в "Бриджстоун арина" с участието на "Литъл биг таун", 
"Флейминг липс", Идина Мензел, Ел Кинг, Джейми Джонсън и Алисън Краус. 

ЛОНДОН. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Церемония за връчване на наградата на 
ФИФА за най-добър футболист за сезон 2016/2017. Тримата финалисти за наградата са 
Кристиано Роналдо, Лиенел Меси и Неймар. 

РУСИЯ. САНКТ ПЕТЕРБУРГ. Мариински театър. Премиера на игралния 
филм "Матилда" на режисьора Алексей Учител. Лентата, пресъздава любовния роман 
на бъдещия император Николай Втори с балерината Матилда Кшесинская.  

РУСИЯ. 15 години от заложническата криза /2002/ в Театралния център край 
метростанцията Дубровка в руската столица, при която загиват 130 заложници.  

БЪЛГАРИЯ 

СОФИЯ. Международна конференция Dare to Scale /до 25/. Организира се от 
българския офис на глобалната мрежа Endeavor - неправителствена организация, която 
оперира в 28 страни и подкрепя повече от 1500 предприемачи, развиващи компании с 
приходи за 10 млрд. долара за 2016 г. Събитието ще събере на едно място 200 топ 
предприемачи, мениджъри, бизнес лидери и инвеститори от целия свят. 

СОФИЯ. Обществен дебат за приоритетите на българското председателство на 
Съвета на ЕС, организиран от Министерството на българското председателство, с 
участието на неправителствени организации. 

СОФИЯ. Заседание на Надзорния съвет на НОИ, на което КНСБ ще представи 
становище по проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 г., 
внесен от министъра на труда и социалната политика Бисер Петков. 

Изтича 4-годишният мандат на Цветан Китов като председател на Държавната 
агенция "Технически операции"/ДАТО/. Правителството предлага на президента на 
Република България да издаде указ за назначаването на Цветан Китов за председател на 
Държавната агенция "Технически операции", считано от същата дата. 

 Влезлите в сила промени в Закона за СРС предвиждат председателят на ДАТО 
да се назначава с указ на президента на републиката по предложение на Министерския 
съвет. С приетите на 18 октомври т.г., промени в Закона за специалните разузнавателни 
средства на второ четене, се въвежда мандат от 5 години за изпълняване на длъжността 
председател на Държавната агенция “Технически операции”. 

СОФИЯ. БНБ. Краен срок за представяне на документите за участие в 
анонимния конкурс за изработване на художествен проект на сребърна възпоменателна 
монета „140 години от Освобождението на България“; на  сребърна възпоменателна 
монета „Старият бряст в Сливен“ – 24 октомври 2017 г.; на сребърна възпоменателна 
монета с нанесено частично позлатяване „Цар Иван Асен II“ – 25 октомври 2017 г.; на  
златна възпоменателна монета „Св. Първомъченик Стефан“ – 26 октомври 2017 г./ 
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Писмените условия и задължителни изисквания за проектите на 
възпоменателните монети могат да бъдат получени всеки работен ден в сградата на 
БНБ на гише № 56 (тел. 02 9145-1217 от 8:30 до 12 и от 14 до 15:45) и са публикувани 
на интернет страницата на БНБ www.bnb.bg. 

СОФИЯ. Министерство на финансите. Аукцион на левови държавни ценни 
книжа (ДЦК) със срок 7 години и 6 месеца за 85 млн. лв. 

БАЛЧИК. Общинска администрация. Краен срок за подаване на оферти за 
участие в обществената поръчка за изпълнител на основния ремонт на 
многопрофилната болница за активно лечение в общината. Заделеният финансов ресурс 
за ремонта е от над 269 000 лв. Офертите ще бъдат отворени на 24 октомври 2017 г. 

ВАРНА. Подновява се ремонтът на Аспарухов мост. Работата ще започне в 
посока Бургас. Ремонтите трябва да приключат най-късно до средата на май 2018 г. За 
втори мост над канала ще започнат да се правят планове след като приключи пълната 
рехабилитация на този. 

ЛОВЕЧ. Пета работна среща между бизнеса и местната власт, организирана от 
Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти и община Ловеч /до 
25/. Очаква се да гостуват над 80 туроператори, представители на фирми, на общини и 
журналисти. Фокусът на срещата е сътрудничеството между обществения и частния 
сектор. Програмата на форума предвижда дискусии за управление на туристическите 
дестинации и презентации на различните общини, запознаване с туристическия 
потенциал на община Ловеч. 

РУСЕ. Среща с изпълнителния директор на Агенцията за борба с градушките, 
на която ще се обсъди въпросът за изграждане на противоградни площадки на 
територията на областите Русе, Разград, Търговище и Силистра. 

ПИРДОП. Храм „Успение Богородично” . 13,00ч. Посрещане на 
Чудотворната икона на „Света Богородица Одигитрия“ и вечерня. На следващия ден ще 
има Света литургия, след което иконата ще отпътува за Етрополе. На 25 октомври ще 
пристигне в Ботевград, 26 октомври – Тетевен, 27 октомври – Троян, 28 октомври – 
Ловеч. 

БЕРКОВИЦА. Народно читалище “Иван Вазов 1872”. „Радичкови дни” /до 
28/.  Организатор - Общинска администрация, НЧ “Иван Вазов 1872”, „Музеен 
комплекс –Берковица”. 

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ. Народно читалище "Просвета-1865". 18.00 часа. 
Представяне на книгата "Годишни кръгове" в памет на Петър Селяшки по повод 100-
годишнината от рождението му. Събитието закрива едноседмичната програма по повод 
105 години от освобождението на града от османска власт. 

ДИМИТРОВГРАД. Общинска администрация. Краен срок за подаване на 
творби за участие в обявените от общината ученически конкурси за есе и рисунка по 
повод Деня на народните будители - 1 ноември.  Творбите ще бъдат оценявани в две 
възрастови групи - ученици от 4 до 7 клас и от 8 до 12 клас. За победителите са 
предвидени грамоти и предметни награди. 

ПЛОВДИВ. Mall Plovdiv. Ciela Books $ Music. 18,00 часа. Журналистът 
Николай Н. Нинов представя новата си книга "Времето гледа с десет очи. Пътеписи от 
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мистична България" (ИК "Сиела"). В рамките на турнето му в шест града: Кърджали, 
Бургас, Варна, Добрич и Пазарджик  до 10 ноември. 

РАЗГРАД. Откриване на  изложбата "Военните паметници в област Разград" 
/до 27 октомври/. Организира се от областната администрация на Разград със 
съдействието на Областния съвет на Съюза на ветераните от войните в България - 
Разград,  и Областния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва.  
Експозицията включва фотографии на над 100 войнишки паметника и паметни плочи, 
които се намират в Разградско. 

РУСЕ. Заседание на Комисията, която ще приеме окончателното предложение 
измежду 11 идейни проекта за  изграждане на паметник на Васил Левски в града / и на  
24 октомври/. 

За изграждането на паметника на Левски, който ще бъде разположен в Парка на 
възрожденците в Русе, както и за облагородяването на района около него ще са нужни 
около 150 000 лева. Средствата ще бъдат събрани от дарения. Благотворителните 
кампании ще бъдат обявени, след като бъде избран идейният проект за паметник. 

СОФИЯ. НДК. "Мостът на влюбените". Изложба „Виж София – където 
строителството среща историята с бъдещето“, посветена на Деня на строителя - 26 
октомври /до 14 ноември/. Провежда се за четвърта поредна година от Камарата на 
строителите в България с подкрепата на Столична община. 

СОФИЯ. Сатиричен театър "Алеко Константинов". Голяма сцена. 
Спектакъл "Кради по-малко!" от Дарио Фо, постановка Ивайло Христов. В рамките на 
инициативата "Театрален уикенд в Сатиричния театър". 

СОФИЯ. Сатиричен театър "Алеко Константинов". Камерна зала „Методи 
Андонов“. 19,00 ч. Спектакъл „Ревизорът“ от Гогол, постановка:  Нина Димитрова. 

СОФИЯ. Сграда на Съюза на архитектите. ул."Кракра" 11. 18.30 ч. 
Представяне на книгата "Научно-практически коментар на Закона за предотвратяване 
и установяване на конфликт на интереси" на д-р Николай Николов, издателство "Изток-
запад". Модератор - д-р Борислав Цеков. 

СОФИЯ. Руския културно-информационен център. ул. „Шипка” 34. Голяма 
зала. 18,00 часа. Премиера на книгата "Откровения" - втори том от меомарната 
поредица „Притаени мигове“ на държавника и културен деец Георги Йорданов. 

СОФИЯ. Залата на Българския културен център, ул. "Веслец" 13, 18.30 ч. 
Литературна вечер, посветена на 80-годишнината на поета и публицист Петър 
Андасаров.  

Вечерта ще открие и води Боян Ангелов, председател на СБП, а литературният 
критик Иван Гранитски, директор на издателство "Захарий Стоянов", ще говори за 
творчеството на юбиляра и за първите три книги от неговата юбилейна поредица: 
"Бягащи хоризонти", "Цветно време" и "Животът е по-голям от човека". А директорът 
на издателство "Макавей" - Скопие, Македония, и преводач на българска литература 
Бранко Цветкоски ще представи новата книга на издателството "Отгласи за 
творчеството на Петър Андасаров". Васил Петров и Илия Ангелов ще изпълнят песни 
по стихове на юбиляря, ще участват още композиторът и виртуозът-пианист Ценко 
Минкин, председател на СБК и поетът-певец Михаил Белчев. 
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СОФИЯ. Централен клуб на БСП. Ул. „Позитано“ 20. Кинозала. 18,00 часа.  
Прожекция на игралния филм „След края на света“ Сценарист Анжел Вагенщайн. /В 
рамките на вечерите с филмите на Анжел Вагенщайн посветени на неговата 95-
годишнина/. 

СОФИЯ. Студио „Музика“. КК „България“. Сбирка на Филхармоничното 
общество. Темата на срещата ще бъде „Из българската Musica Nova“ – творби от Васил 
Казанджиев, Иван Спасов и Константин Илиев. Диригент Герган Ценов. 

35 години от откриването /1982/ на Национален парк-музей "Самуилова 
крепост". Музеят е създаден в памет на историческата битка на войниците на 
българския цар Самуил с византийския император Василий II. 

25 години от създаването /1992/ на Висше училище "Земеделски колеж" в 
Пловдив. От 2000 г. е  Висше училище по агробизнес и развитие на регионите. 

10 години от откриването /2007/  на галерия «Импресия арт» в София. 

4 години от началото на протестната акция /2013/ на "Ранобудните студенти" 
- окупация на Софийския университет в знак на протест срещу скандалното решение на 
Конституционния съд, с което Делян Пеевски е оставен като депутат в Народното 
събрание.  

ЛИЧНОСТИ 

140 години от рождението /1877/ на ЙОРДАН КЮВЛИЕВ, художник, умрял 
1910г. 

135 години от рождението /1882/ на СТАЙКО СТАЙКОВ, учен и изобретател, 
умрял 1915г. 

115 години от рождението /1902/ на БОРИС ХАДЖИТАНЕВ, музикален деец, 
умрял /няма данни/ 

80 години от рождението /1937/ на НИКОЛАЙ СУЛТАНОВ, диригент и 
композитор, умрял 2013 год. 

60 години от рождението /1957/ на ИЛИАНА БАЛИЙСКА актриса и 
продуцент. 

55 години от рождението /1962/ на ИВАН ЛАЗАРОВ, барабанист, умрял 2014г. 

40 години от рождението /1977/ на СВЕТЛА ИВАНОВА, певица. 

4 години от смъртта /2013/ на ВАСИЛ КИТОВ, архитект, роден 1944г. 

4 години от смъртта /2013/ на маестро ЦАНКО ДЕЛИБОЗОВ, главен диригент 
на Плевенската филхармония, роден 1946г. 

200 години от рождението /1817/ на ПИЕР ЛАРУС, френски лексикограф, 
енциклопедист, умрял 1875г.  

145 години от смъртта /1872/ на ТЕОФИЛ ГОТИЕ, френски писател, роден 
1811 год. 

90 години от рождението /1927/ на ЛЕШЕК КОЛАКОВСКИ, полски философ, 
умрял 2009г. 
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85 години от рождението /1932/ ВАСИЛИЙ БЕЛОВ, руски писател, умрял 
2012г. 

75 години от рождението /1942/ на МАЙКЪЛ КРАЙТЪН, американски писател 
и сценарист, умрял 2008г. 

60 години от смъртта /1957/ на  КРИСТИАН ДИОР, френски моден дизайнер, 
роден 1905г. 

24 ОКТОМВРИ 

СВЕТЪТ 

СЕДМИЦА НА РАЗОРЪЖАВАНЕТО /до 30/. Обявена на специалната сесия 
на Общото събрание на ООН по разоръжаването през 1978г. 

СВЕТОВЕН ДЕН НА ООН. Годишнината от влизането в сила /1947/ на 
Хартата на Организацията на Обединените нации. Обявен през 1971г. като 
международен празник и препоръчва той да се чества като официален (национален) 
празник от всички държави членки на ООН. 

ДЕН НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ. Отбелязва се от 1973 с 
резолюция 3038 (XXVII) на Общото събрание на ООН от 19 декември 1972 год. 
Годишнина от приемането на Международната стратегия за развитие /1970/. 

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ПОЛИОМИЕЛИТА.  Отбелязва се от 1985 г. 
по инициатива на организацията "Ротари интернешънъл" с подкрепата на Световната 
здравна организация. Усилията на международната общност са насочени към 
създаването на условия за ваксинация на децата навсякъде по света. 

БРЮКСЕЛ. БЕЛГИЯ. Среща на Политическия комитет по въпросите на 
сигурността на Европейския съюз (PSC). 

БРЮКСЕЛ. БЕЛГИЯ. Представяне на годишния доклад за мониторинг на 
вътрешния пазар на електроенергия и природен газ, изготвен от Агенцията за 
сътрудничество между енергийните регулатори на Европейския съюз и Съвета на 
европейските енергийни регулатори.  

ТАЛИН. ЕСТОНИЯ. Конференция, посветена на развитието на промишлените 
технологии, организирана от естонското председателство на Европейския съюз /до 25/. 

ТАЛИН. ЕСТОНИЯ. Конференция, посветена на природосъобразните 
иновационни технологии и тяхното приложение /до 26/. 

ЛЮКСЕМБУРГ. Среща на министрите на транспорта, телекомуникациите и 
енергетиката на страните от Европейския съюз. 

ПАЛЕРМО. ИТАЛИЯ. Средиземноморска конференция на Организацията за 
сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) /до 25/. 

ЛИСАБОН. ПОРТУГАЛИЯ. Втора европейска конференция, посветена на 
зависимостите, организирана от Европейския център за наблюдение на наркотиците и 
наркоманиите (EMCDDA) /до 26/. 
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МОНРЕАЛ. КАНАДА. Специално заседание на Комисията за преглед на 
спазването на правилата на Световната антидопингова агенция (WADA) /и 25/. 

Ще бъде разгледан докладът от одита на руската антидопингова програма. 
Руската антидопингова агенция /RUSADA/ е със спрени права от ноември 2015 г. след 
независимия доклад на комисията "Макларън", който откри доказателства за държавно 
спонсориран допинг. Обвиненията към Русия са за систематично нарушаване на 
антидопинговите разпоредби. След заседанието преразглеждащата комисия ще отправи 
препоръка към съвещанието на управителния съвет на WADA през ноември относно 
това дали да се върнат правата на RUSADA. 

ЗАМБИЯ. Национален празник. Ден на независимостта /1964/. 

АНКАРА. ТУРЦИЯ. Посещение на министъра на външните работи на Гърция 
Никос Кодзиас по покана на министъра на външните работи на Турция Мевлют 
Чавушоглу. 

БУДАПЕЩА. УНГАРИЯ. Заседание на Унгарската национална банка за 
определяне на лихвения процент. 

ВИЕНА. АВСТРИЯ.  Българския културен институт "Дом Витгенщайн".  
Откриване на две изложби, организирани от Градската художествена галерия /ГХГ/ в 
Пловдив. Пред виенска публика ще бъдат представени 44 произведения на един от най-
популярните български художници Цанко Лавренов, както и избрани творби на 
известния пловдивски живописец Васил Стоев. Изложбите се осъществяват с 
подкрепата на община Пловдив и са част от културната програма, посветена на 
Българското председателство на ЕС през 2018 г., както и представянето на Пловдив 
като Европейска столица на културата през 2019г.  

Картините на Цанко Лавренов ще останат в австрийската столица до 22 януари 
2018 г. 

САЩ. Публикуват дебютната книга на американския актьор Том Ханкс 
"Необикновена пишеща машина: Някои разкази" на издателство "Алфред Нопф". Тя 
включва 17 разказа, като с всеки от тях е свързан с различна пишеща машина.. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. 160 години от създаването /1857/ на футболен клуб 
"Шефилд" - първи футболен отбор в света. За създатели на отбора се считат Натаниъл 
Кресуик и Уилям Прест.  

БЪЛГАРИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ НОТАРИУСИ. През 
1998 г. се провежда първото общо събрание и е приет Устав на Нотариалната камара на 
Република България, създадена със Закона за нотариусите и нотариалната дейност, 
приет от 37-ото Народно събрание на 21 ноември 1996 г. От 1 октомври 1998 г. в 
България функционира частен нотариат. 

РАЗЛОГ. Област Благоевград. Празник на града. 

 СОФИЯ. Министерство на външните работи. Краен срок за подаване на 
документи за участие в конкурса за назначаване на 15 държавни служители на 
длъжност "стажант-аташе". Целта е да бъдат привлечени повече млади хора в 
българската дипломатическа служба. 
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СОФИЯ. Кръгла маса между представители на партия "ГЕРБ", фондация 
"Ханс Зайдел" и Мартенс център, на която ще бъдат обсъдени теми, свързани с 
бежанските потоци и управлението на миграционните процеси. 

СОФИЯ. Конкурс за директор на Специализираната болница за активно 
лечение по ортопедия "Проф. Бойчо Бойчев" ЕАД. От 10 август като ръководител на 
болницата в Търговския регистър е записан Боян Боянов Христов. 

СТАРА ЗАГОРА. Регионална библиотека „Захарий Княжески“.  Първа 
национална среща на консултанти по библиотерапия /и на 25/. Основните цели на 
форума са да се представят иновациите в областта на библиотерапевтичното 
консултиране, да се споделят добри практики и опит и да се обменят идеи за бъдещото 
развитие на библиотерапевтичното консултиране в България. Организатори на срещата 
са Регионална библиотека „Захарий Княжески” – Стара Загора, Българска библиотечно-
информационна асоциация, Фондация „Глобални библиотеки – България” и Фондация 
„Институт за съвременна психология”. 

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 
седем язовира в землищата на селата Безмер, Честименско, Тервел, Сърнец, Оногур, 
Жегларци, Божан за срок от 10  години.  

ШУМЕН. Официална церемония по подписването на договор за 
сътрудничество в областта на преподаването и изучаването на руски език между 
Шуменския университет "Епископ Константин Преславски" и Държавния институт по 
руски език "А.С. Пушкин". Състои от три части - за общо сътрудничество; за 
академична мобилност (обмен на студенти); за създаване на "Център по тестиране". 

Ще бъдат проведени семинари за повишаване квалификацията на 
преподавателите и учителите по руски език в България на тема "Сетевое 
взаимодействие в области продвижения русского языка и образования на русском в 
мире".След подписването на договора представителите на руската делегация са заявили 
желание да  

БЛАГОЕВГРАД. Зала „Скаптопара“. Концерт на Влади Ампов-Графа /в 
рамките на националното му турне/. 

ДУПНИЦА. Гостуване на Младежкия театър "Николай Бинев" с постановката 
"Като трохи на прозореца" от Нийл Саймън на Малин Кръстев.  
Участват актьорите Станка Калчева, Силвия Лулчева, Светослав Добрев, Петър Дочев, 
Рая Пеева и Севар Иванов. 

КЪРДЖАЛИ. Книжарница „Хеликон“. 18,00 часа. Журналистът Николай Н. 
Нинов ще представи новата си книга "Времето гледа с десет очи. Пътеписи от мистична 
България" (ИК "Сиела"). В рамките на националното му турне /23 октомври-10 ноември 
2017/. 

СЛИВЕН. Национален музей на текстилната индустрия. Откриване на 
гостуващата изложба "Киното: магия и техника", посветена на 120-ата годишнина от 
първите кинопрожекции в България /до април 2018 година/. Експозицията представя 
част от фонда на Националния политехнически музей в София, като някои от 
експонатите за първи път се показват извън музея. 
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СОФИЯ. Галерия „Сезони“. Изложба на последната колекция от 
произведения на художника, скулптор, театрален режисьор и сценограф Петринтел 
Гочев. / до 10 ноември/ 

 
СОФИЯ. Столична библиотека. Пл. „Славейков“ 4. Вечер, посветена на 

поета Георги Константинов , обявен за поет на месец октомври. Вход: свободен. 

СОФИЯ. НДК. зала 1. 20,00 часа. Концерт на певицата Мая Нешкова "Само с 
любов". 

140 години от битката /1877/ при с. ГОРНИ ДЪБНИК по време на Руско-
турската освободителна война.  

ЛИЧНОСТИ 

170 години от рождението /1847/ на АТАНАС ГЮДЖЕНОВ, художник, умрял 
1936г.  

88 години от рождението /1929/ на ЙОРДАН РАДИЧКОВ, писател, умрял 
2004г.  

50 години от рождението /1967/ на БОРИСЛАВ ЯСЕНОВ, флейтист, 
композитор и педагог.  

45 години от рождението /1972/ на ДИМИТЪР ХИНКОВ, художник.  

15 години от смъртта /2002/ на проф. НИКОЛА СТЕФАНОВ, философ, роден 
1932г.  

385 години от рождението /1632/ на АНТОНИ ВАН ЛЬОВЕНХУК, холандски 
учен, основател на микробиологията, умрял 1723г. 

135 години от рождението /1882/ на ИМРЕ КАЛМАН, унгарски композитор, 
умрял 1953г. 

105 години от смъртта /1912/ на НИКОЛАЙ ЛИСЕНКО, украински 
композитор, роден 1842г. 

105 години от смъртта /1912/ на ИЛЯ САЦ, руски композитор, роден 1875г.  

90 години от рождението /1927/ на ЖИЛБЕР БЕКО, френски певец и 
композитор, умрял 2001г. 

90 години от рождението /1927/ на ЖАН-КЛОД ПАСКАЛ, френски певец, 
умрял 1992г. 

85 години от рождението /1932/ на ПИЕР-ЖИЛ ДЬО ЖЕН, френски 
учен,физик, нобелов лауреат, умрял 2007г. 

85 години от рождението /1932/ на РОБЪРТ МЪНДЕЛ, канадски икономист, 
лауреат на Нобелова награда за 1999 г.  

75 години от рождението /1942/ на ДИНАРА АСАНОВА, киргизка 
кинорежисьорка, умряла 1985г. 
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25 ОКТОМВРИ 

СВЕТЪТ 

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ИНФОРМИРАНОСТ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА 
МАЛКИТЕ ХОРА. Годишнина от рождението на Били Барти /25 октомври 1924/, 
който през 1957 г. заедно с 20 свои приятели, също с нисък ръст, основават 
организацията "Малките хора на Америка".  

В България инициатор на отбелязването на деня е Националната организация 
"Малки български хора". 

СВЕТОВЕН ДЕН НА МАКАРОНИТЕ. Отбелязва се от 1995 г. с решение на 
Световния конгрес на производителите на тестени изделия в Рим, Италия (25 октомври 
1995). 

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН ЗА ГРАЖДАНСКО ПРАВОСЪДИЕ. Съвместна 
инициатива на Съвета на Европа и Европейската комисия. С отбелязването на този ден 
се цели да се повиши осведомеността относно правата на гражданите на достъп до 
гражданско правосъдие, когато работят, сключват брак, имат деца или си купуват стоки 
и услуги в други държави на ЕС. 

БРЮКСЕЛ. БЕЛГИЯ. Среща на Военния комитет на Европейския съюз 
(EUMC). 

БРЮКСЕЛ. БЕЛГИЯ. Среща на експертите, отговарящи за службите и 
инвестициите в Комитета по търговска политика на Европейския съюз (TPC). 

БРЮКСЕЛ. БЕЛГИЯ. Среща на Комитета на постоянните представители на 
страните от Европейския съюз (КОРЕПЕР), на която ще бъдат обсъдени въпроси, 
произтичащи от задействането на чл. 50 от Лисабонския договор на ЕС (подписан на 13 
декември 2007 г. и в сила от 1 декември 2009 г.), който дава възможност на страна 
членка да напусне Европейския съюз след предоговаряне на условията. 

На 29 март 2017 г. Великобритания официално започва процедурата за излизане 
на страната от ЕС. 

ТАЛИН. ЕСТОНИЯ. Конференция по въпросите на гражданското общество 
на страните от "Източното партньорство" (Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, 
Молдова и Украйна), организирана от естонското председателство на Европейския 
съюз /до 27/. 

ТАЛИН. ЕСТОНИЯ. Семинар на Групата на работодателите в Европейския 
икономически и социален комитет на тема: "Предимства на цифровото общество", 
организиран от естонското председателство на Европейския съюз. 
Комитетът представлява различни организации на гражданското общество в страните 
членки на Европейския съюз и обединява представители на работодателите и 
синдикатите. 

ЛИСАБОН. ПОРТУГАЛИЯ. Научен форум, посветен на оценката на риска от 
въздействието на химичните вещества върху човека, организиран от Европейския орган 
за безопасност на храните /до 26/. 

БЕРЛИН. ГЕРМАНИЯ. Среща на журито на Международния конкурс за 
дигитални иновации World Summit Awards /WSA/ /до 28/. Ще бъдат определени 
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победителите в конкурса за 2017 година. Те ще бъдат обявени през ноември 2017 год. 
Наградите ще бъдат връчени на галавечер във Виена, Австрия, по време на Световния 
конгрес на WSA /20 - 22 март 2018/. 

Безплатната българска мобилна апликация за защита на децата онлайн Protect 
Your Kid е номинирана в категорията "Приобщаване и овластяване". 

 БУКУРЕЩ. РУМЪНИЯ. Indagra Food – Международн оизложение 
за хранително-вкусовата промишленост /до 29/. Организатор на българското участие - 
"Виа Експо" ООД - представител на организатора ROMEXPO SA. за България. 

БУКУРЕЩ. РУМЪНИЯ. Indagra – Международно изложение за селско 
стопанство /до 29/. Организатор на българското участие - "Виа Експо" ООД - 
представител на организатора ROMEXPO SA. за България. 

ТОКИО. ЯПОНИЯ. 30-ти Международен филмов фестивал /до 3 ноември/. 

Дебюта си в конкурсната програма на фестивала ще направи българският филм 
"Кораб в стая" на режисьора Любомир Младенов. Филмът ще се състезава в основния 
конкурс с още 14 заглавия от цял свят, включително новият филм на Маргарете фон 
Трота Forget about Nick и Grain на Семих Капланоглу - носителят на "Златна мечка" от 
Берлинале 2010 г. за "Мед". 

КАЗАХСТАН. Национален празник. Ден на републиката /1990/.  

ЛИТВА. Ден на конституцията /1992/.  

РУМЪНИЯ. Ден на армията.  

СТОКХОЛМ. ШВЕЦИЯ. Заседание на шведската национална банка 
"Риксбанк" по паричната политика. 

РУСИЯ. САНКТ ПЕТЕРБУРГ. Часовникът в Ермитажа ще започне отново да 
функционира по случай навършването на 100 години от Октомврийската революция. 
Той е спрян на 26 октомври 1917 год. при ареста на Временното правителство като 
знак, че се извършва революция. 

Часовникът, който се намира в Малката (бяла) трапезария в Зимния дворец не е 
функционирал през епохата на Съветския съюз, като традицията продължила и след 
това - близо 100 години стрелките му сочат един и същи час - 2 ч. и 10 мин. 

ПАРИЖ. ФРАНЦИЯ. Концерт на британската група "Ролинг стоунс", с който 
завършва европейското им турне (9 септември-25 октомври 2017). 

55 години от приемането /1962/ на Уганда за член на ООН.  

БЪЛГАРИЯ 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РАБОТЕЩИТЕ В ОБЛАСТТА НА 
БЪЛГАРСКАТА ЗЕМЕДЕЛСКА НАУКА. Чества се от 2006 год. 

ДЕН НА ПРИЕМНАТА ГРИЖА И ПРИЕМНИЯ РОДИТЕЛ. Обявен през 
2016г. от Националната асоциация за приемна грижа/НАПГ/. Годишнина /2009/ от 
създаването на асоциацията. Връчват се награди за принос в приемната грижа 
"Спасители на детството". 

МАЛКО ТЪРНОВО. Област Бургас. Празник на града.  
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СОФИЯ. ВСС. Заседание на прокурорската колегия за издигане на кандидат за 
директор на Националната следствена служба. Процедурата е открита с решение на 
прокурорската колегия от 11 октомври т.г. във връзка с предсрочното освобождаване на 
Евгени Диков като директор на НСлС поради встъпването му в длъжност като член на 
ВСС, считано от 3 октомври т.г. 

Според Закона за съдебната власт, право да правят номинации имат минимум 
трима членове на прокурорската колегия на ВСС, главният прокурор или министърът 
на правосъдието. 

Краен срок за гласуване във втория етап от конкурса "Кмет на годината", който 
се организира на онлайн платформата kmetnagodinata.bg. Победителите, събрали най-
голяма подкрепа, ще бъдат отличени на официална церемония "Кмет на годината 2017" 
на 27 октомври 2017 г. от 13:00 часа в София Тех Парк.  

 ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ. Хотел "Интернационал".  Зърнена академия '2017 /и 
26/. Ще бъде обсъдено мястото на ЕС и на страните от Югоизточна Европа и Балканите 
на световните пазари през настоящата стопанска година, въздействието на климата 
върху зърнопроизводството, както и качеството на реколтата. Организира се от 
"Агрикор" и "Агропортал".  

ПОМОРИЕ. Международна научна конференция "Симеонова България в 
историята на европейския Югоизток: 1100 години от битката при Ахелой" /до 28/. 
Организатори са община Поморие, Исторически музей - Поморие, Великотърновски 
университет "Св. св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент 
Охридски" и Регионален исторически музей - Бургас. Повече от 60 учени ще 
представят своите най-нови разработки в областите история, археология, нумизматика, 
сфрагистика, епиграфика, византинистика, българистика. Участниците в срещата ще са 
от България, Русия, САЩ, Австрия, Германия, Канада, Полша, Гърция, Сърбия и 
Украйна.  

СОФИЯ. Висше училище по застраховки и финанси на ул. "Гусла" . 10,00 ч. 
Кръгла маса по въпросите, свързани с отглеждането на американска норка за ценни 
кожи у нас. Оганизира Центърът за оценка на риска по хранителната верига, който е 
поканил 44 неправителствени организации за защита на животните.  

Ще бъде представено "Научно становище за оценка на риска чрез анализ на 
информация, свързана с отглеждането на американска норка за ценни кожи в 
животновъдни обекти на територията на България".  

ДИМИТРОВГРАД. Официално откриване на обновената спортна зала 
„Младост“  с концерт на ансамбъл „Чинари“, които ще представят своята постановка 
„Ние Българите“.  

БУРГАС. CIELA BOOKS & MUSIC - MALL GALLERIA. 18,30 часа. 
Представяне новата книга "Времето гледа с десет очи. Пътеписи от мистична 
България" (ИК "Сиела") и среща с автора – журналистът Николай Н. Нинов. 

ВАРНА. Дворецът на културата и спорта. XVІII Национален фестивал-
конкурс “Модерен балет”/ и 26/. Провежда се в два кръга: за деца и за юноши. 
Организатор: НЧ „Хр. Ботев”, съорганизатор: Община Варна. Форум за откриване и 
изява на млади таланти в областта на модерния балет.  
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РУСЕ. Драматичен театър "Сава Огнянов". Премиера на образователно-
развлекателния спектакъл "Веселият светофар". Проектът се осъществяват съвместно с 
КАТ- Русе, и с противопожарната служба в града. Спектакълът е предназначен за 
ученици от първи до шести клас. 

СОФИЯ. Sofia Event Center. Годишна конференция за HR и мениджмънт, 
организирана от Капитал и Кариери. 

СОФИЯ. БНР. Студио 1. Концерт на германския ансамбъл "Кръш", в рамките 
на Софийския фестивал за камерна музика "Аджитато" /17 октомври - 29 ноември/. 

СОФИЯ. НДК. Зала 1. 20:00 часа. Концерт на естрадната певица Лили 
Иванова и на 26/. Последни концерти от националното й турне. 

СОФИЯ. "Зала България". Концерт на цигуларката Мила Георгиева с 
Оркестъра на Класик ФМ радио в цикъла "Концертмайсторите". 

ТЪРГОВИЩЕ. Драматичен театър. Гостува Варненскит театър "Стоян 
Бъчваров" със спектакъла "Бащи, лъжи и още нещо" по Рей Куни. 

1 година от първата копка /2016/ на язовир „Луда Яна“. Поставя началото на 
строителните дейности от консорциум "Щрабаг – Станилов". 

1 година от представянето /2016/ на златно тракийско съкровище от времето 
Александър Македонски, открито в Приморско. 

1 година от официалното откриване /2016/ на Офис парк Пловдив. Сградата е 
единственото по рода си  място в Пловдив, в което компании с най-високи изисквания 
могат да наемат офис площи от клас А. 

ЛИЧНОСТИ 

130 години от рождението /1887/ на ВЛАДИМИР МУСАКОВ, писател, умрял 
1916г.  

115 години от рождението /1902/ на БОРИС АНГЕЛУШЕВ, художник, умрял 
1966г.  

90 години от рождението /1927/ на чл. кор. проф. НИКОЛА ТОДОРИЕВ, учен 
енергетик, умрял 2005г. 

85 години от рождението /1932/ на ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ, писател и тв 
драматург, умрял 2010г.  

5 години от смъртта /2012/ на ГЕНЧО АРАБАДЖИЕВ, журналист, роден 1935 
год. 

370 години от смъртта /1647/ на ЕВАНДЖЕЛИСТА ТОРИЧЕЛИ, италиански 
физик и математик, роден 1608г. 

140 години от рождението /1877/ на ХЕНРИ МОРИС РЪСЕЛ, американски 
астроном, умрял 1957г.  

105 години от рождението /1912/ на МЕНЕЛАОС ЛУНДЕМИС, гръцки 
писател, умрял 1977г. 
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26 ОКТОМВРИ 

СВЕТЪТ 

БРЮКСЕЛ. БЕЛГИЯ. Среща на Политическия комитет по въпросите на 
сигурността на Европейския съюз (PSC). 

БРЮКСЕЛ. БЕЛГИЯ. Семинар, посветен на проучването на 
предизвикателствата и ползите от Споразумението за икономическо партньорство 
между Европейския съюз /ЕС/ и Япония, организиран от Европейския икономически и 
социален комитет. 

ЕС и Япония постигат принципна политическа договореност по Споразумението 
на 6 юли 2017 г.  

БРЮКСЕЛ. БЕЛГИЯ. Конференция, посветена на информационните системи 
и цифровите решения в сектора на хранително-вкусовата промишленост. 
Ще бъдат обсъдени въпроси за обработката и обмена на данни относно контрола на 
храните и растителните продукти. 

ТАЛИН. ЕСТОНИЯ. Неофициална среща на ръководителите на службите по 
въпросите на сигурността на страните от Европейския съюз /до 27/. 

ТАЛИН. ЕСТОНИЯ. Среща на ръководителите на службите по въпросите на 
младежта, организирана от естонското председателство на Европейския съюз /до 27/. 

ТАЛИН. ЕСТОНИЯ. Четвърти бизнес форум на страните от Източно 
партньорство на тема: "Цифровата икономика: новаторска платформа за прозрачен 
бизнес без граници" /до 28/. Целта на форума е да се насърчат трансграничните 
икономически отношения,  новите бизнес възможности и сътрудничеството между 
Европейския съюз и страните от Източното партньорство (Армения, Азербайджан, 
Беларус, Грузия, Молдова и Украйна).  

ПРАГА. ЧЕХОСЛОВАКИЯ. Форум на Съвета на Европа, посветен на 
образователните политики, с акцент върху рамката за умения за демократична култура. 

МОСКВА. РУСИЯ. Втора международна конференция "Иновационна 
икономика и мениджмънт: методи и технологии". 

САН САЛВАДОР. САЛВАДОР. Трета среща на високо равнище на страните 
от Европейския съюз и Общността на латиноамериканските и карибските държави 
(CELAC), която ще премине под мотото "Изграждане на мостове и укрепване на нашия 
съюз за справяне с глобалните предизвикателства" /до 27/. 

ФРАНКФУРТ НА МАЙН. ГЕРМАНИЯ. Среща на Управителния съвет на 
Европейската централна банка (ЕЦБ), последвана от обявяване на лихвения процент на 
страните от еврозоната. Очаква се банката да вземе решение за бъдещето на мащабната 
си програма за изкупуване на активи. 

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ. Обявяване на носителят на Наградата за 
свобода на мисълта "Андрей Сахаров" за 2017 г.  

Номинираните за 2017 година са:  
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Асия Биби (Асия Норийн) от  Пакистан, осъдена на смърт през 2010 г. заради 
християнската си вяра. Присъдата е отложено от Върховния съд в страната за 
неопределен период от време. 

Аура Лолита Чавес - член на организация на езиковата общност киче в 
Гватемала, която се бори за природните богатства и правата на местните хора от 
разрастването на различни индустрии. Тя е била подложена на заплахи. 

Селахатин Демирташ и Фиген Юксекдаг - съпредседатели на прокюрдската 
Демократична партия на народите в Турция. Арестувани през ноември 2016 г. по 
обвинения, свързани с тероризма. 

 Демократичната опозиция във Венецуела: председателят на Националното 
събрание Хулио Борхес и всички политически затворници, изброени от 
неправителствената организация „Форо пенал“ и включващи Леополдо Лопес, 
Антонио Ледесма, Даниел Себайос, Йон Гойкоечея, Лорен Салех, Алфредо Рамос и 
Андреа Гонсалес. 

АВСТРИЯ. Национален празник. Годишнина от обявяването /1955/ на 
постоянен неутралитет. 

ЛИБИЯ. Ден на траура. Годишнина от италианската инвазия /1911/.  

НАУРУ. АНГАМ - Ден на завръщането у дома. На този ден се отбелязват 
всички пъти в историята на Науру, когато населението е надхвърляло 1500 души - брой, 
който се смята за минимума, необходим за оцеляване. 

БУКУРЕЩ. РУМЪНИЯ. Посещение на патриарх Московски и на цяла Русия 
Кирил /до 28/. 

БАНКОК. ТАЙЛАНД. Площад "Санам луанг". Церемония по кремацията  
на краля на Тайланд Пумипон Адулядет (Рама Девети), починал на 13 октомври 2016 г.  

По крематориума се работи от десет месеца. Сградата е проектирана като 
видение за златната планина Меру, в която монарсите се завръщат след смъртта си, 
според вярванията на тайландците. 

АНКАРА. ТУРЦИЯ. Заседание на Централната банка на Турция по паричната 
политика. 

РУСИЯ. Обявяват финалистите за  литературната награда "Руски Букър", която 
ще бъде присъдена за 26-и път. Името на носителя й ще стана известно на 5 декември. 

Сред номинираните за приза за 2017 г. са Владимир Медведев ("ЗАХХОК"), 
Александър Мелихов ("Среща с Квазимодо"), Елена Чижова ("Синолог"), Михаил 
Гиголашвили ("Тайна година").  

РУСИЯ. По кината излиза игралният филм "Матилда" на режисьора Алексей 
Учител. Лентата, пресъздаваща любовния роман на бъдещия император Николай Втори 
с балерината Матилда Кшесинская, предизвиква остра полемика и гневни реакции сред 
православни активисти. Според тях филмът петни паметта на Николай Втори, 
екзекутиран през 1918 г. от болшевиките заедно със семейството си и канонизиран от 
Руската православна църква през 2000 г. 

ГЛАЗГОУ. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Концерт на американската група 
"Металика". 
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ГЕРМАНИЯ. 90 години от създаването /1927/ на компанията QUELLE. 
Германският бранд Quelle е символ за каталожна и интернет търговия. В годините на 
своя разцвет концернът е втори в Европа по продажби. 

БЪЛГАРИЯ 

Свети Вмчк ДИМИТРИЙ МИРОТОЧИВИ /Димитровден/. Църковен 
празник. 

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА СТРОИТЕЛЯ. Отбелязването му е 
възобновено с решение на Министерския съвет 1133 от 17 октомври 1996 г. 

СОФИЯ. Хотел „Балкан“. Зала „Роял“. Годишен бал по повод Деня на 
строителя. Ще бъдат връчени и наградите на Камарата на строителите за най-добра 
строителна практика за 2016г. 

АЙТОС. Област Бургас. Празник на града.  

БЕЛОСЛАВ. Област Варна. Празник на града.  

БОЛЯРОВО. Област Ямбол. Празник на града.  

ВИДИН. Празник на града. Тържествена литургия в храм "Св. Димитър", 
освещаване на знамената пред храма и литийно шествие до площад "Бдинци" във 
Видин, където ще се състои ритуал по вдигане на знамената. Общинският съвет Видин 
ще проведе тържествено заседание, на което ще бъдат обявени новите почетни 
граждани. Концерт ще изнесе градският духов оркестър и Симфониета "Видин", а 
проявите ще завършат с тържествена заря на площад "Бдинци". 

ГЛАВИНИЦА. Област Силистра. Празник на града.  

ГУРКОВО. Духовен празник на града. Отбелязва се на Димитровден 

ПОРДИМ. Област Плевен. Празник на града. 

РАДОМИР. Област Перник. Празник на града.  

СЛИВЕН. Празник на града. Отбелязва се от 1992 г. Патронен празник на 
катедралния храм в града „Св. Димитър Солунски“.  

Връчва се годишната награда на община Сливен за литература и изкуство 
"Добри Чинтулов".  

ШИВАЧЕВО. Област Сливен. Празник на града. Храмов празник на 
църквата „Св. Димитър“ в града. 

ДОЛНА БЕЛА РЕЧКА. Общоселски курбан. 

СОФИЯ. Среща на страните от Европейския съюз и Западните Балкани на ниво 
министри на правосъдието и вътрешните работи /до 27 

САФИЯ. Хотел "Рамада". Международна конференция „Физика, химия и 
биология на водата“ / до 29/. 

СОФИЯ. Столична община. Обществено обсъждане на проекта за наредба за 
обществения ред. Документът добива популярност с предложената глоба от 100 до 300 
лева за пиене на алкохол по улици, тротоари, площади, градинки и паркове, което води 
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до нарушаване на обществения ред. Обсъждането ще се проведе от 16:30 ч., като 
дотогава граждани могат да изпращат становища и предложения. 

СОФИЯ. Краен срок за приемане на оферти в обявената от "Метрополитен" 
ЕАД обществена поръчка за покупка на електрическа енергия средно напрежение и 
ниско напрежение, по свободно договорени цени. Поръчката е на стойност 34,2 млн. лв 
(без ДДС).  

СОФИЯ. Обявяване на одобрените кандидати за стажантската програма на 
младежкото обединение в БСП „ОпоЗнай ни!” - запознай се с нас! /1 - 30 ноември/ за 
студенти  в  специалност  “Политология”,  “Право”,         “Социология”,  
“Международни  отношения”,  “Журналистика”,  “Връзки  с  обществеността”,  
"История”,  “Архивистика”,  “Публична  администрация”, “Европеистика”,  
“Икономика”  и  др. 

СОФИЯ. Хотел "Best Western Expo". Конкурс за подбор на персонал, пилоти 
и кабинен състав, на нискотарифната авиокомпания "Уиз ер" (WizzAir). 

Унгарският превозвач планира да създаде над 1300 нови работни места през 
2018 год. До края на следващата година ще се проведат 400 конкурса за подбор на 
персонал, като сесиите ще са в повече от 25 държави в Европа и извън нея. 

СЛИВЕН. 16,00 часа. Официално откриване на спорта зала „Станка Златева“. 
Съоръжението е построено на общински терен, а спортното министерство отпусна 631 
000 лева за първия етап от построяването й. 

Двукратната олимпийска вицешампионка и носителка на пет световни и шест 
европейски титли по борба Станка Златева кани всички желаещи да присъстват на 
церемонията по откриването. 

БУРГАС. Районен съд. Заседание по делото срещу "Нощните вълци"- 
рокерите, сочени за любимци на руския президент Владимир Путин за нанесен побой 
над Иво Дошев и Иван Иванов /и 27/. Подсъдими за нападението са Атанас М., Стойчо 
Г. и Светлозар М. 

ЛОВЕЧ. Извънредно общо събрание на акционерите на "Петрол" АД. Ще се 
гласува за увеличаване на номиналната стойност на емитираните от „Петрол“ акции от 
1 лв. на 4 лв. и намаляване на капитала с цел покриване на загуби. 

РАЗГРАД. Диагностично-консултативен център-1. Профилактични 
прегледи за рак на млечната жлеза /до 29/. Организират се за 14-ти пореден път от 
Федерацията на жените в Разград, съвместно с Диагностично-консултативния център-1. 
Специалисти по образна диагностика в ДКЦ "Света Екатерина" във Варна ще 
провеждат прегледите.  

ВАРНА. Фестивален и конгресен център. Книжарница „Хеликон“. 18,00 
часа. Журналистът Николай Н. Нинов ще представи новата си книга "Времето гледа с 
десет очи. Пътеписи от мистична България" (ИК "Сиела") 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Изложбена зала „Рафаил Михайлов“. Изложба на 
фотографката Марина Чамуркова. 

ПЛЕВЕН. Драматично-куклен театър "Иван Радоев". Премиера на 
постановката "Господа, Другари, Pichove и Дами" /и на 27/. Спектакълът е реализиран с 
финансовото съдействие на община Плевен. Режисьор е Димо Дешев. Участват 
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актьорите Мариета Калъпова, Георги Ангелов, Петьо Кръстев, Генадий Николов, 
Мариян Стефанов и Георги Кацарски.   

СОФИЯ. Залата на Чешкия център. 18,00 часа. Премиера на книгата 
„Нидерландската дева“  на холандската писателка Маренте де Моор. Книгата е носител 
едновременно на Наградата на Европейския съюз за литература и най-престижната 
холандска награда АКО. 

СОФИЯ. Централен военен клуб. 19:00 ч. Представяне на проекта „Strings 
Attached“ в българо-холандска среща на трима композитори. Ще чуем произведения на 
Петър Дундаков, Пламен Джуров и Пол ван Брюхе, които ще прозвучат в изпълнение 
на камерния оркестър за класическа музика „Софийски солисти“ под диригентството на 
Пламен Джуров. 

СОФИЯ. Дом на киното, Люмиер Лидл, Одеон, Г8 и Евро синема. Oсмо 
издание на София индипендънт филм фестивал /до 5 ноември/. 

 Ще бъде представена селекция от филми, отговарящи на условието за дързост и 
независимост. Филмите са дело на американски, български и европейски 
кинематографисти. София, като Европейска столица на спорта 2018, ще посрещне и 
специалната секция на фестивала - София спорт филм фестивал за втора поредна 
година. 

СОФИЯ. НДК. Зала 1. Концерт на примата на българската естрада Лили 
Иванова /финал на националното й турне /. 

СОФИЯ. София лайф клуб. Концерт на испанските виртуози - фламенко 
китаристът Хосеми Кармона и басистът Хавиер Колина. В рамките на Оле! 
Фестивал/http://olefestival.com. 

СТАРА ЗАГОРА. Втора премиера на операта „Дон Карлос“ от Джузепе Верди. 
Старозагорската публика ще види за втори път Веселина Кацарова в оперен 

спектакъл – след „Кармен“ на стадион „Берое“, този път оперната дива ще се представи 
 в ролята на принцеса Еболи от операта „Дон Карлос“. В ролята на Дон Карлос гостува 
Калуди Калудов, а Елизабет Валоа ще бъде Цветелина Василева. Пламен Кумпиков ще 
дебютира в ролята на Крал Филип Втори, а френският баритон Сирил Ровери ще бъде 
маркиз Поза. 

832 години от избухването /1185/ на въстанието на Асен и Петър срещу 
византийската власт, довело до възстановяването на българската държава.  

135 години от създаването /1882/ на "Шуменско пиво".  Днес дружеството е 
част от Пивоварната компания „Карлсберг България“АД, собственост на датския 
пивоварен концерн „Carlsberg Group". 

2 години от откриването /2015/ на Театър "Азарян" в София.  

1 година от откриването /2016/ на четиринайсетия пресклуб на БТА във Враца.  

ЛИЧНОСТИ 

130 години от рождението /1887/ на ДАМЯН КАЛФОВ, писател, умрял 1973г. 

105 години от рождението /1912/ на проф. СТОЙКО СТОЙКОВ, езиковед, 
умрял 1969г.  
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95 години от рождението /1922/ на проф. СПАС РАЙКИН, историк, умрял 
2014г. 

45 години от рождението /1972/ на ВЛАДИМИР ТОДОРОВ, юрист, обществен 
деец, носител е наградата „Достоен българин” за 2009 г.  

45 години от рождението /1972/ на ЛЮБО КИРОВ, музикант. 

4 години от смъртта /2013/ на КАЛИНА ЦАНЕВА, писателка, родена 1934г.  

230 години от рождението /1787/ на ВУК КАРАДЖИЧ, сръбски филолог, 
етнограф и обществен деец, умрял на 1864г. 

175 години от рождението /1842/ на ВАСИЛИЙ ВЕРЕЩАГИН, руски 
художник, умрял 1904г.  

105 години от рождението /1912/ на ДОНАЛД СИГЪЛ, американски режисьор, 
умрял 1991г. 

80 години от рождението /1937/ на ЛУИДЖИ ПЕРЕЛИ, италиански режисьор.  

75 години от рождението /1942/ на БОБ ХОСКИНС, британски актьор, умрял 
2014г.  

70 години от рождението /1947/ на ХИЛЪРИ КЛИНТЪН, американски политик 
и обществена деятелка. 

60 години от смъртта /1957/ на НИКОС КАЗАНДЗАКИС, гръцки писател, 
роден 1883г.  

45 години от смъртта /1972/ на ИГОР СИКОРСКИ, руски авиоконструктор, 
роден 1889г.  

35 години от смъртта /1982/ на ВАЛЕРИО ДЗУРЛИНИ, италиански сценарист 
и режисьор, роден 1926г.  

27 ОКТОМВРИ 

СВЕТЪТ 

СВЕТОВЕН ДЕН НА АУДИОВИЗУАЛНОТО НАСЛЕДСТВО. Отбелязва се 
от 2005г. с резолюция 53 на 33-ата сесия на Генералната конференция на 
Организацията на ООН по въпросите на образованието, науката и културата 
(ЮНЕСКО), с цел да се повиши информираността на обществото за съхраняването на 
аудиовизуалните архиви - филми, радио- и телевизионни програми, аудио- и видео 
записи, които са уникално свидетелство за развитието на обществото. В България денят 
се чества от 2006 г. 

БРЮКСЕЛ. БЕЛГИЯ. Среща на Комитета по търговска политика на 
Европейския съюз (TPC). 

БРЮКСЕЛ. БЕЛГИЯ. Среща на КОРЕПЕР I - Комитета на заместник 
постоянните представители на страните от Европейския съюз.  

ТАЛИН. ЕСТОНИЯ. Трето издание на международното технологично 
състезание за разработване на проекти в областта на климатичните промени 
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"Климатон 2017".  За първа година е определен град - домакин на събитието (Талин, 
Естония), където ще бъдат демонстрирани идеите и новаторските решения в областта 
на климатичните предизвикателства в градовете.  

В България към инициативата ще се включи Община Бургас, а събитието ще се 
проведе в Морската градина. 

СЕЙНТ ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИН. Национален празник. Ден на 
независимостта /1979/.  

ТУРКМЕНИСТАН. Национален празник. Ден на независимостта /1991/.  

МОСКВА. РУСИЯ. Заседание на Съвета на директорите на Руската централна 
банка по въпросите на паричната политика. 

САЩ. Очаква се Министерството на търговията да оповести първата оценка на 
последиците върху икономическия растеж от разрушителните урагани "Ирма", "Харви" 
и "Мария".  

През периода юли септември "Харви" предизвика големи наводнения в Тексас, 
"Ирма" нанесе щети във Флорида, а "Мария" премина през Пуерто Рико. 

ИТАЛИЯ. На музикалния пазар излиза новият албум на италианската рок 
певица Джана Нанини. 

ЛОС АНЖЕЛИС. САЩ. "Холивуд боул". Концерт на група "Линкин парк"  в 
памет на вокалиста Честър Бенингтън. 

АНАХАЙМ. щат Калифорния. САЩ. Центъра "Хонда".  Концерт на 
американския рапър Джей Зи, с който започва турнето му  "4:44" в САЩ и Канада (27 
октомври 2017-21 декември 2017). 

МЕКСИКО СИТИ. МЕКСИКО. Състезание от Формула 1 за Гран при на 
Мексико /до 29/. 

2 години от подписването /2015/ на Споразумение за асоцииране и 
стабилизиране между Европейския съюз и Косово.  

БЪЛГАРИЯ 

БОБОВ ДОЛ. Област Кюстендил. Празник на града.  

СЕЛО БОРИМА /Област Ловешка/. Празник на селото.  

ГЛОДЖЕВО. Празник на града. 

ЕЛЕНА. Открити сцени на централния площад и на градския пазар. Празник 
на еленския бут /до 29/. 

СОФИЯ. София хотел Балкан. Зала „Средец“. Четвърта професионална 
среща „Inspire to Higher“ по повод професионалния празник на брокерите и агентите на 
недвижими имоти. Организира се от Националното сдружение "Недвижими имоти". 

СОФИЯ. Храм паметник „Александър Невски“. 11,00 часа. Насрочен 
национален протест, организиран КНСБ. 

СОФИЯ. МОН. Краен срок за представяне на бележки, становища и 
предложения  в общественото обсъждане на проектите за учебни програми за IV и Х 
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клас в дирекция "Съдържание на предучилищното и училищното образование" на e-
mail: a.tringov@mon.bg 

РУСЕ. НАП - Русе. Търг с тайно наддаване на земеделска земя след решение 
на Варненския апелативен съд, потвърждаващ иск на Комисията за отнемане на 
незаконно придобито имущество срещу Юзеир Юзеиров, обвинен в пране на пари през 
2011 г. Парцелите са в землището на община Попово. Началната цена в офертата е 
средно 300 лв. за декар. 

По екраните  в страната излиза британският филм "Треска за лалета" по 
едноименния роман на Дебора Могак. 

ГАБРОВО. Дом на хумора и сатирата. Изложба "Кристо и Жан-Клод. 
Проекти".  Тя ще представи подписани постери и видео материали от реализирани 
проекти на световноизвестния авангардист и съпругата му. 

ДИМИТРОВГРАД. Общински драматичен театър "Апостол Карамитев". 
12-ти Национален танцов конкурс "България танцува" /до 29/. 

Конкурсът е включен в програмата на Министерство на културата и има за цел 
да развива и популяризира танцовите стилове: класически балет, характерни и 
съвременни танци. Конкурсът е отворен и достъпен за участие на деца, ученици и 
младежи до 19-годишна възраст. Ще бъдат присъдени национални стипендии, 
осигурени от Министерство на културата по Програма на мерките за закрила на деца с 
изявени дарби. 

ДОБРИЧ. Книжарница Хеликон“. 18,30 часа. Журналистът Николай Н. Нинов 
ще представи новата си книга "Времето гледа с десет очи. Пътеписи от мистична 
България" (ИК "Сиела"). 

РУСЕ. Художествена галерия. Шесто Международно биенале “Изкуството на 
миниатюрата” /до 30 декември/. 

СОФИЯ. БНР. Студио 1. 19,30 часа. Концерт на млади лауреати от 
национални и международни конкурси. Проявата е в рамките на Първия международен 
музикален фестивал „Артис“ /21 октомври – 19 ноември/.  

СОФИЯ. Народен театър "Иван Вазов". голяма сцена. Премиера на 
спектакъла “Калигула” - постановка на Диана Добрева. Представлението по текст на 
Албер Камю е с участието на Деян Донков, Александра Василева, Жорета Николова, 
Биляна Петринска, Албена Ставрева, Вяра Табакова, Валентин Ганев, Зафир Раджаб, 
Йосиф Шамли, Деян Ангелов и студенти от НАТФИЗ. 

СОФИЯ. НАТФИЗ. Учебен драматичен театър, Голяма сцена. Премиера на 
постановката "Антихрист-суперзвезда" - дипломен спектакъл. Режисьор проф. Здравко 
Митков. Сценографията и костюми са на Лиляна Бабунова.  

СОФИЯ. Зала "Арена Армеец". Концерт на босненските музиканти Dubioza 
kolektiv. Специален гост ще са британците Asian Dub Foundation. 

СОФИЯ. Sofia Event Center."Уиски фест София" /до 29/. За шеста поредна 
година проявата ще събере вносители, ценители и колекционери, които ще се насладят 
на питиета, предлагани на повече от 30 щанда. Ще има напитки, непознати на 
българския потребител, както и брандове, прочути от векове. 
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70 години от създаването /1947/ на Институт по математика и информатика при 
БАН /ИМИ/. 

35 години от обявяването /1982/ на старата част на село Стефаново, област 
Ловеч, за архитектурен резерват. Запазени са около 110 паметника на културата от 
началото и средата на 19 век.  

ЛИЧНОСТИ 

115 години от рождението /1902/ на проф. СТОЯН СТОЯНОВ, музикален деец, 
умрял 1953г. 

115 години от рождението /1902/ на ТУШЕ АНДОНОВ, фотограф-художник, 
умрял 1979г. 

75 години от рождението /1942/ на ПЕТЪР АНАСТАСОВ, поет. 

75 години от рождението /1942/ на СТЕФАН МУТАФЧИЕВ, композитор, 
педагог и диригент, умрял 1997г.  

70 години от рождението /1947/ на МИХАИЛ ВЕНКОВ, режисьор  

65 години от рождението /1952/ на КРИСТИНА СТОЯНОВА, киновед.  

45 години от рождението /1972/ на ЛЮБО КИРОВ, певец.  

15 години от смъртта /2002/ на СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ, юрист и политик, 
роден 1922г.  

2 години от смъртта /2015/ на МАРГАРИТА ПЕХЛИВАНОВА, актриса, родена 
1945г.  

1 година от смъртта /2016/ на д-р МАРИЯ ПОПОВА, хирург, родена 1939г. 

235 години от рождението /1782/ на НИКОЛО ПАГАНИНИ, италиански 
цигулар и композитор, умрял 1840г.  

180 години от рождението /1837/ на ИЛЯ ЧАВЧАВАДЗЕ, грузински поет и 
общественик, умрял 1907г. 

100 години от рождението /1917/ на ОЛИВЪР ТАМБО, южноафрикански 
политик, умрял 1993г. 

95 години от рождението /1922/ на МИШЕЛ ГАЛАБРЮ, френски актьор, умрял 
2016г.  

85 години от рождението /1932/ на СИЛВИЯ ПЛАТ, американска поетеса, 
умряла 1963г. 

65 години от рождението /1952/ на ФРАНСИС ФУКУЯМА, американски 
политолог. 

65 години от рождението /1952/ на РОБЕРТО БЕНИНИ, италиански актьор, 
сценарист и режисьор.  

45 години от рождението /1972/ на МАРИЯ де ЛУРДЕС МУТОЛА, 
мозамбикска лекоатлетка. 
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40 години от смъртта /1977/ на ДЖЕЙМС М. КЕЙН, американски писател и 
журналист, роден 1892г.  

30 години от смъртта /1987/ на ДЖОН ОЛИВЕР КИЛЕНС, американски 
писател, роден 1916г.  

30 години от смъртта /1987/ на ЖАН ЕЛИОН, френски художник, роден 1904 г. 

20 години от смъртта /1997/ на ВЛАДИМИР ЖУКОВ, руски поет, роден 1920г.  

5 години от смъртта /2012/ на ХАНС ВЕРНЕР ХЕНЦЕ, германски композитор, 
роден 1926г.  

4 години от смъртта /2013/ на ЛУ РИЙД, американски музикант, роден 1942г. 

3 години от смъртта /2014/ на ДАНИЕЛ БУЛАНЖЕ, френски писател, роден 
1922г.  

28 ОКТОМВРИ 

СВЕТЪТ 

СВЕТОВЕН ДЕН НА АНИМАЦИЯТА. Празнува се от 2002г. по идея на 
френския филиал на Международната асоциация за анимационно кино. На този ден 
през 1892 г. французинът Емил Рено прожектира в Париж първите анимационни 
изображения чрез изобретен от него оптичен уред. 

ЧЕХИЯ. Национален празник. Ден на независимостта /1918/.  

ГЪРЦИЯ. Ден "Охи"/Не/. Годишнина от отказа на Гърция /1940/ за 
капитулация пред фашистка Италия. 

ИСЛАНДИЯ. Предсрочни парламентарни избори. 

ЧИКАГО. САЩ. Фестивал на българската култура - Чикаго 2017 и 
обявяване на победителите от литературния конкурс "Изящното перо". 

Салонът за българска култура и духовност в Чикаго е основан през пролетта на 
2017година и  е инициатор на редица културни събития. Идеята на учредителите е да 
обединят онези българи, които са готови да работят за възраждането на българската 
култура и духовност в чужбина. 

МАНЧЕСТЪР. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. Концерт на американската група 
"Металика". 

ТОРОНТО. КАНАДА. Стартира турнето на постановката „Агенти“, 
режисьорски дебют на актьора Владимир Пенев. Спектакълът има в актива си три 
успешни сезона и над 80 представления у нас. В нея с участие се разписват Александър 
Сано, Бойко Кръстанов, Ивайло Захариев, Иво Йончев, Йосиф Шамли, Роберт Янакиев 
и Снежана Макавеева. Най-новото попълнение в каста е актьорът Явор Бахаров. 

Следващите спирки от турнето са: Монреал(29. 10), Чикаго(3. 11), Бостън(4. 11) 
и Ню Йорк(5. 11). 

БУКУРЕЩ. РУМЪНИЯ. Стартира Балканският 1000-километров 
ултрамаратон. Маршрутът е 1040 км, като 620 км ще бъдат изминати с колело за четири 
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дни, а останалите 420 ще бъдат пробягани за седмица. Участниците ще преминат през 
София на 1 ноември и ще се върнат в румънската столица на 7 ноември. 

ГЕРМАНИЯ. 780 години от първото споменаване /1237/ на Берлин в 
документ. Датата се смята за рожден ден на града.  

КУБА. 525 години от откриването /1492/ на острова от Христофор Колумб. 

55 години от инцидента /1962/, при който американският ракетен офицер 
Уилям Басет предотвратява избухването на Трета световна война, като не се подчинява 
на погрешна заповед за изстрелване на ядрени ракети. Информацията за инцидента е 
разсекретена след 53 години. 

55 години от създаването /1962/ на Алжирското радио, като Алжирско радио и 
телевизия. През 1986 г. радио - и телевизионните предавания се разделят в две отделни 
служби. От 1991 г. носи сегашното си име. Седалище - в гр. Алжир. 

45 години от полета /1972/ на първия самолет "Еърбъс". Полетът продължава 83 
минути. Събитието е сензационно начало на процес, който трайно променя 
промишления свят. 

БЪЛГАРИЯ 

Света великомъченица Параскева. Църковен празник. 

Започва еснната ваканция за учениците / до 1 ноември/. 

СОФИЯ. НДК. Зала 1. Заседание на 49 конгрес на Българската 
социалистическа партия /БСП/. Дневният ред включва три точки. "БСП - алтернатива за 
България", "Председателство на Съвета на ЕС - възможност за България" и "Бюджет 
2018 - икономика, доходи, справедливост". Докладчик по първата точка е Корнелия 
Нинова, по другите две - Сергей Станишев и Драгомир Стойнев. 

ЧЕПЕЛАРЕ. Фестивал на картофа / и 29/. Празникът се провежда за втора 
поредна година, а организатори са Община Чепеларе и Националната асоциация на 
картофопроизводителите в България. Програмата включва изложение на родопски 
картофи, представяне на техника и препарати за картофопроизводство, дегустации на 
картофени специалитети са включени в програмата на Феста. 

 Картоф Фест се организира като част от кампанията за подпомагане и 
насърчаване на местните земеделски производители. Предвидени са конкурси за най-
голям картоф, най-висок добив и за иновации в картофопроизводството. 

ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО. Сградата на общината. Протест на 
зърнопроизводителите от общините Генерал Тошево, Балчик, Добричка, Каварна, 
Тервел и Шабла срещу добиването на шистов газ в Добруджа. Те ще излязат със 
селскостопанските си машини. 

НЕСЕБЪР. Хотел "Сол Несебър Палас". 10.00 ч. Общо събрание на 
"Дружество на анастезиолозите в България", София.  

СОФИЯ. Зала "София" на Българския червен кръст, бул. "Джеймс 
Баучер" 76., 9.00 ч. Общо събрание на Българската академия на науката и изкуствата 
(БАНИ). 



АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ – 2017 бр. 43  

 

БНР‐СПРАВОЧНА РЕДАКЦИЯ  стр. 25 
 
 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО. Изложбени зали "Рафаел Михайлов". 11.00 и 17.00 ч. 
Концерт на възглавници. Проект на Модо България. Концертите на възглавници са 
оценени от публиката, като най-престижния и успешен цикъл от класически концерти 
за деца в България. Те са първите семейни камерни концерти в страната ни, носители 
на наградата на Българското национално радио и предаването Allegro Vivace за Проект 
на годината, както и на приза "Златна игла", връчван от Classic FM радио. 

ПЛОВДИВ. Драматичен театър Пловдив. 19 ч. "Работно време"- авторски 
спектакъл на Камен Донев. Участват актьорите Антон Радичев , Албена Колева и др. 
Сценографията, костюмите и музиката пак са на Камен Донев. 

РУСЕ. Национална хорова среща РУСЕ 2017. Организатори на събитието са  
Общински младежки дом и Хорова студия „Св. Георги Победоносец“ – Русе. 

РУСЕ. Доходно здание. Връчване на наградите на отличените млади творци в 
10-ия Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика 
„Стоян Михайловски“. Организатор - Общински детски център за култура и изкуство – 
Русе. 

СЕВЛИЕВО. СЗ „Дан Колов”. Национален събор на групи за овладяване на 
български народни хора "Северняшки гайтани". Организатор- НЧ „Развитие-1870”. 

СОФИЯ. 6-ти Национален музикален и танцов конкурс "Пиленце пее-2017" 
/до 11 ноември/. Провежда се под патронажа на Министерство на културата, кмета на 
гр. София – г-жа Йорданка Фандъкова, кмета на Район ”Красно село” – г-н Христо 
Апостолов. Конкурсът има за цел да съхрани, обогати и разпространи Българският 
фолклор, както и песните на великата певица Надка Караджова. 

СОФИЯ. Балната зала на Националната галерия. 10,30 часа. Първи 
концерти от образователната програма на „Музикална къща БНР“ за този сезон с 
участието на Симфоничния оркестър на БНР /и от 13.00 часа/. Вълшебно пътуване във 
времето на Барока и вълнуваща среща с Вивалди. 

СОФИЯ. Театър 199. Премиера на постановката на Стилиян Петров "Седем 
дни от живота на Симон Лаброс" от канадската писателка Карол Фрешет. Участват 
Йоана Буковска, Тигран Торосян и Димитър Живков. 

СУНГУРЛАРЕ. Национален фолклорен конкурс за изпълнители на тамбура 
"Руско Стефанов"/ и 29/. Организира се през последната събота и неделя на месец 
октомври с подкрепата на МОН, Национален дворец на децата , АМТИИ – Пловдив , 
НУФИ – гр. Котел. Конкурсът се провежда под патронажа на министерството на 
културата. 

ЯМБОЛ. Спортна зала "Дияна".  Концерт на английската рок група "The 
Long Goodbye", начело с барабаниста и съосновател на "Дийп Пърпъл" Иън Пейс. 
Изявата му в града е част продължаващото прощално турне на групата. Феновете на 
култовата група ще имат възможност да чуят всички големи хитове от "златната ера" на 
музикантите, белязали историята на рока през 70-те и 80-те години на миналия век. 

Иън Пейс ще свири в партньорство с Дейвид Рийс - бивш вокалист на "Accept", 
Франк Пане - китарист на "Bonfire", Алесандро Дел Векио и други световни рок 
музиканти. 
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115 години от излизането /1902/ на първи брой на вестник "Земеделско знаме" в 
Стара Загора под редакторството на Димитър Драгиев. През ноември 1907г. редакцията 
му се премества в София, под главното редакторство и сътрудничество на Александър 
Стамболийски.  

73 години от подписването /1944/ на Московското съглашение за примирие 
между СССР, Великобритания и САЩ от една страна, и България, от друга. С него 
България официално преминава на страната на Съюзниците във Втората световна 
война. 

25 години от оставката /1992/ на правителството на Филип Димитров след 
гласуван вот на недоверие.  

ЛИЧНОСТИ 

200 години от рождението /1817/ на ДИМИТЪР ХАДЖИИВАНОВ, читалищен 
деец, умрял 1899г.  

125 години от смъртта /1892/ на ТОДОР ИКОНОМОВ, политически деец, 
роден 1838г. 

115 години от рождението /1902/ на ЖАК НАТАН, икономист и публицист, 
умрял 1974г.  

95 години от рождението /1922/ на проф. ТОДОР ВЪЛЧЕВ, финансист. 

75 години от рождението /1942/ на ГЕНЧО ВИТАНОВ, поет.  

60 години от рождението /1957/ на ДИМИТЪР МИТАРОВ - МИТАРА, 
художник. 

205 години от рождението /1812/ на СИРИЛО ВИЛЯВЕРДЕ, кубински поет, 
умрял, 1894г.  

85 години от рождението /1932/ на СПИРОС КИПРИАНУ, кипърски политик, 
умрял 2002г. 

80 години от рождението /1937/ на МАРИ-ФРАНСОАЗ БЮКЕ, френска 
пианистка.  

60 години от рождението /1957/ на РОЗА РИМБАЕВА, руска певица. 

55 години от смъртта /1962/ на проф. ВЕРА ПАШЕННАЯ, руска актриса, 
родена 1887г. 

50 години от рождението /1967/ на ДЖУЛИЯ РОБЪРТС, американска актриса. 

30 години от смъртта /1987/ на АНДРЕ МАСОН, френски художник, роден 
1896г.  

4 години от смъртта /2013/ на ТАДЕУШ МАЗОВЕЦКИ, полски политик, роден 
1927г.  
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29 ОКТОМВРИ 

СВЕТЪТ 

ВРЪЩАНЕ КЪМ АСТРОНОМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ. В последната неделя на 
м. октомври. Часовниците се преместват един час назад. 

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ИНСУЛТА. Мозъчно-съдовите заболявания са 
водеща причина за заболеваемост и смъртност по целия свят. България е на едно от 
първите места в това отношение. 

СВЕТОВЕН ДЕН НА ПСОРИАЗИСА. Идеята на този ден е да се повиши 
информираността на обществото относно това заболяване. Към момента в България 
болните са около 90 хиляди. В световен мащаб, заболяването засяга около 2-3% от 
общото население, или това са 125 милиона души.  

ТУРЦИЯ. Национален празник. Ден на провъзгласяване на републиката 
/1923/. 

УКРАЙНА. Ден на бесарабските българи. Годишнина от освещаването /1838/, 
след около пет годишно строителство, на трипрестолния храм в Болград, като се 
наименува “Свето Преображение Господне”. 

САЩ. Национален ден на котката. Отбелязва от 2005 г., е замислен от Колин 
Пейдж, известна защитничка на животните и авторка на книги за домашни любимци. 

МАКЕДОНИЯ. Втори тур на изборите за кметове и общински съветници на 
местата, където няма излъчен победител в първия тур, проведен на 15 октомври. 

Това са първите избори след идването на власт на Зоран Заев начело на 
Република Македония като премиер и първият вот след продължилата близо две 
години политическа криза, които са организирани без участието на партията ВМРО-
ДПМНЕ на Никола Груевски в изпълнителната власт. 

От тази дата унгарската нискотарифна компания Wizz Аir променя багажната 
си политика, като увеличава размерa на безплатния багаж в кабината на самолета. 
Позволените размери ще са 55/40/23 с максимално тегло от 10 килограма, което 
представлява 50% увеличение на размера в сравнение с предишната големина на 
разрешен безплатен багаж. 

МОНРЕАЛ. КАНАДА. Спектакъл  „Агенти“, режисьорски дебют на актьора 
Владимир Пенев. В рамките на турнето на представлението в САЩ и Канада. 

Постановката вече има в актива си три успешни сезона и над 80 представления у 
нас. В нея с участие се разписват Александър Сано, Бойко Кръстанов, Ивайло Захариев, 
Иво Йончев, Йосиф Шамли, Роберт Янакиев и Снежана Макавеева. Най-новото 
попълнение в каста е актьорът Явор Бахаров.Спирките на турнето са:Торонто(28. 10), 
Монреал(29. 10), Чикаго(3. 11), Бостън(4. 11) и Ню Йорк(5. 11). 

ТУРЦИЯ. 4 години от откриването /2013/ на тунела "Мармарай", под Босфора, 
свързващ европейската и азиатската част на Истанбул.  

РУСИЯ. 2 години от подписването /2015/ на Указ за създаване на руска 
обществено-държавна детско-юношеска организация "Руско ученическо движение" от 
Владимир Путин.  
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БЪЛГАРИЯ 

ВРЪЩАНЕ КЪМ АСТРОНОМИЧЕСКОТО ВРЕМЕ. В последната неделя на 
м. октомври часовниците се преместват един час назад. 

ДЕН НА БЕСАРАБСКИТЕ БЪЛГАРИ. Празникът е възстановен по 
инициатива на фондация "Мати Болгария" през 1991г. На 29 октомври 1838 г. е осветен 
храм-паметникът „Свето Преображение Господне” в Болград, Южна Русия (днешна 
Украйна), построен с труда и средствата на българските колонисти. Когато през 1938 
год. в България тържествено е отбелязана 100-годишнината на храма, се ражда идеята 
29 октомври (стар стил – 16 октомври) да бъде Ден на бесарабските българи. 

АВРЕН. Област Варна. Празник на селото. 

СОФИЯ. Храм "Св. Георги" в кв. Горубляне. С благословията на Светейшия 
Софийски митрополит и Български патриарх Неофит тържествено ще бъдат донесени 
частици от мощите на св. апостол Вартоломей. 

СОФИЯ. City Mark Art Center (бивше кино "Левски"). Второ издание на 
научно-популярната конференция "Форум Дълголетие", организирана от Фондация 
"Credo Bonum". Специален гост-лектор ще бъде д-р Лесли Мартин, един от авторите на 
финалния анализ на "Проект "Дълголетие", издаден през 2011 г. от Станфордския 
университет. "Проект "Дълголетие" е най-мащабното и най-известното научно 
изследване върху темата за продължителността на живота, старостта и здравето, 
провеждано в историята. 

ВАРНА. Градска художествена галерия „Графит“. Концерт на възглавници. 
Първите семейни камерни концерти в страната ни, носители на наградата на 
Българското национално радио и предаването Allegro Vivace за Проект на годината, 
както и на приза "Златна игла", връчван от Classic FM радио. 

Концерти на възглавници са проект на Модо България и са оценени от 
публиката като най-престижния и успешен цикъл от класически концерти за деца в 
България.  

СКОБЕЛЕВО. Октомврийски Яворови дни /и 30/. Организират - Община 
Димитровград и Народно читалище „Искрица-1901”, с. Скобелево. 

СТАРА ЗАГОРА. Премиера на филма „Дамасцена" с режисьор Тодор 
Анастасов. Втора премиера ще има в София на 30 ноември. Главната роля играе 
Веселин Плачков. 

СОФИЯ. Борисовата градина. Пето издание на градския крос "Рено морнинг 
рън". Участниците могат да избират между няколко дистанции - 5, 10 и 20 км (1, 2 или 
4 обиколки по трасето). Предвидено е и детско състезание, чиято цел е популяризиране 
на здравословния начин на живот, като за него са ангажирани сертифицирани треньори. 

5 години от създаването /2012/ на Работилница за личностно развитие „Зеном” 
в София. Занимава се с тренинги по скоростно четене, суперпамет–мнемоника, семинар 
за гимнастика за мозъка, вечери на интелектуалните и творчески игри. Създадена е от 
Анастасия Димитрова. 
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3 години от официалното откриване /2014/ на камерна опера "Сцена ателие" в 
Русе, с премиерен спектакъл "Процесът Мерилин Монро" от Роланд Баумгартнер на 
режисьора Огнян Драганов, либрето Джейрон Тино. 

2 години от официалното откриване /2015/ на магистрала "Марица". Тя е с 
обща дължина от около 117 км и осъществява връзка по направлението между АМ 
"Тракия" и ГКПП Капитан Андреево. 

ЛИЧНОСТИ 

125 години от рождението /1892/ на ИЛИЯ СТОЯНОВ /ЧАНЧЕТО/, диригент, 
умрял 1975г.  

80 години от рождението /1937/ на АНЕТА ПЕТРОВА - ДРЪГУШАНУ, 
художничка.  

75 години от рождението /1942/ на ГЕОРГИ НОТЕВ, оперен диригент, умрял 
2008г. 

60 години от рождението /1957/ на ДИМИТЪР ТОМОВ, писател. 

50 години от смъртта /1967/ на АЛЕКСЕЙ МИЛКОВСКИ, оперен певец, роден 
1925г.  

20 години от смъртта /1997/ на МАРГАРИТ МИНКОВ, драматург, роден 1947г.  

5 години от смъртта /2012/ на МЛАДЕН КИСЕЛОВ, режисьор, роден 1943г.  

4 години от смъртта /2013/ на ГАНЧО КЕРЕЧЕВ, поет, роден 1932г.  

4 години от смъртта /2013/ на акад. ХРИСТО НЕДЯЛКОВ, хоров диригент и 
композитор, роден 1932г.  

1 година от смъртта /2016/ на арх. ЙОРДАН АЛАДЖОВ, роден 1926 год. 

255 години от рождението /1762/ на АНДРЕ ШЕНИЕ, френски поет и 
публицист, умрял 1794г.  

135 години от рождението /1882/ на ЖАН ЖИРОДУ, френски писател, 
драматург и дипломат, умрял 1944г.  

120 години от рождението /1897/ на ЙОЗЕФ ГЬОБЕЛС, министър на 
пропагандата във фашистка Германия, умрял 1945 год. 

95 години от рождението /1922/ на АЛЕКСАНДЪР ЗИНОВИЕВ, руски 
философ, писател и социолог, умрял 2006г. 

70 години от рождението /1947/ на РИЧАРД ДРАЙФУС, американски актьор. 

55 години от рождението /1962/ на РЕНЕ ПОЛЕШ, германски режисьор и 
драматург.  

50 години от рождението /1967/ на РУФЪС СЮЪЛ, британски актьор.  

40 години от смъртта /1977/ на РАДОМИР ПЛАОВИЧ, сръбски актьор, 
режисьор и педагог, роден 1899г. 
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30 години от смъртта /1987/ на УДИ ХЪРМАН /Удроу Чарлз Хърман/, 
американски джаз музикант, роден 1913г. 

5 години от смъртта /2012/ на Й. БЕРНЛЕФ /Хендрик Ян Марсман/, холандски 
писател, роден 1937г.  
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