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Свободата
на печата
е майка
на всички
свободи!

днес
9
7
7
0
8
6
1
2
3
1
0
0
4

>
3

8
1

0
0

ÁÑÏ òðúãíà

Àíäðåé
Ãúëúáèíîâ ñ

èñòîðè÷åñêè
ãîë â

Ñåðèÿ „À“

Андрей Гълъбинов се завърна в Серия
"А" с гол. Таранът бе титуляр с №9 на
гърба за Специя в най-престижната
среща от 114-годишната история на
клуба - дебюта в калчото срещу
Сасуоло от втория кръг. Гълъбинов
отбеляза с глава в 30-ата минута,
като възстанови равенството за 1:1,
след като Филип Джуричич бе дал
аванс на гостите. Попадението влиза в
историята, тъй като е първо за клуба
сред най-добрите на Ботуша.
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Ф ундаменталният
въпрос в полити-
ката е:
ОТ ЧИЕ ИМЕ И В

Русия е готова да посредничи за
стабилизиране на ситуацията в Нагорни
Карабах, каза руският външен минис-
тър Сергей Лавров в телефонен
разговор с арменския си колега Зограб
Мнацаканян след конфликта между
Армения и Азербайджан в района на
контролираната от арменски сепара-
тисти азербайджанска област, предаде
ТАСС. "Подчертана бе необходимостта
от възможно най-бързо прекратяване
на огъня", пише в изявление на
руското външно министерство.

ÁÑÏ - äíåñ
å âðåìå çà
åäèíåíèå!

Äà âÿðâàìå â ñåáå ñè, ïîêàçàõìå,
÷å ìîæåì, êàòåãîðè÷íà áå
ëèäåðêàòà Êîðíåëèÿ Íèíîâà

ЧИЯ ПОЛЗА УПРАВЛЯВАТ
ПАРТИИТЕ? Въпрос, който
те бързо се забравят,
когато дойдат на власт.

Този дебат винаги е
бил актуален за българс-
ките социалисти и той
трябва да продължи.
Защото такъв е заветът
на Димитър Благоев:
Когато една партия спре
теоретичния си дебат, тя
умира!

Отговорите през
последните 30 години на
въпроса "Чия партия е
БСП?" бяха различни - на
хората на труда, на
пенсионерите и социално
слабите, на малкия и
средния бизнес, на
интелигенцията.

Бяхме припознавани
като партия на миналото
и на "червените куфарче-
та". А заради необясними
комплекси или задкулис-
ни договорки, без особе-
на съпротива Народното
събрание прие абсурдния
закон, всъщност декрет,
обявяващ "комунистичес-
кия режим за престъ-
пен"!? Закон, отричащ
всички достижения на
нашата партия във
времената на социалисти-
ческо строителство.
Закон, който задължител-
но трябва да бъде
премахнат, когато БСП
спечели изборите.

Но наред с това в
решителни моменти БСП
се доказваше като най-
демократичната и модер-
на европейска партия.

Това показахме на 12
септември с прекия избор
за председател. За първи
път в историята на
партията той премина с
много трудности, но
мобилизира партийните
членове и доказа жизне-
ността на социалистичес-
ката идея и силата на
пряката демокрация. Ние
трябва да се гордеем със
своята партия и с прекия
избор, който даде рестарт
на процесите на промяна
на политическата система
в държавата.

Изборът, признат от
опоненти и български и
чужди партньори, бе
оспорван и дори саботи-
ран от някои вишестоящи
социалисти. Те не спазиха
Устава, излъгаха доверие-
то на съратниците си и
продължиха публично
да го оспорват и след
12 септември.

Проф. Светлана
ШАРЕНКОВА
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лагодаря ви за усилената и ползотворна работа през
тези два дни. Моля предайте и нашата благодарност
на всички социалисти в страната, които през послед-
ните месеци проведоха една съдържателна, макар и
трудна  кампания." Това заяви в заключителното сло-
во пред първото заседание на 50-ия юбилеен конгрес
на БСП лидерката на партията Корнелия Нинова. Тя
бе категорична: "Тръгваме към най-важното, което ни
предстои -  курс за подготовка на парламентарните
избори и тяхното спечелване. Да вярваме в себе си,
защото показахме за изтеклите четири години, че мо-
жем. Предстои ни сега да покажем, че освен че можем
да променяме себе си, ще променим и България. На
добър час и към победа на парламентарните избори",
завърши Нинова. Конгресът на БСП избра нов Наци-
онален съвет от 187 членове, в който впечатление прави
голямото обновление и отпадането на считани за зна-

Сеитбата на пшеницата в
Добричкия регион се очаква
да започне по-късно от оби-
чайното и с по-широка сор-
това листа при продължава-
щата суша, съобщи за БТА
председателят на Добруджан-
ския съюз на зърнопроизво-
дителите Радостина Жекова.
По думите й земеделските сто-
пани ще започнат кампани-
ята в периода 5-10 октомври
вместо около 25 септември,
както се препоръчваше досе-
га, с надеждата да паднат ва-
лежи.

Началният агротехнически
срок се изтегля и заради про-
дължаващото топло време в
последните години и през но-
ември, когато житни мухи на-
падат поникналите пшеници.

< 13< 11

към изборна победа

„Á„Á

кови социалисти от предишни ръководства, сред които
и бившият лидер Сергей Станишев. Конгресът прие и
Политическа декларация под надслов "Промяна за Бъл-
гария! Сега!" и Резолюция срещу проявите на неона-
цизъм и неофашизъм в Европа. < 3, 6-9

Снимка
Пресфото
БТА

Плевен.
102 години
от Дойран-
ската епопея
честваха
вчера.
Пред
паметника
на Девета
пехотна
плевенска
дивизия
бяха
положени
венци
и цветя.

Ñóøàòà îòëàãà åñåííàòà
ñåèòáà â Äîáðè÷êî
Çåìåäåëöèòå ùå çàëîæàò íà ïî-øèðîêà ñîðòîâà ëèñòà,
çà äà èçáÿãàò îò êàïðèçèòå íà ïðèðîäàòà

Жекова коментира, че през но-
вата стопанска година едва ли
ще има редукция на площите
със зърнената култура и в
региона ще бъдат засети
обичайните около 1 000 000 -
1 200 000 декара. Земеделците
обаче ще заложат на по-ши-
рока сортова листа, за да "из-
бягат" от сушата. Според Же-
кова опитът с тазгодишната
реколта показва, че няма сор-
тове, които да устоят без вла-
гаq и ако в началото на раз-
витието си някои пшеници са
по-адаптивни, накрая - и бъл-
гарската, и чуждестранната се-
лекция съхне. През това лято
фермерите от региона добиха
216 000 тона зърно при нисък
среден добив - около 178 ки-
лограма. < 5
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Äàðèòêîâà: Öâåòàíîâ èñêà äà ïå÷åëè
äèâèäåíòè ñ àíòè-ÃÅÐÁ ðåòîðèêà
Çà áúäåùè êîàëèöèîííè ïàðòíüîðè íà ÃÅÐÁ
ìîæå äà ñå ãîâîðè åäâà êîãàòî âèäèì
ïðîãðàìèòå íà ïàðòèèòå, êîèòî èìàò
íàìåðåíèå äà ó÷àñòâàò â ñëåäâàùèòå èçáîðè,
çàÿâè øåôêàòà íà ÏÃ íà óïðàâëÿâàùèòå

169 са новите случаи
на коронавирус у нас
169 са новите случаи на
COVID-19 по данни на
Единния информационен
портал. Направени са 2710
PCR теста. Активните случаи
са 5048, от които хоспитали-
зирани са 791. 36 души са в
интензивни отделения.
Най-много заразени има в
столицата - 34, следват
Благоевградска област с 27
и Пазарджик с 22.
За изминалото денонощие
няма починали. Излекувани
са 28 души.

Марияна Николова
благодари на
българите, избрали
да почиват у нас
В обръщение по повод
Световния ден на туризма -
27 септември, заместник
министър-председателят по
икономическата и демографс-
ката политика и министър на
туризма Марияна Николова
благодари на българите,
избрали да почиват у нас,
както и на всички хотелиери
и ресторантьори, които
отвориха своите обекти и
въпреки загубите не върнаха
нито един турист, съобщи
"Нова телевизия". Вицепреми-
ерът призна, че 2020 г. е
най-предизвикателната и
трудна в историята на
пътуванията. Година, в която
пандемията от коронавирус
подложи на безпрецедентен
натиск туристическата
индустрия.

БЛС: Да не се
отправят грешни
внушения за ползите
от мерките
На фона на десетки човешки
трагедии у нас, свързани с
пандемията, в медийното и
публично пространство
продължават да се изнасят
противоречиви твърдения,
неподкрепени с научни
факти, изразяващи единстве-
но лично мнение свързани с
носенето на маските и
коронавируса. Това обръще-
ние отправят от Българския
лекарски съюз след заседа-
ние на Управителния съвет,
съобщи БНР. Твърдения,
които на фона на нечовеш-
ките усилия, стоицизъм и
себеотдаденост на всички
медицински специалисти,
работещи с COVID-19 са
обидни, демотивиращи,
лишени от лекарска етика и
професионална колегиалност.
Нещо повече: в резултат на
разнопосочното говорене
логично и населението у нас
все още не е на 100 про-
цента убедено, че трябва да
се предпазва. Наблюдава се
масово неглижиране на
противоепидемичните мерки
на фона на предстоящата
грипна вълна - акцентират от
БЛС. Изминаха близо 8 ме-
сеца от началото на епиде-
мията от COVID-19 у нас.
Близо 800 са загиналите,
сред тях и 10 лекари, коле-
ги, които не успяха да спе-
челят битката с коварната
болест. В обръщението се
заявява, че БЛС е категори-
чен, че подаването на про-
тиворечиви сигнали в пуб-
личното и медийното прост-
ранство, особено от колеги-
лекари, е недопустимо.

Íàêðàòêî
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Стараем се да отговаря-
ме на обществените очак-
вания и да реализираме
действия и политики, които
отговарят на настоящите
проблеми на хората в усло-
вия на здравна, социална и
икономическа криза, заяви
пред БНР Даниела Даритко-
ва, председател на парла-
ментарната група на ГЕРБ.

Изборите сме ги спече-
лили с програмата, със зая-
вените намерения, с лицата
на ГЕРБ във всяка една об-
ласт, да, Цветан Цветанов
беше част от факторите, ко-
ито определяха политиката,
организацията, действията
на ГЕРБ доскоро, но сега
виждаме, че и той, както и
повечето партии в настоя-
щия момент, иска да пече-
ли политически дивиденти с
анти-ГЕРБ реторика. Така че
в настоящата ситуация съм
изключително озадачена и
огорчена от това негово по-

ведение, изтъкна Даритко-
ва. Според нея това е опит
политическите сили, които
нямат парламентарно пред-
ставителство, да се готвят
за следващите избори. Сре-
щам се с много хора, с пред-
ставители на бизнеса, и смя-
там, че голяма част от тях
все още подкрепят това, ко-
ето ГЕРБ прави и направи
във времето. Няма от какво
да се срамуваме. За тези
10 г. ние променихме Бълга-
рия. Търпим политическия
негатив в момента, но от-
говорността изисква Бълга-
рия да има работещ парла-
мент, за да може да отго-
варя на всички предизви-
кателства на кризата, пояс-
ни Дариткова. В момента е
изключително сложно да се
справяме с всички бюджет-
ни предизвикателства, ка-
за тя по повод твърдения
на опоненти, че ГЕРБ не по-
дава оставка "заради нали-

чие на милиони за разпре-
деляне". В такава сложна
ситуация трябва да се тър-
си консенсус и диалог, смя-
та тя. Модерно е да се го-
вори срещу ГЕРБ, актуално
е да се търси бързо реше-
ние, но оставката не е ре-
шение, което отговаря на
интересите на обществото.
Не сме имали властта за
самоцел, подчерта предсе-
дателят на ПГ на ГЕРБ. Иде-
ята за "рестарт на държа-
вата" - нова Конституция и
свикване на Велико народ-
но събрание, има своето
развитие, посочи още тя -
следващата седмица ще
предложим нарочна коми-
сия в НС, която да реализи-

ра този процес. За евенту-
ални бъдещи коалиционни
партньори на ГЕРБ може да
се говори, едва когато ви-
дим програмите на партии-
те, които имат намерение да
участват в следващите из-
бори, допълни Дариткова.
Нюз.бг. припомняме, че още
две дами в ГЕРБ изразиха
възмущението си от пове-
дението на Цветан Цвета-
нов. Вчера председателят на
НС Цвета Караянчева под-
черта, че е учудена, че бив-
шият втори в ГЕРБ подкре-
пя президента и служебен
кабинет. Менда Стоянова съ-
що бе изненадана от пъл-
ното отричане на Цветанов
от ГЕРБ. ç

Евгени Иванов е новият
член на Прокурорската ко-
легия на Висшия съдебен
съвет, показват резултати-
те от гласуването. Той бе-
ше избран с 841 от гласо-
вете на прокурори, които
можеха да гласуват с хар-
тиена бюлетина в Съдебна-
та палата или електронно.
Прокуратурата на Републи-
ка България  и Прокурорс-
ката колегия на ВСС имат
нужда от компетентни и
почтени членове, защита-
ващи магистратите и неза-

Åâãåíè Èâàíîâ å èçáðàí â ïðîêóðîðñêàòà êîëåãèÿ íà ÂÑÑ
висимостта на прокурату-
рата, съобщи главният про-
курор Иван Гешев в мре-
жата. Вие показахте, че сте
Институцията прокуратура
и че не се поддавате на
вмешателство, обърна се
Иванов към колегите си.
Във вота участваха 958 про-
курори от общо 1531 има-
щи право на глас. Това е
над 62 процента избирател-
на активност, уточни БНР.
Иванов заменя на поста Да-
ниела Машева, която стана
заместник главен прокурор.

Той ще довърши последни-
те близо две години от 5-
годишния мандат на насто-
ящия ВСС. До момента но-
вият член на кадровия ор-
ган на съдебната власт бе-
ше прокурор във Военно-
апелативната прокуратура.
Той е и председател на Асо-
циацията на прокурорите
вече трети мандат. Искам
да благодаря най-вече на
колегите за доверието и
подкрепата, каза след обя-
вяването на резултатите
Евгени Иванов. ç

"Републиканци за България" няма
да се управлява от джипка, от която
се раздават пари без никаква отчет-
ност, обеща вчера Цветан Цветанов
по време на официалното учредяване
на политическия му проект - партия
"Републиканци за България" (РБ), съ-
общи Медияпул. Така той индиректно
се сблъска с премиера Бойко Бори-
сов, в чиято партия доскоро бе зам.-
председател, защото Борисов от ме-
сеци наред обикаля страната с джип-
ката и чрез видеа през фейсбук съоб-
щава от нея важните решения за стра-
ната. Очаквано Цветанов бе избран
за председател на партията. Негов за-
местник стана бизнесменът от САЩ
Павел Вълнев, който щял да остане в
България за известно време. Двама-
та щели да обикалят страната следва-
щите месеци. Бившият втори в ГЕРБ
посочи още, че Иван Анчев, който до-
скоро бе генерален консул на Бълга-
рия в Чикаго, се включва в "Републи-
канци за България". Знаещите и мо-
жещите трябва да участват в този про-
ект, обясни още Цветанов. По думите

Евгени Иванов

„Ðåïóáëèêàíöè çà Áúëãàðèÿ“ íÿìà äà ñå óïðàâëÿâà îò äæèïêà

му за първи път българите, върнали
се от чужбина, имат политически про-
ект. Той подчерта, че в момента на
страната липсва ясна политика как да
стигне до българите, живеещи в чуж-
бина, за да се върнат и работят в Бъл-
гария.

Цветанов ще е лидер на РБ най-
много два мандата. От думите му се
разбра, че идеята на "Републиканци
за България" не е да бъде лидерска
партия. Това, което наблюдаваме през
последната една година, е липсата на
ясен хоризонт за бъдещето на стра-
ната. Наблюдаваме и 80 дни протес-
ти, а това е негативна енергия, нат-

рупвана през времето. По думите му
трябва по-бързо трябва да има пред-
срочни избори. Сегашният парламент
е изчерпал лимитът на доверие, зато-
ва колкото по-бързо има предсрочни
избори с гаранция за повече честност
в изборите, ние подкрепяме искания-
та на демократичната общност в Бъл-
гария за предсрочни избори", допъл-
ни Цветанов. Подкрепяме исканията
за оставка, трябва да изградим ново
доверие по места, защото без дове-
рие няма как да се управлява. Парти-
ята е готова за преговори с всяка дру-
га, която споделя ценностите й. Нека
България да постигне тази енергийна
независимост, която ще ни даде сила
в Европа, нека имаме партньорство
със САЩ, но европейските ценности
да са ни пътеводител. Има много бъл-
гари, които искат да се върнат, нека
създадем тази високотехнологична
среда, за да ги привлечем, заключи
Цветанов. РБ обяви, че иска секторни
политики по регионална политика, об-
разование, здравеопазване, земеде-
лие, туризъм и култура. ç

Цветан
Цветанов

Даниела
Дариткова
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"В ситуацията, в която
се намира страната ни, и
начинът, по който ще
излезе от нея, страшно
много зависи от БСП. Това
е големият резултат от
последните четири години -
БСП е основната структу-
рираща сила днес в кри-
тичната ситуация на Бълга-
рия и само около нея
може да бъде изградено
трайно решение - най-
накрая да имаме нормална
политическа обстановка,
която да доведе до значи-
мите и необходими реше-
ния". Това заяви на 50-ия
конгрес на БСП заместник-
председателят на ПГ на
"БСП за България" Крум
Зарков.

"Демокрацията и защи-
тата на демократичните
идеали  бяха в същината
на работата на нашата
парламентарна група.
Доказахме се като ярка,
единствена, силна парла-
ментарно представена
опозиция", изтъкна той.
Зарков отбеляза, че е
разбит митът, че БСП не
представлявали алтернати-
ва, и посочи като доказа-
телство редицата предло-
жения за решения, зако-
нопроекти и предложения
за законови изменения на
парламентарната група в
периода на мандата на 49-
ия конгрес. "Практически
всеки ред от програмата
на партията и от "Визия за
България" са намерили
своето място като законо-
дателни предложения и са
били защитавани от народ-
ните представители на
БСП", категоричен е социа-
листът.

Ïðåäè äà ïðîâåäåì ñáëúñúê íà èäåè, òðÿáâà äà îñâîáîäèì
ñòðàíàòà íè îò õâàòêàòà íà ìàôèÿòà, çàÿâè ñîöèàëèñòúò

Çàðêîâ: Ñàìî îêîëî ÁÑÏ ìîæå äà áúäå
èçãðàäåíî òðàéíî ðåøåíèå çà Áúëãàðèÿ

Юбилеийният 50-и конг-
рес на БСП зададе нов курс
за кадрово обвновление на
партията.

Форумът премина при
огромен интерес.

Над 75 акредитирани жур-
налисти, дипломати от 35
държави, стотици интелекту-
алци и други гости следиха
работата на наий-висшия фо-
рум на социалистите.

Конгресът категорично
подкрепи следваната от
Корнелия Нинова последо-
вателна политика за ярка
опозиционност и неотклон-
ност в политиката срещу па-
ралелната държава, задку-
лисието и за нов морал в
политиката и управлението
на държавата, написа в свой
анализ сайтът "Епицентър".
Интригата на конгреса оба-
че бе изборът на нов Наци-
онален съвет на партията.
Там беше битката за това
кои хора ще определят по-

Êîíãðåñúò äàäå ãëàñà ñè çà íîâè ëèöà, êàòåãîðè÷íî ïîäêðåïè
ëèíèÿòà "Íèíîâà"

Събития
” 48 пр.н.е. г. - Помпей
Велики е убит по заповед
на египетския цар Птоле-
мей XII, след като акости-
ра в Египет.
” 1864 г. - Основан е
Първият интернационал в
Лондон.
” 1887 г. - В Княжество
България се провеждат
избори за 5-о обикновено
народно събрание,
спечелени от поддръжни-
ци на Стефан Стамболов.
Гласуват 22% от избира-
телите.
” 1928 г. - Шотландският
биолог и фармаколог сър
Александър Флеминг
забелязва бактерициден
мухъл, развиващ се в
лабораторията му в
Лондон и открива субс-
танцията, която по-късно
е наречена пеницилин.
” 1961 г. - Военен преврат
в Дамаск окончателно слага
край на Обединената
арабска република - съюз
между Сирия и Египет от
1958 до 1961.
” 1987 г. - На площад
"Свобода" в Русе над 300
души протестират срещу
безразличието на управни-
ците за хлорните румънски
отрови над града.
” 1994 г. - Фериботът
"Естония" потъва в Балтий-
ско море, загиват 852
души.
” 2008 г. - Американска-
та компания SpaceX
успешно изстрелва
първата частна космичес-
ка ракета в орбита -
"Фалкън-1".

Родени
” 551 пр.н.е. - Конфу-
ций, китайски философ и
политически мислител
” 1841 г. - Жорж
Клемансо, министър-
председател на Франция
” 1908 г. - Марин
Големинов, български
композитор
” 1924 г. - Марчело
Мастрояни, италиански
актьор
” 1934 г. - Брижит
Бардо, френска актриса и
модел
” 1934 г. - Тодор Диев,
български футболист
” 1942 г. - Добромир
Манев, български актьор
” 1968 г. - Мика Хаки-
нен, финландски пилот от
Формула 1

Починали
” 1895 г. - Луи Пастьор,
френски учен
” 1953 г. - Едуин Хъбъл,
американски астроном
” 1969 г. - Кимон
Георгиев, министър-
председател на България
” 1991 г. - Майлс
Дейвис, американски
музикант

Íà òîçè äåí

:

"Наред със социалните
и икономическите предиз-
викателства, на които ние
даваме решения, наред с
проблема с неравенствата,
който идентифицираме,
БСП застава категорично и
с ясни идеи по отношение
на това, което трябва да се
направи в съдебната
реформа - съдебният
контрол над актовете на
главния прокурор, неговата
собствена и лична отчет-
ност и механизъм за
отстраняване; преразглеж-
дане на специализираните
съдилища, които, вследст-
вие на законови промени,
са се превърнали в специ-
ални и противоконституци-
онни. Това са все въпроси,
които тепърва трябва да се
дебатират", изтъкна Крум
Зарков.

"Трябва и нова полити-
ческа програма. Не защото
тази от 2008 г. е изчерпана.

Оттогава ни разтресоха
поредица кризи - световна-
та финансова криза, която
оголи недъзите на брутал-
ния финансов капитализъм,
политически кризи, които
извадиха на преден план
популистки формации,
застрашаващи дори и
базовите условия на де-
мокрацията, и накрая,
санитарната и екологична
криза, чиито последствия
виждаме сега с пандемията
на коронавируса", припом-
ни Зарков. Според него
всички тези проблеми
изискват леви решения. По
неговите думи, ако не се
преодолее доминацията на
дясното в Европа и в
България, то дигитализаци-
ята няма да донесе само
растеж и просперитет, но и
ще бъде съпътствана от
загуба на работни места,
от мизерия и от социално
изключване. "Ако левицата

не победи, неравенствата
ще се задълбочат, от което
ще последва спирала на
политически кризи и
конфликти", уверен е
Зарков. "Ако левицата не
победи, без да подценявам
усилията на Европейския
съюз и важността на
Зелената сделка, колкото и
трилиона да налеете в
една система, базирана
върху непрекъсната необ-
ходимост за все по-голямо
и по-голямо производство,
без значение от ограниче-
ността на ресурса, и на
все по-голяма консумация,
без значение от реалната
необходимост на потреби-
телите, то тази система
неизбежно води до еколо-
гичен катаклизъм", смята
народният представител от
левицата.

"Преди България да
стигне до тези въпроси,
трябва да се реши един по-
базов въпрос- въпросът за
почтеността в политиката.
За да проведем разговор,
дебат, диалог, сблъсък на
идеи с други свободомис-
лещи хора, първо трябва
да освободим страната ни
и политическата й класа от
хватката на мафията. Това
е основната задача пред
нас. Нея можем да извър-
шим заедно с други. След
което да седнем и да
започнем големия разговор
- накъде и как ще върви
страната ни. Убеден съм,
че веднъж постигнем ли
демократичността, то
изборът ще бъде в наша
полза поради простата
причина, че решенията ни
са правилни", завърши
Крум Зарков. ç

литиката на партията през
следващите 4 години. Або-
нираните за своите посто-
ве от десетилетия получиха
звучен шамар и не получи-
ха доверието да бъдат част
от новия състав на съвета.

Тръгнаха си знакови
имена на прехода като Ди-
митър Дъбов, Ангел Наийде-
нов, Атанас Мерджанов, Ге-
орги Пирински, Георги Бо-
жинов, Юрий Асланов, Ми-
хаил Миков, Валери Жаб-
лянов, Красимир Янков и
други.

Най-знаков е отказът на
социалистите да дадат нов
мандат в НС на БСП на пре-
зидента на ПЕС Сергеий
Станишев.

692 социалисти канди-
датстваха за 113 избирае-
ми места в ръководния ор-
ган на партията.

Към 11.30 часа вчера при
50% от преброените гласове
стана ясно, че в НС  влизат

на челните 20 места: Крум
Зарков (той е единственият
с над 50% от конгресния вот),
Георги Свиленски, Румен Ге-
чев, Янаки Стоилов, Алексан-
дър Симов, Кристиян Виге-
нин, Борислав Гуцанов, Ата-
нас Зафиров, Костадин Пас-
калев, Румен Овчаров, Ра-
дослав Гайдарски, Бриго Ас-
парухов, Светлана Шаренко-
ва, Иван Ченчев.

Следват: Драгомир Стой-
нев, Крум Дончев, Кирил
Добрев, Петър Мутафчиев,
Таско Ерменков, Филип По-
пов,  Деница Златева, Ка-
лоян Паргов, Стоян Мирчев,
Георги Търновалийски, Ма-
нол Генов, Христо Прода-
нов, Весела Лечева, Евге-
ний Белий, Милко Недял-
ков, Кольо Милев, съобщи
"Епицентър". ç
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Изключително добрата
реколта от картофи тази
година е с катастрофални
последици за производите-
лите, които ще отчетат
нула доходи заради свития
пазар и неработещите
хотели и ресторанти в
Европа и у нас, които са
основните потребители на
картофи в държавите-
членки на Евросъюза.
"Натискът на пазара е
огромен и това пролича от
изкупните цени през
последните дни, където в
Полша те паднаха до 4
евроцента за килограм, в
Румъния - до 7 евроцента,
да не говорим за Германия
и Франция, където също
има сътресения". Тази
мрачна статистика съобщи
за Синор.бг Тодор Джиков,
председател на Национал-
ната асоциация на карто-
фопроизводителите, който
прогнозира тежка есен за
българските картофопроиз-
водители.

Преди вирусът COVID-19
да затвори границите и да
ограничи туризма до 20-30
на сто от неговия капаци-
тет, дневното потребление
на картофи в Европейския
съюз е било 6500 тона
картофи - днес обаче то е
намаляло в пъти. "Още в
началото на годината, през

Ïîìîùòà çà áðàíøà å ïðåíåáðåæèìî ìàëêà è íå ïîêðèâà äîðè ïîëîâèíàòà îò
ðàçõîäèòå, íàïðàâåíè çà òàçãîäèøíîòî ïðîèçâîäñòâî, êàçâàò çåìåäåëöè

Ìàíîë Òîäîðîâ: Íàçðÿë å ìîìåíòúò çà äèðåêòíè ïëàùàíèÿ çà ï÷åëèòå, êîèòî îïðàøâàò êóëòóðèòå

Освен зелените плащания и
някои от мерките за необлаго-
детелстваните райони по селс-
ката програма, пчеларите нямат
постоянна подкрепа - нито по
СЕПП, нито по обвързана или друг
вид субсидиране

Крайно наложително е в бъ-
дещия Национален стратегичес-
ки план за развитие на земеде-
лието и селските райони 2021-
2027 г. да бъде заложена дирек-
тна помощ и за пчеларите, кои-
то до този момент са изключени
от това подпомагане. Предложе-
нието е на известния произво-
дител на манов мед от Странджа
Манол Тодоров, който припомни,
че до 28 септември тази година
земеделските производители мо-
гат да дават предложения по про-
ектостратегията за развитието на
земеделието до 2027 г. В тази
връзка той използва трибуната
на сайта Синор.бг, за да предс-
тави искането на бранша за под-
помагане на бранша.

"Опрашването на културите
със своята изключителна важност
на практика е екосистемна услу-
га, при която е наложително да
има подпомагане за всяко пчел-
но семейство", посочи Тодоров.

Òåæêà åñåí çà ðîäíèòå êàðòîôîïðîèçâîäèòåëè

февруари, експертите
прогнозираха, че каранти-
ната ще окаже най-голямо
поражение върху произво-
дителите на картофи, на
мляко и млечни произведе-
ния и на още няколко
сектора от хранителната
индустрия. Тази прогноза,
за съжаление, се оказа
вярна и днес сме свидете-
ли как правителствата на
повечето европейски
държави, изключвам
нашето, въвеждат адекват-
ни компенсаторни помощи,
които директно отиват за
производителите на карто-
фи", посочи още Джиков.

За пример той даде
Холандия, където само
преди дни за земеделието
са гласувани 500 милиона
евро за целево подпомага-
не, от които 50 милиона
евро са само за картофи.
Гърция също подготвя
аналогична подкрепа, тъй
като картофопроизводите-
лите там вече обявяват, че
няма да вадят картофите,
защото им се отпуска
помощ, аналогична на
"брането на зелено на
гроздето", приложена в
България за лозарите.

Джиков не отрича
помощта, която досега
беше отпусната от Aгроми-
нистерството за бранша,

но сравнено с останалите
сектори, тя е пренебрежи-
мо малка и не покрива
дори половината от разхо-
дите, направени от карто-
фопроизводителите за
тазгодишното производст-
во. Себестойността при
различните колеги варира
между 800 и 1000 лева на
декар, а с досегашната
подкрепа компенсациите
не покриват и 15 на сто от
разходите. "Дадоха ни по
40 лева на декар за de
minimis, плюс парите по
мярка COVID, които са
единствените обезщетения
за бранша. Но как ще
бъдат компенсирани изкуп-
ните цени на картофите,
след като дори при 20
стотинки за килограм (ако
някой даде такава цена)
колегите няма да могат да
покрият и 30 на сто от
себестойността си", рито-
рично пита картофопроиз-
водителят от Ихтиман.

И добавя, че колегите
му от района са в истински
стрес, защото никога
досега през есента в
складовете им не е било
толкова безлюдно откъм
купувачи. "Големите търгов-
ски вериги със сигурност
ще продават основно
европейски картоф, защото
там има адекватна подкре-

па за фермерите и цените
се дотират. Затова и
българските картофи ще
останат неизкупени, а това
би означавало пълен крах
за семейните фермери в
Родопите, Стара планина,
Рила и останалите планин-
ски райони, които нямат
модерни и големи складо-
ви помещения за съхране-
ние, и ще се наложи да
продават реколтата на
безценица", обясни предсе-
дателят на браншовата
асоциация.

"У нас всичката подкре-
па отива у единици -
цитирам помощта за 18-те
лозари, подпомогнати за
брането на зелено, където
се дадоха над 1,4 милиона
лева, да не говорим за уж
така прокламираната
помощ за хладилни бази,
където масовият произво-
дител отново беше пренеб-

регнат за сметка на опре-
делени личности. Колкото
на парите за търговските
вериги, те се превъртяха
по няколко схеми на
подпомагане, за да се
разводнят и хората да не
научат реално колко малки
и средни производители са
били подкрепени тази
година", критично отбеляза
картофопроизводителят.

Недоволството в бран-
ша расте и ако админист-
рацията не се поучи от
колегите си в останалите
държави, ще има сериозно
брожение сред производи-
телите, прогнозира още
Джиков. Той предлага да се
помисли за компенсиране
на изкупните цени, защото
само при минимални
оферти от 35-45 ст. за
килограм стопаните биха
могли да покрият разходи-
те си. ç

Той припомни, че до момента из-
вън пчеларската програма, коя-
то е ориентирана повече към ин-
вестиционната активност на биз-
неса, по линия на директните
плащания производителите на
мед на практика почти не разчи-
тат на субсидии. Освен зелените
плащания и някои от мерките за
необлагодетелстваните райони по
ПРСР, пчеларите нямат постоян-
на подкрепа - нито по СЕПП, ни-
то по обвързана или друг вид суб-
сидиране.

Единственият голям плюс за
пчеларите тази година е, че за
производителите на мед със за-
щитено географско указание е
предвидена помощ по де мини-
мис (de minimis). Проблемът е,
че тя не засяга преобладаваща-
та част от пчеларите, а сушата
тази година се оказа фатална и
за медопроизводството. По мяр-
ката COVID също е дадено обез-
щетение, така че част от пчела-
рите са успели да кандидатстват.

Без да прави общи заключе-
ния за страната, Тодоров посо-
чи, че пчеларите край морето все
пак са имали известен късмет,
защото сушата не е дала толко-
ва тежко отражение върху про-
изводството. "Спад имаше, но все
пак успяхме да завъртим цент-
рофугите, докато наши колеги от
вътрешността на Странджа изоб-
що не извадиха мед", посочва
Манол Тодоров. В същото време
изкупните цени на масовия мед
са доста ниски, което също под-
тиска бранша. Средно в страна-
та цената се движи от 3,50 до
4,50 лв. за килограм, а при био-

меда продажбите са с един лев
по-скъпи. Не така стои въпроса
с мановия мед, който поддържа
добра цена и което е най-важно
- на пазара вече почти не се про-
дава фалшив продукт, защото за-
щитата на географските указания
е висока и глобите са големи,
поясни още пчеларят от Стран-
джа.

Ниските изкупни цени ще до-
ведат до задържане на продаж-
бите на старите реколти от мед,
които не бяха реализирани през
последните години. Според ста-
тистиката на министерството на
земеделието от произведените
през миналата година 11 518 то-
на мед към първи октомври 2019
г. в складовете са останали неп-
родадени 5223 тона мед, което
е с 50 процента над нивата от
2018 г.

Тазгодишните данни за про-
изводството все още не са гото-
ви, но според бранша сривът е
изключително голям. "Проблемът
е, че през последните години в
целия Европейски съюз се наб-
людава спад в медопроизводст-
вото, затова е изключително важ-

но държавите членки да осигу-
рят нужната подкрепа за нашия
сектор", поясни още Манол То-
доров.

Ще припомним, че благода-
рение на неговата пчеларска
фирма "Мана", която даде ини-
циатива за европейска защита на
българския манов мед, днес то-
зи продукт е вписан в регистри-
те, а търсенето е голямо. Про-
дукцията на "Мана" се търси ос-
вен в Европа, също и в Азия и
Африка, което е показател за ви-
сокото качество на здравослов-
ния продукт.

"В момента подготвяме доку-
менти за защита на втори про-
дукт от мановия мед, какъвто е
"Странджанският цветен меден
прашец", обясни Манол Тодоров.
И поясни, че досега в европейс-
кия регистър няма защита на два
хранителни продукта от една и
съща основна суровина, затова
и това ще бъде прецедент в Ев-
ропейския съюз".

Колкото до реализацията на
пчелните продукти, производите-
лят от Странджа смята, че про-
дажбите през интернет са осно-

вен начин за пряк достъп до кли-
ента. Но с подготвяната нова на-
редба за директни продажби от
фермите, която ще смени стара-
та Наредба 26, изниква проблем,
който ще сериозно ще попречи
на бизнеса. "Проектът залага мак-
симални количества мед, над ко-
ито ние не можем да продаваме
директно - примерно, ако годиш-
но произведа 3 тона мед, като
директни продажби аз мога да
реализирам само 2 тона", обяс-
ни Манолов. Но добави, че оста-
налият един тон лично той не би
могъл да пласира на едро, за-
щото нормативите за защитени-
те наименования го задължават
да пакетира меда си в буркани
от 1,5 килограма. "От една стра-
на не мога да продавам мановия
мед на едро в тенекии, а от дру-
га - според новата наредба ня-
мам право на повече от 2 тона -
противоречието е огромно и ще
блокира търговията ми, затова
настояваме за корекции в нова-
та наредба", поясни Тодоров. Спо-
ред него максималните прагове
на продажби при меда би тряб-
вало да отпаднат. Ще припомним,
че браншът може да подава сво-
ите предложения по тази наред-
ба в Aгроминистерството до 8 ок-
томври. ç
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Îòãëåæäàíèòå ó íàñ ïðàñåòà
íàìàëåëè ñúñ 160 000 çà ãîäèíà
Ëèøàâàò àâäæèèòå  îò ëîâ çà 12 ìåñåöà, àêî îòêàæàò
äà ñòðåëÿò ïî äèâè ñâèíå

Отглежданите у нас
прасета са намалели със
160 000 за година. Това
сочат данни на европейс-
ката статистическа служба
Евростат за популациите
на селскостопанските
животни в страните от ЕС.
Според тях през миналата
година у нас е имало 490
000 броя, докато през
2018 г. броят им е бил 654
000. Причината е разпрос-
транението на африканска
чума по свинете, която
доведе до смъртност при
много от животните, а
други бяха умъртвени с
цел недопускане разнася-
не на заразата. Именно
заради чумата са внесени
и промени в закона за
лова, които предвиждат
намаляване на популация-
та на диви свине, които
също са основен разпрос-
транител на заразата. В
същото време популация-
та на овце у нас е двойно
по-голяма от тази на
прасетата. В момента на
територията на страната
се отглеждат 1,280 млн.
броя.

Като цяло в Европейс-
кия съюз най-отглеждани-
те селскостопански живот-
ни продължават да бъдат

Сеитбата на пшеницата в
Добричкия регион се очак-
ва да започне по-късно от
обичайното и с по-широка
сортова листа при продъл-
жаващата суша, съобщи за
БТА председателят на Доб-
руджанския съюз на зърноп-
роизводителите Радостина
Жекова.

По думите й земеделски-
те стопани ще започнат кам-
панията в периода 5-10 ок-
томври вместо около 25 сеп-
тември, както се препоръч-
ваше досега, с надеждата да
паднат валежи. Началният
агротехнически срок се из-

Åñåííàòà ñåèòáà â Äîáðè÷êî ñå î÷àêâà äà çàïî÷íå ïî-êúñíî îò îáè÷àéíîòî è
ñ ïîâå÷å ñîðòîâå æèòî

Íîâî ïðèñòàíèùå êðàé Ñèëèñòðà  ùå óëåñíè òúðãîâèÿòà ñúñ çúðíî ïî Äóíàâà
Ново пристанище ще

улесни търговията със зър-
но по Дунава. Строежът на
порта край Силистра тряб-
ва да започне най-рано през
2021 г. и да отнеме 2 годи-
ни. Инвестицията е на стой-
ност 20 милиона евро. В пла-
на на новото съоръжение е
посочено то да бъде мулти-
функционално и да може да
се използва за товарно-раз-
товарни дейности за широк
спектър от товари, които да
се транспортират по река
Дунав.  Бъдещото пристани-
ще ще разполага със зър-

32 694 земеделски стопа-
ни са кандидатствали по под-
мярка 21.1 "Извънредно вре-
менно подпомагане за земе-
делските стопани COVID 1", а
по подмярка 21.2 "Извънред-
но временно подпомагане за
земеделските стопани COVID
2" - 1 166, информират от
Държавен фонд "Земеделие"
(ДФЗ). Общо 33 860 са пода-
дените заявления по двете
направления на мярката. Най-
много кандидатури по COVID
1 има в област Пловдив - 3
676. Област Хасково пък е
първенец по подадени доку-
менти за COVID 2 - със 142
кандидата. Приемът по мерки-
те приключи на 21 септемв-
ри. След финализиране на ад-
министративните проверки,
допустимите заявления ще бъ-
дат платени, заявяват от ве-
домството. "Финансовата по-
мощ по мерките се изплаща
под формата на еднократна су-
ма. Таванът на подпомагането
за един земеделски стопанин
е не повече от левовата рав-
ностойност на 7000 евро",
припомнят от Фонда.

Бюджетът по подмярка
COVID 1 е 93,5 млн. лева и
обхваща секторите "Плодове
и зеленчуци", "Маслодайна ро-
за" "Винени лозя", "Декоратив-
ни растения", "Животновъдст-
во" (говеда, биволи, овце и ко-
зи) и "Пчеларство".

Подмярка COVID 2 е с бю-
джет 5,5 млн. лева и включва
всички останали направления
в областта на растениевъдст-
вото и "Животновъдство" (сви-
не и птици). Най-едрите ябъл-
ки ще се състезават в Кюс-
тендил Традиционният "Праз-
ник на плодородието" в Кюс-
тендил тази година ще се про-
веде през почивните 3-4 ок-
томври на централен площад
"Велбъжд". Организаторите
обещават богата гама от фер-
мерски продукти, конкурси и
местни занаятчийски изделия.
Представени ще бъдат уникал-
ни произведения на изкуство-
то, създадени от плодове и зе-
ленчуци, отгледани в Кюстен-
дилско, а земеделските про-
изводители ще предлагат сво-
ята чиста и здравословна про-
дукция директно на потреби-
телите, съобщават от общин-
ския отдел. Специално място
в програмата ще има конкур-
сът за най-едра ябълка. Инс-
титутът по земеделие в Кюс-
тендил отново ще покаже сво-
ите сортове ябълки, култиви-
рани и отглеждани в района,
които ежегодно присъстват на
изложението като пример за
плодородието на земята.

Този есенен празник на
изобилието е наследство от
Първия национален овощарс-
ки конкурс, проведен през да-
лечната 1896 г. именно в Кюс-
тендил. Овощарската традиция
е жива през всички времена
и предавана като опит и кул-
тура от поколение на поколе-
ние и от род на род, казват
още от Общината. ç

прасетата. Според данни-
те на Евростат през
декември 2019 г. на тери-
торията на ЕС има 143
милиона свине, 77 милио-
на говеда, 62 милиона
овце и 12 милиона кози.
По-големите държави
членки отглеждат най-
много добитък. Например
в Испания се отглеждат
22% от свинете в ЕС, 9%
от говедата, 25% от овце-
те и 23% от козите. Герма-
ния държи 18% от свинете
в ЕС и 15% от говедата.
Във Франция пък се
отглеждат 9 на сто от
свинете в ЕС, 24% от
говедата и 12% от овцете.

Само седмица преди
откриването на новия
ловен сезон за дива
свиня проекта за нови
промени в Закона за лова
и дивеча разбуни духове-
те в ловджийската общ-
ност у нас. С предложени-
те промени в Законопро-
екта се предвижда въвеж-
дане на санкции за неиз-
пълнение или възпрепятст-
вана на изпълнението на
мерките за борба с афри-
канска чума по свинете,
както и на принудителни
административни мерки.
Промените в Закона за

лова предвиждат още от 3
до 5 диви свине да оста-
нат на 1000 хектара гори.
При неизпълнение на
задълженията, посочени в
Закона, от страна на
ловните сдружения, на
които е предоставено
стопанисването и ползва-
нето на дивеча, директо-
рът на държавното горско
и ловно стопанство със
заповед може да забрани
ползването на дивеча в
съответния ловностопанс-
ки район за срок до една
година.  Предложените
промени в Законопроекта
коментира инж. Васил
Василев, председател на
Националното ловно-
рибарско сдружение
"Съюз на ловците и рибо-
ловците в България", в
рубриката на Агрозона по
радио "Фокус".  "Преди

навлизането на АЧС в
страната статистиката
показваше плътност на
популацията в рамките на
6 до 9 животни на 1000 ха.
Тоест това означава, че е
необходимо тя да бъде
сведена с 50% надолу. За
съжаление, вирусът се
оказва, че взима много
тежък данък от популация-
та на дивите свине и там,
където е навлязъл и е
останал в течение на
няколко месеца, плътност-
та на дивите свине пада
значително под тази
норма. Така че дори
ловците да не се справят
самостоятелно да изведат
отстрел в такива нива,
африканската чума под-
държат популацията в
много по-ниски от посоче-
ните нива", коментира
още Василев. ç

тегля и заради продължава-
щото топло време в послед-
ните години и през ноемв-
ри, когато житни мухи на-
падат поникналите пшеници,
поясни председателят на
браншовата организация.
Жекова коментира, че през
новата стопанска година ед-
ва ли ще има редукция на
площите със зърнената кул-
тура и в региона ще бъдат
засети обичайните около 1
000 000-1 200 000 декара.
Зърнопроизводителите оба-
че ще заложат на по-широ-
ка сортова листа, за да "из-
бягат" от сушата, каза пред-

седателят на браншовия съ-
юз. Според Жекова опитът
с тазгодишната реколта по-

казва, че няма сортове, ко-
ито да устоят без влага и
ако в началото на развити-
ето си някои пшеници са по-
адаптивни, накрая - и бъл-
гарската, и чуждестранната
селекция съхне. Целта в но-
вата сеитбена кампания е да
се включат по-устойчиви
сортове, които да се разви-
ват по-комфортно в местни-
те условия.

В Добричкия регион тра-
диционно се отглеждат най-
много площи с пшеница в
страната. През това лято зе-
меделските производители
добиха 216 000 тона зърно
при нисък среден добив -
около 178 килограма. ç

летните култури в сравнение
с есента на 2019 г., но отчи-
тат положителна тенденция
в цените на зърното. Слън-
чогледът надхвърли 800 лв./
тон и вече има оферти до
880 лв./тон.

В Добруджа жътвата на
маслодайната култура вече
е към финала си при сре-
ден добив от 181 кг/дка. При
царевицата остават още
около 40 % за реколтиране.
Резултатите не са удовлет-
воряващи за производите-
лите, достигат средно по 349
кг/дка. ç

нобаза с 20 силоза, които
имат капацитет от 200 000
тона пшеница или 100 000
тона слънчоглед. Ще включ-
ва и товарен порт с две ко-

рабни места, от които да се
товарят по 5000 тона зърно
на ден.

През месец август прик-
лючи процедурата по ОВОС,
уточняват от РИОСВ - Русе.
Решението е оповестено в
сайта на РИОСВ, на табло-
то за обяви и в публичния
регистър на процедурите в
регламентираните срокове.
Новият порт ще улесни про-
изводителите от Силистрен-
ска и Добричка област при
търговията със зърно.

В момента стопаните жъ-
нат по-ниски добиви от про-

33 860 çàÿâëåíèÿ
ïîäàäåíè ïî äâåòå
íàïðàâëåíèÿ íà
ìÿðêàòà COVID



ÁÚËÃÀÐÈß 28.09.2020
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

6

Ïîäàâàìå ðúêà íà âñåêè,
êîéòî ðàáîòè áåçêîðèñòíî
çà Îòå÷åñòâîòî

къпи делегати, поздра-
вявам ви с избора ви.
Този новоизбран със-
тав на конгреса ще за-
седава в следващите

ща към Конституционния съд. По-
дадохме 11 искания за устано-
вяване на противоконституцион-
ни актове на НС. 9 закона, 1 ре-
шение и 1 отказ. Към момента 4
от исканията ни са уважени от
Конституционния съд, предстои
решаването на 2 от делата. В
обобщение, ПГ превърна програ-
мата на партията в реални зако-
нодателни действия. Беше изк-
лючително активна и заслужава
високата оценка на конгреса и
на партията. Благодаря ви, скъ-
пи депутати. Вие сте бойци. Бла-
годаря.

На второ място, преди 4 го-
дини си поставихме задача. Ка-
захме, че няма да влизаме в
явни и скрити задкулисни до-
говорки за власт и облагоде-
телстване на малцина от нас за
сметка на 1 милион българи, ко-
ито ни дадоха доверието си. Из-
пълнихме го. Не приехме пред-
ложението да имаме председа-
тел на НС и министри в кабине-
та на Борисов. Това би било па-
губно. Не само за БСП, но и за
България. Опитът на държавите
в ЕС, където леви и десни се
съюзиха, показа отлив от сис-
темните партии и заличаване на
идеологическите различия. Ро-
диха се крайнодесни, крайноле-

алиция по онова време. Бяхме
съблазнявани с моркова, бяхме
бити с тоягата, но издържахме.
В последните години държавата
се управляваше от нова тройна
коалиция. Официално ГЕРБ и
Обединени патриоти, с неофи-
циалната подкрепа на ДПС и ус-
лужливата на "Воля". Само ние
не влязохме в скрити договор-
ки. Не се продадохме и не се
предадохме. И това дължим на
всички вас, социалистите от ця-
лата страна. Благодаря Ви!

Заедно доказахме, че
за нас политиката не е
пари и постове, а мо-
рал и грижа за хората.

Третата цел, която си поста-
вихме преди 4 години, е да из-
готвим алтернативен национален
план за управление на страната.
Изпълнихме го. Имаме нашия
план "Визия за България". При из-
готвянето му приложихме нестан-
дартен подход, другари. Не нап-
равихме кабинетен документ как-
то обикновено, спуснат отгоре
към хората. Обратно, обърнахме
се към всеки наш сънародник,
който има желание, с каквато
възможност разполага, с какви-
то сили и компетенции има, да

само Българската социалистичес-
ка партия сме готови с цялостен
алтернативен план за управле-
ние на България.

Четвъртата задача, която си
поставихме преди четири годи-
ни, обещахме си заедно да вдиг-
нем БСП на крака. Знаете в как-
во състояние бяхме. Да имаме
самочувствие на хора с достой-
нство, които могат да побежда-
ват. Изпълнихме го. Победихме
на президентските избори и до-
казахме, че ГЕРБ не са непобе-
дима сила. Увеличихме депута-
тите си в българския парламент
от 39 на 80. Единствената пар-
тия сме, която си увеличи и ев-
родепутатите от 4 на 5. Изкачих-
ме се по стълбицата на партията
на европейските социалисти от
12-о място на предишните евро-
избори на 6-о сега, от 28 пар-
тии в Европа.

Увеличихме кметовете и об-
щинските съветници и спечелих-
ме в 4 областни градове. И на
четирите вида избори увелича-
вахме подкрепата спрямо пре-
дишните. Това показва, другари,
тенденция. Трудно, бавно, но
през всички 4 години вървяхме
нагоре. Всичко това постигнах-
ме заедно при авторитарна, ед-
нолична, обсебила всички дър-

кива мащаби и поставящи си за
цел не козметични и тактически,
а стратегически и принципни про-
мени не е извършвана от нача-
лото на прехода.

Днес с по-голяма увереност
можем да кажем, че тази рефор-
ма издържа проверката на вре-
мето. Въведохме мандатност за
депутати - 3 мандата, или 12 го-
дини, за да има обновление и
приемственост на практика, а не
само на думи. В резултат от тази
промяна 46 от депутатите ни са
за пръв път такива, а 13 от тях
са под 40 години.

Мандатността на народните
представители дава възможност
всеки един компетентен и спо-
собен да се докаже наш другар
да участва в парламентарния жи-
вот 12 години, без това да го
лишава от правото и възмож-
ността по-късно да работи за
БСП, да се чува думата му в пар-
тията. Възможност за това дава
изпълнителната и местната
власт, партийните структури, би-
ли те национални или регионал-
ни, левите издания, научните ин-
ститути към БСП, съветите и ко-
мисиите към Националния съвет.
Но по-важно днес е друго: че
на фона на безличието и послу-
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Ñ
и Обединени патриоти. Два от ко-
ито за провал в областта на про-
тиводействието на корупцията.
Другите за несправяне в сфера-
та на сигурността, здравеопаз-
ването и опазването на околна-
та среда. Освен това групата
предложи създаването на десет-
ки временни комисии, които да
проучат случаите на неизплате-
ни заплати, на замърсяване на
питейни води, пропуски и нару-
шения в дейността на агенция
пътна инфраструктура, корупци-
онни практики в изпълнение на
програмата за саниране и др. Гру-
пата ни активно се възползва и
от възможността си да се обръ-

четири години. Пожелавам ви да
бъдат ползотворни и успешни. Но
преди да започнем към следва-
щите четири години, нека оце-
ним отминалите четири. Започ-
нахме ги с обещание да проме-
ним БСП, за да променим Бълга-
рия. Поставихме си 6 задачи и
през тези четири години ги из-
пълнихме.

Първата, още през 2016 г.
обявихме, че "Правителството на
Борисов е вредно за държавата
и я води към катастрофа". Поех-
ме ангажимент да превърнем БСП
в ударна опозиция на този мо-
дел на управление и го изпъл-
нихме. Само за периода на дей-
ствие на 44-тото народно съб-
рание ПГ на "БСП за България"
внесе 138 законопроекта и 72
проекта за решение. Всеки от тях
беше подчинен на необходимост-
та от създаването на законови
условия за изграждането на со-
лидарно общество от свободни
граждани, живеещи в справед-
лива държава. Много от предло-
женията ни в икономическата и
социалната сфера намериха от-
ражение в ежегодно изготвените
и публично представени алтер-
нативни бюджети на БСП. Една
традиция, която ние създадохме,
ние започнахме първи и вече е
утвърдена от българския парла-
мент. Чрез тези предложения до-
казахме, че нашата политика за
повишаване на доходи, за пре-
изчисляване на пенсии, за въ-
веждане на по-справедлива и
прогресивна данъчна система мо-
гат да бъдат финансово обезпе-
чени в рамките на напълно при-
емливи бюджетни параметри.
Последователно беше усилието
на ПГ за подпомагане на българ-
ското производство и за възста-
новяване на икономическата ро-
ля на държавата като регулатор
в ключови сектори. Със серия за-
конодателни инициативи нало-
жихме качествени промени в
сферата на здравеопазването и
образованието, чрез промяна в
статута на търговските дружест-
ва на болниците и прекратяване
действието на принципа "парите
следват ученика". Освен чувст-
вителното и устойчиво повиша-
ване на пенсиите, чрез тяхното
редовно преизчисляване, насто-
явахме и предложихме закона за
възрастните хора, който да рег-
ламентира основни техни права
и дължимия от нас обществен
комфорт. Настоящият мандат на
Народното събрание беше беля-
зан и от приемане на ново анти-
корупционно законодателство.
Една много актуална сега тема.
И като че ли се позабрави, че ПГ
на "БСП за България" се проти-
вопостави на идеите на управ-
ляващите и представи свои за-
кони, с които да гарантираме не-
зависимостта и ефективността на
специализирания антикорупцио-
нен орган. Народните представи-
тели от нашата група зададохме
1219 въпроса, отправихме 177
питания, 25 от които прерасна-
ха в разисквания. Активността на
нашата ПГ при осъществяване на
парламентарния контрол е в пъ-
ти по-голяма от тази на всички
други групи, взети заедно. Вне-
сохме 5 искания на вот на недо-
верие на правителството, на ГЕРБ

ви, анархистични движения и
партии. Опитът в България со-
чи, че всяка партия, прегърна-
ла се с ГЕРБ, повече не влиза
в парламента и губи ролята си
в активния политически живот.
И най-важното, моралът в по-
литиката диктува да не лъжеш
избирателите си. След избори
да правиш това, което си обе-
щал преди тях. Не излъгахме
един милион българи, които по-
вярваха, че ние сме алтерна-
тива. Знаете много добре, че
имаше натиск отвън и мнения
вътре в партията за голяма ко-

се включи в този процес, защо-
то това беше процес, а не ед-
нократен акт. Проведохме 606
срещи в цялата страна с учени,
интелектуалци, младежки органи-
зации, земеделци, кооперации,
малък и среден бизнес, лекари,
учители и еколози, пенсионерс-
ки съюзи. Получихме 924 пред-
ложения. Този план е национал-
но усилие, което не можеше да
стане отново без вас, делегати,
национален съвет, депутати,
структурите на партията, кмето-
ве и общински съветници, обе-
динението на жените, младежи-
те и на ветераните. Признателни
сме ви за този труд. В момента

жавни структури власт, изпра-
вила срещу нас огромен финан-
сов и медиен ресурс. Благодаря
ви за характера и силата, която
проявихте.

Петата задача. Преди 4 годи-
ни заявихме, че промяната в Бъл-
гария минава през промяната
първо в партията. И само ние,
българските социалисти, дръзнах-
ме да направим тази промяна.
Изпълнихме и това обещание, за-
щото, когато имаш претенции да
променяш България, трябва да
имаш и достойнството и да да-
деш личен пример, като започ-
неш от себе си.

Реформата в партията с та-

На стр. 7
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шанието на депутатската маса
на мнозинството, на фона на
парламентарната арогантност на
властта, парламентарната група
на БСП доказа едно ново поко-
ление знаещи, можещи парла-
ментаристи, които изнасят бит-
ки срещу корупцията, в полза
на социалните политики, в за-
щита на гражданските права на
българите. Процесът на обнов-
ление обхвана и листите за об-
щински съвети и партийни струк-
тури, което дава и тласък за връ-
щането на БСП в местната власт.

В БСП сме категорични: ня-
ма и не бива да има битка меж-
ду поколенията, а приемстве-
ност. Като партия със 130-го-
дишна история ние имаме при-
вилегията рамо до рамо да чле-
нуват и работят хора, взели
участие в антифашистката вой-
на, в градежа на социалната дър-
жава, хора, отстоявали идеите
ни в тежки, преходни условия,
и млади хора, част от модерно-
то, дигиталното общество. Опи-
тът, идеите и позициите на всич-
ки тях имат място в нашата пар-
тия. Те се надграждат, а не се
противопоставят. Те са богатст-
вото на партията.

Въведохме мандатност на
председателя до 2 мандата за то-
зи пост. Това е въведена рефор-
ма още от 2008 г., потвърдихме
я през 2017 г. Това е безпреце-
дентно за българските политичес-
ки условия решение, което по-
казва, че БСП е със сигурност
единствената нелидерска парти
в днешна България. Подобни ог-
раничения на мандатите са не-
мислими и невъзможни при ни-
кой от нашите политически опо-
ненти, въпреки че продължават
да внушават, че прекият избор
например превръща БСП в ли-
дерска партия. Казват го хора,
които са готови да променят Кон-
ституцията, за да останат още
малко на власт и никога не биха
направили това, което правим
ние - ограничения на председа-
теля, мандатност за депутатите,
пряк избор, за да се даде власт-
та на народа.

Проведохме за първи път ус-
пешно в 130-годишната ни ис-
тория този пряк избор за пред-
седател. Този пряк избор показа
4 много важни неща, другари.

Първо, партията е била узря-
ла. Очаквали сте, искали сте то-
зи най-демократичен избор. Ак-
тивност от почти 70% е уникал-
на за българските избори. Тя не
е постигана нито на парламен-
тарни, нито на европейски, нито
на местни избори. Тази активност
разби на пух и прах всички обид-
ни към вас, членовете на парти-
ята приказки за фалшификации
и манипулации на изборите.

Второ, БСП показахме най-ви-
сока организационна и институ-
ционална култура. Шапка ви сва-
лям. Макар и това да ни се случ-
ваше за пръв път, без досегашен
опит, вие проведохте чисти, проз-
рачни и подредени като аптека
избори. 1142 секции, над 8000
души, ангажирани в деня на из-
бора. Безпроблемно и без опаш-
ки предаване на изборните кни-
жа, протоколи, в които няма до-
писване, поправяне и приключ-
ване в рамките на 24 часа. Това
е впечатляващо постижение на
партията. С този избор се наре-
дихме до прогресивните леви
партии в Испания, Франция, Гер-
мания, Португалия, Великобрита-

ния. Доказахме, че сме модер-
на, европейска и демократична
партия. Благодаря на партийни-
те членове, на членовете на ко-
мисии, на застъпниците и орга-
низаторите на целия този про-
цес. Благодаря на Емил Войнов
и на Централната комисия по
провеждане на избора за ежед-
невната усилена и перфектна ра-
бота. Директният избор утвърди
пряката демокрация в БСП. Пре-
кият избор и пряката демокра-
ция следва да се развиват и чрез
допитвания до социалистите по
стратегически и политически въп-
роси. Защото въпреки скептициз-
ма и опитите за неглижиране се
видя, че пряката демокрация мо-
билизира партията, вдъхна жи-
вот на структурите, засили чувс-
твото за общност, даде сила на
хората да решават да решават
спрямо своята съвест, своето
мнение и своята гледна точка.

В момента, в който хората по
улиците искат техният глас да бъ-
де чут, да участват във вземане-
то на решения за собствения си
живот, за собствената си държа-
ва, Ние показахме на практика
как става това, как народът ре-
шава. Благодаря ви за голямото
доверие, с което ме избрахте.
Приемам го като огромна отго-
ворност. Ще направя всичко по
силите си, за да изпълня това
доверие с честни, открити и пос-
ледователни политики за прев-
ръщане на БСП в първа полити-
ческа сила в България.

Третият извод от прекия из-
бор е: Вие, скъпи социалисти, не
избрахте човек, избрахте поли-
тиката, избрахте курса на парти-
ята, а той е чистота на идеите,
неподкупност на хората, после-
дователност в действията за смя-
на на модела на управление и на-
лагане на лява алтернатива. Това
избраха българските социалисти.

И четвъртият извод, може би
най-важният.

С прекия избор вие
разбихте лъжата,
че БСП е разединена,
че има разцепление,
че сме в разпад.

Винаги задавам на такива хо-
ра един въпрос: Коя е партията
според вас? Мълчат. Партията не
е председателят, нито са отдел-
ните членове на Националния съ-
вет. Партията сте вие, нашите
членове и трябва да си абсолют-
но сляп, или много добре пла-
тен, за да твърдиш, че в партия,
в която гласуват 70% от съста-
ва, и 82% от тях подкрепят един
курс на политиката, е разедине-
на. Консолидацията, която пос-
тигнахме в прекия избор е га-
ранция, че партията е единна в
оценката си за провежданата до-
сега политика, и е готова да я
продължи и да я реализира в един
следващ управленски мандат.

Уважаеми другарки и другари,
Последните дни чувам различ-

ни говорители, политолози, со-
циолози да продължават да пов-
тарят мантрата за разединение-
то в БСП и да вещаят разцепле-
ние оттук нататък. Изглежда, те
са пропуснали 12 септември -
тези събития с прекия избор и
консолидацията, която показах-
ме. Време е да сменят опорната
си точка. Ключовата дума днес е
консолидация - около принципи
в политиката и морал в нейното
провеждане.

Затова подаваме ръка на все-
ки, който е готов да работи без-
користно за отечеството. Добре
дошъл е всеки, който иска да пра-
ви политика с грижа за хората.
Отворете клубовете, срещите,
приемете тези хора, нека станат
наши съюзници. Но искам да съм
ясна и за нещо друго, което се
прокрадва тези дни в публично-
то пространство. Консолидация,
единение - да.

Сговор със задкули-
сието, където и да се
намери то, в държава-
та или партията,
не може да има.

Консолидация с хора, праве-
щи политика с грижа за България
и за народа - да, но консолида-
ция с хора, използващи полити-
ката за лични облаги и цели - не.

Петата задача, която си пос-
тавихме преди 4 години - поехме
ангажимент в. "Дума", социални-
те мрежи и левите издания и соб-
ствена телевизия да станат кому-
никационен канал с хората, за да
бъдат чути и разбрани хубавите
неща, които правим. Изпълнихме
го. Заварихме вестник "Дума" с
над половин милион дългове, ко-
ито изплатихме и спасихме вест-
ника от спиране. Увеличихме фи-
нансирането му над два пъти. И
въпреки пречките, изпитанията,
през които минахме, удовлетво-
рявайки желанията на хиляди ре-
дови партийни членове - днес
имаме БСТВ. Изпълних това обе-
щание. В рамките на малко пове-
че от година БСТВ се превърна от
партийна телевизия се превърна
в свободна трибуна за всички
опозиционни на властта мнения.

Шесто - преди 4 години си
дадохме дума да отворим парти-
ята за млади хора, да ги обучим
и да изградим ново поколение
политици, които да са подготве-
ни да заемат нашите места, за
да има приемственост- изпълних-
ме го. Над 30 процента от об-
щинските председатели са мла-
ди хора, до 40 години. Близо 500
млади хора бяха в листите за об-
щински съветници, мнозина ста-
наха такива. Имаме и своите мла-
ди кметове, на областни градо-
ве, наред с опитни такива с по
5-6 мандата. 13 депутати са до
40-годишна възраст.

Чрез реформата в
партията, думите, че
ще дадем път на мла-
дите, станаха реалност.

През 2017, 2018, 2019 г., в
различните форми на обучение на
нашите институции и школи, обу-
чихме над 1700 партийни кадри.

Седмо. За изтеклите 4 години
имахме задача да активираме БСП
в международните организации. В
рамките на този мандат, Нацио-
налният съвет на БСП продължи
да развива активно международ-
ните връзки на партията и да ут-
върждава позициите й в европей-
ската и световната социалдемок-
ратическа общност. Председате-
лят на НС на БСП беше избран за
вицепрезидент на Социалистичес-
кия интернационал през 2018 го-
дина. Другарят Станишев беше
преизбран за президент на ПЕС.
Представителите на БСП се вклю-
чиха активно в уставните и в ра-

ботните органи на европейската
левица и съдействаха активно в
изработването на предизборния
манифест и в политиките на ПЕС.
БСП се включи в дейността на
Прогресивния алианс, чиято ос-
новна цел е да насърчава сътруд-
ничество между партиите на прог-
ресивната левица по света. НС
работи активно да утвърждава
двустранните връзки между БСП
и левите партии в региона. Раз-
менихме редовни делегации на ви-
соко равнище със Социалдемок-
ратическия съюз в Македония.
Подписахме меморандум за сът-
рудничество с Демократическата
партия на социалистите в Черна
гора. Знаково беше посещението
на водената от мен делегация в
Брюксел през 2020 година. В рам-
ките на визитата се проведоха
срещи с председателя на ЕП, зам.-
председателя на ЕК, с председа-
теля на Европейския, икономичес-
ки и социален комитет, със зам.-
председателя на ЕП, с председа-
теля на групата на Прогресивния
алианс на социалистите и демок-
ратите и с главния секретар на
групата на ПЕС в Комитета на ре-
гионите. Сред обсъдените теми бя-
ха предстоящата конференция за
бъдещето на Европа, Зелената
сделка, приоритетите на новата
ЕК, конституирането на новия Ко-
митет на регионите. НС на БСП
поддържаше високо ниво на кон-
такти с дипломатическия корпус
на страната, регулярно се про-
веждаха срещи с посланиците на
европейските държави, на които
представяхме позициите на БСП
по актуални въпроси. Вътрешно и
външнополитически проблеми об-
съждахме заедно. Редовно се про-
веждаха двустранни срещи на
председателя на НС с редица ръ-
ководители на мисии.

За краткото време от 4 годи-
ни, в изключително трудна обс-
тановка и отвън, и вътре в парти-
ята, постигнахме много. Мога да
говоря дълго за постиженията, но
по-добре да погледнем към бъде-
щето. Приемете, моля, най-иск-
рената ми благодарност за труда,
усилията, енергията и саможерт-
вата, която направихте за тези 4
години. Хулиха ни, манипулираха
общественото мнение, лъгаха за
БСП, но не ни пречупиха. Изку-
шавам се тук да цитирам една ми-
съл: "Великите умове обсъждат
идеи, средните умове обсъждат
събития, а малките умове - хо-
ра". Не обръщайте внимание на
малките умове. Нека се стремим
да достигнем великите умове, за-
щото е време за смели идеи и
категорични действия. България
има нужда днес от нов път на раз-
витие и ние, българските социа-
листи, сме си извоювали право-
то през тези 4 години, че можем
да осигурим този нов път на раз-
витие. Някои ще питат - защо точ-
но вие. Други ще кажат, че БСП
също участва в управлението на
прехода и допусна своите греш-
ки. Така е. Но защо БСП?

Ние сме единствената
партия, която призна
грешките си в прехода
и се извини.

Ще припомня как- защото то-
ва се забравя, а е важно. Самоо-
ценката, дадена от Конгреса на
8 май 2016 г.: "Ние не успяхме да
отстоим и реализираме прехода
на социалния модел. След всеки
мандат на БСП губихме много из-

биратели и доверие. Основната
причина е, че въпреки постигна-
тите икономически и социално по-
добрения, не се направи промя-
на на установения социално-ико-
номически модел и на начина на
упражняване на властта."

Всички други партии се обя-
вяват за безгрешни, за самодос-
татъчни. Ние сме единствената
партия, имала смелостта да приз-
нае отговорност за прехода, да
признае грешки и сме единстве-
ната, имала мъдростта да ги от-
рече и готовността да не ги пов-
таря. И ето днес предлагаме да
поправим онова, което сме от-
белязали в тази самооценка. Да
направим промяна на установе-
ния модел на прехода.

Други българи казват, че сме
еднакви. Обещаваме докато ни из-
берат, след това забравяме обе-
щаното и се стремим единствено
към лични облаги. Че се сговаря-
ме задкулисно и власт и опози-
ция ставаме едно и също - поли-
тическата класа на статуквото.
Може и да е било така, но в пос-
ледните години БСП променяме
този модел на правене на поли-
тика и успяваме. Днес автентич-
но можем да претендираме за но-
сители на промяната, защото още
преди 4 години първи назовахме
проблема, който днес припозна-
ват всички българи, протестира-
щи на площадите. Тогава го наре-
кохме паралелна държава.

Това, уважаеми другарки и
другари, беше на 4 януари 2017
г. Когато за пръв път заявихме
това, помните ли как всички се
нахвърлиха върху нас. Народът
бе държан в страх, владееше го
апатия. Имахме поробена държа-
ва от свои. На следващата годи-
на, на 26 юли 2018 г., се обър-
нахме към нашите сънародници
с думите: "Ние, БСП, не предла-
гаме алтернатива на ГЕРБ, а на
модела, създаден в годините на
прехода, за който всички партии
имаме принос. Днес не се обръ-
щаме към опонентите си, а към
народа си. Можем ли да събу-
дим и обединим националната си
енергия, да сложим край на пре-
хода и да очертаем хоризонт и
друг път на България? Да се ос-
вободим от страха и апатията,
от разделението в миналото бъл-
гари срещу българи и да се обе-
диним- българи за бъдещето, око-
ло няколко ключови за същест-
вуването ни като народ и държа-
ва въпроси? А те са - върховен-
ство на правото, демографска
криза, икономика, образование,
здравеопазване и бедност."

И тогава, през 2018 г., пак
бяхме сами. Но днес имаме най-
големия съюзник. Днес хиляди
искат същото на протестите в
български градове и европейски
столици. Ето защо казвам, че

имаме право да
претендираме за
автентични носители
на промяната.

Скъпи другарки и другари, не
искаме да яхаме протеста, не ис-
каме да го присвояваме. Подк-
репяме го. Но нека да бъдем и
обективни в оценката за факти-
те - докато други мълчаха и угод-
но пригласяха на властта, ние че-
тири години показвахме уродли-
вите й прояви. Всеки един от вас
лично понесе ударите и несгоди-
те на тази власт.

На стр. 8
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Моля, отворете книжката с
документите на конгреса и виж-
те какво пише на първата стра-
ница - думи на нашия първоучи-
тел и учредител Димитър Благо-
ев: "Много е важно да схване че-
ловек задачите на своя век. Спо-
ред това доколко человек схва-
ща тия задачи, доколко ги раз-
бира, дотолкова може да бъде
полезен като обществен деятел".

Ние, българските социалисти,
като прогресивни хора, разбрах-
ме предизвикателствата на на-
шето време още тогава и назо-
вахме проблема, директно в очи-
те, смело и непоколебимо. Вече
30 години живеем в преход, за
който всички политически пар-
тии носим своята отговорност. В
тези години икономически кръ-
гови си купиха политици от всич-
ки цветове. Който и да е на власт,
тази спойка от пари и политика
продължава да управлява и да
се възпроизвежда. Тя е скритата
паралелна държава и дърпа кон-
ците на истинската. В последни-
те 10 години, в които управлява
ГЕРБ, към тези проблеми се до-
бавиха нови. В България се ус-
танови авторитарна власт. Сво-
бодното предприемачество е уби-
то. Свободата на словото е по-
тъкпана. Различното мнение е
преследвано. Разгражда се дър-
жавността. Заличава се разделе-
нието на властите. Демократич-
ните институции не работят. Дър-
жавата е превзета от малцина.
Народът е поробен и държан в
страх от свои. Корупцията е дър-
жавна политика, а безнаказаност-
та е гарантирана със закон и то-
ва не може да продължава.

Този модел ни убива.
Той не може да бъде
кърпен, той трябва да
бъде сменен.

Как? Днес всеки вижда тази
смяна по различен начин. ГЕРБ
предлагат промяна в Конституци-
ята. Това не е промяна, това е
поредната крачка към узаконява-
не на авторитарната власт. Те пре-
махнаха преамбюла с основните
човешки ценности - мир, свобо-
да, хуманност. За 10 години уни-
щожиха правовата, социалната и
демократичната държава на прак-
тика. Сега искат да узаконят това
унищожаване и де юре, премах-
вайки ги в Конституцията.

Искам да сме ясни. БСП ще
се противопостави с всички си-
ли на това посегателство върху
устоите на държавността и из-
конните човешки права. ГЕРБ ня-
ма да получат нито един глас от
народните представители на пар-
ламентарната група на коалиция
"БСП за България".

ДПС виждат изход от кризата
в експертно правителство, гръб-
накът на което да бъдат ГЕРБ и
БСП - едните с премиера, други-
те с вицепремиера. В последни-
те дни чувам премиерът Борисов
да казва, че това е най-добрият
вариант за ГЕРБ за излизане от
кризата. Обединените патриоти,
в лицето на г-н Каракачанов, по-
бързаха да се съгласят и да се
присъединят към този вариант, в
който трябва да участва и БСП.
Тройната коалиция, която досега
управляваше скрито, е готова да
официализира съюза си, уж в
името на България, а всъщност
за спасяване на статуквото и оси-
гуряване на Борисов комфортно
оттегляне от властта.

 Кой им липсва в пъзела на
този комфорт - Българската со-
циалистическа партия. Макар да
имат математическо мнозинство
в Народното събрание, без БСП
им липсва политическия комфорт.
И тук също искам да сме ясни -
БСП няма да участва в този сго-
вор. БСП няма да влезе във
властта през задния вход за 5
месеца. БСП ще влезе през офи-
циалния, за 4 години, ако наро-
дът ни даде това право. Този пар-
ламент е изчерпан. Той не може
да гарантира стабилност на дър-
жавата, сигурност и перспектив-
ност на народа. Изходът - нови
избори, ново доверие, нова ле-
гитимност, дадена от суверена,
на когото той реши. Нека да пог-
леднем извън парламента. Какъв
изход от кризата и промени пред-
лагат десните - оставка на Бори-
сов и Гешев и промяна в съдеб-
ната система. Прекрасно - и ние
искаме това. И го искаме отдав-
на. Къде бяха те, когато предла-

можехме да го направим много
пъти. Не, нашата цел е друга - да
дадем стабилност на България,
да гарантираме сигурност и спо-
койствие на българите, да очер-
таем перспектива пред тях и да
реализираме правовата, демок-
ратична и социална държава.

Стъпките към тази цел са:

подаване на ръка на
всички лявомислещи,
социално-ориентирани,
прогресивни хора,
непартийни, честни
българи, родолюбци.

Създаване на много широк
фронт от съмишленици и насоч-
ване на този фронт към истинс-
ката промяна на България. На
второ място, избори и убедител-
ното им спечелване от БСП. На
трето, честно, неподкпупно и пос-

помощ на икономиката и с гри-
жа за родното производство.
Икономика с дългосрочно плани-
ране, с публични инвестиции, из-
нос на продукция с висока доба-
вена стойност, с акцент върху
развитие на електротехника,
електроника, информационни
технологии, машиностроене, зе-
меделие, туризъм и хранително-
вкусова промишленост.

Пето - нова структура на зе-
меделието. Земеделската земя да
се използва само за земеделски
нужди, а не за търговски и ин-
вестиционни интереси и нов на-
чин на субсидиране на родното
производство.

Шесто - публични инвестиции
в наука и високи технологии. Сед-
мо - образование, обърнато към
дигиталното поколение, но стъ-
пило здраво на ценностна сис-
тема и вървящо ръка за ръка с
възпитанието на нашите деца.

Осмо - нова държавна поли-
тика в здравеопазването, в коя-

българският национа-
лен интерес изисква
да нормализираме
отношенията си с
Русия. Санкциите
вредят на това.

Една част от обществото ни
винят, че сме русофили, други,
че искаме добри партньорски от-
ношения със САЩ и казват: "Щом
е така, значи сте русофоби". То-
ва е политика на крайностите,
на филите и фобите. Докога ще
делим народа си така? Кое мо-
же да ни обедини. Едно единст-
вено нещо - българският нацио-
нален интерес. Той диктува да во-
дим балансирана външна поли-
тика с много ясни и категорични
национални позиции и характер,
те да бъдат защитавани и на из-
ток, и на запад.

Уважаеми другарки и друга-
ри, в последните 4 години из-
вървяхме нелек път. Доказахме
се като държавнически отговор-
на, организационно мобилизи-
рана и готова да промени моде-
ла на управление партия. По три-
те най -важни въпроси за една
партия. Първият - на терена на
морала. Вторият - на терена на
политиката. И третият - на те-
рена на организационното със-
тояние.

На терена на морала - отре-
кохме задкулисието и олигархич-
но-мафиотския модел на управ-
ление. Не само го отрекохме -
ние сме единствената партия, ко-
ято отказа да влезе в сговор с
него и всеки ден неотклонно и
последователно водехме борба
с него.

 На терена на организацион-
ното състояние - ние сме единс-
твената партия, която направи
най-демократичната, най-модер-
ната и най-европейска реформа
- дадохме властта на народа, на
членовете на партията. Да ре-
шават чрез прекия избор за пред-
седател. И с високата мобилиза-
ция показахме, че активна, мо-
же да провежда честни избори и
е консолидиране не зад един чо-
век, а зад политика.

И трето, на терена именно
на политиката - ние сме единс-
твената партия, готова с план
за управление на България, кой-
то гарантира икономически раз-
вита, социална, справедлива, де-
мократична и правова държава.
Политика с грижа за хората, мо-
рал и организация - това е пъ-
тят за успеха ни на парламен-
тарните избори.

След 4 години усилия и
труд е време да полу-
чим победата на парла-
ментарните избори.

Не за постове, а за лостове
за промяна на България. Няма
да е лесно, но ние доказахме, че
трудните неща не ни стряскат.

Ще завърша с една мисъл, ко-
ято харесвам: "Никога не се пре-
давайте. Никога, никога, никога.
Нито за големи, нито за малки
неща. Нито за значими, нито за
незначителна. Никога не се пре-
давайте, освен на убежденията
си за чест и за здрав разум."

Вярвам, че с вашата чест на
почтени хора, с нашата чест на
социалисти родолюбци и със
здравия ни разум на държавни-
ци ще управляваме България с
грижа за хората. На добър час!

гахме изцяло друга философия
на антикорупционно законодател-
ство и съдебен контрол върху ак-
товете на главния прокурор. В
Народното събрание часове на-
ред бранехме от трибуната вър-
ховенството на закона, разделе-
нието на властите и взаимния
контрол, както и налагане на съ-
дебен контрол върху актовете на
главния прокурор. Никой няма
право да отрича тези усилия на
парламентарната група на коа-
лиция "БСП за България" и на
БСП. Десните го правят. Отричат
тези наши усилия, фиксирани в
остаряла антикомунистическа ри-
торика, която младите по пло-
щадите изобщо не разбират. Про-
мяна в съдебната система и ние
искаме, но достатъчно ли е? Къ-
де им е плана за икономиката,
за образованието, за здравеопаз-
ването и за демографията?

Уважаеми другарки и друга-
ри, България се намира в тежка
политическа, институционална
криза. В криза на доверие от на-
рода към управлението и на прага
на страшна икономическа и со-
циална криза. Всяка партия тър-
си решения за себе си. Търси
мястото си в политическото прос-
транство. И това е нормално, ако
разсъждаваш в рамките на пар-
тийното. Но времето не е за тяс-
нопратийно мислене. Времето е
за държавнически отговорни дей-
ствия. Всяка партия, загледана в
пъпа си днес, пропуска голямо-
то - пропуска България. Днес ед-
ни търсят безпроблемно излиза-
не от властта. Други, яхнали про-
теста- бързо влизане във власт-
та. Трети - как да бъдат балан-
сьори на властта. Нашата цел е
друга. Ако искахме просто да
участваме във властта и да кон-
сумираме облагите за себе си,

ледователно изпълнение на пое-
тите ангажименти към народа
преди изборите. Не забравяйте,
в момента само ние имаме го-
тов план за управление, "Визия
за България", който се ползва с
голяма подкрепа, защото беше
изготвен от стотици хора от ця-
лата страна. Целта на този план
не е просто да сменим ГЕРБ и да
седнем на техните места, а да
сменим модела и да насочим
страната по пътя на промените.

Неолибералният модел е из-
черпан. Грешен и изчерпан е.

Време е за възстановя-
ване на ролята на
държавата - ролята на
социалната държава

в ключови сектори. И да се знае
- Българската социалистическа
партия сме народна, масова, пат-
риотична, парламентарна, част от
европейската и световната леви-
ца, лява партия. Нашите ценнос-
ти са свобода, солидарност, спра-
ведливост, равенство, мир, труд,
хуманизъм, хармония между чо-
века и природата и родолюбие.
Първата ни работа, стъпквайки на
тези ценности и на характера на
партията, е възстановяване на
държавността, върховенството на
закона, с безкомпромисна борба
с корупцията. Възстановяването
на разделението на властите, връ-
щане на доверието в парламента
като основна институция в пар-
ламентарната република. Функци-
ониране на институциите с грижа
за хората.

Второ, гарантиране на сво-
бода на честните предприемачи,
на словото, на различното мне-
ние. Третото - справедливост. За-
коните да се прилагат еднакво
за всички. Четвърто - държава в

то болниците не са търговски дру-
жества, здравеопазването се раз-
вива на регионален принцип, зап-
лащането на лекарите и сестри-
те е уредено с наредба и осигу-
рява справедливо възнагражде-
ние на труда им.

Девето - нова справедлива
данъчна система. Отмяна на плос-
кия данък, въвеждане на прогре-
сивен, на семейно подоходно об-
лагане за младите и преизчисля-
ване на всички пенсии за въз-
растни.

Десето - регионализация на
всички политики с цел намалява-
нето на различията между регио-
ните и реална децентрализация.

Единадесето - културата, ду-
ховността и българщината са ни
спасявали в трудни моменти и
са ни съхранявали като народ.
Засилена държавна политика в
тази сфера е задължителна за бъ-
дещето ни като нация.

Дванадесето - една от най-
важните политики за БСП - това
е екологията. Това е темата на нас-
тоящето и бъдещето. Това е тема
на новото ляво, на младите, ние
сме длъжни да опазим прекрас-
ната си природа и българският на-
род да има чист въздух, земя, хра-
на, вода, зелени гори и гаранции
за здраве. Една така развита Бъл-
гария със собствена икономика,
със стабилна социална, здравна
и образователна система, без ко-
рупция ще има и друга тежест в
нашето общо семейство - Обеди-
нена Европа. Европейският път на
развитие на България е неотме-
ним, но гласът на България там
трябва да звучи авторитетно, а
не васално.

В общите решения трябва да
се защитава и отчита български-
ят национален интерес с харак-
тер. Същият
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От стр. 1
За това поздравявам Георги
Гергов, който също работеше
срещу прекия избор, но намери
сили и достойнство да протегне
ръка на Корнелия Нинова в
името на единството и бъдеще-
то на партията. В същото
време не мога да разбера
Сергей Станишев, който
демонстративно излезе, когато
Нинова излагаше политическия
си доклад пред Конгреса,
вместо да участва в идейните
дебати за бъдещето на партия-
та, която го е излъчила на
високите европейски постове,
които заема.

Защо казвам това? Защото
тук се съдържа отговорът на
въпроса "Чия партия е БСП?".

Ние сме партия с идеология
и политики, които са в интерес
на нашите избиратели. На
колективната воля на партийни-
те членове - хора на идеите и
ценностите. Идеите на социа-
лизма, ценностите на силна
социална, социалистическа и

суверенна държава, на върхо-
венството на закона, на
морала, на българското родо-
любие и традиции.

Да, възможно е да си
социален по възгледи и консер-
вативен по отношение на
изконните национални тради-
ции. Който не вярва, да
прочете отново внимателно
Манифеста на Маркс от 1848 г.
и модерните съвременни
философи.

Консервативният социали-
зъм е част от българския
национален характер и от
генетичния код на БСП като
държавостроителна партия.
Впрочем, докато Европа и
светът се тресат от кризи, се
вижда, че това е възходящият
идеен тренд в развитите
демокрации.

Друга ценност на партията е
дружбата с Русия - приятелска,
славянска, православна. Заедно
бяхме на Шипка, в битката
срещу фашизма, заедно
изграждахме социалната

държава през ХХ век. Ние
държим на нашите специални
отношения с Русия, защото това
е национална кауза. И като
социалисти никога няма да
партизираме русофилството,
така както в днешните смутни
времена се опитват да сторят
провалени политици. Защото
Русия е в нашите сърца и никой
не може да я приватизира.

Нашият ясен европейски
избор не пречи на отношенията
ни с Русия, с приятелски и
модерен социалистически
Китай. С балканските ни
съседи. Днес светът е многопо-
люсен и ние трябва за защита-
ваме националните си интере-
си, отворени към различните
геополитически и цивилизаци-
онни центрове.

Именно такъв мандат за
провеждане на социалистичес-
ка, патриотична и русофилска
политика са възложили
социалистите на своите
представители.

Това не е въпрос на каприз

или конюнктура - не е "концерт
по желание". Това е директен
мандат от Конгреса. Въпрос за
политическото представителст-
во и лоялност на избраните от
БСП общински съветници,
национални и европейски
депутати, кметове, президент, а
вярваме скоро и правителство
и премиер.

Не е морално да си издиг-
нат или подкрепен от БСП, а
после срамежливо да се
дистанцираш или да гледаш
към партията с високомерие.

Политическото говорене и
политическото действие в БСП
повече не може да се размина-
ват! Това е гаранция за връща-
не на доверието в партията!
Да сложим край на социалде-
мократическото шикалкавене,
на задкулисните договорки, на
безпринципността и лицемерие-
то, на многоговоренето и
нищоправенето! Ние сме
социалисти и сме длъжни да
спазваме Устава, Програмата и
политиките на БСП.

И тук не става въпрос за
репресии, за изключване или
"рязане на глави" -  чухме
подобни обвинения към
Корнелия Нинова през послед-
ните дни. Убедена съм, че това
няма да се случи! Просто всеки
един от нас трябва да спазва
социалистическата етика и
морал и да защитава общите
решения и политики.

Нужен ни е дебат за уставни
демократични форми на отчет и
контрол на всеки социалист,
издигнат на публичен пост. И то
от ниво основна партийна ор-
ганизация. Така всеки социалист
ще има своя глас за формиране
на политиката на БСП и само
така ще върнем доверието вътре
в организацията.

Другари, днес залогът пред
БСП и България е голям.

Днес е време на единение!
На БСП и левите и демократич-
ни сили, защото мисията е
промяната за България и
възраждане на социалната
държава!

ÁÑÏ - äíåñ å âðåìå çà åäèíåíèå!

"От 4 години насам БСП
е единствената политичес-
ка сила, която последова-
телно, трайно, със серия от
позиции води битката за
свободата за словото в Бъл-
гария. Ние сме единствена-
та партия в парламента, ко-
ято отново и отново е пос-
тавяла темата за позорно-
то 111-о място, на което се
намира България в класа-
цията за свобода на слово-
то", заяви говорителят на ПГ
на "БСП за България" Алек-
сандър Симов на 50-ия кон-

"Първо, е необходима
контекстна оценка на по-
литическата ситуация в Ев-
ропа, защото само плътни-
ят контекст и средата мо-
гат да дадат обяснение за
всички последващи евро-
пейски политики. На второ
място е самата отчетна
част на членовете на бъл-
гарската делегация, поглед-
ната не индивидуално, а
представена в контекста на
предизборната платформа
на нашата партия от 2019
г." Това каза евродепутатът
и ръководител на българс-
ките социалисти в Европей-
ския парламент Петър Ви-
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грес на БСП. Той припом-
ни, че  ГЕРБ и техните при-
съдружни партии постоян-
но отричат тази класация,
а придворните им медии из-
падат  в ярост, когато ста-
не дума за нея, но всеки
журналист и всеки потре-
бител на медии знае за как-
во говорят от левицата.

 "През годините БСП не
остави нито един проблем
със свободата на словото,
без да изразим позиция, а
заради нас в този парла-
мент имаше дебат за сво-

бодата на словото. Факт е,
че единствено и само БСП
последователно, отново и
отново заставаше в защи-
та на  свободната българс-
ка журналистика. Тук гово-
рим за позицията ни, кога-

то свалиха предаването на
преждевременно отишлия
си Милен Цветков и за
спрения сигнал на БНР, и
за всички случаи, когато ме-
диите са били тъпкани пред
очите на всички", уточни Си-
мов. Той  допълни, че  точ-
но това го кара да се чувс-
тва горд, че е  част  от пар-
ламентарната група на БСП.

Народният представи-
тел коментира, че битката
за свобода на словото е
голямата битка за различ-
на България, защото меди-
ите са основен показател
за това колко е зле дър-
жавата ни днес: "Искаме
друга медийна среда, ис-
каме свобода на словото,
която може да удовлетво-
рява всички хора и най-
важното - искаме да се
преборим с точно този ас-
пект от диктаторския ре-
жим на Бойко Борисов и
на мутрите, които са ов-
ладели всичко". Той допъл-
ни, че  през последните 4
години срещу БСП е бил
направен опит да се вну-
ши, че партията се разпа-
да и че БСП всеки един
момент ще се разцепи. "Е,
не стана така. И не стана
така именно заради наши-
те непоколебими позиции
и битки и в парламента, и
навън. Нашата битка бе
смислена и ще я доведем
докрай", завърши Алексан-
дър Симов.

танов в изказването си по
повод отчета за дейността
на делегацията на българ-
ските социалисти в ЕП, по
време на 50-ия конгрес на
БСП. Витанов постави ак-
цент върху щетите, нанесе-
ни от десетилетното дясно
управление в Европа, до-
вело по думите му до со-
циално разцепление, лип-
са на перспектива и спра-
ведливост.

Делегатът обясни и за
изслушванията в подкоми-
сията по мониторинг, къде-
то е отправена критика по
отношение на правителст-
вото, както и за изслушва-

нето в комисията по граж-
дански права. "Хората, ко-
ито протестираха, получи-
ха тази очаквана подкре-
па от всички проевропей-
ски политически семейст-
ва. След 8 дни предстои и
дебат в пленарната зала в
Европейския парламент,
който ще завърши с резо-
люция за ситуацията в Бъл-
гария", коментира той. "Ис-
тината за това корумпира-
но и антиевропейско неп-
риемливо управление ста-
ва все по-известна на все
по-широк кръг от хора в Ев-
ропа и ние имаме нашия
принос за това. Вложихме

много усилия и се чувст-
вам удовлетворен, че ус-
пяхме да получим много

силна подкрепа от колеги-
те ни в Европейския пар-
ламент", заключи Витанов.
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Ãðàæäàíèòå ãëàñóâàõà íà 5 ðåôåðåíäóìà ïî ðàçíîðîäíè âúïðîñè

Øâåéöàðöèòå îòõâúðëèõà èñêàíåòî çà
îãðàíè÷àâàíåòî íà ìèãðàöèÿòà îò ÅÑ

Плакат на Швейцарската народна партия за умерена имиграционна
инициатива с надпис "Стига е достатъчно!" можеше да се види по
улиците в Лозана. Швейцарците вчера отхвърлиха на референдум

предложението на популистите да се ограничи броя на гражданите на
ЕС, които могат да живеят и работят в Швейцария

Èðàíñêàòà àêòèâèñòêà Íàñðèí Ñîòóäå
ïðåêðàòè ãëàäíàòà ñòà÷êà â çàòâîðà

Пребиваващата в затво-
ра иранска правозащитна
активистка Насрин Сотуде
е отменила гладната си
стачка, продължила близо
50 дни, съобщи нейният съп-
руг, цитиран от ДПА.

"Насрин отмени гладна-
та стачка заради критично
си състояние", написа в "Ту-
итър" съпругът й Реза Чан-
дан. Той добави, че през
последните няколко дни
здравето й се е влошило.

По-миналата седмица 57-
годишната Насрин Сотуде
прекара 5 дни в техеранс-
ка болница с диагноза сър-
дечна недостатъчност. След
като бе изписана, тя бе вър-

Десетки хора
пострадаха вчера при срутване
на пешеходен надлез в град
Ступино, Московска област, и
са настанени в болница. По
последни данни при инцидента
са ранени 39 души, 18 от
които са в тежко състояние.
Всички пострадали са граждани
на бивши съветски републики,
главно на Киргизстан. Вчера
сутринта на територията на
предприятието "ФМ логистик"
рухнал пешеходен надлез с
дължина 35 м и широчина 5 м.
По предварителни данни
инцидентът се дължи на
претоварване, довело до
деформация в крепежните
елементи на съоръжението.
Поредица
от земни трусове, най-силният
от които от 5,3 по Рихтер,
беше регистрирана в Егейско
море от събота вечерта. Две
земетресения с магнитуд 5,3 и
4,2 по Рихтер са станали рано
в неделя в морето край
гръцкото крайбрежие. Първият
трус е регистриран в 1.50 ч.
на по-малко от 3 км от
Халкидическия полуостров на
Гърция. Най-близкото населено
място до епицентъра в Турция е
остров Гьокчеада, окръг
Чанаккале, който се намира на
отстояние 140 км от огнището
на труса. Земетресението е
станало на дълбочина 11,75
км. Този трус е бил последван
от друг, по-слаб с магнитуд от
4,2 по Рихтер в 2.09 ч. Той е
станал на 12,57 км от Халкиди-
ки и на 129 км от турския
остров Гьокчеада на дълбочина
14,98 км. В 21.39 ч. В събота
също бе регистриран трус в
Егейско море с магнитуд от
4,3. Той е станал на около 44
км от района Магнисия в
Гърция.
16 души
загинаха в каменовъглена мина
в югозападен Китай вследствие
на изтичане на газ. Инцидентът
станал в мина Сънцзао, близо
до града на централно подчине-
ние Чунцин - огромен метропо-
лис на около 1800 км от
столицата Пекин. По-рано
местните власти съобщиха, че
17 миньори са били блокирани
в мината. 16 от тях загинали.
Един бил изваден жив, като е
настанен в болница в критично
състояние. Държавната
информационна агенция Синхуа
съобщи, че инцидентът е бил
причинен от запалила се
конвейерна лента в мината. В
резултат на пожара се стигнало
до опасно висока концентрация
на отровния газ въглероден
оксид.
Президентът на САЩ
Доналд Тръмп обяви номинаци-
ята на консервативната
съдийка Ейми Кони Барет за
член на Върховния съд. "Това е
моята трета номинация (за
член на Върховния съд) и това
е голям момент", заяви
президентът в градината на
Белия дом.
"Ще бъдете фантастична",
добави Тръмп, обръщайки се
към съдийката, която стоеше
до него. Кандидатът на Демок-
ратическата партия за прези-
дент на САЩ Джо Байдън
призова Сенатът да не гласува
за номинацията на Барет преди
изборите на 3 ноември.

Швейцарските избирате-
ли с голяма разлика (63
срещу 37 на сто) отхвърли-
ха предложението на дясна
партия за анулиране на
споразумението с ЕС,
позволяващо свободно
движение на хора, предаде
Ройтерс.

Още преди вчерашния
референдум социологичес-
ките допитвания показваха,
че повечето избиратели са
против плана, който щеше
да даде на Швейцария,
която не е член на ЕС,
едностранен контрол върху
имиграцията, но щеше
сериозно да наруши връз-
ките й с ЕС, най-големия й
търговски партньор.

Гражданите на Швейца-
рия гласуваха вчера на пет
референдума по разнород-
ни въпроси, предаде АП.
На първо място те се
произнесоха по ново
предложение за огранича-
ване на броя на граждани-
те на Европейския съюз,
имащи право да живеят и
работят в страната им.

Всенародното допитва-

:
ÍàêðàòêîСнимки Пресфото БТА

и Интернет

150 души са били задържани
за участие в неразрешени

протести в Беларус в събота.
116 от тези демонстранти

остават в ареста, докато съдът
разгледа съответните дела за
административни правонару-
шения. По данни на беларус-
кото вътрешно министерство

"около 300 човека" са се
включили в 10 протестни

акции в 6 населени пункта в
страната. Бившата съветска
република е обхваната от

големи протести, след като
президентът Александър

Лукашенко, който управлява с
твърда ръка от 1994 г., бе

обявен за победител на
произведените миналия месец

избори.

ната в прочутия затвор
"Евин" в Техеран.

Сотуде, която е юристка
и защитничка на правата на
жените, обяви гладна стач-
ка в знак на протест срещу
условията, на които са из-
ложени политическите зат-
ворници по време на коро-
навирусната пандемия. Осъ-
дена е за "подривна пропа-
ганда" и според съпруг й
присъдата от 2018 г. е за 33
години и 6 месеца и 148 уда-
ра с камшик.

Тя трябва да излежи най-
малко 12 години в затвора.
Според други съобщения
присъдата е 38 години ли-
шаване от свобода. ç

Пред съда иранската активистка Насрин Сотуде не се е признала за
виновна и е заявила, че мирно защитава правата на жените и се
обявява против смъртното наказание. Тя и съпругът й са сред най-

изтъкнатите правозащитници в Иран.

не бе по инициатива на
популистка партия, настоя-
ваща за привилегирован
достъп за швейцарските
граждани до пазара на
труда и социалната систе-
ма. На този референдум
гласоподавателите трябва-
ше да кажат дали подкре-
пят "инициативата за
ограничаване" на броя на
гражданите, имащи право
да живеят и работят в
страната им, което би
изискало от властите на
Швейцария и на ЕС да
договорят в срок от 12
месеца прекратяване на
споразумението си за
свободно движение. При
липса на съгласие по
въпроса, швейцарците
може да излязат едност-
ранно от споразумението и
да забранят сключването
на всякакви бъдещи спора-
зумения за свобода на
движението, отбелязва
агенцията.

На подобен референдум
през 2014 г. избирателите в
Швейцария подкрепиха с
минимална разлика ограни-

чаването на правото на
европейските граждани до
работят и живеят в Швей-
цария. В годините след
това обаче парламентът
протакаше и не изпълнява-
ше народната воля до
голяма степен поради
страх от сериозен негати-
вен ефект върху швейцарс-
кото общество и бизнес.
Недоволна от това бездей-
ствие, Швейцарската
народна партия поведе

кампания за ново поставя-
не на въпроса на референ-
дум тази година. Ако
избирателите бяха одобри-
ли предложението, това
можеше да промени из
основи дълбоките и изгод-
ни за алпийската страна
отношения с влиятелния
27-членен съюз. Подобен
развой дори бе оприлича-
ван на швейцарски Брек-
зит, въпреки че Швейцария
не членува в ЕС. ç
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Äâåòå ñòðàíè ñå îáâèíÿâàò
âçàèìíî êîÿ å íàïàäíàëà ïúðâà

В неделя се стигна до
нов изблик на насилие
между Азербайджан и
Армения заради Нагорни
Карабах. Двете страни
съобщиха за военни и
цивилни жертви при
тежките сражения и си
отправиха взаимни
обвинения коя е нападна-
ла първа, предаде ТАСС.

Арменските сепаратис-
ти от Нагорни Карабах
казаха, че Азербайджан е
започнал офанзива
срещу тях и че са нанес-
ли тежки загуби на
неговата армия.

В региона е въведено
военно положение и е
обявена всеобща моби-
лизация на местните
жители, навършили 18
години.

Министерството на
отбраната на Армения,
която подкрепя отцепила-
та се от Азербайджан
област, съобщи за свале-
ни азербайджански 2
хеликоптера и 3 дрона.

Министерството на

В Румъния се състояха
изборите за местни органи
на властта, разглеждани ка-
то тест за политическите
партии преди парламентар-
ните избори по-късно тази
година, предаде ДПА.

Вотът представлява пов-
ратен момент за румънска-
та политика, отбелязва
агенцията. Основната бит-
ка бе между управляваща-
та Националнолиберална
партия (НЛП) и опозицион-
ната Социалдемократичес-
ка партия (СДП).

Националнолибералната

Â Ðóìúíèÿ ãëàñóâàõà íà êëþ÷îâè
çà óïðàâëÿâàùèòå ìåñòíè èçáîðè

Над 18 млн. румънци имаха право на глас на вчерашните избори,
които първоначално бяха планирани за юни, но бяха отложени заради
пандемията. Румънските гласоподаватели избираха кметове, местни и
окръжни съвети и председатели на окръжните съвети. На 6 декември

в Румъния ще се произведат и редовни парламентарни избори.

Германският финансов
министър и вицеканцлер
Олаф Шолц потвърди жела-
нието си да стане канцлер
след изборите за Бундес-
таг догодина, предаде ДПА.

"Ние искаме да ни бъде
възложено да определяме
насоките на политиката. Ето
защо се борим да можем да
дадем следващия канцлер",
каза той пред регионална
конференция на своята Гер-
манска социалдемократичес-
ка партия (ГСДП) в източна-
та провинция Тюрингия.

Шолц е кандидатът на

Øàíñîâåòå ìè çà êàíöëåð ñà ïî-ãîëåìè,
îòêîëêîòî ìèñëÿò, çàÿâè Îëàô Øîëö

В речта си германският финансов министър Олаф Шолц предрече,
че кризата с коронавируса ще продължи до края на 2021 г. и
началото на следващата 2022 г., така че трябва да бъде взето
решение дали Германия да продължи да бъде силна социална

държава или да води твърда политика на икономии

Снимки Интернет и Пресфото БТА

Èçáóõíàõà ñðàæåíèÿ ìåæäó Àðìåíèÿ
è Àçåðáàéäæàí çà Íàãîðíè Êàðàáàõ

Азербайджанският президент Илхам Алиев обеща победа над Армения на фона на избухналите тежки сражения в
района на Нагорни Карабах. "Нашата кауза е справедлива и ние ще победим", каза Алиев в реч по телевизията.

ГСДП за поста на Ангела
Меркел, която планира да
се оттегли като канцлер
след 15 години начело на
германското правителство.

Сега лявоцентристката
ГСДП е в широка коалиция
с консервативния Християн-
демократически съюз (ХДС)
на Меркел и сестринската
му баварска партия Хрис-
тиянсоциален съюз (ХСС).

Шансовете да оглавим
следващото федерално пра-
вителство "са по-големи, от-
колкото някои си мислят",
увери съпартийците си

Шолц.
Той добави, че ГСДП не

само е показала добър ба-
ланс в правителството, но
и успехи в управлението на
коронавирусната криза.

Социалдемократът отбе-
ляза милиардите помощи за
икономиката, осигурили за-
пазването на много работ-
ни места.

"ГСДП ще бъде за укреп-
ването на обществото и со-
циалната държава", подчер-
та Шолц в речта си пред
конференцията в курортния
град Бад Бланкенбург. ç

партия на премиера Лудо-
вик Орбан е понастоящем
на власт, но не разполага
със сигурно мнозинство в
парламента и разчита на
подкрепата на социалде-
мократите в опозиция.

В западния град Тимишо-
ара за пръв път в история-
та на страната кандидат за
кмет бе чужденец.

Германският политолог
Доминик Самуел Фриц е
издигнат от третата най-го-
ляма политическа сила в
страната - Съюза за спа-
сение на Румъния. 36-го-

дишният кандидат е бил
шеф на кабинета на бив-
шия германски президент
Хорст Кьолер.

Седмица по-рано румън-
ските депутати одобриха 40-
процентно повишаване на
пенсиите, осуетявайки на-
мерението на центристкото
правителство на малцинст-
вото да осигури по-малко,
но устойчиво увеличение от
14 на сто.

Парламентът одобри по-
вишението от 40 процента
с 242 гласа срещу 148 про-
тив. Социалдемократите в
опозиция обявиха минала-
та година огромно увеличе-
ние на пенсиите от 1 сеп-
тември и удвояване на дет-
ските надбавки. ç

отбраната на Азербай-
джан каза, че неговата
армия е предприела
контраофанзива след
атака на сепаратистите и
че е загубила само 1
вертолет, чийто екипаж е
невредим. Според него
12 противовъздушни
батареи на противника
са били унищожени.

Азербайджанското
президентство съобщи за
"мъртви и ранени сред
цивилните и военните".

Сраженията продължа-
ват, казаха и двете
страни, всяка от която
твърди, че има превес.

Заради ситуацията в
Нагорни Карабах арменс-
кият патриарх Карекин
Втори незабавно прекъс-
на посещението си във
Ватикана, където трябва-
ше да се срещне с папа
Франциск, и се върна в
Армения.

Турция осъди решител-
но "нападението на
Армения срещу Азербай-
джан" и изрази подкре-

пата си за Баку в конф-
ликта му с Ереван, пре-
даде ТАСС, като се позо-
ва на Ибрахим Калън,

говорителя на президен-
та Реджеп Ердоган.

Руското министерство
на външните работи

призова страните в
конфликта незабавно да
прекратят огъня и да
започнат преговори. ç
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Българският национал отбеляза още в шестата минута

Êðàåâ ãåðîé çà Ìèäòèëàíä
ñ ïúðâèÿ ñè ãîë çà ñåçîíà

Българският национал
Божидар Краев осигури
втората победа на Мидти-
ланд в 3-тия кръг на
датското футболно пър-
венство, след като вкара
за крайното 1:0 срещу
Рандерс в 6-ата минута.
С този успех участникът в
Шампионската лига събра
6 точки, колкото има и
намиращият се на върха,
но с мач по-малко отбор
на Брьондби.

Краев завърши атака
от ляво, като Николас
Дюр овладя топката на
аутлинията и я върна към
българина, който елими-
нира един бранител и от
малък ъгъл наказа врата-
ря на гостите Патрик
Карлгрен. Пред Краев
имаше още две възмож-
ности да вкара, като
особено чиста беше
ситуацията в 72-рата
минута, но 23-годишният
нападател не беше пре-
цизен. Българският на-
ционал игра пълни
90 минути.

В средата на следваща-
та седмица Мидтиланд ще
приеме Славия (Прага) в
реванш от плейофите на
Шампионската лига.
Първата среща в Чехия
завърши 0:0.

Друг български нацио-
нал - Кристиян Малинов,
започна като титуляр за
Льовен при победата с
3:2 като гост на вицешам-
пиона Гент в мач от 7-ия
кръг на белгийската

футболна Про Лига. Тимът
на Малинов си гарантира
успеха с попадения в
края на първото и нача-
лото на второто полувре-
ме. Два гола за победата
вкара Камал Соуах, а
един път се разписа
Матийо Мертенс. Мали-
нов остана на терена до
67-ата минута, когато
беше заменен от Абуба-
кар Кейта.

С този успех Льовен
събра актив от 11 точки и
излезе на седмо място в
класирането. Гент е 14-и с
шест точки.

Кирил Десподов игра
10 минути при загубата на

Каляри с 0:2 от Лацио в
двубой от втория кръг на
Серия А. Българският
национал влезе като
резерва на мястото на
Джовани Симеоне, което
е първа негова поява на
терена след прекарания
коронавирус.

Лацио поведе още в
четвъртата минута с гол
на Ладзари, а Чиро Имо-
биле отбеляза втория гол
в мача в 74-тата минута.

Новакът Хатайспор
продължава с впечатля-
ващото си представяне
от началото на сезона в
Турция. Тимът на Страхил
Попов се наложи с 1:0

над Касъмпаша, а бъл-
гарският национал игра
цял мач срещу бившия си
отбор. Единственото
попадения отбеляза
Маме Диуф в 57-ата
минута. Бившият напада-
тел на Манчестър Юнай-
тед, Блекбърн, Ханове 96
и Стоук Сити се разписа
от малък ъгъл, след като
преди това технично
преодоля вратаря на
гостите Рамазан Кьосе.

Хатайспор още не е
допуснал гол във вратата
си, а вече игра срещу
шампиона Истанбул
(Башакшехир) и гранда
Фенербахче. ç

Най-добрият български
тенисист Григор Димитров
беше забъркан в скандал с
коронавирус в Париж. Тре-
ньорът на отстранения от
"Ролан Гарос" Дамир Джум-
хур - Петър Попович, обя-
ви, че първата ни ракета,
Новак Джокович и Борна
Чорич също могат да дадат
положителни проби, но ни-
кой не ги е тествал. Спо-
ред сръбския специалист
всички, които са минали
през заболяването, сега
имат антитела и при про-
верка ще дадат положите-
лен резултат. Както е извес-
тно, Гришо, Джокович и Чо-
рич се заразиха при учас-
тието си на турнира Adria
Tour в Белград.

"Преболедувах вируса
преди месец, имам антите-
ла, но резултатите от тесто-
вете може да се окажат по-
ложителни или отрицателни.
А други хора не мога да за-
разя. Джокович, Чорич и Ди-

Челси завърши при 3:3 гостуването си на Уест Бромич Албиън в среща от третия кръг на Висшата лига.
Лондончани губеха с 0:3 до 27-ата минута, но успяха да се доберат до точката в самия край на мача.
След почивката Челси  Мейсън Маунт (55) и Калъм Хъдсън-Одой (70) намалиха, а в добавеното време

Тами Ейбрахам изравни и донесе четвърта точка на лондончани от началото на сезона.

Първото треньорско уволнени
в Бундеслигата вече е факт, а вто-
рият кръг от шампионата още не
е завършил. Шалке 04 освободи
Давид Вагнер, обяви официални-
ят сайт на "кралскосините". 48-
годишният бивш американски на-
ционал претърпя две тежки загу-
би от старта на първенството. В
първия кръг Шалке 04 отстъпи ка-
тастрофално с 0:8 като гост на
Байерн, а в събота претърпя по-
ражение с 1:3 като домакин на
Вердер.

Вагнер пое тима от Гелзенкир-
хен на 9 май 2019 г., когато под-
писа тригодишен договор. Той за-
почна престоя си на "Фелтинс Аре-
на" много добре, но под негово
ръководство Шалке 04 за послед-
но спечели мач през януари - 2:0
срещу Борусия (Мьонхенгладбах).
След това беше записана серия
от 18 поредни мача без победа.
Оттогава "кралскосините" спече-
лиха едва шест точки и получиха
общо 49 попадения във вратата
си. От ръководството на "кралс-
косините" обявиха, че името на
наследника на Давид Вагнер ще
бъде обявено в следващите дни.

Борусия (Дортмунд) допусна
изненадващо поражение с 0:2 при
гостуването си на Аугсбург в сре-
ща от втория кръг на новото пър-
венство. "Жълто-черните" се пред-
ставиха под нивото си и регист-
рираха първа загуба за сезона.
Домакините, които почти през це-
лия мач се отбраняваха, използ-
ваха отлично своите малко въз-
можности. Първото попадение
падна в 40-ата минута след ста-
тично положение. В началото на
второто попълнение Даниел Ка-
лиджури удвои след отлична кон-
траатака.

В сряда Дортмунд ще гостува
на Байерн в срещата за Суперку-
пата на Германия. Вестфалци ще
играят в този мач като сребърни
медалисти от Бундеслигата. ç

Ñúðáèí çàìåñè Ãðèøî
â ñêàíäàë ñ COVID-19

митров също може да да-
дат положителен тест. Но на
US Open тях дори не ги про-
веряваха. Джокович живее-
ше в отделен дом и не го
тестваха. А има доказателс-
тва, че в организма му има
антитела", заяви Попович.

"Тенисистите се страху-
ват - особено тези, които
са преболедували и имат
антитела. Но с Новак няма
да постъпят така, както с
мен. Ако анализът на резул-
тата от теста му е положи-
телен, ще му дадат възмож-
ност да даде нова проба.
Той може да осъди "Ролан
Гарос" за огромна сума, а
организаторите не искат то-
ва да се случи", допълни
сръбският треньор.

Самият Дамир Джумхур
даде отрицателна проба, но
тъй като треньорът му е с
положителен тест за COVID-
19, босненецът бе отстранен
от Откритото първенство на
Франция. ç

Снимка Пресфото БТА

Ïúðâî òðåíüîðñêî
óâîëíåíèå â
Áóíäåñëèãàòà

Божидар Краев
отбеляза

единствения гол
в срещата още в
шестата минута
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Àòàíàñ Èëèåâ âäúõíîâè Áîòåâ
(Ïä) è ìàòèðà "ñèíèòå"

Новата деветка на
Ботев (Пловдив) Атанас
Илиев вдъхнови "канарче-
тата" за успех с 2:1 над
Левски в мача от 7-ия
кръг на Първа лига. Тара-
нът отбеляза и двата гола
за "жълто-черните", които
имаха едва две точки в
последните пет мача от
първенството. Ботев
записа едва втори успех
през тази кампания, но за
радост на "бултрасите"
тези победи дойдоха
срещу вечните съперници
- Локомотив (Пловдив) и
"сините".

Проблемите в Левски
обаче не са само в загу-
бата, ами и получените
контузии на двама от
титулярите Радослав
Цонев и Матео Стаматов,
както и масовият бой в
агитката на столичани,
който ще донесе и тежки
финансови санкции в този
труден момент за клуба.

"Браво на футболисти-
те, които  показаха, че
несправедливо са понася-
ли критики. Хубава побе-
да, но това са само 3
точки. Преходен е перио-
дът, може да показваме
много силни игри, както и

Халфът на Лудогорец Абел
Анисе ще бъде извън игра
най-малко три седмици.  30-
годишният футболист е с мускул-
но разтежение. Новината беше
обявена от селекционера на
националния отбор на Мадагаскар
Никола Дюпюи. Той разкри пред
местна медия разочарованието си,
че няма да има на разположение
капитана на тима за предстоящия
лагер във Франция.

Витоша (Бистрица)  загуби
с 0:1 от Локомотив (Горна
Оряховица) в мач от осмия кръг
на Втора лига. Други резултати:
Кариана (Ерден) - Локомотив
(София) 3:2, Хебър (Пазарджик) -
Созопол 2:1, Пирин (Благоевград)
- Нефтохимик 4:0, Янтра (Габрово)
- Септември (Симитли) 0:1,
Септември (София) - Добруджа
1:0  и Струмска слава (Радомир) -
Спортист (Своге) 3:1.

Българският талант Никола
Илиев дебютира
за новия си клуб Интер срещу
СПАЛ 2013 в младежката
формация на отбора до 19
години. Младият българин влезе
като резерва в 59-ата минута на
мача, когато резултатът беше все
още 1:0 за "нерадзурите". До края
на срещата обаче СПАЛ 2013
осъществи обрат и успя да се
наложи с 2:1.

42-ма са феновете на
Левски, които са били
арестувани
след боя по трибуните на мача
между Ботев и "сините" в
Пловдив.  На един от задържаните
е наложено 100 часа обществено-
полезен труд, както и двегодишна
забрана за посещаване на
футболни мачове. Други двама са
осъдени на по 60 часа обществе-
нополезен труд, като и те
получават двегодишни забрани за
посещение на футболни срещи.

Íàêðàòêî
:

Браво на футболистите, но засега няма светлина в тунела,
заяви треньорът на пловдивчани Ферарио Спасов

Новата
деветка
на Ботев
(Пловдив)
Атанас
Илиев
отбеляза
и двата
гола за
успеха
над Левски

31-годишният Андрей Гълъбинов започна силно в едно от най-силните първенства на Европа
и даде сериозна заявка за завръщане в националния отбор на България

ЦСКА е поставил цена от
5 милиона евро на голмай-
стора си Али Соу, инфор-
мира авторитетният в .
"Екип". Преди дни френско-
то спортно издание обяви,
че Дижон проявява интерес
към гамбийския нападател
на "червените". Сега "Екип"
уточнява, че последният в
класирането на Лига 1 има
конкуренция за подписа на
26-годишния таран на ЦСКА.

От стр. 1

Отборът на Специя стартира по-късно
първенството, тъй като много късно за-
вършиха плейофите в Серия "Б", в които
клубът от Лигурия спечели историческа-
та промоция.

ÖÑÊÀ èñêà 5 ìèëèîíà
åâðî çà Àëè Ñîó

Интерес към Али Соу проя-
вява и испанският Алмерия.

Френското издание уточ-
нява, че няма яснота дали
Дижон може да си позволи
да плати 5 милиона евро за
гамбиеца. От друга страна,
Алмерия, който играе в Се-
гунда дивисион, има финан-
сови възможности, тъй ка-
то през това лято продаде
Дарвин Нунес на Бенфика
за 24 милиона евро. ç

Първа лига - 7-и кръг
Ботев (Вр) - Монтана 2:0
1:0 Димитър Буров 45+1, 2:0 Даниел Генов 58

ЦСКА 1948  - Етър 5:1
1:0 Мартин Камбуров 5, 2:0 Денислав Александров

20, 3:0 Георги Русев 43,
3:1 Милчо Ангелов 45+2 -дузпа, 4:1 Георги Русев 62,

5:1 Галин Иванов 72

Лудогорец  - Берое 2:0
1:0 Клаудиу Кешеру 18, 2:0 Сисиньо 23

Ботев (Пд) - Левски 2:1
1:0 Атанас Илиев 15, 2:0 Атанас Илиев 20, 2:1 Борис-

лав Цонев 27 - дузпа

Черно море  - Арда (Кърджали) и Локомотив (Пд) -
ЦСКА след приключване на броя

Днес от 20,30 часа:
Славия - Царско село

Àíäðåé Ãúëúáèíîâ ñ èñòîðè÷åñêè
ãîë â Ñåðèÿ "À"

Голът на Гълъбинов е четвърти за него
в Серия "А", след като досега имаше три
попадения с Дженоа при единствения му
сезон в калчото - 2017/2018 година. Дву-
боят бе първи за българина в елита на
Италия от 29 месеца. ç

по-слаби, винаги съм се
връщал в тежки ситуации,
а сега положението е
много тежко, бъдещето в
момента е неопределено.
Момчетата получиха част
от възнагражденията си
благодарение на г-н
Караславов. Достойно
напускане на Лъчо Балта-
нов, Вутов продължи
кариерата си в Унгария,
за другото (Иван Банда-
ловски - б. р.) няма да
коментирам", каза треньо-
рът на пловдивчани Фера-
рио Спасов по повод
раздялата с опитните
играчи.

"Трябва да знаем какво
ще се случи с отбора,
дори с успеха над Левски,
засега няма светлина в
тунела", завърши специа-
листът.

Наставникът на "сините"
Георги Тодоров направи
една промяна в стартовия
състав от успеха с 3:0 над
ЦСКА 1948. Мястото на
централния нападател
Илия Димитров бе заето
от звездата на тима
Найджъл Робърта, който
се възстанови от травма.
Изненадващо Димитров
дори не бе в групата.

"Вината си е в нас.
Допуснахме много неточ-
ности и грешки в защита
в началото. Позволихме
им да поведат с 2:0.
Имаше чиста дузпа в
наша полза. При 1:0 за
Левски можеше да е
различно. Опитахме да се
върнем в мача, но напра-
вихме много неточности в
нападение в края. С три
победи сме, но не сме
изградени като отбор.
Контузията на Ради
Цонев също повлия на
развоя на срещата.
Остана само Боби Цонев,
който единствено създа-
ваше агресивност в
средата", коментира след

двубоя Георги Тодоров.
"Имаше червен картон

за Ботев, но съдията
показа жълт на друг техен
футболист. Откакто съм се
върнал, по един и същи
начин се отнасят съдиите
към нас. Четвъртият рефер
му каза, че е сгрешил, но
главният не поправи греш-
ката си. Но ние сме си
виновни за загубата.
Трябва да изчистим греш-
ките си и това да не
стартираме мачовете по
този начин. Тези момчета
са на по 22 години и
трябва вече да поемат
отговорност. Постоянството
се гради с времето", каза
още треньорът на Левски. ç
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ÇÅÌß07.00 "Студио Икономика" с Нора Стоичкова
(п)

08.00 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев
(п)

09.00 "Общество и култура" с водещ Иван
Гранитски (п)

10.00 ТВ пазар
10.15 "Актуално от деня" (п)
11.00 ТВ пазар
11.15 "Думата е ваша" (п)
12.05 Документален филм
12.30 ТВ пазар
12.45 "За историята свободно" (п)
13.45 ТВ пазар
14.00 "Нашият следобед с БСТВ" с водещ

Елена Пенчукова
15.30 Новини
16.00 Музикален антракт
16.30 "Думата е ваша" - открита линия със

Стоил Рошкев
17.15 ТВ пазар
17.30 Документален филм
18.10 ТВ пазар
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Актуално от деня"
20.00 "Не се страхувай" с Васил Василев
22.00 Новини (п)
22.30 "Актуално от деня" (п)
23.15 "Не се страхувай" с Васил Василев (п)
00.15 "Нашият следобед с БСТВ" (п)
01.30 "Общество и култура" с Иван Гранит-

ски (п)
02.30 "Дискусионен клуб" с Велизар Енчев

(п)
03.30 Документален филм
04.50 "Студио Икономика" с водещ Нора

Стоичкова (п)
05.50 "Лява политика" с Александър Симов

(п)
06.50 Музикален антракт

ÁÍÒ 1

05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Денят започва сутрешен блок с Хрис-

тина Христова
09.00 По света и у нас
09.05 100% будни
11.00 Култура.БГ
12.00 По света и у нас
12.35 Новини на турски език
12.45 Телепазарен прозорец
13.00 Последният печели забавно-познава-

телно семейно куиз шоу/п/
14.00 Търсачи на реликви 3 тв филм /14

епизод/
14.45 Телепазарен прозорец
15.00 Очи в очи с животните Птици в беда
15.15 Влакът на динозаврите анимационен

филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 Бързо, лесно, вкусно
16.30 Малки истории
16.40 Светът и ние
17.00 България в 60 минути с Мариана

Векилска
18.00 По света и у нас
18.30 Още от деня коментарно предаване
19.00 Последният печели забавно-познава-

телно семейно куиз шоу
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 История.bg Залезът на траките, Спар-

так
22.00 Бригада тв филм /6 епизод/ (14)
23.00 По света и у нас
23.30 Библиотеката
00.30 Светът и ние /п/
00.50 100% будни /п/
02.45 Култура.БГ /п/
03.55 Джинс Родът на певеца Васил Петров

/п/
04.25 Търсачи на реликви 3 тв филм /14

епизод/п/

bTV

05.40 "Ловци на храна" /п./
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикри-

тие" - анимация, сериал, с.3 еп.3
06.30 "Лице в лице" /п./
07.00 "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 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с.2

еп.95
15.30 "Търговски център" - сериал, с.15

еп.46 - 48
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,

с.14 еп.56
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с.3

еп.69
21.00 "Фермата: Пътят на една мечта" -

риалити, с.6
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Закон и ред: Специални разследва-

ния" - сериал, с.19 еп.13
01.00 "Новите съседи" - сериал, еп.29
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Завинаги" - сериал, с.2 еп.38

bTV Action

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Роботи под прикритие" - сериал, еп.3
- 6

08.00 "Луцифер" - сериал, с.3 еп.22
09.00 "Готъм" - сериал, с.5 еп.5
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал,

с.4 еп.6
11.00 "Последният кораб" - сериал, с.5 еп.4
12.00 "Стоте" - сериал, с.4 еп.9
13.00 "Конг: Островът на черепа" - фентъзи,

екшън, приключенски (САЩ, 2017),
режисьор Джордан Вогт-Робъртс, в
ролите: Том Хидълстън, Самюъл Джак-
сън, Бри Ларсън, Джон Райли, Джон
Гудман, Кори Хокинс, Джон Ортиз,
Тоби Кебъл, Шей Уигъм и др.

15.00 "Луцифер" - сериал, с.3 еп.23
16.00 "Готъм" - сериал, с.5 еп.6
17.00 "Стоте" - сериал, с.4 еп.10
18.00 "Последният кораб" - сериал, с.5 еп.5
19.00 Часът на супергероите (премиера):

"Легендите на утрешния ден" - сериал,
с.4 еп.7

20.00 Екшън в 8: "Изчезнали" - сериал,
еп.10

21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Девет живота" -

фентъзи, комедия (Франция, Китай,
2016), режисьор Бари Соненфелд, в
ролите: Кевин Спейси, Дженифър Гар-
нър, Кристофър Уокън, Малина Уайс-
ман, Теди Сиърс, Шерил Хайнс, Роби
Амел и др.

00.00 "Изчезнали" - сериал, еп.10
01.00 "Последният кораб" - сериал, с.5 еп.5
02.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал,

с.4 еп.7
03.00 "Стоте" - сериал, с.4 еп.10
04.00 "Готъм" - сериал, с.5 еп.6

bTV COMEDY

05.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -
вечерно токшоу

06.00 "Гранд" - сериал, еп.3, 4
07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ -

сериал
08.30 "Супер екипаж" /п./ - сериал
09.00 "Двама мъже и половина" /п./ - сери-

ал
10.00 "Омъжи се за мен, пич" - комедия

(Франция, 2017), режисьор Тарек Бу-
дали, в ролите: Тарек Будали, Филип
Лашо, Шарлот Габри, Анди Раконт и
др.

12.00 "Приятели" /п./ - сериал

13.00 "Двама мъже и половина" /п./ - сери-
ал

14.00 "Супер екипаж" /п./ - сериал
15.00 "Преспав" /п./ - сериал
16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, 11 еп. с.2 еп.11,

12
19.00 Премиера: "Дивата Нина" - сериал,

еп.88
20.00 "На гости на третата планета" - сери-

ал, еп.41
20.30 "Преспав" - сериал, еп.61, 62
22.00 "Супер екипаж" - сериал, с.2 еп.10, 11
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с.3 еп.9, 10
00.00 "Омъжи се за мен, пич" /п./ - комедия

(Франция, 2017)
02.00 "Гранд" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema

05.45 "В кадър" - рубрика
06.00 "Фамилията" /п./ - сериал, с.3 еп.6, 7
08.00 "Ускорение" - екшън, трилър (САЩ,

Австралия, 2004), в ролите: Мартин
Хендерсън, Айс Кюб, Моне Мейзър,
Макс Бийсли и др.

10.00 "Фамилията" - сериал, с.3 еп.8, 9
12.15 "Ченгето от Белвил" - комедия, крими-

нален (Франция, 2018),  в ролите:
Омар Си, Луи Гузман, Ерик Ебуане,
Исака Савадого и др.

14.30 "Отмъщение: Любовна история" - ек-
шън, криминален, драма (САЩ, 2017),
в ролите: Никълъс Кейдж, Ана Хъчин-
сън, Талита Бейтман, Дон Джонсън,
Дебора Кара Ънгър и др.

16.30 "Принцът и аз 4: Приключения в рая"
- романтичен, комедия (тв филм,
САЩ, 2010), в ролите: Кам Хескин,
Крис Гиър, Джонатан Фърт и др.

18.30 "Отряд самоубийци" - фентъзи, ек-
шън, приключенски (САЩ, 2016), в
ролите: Уил Смит, Джаред Лето, Мар-
го Роби, Вайола Дейвис, Скот Истууд,
Джай Кортни, Джей Хернандес, Кара
Делавин и др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Призрачна история" - фен-

тъзи, романтичен, драма (САЩ, 2017),
в ролите: Кейси Афлек, Руни Мара,
Макколм Сифъс мл., Кенийша Томп-
сън, Ясмина Гутиерес и др.

23.00 "Добрата лъжа" - биографичен, драма
(Кения, Индия, САЩ, 2014), режисьор
Филип Фалардо, в ролите: Рийз Уи-
дърспун, Арнолд Оченг, Гер Дуани,
Еманюел Жал, Кори Стол и др.

01.15 "Фамилията" /п./ - сериал, с.3 еп.8, 9
03.15 "Дървото на живота" - фентъзи,

драма (САЩ, 2011),  в ролите: Брад
Пит, Шон Пен, Джесика Частейн,
Хънтър Маккракън, Тай Шеридан,
Фиона Шоу и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериен
филм, сезон 7 /п/

06.30 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"

- сериен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериен

филм
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериен

филм
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) - сериен

филм
18.00 "Семейни войни" (премиера) - теле-

визионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна еми-

сия
20.00 "Игри на волята: България" (премие-

ра) - риалити, сезон 2
22.30 "Братя" (премиера) - сериен филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериен филм,

сезон 21
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сериен

филм, сезон 7
01.30 "Женени с деца" - сериен филм, сезон

7
02.30 "Завинаги свързани" - сериен филм
03.30 "Остани с мен" - сериен филм /п/
04.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"

- сериен филм /п/

Êèíî Íîâà

07.00 "Загадки при разпродажби: Убийство
на плажа" - мистерии с уч. на Лори
Лафлин, Сара Стрейндж, Стив Бачич и
др. /п/

09.00 "Загадки при разпродажби: Кутията
на Пандора" - мистерии с уч. на Лори
Лафлин, Сара Стрейндж и др.

11.00 "Повикът на любовта" - романтична
комедия с уч. на Лия Пайпс, Рик
Маламбри, Линдзи Уогнъри др. /п/

13.00 "Огледало с две лица" - романтична
комедия с уч. на Барбара Стрейзънд,
Джеф Бриджис, Пиърс Броснан, Ло-
рън Бакол, Джордж Сегал и др. /п/

15.15 "С пълна газ" - биографичен филм с
уч. на Даниел Брюл, Крис Хемсуърт,
Оливия Уайлд и др. /п/

17.40 "Внедрени в час 2" - екшън-комедия с
уч. на Джона Хил, Чанинг Тейтъм, Айс
Кюб, Питър Стормеър и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 14

21.00 "Красив ум" - драма с уч. на Ръсел
Кроу, Ед Харис, Дженифър Конъли,
Кристофър Плъмър, Пол Бетани и др.

23.40 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 14 /п/

00.30 "Железен план" - трилър с уч. на Мат
Дилън, Жан Рено, Лорънс Фишбърн,
Майло Вентимиля и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - понеделник, 28 септември ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ПППППревалявания
Днес от запад облачността ще се увеличава. Главно след обяд -

на места в Западна, а до вечерта и на места в Централна България,
ще превали предимно слаб дъжд. През деня вятърът отново ще се
усили и ще бъде умерен в източната половина от страната,
временно силен - от юг. Максималните температури ще са от около
22 градуса - на места в западните райони, до 29 градуса - на
изток.

През нощта срещу вторник и в източните райони облачността
ще се увеличи, валежите ще продължат.

Над Черноморието ще преобладава слънчево време.  Максимал-
ните температури на въздуха и морската вода ще са 24-25 градуса.

Над планините от запад облачността ще се увеличава. Около и
след обяд на места в масивите в западната половина на страната
ще има и валежи, предимно слаби. На изток ще преобладава
слънчево време. Ще духа силен до бурен югозападен вятър.
Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17
градуса, на 2000 метра - около 9 градуса.

bTV Cinema, 21.00 ч., "Призрачна история" -
фентъзи, романтичен, драма (САЩ, 2017),  в

ролите: Кейси Афлек, Руни Мара, Макколм Сифъс
мл., Кенийша Томпсън, Ясмина Гутиерес и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 182

ВОДОРАВНО: "Самодива". Юкава (Хидеки). Водени-
чар. Кит. Минима. Елените. Лин. Раликор. Ротатор.
Мими. Нотев (Георги). Тава. ОН ("Общество на наро-
дите"). ОСРАМ. Коридор. Зибелин. Лем (Станислав).
"Народен". "Нарита". Товар. Тавой. Мате. Окинава.
Ко (Жан). Аваси. Арар. Суринам. "Ванеса". Лито.
"Ивет". Сан. Па. Афинитет. "На". Алекан (Анри). Рива
(Луиджи). Котило. "Алина". Макени. Анорак. Палиса-
да. Алада.
ОТВЕСНО: "Вавилонската кула". Ома. Монитор. Ро-
тори. Атал. "Родината зове". Италики. Дем. Темида.
Анофелес. Винаров (Иван). Берова (Стефка). Ико-
на. Ви. Ар. КЕН. Камина. Ид. Рачел. Тол. Мис. Вина.
Ализарин. Нивет (Сали). Ла. Бюрек. "Вината". Атери-
на. НОМАД. Раван. Тинол. Такири. Оливарес. Вара.
Вит. "Морето". Асана. "Ад". "Катерин". Майорана. Ака.
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Картина на италианския майс-
тор на Ренесанса Сандро Ботиче-
ли може да бъде продадена за над
80 милиона долара, когато се
появи на търг в Ню Йорк през
януари, съобщи аукционната къща
"Сотбис".

"Млад мъж, който държи меда-
льон" е обявена от аукционната
къща като една от най-великите
картини от епохата, която все
още е в частни ръце.

Така ще се разбие рекордът от
10,4 милиона долара, поставен
преди седем години за картина на
родения във Флоренция майстор.

Темата на загадъчния портрет
не е известна, но историците на
изкуството смятат, че това може
да е изображение на близък

Наградени със "Златно перо 2020"
Сред отличените са Антон Дончев, драматургът Стефан Цанев,
поетът Недялко Йорданов, оперните прими Александрина
Пендачанска и Веселина Кацарова. Също и изтъкнатите музи-
канти и педагози проф. Минчо Минчев и проф. Милена Молло-
ва, както и 27-годишната пианистка Виктория Василенко. Музей
"Борис Христов" - София с директор Елена Драгостинова. Проф.
Ангел Станев, скулптор и преподавател в НХА.
"Пепел върху слънцето" тръгва по кината на 30 октомври
В средата на октомври ще бъде показан и клипът към песента
"Равносметка". Главните роли във филма ca на популярните
български актьори Юлиан Вергов и Силвия Петкова. Звездния
актьорски състав допълват популярни имена, сред които Ники
Илиев, Павел Поппандов, Стефан Денолюбов, Ирини Жамбонас.

:

Íàêðàòêî

Êàðòèíà íà Áîòè÷åëè ùå ïðîäàäàò
çà 80 ìèëèîíà äîëàðà
íà òúðã

Ñàìîñòîÿòåëíà
èçëîæáà íà Êàëèíà
Òàñåâà â Áëàãîåâãðàä

Изложба на голямата ху-
дожничка Калина Тасева бе
открита в залите на Градс-
ката художествена галерия в
Благоевград. Последната ней-
на експозиция в града е би-
ла преди 38 години. Подре-
дени са творби, създадени
през последните 60 години,
включително и картини на Та-
сева отпреди няколко месе-
ца. Тасева е изключително
ценна със своя личен живо-
писен език, крайна и инте-
лигентно-емоционална към
света и природата, в които
живее. Родена през 1927 г.
в София. Завършва живопис
в Художествената академия
в София през 1952 г. при
проф. Дечко Узунов и проф.

Илия Петров. От 1984 г. е
член-кореспондент на Съю-

за на австрийските художни-
ци "Кюнстлер Хаус", Виена.ççççç

Това са трети издания на интересните четива. В
"Шести отдел" се разказва за дейността на уникал-
ната структура на Държавна сигурност, получила
известност едва след 1989 г. Авторът е дългогоди-
шен служител и последен началник на отдела и от
позицията на своя опит "от първо лице" разказва
увлекателно и компетентно за пресичането на прес-
тъпната дейност и предотвратяването на вредни за
държавата последици в няколко направления: по-
литическо, икономическо и опазване на културно-
то наследство. Особено интересен е разказът за
оперативното наблюдение с превантивна цел вър-
ху членовете на семейството на Тодор Живков.
Както и разработката и разследването на Живков
след Ноемврийския пленум на ЦК на БКП 1989 г.

В сборника с портрети и есета "Български об-
рази" проф. Димитър Иванов разгръща широка

ÊÍÈÃÈ

Издателство "Земя"
пусна на пазара
две нови заглавия
с автор
проф. Димитър
Иванов:
"ШЕСТИ ОТДЕЛ" и
"БЪЛГАРСКИ
ОБРАЗИ"

панорама на лица и характери във вековната ни
история: от тракийските богове, през среднове-
ковните светци войни и владетели до политици и
държавници на XX и XXI век. Представени са "в
обем и в цвят" българи, които вече са се записа-
ли в историята или в момента я пишат. Сред тях
са държавни глави и министър-председатели от
Царство България, от Народната република и от
днешния ден. Наред с тях са представени писате-
ли, дипломати, генерали, спортисти. Присъстват
и образи "в негатив" - политически ренегати и
лицемери, олигарси и силови босове - всеки от
тях със следа в обществената памет.

Заявки за книгите може да направите в ре-
дакцията на в. "Земя" - София 1000, ул. "Пози-
тано" 20а, тел: 02/ 944 10 26, или на e-mail:
zemia_core@abv.bg. Цена по 10 лв. за книга.

Край Тро-
ян откриха
редки моне-
ти от 1-2 век,
останки от
древен олтар
и оброчна
плоча с пос-
вещение на
бог Херакъл
са част от
археологи-

Ðåäêè ìîíåòè îò 1-2 âåê, îñòàíêè îò
äðåâåí îëòàð è îáðî÷íà ïëî÷à ñà ÷àñò
îò íàõîäêè íà "Ãåðãüîâà ÷åðêâà"

Ïðîô. Êèðèë Ìåñêèí ñ èçëîæáà ñêóëïòóðà
â ãàëåðèÿ "Àðòå"

.

приятел на семейство Медичи,
управлявало италианския град по
времето на Ботичели.

Картината е датирана в най-
плодотворните години на художни-
ка в края на XV век, когато папа
Сикст IV го кани да помогне за
украсата на Сикстинската капела
в Рим. През този период той
продуцира някои от най-известни-
те си творби, включително "Раж-
дането на Венера".

"Това платно на Ботичели е
много по-зрелищно във всяко
отношение от всичко, което сме
виждали да излиза на пазара",
каза един от шефовете на аукцио-
на. Въпреки възрастта си картина-
та е съхранявана в безупречно
състояние и е била изложена в
няколко музея. Шедьовърът сменя
собствениците си през 1982 г.,
когато частен колекционер дава
около 1,3 милиона долара.ççççç

гал е, че това са основите
на параклис, а според мест-
ните това е Гергьова черква.

"Вследствие на нашата
навременна намеса за кон-
сервация успяхме да съхра-
ним зидовете на този прек-
расен паметник. Той е дълъг
близо 30 метра, широк е 10
метра. Има странични поме-
щения и очевидно не е обик-
новена църква, а енорийска,
която е обслужвала ритуал-
ните нужди на голяма част
от населението в кастела
"Состра", посочи археологът.

Това лято екипът е отк-
рил пласт от предхристиян-
ски период, редки сребър-
ни монети от I-II век, много
керамични фрагменти, сле-
ди от стъклени съдове, ру-
да хематит, оброчни плоч-
ки, сред които посвещение
на бог Херакъл.ççççç

ческите находки в местност-
та Гергьова черква край тро-
янското село Дълбок дол.  То-
ва каза заместник-директо-
рът на Националния истори-
чески музей проф. Иван
Христов. Той представи ре-
зултатите от тазгодишното
археологическо лято край
Троян и от ръководените от
него разкопки на антично
светилище и раннохристиян-
ската базилика в местност-
та Гергьова черква, откъде-
то се счита, че църквата но-
си името на свети Георги. То-
ва е паметник на културата
от национално значение,
най-ранната църква в Троян
и в Северна България. Обек-
тът попада в границите на
комплекс "Состра".

Този обект исторически е
бил открит през 1979 г. от
д-р Георги Китов. Предпола-

Един от най-своеобразни-
те скулптори - Кирил Мескин
за втори път  открива излож-
ба в галерия "Арте" на 30 сеп-
тември. Този виртуозен май-
стор на камъка присъства не
само в интериорното прост-
ранство на галерията, но
представя и едроформатни
скулптури в открита среда -
двора на галерията.

В настоящата изложба ав-
торът проф. Мескин изповя-
да своето преклонение пред
Жената - раждаща, отглеж-
даща, опазваща, възпитава-
ща, вдъхновяваща, направля-
ваща Живота - с нежност и
неподозирана сила, с любов
и всеотдайност. Кирил Мес-

кин не представя конкретни
портрети, творбите му са по-
скоро духовни състояния на
Жената в нейната многост-
ранност: от капризното мо-
миченце, невинността на мла-
достта, през красотата и пре-
дизвикателството на голото
тяло, зрелостта и мъдростта,
орисниците и прорицателки-
те до одухотвореността на
Мадоната.

Авторът споделя, че в та-
зи изложба има и изненади,
споделени тайни и търсене
на скрито познание. Пове-
чето от скулпторите са из-
ваяни от характерния за не-
го "Кирчов камък" - красив и
многоцветен.ççççç


