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Кирил Петков бил незаконно министър
Конституционният съд смята, че Кирил Петков е знаел, че е в
нарушение и с двойно гражданство. Той е подал невярна декларация,
тъй като още е бил гражданин и на Канада.
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Велиана ХРИСТОВА

Стр. 2

БЕЗПРЕЦЕДЕНТНО

Македонски българи
на „Дондуков” 2
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От историята фокусът трябва да се премести върху
човешките права, категоричен бе президентът Румен Радев

ещо ненормално става в България. Част от бизнеса, ведно с уж
патриотични партии, пак обявиха
национален протест за днес срещу
противопандемичните мерки - в
цялата страна. Десетки хора, дето
нямат нищо общо с бизнеса, се
юрват да блокират площади и улици и да крещят: “Всички заедно, за
здраве, работа, бъдеще, сигурност!”
Някакъв всеобщ ментален делириум. Какво здраве, каква работа, като
сме водещи по заразяване и сред
първите по смъртност в света?! Все
повече държави обявяват българите за опасни и ни пускат при себе
си с драконови ограничения.
И най-леки мерки да вземе правителството, тутакси ги обявяват за
“медицински фашизъм”. Помните
ли, че още на 8 септември имаше
“национален протест” срещу дребните ограничения на работното
време в заведенията - геноцид! След
повече от месец, когато болните
претъпкаха болниците и дойдоха
зелените сертификати, сега вече и
президентът Радев е “българоубиец”. Защо? Ами защото идат избори и някои искат да възседнат малоумието, та като поведат народа
срещу здравия разум, белким се
натъпчат в парламента. Всеки имал
човешкото право на свобода! А
като заразиш 12 неваксинирани и
половината от тях пукнат, те какви
права имат? В цяла Европа въвеждат къде по-строги мерки, тук се
правим на ментални дебили.

Представители на организации на българите в Северна Македония обявиха
срещата си с президента
Румен Радев за историческа,
тъй като от почти век български държавен глава не е приемал македонски българи.

Радев каза, че досега отношенията са минавали основно по линията София-Скопие, без да се включва достатъчно българската общност в Скопие при формирането на политики и взимане
на решения. Това се проме-

ня, заяви той.
“Голямата битка е пренасянето на фокуса от историята към човешките права,
тяхното спазване, правото
на свободно волеизявление,
на пълноценна интеграция в
политическия, обществения

и културния живот. Това
трябва да се отстоява. Докато въпросът с човешките
права и недискриминацията
не се реши, не може да се
отвори вратата за преговори за ЕС”, отсече Радев.
Стр. 2
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СНИМКА БГНЕС

Спецакция срещу купуването на гласове проведе полицията в Сливен и няколко околни села.
Бяха проверени магазини, заложни къщи и незаконни обекти за търговия. Акцията ще продължи и в следващите
дни, за да бъдат пресечени опитите за злоупотреби с политическите права, категорични са от МВР
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Милен Митев оглави БНР
Досегашният временен генерален директор на БНР Милен
Митев бе избран за титулярен
шеф на общественото радио за
срок от три години. Претендентите за поста бяха трима - Митев, Митко Димитров, който е
бивш директор на “Радио София”, и Иво Тодоров, който е
бил програмен директор на БНР.
Митев пък има опит като директор на административната дирекция в радиото. Кандидатурата му бе подкрепена от четирима членове на съвета - Галина
Георгиева, Соня Момчилова,
София Владимирова, както и от
председателя на СЕМ Бетина
Жотева. Розита Еленова се
въздържа и не подкрепи нито
една от кандидатурите. “В концепцията на г-н Митев поставе-

И.д. генералният директор на общественото радио
получи от СЕМ 4 гласа „за” и един „въздържал се”
ните цели и предложените решения са изпълними, реалистични - промяна на модела на финансиране на обществените медии, категорично изявява позицията, че той трябва да бъде
сменен, защото казва, че осигуряването на адекватно, предвидимо и независимо финансиране на обществените медии е определящо за качеството за
изпълнение на обществената
мисия”, защити фаворита си
Жотева.
Митев се е прицелил в изработването на нов модел на финансиране на БНР, който да се
обвърже с обществената мисия

на медията, а не със сегашния
начин - според “час програма”.
“Националното радио извършва
много други дейности, които не
са линейни програми. Необходимо е да започнем от подробно
разписване на обществената му
мисия. Обществото да каже ясно
какво иска от националната си
медия. На базата на това да
бъдат оценени разходите за
изпълнението на обществената
мисия и това да бъде начинът за
формиране на финансирането,
защото всеки друг случай ще
води до риск от недофинансиране на дейностите”, заяви той при
представянето на управленска-

та си визия. Новият директор на
БНР предвижда и повишение на
заплатите в медията.
Концепцията му предвижда
създаването на мобилен сайт на
радиото, тъй като близо 80% от
посещенията са дошли от мобилни устройства. Единно планиране и управление на съдържанието на медийните услуги на
БНР, особено работа за
утвърждаването на радиото като
основен източник на информация в интернет, бяха друг акцент от визията му.
При изслушването си от
СЕМ преди дни бъдещият директор обеща важните про-

грамни решения в БНР да се
взимат от програмен съвет,
което според него ще гарантира баланса между запазване
идентичността на всяка програма и синхрона на работа в радиото. “Във всички програми ще
бъдат обособени журналистически екипи, които да се занимават със създаването на новини и
актуална информация, както и
на екипи за проверка на достоверността на фактите. Втората
дейност ще започне със специализиран екип за проверка на достоверността на фактите,
свързани с КОВИД-пандемията”, планира Милен Митев.

Още 400 000 лева
без търг изтичат за
осветление на София
Деси ВЕЛЕВА

Още 400 000 лева без ДДС ще бъдат изразходвани за
поддръжката на осветлението в София, при положение че Столичната община плаща милиони на две частни фирми за тази
дейност. Поредните няколкостотин хиляди лева ще бъдат харизани на общинското дружество “Софинвест” за техническа поддръжка и аварийно-ремонтни дейности на уличното осветление
в обособени карета на територията на града. Договорът между
Столичната община и дружеството й е подписан на 21 октомври, без да е обявявана предварително обществена поръчка.
Той е с продължителност една година, като за този период не
е ясно за коя точно част на уличното осветление ще трябва да
се грижи.
Поръчката идва изненадващо на фона на друг скандален
търг от миналата година, след който преди 7-8 месеца
поддръжката на уличните лампи бе възложена на две частни
фирми срещу 73 млн. лева. Те си разделиха територията на
града през следващите 2 до 4 години. Въпреки това осветлението в столицата все още е в трагично състояние и жалбите до
общината за неработещи лампи са по няколко на ден.

КС се произнесе срещу
назначението на Кирил
Петков за министър
Президентският указ от 10
май за назначаването на Кирил Петков за министър на
икономиката е нарушил Конституцията заради двойното
му гражданство в този момент.
Това постанови Конституционният съд по делото, заведено от депутати от ГЕРБ, след
като от ИТН разкриха двойното му гражданство. Основният закон повелява министрите да са само български
граждани. Петков твърди, че
не е канадски гражданин от 21
април, когато е подал заявлението си за отказ, но представените от него документи показват, че чуждото му гражданство е било до 20 август.
На практика Петков е излъгал
в декларацията си на 10 май,
че няма друго гражданство.
Решението на КС е прието
с 11 гласа, а съдия Георги Ангелов е подписал с особено

мнение относно допустимостта. Съдът вижда доказателства, че Петков е бил наясно, че
не е достатъчно само да подаде заявление за освобождаване от гражданството, а и да
изчака отговор от Канада.
Държавният глава заяви,
че не е знаел за двойното
гражданство на бившия министър. “Президентът няма
нито правомощия, нито
задължение да проверява истинността на декларираното
от кандидатите за служебни
министри. Всякакви други
внушения са израз на безпомощността на политически
партии и лица, търсещи повод да избягат от оценката на
обществото за тяхното корумпирано и некомпетентно управление”, гласи позицията
на Инициативния комитет,
който издигна президентската двойка за нов мандат.

СНИМКА МИХАЕЛА КАТЕРИНСКА

24,6 млн. лв. отпусна МС на ЦИК по бюджета за 2021 г. за финансовото
обезпечаване на сключените договори за доставка на 1 600 машини за вота.
Отделно правителството даде над 64 млн. лв. в битката срещу КОВИД-19
за лекарства, бонуси на медиците и тестове

ПРЕЗИДЕНТЪТ:

В преговорите със Скопие водещи са
правата на българите в страната
Човешките права на българите в Северна Македония
ще са в основата на съвместните отношения със Скопие
и вдигане на българското
вето за преговорите им за еврочлество. Това обяви президентът Румен Радев на срещата си с организации на
българите в РСМ. Гостите
обявиха срещата за историческа, тъй като от почти век
български държавен глава не
е приемал македонски българи. “Оттук нататък България
в голяма степен ще се води от
вашето желание и волеизявление като национална идентичност в българската памет.
Тази среща е нов фокус на
усилията за решаване на спора, блокирал европейската

перспектива на Скопие, поскоро с правата на самоопределящите се като българи там,
отколкото с въпроси на историята и езика”, подчерта Радев.
Президентът припомни, че
страните в ЕС, които притискат България да вдигне ветото, не разбират спора ни за
миналото. “Голямата битка е
пренасянето на фокуса от историята към човешките права, тяхното спазване, правото на свободно волеизявление, на пълноценна интеграция в политическия, обществения и културния живот.
Това трябва да се отстоява.
Докато въпросът с човешките права и недискриминацията не се реши, не може да се

отвори вратата за преговори”, отсече Радев.
Очакваме от София ясна и
категорична подкрепа на исканията ни за равноправие,
спиране на речта на омразата
и изчистване на историческите конфликти, каза Петър Колев от партия “Граждански
демократичен съюз”. Македонският журналист Владимир Перев призова българската дипломация да извоюва
пред света правото на българите в РСМ на самоопределение. Споед него приеме ли
се македонизмът във формата, наложена в РСМ, България остава без по-голямата
част от своята история.
Коментар стр. 8
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Социалистите в Ямбол
с акция „Памет и слава”
С инициативата “Памет и слава” кандидатите за депутати от “БСП за България” в Ямбол отдават почит към личностите от областта, дали живота си за
свободата и независимостта на България. В откриването на акцията се включиха водачът на листата за Ямбол и
Пловдив Кристиан Вигенин, кандидати
за народни представители, членове и
симпатизанти на левицата. Мостът към
бъдещето е невъзможен без почит към
миналото, категорични са социалистите. По време на кампанията ще бъдат
посетени 33 паметника и места, свързани с личности, дали живота си за свободата и независимостта на България. “Ще
отдадем заслужена почит на героите и
по тази начин ще разкажем на младите
за подвига им, за да знаят те, че свободата не е даденост. Тя е резултат от
борбения дух и саможертвата на знайни
и незнайни герои”, споделят социалистите. Те почетоха паметта на загиналите във войните в Бойново, Жребино,
Лесово, Гранитово и Мелница и поставиха цветя пред паметните им плочи и
мемориали. Инициативата “Памет и слава” ще продължи и в други населени
места от региона.
Водачът на листата на “БСП за България” във Видин Филип Попов се срещна
с избиратели от село Градец. Хората
настояват той да отстоява и в следващото Народно събрание исканията им за
развитие на туризма в района чрез използване на природното богатство, с
което разполагат - минералните извори.
Те настояват за облагородяване на уникалния Алботински скален манастир,
както и в селото да се разкрие Дом за
възрастни хора. “За справяне с кризата,
която не е само здравна, а и социалноикономическа, предлагаме намаляване на
ДДС за малката потребителска кошница
на храни от първа необходимост - хляб,
яйца, мляко, месо. Т.е., за част от тези
мерки е необходима промяна в законодателството, която може да направи само
Народното събрание. След промяната в
законодателството един редовен кабинет
трябва да изпълнява тези мерки”, заяви
Попов. Той припомни, че БСП е единствената партия, която има програма за
първите 100 дни управление.

Кандидатите на „БСП за България” продължават
с представянето на управленските си мерки

Зам.-председателят на БСП Кристиан Вигенин отговори на много въпроси
на всички, които минаха край изнесения офис на социалистите в Пловдив
Първият в листата в Силистра Атанас Костадинов и Димитър Тодоров,
член на ИК за подкрепа на президента
Румен Радев, се срещнаха с жители на
село Бабук. Костадинов пое ангажименти, свързани с повишаване на ниските
пенсии, борба с обезлюдяването, снабдяването с хранителни стоки от първа
необходимост. Той представи на местните предлаганите от левицата мерки за

Знакова подкрепа за Радев
и Йотова във Велико Търново
Откриването на предизборен офис на кандидат-президентската двойка Румен Радев и Илияна
Йотова във Велико
Търново събра десетки
политици от различни
партии, кметове, преподаватели, общественици и
културни дейци. Те изразиха подкрепа за кандидатите и пожелаха успех
на предстоящите избори.
“Тук сме хора с различни
политически убеждения,
но обединени от човека,
който доказа, че е истински родолюбец и обединител на всички български граждани, които милеят за бъдещето на

България”, заяви членът
на Инициативния комитет Весела Лечева.
Подкрепа към настоящата президентска двойка заяви ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Христо
Бонджолов, който изрази
вяра, че кандидатите отново ще оправдаят даденото им доверие. Според
кмета на Павликени инж.
Емануил Манолов България най-после е случила
на държавник в лицето на
Румен Радев, а кметът на
Полски Тръмбеш Георги
Чакъров предрече победа
още на първия тур. Колегата им инж. Пламен

Чернев от Сухиндол подчерта, че в криза като сегашната е необходима
повече държавност и помалко политика. Кметът
на Дряново Трифон Панчев също бе там. Вярвам,
че Радев и Йотова ще спечелят, защото имат не
само доверието, но и
обичта на хората, добави
той. Освен членове и кметове на БСП, представители на “Продължаваме
промяната, “Изправи се
БГ! Ние идваме” и “Има
такъв народ” също
изтъкнаха, че Радев е
изпълнил в цялост
съдържанието на институцията президент.

излизане от кризата.
С жители на комплексите “Лазур” и
“Братя Миладинови” разговаряха кандидатите за народни представители от
“БСП за България” за Бургас Станимир
Баев, Тодор Байчев, Йордан Петков,
Таня Иванова и Паруш Парушев, както
и общинският лидер на партията Живко
Господинов. Социалистите запознаха
хората с основните акценти от предиз-

борната си платформа и с мерките, които БСП предлага за първите 100 дни
от работата на бъдещия парламент.
Участниците в срещата призоваха кандидатите на БСП да направят всичко, за
да бъде гарантирано физическото оцеляване на хората предвид приближаващата зима и в условията на разрастваща
се пандемия, скок на инфлацията и икономическата криза.

В Стара Загора призоваха за
привличане на млади специалисти
Общината да провежда активна политика за привличане и задържане в
Стара Загора на нужните й млади специалисти както в икономиката, така и
в здравеопазването, образованието и
други сфери чрез своя жилищен фонд,
призоваха общинските съветници от
БСП. Според тях местната управа
трябва да строи или да купува нови
домове не само за социално слаби, но
и да разполага с квартири, които при
определени условия да се предоставят
на експерти. Трябва да се построят
нови жилища, защото с наличната база
не може да се отговори на подобна
идея, заяви председателят на групата
на БСП проф. Иван Върляков. Социалистите посочват, че общинските апартаменти и къщи са намалели със 152
за 10 години. В началото на 2021 г. те
са 622 - 604 апартамента и 18 къщи.

Съветниците от БСП са категорични,
че постъпленията от продажбата на
общински жилища трябва да се разходват само за задоволяване на жилищните нужди на старозагорци.
Защо се бави реконструкцията на
ВиК мрежата в старозагорския квартал
“Самара” питат кмета Живко Тодоров
съветниците Валентина Бонева и Климент Пенчев. Те искат отговор кой е
изпълнителят на строително-монтажните работи и защо не е публикуван сключеният договор между него и общината. Бонева и Пенчев очакват на днешното заседание на Общинския съвет
кметът да посочи какъв обем от строителните работи са изпълнени и разплатени, какви са допълнително възложените дейности, на каква стойност, за
чия сметка и кога ще приключи
изпълнението на проекта.

www.duma.bg
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И за лифтовете в курортите
ще искат зелен сертификат
Боровец и Банско са най-евтините
ски дестинации в Европа
Тази седмица ще стане
ясно дали зелен сертификат
ще се изисква и при ползване
на лифтовете в зимните курорти в България. Това обяви министърът на туризма
Стела Балтова пред БНТ.
Самата тя одобрява мярката
да действа постоянно в сектор туризъм, за да може страната да се смята за безопасна
и да бъде предпочитана от
чуждестранни посетители.
До няколко дни ще бъде
приет здравният протокол,
който ще регламентира и местата за карантинирани. През
летния сезон бяха обособени
специални хотели за карантина на заболели от коронавирус. Ще се решава дали да
има такива и в зимните курорти.
Според Балтова е добре
зеленият сертификат да се използва и през предстоящия
летен сезон, за да може да се
осигури предвидимост за туризма. “Всички, които имат
чест контакт с крайни клиен-

ти, трябва да имат зелен сертификат”, посочи минитърът.
Тя допълни, че вече има хора,
които напускат бранша заради изискването.
За поредна година България заема челни позиции в
британската класация на Post
Office на най-евтините места,
където може да се карат ски
през предстоящия зимен сезон. Първите две места се заемат от двата наши курорта
Боровец и Банско, предаде
trip.dir.bg. Подредбата британците правят на базата на
няколко основни разхода за
шест дни, сред които са цената на лифт карта, наемът на
ски екипировка, колко струват полудневни ски уроци,
чаша кафе, чаша “Кока Кола”,
чаша вино, бутилка бира и
обяд край пистите. За Боровец сметките на британците
показват, че разходите за
шест дни са 427,17 паунда, а
в Банско - близо 499 паунда.
Родните хотелиери обаче
са песимисти след последните

Въпреки
пандемията
пътуваме
повече в
чужбина

ограничителни мерки, че така
желаните туристи от Великобритания ще дойдат тази зима
на ски у нас, както не дойдоха
и миналата година. “Интересът към България е много
голям, очаквахме много силен
сезон, но ограниченията, наложени от Министерството на
здравеопазването, спират за-

КЕВР намали временно цената
на тока за малките фирми
Повече от 250 000 фирми ще получават от 1 ноември отстъпка в цената
на електроенергията, която гони 400
лв. за мегаватчас на енергийната борса. Комисията за енергийно и водно
регулиране (КЕВР) е приела промени
в методиката за определяне на цените
от т.нар. доставчици последна инстанция, което ще намали сменките с 15 до
30 лева на мегаватчас. Мярката е временна и ще важи до края на януари
2022 г.
Промените в методиката са насочени към малките и средни предприятия, които от 1 юли са на свободния
пазар на електроенергия, но не са
сключили договор с търговец, а се
снабдяват с електроенергия по цени
на доставчик от последна инстанция най-скъпия начин за доставка. Такива
доставчици са ЧЕЗ, ЕВН, Енерго-про
и държавната НЕК. В тази ситуация са
около 256 000 небитови потребители,
а това са 40% от всички потребители

на свободния пазар.
До края на януари тези потребители ще трябва да сключат договори с
доставчици по свой избор, за да не
заплащат по-висока цена.
Кабинетът обяви преди седмица, че
над 630 000 небитови крайни клиенти
ще получат компенсация от 110 лева
на мегаватчас до края на 2021 г. Първите компенсации на небитовите клиенти се очаква да бъдат изплатени с фактурите за потребената през октомври
електроенергия. Те ще се изплащат до
края на 2021 г. и ще бъдат осигурени
от свръхпечалбата, която АЕЦ “Козлодуй” реализира при продажбата на
скъпия ток. “Средствата ще бъдат осигурени по държавния бюджет за сметка на представянето на безвъзмездни
средства от АЕЦ “Козлодуй”, през
следващите отчетни години ще се намали с посочената сума дължимият за
внасяне дивидент от БЕХ”, обясни
премиерът Стефан Янев.

писванията”, коментира пред
“Travel news” туроператорът
Димитър Попов.
След двата български курорта Боровец и Банско британската класация подрежда
като нискобюджетни дестинации три италиански ски курорта - Бардонекия, Саузе и
Сестриере.

Пътуванията на
българи в чужбина
през септември са
579 200 или с 4,2%
над регистрираните
през същия месец на
2020 г., показват
данните на НСИ.
Посещенията на
чужденци у нас пък
са 772 600 или с
37,1% повече спрямо
същия месец миналата година. Транзитните преминавания
са 45,5% (351 600)
от всички посещения
на чужденци в страната.

България спечели делото
заради „Олимпик”
Приключи арбитражното дело, образувано по
иск на българския Гаранционен фонд срещу Гаранционния фонд на
Кипър пред Съвета на
бюрата във връзка с несъстоятелността на застрахователна
компания
“Олимпик”, съобщи Гаранционният фонд.
Решението на арбитъра е първата важна
стъпка в процеса по осигуряване на възможност
за хората, които имат
вземания по застрахователни договори, сключени чрез българския клон
на застрахователната
компания “Олимпик”, да
получат обезщетения,
пише в съобщението.
“Олимпик” фалира

през 2018 г., което остави
почти 200 хил. шофьори в
България без гражданска
отговорност. Тогава Комисията по финансов надзор обяви, че компанията
дължи над 9,3 млн. лева на

197 551 българи заради
предсрочно прекратени
полици “Гражданска отговорност”. Ликвидацията
на “Олимпик” започна
през 2019 г. след решение
на кипърски съд.

Бордът на Световната банка отказал
на Кристалина Георгиева да се защити

Кристалина Георгиева

Бордът на Световната банка е отхвърлил искане
на управляващия директор на МВФ Кристалина
Георгиева за среща, на която тя да се защити срещу
твърдения, че е оказвала натиск върху персонала да
променя данните за Китай в доклада “УDoing
Business”, съобщиха световните агенции. Обвиненията срещу българката са от времето, когато тя е
била главен изпълнителен директор на банката през
2017 г. Адвокат, нает от Георгиева, е поискал срещата с писмо от 17 страници, изпратено до ръково-

дителя на борда на банката.
Бордът на Световната банка е обявил, че би било
неподходящо да се среща или изслушва Георгиева,
тъй като няма роля в други разследвания, провеждащи разкриване на потенциални нарушения от настоящ и бивш банков персонал. Правилата на банката имат за цел да предотвратят “всякаква намеса от
страна на борда или която и да е друга страна” в
разследванията на персонала, съобщава “Ройтерс”,
позовавайки се на свои източници.
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Експерти очакват пик
на инфлацията през януари
Бавната
ваксинация
ще забави
и икономиката
Най-високата стойност на
инфлацията на годишна база
ще бъде 5,5% и ще бъде достигната през януари 2022 г.,
след което ръстът на цените
постепенно ще се успокоява и
в края на годината се очаква
поскъпване от около 2,5% на
годишна база. За цялата година инфлацията ще достигне
средно 3,8%, което е значителен ръст спрямо 2,8%, очаквани за 2021 г., прогнозират
анализатори от Уникредит
Булбанк. Според Кристофор
Павлов, главен икономист на
банката, шокът с цените на
енергийните продукти няма да
доведе до трайно по-висока
инфлация в българската икономика. “Ще бъде много важно и как ще завърши спорът
за причините, които ни водят
до по-висока инфлация в момента. Според нас тя се дължи
най-вече на шока, който повишените цени на енергията

Кристофор Павлов
предизвикват в цялата икономика. Има обаче и други икономисти, които смятат, че
шокът с енергийните цени не
е единствената причина за
високата инфлация в страната
и че допълнителна роля имат
бързите темпове, с които нарастваха доходите на домакинствата през миналата годи-

НАП започва проверки
за ДДС измами
Инспектори на НАП,
съвместно с други
държавни органи, започват масов данъчен контрол за стоки, облагани
с ДДС при внос, съобщи приходната администрация. Данъчните ще
следят на място прилагането на режимите за
освобождаване от данък
върху добавената стойност за стоки, които се
внасят в България от
трета страна, но предназначени за друга
държава членка на ЕС.
При тези случаи
ДДС не се плаща в

България, а в другата
държава членка, което е
предпоставка за измами,
поясняват от НАП. Ще
се контролира и “чистият” внос, в при който
стоките - основно от
Китай и Турция, се внасят и ще се потребяват
в България. Тук главният данъчен риск е ниската митническа облагаема стойност, на която
стоките се обмитяват,
но тяхната продажна
цена обикновено е десетки до стотици пъти
по-висока, като необлагането с ДДС на тази

на, и увеличаването на ипотечните кредити. Този спор е
важен, защото ако не определим правилно причините за
по-високата инфлация, вероятно е да вземем погрешни коригиращи мерки и това в найлошия сценарий да доведе до
рязко забавяне на икономиката през първата половина на

разлика ощетява сериозно бюджета.
В кампанията на
НАП всеки внос на
стоки от трета страна
в България ще бъде
проследяван - от момента, в който бъде
оформен пред митническата администрация, приходната агенция ще наблюдава движението на стоката,
документите за последващите й препродажби, като ще бъдат
извършени минимум 10
хил. проверки на място в складове, търговски площи и счетоводни кантори. Основната
задача на данъчните е
да гарантират, че се
плаща реален ДДС.

годината, отбеляза Павлов.
Според него това ще важи
особено ако се предприемат
мерки за ограничаване на
достъпа до ипотечни кредити
или се отиде твърде далече в
усилията да се ограничава
темпът на нарастване на доходите в публичния сектор.
Според Павлов негативният ефект от по-високите цени
на енергията ще бъде по-голям
за българската икономика, отколкото в Европа, защото
делът на енергийно бедните
домакинства у нас е доста поголям - 28% спрямо 7% средно в Европа. “Смятаме, че ще
е от решаващо значение помощта за енергийно бедните
семейства в България да бъде
увеличена значително догодина. В момента помощ за енергийно бедни домакинства получават около 10% от домакинствата, а общият обем на помощта е 160 млн. лв. За фиска
цената на тази подкрепа е относително скромна в нормални години, но идващата година
далеч не е такава, така че ще
бъде необходимо значително
увеличаване както на обхвата,
така и на размера на тази помощ”, изтъкна Павлов.

2,3 млрд. лв. дълг изтегли
държавата досега
България пое още
половин милиард лева
нов дълг от вътрешния
пазар. С него общата
задлъжнялост от началото на годината става
2,3 млрд. при 4,5 млрд.
лимит за годината. На
25 октомври Министерството на финансите преотвори емисия
10,5-годишни държавни
ценни книжа (ДЦК), деноминирана в лева, с
падеж 17.08.2031 г. На
проведения аукцион
бяха пласирани успешно ДЦК за 500 млн. лева
съвкупна номинална

Без план изпускаме еврото през 2024 г.
Ако до края на тази година не бъде подготвен
планът за приемане на еврото, то се отнема възможността на редовното правителство да спази датата 1
януари 2024 г., която е много близка, ако отчетем
многото работа, която трябва да се свърши дотогава.
Ние не отнемаме възможността датата да се отложи,
но ако не се работи, то няма да можем да я спазим.
Това заяви заместник-министърът на финансите
ОБЯВА

ƒËÔÎÓÏ‡ π 169335 Ì‡ —Ú‡ÌËÎ —Ú‡ÌËÒÎ‡‚Ó‚
—Ú‡ÌËÎÓ‚, ËÁ‰‡‰ÂÌ‡ ÔÂÁ 2004 „.
ÓÚ »ÒÚÓË˜ÂÒÍËˇ Ù‡ÍÛÎÚÂÚ Ì‡ —ÓÙËÈÒÍËˇ
ÛÌË‚ÂÒËÚÂÚ ì—‚. ÎËÏÂÌÚ ŒıË‰ÒÍËî,
ÒÂ Ó·ˇ‚ˇ‚‡ Á‡ ÌÂ‚‡ÎË‰Ì‡.

Според него темповете, с
които ще расте българската
икономика, ще бъдат малко
по-ниски от тези в повечето
страните от Централна и Източна Европа до две причини. “Първо, България много
се забави с ваксинацията на
населението и излизането от
здравната криза ще отнеме
повече време у нас. Това ще
бъде фактор, който ще
задържа възстановяването на
икономиката. Втората причина е, че шокът с цените на
енергията вероятно ще има
по-голям негативен ефект
върху българското стопанство. Специфичен за страната
фактор, който способства за
забавянето на растежа тази
година и вероятно ще
продължи да тежи върху
българската икономика в началото на следващата година, е забавянето на инфраструктурното строителство
заради решението на служебното правителство да намали обема на строително-монтажните работи за някои инфраструктурни проекти, които бяха започнати от техните предшественици”, посочи Павлов.

Ивайло Христов по време на финансов форум.
Христов каза, че в момента планът се съгласува
между министерствата, централната банка, КФН и
други. Той посочи, че се прави всичко възможно
документът да бъде завършен до края на служебното
правителство, но няма гаранция, че това ще стане.
Ресорният зам.-министър бе категоричен, че
само заради приемането на единната европейска
валута няма да има поскъпване и увеличение на
цените. “Не очакваме такова повишение, но проинфлационни процеси има винаги, включително в
момента - инфлацията у нас е вносна и не дойде от
проблеми в България.
В момента, в който въвеждаме еврото, е твъде
възможно някъде в Европа да има нещо проинфлационно, което да има ефект в България, и двете
неща да се насложат. Глобално има инфлация, не
дефлация”, поясни Христов.

стойност при среднопретеглена годишна доходност в размер на
0,53%. Интересът към
новите книжа обаче
беше доста нисък, като
подадените поръчки достигнаха размер от едва
517,9 млн. лева, което
съответства на коефициент на покритие от
1,04. Само месец порано (на 20 септември
2021 г.) коефициентът
на покритие на предложените тогава 10,5-годишни ДЦК за 300 млн.
лева беше 1,69 пункта.
Постигнатата вчера

среднопретеглена годишна доходност от
0,53% беше най-високата, след като първата
емисия от 10,5-годишните книжа беше пусната на вътрешния дълги
пазар на 15 февруари
тази година. Тогава доходността беше от едва
0,14%, а коефициентът
на покритие достигна
1,85 пункта. Впоследствие планираният за 8
март 2021 г. аналогичен аукцион беше отменен поради наличието
на слаб интерес, въпреки че тогава беше постигнат коефициент на
покритие от 1,77 пункта - значително по-висок от вчерашните 1,04
пункта.
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САЩ обсъждат
90-дневен
безвизов режим
за България
САЩ обмислят дали да включат
България в програма, която ще позволи престой на американска територия до 90 дни, без да се изискват
визи. Това съобщи министърът на
вътрешната сигурност Алехандро
Майоркас. Предстои да бъде взето
решение и за Израел, Кипър и Румъния.

Шолц се застъпи
за руския газ

СНИМКИ БГНЕС

Стела Морис, партньорката на създателя на “Уикилийкс” Джулиан Асанж, взе участие в демонстрация пред
британския Върховен съд в защита на Асанж. Той е застрашен от екстрадиране в САЩ заради публикуваните
от него тайни, свързани с войните в Афганистан и Ирак. Правосъдното министерство на САЩ обжалва пред
британския Върховен съд решението на по-нисшестоящ британски съд да блокира екстрадирането на Асанж

СДСМ извади компромат
в битката за местния вот
Кандидатката за кмет на Скопие
е обвинявана за българското си гражданство
Премиерът Зоран Заев и
депутатката от партията му
СДСМ Славянка Петровска
обявиха, че “кандидатката на
Никола Груевски и ВМРОДПМНЕ Данела Арсовска”
има българско гражданство.
“Вярвам, че скопяни няма
да позволят да бъдат манипулирани, заяви Заев в интервю
за “Свободен народ.” “Не
можете да бъдете представител на чужда държава и да
ръководите правителство в
правителството. Втората
част е, че Арсовска е гражданка на друга държава. Това
е нещо много сериозно. Тя
не го отрича. Няма ясно отричане. Твърдя, че Данела
Арсовска е гражданка на
България. Проблемът е поли-

тически, етичен, нечестен.
Очаквам Арсовска веднага да
се оттегли, ако обича малко
Скопие и скопяни. Това е
унижение”, каза Заев.
От своя страна Славянка
Петровска заяви на пресконференция: “В удостоверение
на българското министерство на правосъдието ясно се
посочва, че вицепрезидентът
на България с указ от 2011 г.
е предоставил на Арсовска
българско гражданство. От
10 години Данела Арсовска
има резервна родина. С какви мотиви, госпожо Арсовска, кандидатствахте за
българско гражданство? За
чии интереси работите? За
унгарците? За българите ли?
За тези на Груевски?”, попи-

та Петровска.
“Арсовска не може да се
грижи за интересите на скопяните, докато има българско
гражданство и е почетен консул на Република Унгария”,
изтъкна още Петровска.
СДСМ
разпространи
снимка на българска лична
карта на Данела Арсовска. Тя
е издадена на 5 май 2017 година, само седмица след кървавия 27 април и щурма в парламента. Адресната й регистрация е в град Петрич.
Макар РСМ да признава
двойното гражданство, Арсовска отрече българското си
гражданство, въпреки разпространена от СДСМ снимка на
евентуалната й лична карта,
издадена в България. “Къде е

информацията, че съм финансирала политическа партия, че
уж съм била мюсюлманка?
Никога не съм носила името
Даниела, родена съм Данела
Йовановска и съм Арсовска
над 20 години. Родена съм в
Скопие, живяла съм през целия си живот в Скопие”, категорична бе тя.
Скандалът гръмна в навечерието на втория тур от
местните избори в неделя.
Арсовска води с 2750 гласа
пред кандидата на СДСМ
Петре Шилегов.
У нас Фондация “Македония” определи случая като
език на етническа омраза и
настоя българското МВнР да
реагира.
Коментар на стр. 8

Вече сме трети
по КОВИД-смъртност

Киев атакува с турски
дронове в Донбас

За по-малко от седмица България от четвърто са “изкачи” на трето място в света по смъртност от КОВИД-19 (на
1 000 000 души население). Изпреварихме Северна Македония. Пред нас са само Босна и Херцеговина, и Перу.
Белгия въвежда разрешителни за достъп до ресторанти,
развлекателни и спортни съоръжения. “Регистрираме рязко увеличение на броя на заразените, през изминалата седмица, той се увеличи със 70%, среднодневният брой регистрирани нови случаи е 5300 души. Ако не бяха ваксинациите, положението в болниците ни щеше да бъде катастрофално”, съобщи премиерът Александър Де Кроо.
Русия отбеляза нов антирекорд: 1123 починали за денонощие. Наши сънародници в Москва споделят, че мерките
срещу вируса са тежки и безкомпромисни. Пълен локдаун
е в сила в цялата страна до 8 ноември. Неваксинираните
московчани над 60 години нямат право да излизат през
следващите 4 месеца. “Социалните служби обаче постоянно са в движение, като ще ги обслужват и ще им пазаруват.
Ще се осъществява и постоянен медицински контрол”,
обясни пред Нова телевизия д-р Диян Иванов. Обучават се
и доброволци. В болниците трябва 100% от персонала да
е ваксиниран.

За първи път украинските военни използваха турските
дронове “Байрактар” TB2 в Донбас, съобщиха местни медии, позовавайки се на доброволец. Преди време армията
и турската компания “Байрактар” подписаха меморандум
за изграждане до Киев на съвместен център за поддръжка
на безпилотници.
След обстрел на украинската армия над 1000 абонати
на град Горловка останаха без ток, а 67 жилищни сгради,
две общежития, две детски градини и училище бяха лишени
от отопление, съобщи шефът на градската администрация
Иван Приходко.
Отделно украински части превзеха село Старомариевка
в Донбас, те повредиха и газопровода на мината “Засядко”
в Донецк.
Украинският вътрешен министър Денис Монастирски
смята за необходимо да се подобри практическа стрелба
сред цивилното население. “Нивото на култура на боравене с оръжия трябва да се засилва. Практическите умения за
стрелба трябва да се подобрят сред цивилното население”,
написа той във Фейсбук. По думите му “ще бъдат много
необходими за изграждането на актуализирана украинска
териториална отбрана”.

Немската икономика ще се нуждае от газ още дълго време, това
е условие за преминаване към възобновяема енергия. Това заяви лидерът
на социалдемократите и бъдещ
канцлер Олаф Шолц пред конгреса
на Асоциацията на профсъюзите на
минната, химическата и енергийната промишленост в Хановер. “Използваме газ и създаваме нови газови електроцентрали, защото това
е условие да преодолеем този преходен период”, подчерта той.

11 загинали при атака
на „Ислямска държава”
Най-малко 11 души бяха убити,
а 13 са ранени при атака срещу село
в Източен Ирак. Тя е организирана
от групировката “Ислямска държава”, съобщиха източници от сигурността пред АФП. В населеното
място живеят много членове на
службите за сигурност, както и
цивилни.

Бразилският сенат
подкрепи обвиненията
срещу Болсонаро
Сенатска комисия в Бразилия
гласува одобрението на доклад,
който препоръчва да бъдат повдигнати наказателни обвинения срещу
президента Жаир Болсонаро, найвече заради престъпления срещу
човечеството и противоречивото му
отношение към КОВИД-пандемията. 7 от 11 сенатори подкрепиха
текста. Обвинени са общо 77 лица,
сред които няколко министри и 3
от децата на президента. Обвиненията могат да бъдат предявени
само от главния прокурор, който
обаче е назначен от Болсонаро.

В еквадорската столица Кито
се стигна до сблъсъци между
протестиращи и полицаи.
Покачването на цените на
горивата принуди много хора
да излязат на улицата и да
скандират срещу президента
Гийермо Ласо. Служителите
на реда използваха сълзотворен газ,
за да разпръснат участниците
в демонстрациите
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Радев европеизира
ветото ни за РСМ
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СВЕТОВЕН ДЕН НА АНИМАЦИЯТА. Отбелязва
се от 2002 г. по инициатива на Международната асоциация на анимационното кино. Поводът е
първата публична
прожекция на Емил
Рейно на т.нар. светлинни пантомими
(1892). Рейно (1844-1918) e френски художник и фотограф. На 21 декември 1877 г. патентова апарат
за разглеждане на рисунки, прикрепени към хартиена лента, наречен праксиноскоп.
1860 - РАЖДА СЕ КАНО ДЖИГОРО, СЪЗДАТЕЛ
НА ДЖУДОТО (УМИРА 1938 Г.). Джудото е първото японско бойно изкуство, спечелило широко международно признание
и станало официален олимпийски
спорт. Педагогическите нововъведения, приписвани на Кано, включват
използването на бели и черни колани
и въвеждането на дановете, за да се покаже относителното старшинство сред спортуващите даден боен спорт. На Кано се приписват известни
девизи като “Максимум ефективност с минимално
усилие” и “Споделено благоденствие и изгода”.

АНАТОЛИЙ СТАНКУЛОВ

Юри МИХАЛКОВ

Срещата на президента Румен Радев с представители на осем български
организации в РС Македония е историческа. Не
само, защото е първа по
рода си. А и защото българите в Северна Македония заявиха за пръв път
на европейската политическа сцена, че са преследвани в собствената си

страна по политически и
етнически причини. “Преследван съм и все още нас,
българите, ни преследват.
Бях преследван и по време на демокрацията от
1990 до 2000 г. Трябва да
излезем от мишите дупки
да кажем истината”. Тези
думи на публициста Владимир Перев няма как да
не стигнат по дипломатическите канали и до други
столици в Европейския
съюз. Със сигурност ще
попаднат върху бюрата на
висши представители на
ЕС и САЩ, чийто ресор
са Западните Балкани.
Благодарение на такива
мнения в ЕС ще могат да
прогледнат, че българското вето не е приумица, а
реална тревога от наличието на антибългарска омраза в съседка, претендираща за членство в ЕС.

И, второ. От речта на
Румен Радев става ясно, че
България размества акцентите в позицията си, за да
я направи необорима. От
историческите спорове
страната ни ще набляга
върху нарушенията на Копенхагенските критерии
за човешките права, за да
стане ясна българската
кауза на евролидерите. И
в това отношение не са
изключени инициативи на
София съвместно с българи в РСМ. Защо да не организираме на лица като
Перев пресконференция в
наше посолство в ЕС?
Или българските организации в РСМ да връчат на
Брюксел декларация за
преследванията в собствената им страна?
Събитията в Скопие
само потвърждават правотата на българската пози-

ция. Социалдемократите
на премиера Зоран Заев
нападнаха кандидатката за
столичен кмет Даниела
Арсовска от съперничещата партия ВМРОДПМНЕ, че имала българско гражданство и затова
не можела да отстоява интересите на столичаните.
Ясно, че обвинението е
предизборно, защото в
неделя предстои втори тур
на местния вот, а Арсовска изпреварва кандидата
на Заев. Но след като самият той се обявяваше неведнъж срещу езика на
омраза спрямо българите,
сега партията му “изплези
този език”. Дали така правят Франция и Германия,
Австрия и Италия, Швеция и Финландия? И дали
отпадането на българското вето би било в духа на
европеизма?

Стадо ли сме?
От стр. 1
Простете, скотове ли
искате да ни изкарате?
Правите политика с живота и здравето на хората.
Не сте откриватели. Знаете ли къде в Европа протестират най-много срещу
мерките? Там, където политически сили работят
срещу правителствата като във Франция, Италия
или Гърция. Дания, Нидерландия и Швеция са на
другия полюс, никой не
протестира срещу ваксинационни паспорти и карантини, но там хората

вече живеят почти като
преди. А иначе, все повече страни, където заразата
продължава да се шири,
налагат пълна карантина
за неваксинирани! А у нас
воплите за дискриминация
и антиваксърските изстъпления препълниха
КОВИД-отделенията и
докараха лекарите до полуда и изнемощение. В
момента от липса на работа не страдат май само
погребалните агенции.
Ако правителството ограничи достъпа до заведения и до стадиони - протест. Ако въведе зелен

сертификат - протест. Молове стояли празни, щото
хората не искали тестове
и тапии, бизнесът щял да
фалира, било подигравка.
Ако кабинетът призовава
за ваксини - протест и
хули, че не било доказано
те да вършат работа. И все
не са достатъчни мерките
за компенсации - едрият
капитал вече призова да
паднат всички права на работещите, та босовете да
не плащат нищо. И всичко
- от патриотични подбуди! Абе, колко души са
слепите, които не виждат,
че иде реч за подбудител-

ство заради уреждане на
чисто политически и икономически интереси?
Разхлабването на мерките или тяхната отмяна
зависи единствено от хода
на пандемията. Да продължат протестите и антиваксърството! Никакви рестрикции, не носете
маски! Нищо да не пречи
на правата на вируса. Така
утре ще надскочим 10 000
новозаразени на ден, ще
се наложи локдаун на държавата. Вариант няма. И
тогава ще смачкаме найсетне всичките ни политически противници!

1869 - РАЖДА СЕ ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ, ПИСАТЕЛ И ПОЛИТИК (УМИРА 1926 Г.). Рожденото му
име е Цанко Генов Бакалов. Радетел
на социалистическите идеи, един от
основоположниците на Българския
земеделски народен съюз (БЗНС) и
от неговите първи водачи. Депутат
в няколко парламента, участник в
няколко правителства. Сътрудничи
на много списания и вестници, сред
които “Ново време”, “Работнишки другар”, “Съвременен преглед”, “Работнически вестник” и др. Автор на лирика, разкази, три романа, пиеси.
1903 - РАЖДА СЕ ИВЛИН УО, АНГЛИЙСКИ
ПИСАТЕЛ (УМИРА 1966 Г.). Известен е със сатиричните си романи “Шепа прах”,
“Упадък и падение”, “Унизените
наши тела”, както и с по-личната
книга “Завръщане в Брайдсхед”. Майстор на изтънчената сатира на английското висше общество, към което самият той е силно привлечен.
1931 - УМИРА ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ, ПОЕТ,
ПСИХОЛОГ И ОБЩЕСТВЕНИК (Р. 1863 Г.). Автор
на текста и мелодията на песента
“Горда Стара планина” (1885), покъсно наречена “Мила Родино”, върху
основата на която на 8 септември
1964 г. с Указ 534 на Президиума на
Народното събрание са одобрени
текстът и музиката на националния химн на България.
1954 - В ПЛОВДИВ СЕ РАЖДА КИРИЛ ВАРИЙСКИ, АКТЬОР (УМИРА 1996 Г.).
Изиграл десетки роли на сцените на
Смолянския, Пазарджишкия, Сатиричния и Народния театър “Иван
Вазов”. Снимал се е в 18 български
филма, между които “Комитски
времена”, “Жребият”, “Борис I”, “24
часа дъжд”, “Йо-хо-хо”, сериалът “Под игото”.
1981 - СЪЗДАДЕНА Е МЕТЪЛ ГРУПАТА “МЕТАЛИКА”. Основана е в
Сан Франциско, Калифорния (САЩ) от 17годишния датски тенисист Ларс Улрих,
който се преместил
със семейството си
от Копенхаген в Калифорния, и имал хоби да свири на барабани. Другият основател е неговият приятел Джеймс Алън Хетфийлд. Още с първия си албум “Металика” популяризира траш метъла, но в началото на 90-те години на ХХ в. връща метъла в музикалния мейнстрийм.

9

ИНТЕРВЮ

ЧЕТВЪРТЪК
28 ОКТОМВРИ

2021

се приложат веднага, още през първите 100 дни на парламент и правителство, за да стабилизират държавата и
да се помогне на народа.
 Какви са мерките срещу
задълбочаващата се енергийна бедност и за подкрепа за българския
бизнес?
- Няма как да изредя тук всичко.
Поскъпна токът, започнаха да се
търсят дърва, такива няма на пазара и
се качи цената им, затова временно
трябва да се спре износът на дърва, а
семействата с ниски доходи, които са
затруднени да отопляват своите домове, да получат месечна субсидия от
200 кВтч до края на март. Няма да
разрешим нито едно семейство с ниски доходи да бъде изключено от енергийната мрежа заради невъзможност
да плаща сметките си. Предлагаме
въвеждане на схема за отложено плащане и да се намали ДДС от 20 на 9%
върху крайните цени на ток, газ и
парно за малки, средни фирми и семейства. Ще инициираме и законодателни промени, които да доведат до
реална възможност за сключване на
дългосрочни договори за закупуване

ГЕОРГИ ГЬОКОВ е роден
на 13 декември 1961 г. в
с. Любеново, Строзагорско.
Завършва инженерство в
Техническия университет в
Габрово. Народен представител в 42-рото, 43-тото,
44-тото, 45-ото и 46-ото
НС само и единствено
от Стара Загора.

ГЕОРГИ ГЬОКОВ:

Целта ни е стабилна България
Никоя друга партия не предлага конкретни и работещи решения
срещу бедността, в която живеят повечето българи, казва водачът
на листата на „БСП за България” в 27 МИР - Стара Загора
Интервю на Ева КОСТОВА

 Г-н Гьоков, познавате добре избирателния си район, какво ще направите най-напред като народен
представител оттам?
- Избирателният ми район обхваща единадесет общини с център Стара Загора - прекрасен и красив, древен и млад град, добре развит икономически. Благодатен изборен район,
но в същото време и сложен! Икономиката в региона дълги години, повече от 60, се е градила на база на комплекса “Марица изток”. Днес съществуването му в сегашното състояние е
заплашено и трябват разумни решения за пренастройване на икономиката на целия регион. Очакванията на
старозагорци са политиците да намерят тези решения.
Аз съм старозагорец! Стара Загора е моята съдба! Тук живея и тук е
моето семейство. Познавам проблемите на областта и съм работил за
решаването им. Мога детайлно да ги
изброявам и да твърдя, че решаването
им е мой приоритет, но не това е
работата на един народен представител. Когато някой кандидат за депутат
твърди, че ще оправя пътя Стара Загора-Нова Загора, друг се е снимал на
“първа копка” за ремонт с държавни
пари на местна културна институция,
когато е бил в управлението, а трети
е раздавал държавни пари, когато е
бил на власт, но старозагорци не са
видели и стотинка - това не им дава
право да твърдят, че помагат на Стара
Загора. За да не съм голословен - бившият министър на образованието и
настоящ водач на листата на ГЕРБ в
Стара Загора в последните си дни на
“министерстване” тържествено обеща
4,5 млн. лв. на Тракийския университет по някакви програми на МОН. Не
съм чул да се е случило.
 Споменете някои проблеми, които ще се опитате да решите.
- Приоритет са и бързата връзка
с магистрала “Тракия”, тунелът под

Шипка, втора връзка с магистралата,
бъдещето на “Марица изток”, развитието на Стара Загора като университетски център, като модерен медицински център, развитието на Казанлък като индустриален център,
чистотата на въздуха на Гълъбово и
Раднево, розопроизводството и т.н.
Хората от Старозагорско трябва да
знаят какви позиции имат всички
кандидати и техните партии за
бъдещето на “Марица изток”; за “заместващата” икономика; за огромната площ на Летище Стара Загора
и пряката връзка с бъдещето на региона; за проблемите в здравеопазването и приватизацията му, в т.ч.
неяснотите около АГ-комплекса; за
приватизацията на общинската болница и медицинския център в Раднево, недофинансирането, задлъжнялостта, лошата материална база; за
мизерията и останалите проблеми в
общинските болници в Чирпан,
Гълъбово, Казанлък и др.
На много малко градове и области се дава шанс да рестартират икономиката си. Пред Стара Загора има
тази възможност. Имам предвид
т.нар. Зелена сделка. След европейската повеля за предотвратяване на
климатичните промени има възможност Старозагорска област да се
превърне във високотехнологичен
индустриален център. Разбира се,
запазвайки възможностите, потенциала и работните места на въглищните
централи и мини. Излишно е да казвам, че всички безвъзвратно закъсняват с готовността за тази трансформация. На второ място - имаме всички дадености, за да се изгради тясна
връзка между образованието, науката и бизнеса. И тук закъсняваме.
 Бяхте председател на “инфарктната” парламентарна комисия, когато се решаваха актуализацията на бюджета и увеличаването
на пенсиите. Това дава ли ви кураж
за бъдещите действия на левицата
в тази важна сфера?
- Определям себе си като социално чувствителен човек. И като такъв
моите очаквания са за сериозни про-

мени в сектора. А какво да се промени в него? Всичко.
След 12 години управление на
ГЕРБ, за които социалната политика е
като “доведено дете в семейството”,
след два безвъзвратно проспани парламента, във всяко от направленията
на социалната политика са необходими промени с цел защита на човешкото достойнство, гражданските права и
интересите на трудовите хора, на младите, социално слабите и пенсионерите. Трябва да се решават и проблеми,
възникнали с кризата - заетостта, безработицата и структурата й, загубата
на работни места, социални проблеми
на уязвимите групи. Нужни са незабавни мерки за доходите, за преодоляване на неравенствата и бедността.
Законодателството в социалната
сфера, въпреки многократните промени, е неадекватно, неустойчиво и не
се приема нито от тези, които го прилагат, нито от преките му ползватели.
Много и все сложни задачи, но ако не
тръгнем да ги решаваме, ще се затрием за 50-ина години.
 Какви са приоритетите на
БСП в социалната политика, независимо какво правителство ще има?
- У хората има усещане, че никоя
партия не иска реално да управлява
заради тежката здравна и финансовоикономическа криза. Който и да дойде на власт, ще отнесе последиците и
ще обере негативната енергия. Тези
кризи в голяма степен се дължат,
първо, на 12-годишното управление
на ГЕРБ и, второ, на безотговорното
поведение на т.нар. партии на промяната в 45-ия и 46-ия парламент. И,
трето, много важно: БСП като отговорна, последователна и предвидима
партия е готова да управлява, защото
има разумни и работещи решения за
справяне с кризата. БСП представлява хората и когато тяхното съществуване е засегнато, винаги ще застане на тяхна страна.
За нас е важна промяната, но не
по-малко важно е да има стабилност,
предвидимост и сигурност в държавата. Стига вече празни приказки! Ние
предлагаме конкретни мерки, които да

на електроенергия от страна на бизнеса. Няма да пропусна и нашия отдавнашен ангажимент за изграждане
на нови ядрени мощности.
За никого не е тайна, че сме найбедната страна в Европа и при нас
социалните неравенства и бедността
са изразени в най-високи степени, с
най-бързи темпове застаряваме и катастрофално намаляваме. Затова са
необходими и спешни мерки срещу
задълбочаващата се бедност, и срещу демографската криза. Заради скока в цените на газа, тока, горивата и
т.н. скочиха и цените на храните.
Освен че предлагаме да се отвори
държавният резерв и да се пуснат
храни на пазара, за да се помогне на
всички българи, които не се справят
с тези цени, предлагаме и намаляване ставките на ДДС на 9% за основни храни - хляб, месо, мляко, яйца и
др. И още - безплатни лекарства за
деца до 14 години. Централната
власт заедно с местната да набележи
мерки и да се осигурят пари още през
ноември и декември от бюджета за
поддръжка на социалния патронаж
през зимата, за да се помогне на хората, да няма бедстващи българи.
За БСП като лява партия са от
изключителна важност доходите. Искаме изяждането им от инфлацията
да бъде компенсирано, затова разглеждаме и ще предложим варианти
за повишаване на минималната работна заплата, за определяне на понятието “енергийно бедни” и за начина,
по който тези българи да бъдат справедливо компенсирани. Ще сложим
социалното подпомагане на друга
основа, по-справедлива, основаваща
се на прага на бедност, определян по
нов - справедлив и адекватен, начин,
а не на базата на измисленото “гарантиран минимален доход”.
БСП трябва да играе и ще играе
сериозна роля в бъдещото правителство, защото само тя може да е гаранция, че то ще води социална политика.
Само БСП може да спре продължаващото настъпление на либералния икономически модел, който доминира в
програмите и в публичното говорене
на всички останали партии, включително и на новоучредените, за които е
важен пазарът, а държавата я няма.
Няма я и очакваната от българите
много по-социална политика. Няма
друга партия, която да може да поеме
отговорността за хората.
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Тази година, на 23 юли, се случи нещо
съвсем неочаквано за времето, в което
живеем. В двора на старото училище на
санданското село Ново Ходжово кметът
на град Сандански Атанас Стоянов откри
паметник на един от героите на граничните ни войски - лейтенант Иван Батьов
Иванов. Той е командир на тамошната
застава и е убит от прехвърлен през
гръцката граница бандит, или както сега
биха го нарекли, борец за свобода.
Не за пръв път ви предлагам текстове,
които надникват в една доста премълчаваПодготви
Христо ГЕОРГИЕВ на и изопачавана страница от новата ни
българска история. Става дума за съпротивата у нас срещу победата на 9 септември 1944 г. А тя започва още на самия Първи ден. Но за това
и дума не се обелва днес, защото противоречи на версията за
кръвожадността на българските комуняги и на червените
щикове, както и на тази за невинността на “жертвите” на
комунизма. По-късно започва и една по-друга съпротива според някои е народна, участниците в нея са наречени “горяни”, но един техен “колега по оръжие” - шефът на легиона
Иван Дочев, който е доста компетентен в тази сфера, ги определя в мемоарите си като диверсанти.
Днес ви предлагаме спомени и документи на Борислав Иванов, един неуловим диверсант, пардон, борец за свобода. От
Неврокоп е, днес Гоце Делчев. Свързан е с младежките структури на михайловистката ВМРО, за него Иван Михайлов е
божество. След подвизите си на българо-гръцката граница
Борислав става негов секретар и дълги години му помага в
писането на мемоарите му. Но между двамата по-късно изригва неистова омраза.
За кой ли път и в спомените на Борислав Иванов се изнасят
данни за ролята на американските спецслужби, които по онова
време организират и финансират нападения в България. Някои от ръководителите им са доста известни по цял свят с
уменията си в областта на герилата. Те изпращат въоръжени
до зъби банди в България. Загиват десетки граничари и мирни
люде. На други, които те смятат за предатели, тъй като са се
разкаяли, по стара привичка им режат главите и ги слагат на
публични места, с гарнитура от антикомунистически позиви,
разбира се. И друга отговорност, освен американската, тегне
над граничните кръвопролития - на наемниците, на Ванче
Михайлов, на гръцките, турските и югославските спецслужби
- за което никой сега не иска да си спомни дори, камо ли да
спретне нещо като публично разкаяние и извинение.
А социалистическа България си позволява нечувана дързост
и храброст - изгонва през 1950 г. американския посланик в
България Доналд Р. Хийт и скъсва дипломатическите си отношения с янките за цели десет години (https://duma.bg/goryaniteot-nyu-york-n216253). Ех, радост велика!

Из “Свободата има своя цена”, спомени, Борислав Иванов, изд. “Семарш”, 2012 г.
По същото време (есента
на 1944 г.) - в манастирчето
(“Света Богородица живоприемний източник” - б. Хр.Г.)
край Неврокоп се бе появила
една група нелегални, дошли
от Македония, където пък
били пристигнали със самолет от Виена. Водачът на групата княз Черказки, руски
емигрант, който преди войната е идвал по тези места, скоро след пристигането си бе
заминал за София и там бе
заловен.
В манастирчето бе настанено временно след оттеглянето му от Южна Македония
семейството на моя съученик
Никола Хрисимов, с когото
бяхме заедно школници в казармата... От останалите четирима души там двама бяха
българи, а двама (телеграфисти) от Азърбейджан, дезертирали от Съветската армия. Те
бяха пратени, защото се било
очаквало, че ще се дойде до
сепаративен мир на Германия
със западните сили, та ще се
предприеме обща офанзива на
изток. По радиото би могло
да се поддържа връзка и покъсно - през пролетта - да се
изисква пращането на военни
материали, когато се е очаквало почването на офанзивата. Двамата българи бяха сту-

денти във Виена. Единият от
тях бе от Сливен, а другият от Добрич.
Срещнахме двамата българи и с тях се договорихме да
ги снабдим с документи, че
са войници от 39-и полк и да
си заминат по родните места.
А за двамата азърбейджанци
уредихме да бъдат настанени
в едно от планинските села
да прекарат зимата. Всичко
бе уредено и оставяше да се
видят отново и да се дадат
необходимите документи и
нареди останалото.
Случи се нещо, което
обърка плановете и причини
смъртта на няколко милиционери. Някой човек от с. Делчево се бе усъмнил в тази
група и бе съобщил на милицията. На 20 ноември шестима милиционери бяха изпратени да проверят и евентуално да ги арестуват. Но когато
няколкото милиционери се
приближили до стаята, открит
бил огън. Трима падат убити
(Лазар Рашев, Борис Ралев,
Манол Чолев - б. Хр.Г.); един,
който е бил на пост, е ранен,
а шестият успял да дотича до
града да съобщи за станалото. Официалното съобщение
на властта бе, че те са били
заградени и избити, но по
всичко личи, че те успяха да

Американо-българските
битки по границата ни
след 1944-та
избягат, евентуално на юг
към Гърция, където изчезнаха...
На 24 април 1948 г. - точно преди 40 години - напуснах родния си дом в Неврокоп, България, за да не го
видя вече никога...
Естествено, ние бяхме готови за евентуално сражение.
Ангел имаше хубава пушка, а
останалите трима имахме
пистолети, а и достатъчно
бомби. Рано сутринта преминахме границата... В Солун
лагерът беше в едно високо
здание на петия или шестия
етаж. Там намерихме няколко други бежанци от Неврокоп, единият от които беше
гръцки агент...
След кратък престой в
този лагер ние бяхме натоварени на един параход и след
една нощ пътуване пристигнахме в Пирея, откъдето с
камиони ни отнесоха в лагера Лаврион, където най-после
намерихме доста наши приятели... Условията в лагера
бяха много тежки...
При това отчайващо положение и липса на каквито и
да било надежди за подобряване един ден към края на
месец май 1948 г. с Ангел
Ангелов бяхме извикани в
една канцелария на администрацията на лагера. Там ни
представиха двама души - единият бе Доналд Фрийр от
американската легация, а другият бе Гоцис, началникът на
отдела за чужденците в Министерството на вътрешните
работи...
След това г. Фрийр ни запита дали бихме били съгласни да отидем нелегално в
България през границата, за
да доведем някои български
патриоти, без да каже имената им. Каза ни, че те са изложени на опасност и затова се
нуждаят от помощ. На това
отговорих, че ни е необходимо да помислим поне няколко
часа, защото една такава акция няма да е лесна...
Прибрахме се в лагера и
веднага уредихме да се срещнем няколко души и разисквахме направеното ни предложение. В разговорите вземаха участие освен нас двамата, Антон П. Николов,
Михаил Григоров и Пандо
Младенов. Разменихме мисли
надълго и преоблада единодушно мнението, че трябва да
приемем... Ако не друго, поне
с това ще установим връзка с
Американската легация и за в
бъдеще ще можем да разчитаме на някаква помощ и покровителство...
Спахме през нощта в легацията на походни легла и на
другия ден със самолет отле-

Борислав Иванов записва спомени на Ванче Михайлов

Борислав Иванов
тяхме за Драма. Там ни чакаше една военна кола, с която
отпътувахме до с. Везме,
откъдето трябваше да минем
границата... Едвам минахме
границата и стигнахме в
Стъргач... Не си спомням дали
бе една или две нощи покъсно, Спас дойде с Шабан и
с останалите наши приятели,
но дойдоха и братята Иван и
Любен Белухови, които бяха
племенници на Спас от брат.
Те са се случили в Неврокоп
и са търсели начин да избягат, та за тях това бе добър
случай...
Снабдихме се с достатъчно храна и сега 9 души,
потеглихме към границата,
източно от върховете около
Ореляк, южната част на Папаз чаир... За три нощи бяхме
вече преминали границата...
Скоро след пристигането
ни дойде с американците директорът на полицията Понополус с някои свои колеги...
Още докато бяхме в хотела,
американецът Дрисколд, който ни бе представен на летището, започна да ни разпитва
чрез един преводач грък, който - както ни се каза - бил
говорител на Радио Атина на
български език...
В средата на август дойде
Доналд Юинг, с когото се
поддържаше връзка в София
и който бе изгонен от българ-

ското правителство, след като
бяха подслушвали телефона
му и арестували няколко
наши хора. Това бе друга
наивност - да се правят срещи и уговорки по телефона в
комунистическа столица!
...Юинг бе много приятен
човек, но наред с това той
познаваше доста добре положението на Балканите, защото бе живял години наред в
България като учител в американския колеж. С него прекарахме в разговори около
една седмица. От този момент
не го видяхме повече, макар
да научихме по-късно, че е в
Атина. Те поискаха подробности по нашето движение и
организация и макар да е против принципите ни да правим
това, дадохме някои сведения
и някои имена на хора - единдвама от околия... Нека подчертая тук, че при всички
разговори абсолютно никъде
не се спомена от американците за каквото и да било
разузнаване, говореше се
само за евентуално организиране на съпротива против
комунистическите власти в
България и Югославия - в
частите на Македония, естествено след установяване на
връзка с Иван Михайлов, което също така се подчертаваше от нас...
През цялото време, докато работехме с представители на Съединените щати, аз
не можех да разбера една
проста истина - нямаше ли
тази голяма държава хора,
които да познават положението на Балканите, та на група, която бе част от македонското освободително движение, бяха оставили сърби американци да се занимават с
нея. Не можеха ли да намерят
други по-подходящи хора.
Нашето търпение бе наистина голямо и все се надявахме,
че някой ден ще проумеят и
нещата ще се оправят.
На стр. 11
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И този път, както
винаги, изборите за академици в БАН пораждат
засилен интерес и в
бранша на знанието, и в
обществото. Макар “феодалните старци” от
времето на скандалния
гербаджия Симеон Дянков да не са любимци на
властта, висшите титли в
науката са високоавторитетни в обществото.
Затова и всякакви персони главно от неправителствени структурки
питаят особена любов
да турят незаконно пред
името си сакралната думичка “академик”. БАН
обаче е единствената
институция в България,
която със закон е оторизирана да присъжда научните звания “академик” и “член-кореспондент” за страната, защитени и в Патентното
ведомство.
Избори за членове на
академията се правят
през 2-3 години, по закон броят на академиците е до 80, а на членкореспондентите - до
120. Реално до момента
на сегашния конкурс
академиците в БАН са
48, а член-кореспондентите - 93. Около половината са от академията,
останалите са от различни вузове в страната или
творци от областта на
културата. Тази година
Централната избирателна комисия в БАН е допуснала до конкурса 118
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БАН избира нови академици
В първите два дни са утвърдени осем учени, изборите продължават
Велиана ХРИСТОВА

номинирани от различни
организации или от група академици. Кандидатите трябва да отговарят
на комплексните критерии, оповестени и в сайта на академията. Всеки
има по двама рецензенти, комисията прави класиране и предлага на
Събранието на академиците за избор по двама
кандидати за едно обявено място. Изборът е по
научни области - математика, физика, химия,
науки за Земята, инженерни науки, биологически науки, медицински,
обществени и хуманитарни науки, аграрни и
лесовъдни науки, изкуствознание и изкуства.
Тази година за пръв път
има специален конкурс

От стр. 10
Заслужава да се спомене,
че някои от тези хора се грижеха да злоупотребяват с
пари по всякакъв възможен
начин. Спомням си лицето
Джон Касунич... В случаите,
когато отивахме през границата, подписвах разписки за
получените суми, обикновено
в златни лири, но при повечето случаи по-голямата част от
сумите ги връщахме, като се
прибирахме обратно, но разписките не се поправяха...
През есента на 1948 г.
американците поискаха от
всеки от нас саморъчно да
напише кратки биографични
бележки - очевидно това го
искаха за архивите си.
През лятото на 1950 г. пак
направиха снимки от всички и
вземаха отпечатъци от
пръстите. Като си помисли
човек за тези неща, не може
да мисли другояче, освен, че
има работа с деца или невежи
хора, що се отнася до конспирация, да не кажем пък за човешко достойнство...
На 9 април със самолет
заминахме за летището, което
е между Кавала и Драма. И
оттам с военна кола се упътихме за Везме, като същата
вече преминахме границата...
При тръгването си за
България на 8 май самолетът
отлетя от летището на Атина
на път за Кавала. Самолетът
бе този, който се използваше
от генерал Джеймс Ван Флийт,

за чл.-кореспонденти
под 50-годишна възраст,
а “таванът” за кандидатстване в тази категория
е 65 години. Изборите
започнаха от понеделник и продължават всеки ден. В първия ден
бяха избрани четирима
нови академици в областта на математиката,
физиката и химията.
Двама са от БАН, двама
- от Софийския университет:
Олег Мушкаров (род.
1951 г.) е учен на световно равнище с приноси в
модерни области на математиката като диференциалната геометрия, многомерния комплексен анализ и математическата
физика. Той е добре известен с приносите си в
подготовката на българските ученически отбори
за международните олимпиади по математика, с
работата си с талантливи
ученици у нас и в чужбина. Работи в Института
по математика и информатика на БАН.
Николай Витанов
(род. 1964 г.). Физик,
водещ учен по квантова
информатика и кохерентен контрол на квантови

който бе шеф на американската военна мисия в Гърция през
периода 1948 до 1950 г. В
самолета пътуваше и американецът, с когото напоследък
поддържахме връзка и когото
тогава знаехме само с името
Джон. Той носеше пистолет и
бе много ентусиазиран...
Генерал Ван Флийт след
това - от 1951 до 1953 г. бе
командващ войските на ООН
в Корея, а между 1961 - 1962
г. бе съветник на държавния
секретар на американската
армия по водене на герила...
На смрачаване продължихме пътя си и едва минали малко разстояние, от една височина над пътя се чу предупреждение да спрем. Вместо това
ние залегнахме и веднага чухме пушечни изстрели по наша
посока. Спас не залегна веднага, а изтича десетина метра
пред мен, за да заеме по-добра
позиция, и веднага откри огън
с автомата си. Същото направи и Кехайов, който с Политов бяха на около 30 метра зад
нас... След кратка престрелка
казах на Спас, че е добре вече
да се оттеглим и продължим
пътя си...
Районен съд Гоце Делчев
Бюро за съдимост
№2830, 15.11.1993 г.
Свидетелство за съдимост
Гоцеделчевският районен
съд удостоверява, че от справката, направена в бюрото за

системи. Той е сред
първите 2% на най-добрите учени в света според класацията на престижния Станфордски
университет. В момента
е зам.-ректор в Софийския университет.
Николай Денков
(род. 1962 г.). Световноизвестен учен химик колоидно-дисперсни системи и техните приложения в индустрията и
бита. Класиран е от
Станфорд сред първите
2% на най-добрите учени в света. Един от найплодотворните в науката наши химици, цитиран над 8500 пъти в световни научни издания.
Работи в Софийския

университет. В момента
е министър на образованието и науката.
Константин Хаджииванов (род. 1958 г.).
Един от водещите учени
в света в областта на химията на повърхностите,
която е в основата на
важни процеси като адсорбция и катализ. Водещ по публикации и
цитирания. Сред първите 2% на най-добрите
учени в света според класацията на Станфордския университет. Работи
в Института по обща и
неорганична химия на
БАН.
Във вторник бяха
избрани също четирима
нови академици - в био-

Паметникът на лейтенант Иван Батьов
съдимост, се оказа, че Борислав Атанасов Иванов, роден
на 15.Х.1924 г. в гр. Гоце
Делчев, окръг Софийски, син
на майка Елена Иванова, баща
Атанас Иванов, че е осъждан
[от] Гоцеделчевското отделение от Благоевгр. окр. съд в
гр. Гоце Делчев, с присъда
№297/9.Х.48 г. по НОХД
№210/48 г. признава горния
подсъдим - 24 год. студент, македонец, неженен, грамотен,
православен, неосъждан, родом от гр. Неврокоп, сега в
неизвестност, за това, че през
1948 г. станал член на организация, която има за цел събарянето на установената власт
в държавата чрез терористически действия, поради което
на осн. чл. 98, ал. 2 и чл. 60 от
Н.З. го осъжда на 15 години

строг тъмничен затвор, като
го лишава от правата по чл.
30 от Н.З. за срок от 20 години и да заплати глоба 500.000
(петстотин хиляди лева), заменима при несъстоятелност с
една година тъмничен затвор
и конфискуване на 1/3 част от
имотите му. Признава същия
подсъдим за виновен за това,
че в същото време е напуснал
местожителството си и се зачислил в група, съставена и
въоръжена с цел да извърши
измяна срещу държавата поради което на осн. чл. 99а и
чл. 60 от Н.З. го осъжда да
изтърпи наказание смърт, да
заплати на държавата 500 000
лв. глоба заменима при несъстоятелност с една година
тъмничен затвор, като го лишава от правата по чл. 30 от

логическите и инженерните науки:
Румен Панков (род.
1955 г.). Световноизвестен учен в областта на
клетъчната и молекулярната биология. Дълго
време е работил в САЩ,
сега работи в Софийския
университет.
Драга Тончева (род.
1950 г.). Световноизвестен учен в областта на
медицинската генетика и
геномика. Работи в Медицинския университет в
София.
Красимир Атанасов
(род. 1954 г.). Световнопризнат учен в областта
на интелигентните системи. Дефинира нови понятия в областта на инженерните науки. Работи в
Института по биофизика
и биомедицинско инженерство на БАН.
Христо Белоев (род.
1958 г.). Той е известен
с изследването, разработката и внедряването
на съвременна земеделска техника и нови противоерозийни, енергоспестяващи и екологично
чисти технологии за равнинни и наклонени терени. Ректор е на Русенския университет.

Н.З. завинаги и конфискува
всичките му имоти. Признава
същия подсъдим за виновен в
това, че през същото време са
минали границата на страната
без разрешение от надлежната власт поради което и на
осн. чл. 155а и чл. 60 от Н.З.
го осъжда да изтърпи наказание петнадесет години строг
тъмничен затвор... Съгласно
чл. 64 от Н.З. налага на същия
подсъдим да изтърпи най-тежкото наказание - смърт... Настоящата присъда е влязла в
законна сила на 23.11.1952 г.
Гоцеделчевският окр. съд,
отделение от Благоевгр. окр.
съд в гр. Гоце Делчев с присъда №280 от 8.ХI.1949 г. по
НОХД №155/49 г. признава
подсъдимия Борислав Ат.
Иванов, 32 год. за виновен в
това, че през 1948 и 1949 год.
като агент на чужда държава
са образували организация,
която си е поставила за цел
събарянето на установената
власт в държавата чрез терористични действия и общоопасни престъпления, както и
да събира сведения, съставляващи държавна тайна, като са
събрали такива сведения в
полза на чужда държава, поради което и по силата на чл.
112 и чл. 98 ал. 1 от Н.З. го
осъжда да изтърпи наказание
смърт... Настоящата присъда
влиза в сила в законна сила на
23.11.1952 г.
Вярно с оригинала
Секретар: (подпис не се
чете)
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КОЛЬО МИЛЕВ е роден на 26 юли 1953 г. в село
Рудник, област Варна. Завършил е ВНВУ “Васил
Левски” във Велико Търново и Военната академия
“Г.С. Раковски” с отличие. През 2001 г. завършва
Генералщабния факултет на ВА като първенец
на випуска. От 2008 г. е бригаден генерал,
в резерва е от 2010-а. Командвал е най-голямата
механизирана бригада в Българската армия 61-ва Стрямска. От 2002 до 2008 г. е командир
на 55-а Инженерно-сапьорна бригада в Белене.
През 2011-2015 г. е кмет на община Сливен.
Народен представител от “БСП за
България” в 44-тото и 45-ото НС.
Женен е, баща на син и дъщеря.

ГЕН. КОЛЬО МИЛЕВ:

Кризата
е на всички
„фронтове”
Хората трябва да усетят подкрепа от държавата във всеки
сектор - здравеопазване, образование, икономика, доходи, казва
водачът на листата на „БСП за България” в 28 МИР - Търговище
Интервю на Ина МИХАЙЛОВА

 Отново влизате в “битка”, господин генерал. Макар и да не сте на
истинско бойно поле, “сражението”, което предстои, е решително.
За какво ще “воюваме” всички ние
този път? Какъв е залогът?
- Залогът е да не проиграем търпението на хората, които очакват, че
след трети избори ще има редовно
правителство. Нещо повече - правителство, което е способно да се справи с кризата на всички “фронтове”, а
не кабинет, в който всеки да дърпа
килимчето към себе си. Това българските граждани няма да простят. С
други думи - залогът е в политическото поумняване на партиите и особено на онези, които се нарекоха “партии на протеста”, но не съумяха да се
надскочат.
Залогът за хората не е кой ще бъде
първи, втори, трети, а ще се случи ли
на практика разграждането на модела
на управление от последните 11-12
години, на механизмите, по които
функционираше и се възпроизвеждаше управленският елит през това време. Борбата с корупцията да мине на
друго ниво - от констатациите, че е
проникнала във всички сфери, в “оздравителна програма” от щетите, които е нанесла.
В последните два парламента всички политически сили, без ГЕРБ и
ДПС, говореха срещу модела “Борисов”, но така и не се обединиха. Подобен сюжет българските граждани
няма да ни простят и окончателно ще
се отвратят от партиите.
Уверен съм, че след 14 ноември
БСП по естествен път ще заеме ролята си на ядро и гарант за стабилно
управление на базата на политики, а

не на договорки. БСП в последните
два парламента показа, че е диалогична и предвидима. Ние сме на
практика и единствените, които имаме програма за управление, която не
е писана от вчера за днес. “Визия за
България” е резултат от политическа и експертна работа и не виждам
тази задълбоченост и потенциал в
другите партии. Предлагаме и разумни решения за първите сто дни на
управление.
 Ще “атакувате” парламента не
за първи път като представител на
хората от Търговищкия край. Районът не е от “лесните”... На каква
тактика и стратегия залагате?
- Да, чух и други определения за
района на Търговище - малък, проблемен, бастион на ДПС. Но моята кампания не се интересува от това дали
районът е труден или лесен. В него
живеят хора със същите грижи и надежди като повечето български граждани. Може би защото като бивш кмет
в местните кампании стратегията ми
винаги е била да стигна до всеки гражданин и да кажа открито какво иска и
може да направи моята партия и аз за
общината или страната. В Търговище
вече работи и постоянно действаща
приемна, в която граждани могат да се
срещнат с кандидатите на “БСП за
България” и с активисти на партията в
областта. Аз самият съм в непрекъснато движение и се стремя да не пропусна нито едно населено място от избирателния си район.
 От какви решения в условията
на икономическа и здравна криза се
нуждаят местните хора? С какви
проблеми и послания ви изпращат те
в Народното събрание? Кои местни
инициативи и проекти ще отстоявате в 47-ия парламент?
- Хората трябва да усетят подкрепа от държавата във всеки сектор здравеопазване, образование, иконо-

мика, политика за доходите. Това означава незабавна помощ за най-бедните, но и за бизнеса, който вече втора
година търпи ограничения и загуби.
Още в първия ден новият парламент трябва да започне работа по
бюджета за 2022 г. БСП предлага и
редица мерки, които да “омекотят”
последиците от кризата, сред които
намаляването на ДДС за енергоносителите и за основни хранителни продукти. Увеличението на пенсиите, за
което успяхме да се преборим в предишното Народно събрание, не е достатъчно и нова индексация стои на
дневен ред.
Що се отнася до област Търговище, здравните системи тук са поставени на изпитание. Това беше една от
първите области в тъмночервената
зона при сегашната вълна на коронавируса. В областния център лекарите
удържат “фронта”, но е голям проблемът с достъпа до здравни грижи и
недостатъчния брой лични лекари в
малките населени места. По съображения за ефективност през годините
бяха ликвидирани възможностите за
активно лечение по места.
В икономически аспект сериозен
проблем е, че липсват работни места и
заетост извън земеделската, ниска е
производителността на труда. Това е
една от причините за трайна миграция
на младите хора към по-големи градове в страната и в чужбина.
 Вие сте един от малцината военни хора в листите на БСП. Какво
пропуснаха в годините политиците,
че състоянието на Въоръжените
сили днес да не е онова, което би
искал един български генерал?
- Така се получи, че останах едва
ли не единственият военен от БСП
през последните три парламента. Не
ми се искаше да е така, но това са
фактите. Българската армия е продукт
на обществото и както сме на послед-

но място в Европейския съюз по редица показатели, така е и с армията ни.
През тези десетилетия армията не се
модернизира, не се реформира, само
беше съкращавана, а статутът на военнослужещите ставаше все по-нисък и
нисък. Една армия, за да изпълнява
конституционните и съюзните си
задължения, трябва да бъде модерна.
По това няма спор и аз съм твърд
привърженик на пряката връзка между
модернизирането на армията и създаването на работни места в нашата
икономика.
 Какви каузи, свързани с Българската армия, отбраната и националната сигурност, ще отстоявате в
следващото Народно събрание?
- Българската отбранителна индустрия трябва да поеме решаваща роля в
превъоръжаването на армията ни.
Като народен представител ще следвам заложените в програмата на БСП
политики относно Българската армия.
Поставяне на хората от отбраната в
центъра на развитието на Въоръжените сили, инвестиране в тях, подобряване на условията на труд, възстановяване на социалните компенсации и
повишаване на грижата за техните
семейства за осигуряване на увереност в тяхното бъдеще. Изграждане на
Въоръжени сили за мирно и военно
време със структура и численост, тясно обвързани с необходимите отбранителни способности, които на определен период от време могат да бъдат
преформулирани на базата на анализ
на външнополитическата обстановка в
света и на Балканите и задълженията
на България към НАТО и ЕС.
Необходимо е да продължи модернизацията на Въоръжените сили чрез
максимално използване на технологичната и индустриалната база на
българската икономика. Да се изгради
ефективна система за привличане, подбор, развитие и задържане на военнослужещите за попълване на действащите военни формирования и тези от
резерва с качествен личен състав.
 Какъв е вашият съвременен прочит на думите на българския офицер
и военен педагог Борис Дрангов:
“Причина за изчезване на всяко
държавно устройство е безгрижието в развалата. Помнете и усърдно,
чисто метете стълбата само отгоре надолу!”?
- От Борис Дрангов са се учили
хиляди български офицери. Той е бил
не само отличен стратег, но и отличен
психолог, а това качество е незаменимо при работата във воинските колективи. В армията личният пример е
нещото, което създава истинския боен
дух и кара подчинените да те следват
навсякъде. Ето защо Дрангов метафорично е казал, че стълбите се метат
отгоре надолу. Без почтеност и морал,
без личен пример една държава е обречена да загине. Спомнете си древния Рим, кое е довело тази огромна
империя до разруха - именно падението на морала и духа.
За нас и лично за мен едно от найважните неща в съвременната политика е в нея да влизат хора с висок
морал и почтеност, и с енергия да
работят за народа, а не за себе си.
Само тогава България ще се измъкне
от това блато на корупция, мизерия и
духовна нищета!
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Двама носители на
„Грами” гостуват на
Пловдив джаз фест
Фестивалът връчва награди за цялостен принос
на Тома Спространов и на Джаз ФМ радио
В рамките на три дни (29-31 октомври) на седмото издание на фестивала
гостуват двама носители на “Грами” Антонио Санчес и Брад Мелдау, а началото ще постави специално създаденият
проект “Четири млади дами пеят джаз”,
научи ДУМА от Демна Димитрова.
В рамките на Пловдив джаз фест
ще бъдат връчени две награди за цялостен принос в джаза - на емблематичния радио- и телевизионен водещ Тома
Спространов и на екипа на Джаз ФМ
радио, което тази година отбеляза
20 години в ефир.
Фестивалът ще започне на 29 октомври с откриване на изложбата
“Плакати за джаз” и концерта “Четири
млади дами пеят джаз”. Изложбата (във
фоайето на Дома на културата “Борис
Христов”) представя автори и събития от различни точки на планетата,
които ще покажат тенденции и интересен поглед върху джаз темата.
Първата концертна вечер се открива
с “Четири млади дами пеят джаз” - от 20
ч. в Дома на културата “Борис Христов”
ще гледаме Велека Цанкова, Едит Унджиян, Елена Сиракова и Мирослава Тодорова. Заедно с тях ще бъдат джаз триото Васил Спасов (пиано), Мишо Иванов
(бас) и Атанас Попов (барабани) и струнният квартет с участието на Ивелина
Христова (цигулка), Диляна Димитрова
(цигулка), Мария Венкова (виола), Антоанина Юрганджиева (виолончело).
Уъркшоп на музиканта Павел Терзийски, посветен на различни вокални
техники, ще се състои на 30 октомври.
Терзийски е един от най-изявените и
неконвенционални вокалисти в България, който свързва естетиката си с
джаз, бразилска боса нова и електронна музика. В събота от 16 ч. в бар

“Контрабас” той ще ни поведе в един
различен и изненадващ свят на вокалното изкуство и импровизации.
Концертът на четирикратния носител на “Грами” - барабаниста и композитор Антонио Санчес, започва от
20 ч. в Дома на културата “Борис Христов”. В последните седмици стана
ясно, че освен с нова група, Санчес ще
представи и изцяло новия си проект
“SHIFT//A Bad Hombre Project”.
Третият ден от фестивала ни среща
с книгата “Чувствителният разказвач”
от Олга Токарчук (превод от полски
Крум Крумов). Ина Иванова ще разговаря с редакторката Невена Дишлиева

в галерия “Джуркови” от 17 ч.
Последното събитие - на 31 октомври от 20 ч., е гостуването на един от
най-влиятелните джаз пианисти - Брад
Мелдау, и неговото трио, в което участват още двама забележителни музиканти
- басистът Лари Гренадиър и барабанистът Джеф Балард. Паралелно Мелдау
развива и солова кариера, но солидна част
от творчество му е свързана именно с
неговото трио. През 2020 г. Брад Мелдау получава “Грами” в категорията
“Най-добър инструментален джаз албум”
за “Finding Gabriel”. Днес дискографията
му като лидер включва 25 албума, а още
16 са създадени в сътрудничество.

НАКРАТКО

Как да откриваме
и развиваме таланта
на нашите деца

Как да открием и развием таланта на нашите деца и колко е важен
правилният подход към ученика - това
са част от акцентите на новата
лекция на журналиста, продуцент и
писател Георги Тошев, която ще се
проведе на 28 октомври от 18.30 ч.
Темата е част от новата безплатна
инициатива на издателство “Клет
България” - “За важните неща”,
която дава възможност учители,
ученици и родители да получат практически съвети за справяне с предизвикателствата на всекидневието от
популярни имена като Мадлен Алгафари, нейната дъщеря Александра и
създателката на платформата
loveguide.bg Николета Попкостадинова. От лекцията на Георги Тошев
“Откриване и развитие на потенциала на нашите деца” ще научим как
да поставим важния мост между
учители, родители и ученици.

Постоянен лабораторен
пункт за тестване
заработи в НДК

СНИМКА ПЛОВДИВ ДЖАЗ ФЕСТ

Антонио Санчес

СНИМКА © DAVID BAZEMORE.

Брад Мелдау

Постоянен мобилен лабораторен пункт за тестване започна
работа на територията на НДК.
Той се организира съвместно от
НДК и МДЛ Цибалаб ЕООД. Намира се в сградата, а входът е през
билетния център вляво. Работното време е всеки ден (вкл. събота
и неделя) от 16 до 19.30 ч. Ще се
правят бързи антигенни тестове
на цена от 10 лв., както и ПСР
тестове. Приоритетно ще се обслужва публиката на събитията и
пространствата в НДК. Зрителите трябва да показват купените
си билети при тестване, както и
да пристигат за събитията порано, за да бъдат обслужени навреме и да не се получават струпвания непосредствено преди началните часове на събитията, предупреждават от НДК.

Старозагорската опера започва новия сезон с „Атила”
Държавната опера в Стара Загора ще открие своя
нов сезон със спектакъла на
операта “Атила” от Джузепе Верди. Съвместната продукция на ДО - Стара Заго-

ра и Театро Лирико - Каляри, Италия, ще бъде представена на 29 октомври от
19 ч., научи ДУМА от Сийка Лапачка, пиар. “Атила” е
първата за България от по-

СНИМКА ДЪРЖАВНА ОПЕРА - СТАРА ЗАГОРА

добен род сътрудничество
продукция, която бе подготвена, за да бъде представена
на двете партньорски сцени. Двата театъра участваха равнопоставено в подготвителния етап и реализацията на спектакъла. В Стара Загора бяха ушити над
250 костюма, изработени
бяха аксесоари и реквизит,
произведен бе пищният декор за грандиозната постановка. Премиерата на спектакъла се състоя на 27 септември 2019 г. в Каляри,
Италия. Адаптирана версия
на мегапродукцията бе
представена в Стара Загора
на Античния форум “Августа Траяна” през лятото на
извънредната 2020 г. Сега в
Стара Загора пристига целият екип на постановката,
който ще постави спектакъ-

ла в неговата оригинална режисьорска версия.
Режисьор е Енрико Стинкели, художник е Салваторе
Русо. На диригентския пулт
на 29 октомври ще застане
италианецът Якопо Сипари,
хормайстор е Младен Станев. Басът Юлиан Константинов ще се превъплъти в
ролята на хунския вожд Атила. В ролята на Форесто зрителите ще видят тенора
Ивайло Михайлов, в ролята
на Одабела - Таня Иванова,
а в ролята на римския пълководец Ецио - Александър
Крунев. Участват още солистите Александър Марулев в ролята на Леоне, Ивайло
Йовчев (Улдино), хор, оркестър на ДО - Стара Загора,
представители
на
Прабългарската школа за
оцеляване “Бага-Тур”.

Каталог и изложба
„Художниците на
Търговище” ще представи
градската галерия
Каталог и изложба “Художниците на Търговище” ще представи
Художествената галерия “Никола
Маринов” в града по повод Деня на
народните будители - 1 ноември, е
съобщил за БТА директорът на
културния институт Пламен Проданов. Галерията в областния град
спечели субсидия от МК за проекта си каталог “Художниците на
Търговище”. Съставителка е уредничката Маруся Максимова.
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СПРАВОЧНИК

2021

ДНЕС

ПЕТЪК

СЪБОТА

НЕДЕЛЯ

ПОНЕДЕЛНИК

ВТОРНИК

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРОМЕНЛИВО

ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО

ПРОМЕНЛИВО

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

Ï‡ÍÒËÏ‡ÎÌË

16

o

С

17

o

С

17

o

С

ВИДИН
11 c

ПЛОВДИВ
15 c

СОФИЯ
12 c

РУСЕ
13 c

САНДАНСКИ
16 c

ВАРНА
16 c

ПЛЕВЕН
14 c

БУРГАС
14 c

16

o

С

17

o

С

17

o

С

Над повечето райони на страната ще бъде слънчево. Преди обяд
на места в равнинната част ще има ниска облачност или мъгла,
по-трайни по поречията. Ще духа слаб до умерен вятър от изтоксевероизток. Над Черноморието ще има временни намаления на
облачността, в много райони до предимно слънчево. Облачно ще се
задържи над крайните южни райони, където са възможни и
ръмежи. Над планините ще бъде слънчево. Атмосферното налягане
ще е по-високо от средното за месеца.
НИМХ/БТА

ХОРОСКОП

05.55 ƒÂÌˇÚ Á‡ÔÓ˜‚‡ ÒÛÚÂ¯ÂÌ
·ÎÓÍ Ò ’ËÒÚËÌ‡ ’ËÒÚÓ‚‡
09.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
09.05 100% ·Û‰ÌË
11.00 ÛÎÚÛ‡.¡√
12.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
12.35 ÕÓ‚ËÌË Ì‡ ÚÛÒÍË ÂÁËÍ
12.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
13.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ/Ô/
14.00 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ
14.30 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
14.45 ƒ‡‚‡È, ¿ÒÚÓ·ÓÈ! ‰ÂÚÒÍË
Ú‚ ÙËÎÏ
15.00 Ó„‡ÚÓ Ò˙ˆÂÚÓ ÁÓ‚Â 12ÒÂËÂÌ Ú‚ ÙËÎÏ /ÍÓÔÓ‰ÛÍˆËˇ, 2017„./
15.45 “ÂÎÂÔ‡Á‡ÂÌ ÔÓÁÓÂˆ
16.00 œ‡Î‡ÏÂÌÚ‡ÌË ËÁ·ÓË
2021: ƒËÒÔÛÚË
16.45 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ
17.00 ¡˙Î„‡Ëˇ ‚ 60 ÏËÌÛÚË Ò
Ã‡Ë‡Ì‡ ¬ÂÍËÎÒÍ‡
18.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
18.20 Œ˘Â ÓÚ ‰ÂÌˇ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
18.45 —ÔÓÚ “Œ“Œ
19.00 œÓÒÎÂ‰ÌËˇÚ ÔÂ˜ÂÎË Á‡·‡‚ÌÓ ÒÂÏÂÈÌÓ ÍÛËÁ ¯ÓÛ
20.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
20.25 √Î‡ÒÓ‚ÂÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
20.35 œÂÁË‰ÂÌÚÒÍË ËÁ·ÓË
2021: ‡Ì‰Ë‰‡ÚËÚÂ
20.55 —ÔÓÚÌË ÌÓ‚ËÌË
21.00 À˛·ËÏˆËÚÂ Ì‡ ¡˙Î„‡Ëˇ
Ú‚ ¯ÓÛ
22.00 ŒÍÚÓÔÓ‰ 12-ÒÂËÂÌ Ú‚ ÙËÎÏ
/ÍÓÔÓ‰ÛÍˆËˇ, 1995„./, 7
ÒÂÁÓÌ, 1 ÂÔËÁÓ‰, ÂÊËÒ¸Ó ÀÛË‰ÊË œÂÂÎË, ‚ ÓÎËÚÂ: œ‡ÚËÒËˇ ÃËÈ‡‰Â,
≈ÌËÓ ‘‡ÌÚ‡ÒÚËÍËÌË, ‘ÎÓËÌ‰‡ ¡ÓÎÍ‡Ì, —ÚÂÙ‡Ì ƒ‡Ì‡ËÎÓ‚, ÀÓÂÌˆ‡ »Ì‰Ó‚ËÌ‡ Ë ‰. (12)
23.00 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò
23.30 ’‡ÌË·‡Î 13-ÒÂËÂÌ Ú‚
ÙËÎÏ /—¿Ÿ, 2015„./
00.15 —‚ÂÚ˙Ú Ë ÌËÂ /Ô/
00.30 100% ·Û‰ÌË /Ô/
02.20 ÛÎÚÛ‡.¡√ /Ô/
03.20 œÓ Ò‚ÂÚ‡ Ë Û Ì‡Ò /Ô ÓÚ
20:00 ˜‡Ò‡/
03.45 ¡˙ÁÓ, ÎÂÒÌÓ, ‚ÍÛÒÌÓ /Ô/

00.05 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
01.15 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
02.10 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
03.10 ì◊Â‚ÂÌ Í‡ÚÓÌî (Ô)
04.10 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î (Ô)
05.10 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
05.40 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î (Ô)
06.50 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
07.30 ì¿ÌÚË‰ÓÚî (Ô)
08.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)
09.00 ì«‡ ËÒÚÓËˇÚ‡ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓî (Ô)
10.00 “¬ Ô‡Á‡
10.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
11.00 “¬ Ô‡Á‡
11.15 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
12.00 ì’Û·‡‚‡ ÒË, Ú‡ÚÍÓ‚ËÌÓî
12.30 “¬ Ô‡Á‡
12.45 ìÀˇ‚‡ ÔÓÎËÚËÍ‡î (Ô)
13.45 “¬ Ô‡Á‡
14.00 ìÕ‡¯ËˇÚ ÒÎÂ‰Ó·Â‰ Ò
¡—“¬î
15.30 ÕÓ‚ËÌË
16.00 ì¿ÌÚË‰ÓÚî
16.30 ìƒÛÏ‡Ú‡ Â ‚‡¯‡î ÓÚÍËÚ‡ ÎËÌËˇ
17.30 “¬ Ô‡Á‡
17.45 ÃÛÁËÍ‡ÎÂÌ ‡ÌÚ‡ÍÚ
18.10 “¬ Ô‡Á‡
18.30 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ
19.15 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî
20.00 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î
21.00 ìŒ·˘ÂÒÚ‚Ó Ë ÍÛÎÚÛ‡î
(Ô)
22.00 “¬ Ô‡Á‡
22.15 ÕÓ‚ËÌË - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡
ÂÏËÒËˇ (Ô)
22.45 ì¿ÍÚÛ‡ÎÌÓ ÓÚ ‰ÂÌˇî (Ô)
23.20 ì—ÚÛ‰ËÓ »ÍÓÌÓÏËÍ‡î (Ô)

06.00 ì“‡ÁË ÒÛÚËÌî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘Ë «Î‡ÚËÏË …Ó˜Â‚
Ë ¡ËÎˇÌ‡ √‡‚‡ÁÓ‚‡
09.30 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î - ÚÓÍ¯ÓÛ
Ò ‚Ó‰Â˘Ë ƒÂÒËÒÎ‡‚‡
—ÚÓˇÌÓ‚‡ Ë ¿ÎÂÍÒ‡Ì‰˙
‡‰ËÂ‚
12.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Ó·Â‰Ì‡
ÂÏËÒËˇ
12.35 ì ÓÏËˆËÚÂ Ë ÔËˇÚÂÎËî
13.10 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî /Ô./
13.50 ìƒÓÍÚÓ ◊Û‰Óî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.17
14.55 œÂÏËÂ‡: ì¡Ûˇ ÓÚ
Î˛·Ó‚î - ÒÂË‡Î, Ò.12
ÂÔ.37
16.00 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌË ÛÎËˆËî - ÒÂË‡Î, Ò.15
17.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ
17.30 ìÀËˆÂ ‚ ÎËˆÂî - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Ò
‚Ó‰Â˘ ÷‚ÂÚ‡ÌÍ‡ –ËÁÓ‚‡
18.00 œÂÏËÂ‡: ì“‡ÚÍÓ‚ˆËî ÒÂË‡Î, ÂÔ.29
19.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - ˆÂÌÚ‡ÎÌ‡ ÂÏËÒËˇ
20.05 œÂÏËÂ‡: ìŒÔ‡ÒÌÓ ËÁÍÛ¯ÂÌËÂî - ÒÂË‡Î,
ÂÔ.73
21.00 ì‘ÂÏ‡Ú‡: ¬ÂÏÂ Á‡
ÔÓ·ÛÊ‰‡ÌÂî - Ë‡ÎËÚË,
Ò.7
22.30 ìÿÓÛÚÓ Ì‡ ÕËÍÓÎ‡ÓÒ
÷ËÚËË‰ËÒî - ‚Â˜ÂÌÓ
ÚÓÍ¯ÓÛ
23.00 bTV ÕÓ‚ËÌËÚÂ - Í˙ÒÌ‡
ÂÏËÒËˇ
23.30 ì“‡ÚÍÓ‚ˆËî /Ô./ - ÒÂË‡Î, ÂÔ.29
00.30 ìƒ‚‡Ï‡ Ï˙ÊÂ Ë ÔÓÎÓ‚ËÌ‡î - ÒÂË‡Î, Ò.9 ÂÔ.6
01.00 ì ‡ÚÓ Ì‡ ÍËÌÓî - ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÍËÌÓ
01.10 ì‘‡ÏËÎËˇÚ‡î - ÒÂË‡Î,
Ò.3 ÂÔ.8
02.20 ìœÂ‰Ë Ó·Â‰î /Ô./ - ÚÓÍ¯ÓÛ
04.30 ì“˙„Ó‚ÒÍË ˆÂÌÚ˙î ÒÂË‡Î, Ò.14

06.00 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
09.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
09.25 “ÂÎÂÍ‡Ì‡Î ìƒÓ·Ó ÛÚÓî
10.05 ìΔË‚ÂÈ Á‰‡‚ÓÒÎÓ‚ÌÓ!î
- ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ ÏÂ‰ËˆËÌ‡ Ë ÔÓÎÁÓÚ‚ÓÂÌ Ì‡˜ËÌ
Ì‡ ÊË‚ÓÚ
11.00 ìÃÓ‰Ì‡ ÔËÒ˙‰‡î - ¯ÓÛ
Á‡ ÒÚËÎ Ë ‡ÍÚÛ‡ÎÌË ÚÂÌ‰ÂÌˆËË
12.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
12.15 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
15.00 ÕÓ‚ËÌË (Ò˙Ò ÒÛ·ÚËÚË)
15.15 ì’‡È‰Â ‰‡ ÒÂ ÓÊÂÌËÏ!î
- ¯ÓÛ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ Ì‡
Ô‡ÚÌ¸Ó ‚ ÊË‚ÓÚ‡
16.00 Ã˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓ
17.00 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
18.00 ¬Â˜ÂÌË ÌÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
18.40 ì¬ ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎÌÓÒÚî ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ Á‡ Ú˙ÒÂÌÂ
Ì‡ ËÒÚËÌ‡Ú‡
19.45 ìÕÂÍ‡ „Ó‚ÓˇÚî
21.00 ì¬ÂÏÂî - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
21.30 ì¿ÎË·Ëî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ
ÒÂË‡Î
22.35 √ÓÎˇÏ‡Ú‡ Ë„‡ - ÔÛ·ÎËˆËÒÚË˜ÌÓ ÔÂ‰‡‚‡ÌÂ
23.35 ì¬Â˜ÂÂÌ ”„‡ÌÚî - ‡Á‚ÎÂÍ‡ÚÂÎÌÓ-ÏÛÁËÍ‡ÎÌÓ
ÚÓÍ-¯ÓÛ
00.15 ¿Ì‡ÚÓÎËÈ œ‡Ô‡ÌÓ‚. “‡Í‡
ÊÂÎ‡ÌËˇÚ ÊË‚ÓÚ...
01.10 ì¬ÂÏÂÚÓ ˘Â ÔÓÍ‡ÊÂî
04.15 Ã˙ÊÍÓ / ΔÂÌÒÍÓ
05.00 ÕÓ‚ËÌË - ËÌÙÓÏ‡ˆËÓÌÌ‡ ÂÏËÒËˇ
05.05 ì¿ÎË·Ëî - ÚÂÎÂ‚ËÁËÓÌÂÌ
ÒÂË‡Î

ОВЕН

ВЕЗНИ

Не си позволявайте никакви критики към другите, а обърнете внимание на вашия собствен
образ.

Не преувеличавайте
страховете си, но и не
ги игнорирайте. Сега е
важно да сте последователни.

21 март - 20 април

24 септември - 23 октомври

ТЕЛЕЦ

СКОРПИОН

Ден за големи постижения и помислете къде
искате да сте победители. Съсредоточете се и
внимавайте.

Това е ден за изглаждане
на важни отношения. Не
се колебайте да подадете ръка или да се извините.

21 април - 21 май

24 октомври - 22 ноември

БЛИЗНАЦИ

СТРЕЛЕЦ

Станете рано, вземете
си хладък душ, закусете
с плодове. И ще се справите с новите трудности.

Творческата нотка ще
окаже положителен
ефект върху настроението ви. Не се отказвайте.

22 май - 21 юни

23 ноември - 21 декември

РАК

КОЗИРОГ

Искате промяна, но
трябва да изчакате.
Обсъдете идеите с половинката и действайте.

Самостоятелността и
собственото мнение са
много хубави неща, но
няма да са ви от помощ.

22 юни - 23 юли

22 декември - 20 януари

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Ще ви е трудно да се
съсредоточите. Причината не е задължително да е свързана с работата ви.

Потърсете второ мнение при решаването на
служебен проблем, не се
поддавайте на страхове.

23 юли - 23 август

21 януари - 19 февруари

ДЕВА

РИБИ

Ден за отговори на доста
сложни въпроси. Дали
сте обещание и някой
близък очаква да го изпълните.

Не се отказвайте лесно. Разходката на
въздух ще освежи мислите ви и ще ви даде
отговори.

24 август - 23 септември

20 февруари - 20 март
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ:

Средно 5 години от живота ни преминават в хранене.
Фъстъците се използват за производство на динамит.

œÂÔÂÎˇ¯Í‡ Í˙Ï ÔËÌˆ‡:
- Œ·Û‚Í‡Ú‡ ÏË ÒÚ‡Ì‡! Ó„‡ Â
Ò‚‡Ú·‡Ú‡?
- “Ó‚‡ ·Â¯Â ÔÓÎÛÙËÌ‡Î˙Ú. —Â„‡ ˘Â
ÏÂËÏ ÒÛÚËÂÌ...

Бананите всъщност са от семейството на ягодите.

НА ТОЗИ ДЕН СА РОДЕНИ

¡≈“»Õ¿ ΔŒ“≈¬¿,
ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎÍ‡ Ì‡ —≈Ã
ƒ»Ã»“⁄– —“ŒﬂÕŒ¬,
„Î‡‚ÂÌ ÒÂÍÂÚ‡ Ì‡
ÔÂÁË‰ÂÌÚ‡ –ÛÏÂÌ –‡‰Â‚
œ≈“–»Õ≈À √Œ◊≈¬, ıÛ‰ÓÊÌËÍ,
ÂÊËÒ¸Ó Ë ÒˆÂÌÓ„‡Ù

Създадоха трейлър
за български роман

Продават на
търг първата
пощенска марка
в света

Последователи на автора в социалните мрежи ще имат
възможност да си поръчат „Хранилка” с персонално послание,
автограф и специален долар книгоразделител
Талантливият писател Иван Комита представи зрелищен трейлър
като за касов холивудски
филм към романа си
“Хранилка”. Книгата излезе от печат в края на
януари и е сред най-продаваните дебютни заглавия през последните месеци. Българско литературно произведение досега не е презентирано
по такъв начин - трейлърът се отличава със
сложност на изпълнение,
богатство на сцените,
разнообразие на локациите и отлична актьорска
игра на участниците.
Подготовката и заснемането на клипа отнема на целия екип няколко месеца. Сценарист
и режисьор е самият

Иван Комита, а оператор и монтажист - Георги Кръстев. В ролите на
основните персонажи от
романа “Хранилка” са
Велина Узунова, Калоян
Митов от МА “Ивет
фешън” и Габриела Бизеранова. За стайлинга и
облеклото на участниците се погрижи Стоян
Апостолов.
Клипът е с продължителност 2,26 минути и в
него участват общо 17
души, като сцените са
заснети на 6 локации.
Във видеото са включени и отзиви за романа на
авторитетните личности,
станали част от книгата
от самото й начало - Георги Тошев, Галина Чолакова, Ина Вълчанова,
д-р Пламен Попов. Спе-

Авторът Иван Комита (в средата) с някои от участниците в трейлъра
циално за трейлъра актрисата Деси Бакърджиева и поп певицата Маги
Джанаварова също споделиха мненията си. В
трейлъра за “Хранилка”
е включен и отзивът и на
една от най-превежданите български писателки Здравка Евтимова.
По повод премиерата на трейлъра 22-ма от

последователите на автора в социалните мрежи и
профилите на кампанията “Модерно е да се чете”
ще имат възможност да
си поръчат романа с персонално послание, автограф и специален долар
книгоразделител.
Дебютният роман на
Иван Комита “Хранилка” разказва историята

на милионерски син и
преживяванията му в
света на богатите и известните, отношенията му
с италианската мафия и
личния му катарзис. Към
днешна дата издателство
“Книгомания” вече е в
процес на изготвяне на
нов тираж, който скоро
ще бъде пуснат в търговската мрежа.

Пускат ново издание на най-търсеното произведение за Хелоуин
Тазгодишният Хелоуин (31
октомври) идва с ново издание
на популярната “Голяма книга на
духовете”. Автор е един от найобичаните, четени и превеждани
в цял свят скандинавски писатели - Том Егеланд. Разкошният том
с цветни илюстрации е издание
на “Персей”, а художник е невероятният Мариус Ренберг, който стои зад изображенията и дизайна на най-продаваните литературни произведения в сканди-

навските страни.
“Голяма книга на духовете”
има вече много почитатели у нас
и е сред най-търсените издания
около Хелоуин. Страховитите
истории за най-митичните ужасяващи същества са допълнени от
богата енциклопедия на свръхестествените сили, от която читателите ще научат много за прочути чудовища, древни демони и
митични създания.
Книгите на Том Егеланд са не-

ŒÒÌÓ‚‡ÚÂÎ —ÚÂÙ‡Ì œÓ‰Â‚

изменно в класациите за бестселъри и са преведени на повече от 25
езика по света. У нас е популярен
с романите си “Заветът на Нострадамус”, “Евангелието на Луцифер”, “Ефектът на Лазар”, “Тринадесетият апостол”, “Кодексът”,
“Пазителите на завета”, “Краят на
кръга”. А в навечерието на Коледа в България ще се появи и найновият роман на Егеланд с обичания му герой - археолога Бьорн
Белтьо: “30-те сребърника”.

»Á‰‡‚‡ ìƒ”Ã¿ ÔÂÒî ≈ŒŒƒ
”Ô‡‚ËÚÂÎ »‚‡Ì œÂ¯Â‚

«‡Ï. „Î‡‚ÌË
Â‰‡ÍÚÓË
√ÂÓ„Ë √ÂÓ„ËÂ‚
ggeorgiev@duma.bg
»Ì‡ ÃËı‡ÈÎÓ‚‡
imihaylova@duma.bg
“‡Ìˇ ƒÊ‡‰ÊÂ‚‡
tgeneva@duma.bg
ŒÚ„Ó‚ÓÂÌ ÒÂÍÂÚ‡
»‚‡ÈÎÓ √ËÁ‰Ó‚
igizdov@duma.bg

Õ¿¡Àﬁƒ¿“≈À: ¬ÂÎËÒÎ‡‚‡ ƒ˙Â‚‡
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–¿«œ–Œ—“–¿Õ≈Õ»≈: –ÛÏˇÌ‡ ËËÎÓ‚‡ - 203;
≈ÏËÎ ÃËıÓ‚ - 216; abonament@duma.bg, ì¡˙Î„‡ÒÍË ÔÓ˘Ëî ≈¿ƒ
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duma@duma.bg
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¿‰ÂÒ Ì‡ Â‰‡ÍˆËˇÚ‡:
—ÓÙËˇ - 1000,
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Първата в света пощенска
марка “Черното пени” се продава на търг, организиран от
аукционната къща “Сотбис”,
предаде “Ройтерс”. Наддаването ще се проведе на 7 декември.
А първоначалната цена е около
8,25 милиона щатски долара.
Пощенската марка с лепило
на гърба е от 1840 г., като върху
нея е изобразена британската
кралица Виктория. Поставена е
върху върху документ от 10
април 1840 г., открит в архивите на британския реформатор на
пощенските услуги и шотландски политик Робърт Уолъс.
Марките “Черното пени” се
използват от 6 май 1840 г. Преди това получателят на писмото плаща за пощенските разходи. “Това е съвсем първата
марка, предшественичката на
всички марки,
и категорично
най-важната
част от историята на филателията”, разкри
Хенри Хаус от аукционната
къща. Според експерта с тази
марка се поставя началото на
пощенската система, каквато я
познаваме.
Екземплярът, обявен за продажба, е един от трите от “Черното пени”, смятани за оцелели
от най-първия лист, върху който са отпечатани марки. Останалите две са част от колекцията на Британския пощенски
музей.

Съд накара крадци
да четат Марк Твен
Съд в Одеса, Украйна, задължи двама
младежи на възраст 23 и 19 години, обвинени в кражба на авточасти и касетофони, да четат за наказание “Приключенията на Том Сойер” и “Приключенията
на Хъкълбери Фин” на Марк Твен, “Белият зъб” на Джек Лондон и стихотворението “Минават дни, минават нощи” на
Тарас Шевченко, съобщи “Лента”. Според съдията литературата трябва да накара нарушителите да проумеят общочовешките ценности. Младежите са признали вината си, казвайки, че липсата на
пари ги е тласнала към кражбата.
“Предвид личността на двамата нарушители, твърде ограниченото им развитие и неразбирането на имуществените
отношения, се налага наказание с определени характеристики”, постанови съдът.
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Калейн на крачка от медалите в Япония
Боряна Калейн завърши
четвърта на финалите на
обръч и на топка на Световното първенство по художествена гимнастика в японския
град Китакюшу. Тя изигра
много добре композицията си
с обръч и получи оценка от
25,700 т. - 17,200 за трудност
и 8,500 за изпълнение.
Световната титла взе Дина
Аверина (Рус) с 27,750 т. Среброто остана за Алина Харнаско (Блрс) с 25,950 т., а
бронза получи София Рафае-

ли (Ит) с 25,850 т. И на топка
Калейн остана на крачка от
медалите. Тя допусна грешка
и бе оценена с 26,350 т. Дебютантката Татяна Воложанина се нареди седма с 25,350 т.
Световна шампионка и на топка стана Дина Аверина (Рус)
с високата оценка от 29,125
т. Втора остана близначката й
Арина Аверина с 27,675 т., а
с бронз се окичи Харнаско с
27,300 т. Призьорките бяха
наградени от президента на
ФИГ Моринари Ватанабе.

Боряна Калейн остана четвърта в света във финалите на топка и на обръч
РЕЗУЛТАТИ

Боби Михайлов
изнудвал ЦСКА

Купа на България
1/8-финали
СЛАВИЯ - Пирин 1:0 Тасев (51);
ЛЕВСКИ - Септември Сим 7:0 1:0
Марин Петков (20) 3:0 Бари (23 и 27)
4:0 Миланов (68) 5:0 Бари (70) 6:0 Б.
Цонев (80) 7:0 Костадинов (82); Локо
Сф - ЛОКО ПД 0:2; снощи: Берое Черно море; днес, 15.00: Септември Сф
- Етър; 16.00: Лудогорец - Локо ГО;
19.00: ЦСКА - Арда; 17.11 (сряда),
13.30: Левски Крумовград - Монтана.

От БФС натискали „червените” заради Любо Пенев
От ЦСКА се оплакаха,
че са били изнудвани от
Боби Михайлов. Шефът на
БФС е притискал “червените” заради тогавашния им
треньор Любо Пенев. Последният отдавна е в открита война с бившите си съотборници в националния тим,
поели ръководството на
футболната централа. На
предишния конгрес той дори
се опита да свали Михайлов. Разкритията излязоха,
след като Михайлов обяви
наскоро, че е помогнал на
ЦСКА да се върне в елита
след смяна на формата на
първенството. Бившият вратар използвал връзките си в
УЕФА, за да може тимът на
Гриша Ганчев да бъде допуснат в евротурнирите.
“Михайлов действително
направи опит да подкрепи
усилията на ЦСКА за завръщане в европейските клубни
турнири. Тази “помощ”, из-

разяваща се в изпращането
на писма, не беше доброволна и писмата не само не “помогнаха”, а точно обратното - допълнително настървиха УЕФА пред КАС.
Михайлов и БФС са изградили модел на управление,
в който всички дължими по
закон и правилник действия
по управление от страна на
БФС се предоставят на
ЦСКА по недобросъвестен
начин и само след диктуването на условия, които не само
не се следват от приложимите правила, а и рутинно и целенасочено се използват, за
да ощетяват ЦСКА, както репутационно, така и финансово. В конкретния случай, за
да подкрепи усилията на клуба да играе в Европа с въпросните писма, Михайлов
изрично изиска ЦСКА да не
издига и подкрепя кандидатурата на г-н Любослав Пенев
за президент на БФС.

След като всичко приключи през пролетта на 2018
г., ние и нашият адвокат
Първан Първанов бяхме
принудени да изразяваме
публична подкрепа към Михайлов, защото той вече си
беше осигурил лесна победа
над Пенев и държеше съдбата на следващите четири сезона на ЦСКА в ръцете си.
Резултатът от управлението
на Михайлов го виждаме
всички - България за първи
път в историята си е футболно джудже. Причината за
това е, че професионалните
футболни клубове в страната нямат средства да отглеждат, школуват и задържат
играчи, които да бъдат следващият Димитър Бербатов,
Стилян Петров, Мартин
Петров и т.н.
Мислим, че е очевидно за
всеки трезв наблюдател кой
на кого е направил “услуга”.
И ако за Михайлов това е

Трима наши бият
на Световното по бокс
Българските боксьори постигнаха три победи на Световното първенство за мъже в Белград. Рами Киуан
(75 кг) проведе отличен мач и заслужи място във II кръг след победа с
5:0 съдийски гласа над Пабло Бернал
(Исп). В събота той ще се качи на
ринга срещу Сам Хики (Шот).
Кристиян Николов (80) записа
впечатляващ дебют. Родният национал разби Гичае Ким (ЮКор) с 5:0
(30:27, 30:27, 29:28, 29:28, 30:27),
като не отстъпи нито за миг инициативата на по-опитния си противник.
Във II кръг в събота той ще се бие с
Робертас Лиоранкас (Лит).
Натурализираният кубинец Хавиер
Ибаниес (57) постигна първата победа
за България, като срази с 5:0 Маликзада
Хасибула от Отбора на бежанците.
На ринга снощи се качи Кирил Русинов (60), който в дебюта си излезе

въпрос на правене на помен
с чужда пита, за нас е въпрос
на милиони евро и множество безсънни нощи. Впрочем,
същото, което управлението
на Михайлов от години спомага да се случи и с Левски другата голяма футболна институция на страната, от която в немалка степен зависи
България да има силен национален отбор.
ЦСКА учтиво моли Борислав Михайлов да не ни
прави повече услуги. 16 години са достатъчно дълго
време, за да е ясно на всички, че Борислав Михайлов не
може да осигури тези базисни условия и затова нека той
да даде път на Димитър Бербатов и неговия амбициозен
екип”, обявиха от “Армията”, като писмото е подписано от Гриша Ганчев,
изпълнителния директор
Филип Филипов и адвоката
Първан Първанов.

Гришо отпадна
във Виена, но взе
приз за красота

Втора лига
X кръг (отложен мач)
Левски Лом - ЦСКА 1948-2 1:2
1. ≈Ú˙
1 4 1 1 1 2 41:14 3 4
2. ’Â·˙
1 4 1 0 1 3 27:11 3 1
3. ÃËÌ¸Ó
1 4 8 5 1 23:12 2 9
--------------------------------------------------4. —Ô‡Ú‡Í ¬Ì
1 4 8 3 3 24:17 2 7
--------------------------------------------------5. —ÂÔÚÂÏ‚Ë —Ù 1 4 8 1 5 29:16 2 5
6. —ÚÛÏÒÍ‡ ÒÎ‡‚‡ 1 4 7 3 4 17:16 2 4
7. ÀÛ‰Ó„ÓÂˆ-2
1 4 7 3 4 31:22 2 4
8. Ã‡Ëˆ‡ œ‰
1 3 6 3 4 26:22 2 1
9. ÃÓÌÚ‡Ì‡
1 4 5 4 5 14:15 1 9
10. —ÔÓÚËÒÚ —‚
1 4 6 1 7 12:18 1 9
11. —ÓÁÓÔÓÎ
1 4 4 6 4 15:13 1 8
12. ÷— ¿ 1948-2 1 4 5 3 6 17:20 1 8
13. ¡ÓÚÂ‚ œ‰-2
1 4 4 5 5 16:18 1 7
14. —ÂÔÚÂÏ‚Ë —ËÏ 1 4 3 4 7 19:30 1 3
15. Ã‡ÂÍ
14 2 7 5 8:17 13
16. ƒÓ·Û‰Ê‡
1 4 3 4 7 13:22 1 3
--------------------------------------------------17. ﬂÌÚ‡
14 3 4 7 9:17 13
18. ÀËÚÂÍÒ
1 4 2 6 6 11:14 1 2
19. ÀÂ‚ÒÍË ÀÓÏ
13 2 1 10 8:23 7
20. ÕÂÙÚÓıËÏËÍ
1 4 1 3 1 0 12:35 6

XV кръг: утре, 19.00: Монтана Марек; събота, 16.00: Нефтохимик Спортист Св; Марица Пд - Янтра;
Литекс - Септември Сим; Добруджа Хебър; неделя, 14.30: Струмска слава
- Ботев Пд-2; Септември Сф - Созопол; Спартак Вн - Етър; ЦСКА 19482 - Миньор Пк; понеделник, 14.30:
Левски Лом - Лудогорец-2.
ГЛЕДАЙТЕ

СНИМКА БНТ

Реферът е вдигнал ръката
на Рами Киуан като
победител над Пабло Бернал
срещу Тадей Чернога (Слвн).
Венсан Киркоров (67) загуби от
Мартин Скогхайм (Нор) с 0:5 съдийски гласа.

Григор Димитров (№22 в света) получи награда от АТП 500 турнира във Виена, въпреки че отпадна още на старта от
водача в схемата Стефанос Циципас (Гър,
№3) с 6:7 (6), 4:6. Най-добрият ни тенисист бе определен за най-красив в допитване сред феновете. Българинът получи
похвала и от отстранилия го Циципас.
“Двамата дадохме максимума от себе
си. Щастлив съм от победата и от това, че
успях да осъществя тактическия си план.
Атакувах топката добре, бях търпелив и
постоянен в разиграванията. И като цяло
нагласата ми за този мач беше най-правилната, като в крайна сметка това ми
донесе успеха”, призна 23-годишният
Циципас. Той вече има две победи и една
загуба от 30-годишния българин.
Гришо се мести в Париж, където идната
седмица ще е “Мастърс”-ът в зала “Берси”.
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ФУТБОЛ
Купа на България
ПО ДИЕМА СПОРТ
16.00 Лудогорец - Локо ГО
19.00 ЦСКА - Арда
ПО ДИЕМА СПОРТ 3
21.30 Перуджа - Реджина
ПО БНТ 3
ХУДОЖЕСТВЕНА
ГИМНАСТИКА
13.10 СП в Китакюшу
ПО МАКС СПОРТ 3
ВОЛЕЙБОЛ, Шампионска лига
17.30 Шахтьор Солигорск - Хебър

