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В Ловеч отново се въвежда режим на водата, съобщава БНР. От вчера
водоподаването ще бъде спирано от 23,00 ч. до 6,00 ч. Изпълнителни-
ят директор на ВиК - Ловеч Данаил Събевски обясни, че дебитът на
водоснабдителна група "Черни Осъм" отново е паднал до 300 литра в
секунда, а за нормално водоподаване в общините Ловеч и Плевен е
необходим дебит от 400-450 л/сек. Той уточни, че засега няма опас-
ност от по-сериозен воден режим в региона.  ç
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Èäå ëè
НСБ и КТ "Подкрепа" подготвят обща на-
ционална протестна демонстрация в края
на ноември заради намерението на уп-
равляващите от 1 януари първият ден от
болничния да не се плаща, т. е. да е за
сметка на работещите.  ГЕРБ и "Обеди-
нените патриоти" изненадващо анонси-
раха предложението след заседание на ко-
алиционния съвет при премиера Бойко
Борисов миналия четвъртък, без да се обя-
ви кой е неговият вносител, а по-късно
си прехвърляха горещия картоф с взаим-
ни обвинения. В края на миналата сед-
мица Владислав Горанов заяви пред БНТ,

Ç
аседанието на Националния съвет на БСП в
неделя даде ясно послание: партията не се
нуждае от оставки и псевдоалтернативи, а
от консолидация. Догодина предстои конг-
рес и на открито състезание, чрез пряк из-
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бор на лидер, ще стане ясно коя линия одобряват
социалистите.

Така ще се състои не само избор на председател,
но и своеобразен референдум за политиките на пар-
тията. Дали избират традиционалисткия, автентичен
социалистически курс на Нинова, или съглашателс-
ката линия на социаллиберализма? Дали предпочи-
тат абонирани за постовете началници, или синхрон
между опитни и млади кадри? Дали ще водят битка
с "паралелната държава", или ще вървят след опре-
делението на Станишев за "държавника Борисов"!?

Пленумът одобри линията на ръководството с 4
на 1, а на конгреса на БСП съотношението ще бъде
още по-отчетливо.

И въпреки категоричността на Националния съвет
и азбучния етичен стандарт, че партийните дела се
обсъждат на партийни форуми (в неделя дискусията
продължи 8 часа и всеки можеше да се изкаже!),
бившият председател на БСП Сергей Станишев про-
дължи да се изявява с критики и заклинания: с този
лидер БСП не можела да спечели избори, водела се
война срещу ПЕС!?!

Очевидно Станишев няма моралните сили да се
смири и да уважи мнението на другарите си, но той
има амбицията да бъде лидер на т. нар. вътрешна
опозиция. Някогашното глезено дете на партията днес
е водач на малцината, смятащи, че партията им е
длъжна цял живот, а те са абонирани за властта. За
тях подмладяването е подмяна, а отсъствието им от
парламента - драма, работата за БСП на терен -
обида, несъгласието с тях - авторитаризъм!?

Тези хора бяха начело на БСП десетилетия и вяр-
но е, че са дали на партията, но и много взеха! На
тяхната съвест лежат дела, които редовият социалист
смята за грях. Социалдемократизацията и социал-
либерализацията на БСП, довели до исторически от-
лив на избиратели, разпад и деморализация на струк-
тури, в които те бяха несменяеми депутати, коруп-
ционни скандали от тройната коалиция и правител-
ството "Орешарси", плоският данък, Законът за до-
сиетата, няколкото поколения забравени социалис-
ти, разцеплението на левицата... Кой правеше лични
лидерски кампании и очерняше несъгласните? А кой
направи десни и безотговорни лица министри и ви-
сокомерно се отнесе към лявата интелигенция? И
точно те днес критикуват, че БСП е заложила на
кандидати с "неясен профил"…

Нека Станишев да излезе от клишираната поза на
загриженост и ясно да каже: Ще се кандидатира ли
отново за лидер на БСП? И с каква платформа? Ще
включва ли тя плоския данък, въведен от неговото
правителство, ще включва ли Истанбулската конвен-
ция и Пакта за миграция, ще включва ли антируските
санкции и отказа от "Южен поток" и АЕЦ "Белене"?

Какво ще даде в бъдеще Станишев на БСП? Каква
алтернатива предлага? Дали тя е в съзвучие с практи-
ките на ПЕС, свързани с компромиси с ЕНП и транс-
националния капитал, дали е за глобализация и джен-
дър идеология, за миграция и мултикултурализъм?

Ако това е алтернативата, убедена съм, че БСП
отново ще се разграничи от нея. Направи го веднъж,
ще го направи и през април 2020 г. Дано този път
да е окончателно!

Проф. Светлана ШАРЕНКОВА

стачка?
че решението може да бъде отстоявано и
прието.

Затова вчера след среща между синди-
катите президентът на КНСБ Пламен Ди-
митров обяви готовност за стачки и ради-
кални действия, ако управляващите не се
откажат от намерението си. Предстоят сре-
щи на стачните комитети на двата синди-
ката, предаде БНР.

Социалното министерство подкрепя
предложението първият ден от болнични-
те да не се плаща, но трябва да се търсят
и други варианти, обяви министър Бисер
Петков.

Ê

Президентът на
Славия Венцеслав
Стефанов заяви пред
Sportal.bg своето виждане
относно управлението
БФС. "Не знам дали ви
направи впечатление, но
Красен Кралев даде
многократно насоки за
българския футбол. Ако
толкова иска да управля-
ва БФС, да заповяда.
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Само че да знае, че това
не е като да си министър.
Знаете онази приказка:
мераклиите сме много,
но... Сега е лесно да
режеш лентичките и да
ти се усмихват всички. Да
си президент на БФС,
означава всекидневно
плюене по теб. Кралев
даде насоки, каза какво
трябва и как трябва да

стане - все си мисля, че
това не му е работа. Щял
да подпомага детско-
юношеския футбол.
Добре, но това е лесната
част - 100-200 хиляди
на година, а мъжкият
футбол какво ще го
правим? Парите за
мъжкия футбол знаете ли
колко са. Това ми напом-
ня за едно изказване на

Тодор Живков. На един
пленум той каза: "Какво
ще решаваш ти? Решава
този, който има пари.
Като нямаш пари, какво
ще решиш", заяви
Стефанов.  ç

Снимка
Пресфото
БТА

Хасково.
За празника
на сухопът-
ните войски
(19 ноемв-
ри) вчера по
традиция в
хасковския
военен
гарнизон се
проведе Ден
на отворе-
ните врати,
в който
ученици
имаха въз-
можност да
се запознаят
с въоръже-
нието и
военната
техника.
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Една от важните зада-
чи на Столична община
беше и остава да напра-
вим така, че да няма
училище без физкултурен
салон. На път сме да
реализираме този приори-
тет, заедно със строителс-
твото на нови училищни
сгради. Това каза кметът
на София Йорданка
Фандъкова по време на
проверка по изграждане-
то на нова сграда за
разширение към 64-то
основно училище "Цар
Симеон Велики", предаде
"Фокус".

"Цялостното строителст-
во на нова училищна
сграда в кв. "Симеоново"
е на своя финал. Очаква
се на 5 декември да
приключи, както е по
договор, и след това
сградата да бъде въведе-
на в експлоатация. С
нетърпение се очаква от
директора на училището,
както и от учителите и

Ôèçêóëòóðåí ñàëîí âúâ âñÿêî ó÷èëèùå,
îáåùà Éîðäàíêà Ôàíäúêîâà

децата. Досега те са
карали часовете по физ-
култура в класните стаи.
Сградата е модерна и с
всички мерки за енергий-
на ефективност", обясни
Фандъкова.

Тя допълни, че в учили-
щето има 311 деца, които
ще могат да минат в една
смяна - нещо, което са
заложили в програмата,
за да не се налага децата
да стават в 5.00 часа за
училище. По думите й за
нея образованието е най-
важният приоритет.

"Около 20 млн. лв.
средно на година инвести-
раме в строителството на
нови сгради за детски
градини и училища. Искам
да поздравя правителст-
вото за вече заложената
програма от 70 млн. лв. в
проекта за бюджет за
следващата година, от
който ще се възползваме
веднага. В момента се
строят 10 нови детски

Ïîñòåïåííî ùå ñå ìèíå êúì åäíîñìåíåí
ðåæèì çà ó÷åíèöèòå, ïúê å
àíãàæèìåíòúò íà ïðîñâåòíèÿ ìèíèñòúð,
ìàêàð äà íå ïîñî÷âà ñðîêîâå

София, следват Пловдив,
Варна и Бургас и някои
населена места, където
има по над 500 деца, но
няма училища и детски
градини. Вълчев подчерта,
че поне по едно ново
училища трябва да има за
Пловдив, Варна и Бургас.
По думите на министъра
тенденцията е да се мине
към едносменен режим в
училищата, което той
определи като много
важно заради по-добрите
условия за провеждане на
учебния процес. ççççç

Снимки Пресфото БТА

Общо 93,6 кг хероин за повече от 3,6
млн. лева, по цени на съдебната

система, е открит в малък камион на
ГКПП "Дунав мост" при Русе. Това

съобщи на брифинг наблюдаващият
прокурор по случая Андрей Ангелов от
Окръжната прокуратура в крайдунавс-
кия град, в присъствието на заместник
главния прокурор Иван Гешев (ляво),

директора на агенция "Митници" Георги
Костов и на главния секретар на МВР

Ивайло Иванов. Наркотикът е бил
задържан около 9,20 часа вчера. 56-

годишният шофьор на товарния
автомобил "Мерцедес" пътувал от

Южна България за Западна Европа.

градини и са заложени
още 8 за година", каза
Фандъкова.

В страната има недостиг
на училищна инфраструкту-
ра и в Бюджет 2020 има
предложени и очаквам да
бъдат одобрени 70 милиона
лева за изграждане на
училища и детски градини
които са първата част от
тригодишна програма. Това
каза в Пловдив министърът
на образованието и наука-
та Красимир Вълчев,
цитиран от БТА. Той уточни,
че проблемът е най-голям в

Събития
” 1703 г. - Поставено е
началото на мистерията за
Желязната маска със смъртта на
един затворник в Бастилията,
чието име и престой в тъмницата
са пазени в строга тайна.
” 1824 г. - В най-голямото
наводнение в историята на
Санкт Петербург загиват около
10 000 души.
” 1885 г. - Сръбско-българската
война: състои се боят при
Гургулят.
” 1942 г. - Втора световна
война: битката при Сталинград.
Силите на Съветския съюз,
командвани от генерал Георгий
Жуков, преминават в контранас-
тъпление, като обръщат хода на
битката в полза на Съветския
съюз.
” 1977 г. - Египетският
президент Ануар Садат става
първият арабски държавен глава,
направил официално посещение
в Израел.
Родени
” 1711 г. - Михаил Ломоносов,
руски учен
” 1875 г. - Михаил Калинин,
руски, съветски политик,
дългогодишен председател на
Президиума на Върховния съвет
на СССР.
” 1888 г. - Хосе Раул Капаблан-
ка, кубински шахматист
” 1917 г. - Атанас Малеев,
български лекар, дългогодишен
председател на Медицинска
академия.
” 1917 г. - Индира Ганди,
министър-председател на Индия
” 1925 г. - Костадин Кюлюмов,
български писател.
” 1936 г. - Любиша Самарджич,
сръбски актьор
” 1961 г. - Мег Райън, амери-
канска актриса
” 1962 г. - Джоди Фостър,
американска актриса
Починали
” 1828 г. - Франц Шуберт,
австрийски композитор
” 1967 г. - Владимир Башев,
български поет

” 1970 г. - Андрей Ерьоменко,
съветски маршал

” 1993 г. - Леонид Гайдай,
съветски кинорежисьор

” 2002 г. - акад. Ростислав
Каишев, български физикохимик

Íà òîçè äåí

:

Предишният министър
на вътрешните работи Ва-
лентин Радев е глобен от
Комисията за защита на
личните данни (КЗЛД) с 10
000 лв. за злоупотреба с
личните данни на котдиво-
ареца с финландско граж-
данство Абдулай Коне. Ше-
фът на МВР е предоставил
документи за самоличност,
снимки и отпечатъци на Ко-
не на властите в Того, съ-
общи Лекс.

Човек със същото име
е издирван от Того чрез Ин-
терпол. Той беше аресту-
ван преди 2 г. във Варна,
където се отдал на почив-
ка със семейството си.

От решението на КЗЛД
се разбира, че първоначал-

Åêñìèíèñòúð îò ÃÅÐÁ ãëîáåí ñ
10 000 ëåâà çà òå÷ íà ëè÷íè äàííè

От вчера започна разп-
ределението на безплатни-
те противогрипни ваксини
за възрастните хора, съоб-
щава bTV.

В петък беше обявено,
че над 100 000 дози прис-
тигнаха у нас със самолет.

За първи път този сезон
на хората над 65-годишна
възраст се полагат безплат-
ни ваксини. По данни на На-
ционалната статистика ста-
ва въпрос за малко под ми-
лион и половина души. Без-
платните ваксини тази зи-
ма обаче ще стигнат за 10%

Ðàçäàâàò áåçïëàòíè ïðîòèâîãðèïíè
âàêñèíè çà âúçðàñòíèòå õîðà

мине котдивоарецът бил
арестуван на летището.
Варненският окръжен съд
постановил задържане за
40 дни. Българските влас-
ти уведомили Финландия и
Того за ареста, а от фин-
ландската страна отговори-
ли, че задържаният наис-
тина е техен гражданин и
година по-рано те са поис-
кали от Того допълнителни
данни, за да разберат дали
издирваният човек е същи-
ят, но не получили отговор.

Тогава вътрешното ве-
домство решило да копира
документите на Коне, да го

от тях, т. е. малко под 150
000 души. Предвижда се
броят на безплатните дози
да расте всяка година, така
че до 2022 г. да обхване
една четвърт от пенсионе-
рите.

От Министерството на
здравеопазването уверяват,
че въпреки закъснението
има достатъчно време за
всички желаещи да си пос-
тавят ваксини. Все още у
нас няма нито една поло-
жителна проба за грип бла-
годарение на топлото вре-
ме. ççççç

но санкцията е била само
1000 лв. и е била за МВР,
но министерството е об-
жалвало решението пред
Административния съд  в
София-град като неоснова-
телно, защото не ведомст-
вото, а министърът е ад-
министратор на лични дан-
ни. Съдът е приел довода
и върнал на КЗЛД препис-
ката, а комисията завиши-
ла наказанието.

Абдулай Коне пристига
в България на 30 юни 2017
г. със съпругата и трите им
деца за лятна почивка във
Варна, при опит да си за-

снима и да му вземе отпе-
чатъци и изпратили всич-
ките данни в Того. Афри-
канската държава обаче та-
ка и не изпратили необхо-
димата информация, за да
се установи дали издирва-
ният и задържаният са ед-
но и също лице. Вместо ек-
страдиция Коне се върнал
във Финландия.

Чужденецът подава жал-
ба до КЗДЛ срещу МВР през
септември 2017 г. и обяс-
нява, че няма нищо общо с
издирваното лице, а влас-
тите в България, вместо да
изискат информация от То-
го, незаконосъобразно и не-
обосновано са предостави-
ли на третата страна всич-
ките му лични данни. ççççç
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ÁÑÏ å åäèííà è äåìîêðàòè÷íà,

Ðóøèòå ïàðòèÿòà ñ ôàëøèâè íîâèíè, ìúðòâè äóøè è ïðîðîêóâàíå. Òàêà ñå îáúðíà
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Êîðíåëèÿ Íèíîâà:

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

Поздравявам всички за труда, енергията,
които вложихме в кампанията. С много от вас
бяхме рамо до рамо в страната и знам как
работихте на място, колко усилия, търпение и
щети преживяхте вие и семействата ви. На
онези, до които не можах да стигна, се изви-
нявам. Не е лично, просто не ми стигна вре-
мето.

Споделям доклада, представен от Нацио-
налния предизборен щаб и Изпълнителното бю-
ро, за представянето ни на местните избори -
добро, но не достатъчно. Можехме повече. Поз-
дравявам ви за дискусията - хубава, с различ-
ни мнения. Самата дискусия и това, което става
в тази зала, е опровержение на твърдението,
че сме еднолична и авторитарна партия. В
коя партия може да се случи това? Видяхте
ли как мина националното съвещание на ГЕРБ
за отчитане на изборите? Реч на лидера, по-
тупване по рамото на кандидатите, 100% ръ-
копляскания и приключи. Онова е авторита-
ризъм, а това тук - демокрация. В името на
тази демокрация и призивите да не се поту-
шават различните мнения бих искала да се
спра на доклада на нашите 50 другари и ви
призовавам да не го подценяваме от уваже-
ние към различното мнение, но и заради съ-
държанието му. Искам да говоря по него, за-
щото някои въпроси, които те поставят, каса-
ят партията, а не мен или кандидати за кмето-
ве и общински съветници. За пореден път в
този доклад се твърди, че партията се прев-
ръща от лява в консервативна. Това е клише
без съдържание. Защо? Кой факт, кое дейст-
вие или изказване на някого ни превръща в
консервативна партия, освен едно, което е взе-
то от нейния колективен орган? Ние не одоб-
ряваме Истанбулската конвенция и това ни пра-
ви консервативни? Да, европейската левица
подкрепя джендър идеологията и третия пол -
ние не. Така го реши партията. Второто твърде-
ние е, че се превръщаме от демократична в
авторитарна и еднолична партия. Никой нико-
га не даде и един конкретен пример за това,
освен един - личното ми мнение, че Лаура Кьо-
веши трябва да стане европейски прокурор.
Фактът, че днес дискутираме по този начин и
вече 10 дни във всички телевизии говорят хора
с различно мнение и позиции- означава, че
не сме еднолична партия. Сергей Станишев е
прав, че не трябва да се връщаме назад и
никога не сме си позволявали да се позова-
ваме на миналото за резултатите си.

Аз никога не съм си позволявала
да обвинявам предшествениците си.

Но ако продължавате да внушавате невер-
ни неща с клишета, имам въпроси. Кой колек-
тивен орган реши да се целувате с Местан на
Орлов мост? Това еднолично решение ли бе-
ше? Кой колективен орган реши да подкре-
пим Пеевски и кой влезе в парламентарната
група и каза "или гласувате, или пада прави-
телството"? Кога в последните три години сте
чували такова нещо от когото и да е от новото
ръководство на партията или на ПГ?

Третото твърдение, което е тревожно за пар-
тията - че от национална, програмна и масова
се превръщаме в регионална и локална. Това
категорично не отговаря на фактите. Ние сме
втората по големина и сила парламентарна пар-
тия. Ние имаме своето представителство в други
национални независими органи - КЗК, КЕВР и
ЦИК. Коя регионална партия има такова пред-
ставителство на национално равнище? Ние сме
национална и масова партия и твърдението, че

ðàçäåëåíî å ñàìî ÷àñò îò ðúêîâîäñòâîòî

се превръщаме в регионална, не отговаря на
истината. Това е фалшива новина.

Следващото тревожно твърдение. Твърди се
- не е имало национална кампания за Местни
избори 2019 г. и не е имало леви послания.

Това показва, че не сте участвали
в кампанията.

В залата присъстват много кметове. Нека
те да кажат дали е имало нещо друго освен
леви политики в цялата кампания, защото бях-
ме заедно. Твърди се, че нямало политики за
здравеопазването. Нямаше среща и нямаше
прессъобщение, в което да не се е говорило
по тази тема. В медиите има 748 заглавия -
общинските и държавни болници няма да са
търговски дружества.Това изпълнение ли е на
националната програма на БСП? 269 изказва-
ния за политика за млади хора и семейства,
детски градини, общинска политика за жили-
ща и много други. Повече от 593 изказвания
за комунални услуги. В писмото се твърди и
че "Визия за България" не се е превърнала
във визия за всяка община. Моля личните си
конфликти да не решаваме на гърба на хора-
та, които положиха огромни усилия и нямаше
община, в която да нямаше визия за развити-
ето й. Нося част от тях, защото са впечатлява-
щи, пример е Оряхово - 19 страници от голя-
мата национална политика до най-малкия де-
тайл. Другари, подписали писмото, не обиж-
дайте труда на тези хора.

В писмото се твърди, че сме се позовали
на политиката на десните за инфраструктура-
та и данъците. Единственото дясно нещо, кое-
то е направила партията през годините е да
въведе плоския данък. Изключително лява по-
литика е да се ангажираме, че няма да увели-
чаваме местните данъци и такси, ще създа-
дем облекчения за млади семейства, които
искат да открият собствен бизнес, ще създа-
ваме финансови облекчения за първо жили-
ще. От кога данъчната политика не ни е прио-
ритет и се смята за изключителен приоритет
на десните политици. Ние само след дни ще
внесем в парламента предложение за отмяна
на плоския данък и въвеждане на прогреси-
вен. Това дясна политика ли е?

Следващият тревожен аргумент е, че коали-
ционната ни политика е сбъркана и формулата
"Всички срещу ГЕРБ" не е сработила. Припом-
ням, че тази форма е приета от НС на БСП.

Твърдението, че са правени
неподходящи коалиции, също приемам
за обида към местните структури.

Обратно на мнението, че сме авторитарна
партия, ние ви дадохме право да решите с
кого да се коалирате свободно и базирайки
се на програмите на БСП и нашата идентич-
ност. Вие решихте по места тези въпроси, за
да ви кажат днес 50 души, че сте сбъркали.
Това е неуважително отношение към труда ви.

От една страна твърдите, че сме изолира-
ни и капсулирани, а от друга- че широка коа-
лиция срещу ГЕРБ не е добър вариант. Вие
си противоречите. Обидно е и твърдението
на тези подписали писмото, че лица без по-
литически профил са вредни за партията. Кме-
тът на Благоевград Румен Томов е такъв чо-
век - безпартиен, честен, почтен, осигуряващ
работни места с бизнеса си и зад който зас-
танаха всички в Благоевград, освен ГЕРБ.
Грешна политика ли е неполитически човек,
но с такъв профил да ни представлява и да
бъде кмет на БСП. Той е един от първите,
който в нощта на изборите, още преди да са
ясни резултатите, излезе и благодари на БСП
за това, което е направила в кампанията му.
В писмото се казва, че новите лица са раз-
били някои от структурите. Кой? Пенчо Мил-
ков ли разби Русе, или го обедини като ново
лице? Явор Божанков разби ли Горна Оряхо-
вица, или се бори с политически опонент и
мафия? Там беше война. Кой от новите лица
е разбил структурите.

За пореден път се говори за разделение и
разцепление в структурите на партията и то
за трета година. Това е още едно доказател-
ство, че не сте участвали в кампанията. Ние
всички, които бяхме в кампанията денонощ-
но, знаем, че това не е така, защото партия-
та не сме ние. Партията са членовете на БСП.
Членовете на партията не са разделени. Щях
да ви повярвам, ако зад вас стоеше решение
на партийната организация, в която членува-
те. Ако 50 организации бяха подписали това
писмо, това щеше да е катастрофа.

Слава богу, не е факт. Това е личното мне-
ние на 50 души - членове на НС. Не внушавай-
те, че партията е разцепена. Вашият анонс
към обществото е - тези са разцепени, не ста-
ват за нищо. На стр. 4
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Не, партията не е разцепена. Разделени
сме ние по различни причини,

ще говорим и за това. Говорите за натиск,
подменяни делегати, недействителни списъци
и точно тук давате за пример Варна, където
сме действали противоуставно. Доста неспо-
лучлив пример е това, защото тук категорич-
но си служите с фалшиви новини. Фалшива
новина е, че има решение на ГС на БСП -
Варна да иска оставка на ръководството на
партията. Няма такова нещо. Даже Гуцанов по
една телевизия обеща да го внесе до НС. Къ-
де е това решение? Няма го. Напротив, има
18 души в подписка, че Градският съвет не е
взимал такова решение. Ще ви го кажа и то-
ва, няма да се въздържа, защото съм го при-
готвила - твърдите, че има фалшиви списъци и
подмяна на хора. Аз твърдя, че продължавате
да правите във Варна мъртви души членове
на партията. Другари, преди седмица дойдоха
формуляри на партийни членове от 2010 г., за
да им издадем електронни карти. Оставам нас-
трана факта, че някои от тях са родени 1922 г.,
но не мога да пренебрегна факта, че след про-
верка в ГРАО се оказа, че мнозина от тях са
починали преди няколко години.

Всеки може да се запознае с тези доку-
менти, с желанието на Варненската организа-
ция да си попълни структурата с мъртви души.
Понеже говорим, че се борим с тези пробле-
ми в държавата, така ли го правим и в парти-
ята? И понеже взехме мерки срещу това, сме
обвинявани за подменени делегати, недейст-

вителни списъци и противоуставни действия.
Оставям на вас да прецените кое от това се е
случило. Разбира се, че в писмото ви има и
конструктивни неща, и конструктивна крити-
ка, но не одобрявам средствата, с които го
правите. Първото средство вече го споменах
- фалшиви новини. Не само това, че ГС иска
оставката, но упорито в медиите и в писмото
пише, че нашите общински съветници във Вар-
на са гласували в подкрепа на председателя
на ОС на ГЕРБ - пълна лъжа. Те са тук. Има
колективно политическо решение да не се под-
крепя ГЕРБ и изпълнение на това решение. 8
от 8. Кой има интерес да ходи по телевизиите
и да внушава, че БСП прави съглашателство с
ГЕРБ и предава програмата и интересите на
партията. Второто средство, с което го прави-
те, вече го казах - мъртвите души, с които си
служат организациите, и третото - пророкува-
нето. Пророкувате, че БСП никога няма да
спечели избори. Не,

това зависи от нас дали
ще ги спечелим в бъдеще или не.

Много се питам от няколко дни каква е
целта на писмото и я открих на финала му.
Поздравявам ви, че поне сте директни и отк-
ровени. Така се прави, излиза се и се казва.
В писмото няма предложения за решения,
освен едно - оставката на председателя. Нак-
рая пише - всичко това ще бъде преодоляно
и БСП ще се вдигне на крака, ако сменим
председателя на партията. Трябва да си оти-
де Корнелия Нинова, председателят на щаба
и ИБ и това щяло да ни укрепи. Така че -
според мен в това писмо не става дума за

загриженост за партията, а за това кой да
води бащина дружина. Става дума за власт.
Слава богу, властта я дава и взима народът.
Така че ще почакаме народът да я даде или
вземе догодина през май, когато всички кан-
дидати са свободни да се състезават и какво-
то решат членовете ни - това да бъде, най-
добрият да спечели. Дотогава обаче, другари,
призовавам ви да спрем взаимно да се охул-
ваме, да рушим авторитета на БСП. Фалшиви-
те новини, заплахите, замяната с мъртви ду-
ши, пророкуването, че няма да спечелим, не
са различно мнение, това е удар по авторите-
та на партията. Мнозина от спечелилите кме-
тове дадоха рецептата как да излезем от това
положение. Предлагам да им повярваме, за-
щото са успели. И то е да продължим, защото
ни предстои изключително тежка работа. Пред
нас има много по-голямо предизвикателство.
Този човек, наречен държавник от някои на-
ши другари, счупи държавата. Няма действа-
щи институции, няма разделение на властите,
няма силен парламент, няма честни избори,
няма истински вот. Има задкулисие, корпора-
тивни интереси, пари, демографска катастро-
фа, здравен колапс, 2 милиона под прага на
бедност. Това е голямото предизвикателство
за промяна на държавата. То изисква обеди-
нени сили, единодействие, това не значи еди-
номислие, нека всеки има различно мнение.
Но това предизвикателство стои пред нас.
Дали ще можем да му отговорим достойно и
с мисъл за партията и държавата, зависи от
нас. Аз ви пожелавам да го направим. Благо-
даря ви. На добър час на избраните. С благо-
дарност на всички за усилията. ç
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"Участвал съм във всич-
ки видове избори от 2002
г. насам - от член на СИК
до кандидат за общински
съветник, народен предста-
вител и кмет на община Ру-
се. Познавам вкуса на по-
бедата и на загубата. След
изминалите избори опреде-
лено можем да говорим за
положителна тенденция за
промяна на отношението
към БСП. Този тренд се
обърна след президентски-
те избори", каза кметът на
Русе Пенчо Милков по вре-
ме на заседанието на НС
на БСП.

Той коментира, че БСП
трябва да играе обедини-
телна роля в ляво, което е
направено в Русе, и доба-
ви, че принципът на еди-
нение е този, който е спе-
челил изборите в община-
та. "На тези избори станах-
ме и свидетели на брутал-
ни манипулации сред бъл-
гарите. В различни фирми
плащаха допълнително па-
ри към заплатите срещу

Ïåí÷î Ìèëêîâ: Ñëåä ìåñòíèÿ âîò
îòíîøåíèåòî êúì ÁÑÏ ñå ïðîìåíÿ

"В Перник срещу
нас играха двама от
най-богатите българи,
с цяла гвардия от биз-
несмени около тях,
целият репресивен
апарат и цялата ма-
шина на държавата.
Още преди да се кан-
дидатирам, много хо-
ра ме питаха защо си
го причинявам и за-
що не ходя да се спа-
заря с търговци на
гласове и бизнесме-
ни. Не го направих и
показахме, че с една
премерена и изключи-
телно евтина кампа-
ния можем да побе-
дим това чудовище",
коментира кметът на
Перник Станислав
Владимиров. Той до-
бави, че в Перник
БСП е  направила из-
ключително енергична
кампания. "Всеки ден
изминавахме поне по
15 километра сред хо-
рата и успяхме да
преборим парите. В

отминалите местни из-
бори, но и да оценят
къде са сбъркали.
"Предстои ни предкон-
гресен период и се на-
дявам всеки един от
нас да оцени колко е
бил полезен за разви-
тието на партията. Чух,
че не трябва да се пра-
ви механично обновле-
ние, но ако подкрепим
онези млади хора, ко-
ито влязоха в парла-
мента и тепърва вли-
зат в местната власт,
много скоро БСП ще
може да бере плодо-
вете на успеха", заяви
Владимиров. Станис-
лав Владимиров бе ка-
тегоричен, че разумът
и искреността ще над-
делеят и че ръководс-
твото на партията е
способно да направи
добра вътрешнопар-
тийна предизборна
кампания, да даде
шанс на нови ръково-
дители и да подкрепи
утвърдилите се. ç

снимани бюлетини. А голе-
мият брой недействителни
бюлетини при нас е зара-
ди хората, които са сни-
мали бюлетината си и след
това са я направили недей-
ствителна, защото имат са-
моуважение", коментира
още Пенчо Милков. Той до-
бави, че компетентността е
вторият принцип, който е
спечелил изборите в Русе.
"В кампанията показахме
какво е прозрачност, ще го
покажа и в управлението
на общината. Всеки ден от-
говарям на стотици съоб-
щения в социалните мре-
жи, а като народен предс-
тавител ден по ден правех
отчет какво съм свършил
и ще продължа да го правя

Ñòàíèñëàâ Âëàäèìèðîâ: Óñïÿõìå
ñ åâòèíà è ïîçèòèâíà êàìïàíèÿ

като кмет", обяви Милков.
Той бе  категоричен, че
почтеността също е част от
успеха на изборите в Ру-
се. "Това означава не прос-
то да не си корумпиран, а
да живееш на основата на
няколко принципа като лич-
ност, на която човек може
да има доверие", уточни
кметът на общината.

Пенчо Милков каза още,
че хората вече са достатъч-
но наясно, че ГЕРБ устано-
вява държавна командна
машина. "Те налагат модел
в провинцията - всичко се
следи, всичко се знае и ние
трябва да обясняваме на
хората, че социалистите са
тези, които носят свобода-
та и възможността да си
различен и да гласуваш, ако
желаеш. Хората, които стоят
срещу нас, са матрицата и
на това, че ги изобличих съ-
що се дължи моята победа.
Ние сме модерни и борци-
те за свобода и трябва да
го покажем", заключи Пен-
чо Милков. ç

доклада на НПЩ мно-
го правилно е казано,
че ние имаме шансо-
ве в големите градо-
ве, защото там можем
с политически инстру-
менти да победим не-
политическите. Нужно
ни е обаче малко по-
вече самочувствие,
защото често обича-
ме сами да си създа-
ваме изключително
токсична среда", каза
още кметът на Пер-
ник.

Станислав Влади-
миров заяви, че соци-
алистите трябва да
вземат пример от
всички добри практи-
ки, които са развити в

На 87-годишна възраст почина ут-
върденият външнотърговски деец и най-
дългогодишен министър на външната тър-
говия на социалистическа България Хрис-
то Христов. Роден на 11 декември 1931
г. в село Саръбеглии, днес село Яворец.
През 1955 г. завършва специалност "Вън-
шна търговия" във ВИИ "Карл Маркс".
Работи в ДТП "Разноизнос" като иконо-
мист. По-късно е директор на кантора в
предприятието. Работи в Министерството
на външната търговия като експерт, зам.-
началник управление "Развити капита-
листически страни", търговско аташе в
посолството в Лондон.

От 1961 г. е член на БКП. Между
1971 и 1977 г. е заместник-министър и
първи заместник-министър на външната

Ïî÷èíà äúëãîãîäèøíèÿò ìèíèñòúð íà âúíøíàòà òúðãîâèÿ Õðèñòî Õðèñòîâ

търговия. В периода 1977 - 1986 г. е ми-
нистър на външната търговия, от 1986-
1987 г. - на обединеното Министерство
на търговията, а от 1987-1989 г. е първи
зам.-министър с ранг на министър в Ми-
нистерството на външноикономическите
връзки, чийто титуляр става отново през
1989 до 1990 г. Фактически ръководи сек-

тора в течение на 12 години, които са
върхови в развитието на икономическите
връзки както със съюзниците от СИВ, та-
ка и със Запада, арабските страни, Да-
лечния изток, Африка.

Христо Христов имаше отлични пер-
сонални контакти с водещи западни ико-
номически лидери, което бе от полза за
икономическото развитие на България в
онзи период, бе ръководител с голям ма-
щаб - специалист с аналитичен поглед и с
дългосрочна визия за бъдещето.

Христо Христов бе част от поколение-
то външнотърговски ръководители, които
подчиниха усилията за икономически об-
мен с външния свят на стремежа да бъде
изграждана развита социална държава, към
добруването на българското общество.

Носител е на два ордена "Георги Ди-
митров" и орден "13 века България". Из-
биран три мандата за народен предста-
вител. От Декемврийския пленум през
1977 до 1990 г. е член на ЦК на БКП.
Христо Христов бе искрен социалист -
идеалист, личност с огромен авторитет
в стопанските среди, държавен деятел с
ярко присъствие в новата ни история.
Бе редовен читател на левия печат и
голям приятел на в. ЗЕМЯ, "Русия днес"
и "Китай днес".

Опелото ще се състои днес от 12.30
часа в църквата на Централните софий-
ски гробища.

Поклон пред светлата му памет!
Издателите и редакционният екип
на ЗЕМЯ изразяват искрените си

съболезнования във връзка
с кончината на Христо Христов.
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39% от българите смятат,
че в България бизнес може
да се прави, сочи проучва-
не на изследователски цен-
тър "Тренд". То бе предста-
вено от съоснователя му
Димитър Ганев в рамките на
форума "Да извадим успе-
ха от анонимност". В дис-
кусията взеха участие пред-
седателят на АИКБ Васил
Велев, изп. председател на
БСК Радосвет Радев, соци-
олози, представители на
СЕМ и Народното събра-
ние, както и ръководители
на големи търговски вери-
ги. 34% от анкетираните за
проучването на "Тренд" от-
говарят негативно на въп-
роса, а 27 на сто - че не
могат да преценят. Сред по-
младите между, които са
между 18 и 41 години, се
забелязват много по-пози-
тивни нагласи, за разлика
от тези, които са нас 60 или
70 години. Целта на проуч-

Òðåíä: Çà 49% îò õîðàòà èêîíîìèêàòà íè
ñå ðàçâèâà â íåãàòèâíà ïîñîêà

ването е да се установи да-
ли икономическата реал-
ност в България се припок-
рива в голяма степен с кар-
тината, която медиите да-
ват, обясни Ганев.

На въпроса в каква по-
сока се развива българска-
та икономика - 31% от анке-
тираните казват, че се раз-
вива в позитивна, а 49% - в
негативна. Според "Тренд"
българският скептицизъм и
слаба информираност са
сред причините за тези от-
говори. 63% от попитаните
искат да научават за бъл-
гарските предприемачи, ко-
ето според Ганев е "катего-
рично мнозинство". 52% са
на мнение, че българският
износ като продукция е ка-
чествен, докато едва 12% са
на обратното мнение. 36%
не знаят или не могат да
преценят, което пък показ-
ва слаба информираност.

Според "Тренд" в отгово-

рите на тези въпроси има оп-
ределена доза патриотичен
елемент. На въпроса дали
познават продукти на българ-
ски компании, успешни на
чужди пазари, 53% от попи-
таните отговарят отрицател-
но, а само 20% са запозна-
ти. Те дават пример с кисе-
ло мляко, казанлъшка мас-
лодайна роза, саламурено
сирене и т.н. Никой обаче не
дава примери от машинна
индустрия, производство на
електроника и т.н. Според ре-
зултатите от проучването в
най-голяма степен повиша-
ването на заплатите се свър-
зва с успешното икономи-
ческо развитие на България
(48%). 39% от анкетираните
свързват успешното иконо-
мическо развитие с откри-
ването на нови работни мес-
та. 33% са на мнение, че
трябва да се изграждат но-
ви предприятия. Малко под
две трети са на мнение, че е

необходимо привличане на
чужди инвестиции, а 19% -
модерна индустрия. 12% от
българите смятат, че за ус-
пешно икономическо разви-
тие е необходимо изгражда-
не на съвременна инфраст-
руктура.

Въпреки продуктовото
позициониране и реклама,
българинът е в XIX век по
информираност за успеш-
ните българските продукти
- с мускалите на Бай Ганьо
и с киселото мляко. Така
обобщи по време на фору-
ма Лидия Шулева - предсе-
дател на Специализирана-
та комисия по икономичес-
ко развитие към Германо-
българската търговско-ин-
дустриална камара (ГБТИК),
цитирана от БТА. ç

Двете най-големи синди-
кални организации в Бълга-
рия - КНСБ и КТ "Подкрепа",
подготвят обща национална
протестна демонстрация за
края на месец ноември, ако
в близките дни управляващи-
те не оттеглят предложение-
то си първият ден от болнич-
ните да не се заплаща. Това
стана ясно от думите на пре-
зидента на КНСБ Пламен Ди-
митров след спешна среща
с лидерите на федерациите
членки на Конфедерацията,
съобщи БНР. "Подготвяме
съвместна национална акция,
ако няма обратно действие
от Коалиционния съвет, а то-
ва ще стане ясно след ня-
колко дена. Ние ориентира-
ме своето финално действие

Казусът с плащането от слу-
жителите на първия ден от бол-
ничния "създава блудкаво впечат-
ление, че става въпрос за няка-
къв пазарлък" между коалицион-
ните партньори ГЕРБ и Обедине-
ни патриоти. Съветът на управля-
ващите не е легитимен правен су-
бект и с направеното от него
спорно предложение се заобика-
лят ред институции. Това заяви в
студиото на бТВ председателят на
комисията по социална политика
в парламента и депутат от ДПС
Хасан Адемов.

Както е известно, "ни в клин,
ни в ръкав", насред бюджетната
процедура за 2020 година, пред-
ставители на ГЕРБ и ОП обявиха,
че първият ден от болничния ве-
че няма да се плаща от работо-
дателя, а от работника. По време
на същата пресконференция бе
обявено още, че минималната

Çðåå ñèíäèêàëåí áóíò ñðåùó âëàñòòà
ÊÍÑÁ è „Ïîäêðåïà“ ãîòîâè íà ðàäèêàëíè
äåéñòâèÿ çàðàäè áîëíè÷íèòå

- за каква протестна демон-
страция и по какъв начин ще
мобилизираме хората към
края на месеца, но отпра-
вям апел към всички българ-
ски работници и служители
да се обединят и да бъдат
готови за участие в това на-
ционално действие. Казахме
ясно двамата с Манолов, то-
ва няма да стане. С прего-
вори, с аргументи, на маса-
та на разума или от улица-
та, няма да го допуснем да
се случи", заяви Димитров.
По думите му предстоят още
срещи на стачните комитети
на двата синдиката. Според
него всички работещи са го-
тови на радикални действия
заради намеренията на уп-
равляващите.

Да затворят образовател-
ните институции, пък са го-
тови от синдикат "Образова-
ние" към КТ "Подкрепа", ако
спорното предложение бъде
прието.  "Намерението на
държавата доказва, че наци-
оналният социален диалог е
незначим и неефективен, ге-
нериращ фиктивни политики.
Ако бъде приета тази мярка,
хиляди учители ще бъдат при-
нудени да ходят болни на ра-
бота, което поставя под ог-
ромна опасност български-
те деца и ученици", се казва
в позицията на синдиката.

В неделя от Конфедера-
цията на труда "Подкрепа"
вече обявиха готовност да

напуснат Националния съвет
за тристранно сътрудничес-
тво, както и да организират
национален протест.

Припомняме, че след
среща на коалиционните
партньори от ГЕРБ и "Обе-
динени патриоти" се стигна
до предложението първият
ден от болничния да не се
плаща от работодателя или
от държавата от 1 януари на
следващата година. Причи-
ната - големия брой фалши-
ви болнични листове, от ко-
ито бизнесът и държавата гу-
бели стотици милиони го-
дишно. Очаквано в подкре-
па на предложението се обя-
виха от всички работодател-
ски организации като АИКБ
и КРИБ. От БТПП дори по-
искаха изменението да ва-
жи за първите три дни на
болничния.  Срещу проме-
ните пък се изказаха, освен
от синдикатите, и двете го-
леми опозиционни партии -
БСП и ДПС. ç

Êàçóñúò ñ áîëíè÷íèÿ: „Áëóäêàâî âïå÷àòëåíèå çà ïàçàðëúê â êîàëèöèÿòà“

За нормален живот на чети-
ричленно домакинство - двама
възрастни и две деца, са необ-
ходими 2472 лева месечно. Това
сочат данните на Института за со-
циални и синдикални изследва-
ния на КНСБ към третото триме-
сечие на годината, съобщава БТА.
Издръжката на живот за човек
от четиричленно домакинство е
618, 15 лв. Данните бяха предс-
тавени на пресконференция от
президента на КНСБ Пламен Ди-

Какъв правен субект е съветът на управляващите ГЕРБ
и Обединени патриоти, пита Хасан Адемов

пенсия ще скочи не до 234 лева,
както бе заложено в проекта за
бюджет, а до 250 лева. Последва
взаимно прехвърляне на отговор-
ност от двете формации в управ-
ленската коалиция - кой точно е
дал предложението за болничния.
То е било възприето на съвета на
партньорите в управлението.

Вчера Адемов коментира, че
това му прилича на пазарлък -
по-високи пенсии (за което нас-
тояваха от ОП) срещу промяна в
модела на изплащане на болнич-
ните. Адемов постави под въпрос
легитимността на самото предло-
жение. "Предложението е напра-
вено по недостатъчно легитимен
начин. Коалиционният съвет го ня-
ма в закон, в Конституцията, в
правилника на Народното събра-
ние. Остава открит въпросът за-
що, когато се внасяше бюджетът
на ДОО, тези текстове не фигури-

раха. Остава се с впечатление,
че се заобикаля Министерският
съвет и Тристранният съвет. И в
зала никой не повдигна въпро-
са", посочи Адемов.

Това е осигурително плащане
и служителят има права. "Оряз-
ването на права в социалната по-
литика винаги минава през стра-
дание и протести", посочи още
той. От КТ "Подкрепа" вече обя-
виха стачна готовност. Според Аде-
мов една такава мярка няма да
реши проблема с фалшивите бол-
нични, с който управляващите се
опитват да обосноват пред общес-
твото предложението си. "Ако ни-
кой не плаща първия ден каква е
гаранцията, че няма да се издава
болничен за четири и повече дни.

Общопрактикуващият лекар може
да издава до 14 дни. Вярно, има
практика в споделената отговор-
ност в ЕС, но проблемът е в кон-
трола. Сега сме свидетели на си-
туация, която създава благопри-
ятна среда за фалшиви болнич-
ни. Този който плаща и този, кой-
то издава болничните са подчи-
нени на различни институции.
Липсата на ефективен контрол не
може да се прехвърли върху ра-
ботниците. Работодателите казват,
че те не могат да контролират все-
ки служител, но тези, които изда-
ват болничните може да бъдат
контролирани - регионални инс-
пекции, медицински одит и пр.
Има институции", посочи Адемов.

И каза в заключение: "Този,
който е решил да се възползва
от фалшив болничен, ще пренеб-
регне този един ден и ще продъл-
жи да действа както е решил. За
по-ниско доходните може и да има
някакво значение, но не и за те-
зи с високи доходи."

2472 ëâ. ñà íóæíè
íà ÷åòèðè÷ëåííî
ñåìåéñòâî çà
íîðìàëåí æèâîò

митров, от експерта Виолета Ди-
митрова и от директора на инс-
титута Любен Томев. От началото
на годината, с около 63 лева се
увеличи общата стойност на из-
дръжката на живот, след като
през последните три тримесечия
се регистрираше последовател-
но нарастване. В София издръж-
ката на живот за четиричленно
домакинство е 3259 лева, а за
човек от домакинство - 815 лева
и надхвърля средните нива на из-
дръжка за страната с 31,8 на сто,
обяви Виолета Димитрова.

За покриване на общата стой-
ност на необходимите средства
за нормална издръжка за чети-
ричленно домакинство за стра-
ната (2472 лева), трябва нетни-
ят размер на работната заплата,
която получават двамата възрас-
тни от този тип домакинство, да
бъде не по-нисък от 1236 лева
за всеки от тях (бруто 1593 ле-
ва), при условие че двамата въз-
растни са заети и заплатата е
единствен източник на доходи. За
София нетната средна работна
заплата не трябва да бъде по-
ниска от 1629 лева, за да се оси-
гурят необходимите средства за
издръжка на живот.

72,5 на сто от домакинства-
та в България живеят с общ до-
ход на човек под необходимите
средства за издръжка на живот,
като в тази група са и голяма
част от пенсионерите. Затова, по
думите на Пламен Димитров, от
синдиката настояват минимална-
та пенсия за стаж и възраст да
стане 250 лева, далеч преди обя-
веното намерение след коали-
ционен съвет на управляващи-
те. Пенсионерите с пенсии под
прага на бедността са около
1,323 млн. души.

Последователен 15-процентен
годишен номинален ръст на зап-
латите, искат още от КНСБ, за да
достигнем до 2022 година 60% от
средноевропейското ниво на БВП
и на доходите. КНСБ настоява и
за промени в данъчната политика
и въвеждане на необлагаем ми-
нимум. Синдикатът настоява още
и за увеличение на паричното
обезщетение за отглеждане на де-
те до двегодишна възраст от 380
на 415 лева. ç
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На 14.11.2019 г. в
гр. София се проведе
предпоследното за го-
дината заседание на
Управителния съвет на
Централния кооперати-
вен съюз, на което при-
състваха и членовете
на Контролния съвет.
Участниците дискутира-
ха по няколко основни
теми, свързани с пра-
вилата за функциони-
ране на търговска ве-
рига КООП, стимули-
ране на кооперативни-
те организации от сис-
темата на ЦКС за ак-
тивно участие в обща-
та стопанска политика
и учредяване на коопе-
ративно дружество с
предмет на дейност -
финансови услуги.

Заседанието бе отк-
рито от проф. д.ик.н.
Петър Стефанов, пред-
седател на Съюза, кой-
то поздрави присъства-
щите и постави акцен-
та върху оптимизира-
не работата на търгов-
ска верига КООП и
Единния кооперативен
пазар (ЕКП).

Първата от основни-
те теми бе свързана с
промени в правилата за
функциониране на ТВ
КООП. Присъстващи-
те приеха единодушно
актуализирания Наръч-
ник за функциониране
на търговските обекти
(НФТО) от верига
КООП, представен от
Бойка Добрева, зам.-
председател на ЦКС.
Мотивите, за предложе-
ните актуализации са
продиктувани от разрас-
тването на търговска
верига КООП, включ-

Управителният съвет на ЦКС актуализира правилата
за функциониране на ТВ КООП и стимулите

за активно участие в общата стопанска политика

ването на нов тип обек-
ти във веригата, про-
мените в изискванията
на българското и евро-
пейското законодателс-
тво и не на последно
място завишените
изисквания на клиенти-
те на кооперативните
търговски обекти по от-
ношение на предлага-
ния асортимент, качес-
твото на стоките и обс-
лужването. Преработе-
ното издание на Наръч-
ника има за цел на ба-
зата на натрупания
практически опит, да ут-
върди основните прин-
ципи и единната поли-
тика в работа на тър-
говските обекти от ве-
рига КООП.

След промените в
Наръчника, г-жа Доб-
рева представи актуали-
зираните критерии за
стимулиране на предсе-
дателите на коопера-
тивните организации
за реализиран стокоо-
борот чрез Национал-
ния единен кооперати-
вен пазар (НЕКП), ко-
ито целят повишаване

на приходите от коопе-
ративната търговия и
постигане на краткос-
рочните и дългосрочни
цели на Стратегия
2030. Основните про-
мени са:
� Стимулирането

да бъде на 6 месеца -
през м. юли по отчет-
ни данни за стокообо-
рота към 30 юни и през
м. декември по отчет-
ни данни за периода м.
юли - м. ноември и
прогнозни данни за м.
декември.
� Да бъдат стиму-

лирани, кооперативни-
те организации, които
отговарят на критери-
ите за ръст на търго-
вията на дребно и от-
носителен дял на дос-
тавките по НЕКП.
� Стимулиране на

кооперативните орга-
низации, които органи-
зират доставките на
стоките по НЕКП. В
случай, че кооперати-
вен съюз организира
логистиката на стоки-
те по НЕКП, тогава се
запазва правилото за
стимулиране на предсе-
дателя на ПК с над 50%
от стокооборота на съ-
ответния КС.
� Стимулирането

да се изчислява на ба-
за стокооборот от пре-
ки доставки чрез "Ко-
оп-търговия и тури-
зъм" АД.
� Критерий за по-

лучаване на стимула да
е изпълнение на пла-
на по комисионни до-
говори над 80% за съ-
ответния период.
� Кооперативните

организации имат пра-
во на стимулиране, в
случай че нямат прос-
рочени задължения към
ЦКС и неговите тър-
говски дружества мини-
мум три месеца преди
месеца за отчитане на
резултатите и определя-
не размера на полага-
щите се стимули.

С цел прилагане на
единен подход при сти-
мулиране на коопера-
тивните организации

за участие в НЕКП,
зам.-председателят на
ЦКС Веска Димитрова,
предложи промени и на
критериите за закупена
продукция от "Булмин-
векс ГБ" ЕООД - ми-
нерална вода и чай.

Решено бе стимулът
да бъде процент от обе-
ма закупена продукция
(без ДДС), като за:
� минерална вода

"Горна баня 1" е 1% от
закупената продукция
� чай "Билкокооп" -

2%.
Правото за получа-

ване на стимул за съ-
ответния продукт да е
пряко обвързано с из-
пълнението на страте-
гическите цели:
� 7% ръст на при-

ходите от търговия на
дребно;
� реализираните

доставки чрез НЕКП,
без ДДС, да са не по-
малко от 8% от прихо-
дите в търговията на
дребно;
� 80% минимално

изпълнение на плана
за доставки по нацио-
нални комисионни до-
говори.

В областта на коопе-
ративната търговия Уп-
равителният съвет взе и
решение за реализаци-
ята на Национална Ко-
ледна кампания в обек-
тите от търговска вери-
га КООП в периода
9-23 декември 2019 г.
Промоцията ще се осъ-
ществи, чрез предоста-
вяне на брандирани с
логото КООП=COOP
рекламни подаръци на
клиентите на веригата
при достигнат определен
минимален оборот.

Присъстващите на
заседанието обединиха
мнението си, че това ще
допринесе за увеличава-
не обема на покупките
в магазините КООП и
предложените промени
ще насърчат коопера-
тивните организации за
постигане на икономи-
чески растеж в област-
та на търговията, как-
то и за по-активно пред-

лагане на кооператив-
ните производства в
търговските обекти.

Пряко свързано с
приетия пакет от мер-
ки за финансова подк-
репа на кооперативния
бизнес и развитието на
кооперативната търго-
вия бе и взетото реше-
ние за учредяване на
кооперативно дружест-
во, на ЦКС, с предмет
на дейност - предоста-
вяне на финансови ус-
луги. Информацията за
новия проект бе предс-
тавена на членовете от
зам.-председателя на
ЦКС Веска Димитрова.
Тя подчерта, че дейст-
ващите към момента
инструменти - Наред-
бата за образуване и
управление на ФВП
"Инвестиции" при ЦКС
и предоставяне на це-
леви заеми за оборот-
ни средства от ЦКС, се
използват и имат своя
положителен ефект за
финансовото подпома-
гане и развитие на ко-
оперативните органи-
зации, но не са доста-
тъчни, за да отговорят
на разнообразните пот-
ребности от допълни-
телно финансиране за
тяхната дейност като
временна краткосрочна
необходимост от обо-
ротни средства, инвес-
тиции в дейности из-
вън традиционните
и др.

С учредяване на
финансовата институ-
ция, кооперативните
организации от систе-
мата на ЦКС ще раз-
полагат с още един ме-
ханизъм за кредитира-
не и подкрепа както на
тяхната дейност, така
и на техните членове
и работещи. По този
начин не само ще се
осигурят възможности
за разширяване на ко-
оперативния бизнес,
но и за подкрепа на
член-кооператорите,
техните семействата и
за привличане на но-
ви членове. Решено бе
наименованието на

дружеството да бъде
"КООП Синергия"
ЕАД.

Зам.-председателят на
ЦКС Ваня Боюклиева
представи резултатите от
четвъртата благотво-
рителна кампания
"КООП=COOP: Да из-
градим по-добър свят
СЕГА". Тази година в
кампанията взеха учас-
тие 93 кооперативни ор-
ганизации от цялата
страна. До 27 ноември
утвърдената от УС коми-
сия от представители на
ЦКС, СНЦ "Всички за-
едно можем повече" и
5-те организации с най-
голям принос в благот-
ворителната кампания
за 2019 г.: РКС Плов-
див, "Булминвекс-ГБ"
ЕООД, "КООП Цент-
рал" ЕООД, ПК "Нар-
кооп" гр. Кубрат и ПК
"Теодоси Марков" с. Ро-
зино ще обсъди предло-
женията на кооператив-
ните организации за ли-
цата, на които ще се пре-
доставят хранителните
стоки с марката КООП,
закупени със средствата
от кампанията.

По разискваните те-
ми и по реда на свои-
те изказвания думата
взеха: Георги Ичконов,
председател на ПК
"Струмешница" гр. Пет-
рич, инж. Лазар Фил-
чев, председател на РКС
Пловдив, Георги Сари-
ев, председател на ПК
"Наркооп" гр. Пловдив,
Мими Петрова, предсе-
дател на ПК "Теодоси
Марков" с. Розино,
Виден Виденов, предсе-
дател на КС на ЦКС,
Снежана Лазарова,
председател на ОКС
София и Светла Анас-
тасова, председател на
ОКС Шумен.

Управителният съ-
вет взе и други реше-
ни, касаещи оператив-
ните дейности на Цен-
тралния кооперативен
съюз и неговите тър-
говски дружества.

Дирекция "КООП
медии и реклама"
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Разрушения
има в над
140
населени
места в
България,
милиарди
левове са
загубите

Íàä 4000 äóøè çàãèâàò ïðè
àíãëî-àìåðèêàíñêèòå
áîìáàðäèðîâêè îò 1943-1944 ã.

- Полк. Недялков, отбелязваме годиш-
нина от началото на англо-американски-
те бомбардировки над столицата. Едни
разрушителни бомбардировки по свиде-
телски разкази на хора, които тогава са
били потърпевши. Какъв е най-основни-
ят извод, който можем да направим от
това зло, което се случва по време на
Втората световна война?

-  Изводите могат да бъдат много.
Един от основните е, че не трябва да
следваме политика, която защитава чужди
интереси, а трябва да следваме политика,
която защитава българските национални
интереси. И това го казвам във връзка с
факта, че 1941 година Народното събра-
ние прокламира Акта за обявяване на
война на САЩ и Великобритания -
нещо, което не е в български интерес, но
под натиска на външни, макар и съюзни,
сили. Сега много хора обичат да говорят
за тази символична война. Символика
във войната няма. Войната си има
своите дименсии и измерения и както в
последствие разбираме, разрушителен
характер. И това трябва да е урок за
българските политици, защото и сега
понякога бързаме да обявяваме врагове,
да съобразяваме неприятели, да ги
вкарваме в различни класификатори,
което в голяма част от случаите не е в
интерес на българската нация, на бъл-
гарската държава. Това е според мен един
от основните изводи, които трябва да
направим и да помним, че когато предп-
риемаме политически или военни дейст-
вия, ние, пак да подчертая, трябва да
следваме българския национален интерес
и българския национален идеал, който
още не сме написали нито в учебниците,
нито в основните стратегически докумен-
ти, които определят смисъла на същест-
вуване на държавата. Иначе, по отноше-
ние на войската също могат да бъдат
направени основни изводи. Аз съм
авиатор човек, анализът ми е, че от
онези години, от времето на началото на
40-те години ние правим като че ли
грешки подобни на сегашните, когато
въоръжаваме своята авиация. Първо, го
правим със закъснение, второ, искаме
едно, получаваме друго. Тоест получаваме
самолети и плащаме самолети, които не
отговарят на решаването на основните
мисии и задачи на войската, в частност
на Въздушни войски. Да кажем, че
въпреки закъснението все пак български-
те пилоти успяват да влязат в бой и да
защитават честта на българската нация.
Но оръжието, с което влизат в бой - и
"Месершмитите", които са хубави изтре-
бители, но не са тези, които ни трябват,
и особено "Девоатините", с които се
въоръжава Шести изтребителен авиополк
за изпълнение на задачи по прикритие
на въздушното пространство, са оръжия,
неподходящи за водене на война срещу
такъв мощен противник, разполагащ с
тежки четиримоторни бомбардировачи,
което в крайна сметка и определя изхода
от борбата, която водим във въздуха. И
разбира се, да кажем, че не трябва много
да разчитаме на съюзи в тези усилия,
защото и тогава, и преди това българско-
то въздушно пространство, макар че
воюваме в съюзен формат, усилията на
нашите съюзници за съвместни действия
по прикритие на стратегически обекти в
територията на страната в голямата си
част са повече символични и всичко
остава в ръцете на българските бойни
авиатори от онова време, които плащат
цената както на политическите, така и на
военните грешки, които допускаме преди
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Полк. проф.
Димитър

НЕДЯЛКОВ,
преподавател
във Военната

академия "Геор-
ги Стойков
Раковски",

военен пилот
I клас

началото на бомбардировките.
- Нека да кажем с няколко думи каква

е равносметка от поредицата бомбарди-
ровки, защото те са поредица, не е само
една-единствена. И в такава бомбарди-
ровка загива и поручик Димитър Списа-
ревски, повишен по-късно в капитан.

-  Тя, равносметката от всяка война, е
в основата си икономическа основа.
Десетки милиарди левове са загубите на
държавата от тези бомбардировки, над 4
хиляди българи загубват живота си.
Разрушения има в над 140 населени
места в България. Досега статистиката е
147. Голяма част от тези разрушения са
жилищни квартали, тоест нямащи нищо
общо със стратегически цели в рамките
на една такава въздушно-настъпателна
операция. Разбира се, във въздушната
война има и изводи, които трябва да
бъдат направени по отношение, тоест
грубо казано, рекапитулация по отноше-

както се пише в историята - те са от
добрата страна, ние сме от страната на
Оста, тези изводи трябва да бъдат помне-
ни. И не да се заиграват просто само
сменяйки посоката, много мъдро да си
научим уроците от тази трагична за
България част от историята.

-  Всъщност на 14 ноември ли е най-
сериозната бомбардировка над столи-
цата?

-   Това е началото. Там има една
много интересна история с желанието на
царя да изведе държавата от войната. И
нас са ни изчакали да видят каква ще е
вътрешнополитическата ситуацията и
дали ще имаме смелостта да напуснем.
Но смъртта на царя осуетява тези плано-
ве. На 22 октомври, мисля, се взема
решение за започване бомбардировките
над България. И това са началните
удари, които са относително слаби, с
много бързо нарастващ темп. Но най-
масираните, най-унищожителните за нас
бомбардировки се случват от 20 декември
нататък. 20 декември е датата, когато
загива и Списаревски. И особено януари,
март месец това са много тежки въздуш-
ни удари срещу България, които нанасят
огромни щети на България.

-  Да разбираме, че в продължение
на 3 месеца сме бомбардирани прибли-
зително?

-  Не, не. Тази въздушнонастъпателна
операция продължава срещу България до
края на април, целенасочено. Като след
края на април основната част от ударите
са насочени към цели на територията на
Румъния, особено нефтените полета. Но
общо взето, въздушната война над
България в пълномащабен формат
можем да кажем, че започва от 1 август

ние на загубите на двете страни. Общо
взето, на всеки свален български изтре-
бител във въздушен бой се падат 3
свалени американски самолета. И това е
относително казано, тъй като над поло-
вината от свалените американски самоле-
ти са тежки бомбардировачи В-24 и В-17,
които като цена, защото и това е част от
изводите, са над 3 пъти по-скъпи и
екипажът е между и 9 и 11 души в тези
самолети. Така че загубите в жива сила,
също като съотношение, са много по-
големи за нападащата страна. Но това
не прави ситуацията по-благоприятна за
нас. Просто тези изводи от тази безсмис-
лена война - говоря особено за Бълга-
рия, и разбира се, и за нашите против-
ници - Съюзните сили, които са, нека не
забравяме, част от антифашистката
коалиция, тоест те по принцип са сега,

1943 година и
продължава -
последният възду-
шен бой е 26
август 1944 година,
тоест в рамките на
една година тази
въздушна война се
води над територи-
ята на България.
Тъй като и тогава
е имало колективна
система за сигур-
ност, прикриване
на въздушното
пространство
колективно, и така
ние сме въвлечени
в рамките на една
година в жестоко
противоборство.

- На финала
нещо, което не е

маловажно. И днес много хора, особено
по ул. "Оборище" в мазето си намират
бомби от Втората световна война.
Колко още години може да продължава
това нещо и колко са опасни всъщност
тези бомби?

-  Те навсякъде намират такива. Тук са
сели огромно количество боеприпаси.
Доколкото си спомням числото - над 50
тона боеприпаси с различен калибър са
хвърляни на територията на България,
основно, разбира се, в района на Со-
фия. И така хората ще откриват тези
боеприпаси, защото то винаги си има
процент от авиационните боеприпаси, от
авиационните бомби, които падат на
невзрив. Това е елемент от спомена,
който трябва да носим за тези събития.

Интервюто е на радио "Фокус"
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Асоциацията на европей-
ските журналисти - Бълга-
рия поиска ангажимент от
страна на премиера Бойко
Борисов, че натискът вър-
ху свободата на словото ще
бъде преустановен и че ня-
ма да толерира арогантно
отношение към журналис-
ти от страна на членове на
кабинета му или партийни
функционери на ГЕРБ.
Освен това от организа-

цията настояват финансо-
вият министър Владислав
Горанов да се извини или
да подаде оставка заради
заплахи, отправени към
журналистката от Българс-
ка свободна телевизия
(БСТВ) Нора Стоичкова.
Журналистите настояват

за още едно извинение или
оставка.
Ето и цялата позиция на

АЕЖ:
Асоциацията на европей-

ските журналисти - Бълга-
рия настоява министър
Владислав Горанов да се
извини на журналистката
от БСТВ Нора Стоичкова
или да си подаде оставка-
та.
В петък Горанов се ядо-

са от въпрос, зададен от
журналистите, по отноше-
ния на предложените нови
правила за болничните и
заяви, първо, че той, а не
журналистите определят по
кои въпроси ще се говори,
а след това заплаши жур-
налистката , че "ще им
спрат парите".
Най-малкото, което Гора-

нов дължи за тези две реп-
лики, е извинение. Ароган-
тното отношение на минис-
търа е показателно за ме-
дийния комфорт, на който
разчитат управляващите и
който ги е разглезил до та-
кава степен, че да излизат
от равновесие след всеки
въпрос, който не влиза в
плановете им.

Заплахите към
журналисти: прави-
телствена политика?

Заплахата от Горанов към
журналистката от БСТВ Но-
ра Стоичкова за спиране
на парите е директен опит
за цензура и е абсолютно
недопустима. Тя идва и
след подобно поведение от
страна на премиера Бойко
Борисов, който тази сед-
мица, по време на връчва-
нето на икономически наг-
ради, обяви, че наблюдава
карикатурист, който го ри-
сува, визирайки очевидно
Христо Комарницки.
След втория тур на мест-
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ните избори Борисов отка-
за да отговаря на журна-
листически въпроси, под-
разнен от въпрос на жур-
налистката от "Дневник"
Петя Владимирова. След
първия тур пък Борисов ре-
ши да бойкотира Би Ти Ви.
Учудващо, публична реак-
ция от телевизията не пос-
ледва.

Недопустим
натиск над жур-
налисти във Варна

Още един скорошен слу-
чай, говорещ за бруталния
натиск, на който са подло-
жени медиите в цялата

страна, е този с варненс-
ката журналистка Елена
Кирова. Тя е принудена да
напусне медията, за която
работи - телевизия "Черно
море", след като е подло-
жена на унижение заради
въпроси, които е задала на
кмета на Варна Иван Пор-
тних в интервю, поръчано
от телевизия Bulgaria on Air.
Собственик на тази теле-
визия е групата около "Хи-
мимпорт" и ЦКБ, свързан
с холдинг "Варна", който от
своя страна притежава те-
левизия "Черно море".
Интервюто на Елена Ки-

рова никога не е излъче-
но, а версиите на отговор-
ните лица във варненска-
та и софийската телевизия,
както и на ръководни лица
в ГЕРБ - Варна сериозно
се разминават.
Според самата Кирова

"прегрешението" й е, че е
питала Портних относно

публикации в израелски
медии, според които него-
во служебно посещение в
Хайфа е било прекратено
след скандал, свързан с
употреба на алкохол и неп-
ристойно поведение. Вто-
рият й неудобен въпрос е
бил за реконструкцията на
прословутия булевард "Ва-
сил Левски" в морската
столица.
Случилото се с Кирова е

потресаващо и е показа-
телно за условията, в кои-
то работят регионалните
журналисти. Една "грешна"
стъпка, засягаща интереси-
те на собствениците им, за-
висими от властта, е напъл-

но достатъчна, за да загу-
бят работата си. Нещо по-
вече, за тях е трудно изоб-
що да останат в професия-
та, тъй като потенциалните
работни места на този па-
зар са твърде ограничени.
Призоваваме телевизия

Bulgaria on Air да публику-
ва в неговата цялост интер-
вюто на Елена Кирова с
Иван Портних. Изборите
минаха, но обществото без-
спорно има интерес да на-
учи защо тя е изгубила ра-
ботата си.
Не можем да подминем

и обидния коментар във
Фейсбук по адрес на жур-
налистите, публикуван от
Марица Гърдева, общински
съветник от ГЕРБ във Вар-
на. Не е достатъчно, че Гър-
дева е изтрила коментара
си, който гласи: "Журналис-
тиката е професия почти
толкова древна, като…. С
няколко думи това е вто-

рата най-древна професия".
Гърдева е най-вероятният
бъдещ председател на Пос-
тоянната комисия "Култура
и духовно развитие" във
варненския Общински съ-
вет. Но без публично изви-
нение за публикацията си
е недопустимо тя бъде из-
бирана на какъвто и да е
ръководен пост. Още по-
малко на такъв, в чийто ре-
сор ще попадат и медиите.

Политика и бизнес -
заедно срещу
журналистите
Всички тези сюжети от

последните дни говорят за

политико-олигархичния мо-
дел, който сериозно заст-
рашава свободата на сло-
вото в България. Едри биз-
несмени, които са собстве-
ници на медии, репресират
служителите си, когато пос-
ледните си позволят дори
на пръв поглед невинни от-
клонения от политиката да
не се задават критични
въпроси на "наши хора", а
медийната машина да се
използва само за разпра-
ва с опоненти.
Илюстрация на тази сим-

биоза между политика и
бизнес е точно участието
на Владислав Горанов на
споменатата вече церемо-
ния за присъждането на
наградите "Мистър и мисис
Икономика", на които до-
макин бе председателят на
Конфедерацията на индус-
триалците и работодатели-
те в България Кирил Домус-
чиев.

В речта си Горанов, за ко-
гото е известно, че живее
без наем в луксозен апар-
тамент, намиращ се в ком-
плекс, свързан Домусчиев,
говори за необходимостта
от баланс между лошите и
добрите новини и похвали
домакина за новата му при-
добивка - "Нова телевизия".
Ден по-късно управлява-

щите обявиха мярката, за
която отдавна настоява
КРИБ на Домусчиев - не-
изплащането на първия ден
от болничните. Това бе и
темата на въпроса, който
ядоса Горанов в кулоарите
на парламента. Този въп-
рос е от съществено зна-

чение за милиони работе-
щи българи и е нормално
журналистите да искат от
управляващите обяснения.
В обобщение, настоява-

ме за:
Извинение или оставка

на министър Горанов;
Излъчване на интервюто

с кмета на Варна Иван
Портних по телевизия
Bulgaria on Air;
Извинение или оставка

на варненската общинска
съветничка Марица Гърде-
ва заради обидния й комен-
тар към журналистите, пуб-
ликуван във Фейсбук;
Ангажимент от страна на

премиера Бойко Борисов,
че натискът върху свобода-
та на словото ще бъде пре-
установен и че няма да то-
лерира арогантно отноше-
ние към журналисти от
страна на членове на ка-
бинета му или партийни
функционери на ГЕРБ.

Нора
Стоичкова

Владислав
Горанов
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Поезията му е тревожна, драматично заредена, взривообразно разгръщаща се,
тя улавя и художествено претворява посланията на действителността

В началото на така
наречения демократичен
преход от 10 ноември 1989
година на отечествената
литературна сцена се появи
една кохорта от нискочели
псевдоинтелигенти и хора
с лакейски манталитет. С
дивашко настървение те се
втурнаха да внушават на
българското общество, че
автори като Христо Ботев,
Пейо Яворов, Гео Милев,
Христо Ясенов, Христо
Смирненски, Никола
Вапцаров, Пеньо Пенев
трябва да бъдат подложени
на цялостна преоценка.
Очевидно не им харесваше
на ругателите, че тези
велики български поети са
и личности с неизтощим
революционен дух, хора,
посветили живота и твор-
чеството си на безсмъртна-
та социална идея.

Разбира се,

причина за скверните
попълзновения бе не
само духовната
нищета на споме-
натите "преоценители",

а и неудържимото им
раболепие да обслужват
чужди интереси и да из-
пълняват щедро заплатени
външни поръчки. Тези
литературни ибрикчии се
наеха със задача, която не
е по оскъдните им духовни
силици - да преподредят
естетико-художествената и
общокултурната йерархия
на ценностите в България
от Освобождението насам.
Но "Не се гаси туй, що не
гасне", прогласява народ-
ният поет Иван Вазов. Не
се заменя Никола Вапца-
ров с Марин Георгиев.

Не бихме се занимава-
ли с това лице по хигиен-
но-естетически съображе-
ния, понеже още когато се
появи преди три десетиле-
тия скверният му опус
срещу Вапцаров, общество-
то бе залято от вълна от
омерзение и негодувание.
Всеки интелигентен човек
може да си припомни
десетките публикации, в
които лицето бе демаскира-
но и заклеймено.
Неотдавна обаче едно
негово особено нагло
интервю отново привлича
вниманието ни към случая.

Нека преди всичко да
посочим няколко дебели
лъжи в интервюто.

Първата просташка
лъжа е, че преди четири
години писателят Никола
Инджов уж бил казал:
"Прав е Марин Георгиев,
виновни са нашите друга-
ри". Даже бил готов да
напише предговор към
ново издание на книгата.
На сцената бил присъствал
и Тодор Коруев. И Никола
Инджов, и Тодор Коруев с

погнуса отхвърлиха тази
плоска инсинуация. И ще
го потвърдят.

Второ. Марин Георгиев
научил от поета Таньо
Клисуров, че друг поет и
политик от Стара Загора -
Трифон Митев - след "като
прочел книгата, казал: "Че
какво искат нашите друга-
ри?!". Разбира се, че
Трифон Митев като честен
човек ще отрече и осъди
тази подлост, но чудим се
защо Марин Георгиев
накисва във велзевулската
си комбинация и наивния
и притеснителен поет

ров. Има живи свидетели,
които ще потвърдят, че и
Калчев, и Пасков тогава
така се погнусиха от
споменатата книга, че
нееднократно заявяваха, че
лицето даже не заслужава
тяхното презрение, толкова
низко е паднал.

В злополучното интер-
вю са споменати поетесата
Миряна Башева, белетрис-
тите Христо Карастоянов и
Неда Антонова и литера-
турния критик Георги
Янев, също в опит да
бъдат оплетени и оцапани
с пръските на клеветата и

Таньо Клисуров?
Трето. Още по-отврати-

телно е твърдението на
автора на "Третият разст-
рел", че писателите Виктор
Пасков и Христо Калчев в
ресторанта на СБП му били
заявили": "Написал си най-
добрата документална книга
в последните 60 години".

Не само аз, но и още
десетки писатели знаят
оценката на Пасков и
Калчев за злополучния
опит на лицето да се
погаври с великия Вапца-

инсинуацията.
Значителна част от

пространното интервю е
насочена срещу роднините
на великия поет революци-
онер - Мая Вапцарова и
внука на брата на поета -
Никола Вапцаров-младши.
Сигурен съм, че те ще
отговорят по достойнство
на плебейщините на
лицето. Все по-неприятна
става вонята, която се
разнася от публичните
изяви на този самопровъз-
гласил се "борец" за исти-

ната и справедливостта.
Ако беше продължил
почтено пътя си на литера-
тор (какъвто беше в книги-
те "Село" и "Праг"), днес
нямаше да се жалва и да
хленчи, че бил несправед-
ливо нападан. И вече в
пристъп на опасни девиа-
ции да твърди, че зад него
стоял сам Бог.

Неслучайно всички
приятели литератори от
студентските години на
Марин Георгиев се омерзи-
ха от поведението му и не
искат и да го чуят даже.
Става дума за такива

достойни писатели като
Панко Анчев, Минчо
Минчев, Паруш Парушев и
др.

Суетата, себелюбието и
самооблъщението явно не
дават мира на лицето и то
отчаяно търси начини и
поводи да привлече към
себе си нечие внимание.
Наближава поредната
важна годишнина от
рождението на Никола
Вапцаров. Продалият
душата си на Мамона
автор на злополучната

книга "Третият разстрел"
жадува отново да опита
подло да откърши клонче
от венеца на безсмъртието
на Вапцаров. Люде като
това лице много напомнят
на естетическите хиени,
които са лаели в различни
исторически периоди и
срещу автори като Христо
Ботев, Пейо Яворов, Гео
Милев и Христо Смирнен-
ски.

Драскачът на споменато-
то сквернословие не може, а
и не желае да разбере, че
животът и творчеството на
Вапцаров повтарят по
изумителен и загадъчен
начин нравствения Път и
социалния Избор на други
големи български поети.
Драмата на

националната съдба
се оглежда и у него
по същия начин,
както у Ботев, Яворов
и Гео Милев.

Подобно на тях Вапца-
ров отказва да приеме
живуркането в една филис-
терска действителност и
посвещава целия си живот
на социалната и нравстве-
ната промяна на общество-
то. И неговата поезия,
както поезията на спомена-
тите поети, отразява
върхови и крайно напрег-
нати състояния на българ-
ския дух, на конкретното
социално и екзистенциално
време.

Затова тя е тревожна,
драматично заредена,
взривообразно разгръщаща
се, тя улавя и художествено
претворява посланията на
действителността. А тези
послания са жестоки.
Човекът, този уж венец на
мирозданието, е запокитен
в бездната на мизерията.
Насилието тържествува над
неговия стремеж към
хармония. Несвободата
става всекидневие. Поезия-
та на Вапцаров твърде
често всъщност проследява
зловещата хроника на
цинизма на епохата, на
неговите безбройни пре-
въплъщения.

Естетическите хиени,
отцеругателите и майкопро-
давците, лицата със слу-
гински манталитет, литера-
турните ибрикчии, задаве-
ни в пръските на собстве-
ното си раболепие, не
могат да накърнят величи-
ето на поезията и да
омаловажат геройския
подвиг и саможертвата на
Никола Вапцаров.

Съдбата на хиените е,
че остават в канализацията
на историята, а бъдещите
поколения долавят само
неприятната воня на
размазани тахтаби.

Иван ГРАНИТСКИ
От "Епицентър"
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Първите две книги са по-
дарък от авторите, които са
мои приятели, а третата ми
изпрати дъщеря ми Зорни-
ца, която я закупи в София
от издателство "Български
писател".

Петър Иванчев, с мно-
гогодишен опит и успехи в
художественото слово,  на-
писа и издаде през 2009 г.
повест за Георги Измирли-
ев - Македончето "Сладко е
да умреш за свободата", ко-
ято се основава на истори-
чески факти и източници,
грижливо събирани от Ни-
колай Иванов и отпечата-
ни през 1986 г. от Военното
издателство-София  в  кни-
гата му "Георги Измирли-
ев". Историческите факти и
събития от 7-те глави в кни-
гата на Иванов (97 с.) са
художествено пресъздадени
в 13 глави в "Сладко е да
умреш за свободата" (140
с.). Бихме  сравнили по ре-
да, представен в предходно-
то изречение, главите в две-
те книги: първа глава "Род-
ният край" - "Гнездото на
"поборника", втора глава "В
Цариград" -  "В Цариград",
трета глава "В Русия" -
"Юнкерите от Одеса", чет-
върта глава "Гюргевският
комитет" - "Пътуване", пета
глава "Невидимият мост" -
"Дири по снега", шеста гла-
ва "Подготовка на въстани-
ето", на която съответстват
от 6-а до 11-а глава, както
следва: "Първи стъпки",
"Опиянението", "Грънчаро-
вите", "Планове", "Из Бал-
кана" и "Последни приго-
товления", а  последната
седма глава "Въстанието" е
представена  с 12-а и 13-а
глава "Посечен полет" и
"Глътка въздух", след които
следват епилог "От върха на
бесилките" и списък на из-
ползваните турцизми.

Бившият учител по бъл-
гарски език и история от
Драганово, автор на много
разкази, пробва и сполучли-
во завършва повестта "Слад-
ко е да умреш за свободата",
излязла в издателство "Фа-
бер" - В. Търново, като съб-
людава очертаното по-горе
сюжетно развитие, основано
на достоверно изобразяване
на важни исторически съби-
тия и личности,  изяснява и
сравнява характерните чер-
ти на главния герой Георги
Измирлиев, на неговото се-
мейство и на останалите ге-
рои на книгата - Христо Бо-
тев, Граф Игнатиев (руски
консул в Цариград),Стефан
Стамболов, Георги Обрете-
нов, Сидер и Вичо Грънча-
рови, Елена Грънчарова и
много други революционни
дейци, включвайки ги в дра-
матически перипетии и кон-
фликти на фона на пейзаж-
ни и етнографски описания.
Оживяването на художестве-

Òðèêíèæèå
Имах добрия късмет да получа книгите
"Сладко е да умреш за свободата"
 от Петър Иванчев, "Село Одаите.
Заселването" от Ангел Д. Ангелов
и "Ангел Златоуст. Книга за Ангел
Каралийчев" от Георги Струмски

ната тъкан е осъществено с
диалозите, които изпълват
цялата книга. Литературно-
езиковата организация на
повестта се отличава със сво-
ята емоционалност, образност
и правдивост. Често обаче се
долавя стилистиката на раз-
говорната реч в Драганово:
"Доведоха и Георги Измир-
лиев. - Бре, защо не ми ка-
захте, че са те? -заоправда-
ва се Стефан Стамболов. -
Та това са моите приятели
юнкери от Одеса! Ама ха!
Каква щяхме да я сколаса-
ме!" Може да се отбележи
още прекалената употреба на
турцизми, които характери-
зират историческата действи-
телност. Например: "Да си
гледат кефа и пашалъка"
(с. 5), "На какво дередже са
те докарали" (с. 7), "Да не си
разваля достлука с падиша-
ха"(с. 46), "Дето не са я сай-
дисали" (удостоили с внима-
ние, с. 46), "Яшъсън Фазлъ
паша!!!" (с. 130). В "Обясни-
телните бележки" авторът е
посочил повече от 150 тур-
цизми. Книгата се чете с ин-
терес и е художествен аналог
на книгата на Николай Ива-
нов.

Ангел Д. Ангелов е из-
вестен на обществеността в
Горна Оряховица с редактор-
ската му дейност на излиза-
щия през 90-те години вест-
ник "Горнооряховско слово",
а преди това с работата му
като инструктор в ССВУ "Ге-
орги Измирлиев". Освен с
изискванията си за литера-
турно-езикова чистота, той
проявява постоянни грижи
към екологическата чистота
и красота на градското и
природно обкръжение, към
археологическите находки и
исторически извори  на гра-
да, в който живее, и на сво-
ето родно място - с. Одаите
(сега Петко Каравелово).
Събирал  десетилетия наред
археологически сведения, но-
ви библиографски и стратог-
рафски находки, научни пуб-
ликации, автентични доку-
менти, спомени и разкази на
свои съселяни, след упорит
труд и финансова помощ
г-н Ангелов успява да отпе-
чата  в издателство "Слово"-
В. Търново  през 2008 г. под
формата на  краеведско изс-
ледване  монографическата
селищна книга "Село Одаи-
те. Заселването" (240 с.), пос-
ветена на 350 години от съз-
даването и 100 години от за-
селването на село Одаите. В
предговора си той пише, че
подтикнат от родолюбиви
чувства, подобно на много
автори, се опитва от съвсем
оскъдни материали да въз-
креси миналото на своето се-
ло. От разкази на стари жи-
тели записал неизвестни
сведения за хора и събития,
видени през техния поглед,
обходил е цялото землище и

през робството; политичес-
ко, икономическо и култур-
но развитие на селото след
1900 г.; участие в Балканс-
ката и Първата световна
война, списък на загинали-
те; просветното и читалищ-
но дело, календарен списък
на кметовете, европейски ус-
пехи в борбата, биографи-
чен очерк за Сашо -  "Непо-
корните"; поминък, бит и
нрави; народно творчество и
използвана литература от 70
източника . Книгата е
илюстрирана със селищни
схеми и скици, рисунки на
различни видове керамика,
на местности, копие на при-
ложение № 22 - списък на
селищата и броя на дома-
кинствата във вилаета Тър-
ново, облагани с данък джи-
зие, 18.ІV.1619; факсимиле
от летописната книга на мес-
тното училище - 1894 г.,
карти и снимки - общо 40,
от които 7 селищни схеми и
скици, някои  рисувани от
автора.

 От приложение № 22 се
вижда, че село Одалар с 32
български домакинства съ-
ществува още преди 390 го-
дини. Интересна находка на
г-н Ангелов са топонимите
на местности в тяхното зем-
лище: Чеврица (от латинс-
ки "скрито, затънтено мяс-
то"), Граматика (от гръцки
"гимназион", място за раз-
пространение на писменост),
Агина (от гръцки "светили-
ще", "свято място") остана-
ли от бита и културата в ра-
йона  на Никополис ад Ист-
рум, изписани  на латински
и гръцки език. От факсими-
лето на  две страници от ле-

двете тюркоезични съставки
на "гюрорман", (гюр-дива
круша, и орман - гора). Бук-
валният превод е "крушова
гора". В България подобен
топоним не се среща. Г-н Ан-
гелов с гордост съобщава, че
най-голямата забележител-
ност в тяхното землище и ря-
дък природен феномен е ве-
ковната крушова гора. Това
е единствената оцеляла гора
от диви круши в България.
Някога тя е била непрохо-
дима и се е разпростирала
по долното течение на р. Ян-
тра от с. Джулюница чак до
с. П. Косово, оставяйки сега
по 30 - 40 дървета в земли-
щата на селата Янтра, Кру-
шето, Раданово и П. Тръм-
беш. Името на  с. Крушето
е произлязло от тази гора. В
землището на Одаите тя е
разположена на изток от се-
лото, обхващаща 100 дка
плащ с около 400 дървета,
там, "където река Янтра си
прокарва път около нея, ка-
то от време на време й е от-
немала по някоя круша...
Стъпила на здрав и влажен
терен гората преди е растяла
много буйно. Напролет, след
раззеленяването и цъфтежа,
тя заприличва на огромно зе-
лено море. Кичестите й къ-
дели добиват особен оттенък
при изгрев-слънце, а при за-
лез потъмняват до кобалто-
восиньо. Есенните пожари-
ща на оранжа са изключи-
телно приятни и неповтори-
ми. Цъфтежът е смайващ
"(с. 35, 37.) Авторът съжаля-
ва, че през цялото време на
нейното съществуване  не е
направено почти нищо за
опазването й. Сега е нужно

съвсем малко, като я оставят
до подивее, за да се възста-
новят в нея глогът, брястът
и черницата, за да се върнат
отново соколите, авлигите,
синигерите, косовете и зай-
ците, за да  радва гората от-
ново с красотата си и непов-
торимостта си идващите по-
коления.

Георги Струмски е писал
своята книга за Ангел Кара-
лийчев "Ангел Златоуст" по-
вече от двадесет години, бав-
но и търпеливо, с обич и
пристрастие, за да го усетят
читателите по-близко до се-
бе си и да го видят и в кръга
на близките му приятели. Та-
къв приятел за Ангел Кара-
лийчев бил  Асен Разцвет-
ников, с когото се познават
от младини. В книгата си
Струмски се придържа близ-
ко до Каралийчев (роден в
Стражица) и неговите  отго-
вори за своя земляк. "Асен е
роден в село Драганово на
петнайсетина километра от
Горна Оряховица. Фамили-
ята му е Коларов. Но учи-
телката Райна Савова, него-
вата голяма и еднинствена
любов, му съчинила поетич-
ната фамилия Разцветников.
Жалко, че не сте били на ли-
тературни срещи на Разцвет-
никоов с малчуганите. Бачо
Асен просто ги подлудяваше
със стихотворенията, гатан-
ките и въртележките си. Де-
цата се смееха гръмогласно.
Размахваха ръце да ги види.
Крещяха от удоволствие и
възбуда. Ликуваха, опияне-
ни от Разцветниковите фан-
тасмагории и словесни ма-
гьосничества. На литератур-
ните четения винаги го ос-
тавяхме накрая, защото ни-
кой не се осмеляваше да че-
те след неговото представле-
ние." По-нататък Каралий-
чев - според незабравимата
среща на Струмски с него -
разказва за разлюляната го-
ра от детски ръце, отприще-
ните усмивки и смях на мал-
чуганите и добрият великан,
който ги възпламеняваше с
хитроумните гатанки, пре-
въртушки, въртележки и с
вечния въпрос - Що е то?
После си спомня твърдение-
то на  Асен, че за този фено-
мен има научно обяснение -
едно мъничко изворче до
Драгановската воденица.
"Щом отпиеш вода от него,
ставащ поет! Много хора са
отпивали от изворчето, но
резултатите в повечето слу-
чаи са неутешителни. Асен
Разцветников по приятелско
благоволение и някак съзак-
лятнически ме заведе при во-
деницата. Накара ме да из-
пия каничка от лековитото
изворче. Отдавна беше това
- млад бях, вярвах му, кръв-
та ми кипеше. Сега (29 май
1954 г.), ако ме питате - от-
ново бих отишъл там - Дра-
гановското изворче лекувало
от прозата в живота и ук-
репвало крилата на поетите"

 Остава нашата благо-
дарност към писателя Геор-
ги Струмски за връщането
ни към онова време, когато
детската поезия на Асен Раз-
цветников вълнувала и иск-
ряла в детските очи, като ги
карала да търсят и четат не-
говите три пъстри книги -
"Юначина",  "От нищо не-
що" и "Сговорна дружина".

прилежащите към него, до-
коснал се до обгорели пар-
чета керамика, отломки от
далечно минало на много
народи, живели и оставили
костите си тук. Изследвана
е  неолитна селищна моги-
ла и в резултат на натрупа-
ните археологически доказа-
телства се констатира, че от
древни времена селището е
населявано от траки, рим-
ляни, византийци, славяни
и българи. Той прави опит
да разсее натрапеното мне-
ние, че селото е било чисто
турско преди Освобождени-
ето. Следвайки изисквания-
та за написване на  селищ-
на монография, авторът  я
структурира в няколко задъл-
жителни раздела, като геог-
рафско разположение на се-
лото, неолитна култура - ке-
рамика и некропол, топони-
ми на местности в селище-
то, родове и фамилии, исто-
рически сведения за селото

тописната книга на основа-
ното през 1894 г. местно
училище  се установява, че
то е необходимо на селото,
тъй като в него се заселват
много български семейства
от околните села, в които де-
цата им са ходили на учи-
лище. Причината за засел-
ването е плодородната земя
на селото, разположена край
бреговете на река Янтра.

Личен влог в обсъждана-
та книга  са етимологичес-
ките и социолингвистически
изследвания, проведени от
автора върху две особено
важни думи: "одалар" и "гю-
рорман". Името на селото
произлиза от турската дума
"ода", означаваща помеще-
ние или казарма. И така, 32-
те български семейства са об-
служвали одаите (казармите),
кафенетата или пасели доби-
тъка за нуждите  на войска-
та и столицата на империя-
та (вж. с. 56). Интересни са

Никола ЧОЛАКОВ,

 Горна Оряховица
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Той е първият режисьор и драматург, за пръв път у нас привлича жени актриси

Добри Войников (1833-1878
г.) е възрожденски учител, пи-
сател-драматург, общественик
и журналист, музикален и те-
атрален деец, основоположник
на българския театър, пръв
български режисьор; един от
учредителите на Българското
книжовно дружество (днешна-
та БАН). Първоначално учи
в Шумен при С. Филаретов,
Иван Богоров и С. Доброп-
лодни. Завършва френския ко-
леж в Цариград (1856-1858).
През целия си живот е учител
- отначало в Шумен (1858-
1864), където започва общес-
твено-политическата си дей-
ност като организатор на т.
нар. "млади" в черковната
борба и като читалищен деец.
Принуден да емигрира в Ру-
мъния, учителства в Браила
(1864-1870) и в Гюргево
(1873-1874).

През 1874 г. приема руско
поданство и се връща в Шу-
мен. По време на Руско-турс-
ката освободителна война

На стр. 13

тър привлича жени актриси.
От 1870 до 1876 продължава
театралната си дейност в Бу-
курещ, Гюргево и Шумен.

Добри Войников е автор на
историческите пиеси "Райна
Княгиня" (1866), "Покръщение
на Преславски двор" (1868),
"Велислава, българска княги-
ня" (1870), "Възцаряването на
Крума Страшний" (1871); на
комедиите "Криворазбраната
цивилизация" (1871), "Чорба-
джията" (1881), "По неволя док-
тор" (1884) и битовата драма
"Диманка, или вярна пръвнин-
ска любов" (ръкопис).

Пиесите на Войников със-
тавят главния репертоар на
българския възрожденски те-
атър. Те утвърждават и някои
литературно-художествени
традиции, възприети в дра-
матургията на неговите пос-
ледователи Васил Друмев и
Иван Вазов.

Първоначално учи в род-
ния си град, където негови
учители са видните наши

нашето минало шуменският
творец се стреми да пробуди
националната гордост и са-
мосъзнание у българина. Съ-
щевременно Войников посоч-
ва огромната патриотично-
възпитателна роля на изкуст-
вото на Мелпомена. Според
него "чрез театъра всеки мо-
же да види и ся научи своята
длъжност към отечеството си,
към народа си".

С героичното си съдържа-
ние, с историческите образи
и с патриотичните си призи-
ви драмите на шуменския дра-
матург силно вълнуват тога-
вашната публика, въпреки че
притежават редица недоста-
тъци в композицията, изоб-
ражението на лицата, драма-
тургията и езика.

С особена стойност се от-
личава комедията на Войни-
ков "Криворазбраната циви-
лизация", която защитава
здравата ни самобитна наци-
онална култура.  Тя е насоче-
на срещу пагубното външно
подражание на европейските
нрави и чуждите моди.

г. По това време Войников
установява контакти с унгар-
ските и полските емигранти
подвизаващи се в Шумен, ка-
то свири в оркестъра на ун-
гареца Шафран.

В периода 1856-1858 г. той
учи във френския колеж в Ца-
риград. След като се завръща
в родния си град, става учи-
тел и се заема с нелеката
задача да реформира учебния
процес в училището, в което
преподава. Пише стихотворе-
ния и диалози, държи инте-
ресни и увлекателни сказки,
създава оркестър, урежда те-
атрални представления и ком-
позира училищни песни.

Заради родолюбивата си
дейност и активното участие
в църковните борби Добри
Войников влиза в остър кон-
фликт с част от шуменските
чорбаджии и през 1864 г. е
принуден да напусне родното
си място, като се установява
в румънския град Браила, ста-
вайки учител в тамошното
българско училище.

В периода 1866-1870 г. съз-
дава театрално дружество и
за пръв път в историята на
българския театър привлича
жени актриси - М. Попович,
Ал. Радионова, Ек. Василева
и др.

Видният шуменец редакти-
ра вестник "Дунавска зора" и
написва няколко пиеси. Съз-
дадената от него театрална
трупа изнася първото си пред-
ставление "Стоян войвода"
през 1866 г., като още съща-
та година тя гостува в Буку-
рещ и се играе в салона на
Националния театър на стра-
ната, в присъствието на ру-
мънския крал.

В периода 1871-1873 г. въз-
рожденецът учителства в Гюр-
гево. Преди това, през 1866
г. за известно време е член
на Тайния централен българ-
ски комитет, а в началото на
70-те години на XIX век се
сближава с дейците на Доб-
родетелната дружина. С тях-
на помощ той успява да по-
лучи руско поданство и бла-
годарение на него през 1874

г. се завръща в родния си
град, където отново става учи-
тел.

След около две годишно учи-
телстване Войников пак е при-
нуден да напусне Шумен, по-
ради неприятности с турските
власти и местните чорбаджии.
Когато избухва Руско-турска-
та война (1877-1878 г.) е наз-
начен за управител на сиро-
питалището в Петропавловс-
кия манастир над Лясковец.
Тук той се заразява от тиф и
умира на 27 март 1878 г., на
45-годишна възраст, в разцве-
та на творческите си сили.

Главната заслуга на Доб-
ри Войников е свързана с
българския театър и драма.
Той полага големи усилия за
създаването на национален
театрален репертоар. Патри-
отичните му тежнения се про-
явяват в историческите дра-
ми "Стоян войвода", "Райна
Княгиня", "Покръщение на
Преславский двор", "Велисла-
ва", "Възцаряването на Кру-
ма Страшний".

Чрез величавите образи от

1877-1878 става управител на
сиропиталище в Търново, къ-
дето умира от тифус.

През зимата на 1865 г. Вой-
ников организира в Браила
българска любителска теат-
рална трупа, която ръководи
до 1870 г. За пръв път в
историята на българския теа-

просветители и книжовници
Сава Филаретов, Сава Доб-
роплодни и Иван Богоров.
Особенно силно влияние му
оказва Сава Доброплодни, съ-
буждайки у 23-годишния мла-
деж интерес към театъра с
представянето на пиесата
"Михал Мишкоед" през 1856

Подобен на маловръстно
дете, нововъзрождающий са
народ има слабостта да са
досягва повече до ония неща,
които бият повече на очи.

Ïðåäãîâîð êúì "Êðèâîðàçáðàíàòà öèâèëèçàöèÿ"
Тъй вънкашната лъскавина на
работите прави му най-силни
впечатления. Следствието е
взето вместо самата причи-
на, отражението - вместо са-
мата същност. Повърхните
впечатления оставят и повър-
хни познания: а от такива поз-
нания излизат криви разсъж-

дения. От това - и криви убеж-

дения, които представят
смешни умове.

У младите народи почти
сичко върви по-скоро по под-
ражание, отколкото по сис-
тематично изследувание. Мно-
го пътя най-добрите, най-
нравственита начала са взе-
ти наопаки, разбрани накри-
во. От това вместо морал или
благонравие в тях се вгнез-
дява деморализация, разврат;

вместо искреност, братска
любов и привязаност - гор-
дост, презрение и ненавист;
вместо задружност и съгла-
сие - раздор и разединение;
следователно, вместо разви-
тие - затъпление и заблужде-
ние. А заблуждението спира
напредъка на душевното раз-
витие и образование.

Модата е зета вместо ци-
вилизацията.

Действително, у тия новос-
вестявани народи облечени-
ят с по модата панталони и
герок, с часовник и кордон,
на една ръка с преметнато
пардесю, а в другата бастун-
че, с ръкавици и лъскави че-
пици, ако знае и две-три
френцки или немски, минува
за образован човек - разб-

рал света. Тъй и една жена,
нагиздена с по модата коко-
шат костум, перест палтон, с
изпърчени по последнята мо-
да коси - кок или букли, - с
над вежди или навръх капе-
ла, с прещипнати чепички,
опънати ръкавички, коприне-
на омбрелка и покачен с дъ-
лъг кордон злат часовник, е
съща мадама или демоазела.
А мъж и жена, заловени под-
мисца на разход са вече вър-
ха на цивилизацията.

Видиш ли по модата дре-
хи, по модата къща, покъщ-

нина - там ти е вкарана цяла
цивилизацията. Ако при тия
чуеш, че са говори френцки
или немцки, там ти е цветът
на цивилизацията; ако ли има
украсен ала франга салон и с

клавир, там ти е тронът на
цивилизацията. Тъй имали ев-
ропейците и тъй живеели, за-
това и ний, за да бъдем като
тях хора цивилизовани, тъй
тряба да имаме и тъй да жи-
вейме. Ама европейците зна-
яли да правят фабрики и да
вадят сякакви хубави, лъска-
ви, красиви работи - нека ги
вадят, а ний ще си ги купува-
ме скъпо-скъпо и с тях ще са
красим. Сетне тий знаяли да
правят вапори и железни пъ-
тища - нека ги правят, а ний
ще им плащаме и ще са но-
сим.

А в душевно отношение та-
зи криворазбрана цивилиза-
ция има други хубости, други
следствия: уважението към
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вероизповедните обряди мно-
го пътя е заместено с нас-
мешни подигравки; почестта
към старите - с презрение;
учтивостта към нежния пол -
с безочливост; срамът - с
необюздана смелост. Граж-
данска добродетел, човеко-
любие, братска любов, съст-
радание, социална привърза-
ност: сички тия са избърсани
из речника на мнимо образо-
вания. Криворазбраната сво-
бода на съвестта е изгонила
из главата му сяко вероизпо-
ведно и морално назидание,
а софистическите мъдрова-
ния, кривовтълпените убеж-
дения и съзетото твърдогла-
вие така са укоравили сър-
цето му, дето не може са
откри ни най-малка нежна
чувствителност. От това и в
него ни най-малка черта от
ония благородни чувства, ко-
ито въздигат душата до ис-
тинското образование. Да,
мнимоцивилизованият е нещо
повече от простотата: той
сичко умее, сичко знае; той
ти говори за човеколюбие,
за гражданска добродетел, за
братска любов, за съгласие,
за единство, но без да ги
сеща той сам, без да ги има
на сърцето си и без да ги
върши. Сичко, що е вън от
неговия собствен интерес, го-
вори го само и само, за да
препоръча себе си, че умее
да разсъждава, да дава мне-
ния, съвети, че знае, че е
учен, образован.

Днес имаме живи примери
пред очите си. Погледнете
ония съседни нам народнос-
ти, които, при сичката си по-
литическа самостоятелност и
независима самоуправност, от
30-40 години насам, като са
били повечето слепи подра-
жатели на вънкашната поли-
тура на цивилизацията, откол-
кото сериозни изследователи
на нейните основни начала,
не са направили никакъв ус-
пех в индустрията и въобще
в промишлеността. Освен то-
ва в тях не може са каза, че
има положени здрави основи
от един морален живот за
една благонадеждна бъдни-
на: деморализацията, разп-
ръсната чрез мнимообразо-
вани личности в масата на
народа, като заразява сяко
благородно чувство, вдъхна-
то може от народното благо-
честиво предание, затрива и
сяко морално наставление и
поучение, което може да ста-
ва било в училищата, било в
черквите.

Такъва една зараза вър-
лува у някои млади народи,
които искат да са мерят с
ония от образована Европа.

При свестяването на на-
шата народност, от няколко
време насам, тази истата за-
раза не закъсня да посети и
нашето младо поколение имен-
но в ония места на отечест-
вото ни, дето са появили ня-
кои фалшиви светила от ев-

ропейското просвещение.
Добре е злото овреме да са
предвари. А това стои най-
много в ръката на нашите
разбрани наставници и учи-
тели в народните ни училища
- единствените ни общи заве-
дения, дето нашите рожби мо-
гат са сдоби с добра отхрана
и с народно просвещение.

Но тия наши учители и нас-
тавници малко би съдейству-
вали, ако техните поучения и
наставления не би са отра-
жавали и в самия обществен
живот на народа. Нравстве-
ните поучения в черквите, на-
зидателните сказки в читали-
щата, неделните училища и
народното вестникарство са

извикани на помощ за запаз-
вание народната маса от го-
реказаната зараза - демора-
лизацията.

Немалко, мисля, би послу-
жили като припаза за това
зло и даваните сегиз-тогиз
някои добри театрални пред-
ставления с морална цел за
поучавание и поправяние по-
бърканите нрави. Действител-
но театърът е помогнал не-
малко за развитието на на-
родите, кога той е бил не
само едно просто забавле-
ние и наслаждение на страс-
тите (което, напротив, е раз-
вратявало народите, а едно
общо училище, дето народът,
под едно приятно забавле-
ние, може действително да
намери душевна храна.

Докато Атина и Рим слу-
шаха героическите трагедии
на техните изкусни поети, на-
родното чувство и гражданс-
ката добродетел правеха чест
на еленина, както и на рим-

лянина. Когато обаче бакхен-
ските комедии зеха да са за-
местят с разкошни представ-
ления, които нямат за цел
друго, освен да ласкаят страс-
тите и да запленяват сърца-
та, тяхната слава зела да пом-
рачава. Когато Корнейл и Ра-
син даваха храна на фран-
цушкий театър, народът във
Франца чувстваше сладостта
на хубавото, доброто и мо-
ралното и добиваше повече и
повече морална сила за на-
родно развитие; когато оба-
че поучителните комедии на
Молиера зеха да са заместят
със сладострастни представ-
ления и разкошни балети, мо-
ралът зе да губи своето бла-

готворително влияние между
народа и деморализацията по-
лека-лека по-свободен вход
на по-голям размер в народ-
ната маса.

При започетъка на народ-
ното развитие историческата
драма и карактеристическа-
та комедия би били в значи-
телна полза. Историческата
драма, като има за предмет
да изложи на сцена герои-
чески, благодетелни, народо-
полезни дела на някои исто-
рически личности, а най-паче
от народната история, освен
що запознава зрителите с тия
доблестни личности, служи
още да вдъхнува благородно
усещания, добродетелни по-
нятия, човеколюбиви стрем-
ления и да покаже още някои
слабости или заблуждения
както: несъгласие, раздори,
интриги какви погубителни
сетнини произвеждат във вре-
да на общото добро. А карак-
теристичната комедия, като

представя на живо образи от
слаби и смешни характери,
както: глупешки постъпки, не-
сумесани наемания, съзети
умове с хвърчащи идеи, фа-
натически предразсъдъци и
проч., има за морална цел да
поправи погрешките и недос-
татъците, вмъкнати в обще-
житието - на общо или на
частно, - като по един весел
и смешен начин оставя да
говори само поучението, кое-
то под образа на схема втъл-
пява най-добри впечатления.

Такъвато идея е била един-
ствена идея, що ма е подка-
нила да съставя някоя друга
исторически драми и ги из-
ложа на сцена пред сънарод-

ниците си в Браила, Букурещ
и Галац. Същата идея ма е
подканила да напиша и нас-
тоящата комедия "Кривораз-
браната цивилизация".

В лицето на доктора Мага-
риди исках да представя като
един апостол на мнимата ци-
вилизация, която запленява
слабите умове на девицата Ан-
ка и на майка и? Злата, слепи
подражатели на модите. Като
помощник негов е додадено ли-
цето Димитраки, Анкин брат,
превзет младеж, и с несвест-
ни мъдрувания. А в лицето на
Хаджи Коста, Анкин баща, е
представен противоположен
характер, който предвижда
злочестните сетнини на нераз-
браните глупави последовате-
ли на речената цивилизация.
Такъв второстепенен характер
искал съм да покажа и в лице-
то на баба Стойна, която иг-
рае главна комична роля. А в
лицето на Марийка мислил съм
да представя скромното бъл-

гарско момиче, което пази по-
чест към майка си и има ува-
жение към българщината. Ми-
тю и неговите другари Герги и
Пенчю, български младежи,
любители на питието, немалко
са увличат по проповедта на
Маргариди, който ги подканя
да презрат народните обичаи
и хора?, па да са учат на евро-
пейски. Митю, също влюбен в
лицето на Анка и подбуден от
завист и отмъщение на нейния
любовник Маргарида, става
най-сетне героят, който заед-
но с другарите си, още и Ди-
митракя и Злата, дошли вече
в съзнание, убива проповед-
ника на мнимата цивилизация,
който бе докарал до обезчес-

тение дома на Хаджи Коста. С
други думи, деморализацията,
която са раздава чрез буйна-
та несвестност на младежите
у един народ, може да са изго-
ни със свястната съзнателност
тоже на младежите.

Сполучил ли съм всичко
това, или не, остава на бла-
горазумното разсъждение на
знающата наша почтена пуб-
лика. Лаская са само да вяр-
вам, че тая ми пиеса, ако не
за друго, да послужи поне
като за повод в избирание
театрални представления,
които би послужили в полза
за предпазвание крехките
клончета на новоразцъхва-
ното наше народно дърво
срещу заразителната буй-
ност на злите ветрове, кои-
то завейват в едва пролет-
ното начало на народното ни
процветвание.

Букурещ,
23 май 1871
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Въведение на Пресвета
Богородица в храма или са-
мо краткото Въведение Бо-
городично, също понякога
само Въведение, е един от
най-големите християнски
празници, почитан е и от
двете основни християнски
деноминации - католицизъм
и източноправославие .
Празникът принадлежи към
числото на дванадесетте ве-
лики празника. Българска-
та православна църква и
Македонската православна
църква отбелязват празни-
ка всяка година на 21 но-
ември (Юлиански кален-
дар), в някои страни се от-
белязва на 4 декември по
нов стил. В този ден се по-
читат, както благочестиви-
те родители на Дева Мария
Йоаким и Ана, които я въ-
веждат на тригодишна въз-
раст в йерусалимския храм,
така и изпълнението на обе-
та им да посветят Мария на
Бог.

 Християнските книги
разказват за празника Въ-
ведение Богородично как на
този ден Йоаким и Ана съ-
бират своите роднини и
приятели и ни рисуват кар-
тината на млади девойки
със свещи в ръце, вървящи
пред светата Отроковица, а
след тях родителите, воде-
щи Девата до Йерусалимс-
кия храм. Първосвещеници-
те и служителите в храма
ги посрещат с пеене на све-
щени химни. Дева Мария
е поставена на първото стъ-
пало пред храмовия вход и

В епохата на гнусен либерализъм и сатанинска джендър идеология да си спомним,
че истинската любов и истинското семейство са само между мъж и жена!

за почуда на всички при-
състващи, неподдържана от
никого, тя се изкачила сво-
бодно по 15-те стъпала и се
спряла на най-горното.

Първосвещеник Захария
въвел пречистата Отрокови-
ца в Светая Светих, където
влизал веднъж в годината
само първосвещеникът.

Праведните родители
принесли дарове и жертви
на Бога и след това, като
получили благословение от

свещениците, се върнали с
роднините си в Назарет.

Дева Мария живеела при
храма. Там в отделни поме-
щения живеели млади де-
войки, посветени Богу, съ-
що така и вдовици, които
служели в храма, подобно
на пророчица Ана (Лука
2:36-38). Тук живеели също
странници и пришълци.
Към тях се присъединила и
св. Ана, майка на св. Бого-
родица, която овдовяла ско-

ро след въвеждане на пре-
чистата Дева в храма. Но
тя живяла кратко време със
своята дъщеря. Скоро след
мъжа си и тя починала.

Девата се възпитавала
под надзора на по-възрас-
тните благочестиви девой-
ки, познаващи Светото пи-
сание. Тя усърдно се труде-
ла, непрестанно се молела.
По такъв начин се готвела
за своето високо назначе-
ние. Църквата я нарича
"прекрасна зора", от която
изгряло Слънцето на прав-
дата.

Когато пречистата Дева
стигнала до възраст, на ко-
ято девиците, които се въз-
питавали при храма, обик-
новено се връщали в света
и се омъжвали, свещеници-
те поискали тя да постъпи
по същия начин. Но Ма-
рия им открила своето же-
лание - да посвети себе си
Богу и да не встъпва в брак.
Тогава те, по внушение от
Св. Дух, я сгодили за прес-
тарелия Йосиф, роднина на
нейните родители. Той ста-
нал покровител на Мария
и уважавал обета, който тя
дала пред Бога.

Най-ранното известие за
честването на празника е от
края на I век. Прави се въз-
поменателно тържество и
цялото християнство праз-
нува Въведение Богородич-
но.

Според православната
традиция Въведение Богоро-
дично слага началото на Ко-
ледните пости и се свързва

с настъпващата зима и
очакването на църковните
тържества около Рождество
Христово.

С решение на Светия
синод на Българската пра-
вославна църква от 1929 г.
празникът Въведение Бого-
родично в България се чес-
тва и като Ден на христи-
янското семейство и на пра-
вославната християнска уча-
ща се младеж.

Семейното ходене на
църква на този ден симво-
лизира влизането на триго-
дишната Мария в храма и
напомня на бащи и майки
за духовните им задължения
към децата. На този ден ро-
дителите или учителите во-
дят децата в църквата. Пред-
ставени на Бога, те ще рас-
тат благочестиво в послуша-
ние към родителите си и
чистота на нравите.

В българските традиции
Въведение Богородично се
е чествал в много ограни-
чен кръг - само с родители-
те и ония от децата им, ко-
ито не са встъпили в брак.
Всички те отивали заедно в
храма, за да измолят за се-
мейството си здраве и бла-
говоление. След това в до-
ма, събрани около огнище-
то, на чаша вино, топла пи-
та и вкусна гозба, чествали
- освен празника Въведение
Богородично - и здравата
връзка помежду си. Масата
оставяли неразтребена, за
да дойде Богородица през
нощта, да си хапне и да бла-
гослови дома.

Ìîëèòâà íà ðîäèòåëèòå
çà òåõíèòå äåöà

Господи Боже, Създателю на човека и небесни Отче!
Ти установи и благослови брака, като каза: "Растете и се множете, и пълнете

земята".
Ти благослови и нашия и ни даде чеда, за да засилиш радостта в дома ни.
Неизказано голяма е тая Твоя милост към нас, и ние смирените Твои раби от

сърце Ти благодарим.
Твое наследие са нашите деца, Господи, защото Ти си наш небесен Отец.
Затова усърдно Те молим, приеми ги под Твоята мощна закрила и ги пази

духом и телом като Твое достояние.
Дарувай им добро здраве, пази ги от болести и от всяка злополука, подкрепи

ги да растат незасегнати от изпитания, за да се радват на живота, който Ти
даваш.

Особено им дарувай Твоето свето благословение, за да бъдат предпазени от
внушенията и примките на злия и лъжлив свят.

Вдъхни им светия Твой Дух, та всякога да изпълняват Твоята воля и да се
поучават от Твоя закон.

Запази ги от грях, от всички греховни съблазни, от лоши другари и вредни
книги.

Дай им сили да растат в мъдрост, да напредват в добродетелност, да не
отслабва синовната им почит към Тебе, да се покоряват на нашите добри роди-
телски съвети и напътствия, да слушат с внимателни сърца всяка поука, която
разкрива Твоята света воля, да бъдат на светата Ти Църква предани изпълнителни
чеда.

Дай и на нас, Господи, да им бъдем с дела и думи наставници в истината и
доброто, учители в правата вяра от ранна още възраст.

На Тебе ги предоставяме, на Твоята доброта и милосърдие, на мощната Твоя
защита и помощ.

Приеми тях и нас, за да бъдем всякога Твои и с благодарни сърца непременно
да славословим Твоята безмерна благост и спасителния Твой промисъл. Амин!
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На 23 ноември братс-
ката Руска православна
църква почита един от
най-важните си светци -
Александър Невски.
Александър I Ярославич
Невски е велик княз на
Владимирско-Суздалското
княжество от 1252 до
1263 г. Обикновено е
смятан за една от най-
важните фигури на
средновековна Русия, а
изследователи като Лев
Гумильов разглеждат
управлението му като
начална точка на форми-
рането на руския етнос.

Александър Невски
провежда политика на
сближаване със Златната
орда и фаворизиране на
Източноправославната
църква в противовес на
европейското влияние.
Той нанася две тежки
поражения на католичес-
ките сили - на 15 юли
1240 г. срещу шведите в
битката при река Нева и
на 5 април 1242 г. срещу
тевтонците в битката на
Чудското езеро.

Александър Ярославич
е роден около 1220 г. в
Переславъл Залески,
център на владенията на
баща му Ярослав Всево-
лодович. През 1236 г.
той е избран от жителите
на Новгород за княз.

Едва 20-годишен
Александър Ярославич
ръководи военните дейст-
вия на Новгород срещу
Швеция в Шведско-
новгородските войни. На
15 юли 1240 г. с малка
армия той напада шведи-
те, които малко преди
това са дебаркирали при
вливането на река Ижора
в Нева.

Той удържа победа и
шведите се оттеглят, а

Александър получава

прозвището Невски.
Въпреки успеха си той

влиза в конфликт с
новгородските боляри и
скоро е прогонен от
града, като мястото му е
заето от брат му Андрей
Ярославич.

В началото на 1241 г.
Тевтонският орден предп-
риема настъпление към
Новгород и Александър
Невски отново е пови-
кан, за да оглави воен-
ните действия. На 5
април 1242 г. двете
армии се срещат върху
леда в битката на Чудс-
кото езеро и Александър
Невски отново удържа
победа.

Руската историогра-
фия традиционно прида-
ва голямо значение на

Неслучайно неговото име носи
патриаршеската катедрала
в сърцето на София

двете победи на Алексан-
дър Невски.

Те се превръщат
в символ на противо-

поставянето на Русия

на Западна Европа
и трябва да балансират
въздействието върху
националното самочувст-
вие на катастрофалните
поражения от Монголс-
ката империя няколко
години по-рано.

През 1247 г., след
смъртта на баща им,
Александър Невски и
брат му Андрей предпри-
емат пътуване до столи-
цата на Монголската
империя, чийто васал е
Владимирско-Суздалското
княжество. Великият хан
в Каракорум определя
Андрей за наследник на
Ярослав.

През 1251 г. Алексан-
дър Невски изпраща
пратеници в Норвегия,
които сключват договор.
Малко по-късно той
отива в Сарай, столица-
та на Златната орда, и
обвинява Андрей, че си
присвоява част от данъ-
ците, дължими на Орда-
та. През 1252 г. Бату хан
изпраща наказателна
експедиция, която нанася
поражение на Андрей
при Переславъл и Алек-

сандър става велик княз
във Владимир. През 1256
г. той ръководи лично
военна кампания срещу
шведите в днешна Фин-
ландия, а през 1259 г.
потушава въстание в
Новгород.

През цялото си управ-
ление Александър Невски

се стреми да поддържа
добри отношения със
Златната орда, като дори
принуждава жителите на
Новгород да започнат да
плащат данък на монго-
лите. Тази политика
получава различни обяс-
нения в историография-
та. Според някои изсле-
дователи той прави това,
за да предпази страната
от нови опустошителни
нашествия. Като негови
успехи са сочени осво-
бождаването на Правос-
лавната църква от данъци
към монголите и издейст-
ването на неучастие на
руски войски във водени-
те от тях войни. Други
автори твърдят, че той
смята заплахата от
католицизма за по-силна
и предпочита религиозна-
та толерантност на мон-
голите. Според по-кри-
тичните изследователи
той поддържа васалните
отношения като гаранция
за собствената си власт в
страната.

Александър Невски
умира през 1263 г. в
Городец при завръщането
си от поредното посеще-
ние в Сарай. Той е
погребан в столицата
Владимир и е канонизи-
ран от Руската правос-
лавна църква през 1547
г. Празникът му е на 23
ноември.

В края на 13-и век е

съставена хрониката

"Житие на Александър
Невски"

("Житие Александра
Невского"), която го

описва като идеалния
княз воин и защитник на
Русия. По заповед на
Петър I останките му са
пренесени в манастира
"Александър Невски" в
Санкт Петербург, където
се намират и днес.

На 21 май 1725 г.
императрица Екатерина I
създава ордена "Алексан-
дър Невски" като едно от
най-високите руски
военни отличия. Премах-
нат след Руската револю-
ция от 1917 г., на 29
юли 1942 г., по време на
Втората световна война,
орденът е възстановен в
Съветския съюз, за да
поднови спомена за
войните на Александър
срещу германците.

През 1938 година
комунистическият режим
финансира високобюдже-
тен пропаганден филм с
антигерманска и антика-
толическа насоченост,
режисиран от Дмитрий
Василиев и международ-
но известния Сергей
Айзенщайн - "Алексан-
дър Невски" има голям
успех сред публиката, но
е спрян от прожекции
след сключването на
пакта "Рибентроп-Моло-
тов" през август 1939
година, за да се върне
по екраните след начало-
то на съветско-германс-
ката война две години
по-късно. Музиката за
филма е написана от
Сергей Прокофиев, който
по-късно я преработва в
концертна кантата.

От "Уикипедия"
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Край Шумен се издига внушителният паметник

"Създатели на българската държава"
Монументът е разположен в

най-високата част на Дунавската
равнина - Шуменското плато - на
500 метра н. в. и се извисява
над град Шумен.

С разпореждане № 23 от 14
март 1977 г. на бюрото на Ми-
нистерския съвет е взето реше-
ние за изграждане на паметник,
посветен на предстоящата 1300-
годишнина от образуването на
Първата българска държава. За
целта през май 1978 г. се обявя-
ват идейното задание, наградите
и съставът на журито, което да
определи кое от кандидатстващите
сдружения да изгради планира-
ния монумент. Конкурсът преми-
нава на два етапа. В първия взе-
мат участие 15 колектива. 17-
членното жури, председателства-
но от зам.-председателя на Ко-
митета за култура проф. арх. Пе-
йо Бербенлиев, отсява проектите
и до втория етап се допускат пет
от тях.

Премираният проект в първия
и втория тур на конкурса за Па-
метник 1300 години България в
Шумен е дело на авторски ко-
лектив в състав: арх. Благой Ата-
насов, скулптурите Крум Дамянов,
и Иван Славов, инж. Владимир
Стамов.

Впоследствие в процеса на ра-
ботата към колектива са включе-
ни арх. Анета Каменова - Булант,
като съавтор на подхода към па-
метника, арх. Георги Гечев за раз-
работване на работния проект на
паметника, художниците Симеон
Венов и Владислав Паскалев, инж.
Преслав Хаджов и инж. Алексан-
дър Василев.

През студените есенно-зимни
дни на 1979 - 1980 г. се правят
1000 сондажа за взривяване на
скалните маси. При един от тях,
на 31 януари 1979 г., там, къде-
то сега се извисява Симеоновата
композиция, е вградена капсула
със завет към идните поколения.
Тържеството по този повод за-
почва с камбанен звън. Текстът
на завета е прочетен от Богомил
Симеонов.

Мемориалът пресъздава важ-
ни моменти от българската исто-
рия от VII до Х в. Изграден е от 8
бетонни тела, оформящи две по-
лузали.

позицията е фигурата на хан Крум
(803 - 814 г.), който е първият
български стратег и законодател.
Надписите около неговата фигура
разказват как през 813 г. дости-
га до вратите на Константинопол
и демонстрира силата си, като из-
вършва ритуално жертвоприноше-
ние пред очите на смутените ви-
зантийци. С поглед към ръцете,
показващ ограничение, Крум каз-
ва: "От тук до тук - извън тези
рамки е непозволено и наказуе-
мо". Вдясно е поставена скулпту-
рата на хан Омуртаг (814 - 831
г.), известен като строител и фи-

ма централно място, тъй като
той превръща България в една
от най-великите европейски дър-
жави по време на управлението
си от 893 до 927 г. и успява да
увеличи българската територия
до три морета: Черно, Егейско и
Адриатическо море. България е
в небивал икономически култу-
рен и духовен разцвет и този
период от историята й е извес-
тен като "Златен век" за бъл-
гарската държава. Високо вдиг-
натата лява ръка на Симеон е
символ на държавната власт, а
дясната му служи за опора и

неслучайно от тази страна се
намират неговите книжовници.
Под него са поставени боляри-
те, които са му помогнали да
стигне до важни държавни ре-
шения. В залата "Златният век"
освен фигурата на Симеон са и
тези на Климент, Наум и Ангела-
рий, боляри и воини. Мозайката
триптих срещу композицията на
Симеон е дело на Симеон Венов
и Владислав Паскалев. Всяко от
телата, на които са монтирани
мозайките, е под различен ъгъл
- 450, 600 и 900. Композицията
трябва да представя идеята за
постъпателното развитие на дър-
жавата.

Мозайките са изпълнени от
два равностойни елемента: фигу-
рите са съчетани в горната си
част с доминираща над тях шриф-
това композиция. В първото пано
е представена руническата пис-
меност, "чертите и резките", из-
ползвани от прабългарите, сред
които се отличава знакът на Тан-
гра. При второто пано е изобра-
зена глаголицата, а на третото па-
но кирилицата.

Войните в първото пано, "По-
бедителите", с акламации привет-
стват хана, облечен в пурпурна
ризница.

Лицата на фигурите, изобра-
зени във второто пано, имат не-
радостно изражение. Така се де-
монстрира, че приемането на хрис-
тиянството не е минало без съп-
ротива.

Третото пано пресъздава бра-
тята Кирил и Методий, техните
ученици Наум, Климент, Ангеларий,
Сава и Горазд, както и книжов-
ниците и строителите на Симео-
новия "Златен век".

Мозайките са изпълнени от 12
художници в София. Техниката на
изработване е следната: камъче-
тата са поставяни в тави с леяр-
ска пръст. Фигурите са изпълне-
ни в позитив, залети са с лепило
и върху него е поставен плат. След
транспортирането им до Домост-
роителен комбинат в Шумен са
обърнати и залети с бял цимент
и армиран бетон. Преди започва-
не на монтирането им на бетон-
ните тела платът е свален. Мон-
тирането и изливането на телата
се извършва паралелно.

Преобладават естествени ка-
мъни, съчетани с изкуствен смалт
- златен, сребърен, червен и че-
рен.

Увенчаващият композицията
знак на лъва е разположен на
52 м височина. Тежи 1000 тона и
е изпълнен от 2000 елемента по-
тъмен гранит. Зад опашката му
има стилизирана пеперуда. В ази-
атската култура тя е символ на
дълголетието. Замисълът е, че
както тя преминава през различ-
ни метаморфози, така и в разви-
тието си България преживява въз-
ходи и падения през съществува-
нето си.

Връзката между град Шумен
и монумента се извършва по
1300 стъпала, осветени през
нощта от високи спираловидни
тела. На различни по дължина
разстояния са оформени трина-
десет площадки. Алеята започ-
ваща от сградата на Драмати-
чния театър "Васил Друмев" с
четири грифона, изпълнени от
Иван Радев, и е разделена на
три части. Първата се състои от
тринадесет водни каскади, дело
на арх. Борис Камиларов и за-
вършва в подножието на плато-
то. Втората част, по-тясна и по-
стръмна от първата, има осем
отклонения с места за отдих и
зелени площи. Третата част, ко-
ято е най-къса, започва от ка-
фе "Панорама" и завършва до
фигурата на Аспарух. По среда-
та й се извисява мраморна ко-
лона от старопрестолния Вели-
ки Преслав.

Паметникът е достъпен за
посетители по всяко време. При
лошо време и през зимния пе-
риод посетителите могат да по-
лучат информация в залата на
Информационния център към ме-
мориала. От 2008 г. там е раз-
положена експозиция "Монумен-
талното българско изкуство през
последните десетилетия на ХХ
в.", в която могат да се видят
архивни снимки от конкурса,
строителството на паметника и
други паметници от този пери-
од. Интерактивно устройство
възпроизвежда момента на по-
лагане на капсулата със "Заве-
та към поколенията" в основите
на паметника.

В композицията се намират
фигури на българските владетели
Аспарух, Тервел, Крум, Омуртаг, Бо-
рис I и Симеон I.

Най-голямата скулптура е пос-
ветена на създателя на българс-
ката държава - хан Аспарух (на
кон), който забива меча си в зе-
мята и изрича думите: "Тук ще
бъде България! - под това небе,
на тази земя".

На 18 метра височина до не-
го са статуите на Тервел, Крум и
Омуртаг - владетелите, които ут-
върждават българската държава,
а около тях са изобразени откъ-
си от стари византийски хроники.
Хан Тервел (701 - 721 г.) е пър-
вият български дипломат. През
705 г. спасява Константинопол да
не бъде превзет от арабите и по-
мага на византийския император
Юстиниан II да си върне престо-
ла. За тази заслуга получава тит-
лата кесар - втора след импера-
торската, и областта Загоре в Се-
верна Тракия. В средата на ком-

лософ. Той успява да осигури на
българския народ 30-годишен ми-
рен договор с Византия от 815 г.
Изсечените думи на Омуртаг в га-
лерията: "Човек дори и добре да
живее, умира и друг се ражда и
нека роденият по-късно, като ви-
ди тази писмена, да си спомни
за този, който ги е направил", са
широко известни и цитирани и до
днес.

Следващата статуя е на княз
Борис I, който има историческа
заслуга във въвеждането на хрис-
тиянската вяра в България още
през 864 г. Така България се при-
общава към "византийското се-
мейство на народите", в което
българският владетел е считан за
духовен син на византийския ва-
силевс. Фигурата на княз Борис
е приведена, устремена напред,
като че ли се взира в далечина-
та, за да открие правилния път
за своя народ.

В залата "Златният век"
скулптурата на цар Симеон зае-
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Ако някой бе казал, че
следизборните дни ще
бъдат по-драматични от
самия местен вот, едва
ли щеше да срещне вяра.
Но точно това се случва.
Истински огън се стовар-
ва върху българите сега,
но той не е следствие от
заблуждаващите халосни
стрелби между ГЕРБ и
"Демократична България".
Той е прицелен в хората,
в парите и оцеляването
им. Ако бяхме нормална
държава, площадите на
мига щяха да се напъл-
нят. Но не срещу проку-
рора Гешев. Щяха да
протестират срещу Бори-
сов. Падне ли той, шан-
сът за реформа в право-
съдието е много по-голям.

Днес се навършват
точно 12 дни от балота-
жите. Ето какво се случи
през тези 12 мига на
следизборен мор, ако
условно разхвърлим
злощастните новини ден
по ден:

Ден първи, болничният
е окастрен. Няма да се
плащат стартовите часове
при болест.

Ден втори, пенсионна-
та система гърми, стълбо-
вете й се чупят, пари
изгарят.

Ден трети, Владислав
Горанов призовава общи-
ните да вдигат данъци. На
четвъртия той действа
мащабно - подписва
тайно споразумение с
други държави за авиаци-
онен данък.

Следва ден на майсто-
ра, тоест на Боил Банов -
ВКС постановява загуба
на 750 000 лв. неустойка
за ларгото.

Шестият и седмият ден
са почивни, касите не
работят. Но отдел "Личен
състав" е във вихъра си -
Дани Каназирева безс-
рамно е назначена за
областен управител на
Пловдив, а на Сотир
Цацаров му се търси
трудоустрояване в
КПКОНПИ.

Понеделник, тоест ден
осми, 220 млн. лв. поемат
към морската акватория и
пристанището на Доган.

Вторник - Росен Же-
лязков съобщава, че
затъващото БДЖ няма да
изплува поне до 2024 г. В
сряда колежката му
Марияна Николова заявя-
ва, че ще се облекчават
правилата спрямо работ-
ници от трети страни - ще
се подбива и без това
евтиният трудов пазар у
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част от предстоящото
дране на кожи идва по
линия на бюджет 2020.
Далновидно Горанов
изчака, оповестява наме-
ренията в последния
момент. Но две неща са
интересни - интензитетът
на погрома и че няма кой
да поведе хората. Но кой
да ги поведе? Синдикати-
те? Как да стане, след
като лидерите им са в
бордове на дружества,
покровителствани от
държавата.

Местните избори
просто са били бент,
след който ГЕРБ смята
да удави и без това
набълбученото
изоставено племе.

Текущият програмен
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нас. На 11-ия и 12-ия ден
няма разтърсващи новини,
всичко е старо - Иван
Гешев става главен проку-
рор, а милиони продължа-
ват да изтичат на граница-
та към фирма, дезинфек-
цираща вместо БАБХ.

Утре е ден тринадесе-
ти, какво ли предстои?
Знае се какво на 14-ия -
воден режим в Перник,
скъпо наследство от ГЕРБ
за червения кмет.

Обективността изисква
да се отчетат и две добри
намерения все пак -
вдигането на минимална-
та пенсия на 250 лв. и
продължаващото увеличе-
ние на учителските запла-
ти. Но са трохи на фона
на вакханалията.

Дори само случващото
се в пенсионната система
ако вземем, налице е

неимоверен скандал,
който изисква
не просто Борисов
да падне, но и да
преосмислим
целия преход.

Много умуваме около
него тези дни, нали? И
какво толкова умуваме,
след като имаме мозък,
колкото да ни грабят?!
Като истински бащица
Борисов вероятно ще
спре някои от ударите
върху хората. И според
традицията 90% от обсъж-
даното ще се случи, а с
другите 10% той ще
сложи венец на загрижен
за нацията син на Тато.

Следизборната сеч не
е изненадваща, местният
вот задържаше секирата
във въздуха. По-голяма

период на ЕС приключва,
за следващия е рано,
индустрията е в рецесия,
икономиката не произ-
вежда. ГЕРБ няма откъде
да взема пари, освен от
гърба на българина -
затова е целият погром.
Както и поради факта, че
следва все така да се
захранват обръчите от
фирми.

След изборите се
случи още нещо знамена-
телно. Новият американс-
ки посланик Херо Муста-
фа се качи в джипа на
Борисов и стана част от
рекламния му разгул.

На слизане той така я
прегърна, че камерите
почти запечатаха наси-
лие. "Гушкането" на Бори-
сов е най-коментираната
тема доста дни, макар
същността на проявата е
друга - не той, а Мустафа
го гушка. Появата на
посланичката там бе с
единствената цел да
покаже, че САЩ продъл-
жават да стоят зад него.
Каквото и да прави той
във вътрешен план,
очевидно във външен,
където са интересите на
американците, е изпълни-
телен.

Янките са доволни.
И именно приютен
в скута на Мустафа,
Борисов има сили
да твори поразиите,
които виждаме.

Не от българите, а от
САЩ зависи властта на
Борисов и ГЕРБ. А ако
някой мислител си е
въобразил, че в държава
от НАТО и ЕС Путин има
решаващата дума, значи
е умен и красив гражда-
нин на България. С една
особеност - първото
определение от "умен и
красив" е толкова вярно,
колкото че Бойко Бори-
сов е гражданин за
европейско развитие.

Чужда анализаторска
агенция прогнозира наско-
ро предсрочни избори
през 2020 г. Като нищо
Борисов ще ги предизви-
ка отново и ще спечели.
Когато дереш кожата на
човек, той се разделя не
само с нея, но и с разсъ-
дък, инстинкти, чувства.
Превръща се просто в
тяло за употреба.

Искрен ВЪЛЧЕВ
От "Гласове"

(Със съкращения)
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Êèíîìàíèÿ ðàäâà öåíèòåëèòå ñ
äîêóìåíòàëíè ôèëìè çà Àíäðåé
Òàðêîâñêè è Ôåëèíè

Какво е вдъхновявало
големия режисьор Андрей
Тарковски? Какво е
преживявал и какво е
искал да постигне в
общуването си със свои-
те зрители? Отговор на
тези въпроси ще даде
документалният филм
"Андрей Тарковски. Кино-
то като молитва" на  24
ноември от 16.15 ч.

Режисьор е синът на
Тарковски - Андрей А.
Тарковски. В рамките на
тазгодишната Киномания
в рубриката "Киното и
неговата история" в кино
"Люмиер Лидл" показаха
и още един документален
филм за друг световно
признат кинорежисьор -
Федерико Фелини. Про-
жекцията на "Фелини без
край" бе на 17 ноември.

Ñâèäåòåëñòâà çà ïàìåòíàòà áèòêà íà íàðîäèòå

Тодор КОРУЕВ
От половинчатото изучаване

на историята помним името Вла-
дислав Варненчик, който героич-
но загива под стените на Вар-
ненската крепост. Но познания-
та ни защо и какво дири полско-
унгарският крал Владислав ІІІ Яге-
ло тук на Балканите  са доста
непълни.  Макар че би трябвало
в историческата памет на бълга-
рите, поляците, унгарците и на
много други европейски народи
кралят заедно с унгарския пъл-
ководец Янош Хуниади  да са
трайно запечатани като борци
срещу османо-турската експан-
зия на Балканите и в Европа. И
ето че един сборник със загла-
вие "Извори за кръстоносните по-
ходи от 1443-1444 година в бъл-
гарските земи", издаден от изда-
телство "Захарий Стоянов",  за-
пълва празнотите  в знанията ни
за  събитията  с кръстоносните
походи от тези години, възглавя-
вани от двамата герои. В сбор-
ника  в превод са представени
най-разнообразни и твърде ин-
тересни извори (документи, пис-
ма, исторически съчинения, сти-
хотворни творби и др.). Подбо-
рът, съставителстово, редакция-
та и коментарът са на големия
наш историк медиаевист акад.
Васил Гюзелев, чиято максима е
"Където има извори, има исто-
рия!"  Въпреки че масовите зна-
ния за тия кърстоносни походи и
за Варненската битка да са ос-
къдни, тези събития са били мно-
кократно на вниманието на бъл-
гарските историци.  Неслучайно
акад. Гюзелев посвещава тази
книга на двама свои колеги - ра-
но изтръгнати от живота - проф.
Бистра Цветкова, за която пише:

"Ну, погоди" се завръща

:

Íàêðàòêî

"Поставих си за цел да
отведа зрителите обрат-
но до изворите на режи-
сьорската мисъл и да
споделя емоцията от
срещата с великия тво-
рец, великата личност и
водач в живота, какъвто
беше моят баща", споде-
ля Андрей А. Тарковски.
Освен че зрителите ще
надникнат зад кулисите
на творчеството на
Тарковки, те ще могат да
чуят и неизползвани
досега записи на поеми-
те на Арсений Тарковски
- един от великите руски
поети на 20-и в. и баща
на режисьора.

 "Фелини без край"
изследва огромния архив
на италианската общест-
вена телевизия RAI.
Филмът е ценен и с

оригиналните свидетелст-
ва на хора, работили с
маестрото. Започвайки
от запознанството си с
Фелини в Римини, Еудже-

Òåîäîð Óøåâ ïîëó÷è
íàãðàäàòà íà ÍÄÊ
çà ïðèíîñ êúì
áúëãàðñêàòà
êóëòóðà

Столич-
на община
му връчи
Грамота за
принос, по-
пуляризи-
ране, опаз-
ване и раз-
витие на
културата в

нио Капучо продължава
с нови открития за "тай-
ния свят" на Фелини,
който никога не остава
напълно разкрит. ç

Àêàä. Âàñèë Ãþçåëåâ å ñúáðàë â ñáîðíèê äîêóìåíòè, àíàëè, õðîíèêà è ïîåìè çà
ïîõîäèòå íà Âëàäèñëàâ Âàðíåí÷èê

Êèíîìàíèÿ ðàäâà öåíèòåëèòå ñ
äîêóìåíòàëíè ôèëìè çà Àíäðåé
Òàðêîâñêè è Ôåëèíè

Истинска легенда в киното - Андрей Тарковски

"Нейните изследвания сякаш бя-
ха своеобразни жертвоприноше-
ния  пред олтара на Родината", и
доц. Христо Коларов - "талант-
лив историк и прекрасен човек
с детски чиста душа" - и двамата
с голям принос в изследването
на "паметната битка на народи-
те". Напоследък в чужбина изли-
зат книги за тези събития по бъл-
гарските земи, но акцентът в тях
е върху османските автори. Акад.
Васил Гюзелев прави ясно разг-
раничение на различните не са-
мо по жанр, но и по съдържание
и значимост извори. На преден
план са представени документал-
ните и епистолографските памет-
ници, а подир тях наративните
исторически съчинения и стихот-
ворни творби.

Първата част на сборника е с
актове и писма, най-често адре-
сирани до кардинали със  сведе-
ния за развоя на конфликта меж-
ду крал Владислав и турците.  Но
тук е и манифестът на  краля за
обявяване на поход срещу турци-
те от 4 януари 1444 г., в което се
казва: "Ние, Владимир, по Божия
милост крал на Унгария, Полша,
Далмация, Хърватско и др., велик
княз на Литва и наследник на Ра-
сия. Известие до всички. По-ра-
но на общото събрание на пре-
латите, бароните и благородни-
ците на това наше кралство Унга-
рия, наскоро състояло се в Буда
в чест на всемогъщия Бог и за
защита и увеличаване на христи-
янската вяра и за доброто на ця-
лата католическа църква и осо-
бено за освобождение на това на-
ше кралство и околните земи, ко-
ито самите турци в много пред-
ходни години нападаха най-жес-
токо и не престават и сега да на-

падат, наредихме, утвърдихме и
постановихме с единодушна воля
и съгласие на цялото гореказано
събрание, да заминем лично и с
нас да поведем това лято или го-
дина мощна армия към земите на
Гърция и Романия и с Божията по-
мощ, с всичките ни сили, да ра-
ботим за унищожаването на без-
божните турци".

Втората част на книгата е с
исторически съчинения (анали,
хроники, истории, животописи, за-
писки, бележки). Според акад. Гю-
зелев най-голямо значение за ре-
конструкцията на събитията, свър-
зани с двата похода, имат трудо-
вете на трима историци от ХV век
- полякът Ян Длугош и италиан-
ците Филип Буонакорси Калимах
и Антонио Бонфини. От "аналите"
на Длугош научаваме как подгот-
вя военната си експедиция крал
Владислав, как реагира, когато
разбира, че Георги, деспотът на
Рашка, и войводата Янош Хуния-
ди са сключили мир със султан
Мурад ІІ, без да се допитат до
него, какво се е случило на  сре-

щата на краля  в Никопол с вой-
водата на Траналпийска Влахия
Влад, който се нарича и Дракула,
та той поискал прошка, загдето
бил влязъл в отделен съюз с тур-
ците и додал към войската на кра-
ля 4000 власи, но го съветва да
не тръгва срещу турците със сла-
ба войска. По-нататък е описан
на превземането на крепостите
по българските земи, за да се
стигне до битката във Варна и ге-
роичната смърт на краля в сра-
жение, в което 80 000 души оти-
ват в Райските градини или Ада
според Длугош.

Третата част е "Стихотворни
творби (поеми, плачове, епита-
фии). Ето как се нарича поетич-
ното творение на Михаел Бехайм
"Тук тази поема разказва за крал
Владислав, краля на Унгария, как
той воюва срещу турците".  А "Плач
за смъртта на краля на Полша"
от галицийския поет Николай Пет-
шахер: "Оплаквайте ме, небеса,
всичко живо на света да ме жа-
ли". В края на книгата са публи-
кувани две изследвания на акад.
Гюзелев за българското участие
в двата похода, които свидетелс-
тват според него, че стремежът
на българския народ за постига-
не на политическо освобождение
е бил жив, но експлоатацията му
от чужди политически сили с
користни цели е водила до про-
ливането на много невинна кръв.
И съвсем в края на книгата авто-
рът ни напомня, че като че ли е
дошло времето бронзовият лик на
Владислав Варненчик да украси
Варна.

Премиерата на книгата "Из-
вори за кръстоносните походи от
1443-1944 година в българските
земи" ще се състои  на днес
(вторник) от 18 ч. в Големия са-
лон на БАН.

Първият епизод ще бъде
излъчен през лятото на
2020 г. Мнозина от нас
помнят руския анимацио-
нен филм. И до днес
гледаме епизодите с
голямо удоволствие.
Сега легендарният детски
рисуван сериал "Ну,
погоди!" се завръща на
малкия екран с 26 нови
епизода. Филмовото
студио "Союзмульт-
фильм" снима нова
поредица в чест на
50-ата годишнина от
създаването на анимаци-
онния герой.

Джона Кинг ще играе
в "Малката русалка"
Актьорът Джона Кинг ще
изпълни ролята на принц
Ерик в игралната версия
на филма "Малката
русалка". Той e бил
избран, след като ce e
явил на два кастинга за
ролята. Те ca били
наблюдавани лично от
режисьора Роб Маршал.
Преди за нея беше
спряган Хари Стайлс. Той
обаче отказа да влезе в
образа. Хали Бейли ще
изиграе Ариел в предсто-
ящия филм.

София. В зала 1 на НДК зрите-
лите на Киномания станаха сви-
детели на две премиери в една
вечер, озаглавена "Нарисувай
ми тъга" - музикално-визуален
спектакъл на Токийския универ-
ситет. Също и "Четирите годиш-
ни времена" в изпълнение на
Куарто кватрет и художествени
картини на четирите сезона, на-
рисувани от четирима различ-
ни художници. Впечатли българ-
ската премиера на филма на
Теодор Ушев "Физика на тъга-
та" по романа на Георги Госпо-
динов. Един от най-успешните
визуални артисти на България -
Теодор Ушев получи Наградата
на НДК за принос към българс-
ката култура - статуетката "Въз-
раждане", реплика на едноимен-
ната статуя на художника Ди-
митър Бойков, в Централното
фоайе на НДК. ç
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В Каталуния започна
съдебно дело срещу
регионалния премиер
сепаратист Ким Тора,
обвинен в неподчинение
заради отказа си да свали
сепаратистки символи от
държавни сгради, предаде
АФП.

Прокуратурата иска
Тора 20 месеца да не
може да заема избираема
длъжност, което би му
попречило да остане
ръководител на изпълни-
телната власт на богатата
испанска североизточна
област. Деянията, за които
е съден Тора, са от март.
Тогава испанската избира-
телна комисия му беше
наредила да свали сепара-
тистки символи от държав-
ните сгради в областта, за
да гарантира институцион-
ната неутралност по време
на кампанията за парла-
ментарните избори от края
на април.

В един от случаите
става дума за окачен на
сградата на каталунското
правителство транспарант
с надпис "Свобода за
политическите затворници

Ïðîó÷âàíå: Èìà ñïàä â ïîäêðåïàòà
çà íåçàâèñèìîñò íà îáëàñòòà ñðåä
ìåñòíîòî íàñåëåíèå

Íàêðàòêî

:
Демонстранти се събират на

продължаващите антиправителст-
вени протести в Багдад. Демонс-
транти са предизвикали затваря-

нето на централната банка.
Властите в Басра съобщиха, че

протестиращи горят автомобилни
гуми, блокират шосета, водещи
към Ум Каср, търговско приста-

нище, през което минава по-
голямата част от вноса на стоки

за Ирак. Двама протестиращи
бяха ранени, след като силите

за сигурност използваха
сълзотворен газ в подновените

сблъсъци с демонстрантите,
които са на улицата от седмици.
Те негодуват срещу ширещата се

корупция в администрацията,
лошите обществени услуги и

безработицата.

"Ðîñòåõ" å ãîòîâà äà äîñòàâÿ íà Òóðöèÿ
íå ñàìî èçòðåáèòåëè Ñó-35, íî è Ñó-57

Русия е готова да дос-
тави на Турция както изт-
ребители от 4-то поколе-
ние Су-35, така и изтреби-
тели от 5-о поколение
Су-57, каза пред журналис-
ти ръководителят на рус-
ката компания "Ростех"
Сергей Чемезов на авио-
салона Dubai Airshow 2019,
съобщи ТАСС.

"Ние сме направили на-
шите предложения на Тур-
ция, предложихме им Су-
35. Те още обмислят. Кога-

Снимки Пресфото БТА
и Интернет

то вземат решение, ние
сме готови за продажба,
а индустрията е готова да
произведе и Су -57 ,  и
Су-35", каза Чемезов.

Су-35 е руски многоце-
леви свръхманеврен изтре-
бител от поколение 4++,
снабден с бордна радиоло-
кационна станция с фази-
рана антенна решетка, как-
то и двигатели с управле-
ние на вектора на тягата.

Изтребителят от 5-о по-
коление Су-57 е предназ-

Русия
вчера предаде на Украйна
трите плавателни съда,
задържани миналата година
в Керченския проток. Става
дума за двата блиндирани
катера "Бердянск" и
"Никопол" и влекача "Яни
Капу".

Кремъл
потвърди, че руският
президент Владимир Путин
ще вземе участие в
четиристранна среща на
върха в Париж на 9
декември в опит за слагане
на край на конфликта в
Източна Украйна. Елисейс-
кият дворец съобщи в
петък, че в срещата ще
участват лидерите на
Франция, Германия, Русия и
Украйна, но до вчера
Кремъл не бе потвърдил
официално.

Сръбският президент
Александър Вучич бе
изписан от Военномедицинс-
ката академия, където
постъпи в петък на лечение
със сърдечносъдови
проблеми. Състоянието му e
стабилно. Вучич бе приет в
петък на лечение със
cериозни оплаквания и бе
държан 2 дни на системи.
Според министъра на
здравеопазването Златибор
Лончар животът му e бил в
опасност, но благодарение
на незабавно предприетите
мерки състоянието му ce e
стабилизирало.

Първият в Китай
детектив за изгубени
домашни любимци ползва
най-усъвършенствани
технологии в работата си. В
Китай има над 90 млн.
кучета и котки. 1/3 от тях
обаче изчезват и едва 15-
20 процента от кучетата и 2
процента от котките намират
обратния път към дома.
Тогава се намесва Сун
Цзинжун. Той прибягва в
работата си до различни
устройства - инфрачервен
детектор, ендоскоп и апарат
като използваните за
откриване на оцелели сред
руините на сграда след
земетресение. Всеки поет от
фирмата му ангажимент
струва 8000 юана (1000
евро). Цзинжун увери, че е
върнал около 1000 животни
на собствениците им,
откакто е основал фирмата
си в Шанхай преди 7
години.

Каталунският
регионален
премиер
сепаратист
Ким Тора се
яви във
Висшия съд
на Каталуния
вчера. Той е
обвинен в
неподчинение
заради
отказа си да
свали
сепаратистки
символи от
държавни
сгради.

Руският многоцелеви изтребител (Сухой) Су-57 беше демонстриран
в Турция за пръв път на "Технофест 2019", който се състоя в

Истанбул от 17 до 22 септември. Су-57 пристигна на международ-
ното летище "Кемал Ататюрк".

Êàòàëóíñêèÿò ñåïàðàòèñòêè ïðåìèåð
Êèì Òîðà å íà ñúä çà íåïîä÷èíåíèå

начен за унищожаване на
всички видове въздушни,
наземни и водни цели. Той
има свръхзвукова край-
церска скорост, вградено
в корпуса въоръжение, ра-
диопоглъщащо покритие
(технология "стелт") и най-
модерно бордно оборудва-
не.

Авиосалонът  Duba i
Airshow 2019 се провежда
от 17 до 21 ноември в Ду-
бай, Обединени арабски
емирства. ç

и изгнаниците" с жълта
лента. Жълтата лента се
използва от сепаратистите
при исканията им за
освобождаване на държа-
ни в затвора техни ръко-
водители.

След като на два пъти
пренебрегна поставения от
избирателния орган краен
срок, каталунското прави-
телство предизвика влас-
тите, като покри транспа-
ранта с друг подобен
транспарант, но с бяла
лента с червена черта
вместо жълта лента. В
крайна сметка Тора отстъ-
пи и махна транспаранта,
преди да се е намесила
полицията.

Подкрепата за незави-
симост на Каталуния от
Испания сред местното
население е спаднала до
41,9 %, а поддръжниците
на оставането в състава
на Испания леко са се
увеличили до 48,8 %, сочи
публикувано вчера допит-
ване на каталунски инсти-
тут.

Последното подобно
допитване от юли показва-
ше, че 44 % от анкетира-

ните искат независимост,
а 48,3 % са против. Допит-
ването е извършено сред
1315 местни жители с
испанско гражданство
между 16 септември и 7
октомври, т. е. преди
присъдите затвор на 9

сепаратистки лидери на 14
октомври за ролята им в
опита за отцепване на
Каталуния през 2017 г.
Тази присъда предизвика
множество протести,
някои от които прераснаха
в насилие. ç
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Нито един представител
на опозицията в Беларус
не влиза в състава на
долната камара на парла-
мента, излъчен на избори-
те в неделя, предаде ТАСС,
като се позова на Цент-
ралната избирателна
комисия.

На сайта на комисията
са качени имената на
избраните депутати и
тяхната политическа
принадлежност. Всички те
са от партии и организа-
ции, подкрепящи властта,
или са работили досега в
държавната администра-
ция.

Сред новоизбраните

Идеи, насочени към бъ-
дещето на турското земе-
делие, се обсъждат на за-
седанието на Съвет по зе-
меделието и горите, което
беше открито в понедел-
ник в Истанбул, съобщават
вестниците "Миллиет" и
"Йени шафак". Заседание-
то ще продължи до сряда.

Изданията уточняват, че
това ще бъде трето досега
заседание на Съвета по
земеделието и горите, кой-
то е заседавал преди то-
ва през 1999 и 2004 г.

Сред обсъжданите теми
ще бъдат развитието на

Áúäåùåòî íà òóðñêîòî çåìåäåëèå
îáñúæäàò íà ôîðóì â Èñòàíáóë

Китай изпрати в неделя първия си самолетоносач - "Ляонин", с придружаващи военни кораби в Южнокитайс-
ко море за участие в учения. Вторият китайски самолетоносач, който още не е влязъл официално във

въоръжение, също мина през Тайванския проток. Според китайските ВМС той изпълнява "научноизследова-
телски тестове и рутинни тренировки".

Снимки Пресфото БТА и Интернет

Ëóêàøåíêî ùå ñå êàíäèäàòèðà çà íîâ
ïðåçèäåíòñêè ìàíäàò äîãîäèíà

Турският министър на земеделието и горите Бекир Пакдемирли заяви,
че сред темите, които ще обсъждат в Истанбул, е нашествието в

Средиземно море на отровната риба балон. Рибата съдържа отровата
тетродоксин, която се използва за производство на лекарства срещу

рак, като 1 г от тази отрова струва около 1 млн. евро.

Беларуският президент
Александър Лукашенко
заяви в Минск след
изборите в неделя:
"Няма с посинели
пръсти да се държа за
президентското кресло.
Но ако не ме попитате,
аз никога няма да
сваля своята кандида-
тура". Според него
президентските избори
догодина трябва да се
проведат не по-късно от
края на август.

селските райони, защита
на земеделските произво-
дители, практики, носещи
принадена стойност на
икономиката, сигурността
на храните, борбата с гор-
ските пожари.

Подготовката за засе-
данието е започнала от
май, като във всички ок-
ръзи на страната са орга-
низирани над 200 срещи с
над 7000 души за сонди-
ране на идеи за бъдещата
политика в отрасъла.

Министърът на земеде-
лието и горите Бекир Пак-
демирли е уточнил преди

Â äîëíàòà êàìàðà íà áåëàðóñêèÿ
ïàðëàìåíò íå âëèçà îïîçèöèÿòà

Китай призова въоръже-
ните сили на САЩ "да прес-
танат да показват мускули"
в Южнокитайско море и да
не прибавят "нови неясно-
ти" около Тайван, предаде
Ройтерс.

Изявлението на китайс-
кия министър на отбраната
Вей Фънхъ е било направе-
но на среща с шефа на Пен-
тагона Марк Еспър в Бан-
кок, ден след като Еспър
публично обвини Пекин, че
"все повече прибягва до на-
тиск и сплашване за пости-
гане на стратегическите си
цели" в региона.

На срещата при закрити
врата в рамките на форум
на министри на отбраната
в Банкок министър Вей е
призовал Еспър "да преста-
не да "показва мускули" в
Южнокитайско море и да не
предизвиква и ескалира
напрежението в Южноки-
тайско море", каза говори-

форума, че чрез допитва-
не в интернет са събрани
над 23 000 идеи - от пот-
ребители, от земеделци и
от хора, свързани с ико-
номиката.

За обсъждане на тези
идеи са били създадени 21
работни групи, включващи
2000 души - от производи-
тели до експерти и универ-
ситетски преподаватели.

На заседанието на Съ-
вета за земеделието и го-
рите, което ще продължи
3 дни, ще се обсъждат важ-
ни теми, разгледани от ра-
ботните гурпи, и накрая ще
бъде изготвена заключи-
телна декларация, въз ос-
нова на която ще се офор-
ми 5-годишен работен план
за отрасъла. ç

Êèòàé ïðåäóïðåäè ÑÀÙ "äà íå ïîêàçâàò
ìóñêóëè" â Þæíîêèòàéñêî ìîðå

тел на китайското министер-
ство на отбраната.

"Споразумяхме се да
продължим разговорите и
да контактуваме редовно.
Продължаваме да отбеляз-
ваме напредък по редица
въпроси", каза Еспър след
срещата.

Китай има претенции
към почти цялата богата на
енергийни ресурси аквато-
рия на Южнокитайско мо-
ре, където е разположил во-
енни постове на изкустве-
ни острови. Бруней, Малай-
зия, Филипините, Тайван и
Виетнам обаче също имат
претенции за различни ра-
йони на морето.

ВМС на САЩ редовно
дразнят Китай с операции,
които наричат операции "за
свободата на мореплаване-
то", с кораби, които преми-
нават близо до заети от Ки-
тай острови в Южнокитай-
ско море. ç

депутати има посланик на
Беларус в Турция, бивш
министър на информация-
та, високопоставен кадър
на президентството, за-
местник-министър на
отбраната и бивш говори-
тел на външното министер-
ство. Сред новоизбраните
депутати е и "Мис Бела-
рус" Мария Василевич.

В неделя жителите на
Беларус избираха 110
депутати в долната парла-
ментарна камара. За тези
места се бореха над 500
кандидати. Избирателната
активност беше 77,22
процента, с 3 процента
повече, отколкото на

изборите през 2016 г.
Членовете на долната

камара се избират по
мажоритарната система.

Изборите бяха следени
от 400 наблюдатели на
Организацията за сигур-
ност и сътрудничество в
Европа, както и от наблю-
датели на Общността на
независимите държави
(ОНД). Представителите на
ОНД вече казаха, че не е
имало нередности.

Още завчера обаче
опозицията, която имаше
двама депутати в досегаш-
ния парламент, заяви, че
на изборите е имало
масови измами. Двама

досегашни депутати, както
и други опозиционни
лидери не бяха допуснати
да се кандидатират за
новия парламент.

Същевременно беларус-
кият президент Александър
Лукашенко заяви, че смята

да се кандидатира за нов
мандат на изборите,
планирани за 2020 г.

"Аз обезателно ще
предложа своята кандида-
тура, а хората ще напра-
вят своя избор", каза той
ред журналисти в Минск. ç
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Ãðèãîð Äèìèòðîâ  çàâúðøâà
ãîäèíàòà â òîï 20

Въпреки че изпад-
на до 78-ото място в
световната ранглиста
преди няколко месе-
ца, най-добрият
български тенисист
Григор Димитров
отново завършва
годината в топ 20. 28-
годишният Димитров,
който вече е в почив-
ка преди старта на
новия сезон, има
актив от 1747 точки и
заема 20-ата пози-
ция.

Александър Лаза-
ров пък стана втора
ракета на България.
Той е 503-ти в света с
57 точки, като изпре-
вари Димитър Кузма-
нов, който падна с 98
места до 515-ото с 55
пункта.

Лидер в класация-
та е Рафаел Надал
(Испания) с 9985
точки, следван от
Новак Джокович
(Сърбия) с 9145 и
Роджър Федерер
(Швейцария) с 6590.

Първата ракета на

Най-добрата българска тенисистка
Виктория Томова прогресира с 15
места в световната ранглиста

Инициативен комитет за проме-
ни в българския волейбол преди
дни официално обяви, че иска про-
мени и нов председател на цент-
ралата, пожелавайки свалянето на
инж. Данчо Лазаров.  Представи-
тели на водещи отбори - Влади-
мир Николов, Александър Попов,
Илия Динков, Иван Сеферинов и
Атанас Рогачев, обясниха, че нас-
тояват за промени, а освен това
разкриха и за заплахи от ръковод-
ството на БФВ към клубовете.

Вчера от инициативния комитет
разпространиха открито писмо.
Чрез него се информира общест-
веността, че е имало нови запла-
хи от ръководството на федераци-
ята след изнесените от тях твър-
дения.

"Буквално часове след като офи-
циално и открито застанахме да из-
разим намерението си за свиква-

Àëàðìèðàõà çà íîâè çàïëàõè îò âîëåéáîëíàòà ôåäåðàöèÿ

Група В
Люксембург - Португалия 0:2

0:1 Бруно Фернандеш (39), 0:2 Кристиано Ронал-
до (86)

Сърбия - Украйна 2:2

1:0 Душан Тадич (9-дузпа), 1:1 Роман Яремчук (32),
2:1 Александър Митрович (56), 2:2 Артьом Бесе-
дин (90+3)

Класиране
1. Украйна 17-4 20
2. Португалия 22-6 17
3. Сърбия 17-17 14
4. Люксембург 7-16 4
5. Литва 5-25 1

Група H
Албания - Франция 0:2

0:1 Корентен Толисо (8), 0:2 Антоан Гризман (31)

Андора - Турция 0:2

0:1 Енес Юнал (17), 0:2 Енес Юнал (21-дузпа)

Молдова - Исландия 1:2

0:1 Биркир Бярнасон (17), 1:1 Николае Милинче-
ану (56), 1:2 Гилфи Сигурдсон (65)

Класиране
1. Франция 25-6 25
2. Турция 18-3 23
3. Исландия 14-11 19
4. Албания 16-14 13
5. Андора 3-20 4
6. Молдова 4-26 3

За Евро 2020 вече се класираха:

- Англия, Чехия (група А)
- Украйна, Португалия (група В)
- Германия, Холандия (група С)
- Хърватия (група Е)
- Испания, Швеция (група F)
- Полша, Австрия (група G)
- Франция, Турция (група Н)
- Белгия, Русия (група I)
- Италия, Финландия (група J)

Êâàëèôèêàöèè çà Åâðî 2020 -
ïîñëåäåí êðúã

Стефанос Циципас вдигна най-значимата титла в своята
кариера, след като победи на финалния Мастърс в Лондон

Звездата на националния
отбор на Португалия
Кристиано Роналдо
(номер 7) е устремен да
подобри световния
рекорд по отбелязани
голове за национален
отбор. До момента 34-
годишният португалец има
99 попадения за родината
си в 164 мача. За да
подобри най-доброто
постижение в света, той
се нуждае от още 11
гола. Към момента №1 в
историята е иранецът Али
Даеи, който има 109 гола
в 149 мача за национал-
ния си отбор.

Отборът на Сърбия ще трябва
да играе плейоф за класиране на
Евро 2020, след като не успя да
стигне до финалите през квалифи-
кациите. В среща от последния
кръг сърбите трябваше задължи-
телно да надвият Украйна у дома,
а по същото време Португалия да
се издъни при гостуването си на
Люксембург. В крайна сметка ни-
то едно от условията не се изпъл-
ни. Сърбите завършиха 2:2, а шам-
пионите на Стария континент над-

не на извънредно Общо събрание
на БФВ, някои дами и господа от
статуквото, в типичния за този стил
работа, започнаха със заплахите,
манипулациите и внушенията. В та-
зи връзка, всякакви "сигурни инфор-
мации", че т. нар. инициативен ко-
митет е разпределил местата в Уп-
равителния съвет за "свои хора",
има готовност да "назначи" треньо-
ри за всички национални гарниту-
ри, ще "заличава" клубовете, които
не ни подкрепят, както и цялостна
подмяна на администрацията на
БФВ - не отговарят на истината.
Напротив. Това е неговият стил на
работа. Именно една от идеите за
искане промяна в управлението на
БФВ е всеки клуб да изразява сво-
бодно и без притеснение своята по-
зиция каквато и да било тя, без да
рискува да се сблъска с реванши-
зъм. Да има прозрачност при взе-

мането на решения по демократи-
чен начин, да не бъде третиран са-
мо като "глас" за Общо събрание.
БФВ сме всички клубове и именно
клубовете сме тези, които ще взе-
маме решенията заедно, а не по
познатия тоталитарен модел. До
броени дни ще представим цялост-
ната ни платформа за развитие на
българския волейбол, която ще бъ-
де надграждана, коментирана и до-
пълвана с помощта на всеки един
от вас и вашите идеи. Не се подда-
вайте на манипулации, заплахи и
внушения. Бъдете смели и не се
страхувайте да изразите позиция-
та си. Ние вярваме в принципност-
та, вярваме в Законите и Правила-
та и всеки един подобен опит за
манипулации, ще бъде веднага ата-
куван от нас по съответния ред. Ние
не обещаваме нереални неща, не
обещаваме милиони левове да по-

текат към всеки клуб. Ние сме част
от всички клубове в България и вяр-
ваме, че решенията за развитието
на волейбола трябва и ще се взе-
мат от всички клубове - членове на
БФВ, а не да се спускат от един
човек. Така е нормално, морално и
законно. Нека да защитим люби-
мия си спорт от реваншизма, да
спасим нашия спорт от задкулиси-
ето и тоталитарния модел на управ-
ление, да бъдем една прозрачна,
демократична и финансово стабил-
на федерация. Нека всички заедно
да спрем диктатурата и потъването
на българския волейбол още на 20
декември, а след това отново заед-
но да започнем промяната. БФВ не
е Данчо Лазаров, БФВ не е едно-
лично търговско дружество. БФВ
сме всички ние", се казва в откри-
тото писмо на инициативния коми-
тет. ç

България Виктория
Томова прогресира с
15 места в световна-
та ранглиста по
тенис при жените. 24-
годишната софиянка,
която през миналата
седмица достигна до
полуфиналите на
турнира от сериите
125К на WТА в Тайван,
вече заема 145-ата
позиция в класацията
с 424 точки.

Австралийката
Ашли Барти завърш-
ва годината като
номер 1. Тя продъл-
жава да води със
7851 точки, пред
Каролина Плишкова
(Чехия) с 5940 точки
и Наоми Осака
(Япония) с 5496
точки.

Стефанос Циципас
пък е новият шампи-
он на Заключителния
турнир на ATP. В зала
"О2" в Лондон 21-
годишният грък надви
на финала след
епична битка и обрат
австриеца Доминик

Тийм с 6:7 (6), 6:2, 7:6
(4). Двубоят приклю-
чи след повече от 2
часа и половина
игра, като и за
двамата това бе
първо участие на
финала на престиж-
ния турнир, който
преди две години бе
спечелен от Григор
Димитров. С триумфа
си Циципас повтори
постижението на
Григор от 2017 годи-
на, когато хасковлия-
та грабна трофея
като дебютант в
надпреварата.

"Чувствам, че
играта ми се подоб-

рява с времето и
вярвам, че съм
наистина близо да
бъда коронован като
шампион от Големия
шлем", заяви светов-
ният №6 след успеха
над Доминик Тийм.

"Знам, че казвам
силни думи, но
чувствам, че принад-
лежа точно там.
Състезавам се срещу
най-добрите играчи в
света. Количеството
усилие и работа,
което полагам всеки
ден, заслужава
подобен резултат",
сигурен е Стефанос
Циципас. ç

Íàäåæäèòå íà ñúðáèòå íå
èçòðàÿõà è ïîëîâèí ÷àñ

виха своя противник с 2:0. Така
отборът на Любиша Тумбакович за-
вършва трети - на 3 точки зад пор-
тугалците. В баражите западните
ни съседи са потенциални против-
ници на българския национален от-
бор по футбол.

Сърбите бяха на секунди от по-
беда над лидера в групата, който
до момента нямаше поражение. В
добавеното време обаче гостите
изравниха за крайното 2:2 чрез
попадение на Артьом Беседин. ç
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06.30 Актуален коментар (п)
07.00 Новини
07.10 "България се събужда" с водещ

Стоил Рошкев
09.15 "Холивудски знаменитости"
09.45 ТВ пазар
10.00 "Жоакина, доня Революция" - се-

риал, 33 епизод (п)
11.15 ТВ пазар
11.30 "Червен картон" (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.10 "Жоакина, доня Революция" - се-

риал, 34 епизод
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
16.00 ТВ пазар
16.30 Киносалон БСТВ: "Крисчън Мингъл"

(2014 г.), САЩ
18.05 "Холивудски знаменитости"
18.30 "Лява политика" с Александър Си-

мов
19.30 Новини - централна емисия
20.00 Актуален коментар
20.30 Киносалон БСТВ: "Ив Сен Лоран"

(2014 г.), Франция
22.10 "Лява политика" (п)
23.10 Новини (п)
23.40 "България се събужда" (п)
01.40 "Общество и култура" (п)
02.35 "Дискусионен клуб" (п)
03.30 "За историята - свободно" (п)
04.30 "Следобед с БСТВ" (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Още от деня /п/
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни - предаване за здраво-

словен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
12.00 По света и у нас
12.30 История.bg - 100 години от Ньойския

мирен договор /п/
13.30 Аджария - там, където планината

среща морето документален филм
/България, 2015 г./

14.00 Малки истории /п/
14.30 Мили бате!... Писма на един дакел -

тв филм
14.45 Сребристият жребец - аним. филм
15.10 Гимназия "Черна дупка" - тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 БНТ на 60 /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Съкровище в двореца - тв филм /26

епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум
22.00 БНТ на 60
23.00 По света и у нас
23.30 Законът на Дойл 4 - тв филм /12

епизод/ (12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни /п/
02.15 Съкровище в двореца - тв филм /26

епизод/п/
03.15 Туризъм.бг /п/
03.45 Извън играта /п/
04.15 Законът на Дойл 4 - тв филм /12

епизод/п/ (12)

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-

мация, сериал, с.4 еп.21

06.30 "Тази сутрин" - информационно пре-
даване с водещ Антон Хекимян

09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
13.30 Премиера: "Втори шанс" - сериал,

с. 2, еп. 58
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 7, еп. 13
16.00 "Всичко може да се случи" - сериал,

с. 3, еп. 5
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Свободен дух" - сериал,

еп. 15
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги " - сериал, еп. 25
21.00 "Фермата: Нов свят" - риалити, с. 5
22.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
23.00 bTV Новините - късна емисия
23.30 "Мъртва точка" - сериал, с. 2, еп. 11
00.30 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 7
01.30 "Друговремец" - сериал, с. 4, еп. 7
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 5,
еп. 14

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Рескю Ботс" - сериал, с. 2, еп. 11 - 14

08.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,
еп. 10

09.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 5,
еп. 14

10.00 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 1
11.00 "Под наблюдение" - сериал, с. 5, еп.

9
12.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 6, еп. 4
13.00 "Трусове 5: Кръвни линии" - фантас-

тика, хорър, екшън (САЩ, 2015), в
ролите: Брандън Орет, Натали Бекър,
Майкъл Грос, Джейми Кенеди и др.

15.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,
еп. 11

16.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 5,
еп. 15

17.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 6, еп. 5
18.00 "Под наблюдение" - сериал, с. 5, еп.

10
19.00 Часът на супергероите: "Готъм" - се-

риал, с. 3, еп. 2
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Смъртоносно

оръжие" - сериал, с. 3, еп. 8
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Над закона" -

екшън, криминален, трилър (САЩ,
1988), в ролите: Стивън Сегал, Ша-
рън Стоун, Пам Гриър, Хенри Силва и
др.

00.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 3,
еп. 8

01.00 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 2
02.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 2,

еп. 11
03.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 6, еп. 5
04.00 "Под наблюдение" - сериал, с. 5, еп.

10

bTV COMEDY

06.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал, с.
12, еп. 10

06.30 "Страхотни новини" - сериал, еп. 1
07.00 "Столичани в повече" - сериал
08.00 "Модерно семейство" - сериал
09.00 "Домашен арест" /п./ - сериал, с. 3,

еп. 21, 22
10.00 "Роднински връзки" - комедия (Испа-

ния, 2011), в ролите: Ким Гутиерес,
Инма Куеста, Раул Аревало, Антонио
де ла Торе, Адриан Ластра, Клара
Лаго и др.

12.00 "Без пукната пара" - сериал
13.00 "Мис Сладкиш" - сериал
13.30 "Фитнес" - сериал
14.00 "Модерно семейство" - сериал
15.00 "Новите съседи" - сериал
16.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп. 106

17.00 "Комиците и приятели" - комедийно
шоу (2019 пролет), еп. 10, 11

18.00 "Без пукната пара" - сериал, с. 5, еп.
12, 13

19.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 11,
еп. 5

20.00 "Новите съседи" - сериал, с. 5-7, еп. 3
21.30 "На гости на третата планета" - сериал
22.00 "Модерно семейство" - сериал, с. 7,

еп. 20, 21
23.00 Премиера: "Мис Сладкиш" - сериал,

еп. 11, 12
00.00 "Роднински връзки" /п./ - комедия

(Испания, 2011)
02.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал
02.30 "Страхотни новини" - сериал
03.00 "Без пукната пара" - сериал
04.00 "Столичани в повече" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с. 7, еп. 1, 2

08.30 "Най-голямата лъжа" - трилър (тв
филм, Канада, 2015), в ролите: Фран-
ческа Истууд, Дженифър Копинг, Ана
Галвин, Рорк Кричлоу, Питър Брайънт

10.15 Телепазар
10.30 "Вътрешна сигурност" - сериал, с. 7,

еп. 3, 4
12.45 "Как прекарах лятната ваканция" -

екшън, криминален (САЩ, 2012), в
ролите: Мел Гибсън, Кевин Хернан-
дес, Даниел Хименес Качо, Питър
Стормеър, Хесус Очоа, Дийн Норис,
Питър Герети, Скот Коен и др.

14.30 "Измяната" - криминален, драма, три-
лър (тв филм, Канада, 2013), в роли-
те: Джаклин Макинес Ууд, Шон Ро-
бъртс, Марк Бендейвид, Джеймс Ми-
лингтън и др.

16.30 "Мисия: Ноември" - екшън, кримина-
лен, трилър (САЩ, Великобритания,
2014), в ролите: Пиърс Броснан, Олга
Куриленко, Бил Смитрович, Лазар
Ристовски, Лук Брейси, Уил Патън,
Катерина Скорсоне, Илайза Тейлър

18.45 Телепазар
19.00 "Уличен бой" - драма, спортен, екшън

(САЩ, 2009), в ролите: Чанинг Тей-
тъм, Терънс Хауърд, Луи Гузман, Май-
къл Ривера, Брайън Уайт и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Когато се появи ти" -

приключенски, комедия (САЩ, 2018),
в ролите: Ейса Бътърфилд, Мейзи
Уилямс, Нина Добрев, Пейтън Лист,
Кен Джонг, Тайлър Хеклин, Дейвид
Кекнър и др.

23.00 "Елизабет: Златният век" - биографи-
чен, драма, исторически (Великобри-
тания, Франция, Германия, САЩ,
2007), в ролите: Джорди Мойя, Кейт
Бланшет, Клайв Оуен, Саманта Мор-
тън, Джефри Ръш, Том Холандър, Аби
Корниш, Лорънс Фокс, Джон Шрап-
нел, Сюзън Линч и др.

01.15 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с. 7, еп. 3, 4

03.15 "Барабанистка: Нов ритъм" - музика-
лен, комедия, драма (тв филм, САЩ,
2014), в ролите: Алекзандра Шип,
Ленърд Робъртс, Джордън Калоуей,
Джеф Пиер, Марио Ван Пийбълс и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - сериал /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериал, сезон 3
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Кръвни връзки"

(премиера) - сериал, сезон 8
21.00 "Игри на волята: България" (премие-

ра) - риалити
22.00 "Пътят на честта" (премиера) - сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериал, сезон 4
00.30 "Гомор" - сериал, сезон 2
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.45 "Слънце и луна" - сериал

Êèíî Íîâà

05.45 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 8 /п/

06.40 "Убийства в Мидсъмър" - сериал,
сезон 2

08.50 "Мистерии от малкото градче: Нато-
пен за убийство" - мистери с уч. на
Джуъл Килчър, Колин Фъргюсън, Ерин
Карплък и др. /п/

11.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 8

12.00 "Кралицата на Катве" - драма с уч. на
Дейвид Ойелоуо, Лупита Нионго, Ма-
дина Налванга, Мартин Кабанза, Та-
рин Киазе, Николас Левескю /п/

14.30 "Нора Робъртс: Горчиво небе" - мис-
тери с уч. на Ашли Уйлямс, Джон
Корбет, Шарлът Рос и др. /п/

16.30 "Гадна компания" - екшън с уч. на
Антъни Хопкинс, Крис Рок, Гейбриъл
Махт, Кери Уошингтън, Питър Стор-
меър, Майк Стенсън и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
20.00 "От местопрестъплението: Маями " -

сериал, сезон 3
21.00 "Спасители на плажа" - екшън-коме-

дия с уч. на Дуейн Джонсън, Зак
Ефрон, Приянка Чопра, Александра
Дадарио, Кели Рорбах, Джон Бас

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

00.30 "Огледало с две лица" - романтичен
филм с уч. на Барбара Стрейсънд,
Джеф Бриджис, Пиърс Броснан, Ло-
рън Бакол, Джордж Сийгъл, Мими
Роджърс, Ел Макфърсън, Бренда Ва-
каро и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - вторник, 19 ноември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ТТТТТопло за сезона ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 220

ВОДОРАВНО: "Една нощ в самота". Ронин. Галенит.
Петит. Невод. "Сид". Ванаг (Юлий). ДАК. Мас. Ма-
лик (Яков). Пари. Котик. Радил. Стриди. "Ането". "Аре-
на". Иловер. Салол. Лимес. Тив. Сараф. Дам. Лин.
Комин. Кира. Кокон. Запал. Мароко. Анево. Паро-
ла. Еталон. Калас (Мария). Тимол. "Лил". Рикар (Ан-
тоан). Веб. Бак. Пакет. Тара. Доход. Договор. Бар.
Парад. Мана.
ОТВЕСНО: Адресант. Атина Палада. Нотис. Ралин
(Радой). Раликор. Танид. Киров (Любо). Корал. Нит.
Модел. Кокос. Поп. Бон. Ватин. Сокол. РАДА. "На-
ли". Аламо (Франк). Атик (Тит Помпоний). Евгеника.
Ирина. Икеда. Савак. Ниман (Алберт). Нематод. Ва-
лог. Релеф. ЗЕТОР. Мед. Патос. Кавал. Том. Гон. Да-
дов (Никола). Дипол. Вава (Едвалдо). Типари. Ела-
ра. "Оберон". Нат. Килер. Малин. Бара.

Днес от запад ще се появи висока и средна
облачност. В низините ще остане мъгливо или с
ниски облаци през по-голямата част от деня. Днев-
ните температури ще бъдат от 12 до 18 градуса. В сряда от запад ще
започнат превалявания, които до вечерта ще обхващат по-голямата
част от страната. На места валежите ще бъдат интензивни, но крат-
котрайни. Възможно е и да прегърми. Още следобед от запад вале-
жите ще спират. Температурите ще останат без съществена промяна.
В четвъртък валежите ще спрат, последно - в североизточните ра-
йони. Температурите ще се понижат с 1-2 градуса и минималните ще
бъдат от 3 до 9, на изток до 12 градуса, а дневните - от 11 до 16
градуса. В петък с усилване на вятъра от изток, над страната ще
нахлува по-студен въздух. От петък до неделя ще бъде облачно,
дъждовно, а температурите ще се понижат. Минималните стойности
ще бъдат от 4 до 9 градуса, а максималните - от 6 до 11. Най-
студено ще бъде в събота, когато дневните стойности почти никъде
няма да превишат 10 градуса. Ще превалява дъжд, в планините над
900-1200 метра надморска височина - слаб сняг. По-съществени ще
бъдат преваляванията в петък.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Когато се появи ти" - приключенс-
ки, комедия, в ролите: Ейса Бътърфилд, Мейзи Уилямс,
Нина Добрев, Пейтън Лист, Кен Джонг, Тайлър Хеклин,

Дейвид Кекнър и др.
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Изпълкомът на БФС
ще се събере на
28 ноември
от 15 часа в националната
футболна база "Бояна",
обявиха от централата. На
сбирката ще бъде обсъдено
кога ще се състои конгрес,
на който да бъде избран нов
президент и ръководство на
родния футбол.
ЦСКА ще се раздели с
някой от нападателите си,
за да привлече Ахмед
Ахмедов. Трансферът на
футболиста на Дунав (Рс) в
Борисовата градина е на
90% сигурен. Ахмедов ще
облече червения екип през
януари, когато "армейците"
ще стартират зимната
подготовка.
Женският ни
национален отбор по
баскетбол загуби
от Словения с 64:72 в
среща от втория кръг в група
"А" на европейските квали-
фикации, играна в столична-
та зала "Универсиада".
Гостенките, които завършиха
на десето място на послед-
ния континентален шампио-
нат, записаха втори успех.
Българките останаха с
победа и поражение. В друг
мач от групата Гърция
постигна изразителна победа
с 89:54 над Исландия.

:

Íàêðàòêî

Българският национален
отбор по футбол най-
накрая спря своята черна
серия без победа, продъл-
жила цели 12 мача. "Лъво-
вете" сториха това с
престижна и историческа
победа над Чехия с 1:0.
Успехът е първи на "трико-
льорите" срещу този
противник, а той дойде в
последния мач на родния
капитан Ивелин Попов. 32-
годишният футболист носи
националната фланелка за
последен 90-и път в своята
кариера, като се е разпис-
вал 16 пъти.

Селекционерът Георги
Дерменджиев и вратарят
Георги Георгиев направиха
успешен официален дебют
на националния отбор.
Специалистът сега има
невероятната възможност
в два мача да класира
България за трети път в
нашата история на евро-
пейско първенство. Първо
на 22 ноември "лъвовете"
ще разберат своите про-
тивници в баражите от
Лигата на нациите, които
ще се играят на 26 март.

Дерменджиев направи
три промени в тима от
приятелската среща срещу
Парагвай (0:1). Васил
Божиков, Петър Занев и
Кирил Десподов замениха
Божидар Чорбаджийски,

Иван Горанов и Тодор
Неделев. На стадион
"Васил Левски", който
остана празен поради
наказанието след мача с
Англия (0:6), официален
дебют направи и Георги
Георгиев. Вратарят на
Славия дебютира в конт-
ролата с парагвайците,
като бе предпочетен пред
по-опитните Пламен Илиев
и Николай Михайлов.

Страхил Попов, Георги
Терзиев, Васил Божиков и
Петър Занев бяха четири-
мата защитници. Георги
Костадинов и Кристиян
Малинов бяха опорните
халфове, докато Вандер-
сон, Кирил Десподов и
Марселиньо действаха зад
капитана Ивелин Попов.

Селекционерът на Чехия
Ярослав Шилхави направи
пет промени в състава от
успеха с 2:1 над Косово,

който прати тима му на
европейските финали.
Около 320 български деца
подкрепиха националите.

В 56-ата минута Бълга-
рия излезе напред в
резултата. Отлично центри-
ране от фаул на Десподов
завърши с гол на Божиков.

На 22 ноември "лъвовете" ще
разберат своите противници в
баражите за Евро 2020

Централният бранител
прати топката в мрежата
след хубав удар с глава.
Попадението бе негово
второ с националната
фланелка, след като в тази
кампания се беше разпи-
сал и при равенството с
Косово (1:1) в Прищина.ç

Капитанът на България Иве-
лин Попов беше категоричен след
победата с 1:0 над Чехия, пот-
върждавайки решението си да се
оттегли от националния отбор.
32-годишният играч на руския
Ростов е тъжен от факта, че се
разделя с "трикольорите".

"Горд съм, че си спазих дума-
та. След мача с Англия ви казах,
че ще вземем победа. Имаше пи-
сания чехите ще дойдат пияни-
заляни, но това е мач на нацио-
нално ниво. Аз съм дал дума, че
спирам и колкото и да е тежко
на децата, жената, плачат, няма
връщане. Аз отново ще бъда в
тази съблекалня след някоя дру-
га година. Поздравявам Божидар
Краев за включването му, рад-
вам се, че е казал, че той ще ме
замести", каза Попов.

"Смея да твърдя, че съм нат-
рупал доста голям опит. Работил
съм с най-големите имена в Ру-
сия. Записал съм си трениров-
ки. Аз съм си дал мнението, кой
да бъде капитан, но няма да раз-
крия сега. Три-четири  имена са,
трябва да се говори и да се ре-
ши. Говорих с Десподов, че той
трябва да е един от лидерите от
тук нататък. Лидерите трябва да
са повече от един, защото да мо-
же да се поеме тежестта в раз-
личните мачове", продължи опит-
ният футболист.

"След загубата с Косово за-

Èâåëèí Ïîïîâ: Íÿìà
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31-годишният защитник на Слован (Братислава)  Васил Божиков
отбеляза гола на победата за българския национален отбор по футбол

Група А
България - Чехия 1:0
1:0 Васил Божиков (56)
Косово - Англия 0:4
0:1 Хари Уинкс (32), 0:2 Хари Кейн (79), 0:3 Маркъс Рашфорд
(83), 0:4 Мейсън Моунт (90+1)

Крайно класиране
1. Англия 8 7 0 1 37-6 21
2. Чехия 8 5 0 3 13-11 15
3. Косово 8 3 2 3 13-16 11
4. БЪЛГАРИЯ 8 1 3 3 6-17 6
5. Черна гора 8 0 3 5 3-22 3

почнах да мисля за това реше-
ние. Много ми е тежко да гле-
дам жена ми как се измъчва и
плаче. След загубата от Англия
беше доста тежко. Най-неприят-
ният момент бе изпуснатата дуз-
па с Малта. Критики, обиди, те-
жест в гърдите, срам да излезеш
на улицата. Превъзмогнах го.
Помня предимно хубавите момен-
ти. Радвам се, че съм работил с
много големи треньори. За ня-
кои може да не съм бил перфек-
тния съотборник - викам, псувам,
но когато обявих решението пре-
ди тренировката, видях сълзи в
очите на момчетата, което ме
прави горд", каза Попов.

"Благодаря на президента на
БФС Борислав Михайлов за то-
ва, което е направил за отбора -
винаги е помагал и осигурявал
необходимите неща. Според мен
обаче хората около негов живур-
кат на гърба на футбола. Това е
моето мнение, който иска да ми
се обижда. Лечков няма как да
трови атмосферата, при положе-
ние, че идва на базата и си тича
отстрани.

С Лечков не съм говорил за
отказването ми. Не мога да ко-
ментирам дали е знаел за реше-
нието ми. С Михаил Касабов съм
говорил, с Борислав Михайлов
съм говорил, но с него не. Ня-
мам проблеми с Лечков", доба-
ви Ивелин Попов.ç


