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ÏÀÒÐÈÎÒ
Надрусан ром опита да нападне полицаи в Сливен със сабя, съобщава "Канал 3".
Действието се разиграло в събота в известния с преобладаващото си ромско населе-
ние квартал "Надежда" в областния град. Полицаите предприели действия по овладя-
ване на конфликт между съседи на улица "Бачо Киро". На място полицейските служи-
тели се е наложило да задържат и отведат 24-годишния Н. Д. Той е отправял обиди и
заплахи към полицаите и се е опитал да ги нападне с ръчно изработена сабя. Н. Д.,
който е с положителна проба за наркотици, е задържан за 72 часа. ç
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Новият изпълнителен
директор на Левски
Павел Колев коментира
треньорската рокада
начело на "сините".
Силният човек на "Ге-
орги Аспарухов" говори
пред медиите, преди да
замине към лагера в
Кипър заедно с новия
наставник Георги
Дерменджиев. "Ситуаци-
ята в Левски с нищо не
се е променила.
Спряхме се на Дермен-
джиев, защото е един
от най-успешните, да
не кажа и най-успеш-
ният български треньор
на клубно ниво у нас в
последните години",
започна Колев.

од епидемия вече са 10 области у
нас. Освен Бургас, Перник, Пазар-
джик, Смолян, Стара Загора,
Силистра, Шумен и Ямбол от
здравното министерство съобщиха,
че вече епидемия е обявена и за
областите Пловдив и Добрич. Днес
предстои да бъде обявена епидемия
и в Софийска област. Най-уязвими
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Не бях минавал
покрай Пловдив повече от
десет години. Наскоро ми
се наложи да мина и
изпаднах в ужас от
видяното! Стотици разх-
върляни строежи в
покрайнините, върху най-
плодородната почва в
България. Видът им няма
нищо общо с пловдивска-
та и с българската
архитектура. Разхвърляни
складове, навеси, паркин-
ги и неугледни постройки.
И нито едно производст-
вено предприятие.
Изхвърлени боклуци,
обрасли с бурени и тръни
земи. Такъв кич няма и в
Африка. Да, но тук става
дума за най-стария град
в Европа, който беше
обявен за европейска
столица на културата.

Става въпрос и за
похабяването на стотици
декари от най-плодород-
ната българска земя.
Спомням си, че през
социалистическото време
имаше закон, който
забраняваше строителст-
вото на производствени
предприятия върху
обработваеми земи.
Спомням си какви
критики имаше и когато
беше построен комбина-
тът за цветни метали
между Пловдив и Асеновг-
рад. Дори имаше наказа-
ни висши ръководители.

През осемдесетте
години на миналия век
минавах с чужденци през
Пловдивското поле. То
беше изумителна картина
на лозови, овощни и
зеленчукови масиви и
обработените земи
преминаваха като на
филмова лента. Райска
градина. Чужденците
гледаха възхитено. Тогава
най-добрите плодове и
зеленчуци се произвеж-
даха в този регион.
Имаше за нас, имаше и
за износ. Сега се задово-
ляваме с вносните
пластмасови зеленчуци.

За това състояние на
Пловдив са виновни
"демократичните" кметове.
Един от тях е Спас
Гърневски от СДС, който
сега, като народен
представител от ГЕРБ,
яростно клевети социа-
листическото време.
Редно е на кметовете,
допуснали това орезиля-
ване на Пловдив, да бъде
потърсена отговорност и
да бъдат спрени тези
безобразия. Културата на
Пловдив не се представя
само в центъра на града.
Промените трябва да
бъдат цялостни.
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Христо
В. ХРИСТОВ -

Референта
(От читателската
поща на ЗЕМЯ)9
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Държавната корпорация
"Роскосмос" ще сфор-
мира отряд от жени
космонавти за орбитал-
ни полети, като търсе-
нето на кандидатки ще
се извършва сред
космически специалист-
ки, съобщи ТАСС. За
целта съществуващият
скафандър "Орлан-МКС"
ще бъде доработен за
използване от жени. На
него ще бъдат монтира-
ни елементи за усилва-
не на ръцете на опера-
торката при изпълнение
на тежки задачи при
извънбордови дейности
на МКС. Подготовката
на женския отряд ще се
води с перспектива за
бъдещи лунни мисии. ç
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са активните хора във възрастта
между 15 и 60 години. Едва 3% от
българите, или не повече от
150 000 души, са си сложили
противогрипна ваксина, показват
данните на Министерството на
здравеопазването. Пулмологът
д-р София Ангелова предупреди
пред Би Ти Ви, че най-рисковият

Не искат да
плащат за лошо
пътно строител-
ство и калпави
пътни ремонти

Всеки пети бълга-
рин смята, че прави-
телството е отговорно
за проблемите с
електронните винетки,
сочат данни на аген-
ция "Афис". Над 19
на сто от запитаните
1010 граждани са
отговорили, че това е

София.
Православ-
ната църква
почете вчера
паметта на
св. мъченик
Неофит.
Българският
патриарх и
Софийски
митрополит
Неофит се
поклони
пред своя
небесен
покровител
с тържестве-
на Света
литургия и с
благодарст-
вен моле-
бен, които
бяха
отслужени в
софийската
митрополит-
ска катедра-
ла "Св.
Неделя".

контингент са хората над 65-го-
дишна възраст и именно те трябва
да се ваксинират. Лекарите искат
санкции за тези, които не се вакси-
нират. От тази есен държавата ще
отпуска безплатни противогрипни
ваксини за възрастните хора, които
най-често страдат от хронични
заболявания. < 2

Снимка
Пресфото
БТА

< 5
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фирмата изпълнител,
над 17 на сто, че е
Агенция "Пътна
инфраструктура", 12
на сто отдават това
на правителството, а
близо 40 на сто от

анкетираните смятат,
че всички те, заедно,
солидарно носят
отговорност за проб-
лемите с електронните
винетки. Над 60 на
сто от интервюирани-
те пък заявяват, че
качеството на пъти-
щата у нас е по-скоро
лошо или много
лошо. Те не искат да
плащат от джоба си,
за да се движат по
калпави пътища,
защото това за тях
крие все по-големи
опасности.
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Доволни сме от рабо-
тата на колегите. Прави
се определено обновле-
ние във всички нива на
държавното управление -
и в законодателната, и в
изпълнителната, и в
местната власт. Там,
където има сигнали за
нарушения, се реагира
бързо и адекватно, ко-
ментира вчера по Би Ти
Ви председателят на ПГ
ГЕРБ Цветан Цветанов
обръщението на премиера
Бойко Борисов към реди-
ците на партията. От 97
хиляди членове на ГЕРБ
може да се случи някой,
който да злоупотреби с
доверието на партията.
Когато имаме сигнали,
реагираме адекватно,
подчерта Цветанов. Той
беше попитан и за бившия
депутат от ГЕРБ Живко
Мартинов и сагата "Су-
джукгейт". Според втория
човек в партията към
тогавашния момент са
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Прокуратурата обещава
обвинения заради
получаване на
инвалидни пенсии
с фалшиви документи

Скорошни обвинения
заради получаване на
инвалидни пенсии с
фалшиви документи
обещаха от прокуратура-
та. Проверка на злоупот-
ребите със системата на
ТЕЛК и НЕЛК, по разпо-
реждане на премиера, е
показала "ужасяващи"
практики по думите на
главния секретар на МВР
Ивайло Иванов, коменти-
ра БНР.

Кметът на Стара
Загора оттегля жалбите
си за обидните
съобщения във
Фейсбук

Кметът на Стара Загора
Живко Тодоров оттегля
жалби, подадени за
обиди във Фейсбук,
обяви той в ефира на Би
Ти Ви. Според него
действията му са възпри-
ети погрешно като
желание да се ограничи
свободата на словото,
което той не е имал за
цел да прави. Тодоров
смята, че критиките са
полезни за всяка власт,
но е бил подразнен от
тона, с който са били
написани въпросните
съобщения и настоя да
се прави разлика между
нападки на лична основа
и градивна критика.
Заради това оттегля
жалбите и ще се съсре-
доточи в проблемите на
града.  Нюз.бг. припомня,
че по-рано този месец
стана ясно, че той ще
съди седем души за
клевета.

Мая Манолова: Няма
законови причини да
се бавят парите за
хора с увреждания

Няма законови причини
Социалното министерство
да бави до средата на
февруари плащанията за
хора с увреждания. Това
заяви в интервю за БНР
националният омбудсман
Мая Манолова. Забавяне-
то се получи поради
премахването на социал-
ните пенсии за инвалид-
ност, изплащани от НОИ,
и прехвърлянето на
средствата към помощите
от Социалното министерс-
тво. Поради администра-
тивните промени минис-
терството обяви, че
сумите ще бъдат платени
през февруари, а Мано-
лова поиска от социалния
министър Бисер Петков
това да се случи през
януари. Според нея
администрацията бламира
реформата, постигната с
миналогодишните протес-
ти на родители на хора с
увреждания. Те чакаха
увеличение, а получиха
забавяне и то точно през
януари, когато сметките и
други разходи се повиша-
ват, обобщи Манолова.

Öâåòàí Öâåòàíîâ: ÃÅÐÁ èìà ïîòåíöèàë
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Главният прокурор Сотир Ца-
царов е разпоредил написване-
то на специална инструкция как-
во могат да правят прокурорите
и следователите, когато разслед-
ват адвокати, нотариуси и част-
ни съдебни изпълнители, съоб-
щиха от прокуратурата.

Причината е опитът на разс-
ледващите да изземат кореспон-
денция между адвокат и клиент
при обиска на кантората на ад-
вокат Лазар Карадалиев в края
на миналата година. Той е защит-
ник на банкера Цветан Василев
по делото КТБ и на оръжейния
търговец Емилиян Гебрев, уточ-
ни Медияпул. Обискът в канто-
рата му предизвика остра реак-
ция от над 200 адвокати, които
припомниха, че Законът за ад-
вокатурата защитава кореспон-
денцията с клиентите им и тези
книжа не могат да се изземват.
Заради недоволството Цацаров е
имал среща с председателя на

Висшия адвокатски съвет Рали-
ца Негенцова и заместника й
Людмил Рангелов.

Съобразно правомощията си
по Закона за съдебната власт,
главният прокурор е възложил
изготвянето на проект на акт за
методическо ръководство (инст-
рукция) за действията, които мо-
гат да се извършват от органите
на досъдебното производство
спрямо адвокати, нотариуси и
частни съдебни изпълнители. Цел-
та е създаването на ясни прави-
ла, в пълно съответствие с раз-
поредбите на НПК, Закона за ад-
вокатурата, Закона за нотариу-
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Все повече нарастват случа-
ите на грип у нас. От 8 области
вчера сутринта районите под епи-
демия вече са 10, би тревога Би
Ти Ви. Освен Бургас, Перник, Па-
зарджик, Смолян, Стара Загора,
Силистра, Шумен и Ямбол от
Здравното министерство съобщи-
ха, че вече епидемия е обявена
и за областите Пловдив и Доб-
рич. Днес, 22 януари, предстои

10 îáëàñòè âå÷å ñà â ãðèïíà åïèäåìèÿ
да бъде обявена епидемия и в
Софийска област. Учебните за-
нятия се преустановяват до 27
януари, неделя. Всички ученици
в Пловдив излизат в грипна ва-
канция от днес до петък, 25 яну-
ари. Препоръчва се учебните за-
нятия да бъдат преустановени
във всички 18 общини в област-
та. Училищата в Добричка об-
ласт са в принудителна вакан-

Íàêðàòêî

:

процес, няма скрити
разходи, които могат да
бъдат направени впоследс-
твие, коментира председа-
телят на ПГ на ГЕРБ.

Докато скритите разходи
при всички останали
самолети, които бяха
разглеждани, както и при
"Грипен" има възможност
да се повиши цената,
коментира зам.-председа-
телят на ГЕРБ. По думите
на Цветанов изборът на
F-16 е най-добрият възмо-
жен, защото по този начин
България ще стане част от
интегрирания подход в
НАТО.ççççç

допуснали грешка за
включването му в листата
на ПГ ГЕРБ, но са реагира-
ли адекватно на ситуация-
та и са се освободили от
подобни хора.

Цветанов бе категори-
чен, че има процеси, с
които може да регулират,
да се контролират и
винаги да са безкомпро-
мисни към подобни греш-
ки. Около 16-17 март ГЕРБ
ще представи листата си с
кандидатите за евродепу-
тати, съобщи Цветанов.
Стартовата позиция е с 6-
има кандидати, но според
него лесно могат да станат
и 7. Все още не е опреде-
лено кой ще бъде водач на
листата. Цветан Цветанов
прогнозира тежки евроиз-
бори.

Той е убеден, че ГЕРБ
има потенциал и за 7
евродепутати. Ние винаги
си имаме залог с премие-
ра Борисов и всяка една
победа за мен увеличава

колекцията на часовници-
те.

Това стана традиция,
ние сме и малко суеверни,
така че няма да нарушава-
ме нещо, което води до
добри резултати. Имам
вече около 10-11 часовни-
ка - за всяка една победа,
разказа още Цветанов.
Прогнозата му за сделката
за F-16 е, че цената, която
държавата ще плати за
изтребителите, ще намаля-
ва в преговорния процес
със Съединените щати.
Единственото, което е
ясно, че цената ще нама-
лява в този преговорен

ция от вчера до края на седми-
цата. От 14 до 17 януари регис-
трираната заболеваемост е
186,78 на 10 000 души. Най-мно-
го са заболелите деца до 4-го-
дишна възраст и във възрасто-
вата група 5-14 години, уточни
телевизията. Едва 3% от бълга-
рите, или не повече от 150 000
души, са си сложили противог-
рипна ваксина, показват данни-

те на Министерството на здра-
веопазването. От МОН информи-
раха, че в 593 училища и детски
градини учебните занятия са пре-
установени. ççççç

сите и нотариалната дейност и
Закона за частните съдебни из-
пълнители, както и практиката на
Европейския съд по правата на
човека", се посочва в съобще-
нието. След обиските в кантора-
та му Карадалиев бе обвинен за
участие в престъпна група за пра-
не на пари заедно с Гебрев. Ад-
вокатът заподозря, че обвинени-
ето е заради оръжейния завод
"Дунарит", който стана причина
за конфликт между Гебрев и де-
путата от ДПС Делян Пеевски. Ка-
радалиев обясни, че следовате-
лите са търсили акционерната
книга на "Дунарит" и други доку-
менти, свързани със завода, как-
то и електронните подписи на ад-
вокатите. Адвокатите нямат иму-
нитет, отговори зам.- главният
прокурор Иван Гешев, който съ-
що е присъствал на срещата с
Висшия адвокатски съвет. Теза-
та, че адвокатите не са застра-
ховани от наказателно преслед-

ване, е била повторена и при
срещата с Негенцова и Рангелов,
става ясно от съобщението. На
адвокатите е заявено, че за пре-
търсването в кантората е имало
разрешение от съд и че търсе-
ните документи не са били ко-
респонденция с клиенти. В слу-
чая ставало дума за "лична прес-
тъпна дейност" на адвокат, а не
за работата му като защитник и
затова книжата не били под за-
щитата на Закона за адвокату-
рата.

Тези разпоредби не създават
имунитет срещу наказателно
преследване за престъпления, из-
вършени от лице, упражняващо
адвокатска професия. Те са неп-
риложими при събиране на до-
казателства, които касаят лична
престъпна дейност и не са свър-
зани с професионалната дейност
като адвокат и с отношенията ад-
вокат - клиент, се казва в съоб-
щението.ççççç
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"Разликата между БСП и ГЕРБ
към декември е минимална, в
рамките на един пункт. При тези
управляващи ерозията е малко
по-бавна. Разликата е малка, съв-
сем друг въпрос е какво ще ста-
не на изборите", обяви полито-
логът Първан Симеонов в студи-
ото на "България сутрин" по те-
левизия "България Он Ер".

"Борисов е гневен, защото че-
те тези данни. Борисов се дис-
танцира от партията си - той е
добрият, а партията е лошата. Не-
забравим е онзи момент, в кой-
то той прочете един европейски
мониторингов доклад на депута-
тите и им каза - слушайте и си
водете бележки. На практика той
им казва: "Хора, дебна ви, мо-
билизирайте се! Може да бием,

Ñîöèîëîã: ÁÑÏ íàñòèãà ÃÅÐÁ, Áîðèñîâ å ãíåâåí è ñå äèñòàíöèðà îò ïàðòèÿòà ñè

Трябва да се предприе-
мат спешни мерки на ниво
ловци и свинеферми от тип
"заден двор", ако искаме
сектор "Свиневъдство" да
не бъде затрит. От ЕС
трябва да се заделят
средства за развойна
дейност на ваксина, защо-
то има риск от заличаване
на комплекси поголовно.
Около това се обединиха
участниците на дискусия на
тема "Африканска чума по
свинете - превенция и
тенденции в ЕС", организи-
рана в Русе по инициатива
на Момчил Неков, член на
ЕП от БСП и член на
Комисията по земеделие и
развитие на селските
райони.

Един от най-големите
проблеми е рискът от
разпространение на чумата
сред животните гледани в
т. нар. Фамилна ферма
тип Б - заден двор. Чумата
се разпространява много
лесно - чрез храна, остатъ-
ци от нея, дори обувки или
контакт със заразена
материя. Вирусът може да
оцелее и във вода няколко
месеца. Ако бъде констати-
рано заболяване в такава

Åâðîäåïóòàòúò îò ÁÑÏ å ïðèòåñíåí, ÷å àêî
áîëåñòòà ñå ðàçïðîñòðàíè ùå èìà òåæêè
èêîíîìè÷åñêè çàãóáè çà ðîäíèòå æèâîòíîâúäè

Ìîì÷èë Íåêîâ: ÅÑ äà âçåìå ìåðêè ñðåùó
àôðèêàíñêàòà ÷óìà ïî ñâèíåòå

Локомотивен машинист и радиоте-
левизионен техник поддържат животос-
пасяващите апарати в отделението по
хемодиализа във Видин. Нито един от
двамата не е завършил курс за работа
с диализната апаратура. Сериозните на-
рушения излизат наяве след проверка
на "Медицински одит", направена по
жалба на пациенти. За проблем във ви-
динската хемодиализа се заговори след
авария на водоочистващата система в
началото на октомври миналата годи-
на. Според одита хемодиализните апа-
рати са в предаварийно състояние. А
за 2017 година във Видин са починали
21 пациенти на отделението.

Пациенти са подали жалба към инс-

Íà òîçè äåí

Събития
” 1723 г. - В Русия е
издадена заповед за борба с
некачествената продукция на
Тулския оръжеен завод. Смята
се, че това е първата намеса
на държава за по-качествени
стоки.
” 1724 г. - Петър I издава
заповед за задължителното
познаване на законите и
указите от държавните
служители и въвежда глоби за
неизпълнение.
” 1873 г. - Султан Абдул Азис
потвърждава смъртната
присъда на Васил Левски.
” 1878 г. - Открити са
първите български пощенски
станции в Свищов, Велико
Търново и Габрово.
” 1903 г. - САЩ и Колумбия
подписват договор за строи-
телството на Панамския канал.
” 1905 г. - Поставено е
началото на трудовото
законодателство в България с
приемане на Закон за защита
на женския и детския труд.
” 1905 г. - Кървавата неделя
в Русия: Царската лейб-
гвардия открива огън срещу
мирна демонстрация в Санкт
Петербург, при което загиват
над 1000 души; актът става
повод за избухване на
Революция в Русия през 1905
г.
” 1972 г. - Великобритания,
Дания, Ирландия и Норвегия
се присъединяват към Общия
пазар.
” 1973 г. - Върховният съд
на САЩ разрешава абортите.

Родени
” 1788 г. - Джордж Байрон,
британски поет
” 1842 г. - Аугуст Стриндберг,
шведски драматург
” 1869 г. - Григорий Распу-
тин, руски монах
” 1904 г. - Аркадий Гайдар,
руски писател
” 1908 г. - Лев Ландау, руски
физик, Нобелов лауреат

Починали
” 1901 г. - Виктория, кралица
на Обединеното кралство
” 1942 г. - Рачо Петров,
български офицер и министър-
председател
” 1973 г. - Линдън Б.
Джонсън, 36-и президент на
САЩ
” 1993 г. - Кобо Абе, японски
писател

"Това са едни 50 хил. гласа,
а изборите са далеч. 50 хил.
гласа няма да решат евроизбо-
рите", коментира политологът
Димитър Димитров пред "Бъл-
гария Он Ер".

Според него всичко се върти
около местните избори, тъй като
това бил гръбнакът, около който
ГЕРБ може да укрепи своето по-
ложение. Димитров е на мнение,
че споменавате на "Суджукгейт"
от Борисов има символно зна-
чение. А мобилизирането щяло да
стане в края, когато ще има по-
вече варианти на популизъм.

Според него грешка на ГЕРБ
е най-голямата заплаха за управ-
ляващите на изборите. Затова и
мобилизацията по места ще има
голямо значение.ç

Бойко Борисов се скара тежко на актива на управля-
ващата партия заради спада в доверието към властта

Ãðàæäàíñêà ðåàêöèÿ:
Ïàöèåíòè ñúäÿò
áîëíèöàòà
âúâ Âèäèí

семейна ферма, това
предвещава икономически
крах за свинекомплексите
в съседство.

Според експерти се
очаква до 3-4 месеца да
има бум на африканска
чума, защото тогава е
размножителният период
на дивите свине и те са по-
податливи за заболяването
заради раждането и кърме-
нето.

Момчил Неков обърна
внимание на нуждата
разработване на ваксина
срещу заболяването в най-
кратки срокове. За класи-
ческата чума по свинете
има такава, но не и за
африканската. Американс-
кият департамент по
селско стопанство започна
процедура по разрешение
на компанията "Зоетис" да
разработи ваксина. "Проб-
лемът е пряк и много остър
за ЕС, затова трябва да се
предвиди ресурс за раз-
война дейност и в Европа
в най-кратки срокове. Не
можем да останем в
очакване американците да
разработват нещо, което е
проблем тук и сега", комен-
тира Момчил Неков след

конференцията.
Африканската чума по

свинете е заболяване,
което се разпространява
както по дивите, така и по
домашните свине. В съсед-
на Румъния, където заради
заболяването трябваше да
се заколят близо 400 000
прасета, има засегнати
вече 19 области.

 "Африканската чума не
е заразна за хората, но
икономическите последици
от нея ще са тежки. За
това трябват общи и спеш-
ни усиля и стъпки, ако не
искаме сектор като свине-
въдството, които е изклю-
чително важен за животно-
въдството в България да

изчезне", заяви в заключе-
ние Момчил Неков.

В цяла Североизточна
България се усеща напре-
жение заради разпростра-
нението на болестта. В
България досега има
регистрирани само четири
огнища - всички през 2018
г., като нито едно не е било
в област Русе.

В събитието, организира-
но от евродепутата Момчил
Неков, участие взеха
собственици на свинекомп-
лекси, ловци, народните
представители от 19-и МИР
Русе Георги Стоилов и
Пенчо Милков, областният
управител Галин Григоров,
кметове, експерти.ç

титуциите на 15 август. Според закона
болницата е задължена да ваксинира
срещу хепатит Б както пациентите, та-
ка и лекарите. Наложило се обаче па-
циентите да си ги плащат сами. Трите
необходими ваксини са около 60 лева.
До момента са ваксинирани 5-6 души,
въпреки че е трябвало да се поставят
ваксини на 45 души.

Според становище на Министерство-
то на здравеопазването обаче заетият
персонал в Нефрологичното отделение
на видинската болница съответства на
обема извършени хемодиализи. Лечеб-
ното заведение разполага с необходи-
мите ресурси, пише още в становището
и се посочва, че предстои да бъдат оси-

гурени 7 нови диализни апарата и 6 ди-
ализни кресла. От Здравното министер-
ство съобщиха, че до дни ще бъдат дос-
тавени апаратите и креслата.

Парите за ваксинация на всички тряб-
ва да се отпуснат от Министерството на
здравеопазването. А те си ги купуват са-
ми, но после ги отчитат. Хепатит Б е
нещо, което се лекува много трудно и
може да си го "занесе" всеки един от
персонала вкъщи, каза Иван Димитров
от Български пациентски форум. За съ-
жаление, отпуснатите пари от здравно-
то министерство са за легла и за 7 апа-
рата, но не и за водоочистващата сис-
тема. Безхаберието във видинската бол-
ница е ужасяващо, каза той.ç

но се стягайте", коментира из-
казването на Борисов на фору-
ма в неделя Първан Симеонов.
Според него половината от при-

има нов играч на евроизборите,
той може малко да размести кар-
тите и да вземе мандати от ос-
новните партии.

състващите в
зала №3 на
НДК не са раз-
брали метафо-
рата със синя-
та лампа.

Според не-
го това е фор-
ма за вътреш-
на мобилиза-
ция, а преми-
ерът опитва да
запази ими-
джа си.

Първан Си-
меонов отбеля-
за още, че ако

Снимка
Пресфото БТА
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×óìà èëè íå? Äâà êðèòè÷íè äíè
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Ñòîïàíèòå îáæàëâàò â ñúäà ðåøåíèåòî íà
ÎÄÁÕ çà çàëè÷àâàíå íà òÿõíîòî ñòîïàíñòâî

Административният съд
в Ямбол ще разгледа на 23
януари, сряда, от 11:00
часа жалбата на Ана
Петрова от Болярово
срещу заповедта на дирек-
тора на Областната дирек-
ция по безопасност на
храните (ОДБХ) за залича-
ване на нейната овцефер-
ма като животновъден
обект, пише Весела Ванева
от Фермер.БГ. Имало ли е
през лятото на 2018 г.
заразени с чума по дреб-
ните преживни животни
овце в това стопанство?
Според Българската аген-
ция по безопасност на
храните (БАБХ) поне една
от взетите проби и дала
положителен резултат за
заразата. Стопаните Ана
Петрова и Тодор Димитров

обаче се усъмниха в
издадените протоколи и
заедно с доброволци
отказаха да допуснат
ветеринарните власти да
извършат евтаназия на
стадото.

 През последните
седмици поголовието във
фермата се е увеличило
със 70 агнета, съобщи БНТ.
Едно от тях е родено от
здрава овца, която през
лятото е дала съмнителна
проба за чума, стана ясно
от публикация на Ана
Петрова във Фейсбук.
Според нея всички ново-
родени агънца са здрави.

Съдебното дело продъл-
жава, но съдът е допуснал
предварително изпълнение
на заповедта на директора
на ОДБХ за заличаване на

фермата. Това означава,
че предстоят два критични
дни до следващото заседа-
ние на магистратите на 23
януари, в които ветерина-
ри може да изпълнят
заповедта и да извършат
евтаназия на цялото стадо,
тъй като стопанството
вече няма регистрация.
Стопаните се надяваха на
решение по делото още по
време на съдебното засе-
дание на 12 декември.

Спад в регистрираните
кражби на селскостопанска
продукция, домашни живот-
ни и птици отчитат за 2018
г. от Главна дирекция "На-
ционална полиция".  В ин-
формация за Фермер.БГ от-
там посочват, че през ми-
налата година регистрирани-
те подобни престъпления са
3584. За сравнение година
по-рано те са били  4380.
Спадът е с 18,17 процента
отчитат от МВР.  Процентът
на разкриваемост на прес-
тъпления срещу земеделски
производители също се е
покачил, сочат данните.
През миналата година той
е 71,57%, докато година по-

Êðàäöèòå âçåõà âñå ïî-÷åñòî äà ïîñÿãàò è íà òðàêòîðè

рано - през 2017 година, той
е бил  65,98 на сто.  Устано-
вените престъпници за ця-
лата миналата година, кои-
то са посегнали на селскос-
топанска продукция и живот-
ни, са 2 634. През 2017 го-
дина те са били 2977 души.
"По области - най-голям

Ако на администрацията
се зададе въпросът колко
земеделци все още получа-
ват средства по мярка 10 "Аг-
роекологични плащания" от
ПРСР, вероятно на чиновни-
ците от министерството на
земеделието и от фонда ще
им трябва месец, за да да-
дат точната справка,комен-
тира Синор.БГ. И макар че
фермерите са сигурни, че та-
зи мярка засяга изключител-
но малко стопани, от агро-
ведомството са си направи-
ли труда в цели 6 страници
да опишат защо въвеждат
нови поправки в наредба-
та.Проблемът е, че от тези
мотиви почти нищо не се
разбира, защото на всеки
ред се цитира регламент,
без да се обясни каква част
от законодателството зася-
га - вероятно защото и чи-
новниците не го знаят.

Синор.БГ си направи тру-

Оказа се обаче, че ОДБХ
е сменила адвоката си, а
той се е разболял и дело-
то беше отложено с ме-
сец. Тогава адвокатът на
фермерите Владимир
Шейтанов заяви, че дирек-
цията се опитва да отлага
процеса, за да постави
съда пред свършен факт:
животните да бъдат унищо-
жени и това да лиши Ани и
Тодор от важни доказател-
ства по делото. ç

Ïî÷òè íå îñòàíàõà ôåðìåðè ñ ïàðè ïî àãðîåêîëîãèÿ,
íî îòíîâî ñå ïðàâÿò ïðîìåíè â íàðåäáàòà

за хектар, а тези, заявили
го през миналата година ще
получават 266 евро/ха. Две
ставки ще се прилагат и за
стопани, които прилагат про-
тивоерозионни мерки в об-
работваеми земи: - при ста-
рите площи, заявени преди
1.01.2018 г. ставката остава
до 40 евро/ха, а за новите
от 2018 г. - 36 евро/ха.

По направление "Опазва-
не на застрашени от изчез-
ване местни сортове, важни
за селското стопанство при
полските култури старата
ставка от 223,95 евро на хек-
тар остава за фермери, зая-
вили плащането до 2017 г.
включително. За стопаните,
заявили това плащане от
2018 г., ставката ще бъде 221,
39 евро/ха. С предложените
промени "Ивайловградската
капия" се зачерква от спи-
съка с местните сортове,
застрашени от изчезване. ç

да да сравни измененията,
от които се вижда, че за ня-
кои от видовете подпомага-
ния се въвеждат два вида
ставки, като разликите са
минимални - за стопани, за-
явили подпомагане до 1 яну-
ари 2018 г. и за същите, ко-
ито са го направили след то-
ва. Причината била в това
да не се допуска двойно
подпомагане.

Едното от тях касае сто-
паните, получаващи пари по
направлението за поддър-
жане на местообитанията на

царски орел и египетски ле-
шояд в обработваеми земи
и постоянно затревени пло-
щи с орнитологично значе-
ние. Досега ставката беше
единна от 278 евро/ха, а с
новите поправки за стари-
те стопани преди 2018 г. та-
зи ставка остава до 278 ев-
ро/ха, а за тези след 2018 г.
пада на 247 евро/ха.

Стопаните, които се гри-
жат да няма почвена еро-
зия и са го заявили преди 1
януари 2018 г. остават със
старите ставки от 315 евро

Мултифункционална и
икономична техника. То-
ва е фокусът на 28-то из-
дание на международна-
та изложба "Агра 2019",
съобщиха организатори-
те от Пловдивския пана-
ир. Изложението, насоче-
но към аграрния сектор,
тази година ще се про-
веде от 20 до 24 февруа-
ри и според организато-
рите ще бъде по-мащаб-
но, тъй като изложители-
те ангажират по-големи
площи, за да представят
новостите в бранша. Ед-
на от тях ще е дрон пръс-
качка, който спестява
разходи на гориво и во-
да, увеличава добивите с
по-прецизна обработка и
има висока производи-
телност, достигаща до 250
декара на ден.

С модерната концеп-
ция за максимална ефек-
тивност е по-голяма част
от  техниката за селско-
то стопанство, която ще
бъде показана на "Агра
2019". Там фермерите ще
намерят и оборудване за
преработка на суровини,
ако искат да затворят ци-
къла на производство и
да предлагат готови про-
дукти. Тази възможност
им дава разширената
технологична зона на
Международната излож-
ба "Фудтех", презентира-
ща иновации за храни-
телната индустрия - ма-
шини за обработка на су-
ровини, за производст-
во на храни, за сорти-
ране, пакетиране и ети-
кетиране.

 Основни акценти на
изложбата са прецизно-
то земеделие, еко- и на-
нотехнологиите, земедел-
ските ферми на закрито,
ефективната и икономич-
на техника, биопроизвод-
ството. Участниците пред-
лагат машини  от извест-
ни наши и световни мар-
ки, материали за земе-
делието и животновъдст-
вото, торове и препара-
ти за растителна защи-
та, услуги и софтуер.
Селскостопанската ака-
демия отново ще демон-
стрира традиционни и но-
ви сортове растения и
породи животни, техноло-
гии и инвентар за тяхно-
то отглеждане. Традици-
онно форумът посреща
близо 750 участници от
над 30 държави и повече
от 40 000 посетители от
България и Европа. ç

Àãðîòåõíèêà ñ
ìíîãî ôóíêöèè
è ìàëêî ðàçõîäè
íà „Àãðà 2019“

брой регистрирани кражби
на селскостопанска продук-
ция, домашни животни и
птици през 2018 г. са отче-
тени на територията на Со-
фия, Варна, Бургас и Пле-
вен.  Но като цяло във всич-
ки областни дирекции се
наблюдава намаление на то-

зи вид престъпност", посоч-
ват от полицията.

Има обаче ръст в краж-
бите на трактори. През ми-
налата година регистрира-
ните случай на противоза-
конно отнемане на такъв
вид машини са 9. Година по-
рано те са били 6. Най-мно-
го трактори са били открад-
нати в София - 3, а във Ви-
дин и Стара Загора са ре-
гистрирани по два такива
случая.Най-много през 2017
година са пострадали соб-
ственици на трактори в
Пловдивско, където са от-
мъкнати противозаконно
общо три машини, допълват
от полицията. ç
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Âñåêè ïåòè âèíè âëàñòòà
çà õàîñà ñ å-âèíåòêèòå

Българското подразделение
на канадската компания АЛС
(АLС) прекратява дейността си
в България заради липсата на
работна ръка. Това става ясно
от информационната система
на Софийския окръжен съд, къ-
дето "АЛС България" е внесло
искова молба за обявяване в
несъстоятелност. Компанията е
специализирана в изработва-
нето на тапицерии и aкcecoaри
за автомобилната индyстрия. В
България има три завода - в
Мусачево, Ихтиман и Благоев-
град, в които работеха около
1600 души.

Работниците и служители-
те ще бъдат консултирани за
посредническите услуги на
Агенцията по заетостта, чрез
които могат да бъдат устроени
възможно най-бързо отново на
работа. От Инспекцията по тру-
да ще ги запознаят с правата
им по Кодекса на труда във
връзка с прекратяване на тру-
довите правоотношения, свър-
зани с изплащане на обезще-
тения, с документите, които
следва да бъдат оформени и
предоставени на работниците.
Към момента е установено, че
работодателят няма задължения
към работниците и служители-
те си, е посочено в съобщени-
ето на Агенцията по заетостта.

Първият завод на АЛС от-
вори врати у нас в Mycачево
през 2011 година. B него ce
произвеждаха кожени тапице-
рии за ВМW. Последва отваря-
нето на втори завод в Ихтиман
през 2013 г., където oсновният
клиент беше Міnі Соореr. По-
късно заработи и трето предп-
риятие в Благоевград.

Собственик на грyпата АLС
е канадската Ехсо Тесhпоlодіеѕ.
B кpая на ноември 2018 г. от
канадската компания обявиха,
че ще ограничат дейността си
y нас, защото бизнесът в Бъл-
гария не се представя добре.
Основните причини били труд-
ното осигуряване на работни-
ци за производството, както и
увеличението на заплащането.
В същото време цените на про-
дукцията били фиксирани, а
стойността - определена, кога-
то "трудовите условия бяха по-
изгодни". За това мениджмън-
тът на компанията взел реше-
ние за свиване на производст-
вото в България, а част от опе-
рациите вече били прехвърле-
ни в Мароко.

Tова не e първата подобна
новина за автомобилната
индyстрия y нас. Преди близо
година белгийската Маlтаr, коя-
то прави части за автобyси,
камиони и e доставчик за ком-
пании като Vоlvо и Rеnаult, обя-
ви, че планира да ce изтегли
от българския пазар. Kато при-
чина за това pешение отново
беше посочен дефицитът на
pаботна ръкa. ç

Âòîðè ïðîèçâîäèòåë
íà ÷àñòè çà
àâòîìîáèëè
íàïóñêà ñòðàíàòà

Øîôüîðèòå ãíåâíè, ÷å ïëàùàò çà ëîøî ïúòíî ñòðîèòåëñòâî è ëîøè ïúòíè ðåìîíòè
Всеки пети българин

смята, че правителството
е отговорно за проблеми-
те с електронните винет-
ки, сочат данни от нацио-
нално представително
проучване на агенция
"Афис". Едва една четвърт
от нуждаещите се от
винетка шофьори са
успели да закупят или
презаверят електронния
документ за тази година,
а една пета от шофьори-
те, които са се опитали,
не са успели, показват
още данните от социоло-
гическото проучване.

На въпрос "Кой носи
главната отговорност за
проблемите с винетките?"
над 19 на сто смятат, че
това е фирмата изпълни-
тел, над 17 на сто, че
това е Агенция "Пътна
инфраструктура", 12
процента отдават това на
правителството, а близо
40% от анкетираните
смятат, че всички те,

заедно, солидарно, носят
отговорност за проблеми-
те с електронните винет-
ки. Едва
4 на сто изцяло прехвър-
лят вината върху Регио-
налното министерство.

Замисълът на система-
та предполага чрез заку-
пените винетки български-
те граждани да финанси-
рат изграждането и ре-
монта на пътните участъ-
ци. В този контекст казу-
сът с електронните винет-
ки е част от по-голямата
картина - как работи

държавата и администра-
цията в този сектор, който
пък е свързан, освен с
управленски решения, и с
безопасността на голяма
част от българските граж-
дани. Но каква е оценката
за качеството на изграж-
даната и ремонтирана
пътна инфраструктура,
което гражданите финан-
сират чрез закупуването
на винетки? Изводът от
проучването е, че плаща-
ме по-скоро за лошо
пътно строителство и
лоши пътни ремонти. На

пряк въпрос "Колко често
преминавате с автомоби-
ла си през опасни ново-
построени или новоремон-
тирани пътни участъци?"
22 на сто отговарят "Все-
кидневно", а други 23 на
сто - "Почти всеки ден". 43
на сто пък декларират, че
това им се случва няколко
пъти месечно или по-
рядко. Над 60 на сто от
респондентите заявяват,
че качеството на пътища-
та у нас е по-скоро лошо
или много лошо. В крайна
сметка излиза, че да се
движим с коли по пътища-
та става по-опасно. Но
плащаме на държавата за
това, а както се оказа в
началото на годината, не
можем и да си платим,
дори да искаме, се посоч-
ва още в проучването,
направено в периода от
14 до 19 януари сред 1010
пълнолетни български
граждани, интервюирани
пряко в домовете им. ç

Националното сдруже-
ние на търговци и превоз-
вачи на горива смята, че
подготвяният законопроект
за административното ре-
гулиране на икономически
дейности, свързани с нефт
и продукти от нефтен про-
изход няма да увеличи съ-
бираемостта на данъци и
акцизи, да спре сивата ико-
номика и да осигури при-
ходи в бюджета. Това зая-
ви Симо Симов, говорител
на браншовата организа-
ция, цитиран от БТА. Симов
е категоричен, че аргумен-
тът на колегите им от Бъл-
гарска петролна и газова
асоциация (БПГА) и по-кон-
кретно на Валентин Златев
и Емил Димитров, че около
1 млрд. лева се разпреде-
лят от сивия сектор в тър-
говията с петролни продук-
ти, е несъстоятелен. "Ако то-
ва е така, то министър Емил
Караниколов трябва да да-
де отговор кой ограбва дър-
жавата и това ясно да е
разписано в законопроек-

Препоръчвам на финан-
совия министър да се от-
каже от идеята държавата
да поеме управлението на
акциите от масовата при-
ватизация от хора, които не
се интересуват от тези ак-
ции. Така проф. Христина
Вучева коментира идеята
на Финансовото министер-
ство да има опция държа-
вата да управлява "спящи-
те акции". Според нея са-
мо приватизационните

Ïðîô. Âó÷åâà: Ñàìî ãîëåìèòå èãðà÷è
ñïå÷åëèõà îò ìàñîâàòà ïðèâàòèçàöèÿ

фондове са спечелили от
масовата приватизация, но
не и хората - те останали
само с приказките и с бо-
новите книжки. Тя обясни
пред БНТ, че в момента
има много хора с по 1-2
акции, за които се води
статистика в Централния
депозитар.

"Начисляват се мини-
мални премии от съответ-
ното предприятие, но всъщ-
ност за да разбереш, че

имаш дивидент и въобще
акции, трябва да платиш
такса за справка и тя ще е
по-голяма от дивидента",

посочи финансистът. Вуче-
ва е категорична, че полза
ще има само при окрупня-
ване на акциите. ç

Òúðãîâöè è ïðåâîçâà÷è íà ãîðèâà îòíîâî â ïðîòåñòíà ãîòîâíîñò

та, чието влизане в сила де-
путатите решиха да отложат
с шест месеца", посочи той.

От БПГА обясниха схема-
та, по която се реализира
горивото и търговията на
дребно в бензиностанции-
те. Според тях, ако контра-
банда съществува, то за то-
ва вина носят държавата и
конкретно митническите
власти и прокуратурата, за-
щото именно Агенция "Мит-

ници" контролира както
произведеното, така и вне-
сеното количество гориво.
Преминало през контрола
на Агенция "Митници", гори-
вото постъпва в данъчен
склад, където може да бъ-
де реализирано от произ-
водителя, вносителя или из-
носител на гориво. И при
трите случая, за да напус-
не склада, трите субекта за-
дължително внасят дължи-

мите ДДС и акциз в НАП,
обясни Симов.

От браншовата организа-
ция обявиха, че запазват
стачната си готовност, ако не
бъдат поканени да участват
в комисията за преработка
на закона. Заканиха се да
блокират пътища и магист-
рали, но уточниха, че про-
тестът им не е политически
обвързан и не цели сваляне
на правителството. ç



ÇÅÌß
6 22.01.2019

"Можем да реализираме
желаната промяна през 2019
и в себе си, и в голямото
кооперативно семейство.
Ние, хората често си поста-
вяме краткосрочни цели и
когато настъпи времето за
равносметка се сблъскваме
с разочарование, взаимни об-
винения, вътрешна неудов-
летвореност. Истината е, че
сме били нечестни със себе
си и не сме вярвали във въз-
можностите си. За да поник-
нат с успех посетите от нас

самите семенца ни е нужна искреност в намеренията, ред,
дисциплина, справедливост, увереност и много трудолю-
бие. И поредната отсечка наречена 2019 година ще е така-
ва, каквато си я сътворим. Нека смело се освободим от
страховете, че ще сбъркаме в нещо и някъде. Промяната
към по-добро зависи от нас и изборът е в наши ръце."

Èñêðà ÀÍÒÎÍÎÂÀ, ïðåäñåäàòåë
íà ÏÊ „Íàðêîîï“ ãð. Êóáðàò:

Кратък обзор на
изминалия път
На 25 януари тази година ПК

"Наркооп" гр. Кубрат ще навърши
цели 110 години. Историята на ко-
операцията започва през 1909 г.
в с. Албунар с основаването на
първото кооперативно сдружение
носещо името "ПЛУГ". Започнало
като организация, която обединя-
ва хората, за да си осигурят се-
мена, машини и кредити и да се
подпомагат взаимно, то постепен-
но набира сили и през 1939 г. се
разраства в кооперация "Напре-
дък", която след няколко години е
преобразувана във всестранна.
През 1952 г. към нея се вливат
селски кооперации от района и от
1960 г. носи името "Наркооп". Ръ-
ководството се гордее, че въпре-
ки трудностите на времето, ПК
"Наркооп" е останала вярна на ко-
оперативните ценности и над век
работи в полза на хората.

Кооперацията посреща своя
110-ти рожден ден с изключител-
но добри финансово-икономичес-
ки резултати, като през последни-

кооперативен пазар и от регионал-
ни и национални доставчици. Вече
години наред успешно работят
т.нар. сезонни изнесени точки към
някои от търговските обекти като
кафе-автомати, машини за пукан-
ки, за сладолед, за захарен памук,
различни видове машини за разв-
лекателни детски игри и др.

С бързи и адекватни действия
във всяка ситуация кооперацията
е пример за работа, от който се
учат и други търговски фирми в
региона. В крак с тенденциите за
здравословен начин на живот, еже-
годно по време на житния режим,
който стартира през месец фев-
руари, кооперацията извършва
доставка на зърно и брашно от
еко-лимец директно от сертифи-
циран био-производител в съче-
тание с организиране на кампа-
ния за здравословно хранене и на-
чин на живот. Кооперацията осъ-
ществява и собствено производс-
тво закуски от лимец, които про-

"Горд съм, че повече от 20 години членувам в ПК "
Наркооп" Кубрат. Във времена на конкуренция, свиване на
пазара, демографска криза, нашата кооперация продължа-
ва непрекъснато да се обновява и развива. Тя не престава
да изпълнява социалните си ангажименти към своите слу-
жители, гражданите на общината и членовете си. С удов-
летворение и радост мога да кажа, че нашата кооперация
обединява хора с различна религия, образование и партий-
ни пристрастия, които вярват в кооперативната идея.".

Èíæ. Æèâêî Ìè÷åâ, ÷ëåí íà ÓÑ
íà ÏÊ „Íàðêîîï“ ãð. Êóáðàò

те 30 години отчита тенденции на
растеж, обновяване, бърза адап-
тация и гъвкавост към непрекъс-
нато променящата се икономичес-
ка средата. Едновременно с това
успява да запази своята идентич-
ност и да привлича нови последо-
ватели на кооперативните прин-
ципи и ценности. Основавайки се
на доверието и подкрепата на хо-
рата, ПК "Наркооп" успява да ос-
тане стабилна, развиваща се сто-
панска структура с осигурена фи-
нансова независимост и утвърден
висок обществен авторитет в об-
щина Кубрат.

Стопанското
ежедневие и езика
на цифрите
Днес кооперацията обслужва

общо 7 населени места, пряко сто-
панисва 17 търговски и промиш-
лени обекти и има 753 член-коо-
ператори, като 233 или една тре-
та от тях са на възраст до 35 го-
дини. Основните дейности на коо-
перацията са търговия на дребно
и производство на хлебни изде-

лия. През изминалата година реа-
лизираният общ стопански оборот
бележи 17% ръст спрямо този от
предходната година и стокооборо-
тът в търговията е увеличен със
16%, нараснал е и размерът на
собствения капитал с 11%. Сред-
ната дялова вноска и размерът на
дивидентите също са увеличени.

Кооперацията развива успеш-
но своята дейност в цех за произ-
водство на хлебни изделия и за-
куски, сладкарска работилница,
център за услуги, два клуба на ко-
оператора, единадесет търговски
обекта, от които два КООП Мар-
кет, шест магазина от типа "сме-
сен магазин", един магазин за про-
мишлени стоки, кафе-сладкарни-
ца, обект за продажба на топли
закуски. ПК "Наркооп" разполага
със собствен склад за хранителни
и промишлени стоки, който е пред-
назначен за обслужване на всич-
ките тридесет и девет самостоя-
телни обекта на територията на об-
щина Кубрат за изпълнение на об-
ществените поръчки за доставка
на хранителни продукти по евро-
пейски програми, в които коопе-
рацията участва успешно.

Всички търговски обекти имат
внедрена информационна система
(ТИС), а вече втора година функ-
ционира и такава за централизи-
рано управление на търговския про-
цес в обектите на кооперацията.
Във всички магазини е въведена
Програма за лоялни клиенти като
при всяка покупка се предоставя
5% търговска отстъпка за пазару-
ващите член-кооператори, която е
техният потребителски дивидент.
Доставката на стоки в търговските
обекти се извършва чрез Единния

дава само в КООП обектите. Це-
логодишно във всичките магазини
на ПК "Наркооп" работят успешно
и обособени зони за продажба на
най-разнообразни сертифицирани
био-продукти.

Години наред с успех се раз-
вива и взаимоспомагателната ка-
са, обслужваща както членове на
кооперацията в затруднено поло-
жение, така и нейни бизнес парт-
ньори - фермери и земеделски
производители.

Участие в европей-
ски програми
По проект на държавен фонд

Земеделие "Училищен плод" - ко-
операцията е изпълнител на 9 до-
говора за снабдяване училища и
целодневни детски градини в об-
щина Кубрат с плодове.

По оперативна програма "Раз-
витие на човешките ресурси" и със
съдействието на професионална-

ПК „Наркооп“ Кубра
в полза на кооперат
ПК „Наркооп“ Кубра
в полза на кооперат
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Бабинден е един от големите народни женски празници, посветен
на "бабите" - жените, които помагат при раждане, и на младите булки
и невести, които са раждали. Обредността през този ден е подчинена
главно на желанието да се засвидетелстват почит и уважение към
възрастните жени, които са "бабували" на родилките. Този празник е
езически и идва от далечните праславянски времена, но се е запазил
и по време на Възраждането е бил изключително почитан. Днес Ба-
бинден губи доста от обредните си обичаи, но пък се празнува от по-
възрастните и е свързан с много смях и веселие.

Още преди изгрев - слънце майките с деца от една - до триго-
дишна възраст отиват на чешмата да налеят прясна вода.

В котлето с водата пускат стрък босилек или здравец.
Вземат калъп сапун и една нова кърпа и се отправят към дома

на бабата да й "полеят". Обредното поливане на бабата акушерка
се извършва под плодно дърво в градината, върху дръвника или
отпред на стълбите. Всяка жена подава на бабата сапуна, полива й
вода да се измие и я дарява с пешкира, който е донесла. След това
бабата избърсва мокрите си ръце в полите на невестите - да са
плодовити и лесно да раждат. Бабата ги закичва и с китка здравец,
вързана с "мартеничка" - червен и бял конец. Често при поливането
тя хвърля с шепите си вода нагоре и подскача три пъти, като изри-
ча: "Да рипкат децата и да станат бели и червени! Колкото капки,
толкоз берекет и здраве!"

След поливането жените даряват бабата с ризи, чорапи, платно,
които премятат на дясното й рамо. От своя страна тя връзва на
дясната ръчичка на децата, които е отродила ("хванала"), червено и
бяло конче със сребърна монета и също им дава чорапки и ризки.
После измива лицето на детето, тъй като се вярва, че на Бабинден
водата, минала през бабините ръце, притежава пречистваща сила.

В някои райони обичаят е майките да водят на Бабинден децата
си при бабата, докато навършат три годинки, за да ги благослови.
Бабата има и друга важна обредна роля за майката и детето. Още
след като завърши раждането, тя напълва стомна с вода, потапя в
нея китка босилек и я отнася в черквата. Свещеникът освещава
водата и благославя бабата. После тя връща "молитвената вода"
при родилката, която си мие лицето и сипва по малко в коритото на
детето при всяко къпане чак до 40-ия му ден - периодът за пречис-
тване след раждането.

На обед булките и невестите се събират на празнично угощение
в дома на бабата акушерка. Всяка жена носи прясна погача, бани-
ца, варена или печена кокошка и бъклица с ракия или вино. Целува
ръка на бабата и й подава подноса с храната. Дъщерите и снахите
на бабата подреждат дълга и богата трапеза, около която сядат
всички присъстващи.

Започва весело и буйно пиршество, придружено с песни, танци
и понякога с твърде пиперливи и разюздани закачки и сценки.

Кулминационен момент в обредността представлява обредното из-
къпване на бабата акушерка в реката или на чешмата. Мъжете и жени-
те изнасят бабата навън и я качват в двуколка или на шейна. Понякога
слагат бабата в голям плетен кош. Мъжете, преоблечени като "волове",
с кожени маски и рога, влачат колата или шейната из селото. Ако по
пътя невестите срещнат мъж, свалят калпака му и искат откуп. Шумна-
та дружина отвежда бабата на реката и там мъжете обръщат двуколка-
та или коша, в който носят старицата. Изкъпват я във водата. Този
обред е известен по нашите земи като "влечугане" на бабите. Вечерта
на селския мегдан всички се залавят на общо хоро. Празникът завър-
шва пред дома на бабата, където хорото я изпраща. Целува й се ръка
и се дават дарове. Така се изразява благодарност и обич към тази
жена, помагаща на новия живот да се появи.

Децата - най-важното в живота ни, са тачени и от предците ни.
Важно било да се раждат здрави, хубави и умни деца. Бабите, които
израждали деца, били на специална почит. "Къща без деца огън да я
гори", казва поговорката, а друга допълва "Кое е по-голямо от ца-
ря? Детето". За да се родят здрави деца, следва да се спазват не
малко забрани, отново според народните поверия. Не бива да се
зачеват деца в нощта на петък срещу събота. Бременната жена не
бива да рита куче или котка, да прескача ръжен, да яде върнат от
пътуване хляб, не трябва да ходи по разлята вода или боклук, но
най-важното е да не краде или да не яде скришом, защото открад-
натото или изяденото скришом излизат като белег на детето. Всич-
ко, което поиска бременната, трябва да й бъде дадено, казват още
народните вярвания. Ако се крие от нея храна, детето ще бъде
злоядо, нездраво. Бременната трябва да се пази и от уплах.

За лесно раждане бабата акушерка трябва да се прекръсти, да
запали кандило и прекади къщата, да затвори прозорци, врати и да
отвърже всичко завързано. Така раждането ще върви по-лесно, смятал
народът ни. Самото раждане трябва да се пази в тайна и никой,
освен свекървата и бабата не бива да разбира за него.

Докато не се кръсти детето, родилката не бивало да става от
леглото или да остава сама. Това са опасни дни за нея и детето.
Огънят в огнището не бива да се гаси до 40-ия ден.

От 1951 година 21 януари е обявен за Ден на родилната помощ
и на акушерките и гинеколозите.

От Канал 3

Каварна.
Жените от
Клуба на
пенсионера
"Радка
Чаушева"
възпроизведо-
ха в АГ
отделението
на болницата
в града
обичая
"бабуване",
така както се
е изпълнявал
в миналото.

Село Узунджово. С много настроение, самодейците от
Народно читалище "Цвят" в хасковското село отпразну-

ваха Деня на родилната помощ - Бабинден.

Село Тополи. С репертоар от "мръсни" народни песни
фолклорният състав на варненското село Тополи

отбеляза празника на родилната помощ.

Снимка
Пресфото

БТА

Â îáúðêàíàòà åïîõà íà ôàëøèâè öåííîñòè, â êîÿòî æèâååì
Áúëãàðèÿ ïðîäúëæàâà äà òà÷è òðàäèöèîííîòî ñåìåéñòâî

Îòáåëÿçàõìå Áàáèíäåí - ïðàçíèêà
íà ðîäèëíàòà ïîìîù
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Съвсем не са случайни
кавичките в заглавието.
"Левите" неолиберали наис-
тина нямат нищо общо с ис-
тинското ляво. Макар че
обичат да твърдят обратно-
то. Най-характерното за те-
зи хора е, че отдавна са из-
хвърлили от речника и раз-
бира се, от мисленето си та-
кива понятия като експлоа-
тация, класова борба, наем-
ни работници. За тях това
са твърде "остарели" концеп-
ции, а те са твърде (пост)
модерни, за да разсъждават
по такива теми. Съвсем дру-
ги са нещата, които ги въл-
нуват - расизъм, ксенофо-
бия, дискриминация, хомо-
фобия, права на ЛГБТ об-
щността, права на жените.
Тук трябва да се направи ед-
но много важно уточнение.
Всички тези теми са важ-
ни. И преди време те с пъл-
но право са били поставя-
ни в центъра на обществе-
ните дискусии. Хомосексуа-
листите, малцинствата, же-
ните действително са били
подлагани на всевъзможни
дискриминации. И тъй ка-
то левите хора по принцип
подкрепят всички дискрими-
нирани, е било напълно ес-
тествено борбата за права-
та на всевъзможните потис-
кани групи да се превърне
в централна тема за леви-
цата. Само че през послед-
ните десетилетия действи-
телността в това отношение
е силно променена. Страш-
но много е направено - и в
законодателството на раз-
личните държави, и изоб-
що в правилата за живее-
не, - за да могат някога по-
тисканите групи днес да жи-
веят несравнимо по-добре,
отколкото преди половин
век. Поне в развития свят
никой човек, който иска да
бъде приеман сериозно, не
може да си позволи дори и
минималистични расистки,
хомофобски или уронващи
женското достойнство забе-
лежки. Да не говорим за не-
що повече. Така че борбата
за правата на дискримини-
раните някога групи наис-
тина е дала забележителни
резултати. Ето защо опитите
именно тя да бъде поставя-
на в центъра на лявата по-
литика предизвикват недо-
умение. Да, левицата тряб- На стр. 17

Окончателно са изчезнали всякакви разлики между традиционните левица и десница. Вече няма
съперничещи си идеологии. Има глобалистки елит, който отдавна е едно неразривно цяло

Íèùåòàòà íà "ëåâèÿ

Петър ВОЛГИН

ва да подкрепя потискани-
те групи и хора. Само че
днес онеправдани са не тол-
кова гейовете, лесбийките,
трансджендърите, жените и
т.н. Много на брой са слу-
чаите, в които именно та-
кива хора получават приз-
нание, високи постове, ве-
ликолепно заплащане, ни-
що че са гейове, лесбийки,
трансджендъри, жени и т. н.

Съвсем други са
днешните потискани
и онеправдани хора.
Това са хората,
които живеят
от труда си.
Работещите хора. Толко-

ва характерната за 19-и и
началото на 20-и век експ-
лоатация никъде не е изчез-
вала. Съществува си и се
проявява все по-силно. Осо-
бено през последните 30-40
години.

Вярно, от края на Втора-
та световна война до края на
70-те години на 20-и век жи-

вотът на работещите хора в
развития свят значително се
подобрява. В значителна сте-
пен това се дължи и на съ-
ществуването на "социалис-
тическия лагер", както и на
Студената война между него
и "капиталистическия свят".
Елитите на Запад разбират,
че е по-добре да се лишат от
част от привилегиите си в
името на това работниците
да живеят по-добре и да не
искат да осъществяват соци-
алистически строй. В името
на тази цел експлоатацията
намалява, заплатите и соци-
алните придобивки на рабо-
тещите хора се увеличават.
Неолибералната контрарево-
люция, започнала в край на
70-те години на 20-и век,
слага край на това. Тъй като
социализмът от съветски тип
изглежда все по-нежизнеспо-
собен, а кризите в Западния
свят, изглежда, потвърждават
теорията за краха на кейн-

сианството, на мода идват
други теории и практики. От
възгледите на Хайек, Мизес
и Фридман, от политиките
на Тачър и Рейгън се ражда
един свят, който прокламира
върховенството на пазара
над всичко останало.

Държавата е осмя-
на и обругана, а
"невидимата ръка
на пазара" е издиг-
ната в култ, на
който и Йосиф
Сталин би могъл
да завиди.
След рухването на Бер-

линската стена и краха на
Съветския съюз никой вече
не е в състояние да спре не-
олибералния възход. А това
означава само едно - оттук
насетне важни ще бъдат са-
мо капиталистите и техните
печалби. От тук насетне жи-
вотът на нормалните рабо-
тещи ще става все по-тежък.

Разбира се, това е сбъд-

натата мечта на всички дес-
ни сили. В най-развитите
държави, като Съединените
щати и Великобритания,
десницата триумфира. Ле-
вицата все повече губи поч-
ва под краката си и отчая-
но се опитва да намери ка-
узи, които биха й върнали
електоралните успехи. За
жалост, това търсене наис-
тина е твърде отчаяно... В
опит да се дистанцират от
традиционните леви ценнос-
ти, които биха ги отъждест-
вили с компрометирания съ-
ветски социализъм, левите
партии в Европа и САЩ
започват да стават все по-
либерални, говорят все по-
вече за "правата на лич-
ността" вместо за класова
борба и експлоатация .
Вместо да се борят с несп-
раведливостите на капита-
лизма, голяма част от ле-
вите активисти насочват па-
тоса на гнева си срещу ра-

систи, хомофоби и потен-
циални изнасилвачи. Не че
въпросните групи трябва да
бъдат харесвани, но е си-
гурно, че не в борбата тък-
мо срещу тях е смисълът на
съществуването на левица-
та. Експлоататорският елит
е много по-опасен от хомо-
фобите и расистите. И за-
това левите трябва да на-
сочат основните си сили
именно в борбата срещу не-
го. Левите партии обаче,
както и много леви интелек-
туалци, избраха другото - да
се сражават с врагове, кои-
то , много често дори не съ-
ществуват.

За да бъдем напълно ко-
ректни, трябва да проследим
генезиса на това явление.
Как се стига дотам, че ле-
вицата забравя за експлоа-
тацията и се концентрира
основно върху расизма, хо-
мофобията и сексизма? Ко-
рените на това явление
трябва да бъдат търсени
още през 60-те години на
миналия век. Тогава вслед-
ствие на социалните поли-

тики, провеждани в разви-
тия свят, пролетариатът ве-
че не е така онеправдан,
както половин столетие по-
рано. Работниците живеят
все по-добре в капиталис-
тическото общество. Много
от тях имат собствени жи-
лища и всички тогавашни
предмети на лукса. Тоест ве-
че могат да губят много по-
вече неща, освен оковите си.
Мислите за революция, за
тотално преустройство на
обществото ги привличат
все по-малко. Ето защо ле-
вите теоретици трябва да от-
крият други агенти на про-
мяната. Основното условие,
на което новите "революци-
онни агенти" трябва да от-
говарят, е да са изключени
от системата, да търпят
притеснения и лишения.
Ето така се ражда култът
към малцинствата. Били те
на расова, възрастова или
сексуална основа. Най-ярък

изразител на подобни тър-
сения е Херберт Маркузе.

Същите тези прости ло-
зунги, пропагандирани от
масовата култура, се насаж-
дат и в места, смятани за
символ на "интелектуални-
те висини" - университети-
те и всевъзможните акаде-
мични центрове. Разбира
се, там езикът е несравни-
мо по-сложен. Фразите са
безкрайно засукани. На те-
зи места насладата от не-
разбираемото говорене е
висша ценност. Но незави-
симо от словесната акроба-
тика, демонстрирана най-
вече от претендиращи за ля-
вост академични лица, сми-
сълът е същият - възхвала
на индивидуалното и отри-
чане на всякакъв тип общ-
ност. Голяма част от уни-
верситетите в развития свят
отдавна са се превърнали в
инкубатори, произвеждащи
"леви" неолиберали. Макар
че обичат да назовават са-
ми себе си леви, те нямат
никакъв интерес към теми
като борбите на работничес-
ката класа, класовата струк-
тура на обществото, мани-
пулацията от страна на ели-
тите. Икономиката интере-
сува само тези от тях, кои-
то държат да правят бизнес
кариера. Така се отглежда
една университетска прос-
лойка, която не се вълнува
от нищо друго, освен от соб-
ствените си тегоби. Поли-
тиката ги вълнува дотолко-
ва, доколкото се отнася до
собствената им идентичност.
Именно акцентът върху по-
литиката на идентичността,
на която толкова държаха
както редица леви интелек-
туалци, така и леви партии,

сведе до минимум
влиянието им върху
големи части
от обществото.
Най-общо тази полити-

ка може да се характеризи-
ра по следния начин - не
ни интересуват големите
групи от хора, не ни инте-
ресуват многочислените кла-
сови или национални общ-
ности. Интересува ни, пре-
ди всичко, отделният инди-
вид и малките групички. В
центъра на нашето внима-
ние са малцинствата с тех-
ните радости и скърби.

Университетският елит
никак, ама никак не се ин-
тересува от съдбата на ра-
ботниците. Несравнимо по-
важни теми за него са диск-
риминацията, хомофобията
и сексуалният тормоз. Висо-
ките университетски интелек-
туалци, били те преподава-
тели или студенти, се гри-
жат да има еднакъв брой мъ-
же и жени навсякъде, дори
и в най-миниатюрното ака-
демично звено. Но изобщо
не ги е грижа какви запла-

Сергей Станишев и Мартин Шулц - водещи лица на ПЕС, която от години е в коалиция с дясната ЕНП в Брюксел
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Той се родил около
1327 година в столица-
та Търново и произли-
зал от знатния болярс-
ки род Цамблаковци.
Дълбоко религиозен и с
вродено влечение към
богосъзерцателен живот,
той се присъединил към
монашеското братство
на преподобния Теодо-
сий Търновски. В Кефа-
ларския (сега Килифа-
ревски) манастир около
1350 година Евтимий
толкова напреднал в ду-
ховния аскетически под-
виг, че св. Теодосий го
определил за иконом на
манастира си и за свой
пръв помощник, а са-
мият той се уединил в
гората на безмълвие
(исихия). Там всеки ден
привечер Евтимий бил
длъжен да ходи с док-
лад, като давал знак за
своето приближаване с
чукане в клепало. Една
вечер обаче на неговия
клепален звън Теодосий
не отговорил. Изпла-
шен, Евтимий се втур-
нал да види какво се е
случило с неговия ста-
рец. Той го видял да
стои като огнен стълб в
своята богосъзерцателна
молитва. Това видение
било от голямо значе-
ние за личната духовна
опитност на Евтимий.

Когато през 1363 г.
св. Теодосий заминавал
за Цариград, той взел
със себе си четирима от
своите ученици, между
които на първо място
Евтимий. Изтощен от
някаква дълговременна
тежка болест, Теодосий
умрял много скоро след
пристигането в патри-
аршеския манастир
"Св. мъченик Мамант".
Тогава Евтимий минал
в знаменития цариград-
ски манастир "Студи-
он", където бил на го-
ляма почит от страна
на благочестивия народ.
Това е важно свидетел-
ство за неговата висо-
ка духовност още на
оная му възраст.

Но прогонен от опас-
ната за аскета - разс-
лабваща и възгордява-
ща - народна почит, той
заминал за Атон, и то в
лаврата на св. Атанасий
Атонски, несъмнено по-
ради духовната си бли-
зост с учителя на него-
вия учител, св. Григо-
рий Синаит, който се
подвизавал в същата
обител, преди да основе
своя манастир в Паро-
рия (планинска област
на границата между Бъл-
гария и Византия). Нак-
леветен, че крие в кили-
ята си някакво голямо
съкровище на българс-
ките царе и обследван
лично от сребролюби-
вия византийски импе-
ратор Иоан V Палеолог,
Евтимий, макар и неви-
нен, бил заточен на ос-
тров Лимнос.

Освободен от заточе-
нието, отегчен от злите
сплетни и обхванат от
родолюбиво чувство, той
се прибрал в българс-
кия Зографски манас-
тир, откъдето най-пос-
ле, след седемгодишно
странстване, през Ца-
риград и Несебър се за-

Ñâåòè ïàòðèàðõ Åâòèìèé -
ïàçèòåëÿò íà âÿðàòà

върнал в родината си в
1371 година. Но него-
вата пустиннолюбива
душа не пожелала да ос-
тане в шумната столи-
ца, затова той си изб-
рал една пещера за жи-
лище на десетина кило-
метра от града по тече-
нието на река Янтра и
построил църква "Св.
Троица". Скоро се съб-
рали около него ревнос-
тни ученици и се обра-
зувал цял манастир.

Запасен с превъзход-
ни знания от школата
на Теодосий Търновски
и обогатен с опит през
време на своето некол-
когодишно пребиваване
във Византия, той тук
се заел с отговорната и
голяма задача - поправ-
ка на богослужебните
книги съобразно с гръц-
ките първоизвори, оп-
ресняване на българс-
кия книжовен език с но-
вите форми на съвре-
менния говор и подоб-
ряване на българския
правопис върху основа-
та на старинния Кири-
ло-Методиев език.

Току-що привършил
тая огромна работа, той
бил изненадан от избо-
ра му за Търновски пат-
риарх през 1375 г., след
смъртта на патриарх
Йоаникий.

Патриарх Евтимий
светителствал през най-
тежкото време за бъл-
гарския народ. Турците
стъпка по стъпка прев-
земали Балканския по-
луостров и земите на
българската държава.
Няколко пъти дръзко
нападнали дори самата
българска столица.
Изисквала се твърде го-
ляма смелост, за да зас-
тане човек на тоя ви-
сок пост тъкмо в тако-
ва бурно време. Вече
дръзновението на Евти-
мий да приеме избора
без възражение свиде-
телства за величието на

Московският митропо-
лит Киприян (още като
подвижник на Атон), и
Влашкият митрополит
Антим, и Тисменският
игумен Никодим, и на-
вярно много други, чи-
ито имена не са извест-
ни на нашето време.

Патриарх Евтимий
развил обширна кни-
жовна дейност. Той е из-
вестен с преводите си на
Василиевата, Златоусто-
вата и Преждеосвещена-
та литургия, на литур-
гиите на апостол Яков
и на апостол Петър, с
богослужебното си тво-
рение в чест на св. Тео-
фан, с житията на св.
Йоан Рилски, Иларион
Мъгленски, Параскева-
Петка Епиватска-Тър-
новска, Филотея Поли-
вотска-Търновска, с
похвалните слова за св.
мъченица Неделя, св.
Константин и Елена,
Йоан Поливотски и
Михаил Воин. Няма
съмнение, че неговите
съчинения са много по-
вече, обаче някои са
навярно унищожени за-
винаги, а други са все
още неоткрити.

Най-незабравима и
покъртителна ще си ос-
тане неговата последна
проява на добър пас-
тир, който не бяга, ко-
гато види врага и не
оставя своето стадо на
вълчия произвол, а по-
лага душата си за сво-
ите духовни овци (Йо-
ан 10:11). Царят напус-
нал столицата, а патри-
архът - не! Затова с
пълно право така хуба-
во се изразява за него
народният поет Вазов:
"Евтимий, на Търново
в дните ужасни послед-
ний бранител и послед-
ний цар!".

На 17 юли 1393 г.
пада Търново под напо-
ра на завоевателните ос-
мански орди и при пре-
дателската услуга на
един другородец! Патри-
арх Евтимий имал
гражданската доблест и
пастирската смелост вед-
нага да се яви пред гор-
дия завоевател, за да
моли пощада за мирно-
то население. Неговата
осанка и светла личност
внушили почит дори в
поробителя и патриар-
хът получил обещание,
че ще се изпълни мол-
бата му. Но завоевате-
лят се стремял с всички
средства да затвърди
властта си, без да се под-
чинява на общоприети
нравствени закони, ни-
то на чуждите трогател-
ни молби, нито дори на
собствените си честни
обещания.

Наскоро последвало
избиването на 110 сто-
лични първенци, съб-
рани с измама от вра-
га в една от градските

църкви. Тогава патриар-
хът, като истински бра-
нител, смело изобличил
лукавия управник, кой-
то не щади своите но-
ви поданици и не ува-
жава своята собствена
дума. Заради тази му
смелост завоевателят го
осъдил на смърт чрез
посичане при Лобната
скала в Търново. Обаче
става чудо, толкова не-
обходимо като психоло-
гическа поддръжка как-
то за патриарха, кому-
то предстои още да стра-
да в продължение на ос-
таналия си живот, така
и за нещастния народ,
който в многовековно-
то си робство не тряб-
ва да губи упованието
си в божествения про-
мисъл: в момента на
убийственото замахва-
не, ръцете на палача са
вцепенили и мечът пад-
нал на земята.

В 1394 г. патриарх
Евтимий бил изпратен
на заточение на юг, ве-
роятно в Бачковския ма-
настир. Раздялата на
архипастира с паство-
то е описана трогател-
но от автора на житие-
то му, Киевския митро-
полит Григорий Цамб-
лак: "Той излизаше за-
едно с народа като вто-
ри Йеремия, при което
самите камъни на гра-
да плачеха със сълзи!"
Всеки желаел силно да
се доближи до великия
заточеник: едни целува-
ли ръцете му, други но-
зете му, трети полите
му; някои късали тре-
вата на стъпките му за
благословение и спо-
мен, а други отдалеч из-
молвали неговия про-
щален благослов. Ня-
кой плачевно се провик-
нал: "На кого ни оста-
вяш, добрий пастирю?"
А той - и сам просъл-
зен - отговорил: "На
светата Троица ви оста-
вям - и сега и навеки!"

За мястото на зато-
чението и на смъртта
му житиеписецът Гри-
горий Цамблак казва
само това, че бил изп-
ратен някъде в Македо-
ния. Но Македония ня-
кога се наричал целият
простор от Одрин до
Охрид. Къде точно бил
заточен и умрял този
велик патриарх на оси-
ротяла България? Въп-
росът все още остава
неразрешен. Патриарх
Евтимий умрял около
1401/1402 година.

Името на св. патри-
арх Евтимий Търновски
ще продължава да сияе
през всички векове на
нашата родна история и
ще буди благоговейна
почит, дълбоко прекло-
нение и благодарно
признание.

неговия дух и за висо-
тата на неговата доб-
лест. Той живеел с аске-
тичната мисъл на ве-
ликия апостол Павел:
"Живеем ли, или уми-
раме - Господни сме"
(Рим. 14:8). Той също
така помнел и проро-
ческото предсказание на
своя старец, св. Теодо-
сий Търновски, за кое-
то разказва неговият
житиеписец Григорий
Цамблак, че през вре-
ме на неговото патри-
аршество България ще
падне под агарянско
иго и че самият той ще

съзерцанието и богооб-
щението, какъвто си
бил, преди да влезе в
тоя обширен простор на
обществена дейност, ко-
гато се намирал още в
пустинното си безмъл-
вие, в тихата манастир-
ска килия или в добро-
волния аскетически зат-
вор. Той раздавал богат-
ствата на душата си,
събрани през време на
досегашната си подвиж-
ническа подготовка.
Поставен сега за све-
тилник на народа, той
светел всред дома на ця-
лата българска църков-

От сайта
"Православието"

се сподоби с апостолс-
ки окови и гонение. Но
тия мрачни изгледи за
бъдещето не подкосява-
ли неговата архипас-
тирска ревност, а дава-
ли само прозорлива дъл-
бочина на погледа му
да вижда ползата от
своята дейност в исто-
рическа далечина.

Св. патриарх Евти-
мий пазел ревниво пра-
вославното наследство
от еретически посегател-
ства; вземал решителни
мерки против упадъчни-
те нрави в обществения
живот; държал високо за
здравината на семейст-
вото, от което твърде
много зависи издръж-
ливостта на държавата;
полагал бащински гри-
жи за бедни, страдащи
и онеправдани. В богос-
лужението и молитвата
продължавал да бъде съ-
щият любител на бого-

но-национална общест-
веност.

Без да бъде дипломат
по призвание и служе-
ние, патриарх Евтимий
вършил най-добрата
дипломатическа услуга
на своето Отечество.
Всички чужденци, кои-
то идвали в българска-
та столица с търговски
или политически зада-
чи, се стремели да вля-
зат в общение с негова-
та очарователна лич-
ност. И когато това им
се удавало, те се смята-
ли много щастливи и
покрай него изнасяли и
от България най-благоп-
риятни впечатления. Той
така се прочул по целия
православен свят, че
мнозина се обръщали
към него писмено при
недоумения, и били щас-
тливи да получат него-
вите високо авторитет-
ни отговори: и Киево-

На 20 януари
православна
България почете
най-сияйната
личност всред
светите
предстоятели
на Българската
православна
църква
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Константин Иречек
(24.V11.1854 - 10.1.1918 г.) е
чешки историк, професор по
история в Университета в
Прага (от 1884 г.) и във Вие-
на (от 1893 г. до смъртта си).
Автор на първата научна ис-
тория на България, която об-
хваща периода от античност-
та до 1875 година. Роден е
във Виена. Под влияние на
своя дядо по майчина линия,
видният чешки историк сла-
вист Павел Шафарик, насо-
чил своите интереси към ис-
торията на славянските па-
роли. Завършил (1872 г.) Кар-
ловия университет в Прага и
специализирал там история
на славянските народи.

Още като студент изготвил
библиографията "Книгопис
на новобългарската книжни-
на", която издал през 1872 го-
дина. През 1876 г. на чешки
и немски език излиза него-
вият капитален труд "История
на българите", написан въз
основа на критично проучва-
не на изворите. Това, което
прави академичното изслед-
ване на Иречек толкова зна-
чимо, е, че при него българ-
ската история се възстановя-
ва въз основа изключително
на историческите извори. Не
се смесват историческите фак-
ти с народни песни, митове
и легенди, басни и други фан-
тастични елементи, какъвто
похват е така характерен за
по-ранните средновековни
творби.

От друга страна, "История
на българите" на Константин
Иречек, има и подчертано
възпитателен ефект, защото
заявява и отстоява българщи-
ната по научен път. Още с
излизането на творбата, на
14 ноември 1876 г. Марин
Дринов съобщава на Иречек
отзивите сред научната общ-
ност.

"Цял свят Ви хвали и чрез
Вашата книга се запознава с
един забравен народ, комуто
съдбата, види се, готви добра
бъднина." Самият Дринов
казва, че книгата е "толкова
драгоценна за българите, що-
то ние можем да кажем, че
имаме историята на народа
си." Напълно се оправдават
прогнозите на съоснователя
на Българското книжовно дру-
жество (заедно с Марин Дри-
нов) филолога Васил Стоя-
нов относно все още ненапи-
саното произведение: "Ще бъ-
де най-хубавото, т. е. най-съ-
вършеното и най-пълното
във всяко едно отношение
между всички произведения
от подобен род, които имаме
досега. Вие сте вече наш и
ще останете навеки наш за
чест и вечна слава на нашия
български народ и родина."

През юли 1915 г. в благо-
дарствено писмо до Констан-
тин Иречек от Българската
академия на науките ще на-
пишат: "Вашият труд е тъй
тясно свързан с Българското
възраждане, той е доприне-
съл толкова много, за да се
привлече чуждото внимание

×åõ íàïèñà ïúðâàòà íàó÷íà
èñòîðèÿ íà îòå÷åñòâîòî íè
През 1876 г. излиза капиталният труд на Константин Иречек "История на българите"

върху България и да се уси-
ли националното съзнание у
самия български народ, че е
станал с право истински ис-
торически паметник за всеки
българин."

През 1879 г. заминава за
София, където става главен
секретар на новосъздаденото
Министерство на народното
просвещение. Той се сближа-
ва с военния министър Ка-
зимир Ернрот и става част
от кръговете около княз Алек-
сандър, недоволни от предви-
деното в Търновската консти-
туция демократично устройс-
тво на страната. През 1881-

1882 г., по време на Режима
на пълномощията, оглавява
министерството в правителс-
твото на Казимир Ернрот и
правителството без министър-
председател. По-късно е пред-
седател на Учебния съвет при
Министерството и директор
на Народната библиотека
"Кирил и Методий" в София.

Големи са заслугите на
Константин Иречек за орга-
низиране на учебното дело в
България, за създаване на ре-
дица културни институти и
опазването на българската
старина. Той е сред инициа-
торите за възобновяването на
дейността на Българското
книжовно дружество в София,
като от 1884 г. е негов редо-
вен член. Извършва няколко
обиколки из страната с науч-
на цел.

Иречек е награден с пър-
вия златен медал "За наука и
изкуство" от княз Александър
I през ноември 1883 г. Преди
отпътуването си от София по-
лучава от Княза и ордена "Св.
Александър", III степен (ав-
густ 1884).

През септември 1884 г.
Константин Иречек се завръ-
ща в Прага, където става про-
фесор по всеобща история в
Карловия университет. От
1893 г. до смъртта си през 1918
г. е професор по история на
славянските народи във Ви-
енския университет. Внимани-
ето му е насочено главно към
историята на славянските на-
роди и основно към история-
та на българския и сръбския
народ. През 1888 г. издава
своя труд "Пътувания по Бъл-
гария". Иречек е автор и на
още един труд върху българ-
ската история - "Княжество

вива на юг чак при Прокуп-
ле на Тополница. Вървейки
по височините по левия край
на Моравската долина, об-
хожда град Враня, достига
Черна гора, простира се край
Шар планина, обхваща Го-
рен Дебър и свършва на из-
точния бряг на Охридското
езеро при селото Лин. Об-
ластта на юг от Охридското
езеро - Корчанската долина
и долината на река Девол -
имат смесено население (ал-
банци, българи и власи). По-
нататък границата върви от
Девол през Костурското езе-
ро, градовете Влашка Клису-
ра, Негуш, Солун, Серес, об-
хваща околностите на Дра-
ма, достига до южните родоп-
ски склонове, а от там идва
към Димотика, Узун-Кюприя,
Бунар-Хисар (при Кърккли-
се, който по български се на-
рича Лозен) и Малки Само-
ков до Черно море. Освен то-
ва българските поселища все
повече се приближават в на-
шия век (XIX) до столицата
(Цариград). Изолирани бъл-
гарски села се намират вече
и при Родосто, Сарай, Чор-
лу и особено при Деркос. В
самия Цариград живеят мно-
го българи...

Броят на българите се из-
числява различно от 2 до
7 милиона: Венелин (1838)
ги счита 2 545 000, Воие -
4 500 000, Шафарик (1842 ) -
3 587 000, а турците(1844) -
4 000 000, Jagic (1874)- едва
до 2 000 000, Богоров ( 1851)-
5 500 000, Груев, Bradacku,
Каниц приемат да са повече
от 5 000 000, Будилович -
5 123 952, според някои бъл-
гарски известия 6 620 000 и
дори до цели 7 000 000. В Тур-
ция чиновниците броят само
възрастните мъже, епископи-
те - само венчила (мъже и
жени), а не семейните общи-
ни. В 17-те епархии, подчи-
нени на българския екзарх, в
1875 г. броят на такива вен-
чила е бил до 410 хиляди по
данни на Будилович.

Официалните цифри за
Дунавския вилает (1874) са
дадени в "Летоструй" (кален-
дара) на Янко Ковачев за
1876 г., с.198. Според него в
Тулчанския санджак има
12 720, в Русенския 114 792,
във Варненския 21 359, в Тър-
новския 148 713, във Видин-
ския 121 279, в Софийския
179 920, в Нишкия (според
Geograf Jahrbuch Behm, ІІІ
Gotha 1870, с.45) 100 652, или
всичко 699 408 българи (мъ-
же, без жените и децата от
двата пола).

По епархии (според бъл-
гарските вестници) българи-
те се разпределят: в Русчуш-
ко-Силистренската 21 038
венчила (окръзите в 1874 г.
Русе 6790, Разград 5315, Тут-
ракан 571, Силистра 4682,
Тулча 3680), в Шуменската
12 000, в Търновската 65 000,
в Ловешката 22 163, във Вра-
чанската 28 000, Видинската
(1874) 24 357, Софийската
26 885, Самоковската 17 450,

Кюстендилската 22 500, Пи-
ротската 19 000, Нишката
27 500, или всичко в Дунавс-
кия вилает 285 893 венчила.
Трябва да отбележим при то-
ва, че църковните и полити-
ческите граници не съвпадат.
Тъй например в Търновската
епархия влизат и двете Заго-
ри (Стара и Нова) в Тракия.

В Одринския вилает спо-
ред турската официална ста-
тистика има 468 527 мъже
православни християни (Све-
тозар, 1876, 343), от които оба-
че трябва да се извадят гър-
ците както във вътрешните
области, тъй и в крайморс-
ките. Пловдивският санджак
е описан от Груев в "Летост-
руй" за 1870 и 1872 г. Според
него в Казанлъшката каза
има 11 278 мъже (5299 вен-
чала), в Железник или Ста-
ра Загора 16 111 (9200), в Хас-
ково 18 361 (6644), в Чирпан
14 232 (5397), в Пловдив
66 763 заедно с гърците
(22 813 бълг. венчила), а в
Татар Пазарджик 41 531
(11 960), в Султарери 102, в
Ахър Челеби 4517 (1650), или
всичко 62 963 венчила и
170 345 мъже, от които впро-
чем трябва да се извадят ня-
колко хиляди гърци в Плов-
див (в самия град има 1480
български венчила) и в Ста-
нимака.

В Сливенската епархия
(12 000 венчила, в Одринс-
ката 280 български села, в Га-
липолийския санджак (Веhm
und WagnerqBevolkerung der
Erde Gotna, 1874,32) 10 000
мъже българи и в Цариград
повече от 40 000 българи.

Относно Македония раз-
полагам със следните сведе-
ния: Прилепска каза 18 981
мъже българи (Шапкарев, Чи-
талище, 1873), Неврокопска
5168 християнски къщи
(Dozon), Белешка епархия
6415 венчила, Охридската ка-
за 11 500 мъже без старците
и децата (Наhnq Warderreise,
135).

Извън Османската импе-
рия: В Русия 97 032 (Будило-
вич), в Маджарско 26 000
(Ficker), в Румънска Бесара-
бия до 50 000, а в останалата
Румъния до 100 000. Колко
българи има в Сърбия, това
съвсем не знаем.

Ако ги разпределим по ве-
роизповедания, то мохамеда-
ни българи (помаци) живеят
в околностите на Ловеч и
Плевен (около 100 000 мъ-
же), по целите Родопи (Сул-
тан ери 10 303 мъже, Ахър
Челеби 5811 мъже, Неврокоп
6614 къщи), при Солун, по
Вардар, в Мъглен, Преспа и
Горни Дебър, всичко 500 000
души. От тях малцина само
разбират турски.

От католическо вероизпо-
ведание (34 000) са банатс-
ките българи и около 8000
"павликяни" при Пловдив (4
села) и в 6 околни по-малки
села. Според турски данни в
Одринския вилает имало
всичко 6072 мъже католици.
Униати живеят в Одрин и в
околностите му, а от 1874 г.
при Солун (Кукуш, Вардар,
Енидже) и при Свищов.

Всичко българи от всички
вероизповедания и във всич-
ки области аз преброявам до
5 500 000 души. Наличният
статистически материал не
дава възможност за едно по-
точно изчисление…

Страницата подготви
Петър ХАДЖИЕВ

България", който публикува
на немски и български език.

Професор д-р Константин
Иречек издава в Одеса през
1878 г. на руски език своята
книга "История болгар". В
нея той очертава етнографс-
ките граници на българите на
Балканския полуостров, как-
то и областите, които те на-
селяват в него и извън него.
В днешния брой на приложе-
нието "Патриот" предлагаме
на читателите извадки от кни-
гата, в която има много ин-
тересни данни за миналото
на народа ни.

...Българите населяват
древните области Мизия, Тра-
кия и Македония или според
последната турска терминоло-
гия вилаетите Дунавски, Од-
рински, Солунски и Битолс-
ки и освен това част от Беса-
рабия… Граничната линия на
областта, населена с говоре-
щи български език, съвпада
на север с долния Дунав - от
устията му до Видин; оттам
минава по сухо към Тимок,
върви по сръбската граница,
която тук-таме пресича и за-
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Михаил Сергеевич Горбачов в
годините на политическия си въз-
ход с повод и без повод ни крити-
куваше, че сме искали да превър-
нем България в мини-ФРГ, в мини-
Япония.

В ония години това звучеше
като политически укор, като изне-
вяра на принципите на социалисти-
ческата общност. Не бива да се
забравя, че лозунгът, с който нови-
ят генерален секретар на ЦК на
КПСС се самоолицетворяваше като
месия на новото време, бе "повече
социализъм"!

Вече е пределно ясно: това е
било прах в очите на милионите
радетели за социалистически иде-
ал. Добре известно е, че ликвиди-
рането на двадесетмилионна пар-
тия и разрухата на великата дър-
жава от Михаил Горбачов и Борис
Елцин е обмислено действие. То
причини неизразими бедствия и на
съветските народи, и на хората от
социалистическата общност, сред
които е и България; наруши геост-
ратегическия баланс. Сега месията
за "повече социализъм" уверява
западни слушатели срещу рекорд-
но високо възнаграждение, че сми-
сълът на живота му бил да разру-
ши комунистическата система.

За пръв път посетих ФРГ 25
години след края на опустошител-
ната Втора световна война. Очак-
вах да видя руини от бомбардиров-
ките, следи от тежките сражения,
унили хора, потиснати от ужасни
спомени за най-унищожителния све-
товен сблъсък. Уви, бях изумен от
напредъка във всички области, пос-
тигнат от възродения за нов живот
народ на Федералната република.
Резултатите в индустриалното про-
изводство, високите технологии, на-
уката и образованието, стандартът
на живот и т. н. са доказателство
за жизнеността на великата немс-
ка нация.

Тъжно е да се прави сравнение
със състоянието на отечеството за
аналогичен период от време - от
съдбоносните политически промени
след есента на 1989-а до сега.
Феноменът Германия не е единст-
вен. Сходни са примерите за след-
военното развитие на Япония, Юж-
на Корея, Сингапур и някои евро-
пейски държави. Логичен е въпро-
сът: коя е първопричината за раз-
рушението, което ни връхлетя през
последния четвърт век?

Преди 25 години имахме срав-
нително добро равнище на произ-

Êàê ñîöèàëèñòè÷åñêà Á
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В книгата си бившият министър на културата
Георги Йорданов опровергава митовете,
че преди 10 ноември 1989 година сме били
изолирани от Запада, припомня, че
перестройчикът Горбачов обвиняваше
държавника Тодор Живков, че ни превръща
в "мини-ФРГ" и "мини-Япония"
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водството, технологиите, безплат-
ното образование, здравеопазва-
нето, културата и науката.

Потомството ще се чуди защо
примерът на страни като ФРГ не се
възприе от новопоявилите се по-
литици, лишени от държавническо
мислене. Така наречените перест-
ройчици и реформатори загърбиха
проверения в живота принцип - да
се усвоява най-високото равнище,
постигнато от други страни.

Налице са безспорни факти, ко-
ито доказват, че през втората по-
ловина на XX век българската дър-
жава развиваше ползотворно сът-
рудничество с Федерална републи-
ка Германия. При конкретните об-

лите на най-голямата западна ев-
ропейска държава произнесоха въз-
хвални слова за българския влог в
развитието на световната цивили-
зация. В архива на юбилейното
честване има обилни данни за зна-
чимите прояви във ФРГ по случай
българския юбилей.

Лотар Шпеет, дългогодишен ми-
нистър-председател на най-разви-
тата провинция Баден-Вюртемберг
и заместник на Хелмут Кол по
партийна линия, десетина дни след
като новата коалиция пое управле-
нието, дойде на посещение в Бъл-
гария от 3 до 6 декември 1982 г.
Бях негов домакин. Живи са в
паметта ми съдържателните разго-

нието, науката, здравеопазването,
културата. Това бе урокът, който до
днес не съм забравил.

Лотар Шпеет уважи молбата,
която му отправих

за работа у нас на
талантливия сърдечен
хирург проф. д-р
Александър Чирков.

Както е известно, проф. Чирков
обучи десетки специалисти. През
1986 г. извърши първата в Източ-
на Европа сърдечна транспланта-
ция. Сърдечни хирурзи от школата
му сега извършват медицински ус-
луги на европейско равнище.

През април и май 1985 г. се
проведоха дните на българската
култура в провинция Хесен. Във
Висбаден Софийската опера пред-
стави "Княз Игор" от Бородин,
"Златното петле" от Римски Кор-
саков, балета "Козият рог" от Кра-
симир Кюркчийски, които получи-
ха изключително висока оценка
от авторитетни ценители. Бяха от-
крити изложби на съвременно бъл-
гарско изкуство и на български
християнски икони. Във ФРГ за
първи път по-цялостно се предс-
тави и нашето книгоиздателско

дело. Бяха показани повече от
хиляда български книги, сто от
които на немски език. Голям ин-
терес предизвикаха цикълът лек-
ции "България - природа, история,
култура", срещите-разговори с Ни-
колай Хайтов и други видни бъл-
гарски творци, постановките на
Централния куклен театър...

"Целият свят добре познава пев-
ческото изкуство и прогреса в
България. Щастливи и благодарни
сме, че станахме съпричастни с
вашата процъфтяваща култура." То-
ва са само някои от отзивите за
българското представяне, което бе
определено като събитие. Минис-
тър-председателят на провинция
Хесен Холгер Бьорнер на всяка
наша среща канеше влиятелни
личности, някои пазеха спомени
за минали и сегашни връзки с
България. По негова препоръка по-
сетихме най-мощния западноев-
ропейски телевизионен център РТ2.
В продължение на години след
това центърът допринасяше за тех-
ническото превъоръжаване на Бъл-
гарската национална телевизия. По
време на разговора Бьорнер ми
съобщи, че току-що на площадка-
та кацнал хеликоптерът на коле-
гата му - министър-председателя
на Баден-Вюртемберг Лотар Шпе-
ет, който предлагал да отлетя за
неговата резиденция в замъка на
хълма над Щутгарт.

И Холгер Бьорнер, и Лотар Шпе-
ет питаеха топли чувства към Бъл-
гария. Оценяваха високо резулта-
тите от политическото, икономи-
ческото и културното сътрудни-
чество между ФРГ и НРБ. А това
беше времето на проекта за меж-
дузвездни войни. Президентът на
САЩ Роналд Рейгън налагаше на
своите съюзници да спазват заб-
раните на КОКОМ, чрез които СССР
и другите социалистически страни
се лишават от достъп до високи
технологии, особено в отбранител-
ната промишленост. България има-
ше огромна изгода от икономи-
ческите връзки с най-развитата
европейска държава, която беше
и крупен западен външнотърговс-
ки партньор на страната ни.

На 1 септември 1986 г. в Бъл-
гария пристигна друг премиер на
западногерманска провинция - Бер-

ществено-политически условия у нас
успешно се прилагаха технологи-
чески новости, заимствани и от
резултатите във ФРГ.

Ще се опитам да подкрепя тия
съждения с някои лични спомени.

В мащабната програма за отбе-
лязване на 1300-годишнината на
българската държава разчитахме и
на доброто отношения на други
страни. Бяхме силно впечатлени от
обстоятелството, че във ФРГ се
създадоха не един, а няколко юби-
лейни комитета; в тях участваха
авторитетни личности - политици,
бизнесмени, учени, хора на изкуст-
вото. Комитетът в Северна Герма-
ния се оглавяваше от проф. д-р
Петер Фишер Апелт, дългогодишен
ректор на Хамбургския универси-
тет. В провинциите Саарланд, Ба-
ден-Вюртемберг, Бавария, Северен
Рейн-Вестфалия и други бяха съз-
дадени комитети, оглавявани от ми-
нистри, дори премиери на провин-
ции. На срещата във Виена на
юбилейни комитети от Европа в
чест на българската годишнина при-
съствието на дейци от ФРГ направи
силно впечатление. Представите-

вори с опитния политик, държав-
ник, специалист по високи техно-
логии и икономика. На срещата с
Тодор Живков Л. Шпеет заяви, че
е тук по поръчение на канцлера
Хелмут Кол, за да ни уведоми, че в
източната външна политика на ФРГ
няма да има корекции. По това
време на нас се гледаше като на
най-близка държава до СССР. Оче-
видно бе, че новото правителство
на ФРГ целеше да се надмогне
опасението в някои социалисти-
чески страни от рязък завой в
междудържавните отношения. На-
дяваме се, казваше Л. Шпеет, че
"информацията, която ви правя от
името на канцлера, не е само за
ваше сведение".

От тези първи срещи с извест-
ния германски политик разбрах, че
ръководената от него провинция
създава повече от една трета от
брутния продукт на страната, въп-
реки че до войната е била най-
изостаналият регион. Обяснението
е: прилагат се високи технологии в
индустриалното производство, аг-
рарния сектор, общественото обс-
лужване. Приоритети са образова- Проф. Александър Чирков
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нхард Фогел, министър-председа-
тел на Райнланд-Пфалц. Още в
колата от летището ми даде своя
доклад, изнесен на юбилейно чес-
тване на Карл Маркс. Дълго ми
обяснява, че християндемократите
високо ценят научните заслуги на
колосалния икономист и философ
Карл Маркс, който е роден в град
Трир, намиращ се в центъра на
неговата провинция. Нашият ви-
сок гост, с когото имах през годи-
ните и други срещи, подчертаваше
приятелското си отношение към
България и след обединението на
Германия, вече като министър-
председател на източногерманс-
ката провинция Тюрингия.

При срещата на Бернхард Фогел
в Държавния съвет Тодор Живков
още от вратата, с присъщите му
навици да преодолява разстояния
със събеседниците, едновременно
с ръкуването запита Б. Фогел: "Вие
не се ли карате със своя брат? Аз
съм се срещал с него. Имам отлич-
ни впечатления от качествата му
на лидер на германските социал-
демократи..." Гостът ме изгледа през
очилата си почти объркан. Леко му
нашепнах, че президентът се шегу-
ва. Т. Живков взе да обяснява, че
в България е невъзможно двама
братя да са лидери на две конку-
рентни партии. "Но вие сте с други
традиции. Ние и в това отношение
трябва да се учим от вас..."

И така разговорът започна с
обяснение на госта, че е в чудесни
братски отношения с лидера на
западногерманските социалдемок-
рати. Като студенти, той като по-
млад, решил да стане активист на
противостоящата на социалдемок-
ратите младежка организация. Така
се обогатил политическият кръго-
зор на семейството. "Двамата с
моя брат и ваш съидейник често
посещаваме родителите си в род-
ното селище. Беседите ни не са
враждебни, а протичат в братска
обстановка."  Т. Живков се усмих-
на: "Браво, браво! Ще го запомня,
защото у нас е трудно да си пред-
ставим подобно нещо..."

През 80-те години видни пред-
ставители на германския бизнес -
на големите корпорации "Круп",
"Сименс", "Адидас", "Пума", на фир-
ми от машиностроенето, автомо-
билостроенето, фармацията и дру-
ги сътрудничеха със свои българс-
ки колеги.

Това допринесе да се
усвояват и у нас произ-
водства на високо техно-
логично равнище.

Така например Бертолд Байц,
който в продължение на десетиле-
тия оглавява концерна "Круп", под-
чертаваше пред много от чуждест-
ранните свои колеги, че България е
любимата му страна. Като първи
подпредседател на МОК оказа съ-
действие за развитието и на бъл-
гарския спорт. Заедно сме ловува-
ли в България. Байц беше на отк-
риването на музея на олимпизма в
Лозана. Първият експонат в него е
нашето дарение - "Гимнастичката"
на проф. Георги Чапкънов, копие

на скулптурата, която краси фон-
таните пред Народния театър "Иван
Вазов" в София.

Б. Байц обичаше да се шегува:
преди заседание на Международ-
ния олимпийски комитет дълго се
любувал на изваяната красива бъл-
гарка. По негова покана се органи-
зираха Дни на българската култура
в Есен. Той с гордост показваше
музея на "Круп", образцовата бол-
ница, която са съградили, новоуч-
редената академия за музикално и
театрално изкуство. Там са прив-
лечени за преподаватели и българ-
ски специалисти. Един от автори-
тетите й е цигуларят професор Мин-
чо Минчев.

В болницата на "Круп" се леку-
ваха и видни български интелекту-
алци. При едно от гостуванията си
у нас Б. Байц предложи "Круп" да
участва в модернизацията на "Кре-
миковци", като се спазят всички
условия на българските закони и
правилата на СИВ. Разбира се, то-
ва не стана поради несъгласие на
съветската страна. Гостът сподели,
че в заводите на "Круп" се произ-
вежда широка гама стоки - от
кафеварки до танкове и самолети.

Тодор Живков възприе
идеята и настояваше в
предприятия на военно-
промишления комплекс и
на машиностроенето да
се произвеждат и разно-
образни стоки за бита.

Спомням си, че за да бъде
оригинален, Т. Живков повтори пред
Б. Байц думи, които казваше и на
други представители на ФРГ: "До-
сега в две световни войни бяхме
съюзници с вас. И заедно ставах-
ме все по-малки. Сега имаме нов
съюзник в лицето на СССР... Та да
видим какво ще стане..." Няма да
забравя уверенията на Бертолд
Байц, че обича България каквато е.
При първото му посещение у нас в
края на 50-те години в хотела
имало хлебарки. "Сега прогресът
ви е впечатляващ и за нас е
голяма чест, че вашата държава
поддържа активни икономически и
политически връзки с ФРГ."

На 8.12.1985 г. получих след-
ното писмо:

"Драги г-н Йорданов,
Изразявам Ви моята дълбока

благодарност за сърдечния прием
във Вашата прекрасна страна и за
оказаното ми гостоприемство. Много

се радвах да Ви видя отново и да
прекарам тези дни с Вас.

С удоволствие си спомням за
нашите разходки из околностите
на Сливен и Пловдив.

Разглеждането на НДК ми нап-
рави много силно впечатление.

И не на последно място - чрез
хубавия фотоалбум аз ще си спом-
ням винаги за моето посещение,
за чиято приятелска атмосфера
толкова допринесохте Вие, драги
г-н Георги Йорданов!

Оставам с привързаност и най-
добри поздрави!

Ваш Бертолд Байц"
През лятото на 1977 г. със

съдействието на първия посланик
на НРБ във Федералната република
Петър Междуречки се запознах с
най-добрите германски центрове за
конгресна и концертна дейност. Рав-
нището и резултатите от функцио-

ществяваше с активното участие
на българския посланик Георги Ев-
тимов, който беше в приятелски
отношения с много от първите дей-
ци на политическия и държавния
живот във Федералната република.

За равнището на ползотворните
връзки между НРБ и ФРГ доприне-
соха дните на българската култура,
които се проведоха през есента на
1988 г. в столицата Бон и провин-
ции на Федералната република. Съ-
общиха ни, че канцлерът Хелмут
Кол предоставя салоните на канц-
лерството в Бон за българската
изложба. Каква приятна изненада!

В 14,15 ч. кацнахме на огром-
ното летище Франкфурт на Майн.
Посланикът Георги Евтимов ни пос-
рещна смутен, пребледнял: "Само-
летът за Бон току-що отлетя. Всичко
се обърка..." Минути след това във
VIP залата ни чакаха посрещачи и

гурност. Искахме да не разберете...
Съжаляваме."

Какво може да се каже за
немската точност и сигурност, ос-
вен да се изрази възхита. Питам
се: как ли реагират сега гражда-
ните на Германия, виждайки, че по
необмислената покана на г-жа
Меркел страната се залива от
мигранти, някои от които са с
недобри намерения?

Програмата за Дните на бъл-
гарската култура, предложена от
федералния министър на образо-
ванието и науката Юрген Мьоле-
ман, се изпълняваше с точност до
минута. Срещи с министъра на
културата на Северен Рейн Вест-
фалия Ханс Швир, който е и пред-
седател на конференцията на ми-
нистрите на културата на провин-
циите. Среща и обяд с ръководст-
вото на Министерството на външ-
ните работи и т. н, и т. н.

На 26 септември

канцлерът Хелмут Кол
ни посрещна в Канцлер-
ството на ФРГ.

Изложбата на Рогозенското сък-
ровище бе уредена в огромните
зали на правителството. Може би
не ще е излишно да припомня
думи, които произнесох при откри-
ването на изложбата:

"Дълбоко сме признателни, ува-
жаеми господин федерален канц-
лер, за Вашата любезност и от-
зивчивост, намерили отклик в за-
бележителния факт, че Вие лично
откривате българската изложба в
Бундесканцлерството... Тук са по-
казани произведения на изкуст-
вото на траките; това са творения
на извечния порив на хората към
красота и хармония. Родени в да-
лечното минало, със своя искрящ
хуманизъм и съвършенство те са
потребни и на съвременните, и на
бъдните поколения.

Имаме чудесен повод отново да
изтъкнем с удовлетворение: взаи-
моотношенията и сътрудничеството
между нашите страни се развиват
възходящо. Показателно е, че кул-
турният ни обмен се превръща в
неделима част от уважението, вза-
имното зачитане, стремежа към
разбирателство и активни връзки
между нашите страни. Ние вижда-
ме в културата изящен и траен
мост на общение между хората и
държавите за взаимно опознаване
и дружелюбие. И още: тя е изпита-
но средство подозрението да се
замени с разбирателство, враж-
дебността - с доверие, отчуждени-
ето - с близост. Това разбиране е
превъплътено в конструктивната вън-
шна политика на България. Полити-
ка на добросъседство и мирни пло-
дотворни контакти между страните
на Европа и целия свят. Оттук
извира и вярата ни, че новият век,
който вече озарява хоризонта, ще
бъде време на мирно сътрудничес-
тво, на състезание в сътворението
на добри дела и чудеса на прогре-
са. Прекрасно е, че Седмицата на
българската култура във Федерал-
на република Германия е нов израз
на стремленията ни към тази чове-
колюбива цел...

Искрено сме признателни на
всички институти, организации и
дейци, които оказаха благородно
съдействие да се организира днеш-
ната изложба, с която се открива
и Седмицата на българската култу-

нирането на тия средища обогати-
ха в значителна степен работата
по проектирането и строителството
на Националния дворец на култу-
рата, който започнахме да градим
в началото на 1978 г.

Изучихме опита и органи-
зацията на Франкфурт-
ския панаир на книгата -
най-големия в света.

Ползвахме тоя опит при Меж-
дународните панаири на книгата в
София, които продължават да се
провеждат.

С "Гьоте институт" в Мюнхен
осъществявахме богата културна
програма. У нас гостува и фон
Бисмарк - внук на Железния канц-
лер. Кметът на южнобаварския град
Елванген д-р Шултес ежегодно ор-
ганизираше богата културна прог-
рама на германо-българското при-
ятелство; съдейства да се построи
параклис, посветен на свети Мето-
дий. Обменът с ФРГ през втората
половина на 80-те години се осъ-

офицери от полицията. "Ваше пре-
възходителство, г-н министър, тръг-
ваме с коли за Бон, за да бъдем в
дома за гости за посрещането Ви
в 17 часа."

Кортежът, предвождан от поли-
цейски коли, бързо потегли по друг
аутобан - отляво на р. Рейн. Тере-
нът - сложен, полупланински, с
много завои. Летяхме с голяма ско-
рост. Далеч пред нас пилотните
коли на полицията разчистваха пъ-
тя. Държахме се здраво за седал-
ките; не крия - поуплашихме се,
очаквайки да катастрофираме. Точ-
но в 16,45 ч. колите влязоха в
огромния двор на резиденцията.
Минути след това се ръкувахме
сърдечно с посрещачите... Това е
той - прочутият немски ред! Преди
три години ни организираха пъту-
ване с катер по огромната река
Рейн. Около нас патрулираха бър-
зоходни полицейски лодки.

"Знаем, че отношенията между
България и Турция са обтегнати. А
тук живеят много турци. Затова
вземаме извънредни мерки за си- На стр. 14

Тодор Живков с баварския премиер Франц-Йозеф Щраус
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ра във Федерална република Гер-
мания.

Благодаря за вниманието!"
А ето и отговора на федерал-

ния канцлер д-р Хелмут Кол:
"Поздравявам ви с добре дош-

ли в Канцеларията на ФРГ и се
радвам на многобройното ви при-
съствие по случай откриването на
изложбата "Тракийското сребър-
но съкровище от Рогозен".

В Канцеларията на ФРГ е ста-
нало вече традиция да бъдат по-
казвани предимно немски про-
изведения на изкуството от XX
век. Българските предмети от
тракийското съкровище от Рого-
зен на пръв поглед не може да
бъдат включени в тази излож-
бена поредица. Все пак аз съм
на мнение, че културата и исто-
рията на Европа в цялото им раз-
нообразие са били винаги една
обща култура и история. Тази пло-
дотворна връзка между култур-
ното влияние на други народи и
съзнанието за културна самос-
тоятелност на собствения народ
определя културата на Европа от
векове насам...

Съкровището от Рогозен ни
позволява да се запознаем с ед-
на високоразвита европейска кул-
тура отпреди нашата ера. По един
пленяващ начин то ни показва
тясната връзка между народите
в Европа и нейната ранна исто-
рия, продължава да живее общо-
то наследство на античността до
наше време. Изложбата е повод
отново да се замислим върху об-
щата история и култура и да под-
държаме и развиваме единството
на Европа... Тя е свидетелство, а
това е и моето мнение, за особе-
но доброто развитие на връзките
между България и Федерална ре-
публика Германия.

Културните връзки между на-
шите две страни имат дълга тра-
диция. Тяхното начало се губи във
времето на Карл Велики и Пър-
вото българско царство. Тогава,
както и днес, те се развиват на
основата на обмена на идеи и
културни постижения на нашите
два народа.

Тази изложба, както и откри-
ващата се след няколко часа в
"Бетховенхале" в Бон Седмица на
българската култура подчертават
още веднъж ролята на културата
като крайъгълен камък в отноше-
нията между нашите две страни,
значението на културното сътруд-
ничество за традиционно добрите
връзки между нашите народи.

Още веднъж се доказва, че
културните срещи извън граници-
те на отделните държави и наро-
ди допринасят много за взаимно-
то опознаване, по-доброто раз-
бирателство и мирните и прия-
телски връзки между народите,
независимо от различния поли-
тически и социален строй...

А на всички вас, дами и гос-
пода, пожелавам много радост и
удоволствие от срещата с това
чудесно и неповторимо съкрови-
ще на античността."

На приема, който канцлерът
даде в чест на българската кул-
тура, присъстваха, както ни ка-
заха германските домакини, око-
ло 1000 видни представители на
обществеността, целият диплома-
тически корпус и десетки прия-
тели на България от цялата Фе-
дерална република. Посланици на
социалистически страни ме пи-
таха как сме постигнали тези ре-
зултати. Гостите бяха впечатлени
от гостоприемството, от внима-
нието и от сърдечността на пър-
вия ръководител на най-голямата

и развита западноевропейска
държава, който даде официален
знак за специалния характер на
отношенията между ФРГ и НРБ.

Канцлерът ме запозна и с ня-
кои от най-видните личности. Сил-
но ме впечатли Аденауер-син, кой-
то говори за България с най-топ-
ли чувства. Подобни думи чух и
от министри, крупни бизнесмени,
учени, хора на изкуството. Проф.
д-р Петер Лудвиг отново сподели
своя проект за художествена га-
лерия в София с негово дарение
над 200 картини и 1 млн. марки.
За разочарованието на най-голе-
мия колекционер в Европа след
т.нар. демократични промени у нас
пиша на друго място.

Хелмут Кол беше в най-добро
настроение. Отново се спряхме на
някои витрини. Разговорите ни про-
дължиха в тесен кръг - канцлерът,
съпругата му, моята съпруга и пос-

стига до най-голямото приста-
нище - Ротердам, Холандия. На-
лице е реална възможност Бъл-
гария да стане най-важният ко-
ридор от Солун, Черно море и
Близкия изток до почти всички
европейски държави. Българс-
кият бряг е с най-дълбочинни-
те пристанища по долния Ду-
нав. Ще ни помогнат да се изг-
ради необходимата инфраструк-
тура... Пристъпихме към проуч-
ване на условията за реализа-
ция на проекта.

Политическите промени след
1990 г. осуетиха посочените изк-
лючително изгодни намерения. А
правителствата у нас, които мис-
лят ден за ден, пренебрегват да-
же коридор № 4: Солун - София
- Видин. Въпреки модерния мост
на река Дунав край Видин...

Оказа се, че Хелмут Кол е за-
пален по спорта. Поздрави ме за

"С тези ли хулигани
ще си сътрудничим?! -
възмущава се канцле-
рът. - Та ние работехме
толкова добре с
бившите комунисти..."

Хелмут Кол отдавна не е в
политиката. Изгуби прекрасната
си съпруга, която страдаше от
неизлечима алергия. Заплати със
собствения си дом, без да прех-
върли недоказаното обвинение на
гърба на своята партия и по то-
зи начин защити честта ?. И днес
най-дълго управлявалият герман-
ски канцлер, макар и трудно под-
вижен, е с бистър държавничес-
ки ум и е пример за световен
лидер с непомръкващ авторитет.
А ние сме честити, че имаме в
лицето на д-р Хелмут Кол добър
и почтен приятел на България.

На впечатляващото тържест-
вено откриване на Дните на бъл-
гарската култура в прочутата за-
ла "Бетховенхале" в Бон присъст-
ва президентът на ФРГ Рихард фон
Вайцзекер. Той показа изключи-
телни познания за българското
музикално изкуство. Възхищава-
ше се от изявите на Николай Гя-
уров, Анна Томова-Синтова, Гена
Димитрова, на Софийската опе-
ра, на Фестивалния оркестър с
диригент Емил Чакъров, който нас-
коро беше гостувал във ФРГ. Лю-
безността, интелигентността на
държавния глава на ФРГ, негова-
та висока оценка за изпълните-
лите, продължителните аплодис-
менти на публиката развълнуваха
българските артисти. Сърдечност-
та на президента Рихард фон Вай-
цзекер пролича и при официал-
ното му посещение в страната ни
през ноември същата 1988 г., ко-
гато бе удостоен с най-високото
научно отличие "доктор хонорис
кауза" на Софийския универси-
тет "Св. Климент Охридски".

При висок обществен инте-
рес преминаха изявите на бъл-
гарската култура и в Кьолн, Вис-
баден, Мюнхен, Хановер, Щутгарт,
Фрайбург, Франкфурт на Майн,
Хамбург. Експозициите "Съкрови-
щата на Рилския манастир", "Но-
вокаменната епоха в България",
"Най-старото злато на човечест-
вото", "Българските икони XVII-XIX
век", на съвременно българско
изкуство, се превърнаха в кул-
турни събития.

Сред искрените приятели на
страната ни се откроява

ярката политическа
личност на министър-
председателя
на Бавария д-р Франц
Йозеф Щраус.

На негово име в знак на
признателност германците наиме-
нуват летището в Мюнхен - едно
от най-големите в Европа. Пре-
миерът Щраус посещаваше Бъл-
гария почти всяка година, прид-
ружен от своя личен лекар - бъл-
гарски специалист. След всяка
среща с Тодор Живков Франц Йо-
зеф Щраус даваше конкретен из-
раз на отношението си към на-
шата страна. Направи дарения за
Рилския манастир и културата. Ба-
вария оказа ценна икономическа
подкрепа чрез заеми и проекти
за развитието на страната ни.

С Йозеф Щраус се срещнах
през 1986 г. в Лозана. Бавария,
както и София, бе кандидат за
зимни олимпийски игри в гр. Бер-
тенсгаден. Именитият германски
държавник често идваше в на-

ланик Георги Евтимов. Най-друже-
любно споделихме мисли по раз-
лични биографични, политически,
икономически, културни теми. Хел-
мут Кол започнал тежка работа
още като юноша. Разчиствали ру-
ини от бомбардировките. Помагал
на майка си, за да преживеят. Убе-
ден е, че мирното сътрудничество
и добрите отношения със СССР и
източноевропейските страни нямат
алтернатива. България е традици-
онно добър и сигурен партньор на
ФРГ. Канцлерът в прав текст ме
попита: "Какъв кредит да ви от-
пуснем?" Отговорих, че такова ис-
кане от Тодор Живков не ми е
предавано. "Президентът Живков
ви праща своите сърдечни приве-
ти и добри пожелания. Друго не
ми е възложил."

Канцлерът настоятелно помо-
ли да се свържем по телефона с
президента Тодор Живков, за

да бъде попитан какъв
кредит е необходим
на България.

Посланик Георги Евтимов из-
лезе, след десетина минути влезе
в кабинета и каза: ,Другарят То-
дор Живков благодари за готов-
ността, но помоли да предадете
на канцлера, че засега България
няма потребност от кредити."

"Моля да предадете на прези-
дента Живков - каза тогава Х.
Кол, - че пазя най-добри спомени
от гостуването му във ФРГ през
миналата година и от съдържа-
телния откровен диалог между нас.
Подкрепяме динамичното ви сът-
рудничество с Бавария. Уверявам
Ви, че федералното правителство
винаги е готово да окаже иконо-
мическо съдействие на България.
Вие сте надежден партньор и пла-
тец. Държавата ви прогресира..."

Канцлерът Хелмут Кол разви
стратегическа идея. Германия е
построила канала Майн - Рейн.
По река Дунав, като се плава
през цяла Европа, може да се

успехите в Сеул - повече от 10
златни медала и близо сто бъл-
гарски атлети в призовите шести-
ци. "Предстоят дисциплини, в кои-
то сме по-силни от вас - конен
спорт, тенис, фехтовка. Надявам
се, че ще ви изпреварим." Канц-
лерът сподели една своя лелеяна
надежда - след десетилетия Гер-
мания да се обедини. "Ние с ГДР
сме две държави с различно об-
ществено-политическо устройство,
но сме една нация." Историята от-
съди именно Хелмут Кол само след
три години да стане обединител
на Германия. И да влезе в истори-
ята по примера на своя предход-
ник железния Ото фон Бисмарк.

Като достоен държавник той
предложи на Михаил Горбачов
компенсации, а на партньорите
си от САЩ и НАТО след разпус-
кането на Варшавския договор
да не правят крачка на Изток и
да заплашват Русия. Ала кой да
се вслуша в мъдрия му съвет?
Горбачов подаряваше завоевания
на своята държава и на съюзни-
ците й с лекотата на самовлю-
бен наивник, а за САЩ дадените
обещания нямат никаква стой-
ност. Те са "джентълмени", но до-
кумент не е подписан...

Няколко часа след това д-р
Хелмут Кол отлетя за Далечния
изток да проучва пазари за гер-
манските стоки в тоя динамично
развиващ се регион. Запомнил
съм думите му: "На министъра на
икономиката съм възложил 90 на
сто от времето си да отделя за
развитие на търговския обмен,
за откриване на нови пазари.
Другото - производство, техно-
логии, е грижа на корпорациите
и фирмите..."

През юни 1992 г. федерални-
ят канцлер д-р Хелмут Кол бе на
двудневно посещение в България.
Вижда, че в центъра на София се
горят книги, между които и тру-
дът на президента Желю Желев
"Фашизмът".

шия павилион при защитата на
кандидатурите. На кмета на Па-
риж - бъдещия президент на
Франция Жак Ширак, който бе-
ше конкурент и на двете страни,
разказа исторически епизоди за
България, която определи като
"забележителна страна". Оказа
се, че Щраус познава много доб-
ре българската история. Експер-
тите във връзка с кандидатура-
та на София за зимната олим-
пиада бяха учудени, че предния
ден премиерът на Бавария Франц
Йозеф Щраус повече е говорил
в полза на софийската канди-
датура. За жалост Ф. Й. Щраус
почина внезапно. Прекъснаха се
много важни начинания на вза-
имноизгодното българо-баварско
сътрудничество.

Подобни думи биха могли да
се кажат и за отношението ни с
министър-председателя на про-
винция Саарланд Оскар Лафон-
тен. Той организира важни проя-
ви в чест на 1300-годишния юби-
лей на българската държава - из-
ложби на съвременното българс-
ко изкуство, изяви на обещава-
щи млади автори; един от тях бе
скулпторът Валентин Василев, по-
късно отличен като архитект на
нашумелия филм "Титаник". О. Ла-
фонтен създаде условия между
университета на Саарбрюкен и Со-
фийския университет "Климент Ох-
ридски" да се установят широки
връзки - обмен на опит, обучение
на студенти и специализанти, съв-
местни програми в научноизсле-
дователската област и т.н. През
1989 г. Оскар Лафонтен по моя
покана посети България. Видният
лидер на социалдемократите във
ФРГ сподели ценни мисли за съв-
ремието и прогнози за задава-
щите се превратности в светов-
ния политически живот. Остана ве-
рен на своя идеал; демонстра-
тивно напусна правителството ка-
то финансов министър поради не-
съгласие със социално-икономи-
ческата политика на канцлера Ш-
рьодер. Днес Оскар Лафонтен като
изявен деец на германската со-
циалистическа формация "Леви-
цата" постоянно дава сигнали за
своята чувствителност към прин-
ципите на демокрацията, солидар-
ността и справедливостта.

Тези и други факти от сътруд-
ничеството между България и ФРГ
разкриват само малка част от по-
литическите, икономическите и
културните взаимоотношения меж-
ду двете държави. Разбира се, то-
ва сътрудничество пораждаше не-
разбиране, а нерядко и ревност
не само у М. Горбачов, но и у
други лидери от Източна Европа.
Ала това е друга тема…

Днес обединена Германия е
изключителен фактор в Европей-
ския съюз. Като страна-член на
общото европейско семейство
България естествено би трябва-
ло да поддържа най-активни кон-
такти с Германия, без да нару-
шава традиционните си връзки с
Руската федерация. Според мен
дори през годините на Студената
война ръководителите и на НРБ,
и на ФРГ, независимо от полити-
ческата и идеологическата си
принадлежност и съюзническите
си задължения, доказаха, че в
света има цивилизационни цен-
ности и национални интереси, ко-
ито може да се осъществят един-
ствено в условия на взаимно ува-
жение и разбирателство, което
изключва враждебното, нежели
военното противоборство.

Êàê ñîöèàëèñòè÷åñêà Áúëãàðèÿ çàùèòàâàøå íàöèîíàëíèÿ ñè èíòåðåñ
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В пловдивския квартал
"Столипиново", смятан за
най-голямото гето на Балка-
ните, по времето на соца ца-
ри ред. Жителите на кварта-
ла са държани изкъсо от ор-
ганите на властта, пише "Ма-
рица". Сред редките инциден-
ти е този от лятото на 1978
година, когато колони с тан-
кове и бронетранспортьори
навлизат в "Столипиново".
Въпреки липсата на офици-
ална информация слухът свет-
кавично обикаля България.
Погромът над ромската общ-
ност в прословутия пловдив-
ски квартал се носи от уста
на уста по времето на социа-
лизма.  В основата на инци-
дента стои неразкрито тежко
престъпление, извършено от
роми. През лятото млада се-
мейна двойка се разхожда из
квартал "Изгрев", когато е на-
падната от тълпа цигани
джебчии. След като младият
мъж оказал съпротива, разя-
рените роми заклали и два-
мата на място. А на всичкото
отгоре момичето било бремен-
но.  Загиналият младеж се
оказва племенник не на кого
да е, а на прочутия генерал
Стою Неделчев, по прякор
Чочоолу, по онова време ко-
мандващ армията в Староза-
горски окръг.  Вбесен, че убий-
ците не са разкрити, генера-
лът  заминава за Карлово,
вдига под тревога два бата-
льона от тамошната танкова
бригада и сам повежда коло-
ната с танкове към пловдив-
ския ромски квартал. Някол-
ко Т-55  обграждат циганско-
то гето, където буквално е въ-
ведено военно положение. За
назидание бойните машини
разрушават една къща. Още
на следващия ден убийците
на младото семейство са за-
ловени. Генералът настоява
лично да ги разстреля, но ми-
лицията успява да предаде на
прокуратурата деветимата мъ-
же, на възраст от 23 до 36 г.

Антифашистът и висш офицер от Българска народна армия Стою
Чоччолу прави нещо което днес ни се струва невъзможно -
в ромското гето да няма престъпност с години

Четирима са осъдени на
смърт, а останалите получа-
ват от 17 до 25 г. лишаване
от свобода.

Ефектът от акцията е стра-
хотен. Още на следващия ден
цигани пропяват в милиция-
та кои са дръзналите да от-
немат живота на племенника
и снахата на жестокия гене-
рал. МВР ги залавя за ден и
ги предава на съда. Развил-
нелият се генерал дори сам
поисква престъпниците да му
бъдат предадени, за да може
лично да ги разстреля. Все пак
под натиск отгоре саморазп-
равата е предотвратена.

Всеки в махалата, у кого-
то е намерено нещо, което
би могло да се използва ка-

стват, както се случва сега. В
Пловдив е въведен вечерен
час за тях и никой не е имал
право да излиза от гетото без
причина. Установен е и ре-
жим на денонощно наблюде-
ние от милиционери. Ако ци-
ганин се осмели да напусне
квартала извън вечерния час,
буквално е бивал осакатяван
от бой. На тези, които са ра-
ботели на смени, са им изда-
вани служебни бележки, в
колко часа им свършва смя-
ната, за да могат да се при-
берат. Ако тя обаче закъснее
и не успеят да се завърнат в
уречения час, някои от страх
са оставали да спят и на ра-
ботното си място.

Случилото се така нап-

Стою Иванов Неделчев-Чо-
чоолу (1908-1987) с прякор
Пантерата и Бай Драгия, е бъл-
гарски комунист и антифашист.
Участник в съпротивителното
движение по време на Втората
световна война. Командир на
Пета Старозагорска въстаничес-
ка оперативна зона. Български
офицер и генерал-майор.

Стойо Неделчев е роден на
12 февруари 1908 г. в старо-
загорското село Калояновец. От
1930 година е член на БКП.
През 1934 година се включва
в четата на Петко Манолов.
През 1935 година преминава в
нелегалност, а през 1937-а
емигрира в СССР.

Участва в съпротивителното
движение по време на Втората
световна война. През 1941 го-
дина по решение на ЦК на БКП
като парашутист се завръща в
България, за да организира пар-
тизански отряди. Командир на
Партизанския отряд "Христо Бо-
тев", Партизанска бригада "Ге-
орги Димитров" и Пета Староза-
горска въстаническа оператив-
на зона. Два пъти му е издава-
на смъртна присъда по ЗЗД. Ос-
тава неуловим, което го прави
един от легендарните партизан-

ски командири.
Участва във войната срещу

Германия (1944 - 1945) като
заместник-командир на VIII а
Тунджанска дивизия от 9 сеп-
тември 1944 до 10 март 1945г.,
когато е освободен по болест.
Член е на Окръжния комитет
на БКП в Стара Загора и на
Централната контролно-ревизи-
онна комисия до смъртта си.
Многократно избиран за наро-
ден представител (1966 -
1987). Служи си трудно с дяс-
ната ръка вследствие на нара-
нявания от времето на съпро-
тивата и козирува с лявата.
Обявен е за Герой на социа-
листическия труд (Указ № 106
от 12 февруари 1968). Награж-
даван е с орден "За храброст",
IV степен, 1 клас, унгарския ор-
ден "На унгарската свобода" -
сребърен, орден "Георги Димит-
ров" (1968, 1978, 1983). Ге-
рой на Народна република Бъл-
гария (1978).

През 1967 г. издава мемо-
арната книгата "Боят настана".
Във филма "Осмият" е прото-
тип на главния герой, ролята
на който играе Георги Георги-
ев-Гец. Почетен гражданин на
Стара Загора от 1978 г.

то оръжие, е арестуван и зат-
ворен за превъзпитание в ки-
лиите на Пловдивска общи-
на, останали още отпреди
1944 година, когато сградата
е била Областна дирекция на
полицията. Там попадат и же-
ни, които отправяли клетви
към милиционерите и воен-
ните.

По време на тридневната
блокада кварталът е изглеж-
дал сякаш е бил обезлюден.
След взетите драконовски
мерки циганите не смеят да
гъкнат, а камо ли да деребей-

лашва обитателите на гето-
то, че до началото на демок-
рацията никой от тях не си
позволява да извърши дори
и най-малкото престъпление.
А близо 2 години жив цига-
нин не посмява да се появи
в града. Това е бил и единст-
веният период, в който Плов-
див е живял без страх от кри-
минални прояви, а за този
своеволен и дързък акт Чо-
чоолу, заплаща с военната и
политическата си кариера.

От в. "Марица", БЛИЦ
и "Факти.БГ"
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Сред спецотряда от
грантови политолози,
социолози и медийни
корифеи - ревностни
изследвачи на службите за
сигурност от времето на
социализма, се откроява
екзотичната фигура на
някой си Антон Тодоров. В
началото на публичната си
кариера, неуморният
"борец за истината" Тодо-
ров заклейми почти всич-
ки лидери и държавници
от политическия спектър
на прехода. Злословията
му не подминаха премие-
рите Костов, Станишев и
Борисов, партийни вода-
чи, министри и бизнесме-
ни. Почти никой от жур-
налистическата гилдия не
го взема на сериозно и не
му опонира, а той с още
по-голямо усърдие се рови
в архивите и после изро-
веното повтаря до преграк-
ване от телевизионния
екран. Накрая никой от
кукловодите, на които сега
слугува, обаче няма да му
каже дори едно "мерси", а
оплютите няма и да го
напсуват. Толкова е без
значение за развитието на
държавата и обществото.
Днес Антон Тодоров уп-
ражнява "изящната" си
словесност особено когато
анализира бившите бъл-
гарски разузнавачи. По
тези въпроси

той и няколко от
себеподобните му
се радват
на подозрителен
медиен комфорт,

макар че никой от тях не е
работил в тези служби и не
разбира принципите и
трудностите на този "стра-
нен занаят".

За "надарения архи-
вист" Тодоров разузнава-
чите са "неграмотници,
изнасилвачи, конекрадци,
криминални типове,
главанаци, байганьовци,
келеши, хрантутници,
мутри, противни муцуни с
нагли физиономии". А той
- се изживява като арийс-
ки рицар с очевадна
прилика с главния нацис-
тки пропагандатор на
лъжи Гьобелс и шефа на
СС Химлер. Неотдавна
един седмичник публикува
техни снимки с въпроса
дали има разлика между
двамата и него (?!).

„Ôåíîìåíúò“ íà
äåìîêðàòè÷íàòà
æóðíàëèñòèêà
Самозваният експерт Антон Тодоров обругава делото на поколения български разузнавачи,
но нека напомним, че анализатори на МОСАД са оценявали българското разузнаване
от времето на социализма в  челната група на разузнаванията по света

Псевдоархиварят Тодо-
ров не се е хващал на
постоянна работа не само
заради това, че никъде не
са го пожелавали, освен за
да свърши набързо някаква
мръсна задача. Човекът все
някак трябва да заработи
хляба си - дали като
политолог, като журналист
на свободна практика или
най-накрая като специа-
лист по сигурността.

Ако в България има
класация на хора, сменили
много професии, Тодоров
несъмнено ще е в челото й.
В поредицата от отговорни
постове стартира като
шофьор, машинописец и
готвач, а завършва като
фалирал бизнесмен в
четири фирми. Партньори-
те му по работа го смятат
за неуравновесен, черног-
лед, непоследователен,
психически обременен,
често сменящ отношението
си към хора, факти, съби-
тие - главно по користни
подбуди.

По време на социализ-
ма следва политология,
естествено в годините на
"прехода" специализира
във Военната академия,
научава малко език и да
работи с компютър. Цели
се все нависоко - дали като
директор на затвор или в
разузнавателна служба. А
защо не и като шеф на
Комисията по досиетата,
след като вече беше "назна-
чен" по погрешка за депу-
тат от ГЕРБ - партията,
чиито лидери по-рано
нарича "шайка".

Парашутът на този
гений на злобата и клеве-
тата никъде не се отвори и
затова поредните му госпо-
дари го катапултираха в
една уж европейска телеви-
зия. Там му забраниха да
се занимава с актуални
проблеми и му подхвърли-
ха да гризе новия стар
кокал ДС, както и светов-
ния заговор на Русия
срещу демокрацията.

Политическите му
превъплъщения са същите
като професионалните.
Към кого ли не се е прис-
ламчвал, на кого ли не е
направил мръсно. Май
само на килимчето на
"Позитано" още не се е
подредил, ама кой знае?

Любимата дума на
Антон Тодоров е "доку-
мент". Подчертава я често,
когато показва някакви

зацапани архиви. Подбира
ги селективно, само и само
да изглеждат правдоподоб-
ни. За него няма значение,
че с течение на времето
през социализма разузна-
ването е преодоляло много
свои слабости, утвърдило
се е като сериозна институ-
ция с важна роля в съдби-
ните и сферата на външна-
та политика на България.
Било е водещо сред разуз-
наванията на Балканите и
Близкия изток.

Анализатори на
МОСАД са оценявали
българското разузнаване в
челната десетка на разузна-
ванията по света. Един
дългогодишен шеф на
френското контраразузна-
ване на среща с български
колеги през 2014 г. е
поставил българското
разузнаване на трето място
по ефективност в разузна-
вателната общност на
соцстраните.

В навечерието
на "прехода" в
разузнавателната
служба не е имало
офицер без висше
образование и поне
с един чужд език.
Езиковите знания в

службата и Външно минис-
терство са били на едно
равнище. Тридесет и седем
офицери са имали научна
степен или научна длъж-
ност, а често и двете.
Разузнаването е било
ползвано като банка кадри,
от която са назначавани
министри, заместник-
министри, кметове, посла-
ници, стопански ръководи-
тели. Българското разузна-
ване е предоставяло за
ползване по 12 информа-
ции всекидневно, а също
седмични, месечни и
тримесечни бюлетини.
Имало е няколкостотин
надеждни източници на
информация, сред които
високопоставени чуждест-
ранни държавници и
служители, дипломати и
офицери, партийни функ-
ционери, журналисти,
социолози и анализатори.

Разузнаването е изигра-
ло решаваща роля при
подписването на договори-
те САЛТ 1 и 2, за норма-
лизиране на отношенията
с балканските ни съседи,

разкрило е чуждестранни
агенти, предотвратило е
заговори и атентати срещу
държавни ръководители на
приятелски страни. То е
имало капацитет да съдейс-
тва за плавния и поносим
за широката общественост
преход, но гласът му не е
бил чут и капацитетът му
не е използван.

Научно-техническото
направление на разузнава-
нето, което Тодоров яростно
заклеймява, без нищо да
разбира от него, създаде и
обнови цели направления
на промишлеността и сел-
ското стопанство. Някои от
внедрените тогава техноло-
гии още се използват в
опосканата българска ико-
номика.

Обругавани и сатанизи-
рани от "капацитети" по
национална сигурност на
мизерното ниво на Тодо-
ров, българските разузна-
вачи заедно с целия народ
носят бремето на сбърка-
ния преход и се борят да
оцелеят.

Сред тях няма олигарси
и милионери. Голяма част
от пенсиите им, които Тодо-
ров сега се напъва да им
отнеме, отиват за лекарства.

В годините на прехода
всички политически пар-
тии използваха разузнава-
чи като съветници и
консултанти по проблеми-
те на националната сигур-
ност, осем от тях бяха
народни представители,
някои по два и повече
мандата, други се изявяват
като творчески личности.
Някои от творбите им
имат трайно място в
българската духовност.

Ако Максим Горки днес
беше жив, той щеше да
напише в пиесата си "На
дъното", че не човек, а
демократ звучи гордо.
Защото на дъното, тук и
сега, човек може да не си,
но демократ е задължител-
но. Затова Антон Тодоров е
горд демократ.

По света е общоприето
в разузнаването да се при-
вличат на работа хора от
интелектуалния елит и
България не прави изклю-
чение от това правило.
Майкъл Сулик, бивш
заместник-директор по
операциите и един от
корифеите на ЦРУ, в
разговор със свои българс-
ки колеги през 2006 г.

споделя за голямата
вина на Запада
при ликвидирането
на службите
за сигурност в
Източна Европа.
Това го лишило от

компетентни партньори и
отприщило необуздана
корупция, престъпност и
тероризъм. Друг негов
колега от същата величина
- Ричард Столц, бивш
резидент в България и
зам.-директор на ЦРУ, по
същия повод признава със
съжаление, че при големи
промени се допускат и
големи грешки.

В този ред на мисли
възникват въпроси, като
например - защо Комиси-
ята по досиетата, която
разрешава достъпа до
архивите, оказва пълно
съдействие на хора със
съмнителен морал да се
ровят в архивите на ДС и
да разединяват умореното
от конфронтация българс-
ко общество? Защо СЕМ
не се самосезира за
манипулациите, които се
леят в ефира от устата на
самозабравилия се Тодо-
ров?

Тодоров трябва да знае,
че колкото и креслив да е
днес грубиянският му език,
очевидно оформен при
професионалния му растеж,
в демократични условия
той няма да успее да
надвика историята и ще си
остане поредното недоразу-
мение в съвременната ни
документалистика.

Обикновено фактите и
документите стават исто-
рия, когато поколението,
участвало в тях, вече го
няма. Дали все пак
днешното общество ще
дочака някаква трезва
обективна оценка на
близкото ни минало, в
това число и на българско-
то разузнаване?

Тодоров и псевдодемок-
ратичните му подобия е
добре да се замислят, че
колкото и да е креслив
грубиянският им език,  те
няма да успеят да надвикат
историята и ще останат
поредното псевдодемокра-
тично изпълнение в съвре-
менната ни документалис-
тика и деформирания ни
политически живот.

ÇÅÌß
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ти получават жените, които
чистят кабинетите и аудито-
риите им. Старата като све-
та експлоатация остава то-
тално невидима за "левите"
неолиберали. За тях изобщо
не е от значение фактът, че
начините, по които функци-
онира политико-финансова-
та система в съвременния
свят, водят до все по-голе-
ми икономически неравенс-
тва. Бедните - без значение
дали са бели, черни или с
какъвто и да било цвят на
кожата - не ги вълнуват. Ин-
тересува ги единствено дали
някой с различен от белия
цвят на кожата не е дискри-
миниран именно поради та-
зи причина.

Много показателно е, че
във всички мултинационал-
ни корпорации се отделя изк-
лючително внимание на аб-
солютно равното третиране
на представителите на раз-
лични култури. Важното е е
да бъде уважавана културата,
а това, че получаваното тру-
дово възнаграждение изобщо
не стига, за да водиш прили-
чен живот, никога не се об-
съжда. Като цяло неолиберал-
ното "ляво" няма проблем с
неравенствата, нито пък има
проблем със срамното забо-
гатяване на представителите
на елита. Ако във въпросния
елит има 10 % хомосексуа-
листи, 10% небели и 20% же-
ни, "левите" неолиберали ня-
ма да кажат и дума срещу не-
го. За тях е важно да бъдат
спазвани сексуалните и ра-
совите баланси. Нищо друго
няма значение. Тъкмо нега-
тивното отношение към дис-
криминацията обединява не-
олибералните десни и неоли-
бералните "леви". Класичес-
ките неолиберали са твърди
противници на дискримина-
цията не поради някакви мо-
рални подбуди, а защото тя
пречи на гладкото функци-
ониране на пазарите. Печал-
бите няма как да бъдат тол-
кова високи, колкото им се
иска на неолибералите, ако
от пазара са изключени го-
леми групи от хора. По този
показател няма никаква раз-
лика във вижданията на дес-
ните и "левите" неолиберали.

Има и още една тема, ко-

ято прави двата - уж неп-
римирими - лагера, абсо-
лютно идентични. Става ду-
ма за войните, водени или
финансирани от Западния
свят, срещу различни дър-
жави. Съсипана е Югосла-
вия. Следват Ирак и Либия.
После идва редът на Сирия
и Украйна. Крайната цел на
десните неолиберали е да
поставят ръка върху ресур-
сите на тези страни. Непо-
корните до този момент дър-
жави трябва да бъдат под-
чинени и включени в гло-
балния пазарен механизъм.
Официалното обяснение е,
че по този начин местното
население, научено на па-
зарните принципи, щяло да
живее много по-задоволено.
Оправданието на "левите"
неолиберали е много "по-
извисено". Войните, казват
те, всъщност не са войни.
Това са хуманитарни опе-
рации. Водят се, за да бъ-
дат спасени клетите местни
граждани от диктатурата -
на Милошевич, Саддам, Ка-
дафи, Асад, Янукович. На
мястото на кървавите дес-
поти щяла да дойде всеобх-
ватната демокрация. Така че
за никаква агресия не ста-
ва дума. Това, което на ня-
кои недалновидни наблюда-
тели им се привижда като
война, всъщност е цивили-
заторска мисия. "Левият"
Тони Блеър е най-видният
изразител на този абсурден
възглед. Фактът, че той е
най-верният съюзник на
десния американски прези-
дент Джордж Буш-младши,
е много показателен. В края
на 20-и и началото на 21-
ви век окончателно са из-
чезнали всякакви разлики
между традиционните леви-
ца и десница. На практика
вече няма съперничещи си
идеологии. Има един гло-
балистки елит, който неза-
висимо че продължава да
ползва било леви, било дес-
ни етикети, отдавна е едно
неразривно цяло.

Десните и "левите" нео-
либерали се обединяват и по
отношение на имигрантски-
те вълни, залели Европа
през последните години. За
десните този десант е чудес-
на новина. По-необразова-
ните и по-неспособни имиг-

ранти са използвани като
евтина работна ръка, мно-
го по-лесно е да ги експло-
атираш, а и можеш да ги
използваш като заплаха за
местните работници с аргу-
мента - недейте да искате
да ви увеличаваме заплати-
те и да ви подобряваме ус-
ловията на труд, а ако все
пак се инатите да го пра-
вите, погледнете колко хо-
ра от Африка и Близкия из-
ток чакат за местата ви и
са готови да работят за мно-
го по-малко пари. "Левите"
неолиберали също са твър-
ди привърженици на миг-
рацията. Разбира се, с мно-
го по-идеалистични аргу-
менти. В своя едноклетъчен
хуманизъм те пропускат да
забележат, че голяма част от
новодошлите в Европа не
бягат от войни и полити-
чески преследвания, а са
най-обикновени икономи-
чески имигранти. По тази
тема "левите" за пореден
път влизат в ролята на по-
лезните идиоти, обслужва-
щи глобалисткия дневен ред.

За щастие, не всич-
ки в лявото прост-
ранство са толкова
силно оперирани от
каквито и да било
чувства за реалност.

В разгара на бежанската
криза в Германия Сара Ва-
генкнехт, лидерката на "Ле-
вицата", остро се противо-
постави на политиката на
безкрайно широко отворени
врати пред мигрантите, обя-
вена на канцлерката Ангела
Меркел. С тази си позиция
Вагенкнехт моментално си
навлече гнева на неолибе-
ралното "ляво". По време на
партийна сбирка екстремен
"ляв" хуманист, член на гру-
пата "Торти за мизантропи-
те", я уцели с торта в лице-
то. За щастие, подобни ма-
лоумия, вместо да разколе-
баят Вагенкнехт, още повече
я амбицират да отстоява те-
зите си. В началото на сеп-
тември 2018 г. заедно със
съпруга си, известния гер-
мански политик Оскар Ла-
фонтен и други автентично
леви активисти създава дви-
жението "Изправи се!". Цел-
та на създателите на новата
структура е да докажат, че ле-
вите ценности могат чудесно
да бъдат съчетавани със за-
щитата на националната си-
гурност, която не бива да бъ-
де предоставяна даром на
партии като "Алтернатива за
Германия".

Критично настроен към
безконтролната емиграция е
и друг виден представител
на европейската автентич-
на левица - Жан Люк Ме-
ланшон. Той публично зая-
вява, че не приема тезата,
според която всеки може да
прави каквото си иска да
ходи където си иска, и да се
установява да живее, къде-
то пожелае. Меланшон из-

разява една идея, която е
напълно логична, но която
е категорично отхвърляна
от неолибералното "ляво".
Според тази идея най-горе-
щите привърженици на без-
контролната миграция са
именно големите икономи-
чески акули, защото по то-
зи начин получават огром-
ен брой работници, които
могат да експлоатират как-
то намерят за добре. А най-
големият губещ от присти-
гащите в Европа многоб-
ройни мигранти са именно
европейските работници.
Ето защо

политиката на "от-
ворените граници"
всъщност е настро-
ена срещу интере-
сите на работничес-
ката класа.

Тоест на хората, които
левицата винаги е защита-
вала. Е, каква позиция тряб-
ва да има левицата по този
въпрос? Във всеки случай
неолибералните "леви" зае-
мат позиция, която директ-

Корбин. Ето какво твърди
той: "Свободното придвиж-
ване не просто потиска уве-
личението на заплатите. То
казва на хората, държащи
много на културните тради-
ции и притежаващи силно
чувство за принадлежност
към място и общност, че
"тяхното минало няма зна-
чение". Според този възглед
идеалният работник е човек
без корени, без никакви
връзки с места и общности
и с крайно ограничени по-
литически права".

Крайният резултат от
толкова харесваното от ли-
бералите свободно прид-
вижване е

подкопаването
на социалната
справедливост.

Ето защо само по себе си
това движение няма как да
бъде автентична лява цен-
ност. Сара Вагенкнехт нари-
ча "наивна" политиката на
тотално отворени граници. И
това е възможно най-мекото
определение, което може да
бъде дадено на цялостната

От стр. 8

но подкрепя работодатели-
те и също толкова директно
удря работниците. Както се
изразява Оливие Тоно, пре-
подавател по съвременни
езици в Кеймбридж и член
на партията на Меланшон
"Непокорна Франция", "бла-
городният принцип на сво-
бода на движението се из-
роди в насилствена иконо-
мическа имиграция, която
води до намаляване на зап-
латите и провокиране на
напрежение между хората".
Сходна е позицията и на ли-
дера на британската Лейбъ-
ристка партия Джереми
Корбин, който е и едно от
най-важните лица на автен-
тичното ляво. "Никога ня-
ма да приемем свободното
придвижване, пише той в
"Гардиън" малко след рефе-
рендума за излизане на Ве-
ликобритания от Европей-
ския съюз, ако то означава
свободна експлоатация на
евтин труд." Подобна е по-
зицията и на Пол Мейсън,
един от популярните бри-
тански леви коментатори и
поддръжник на Джереми

политика, водена от неоли-
бералната "левица". Ангажи-
рани до краен предел с по-
литиката на идентичност, със
защитата на, често пъти не-
съществуващи отдавна, проб-
леми на различните малцин-
ства, "левите" неолиберали,
забравят каква е истинската
цел на всяка левица - подоб-
ряване живота на мнозинст-
вото, а не на единиците. В
книгата си "Някогашният и
бъдещият либерал" професор
Марк Лила от Колумбийския
университет много точно оп-
ределя неолибералното "ля-
во" като "рейгънизъм за ле-
вичари". Именно акцентът
върху индивидуалното за
сметка на общото е най-ха-
рактерната черта на неоли-
бералното мислене, станала
преобладаваща по време на
управлението на Роналд Рей-
гън. А днешните "леви" нео-
либерали по нищо не се от-
личават от Рейгъновите адеп-
ти.

От "Поглед.инфо"
(Със съкращение,

подзаглавието е на
ЗЕМЯ)

Франсис Фукуяма някога обяви, че неолибералната демокрация е връх в
човешката история, а днес се отрича от думите си

Бунтът на "жълтите жилетки" във Франция
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В програмата са вклю-

чени Струнен квартет №1

и Клавирен квинтет във
фа минор, оп. 34.

Наред с големите
симфонични произведе-
ния, Йоханес Брамс става
популярен с камерните си
творби, които и днес
въздействат дълбоко на
публиката. Първият му
струнен квартет е силно
повлиян от Бетовен,
Шуман и Шуберт и заедно
с Клавирния квинтет във
фа минор са смятани за
шедьоври на Романтизма.

 "София квартет" се
утвърди като символ на
качество в класическата
музика. Първоначално
създаден като радиоквар-
тет към БНР, през години-
те в състава му са били
Васил Вълчев, Николай
Беспалов, Николай Гагов,
проф. Димо Димов, проф.

Ангел Станков, Джефри
Дийн. Днес, обновен с
едни от най-добрите
инструменталисти в Бълга-

Галерия "Дебют" предста-
вя Свилен Стефанов с излож-

бата "Романтиците обичат
концептуализма". Живопис-
ните платна ценителите ще
видят от 21 до 31 януари.
Галерия "Дебют" е в Художес-
твената гимназия - бул. "Ва-
сил Левски" 62. "Дебют" про-
дължава представянето на
бивши възпитаници на Худо-
жествената гимназия. Нача-
лото е поставено през 2006
г. с изложба и уъркшоп "Тех-
ники върху хартия" на Нико-
лай Панайотов.

След Свилен Блажев, Ан-
гел Станев, Румен Гашаров,
Любомир Савинов, Иван Ни-
нов, Иван Русев, Ивайло
Мирчев, Йордан Парушев,
Станислав Памукчиев ще се
срещнем със Свилен Стефа-
нов. "Това, което могат да
правят картините на Свилен
тук, е да свидетелстват за
"неврозата, която е нашата
действителност", по думите
на Адолф Готлиб. Правят го
в качеството на образи,
представящи индивидуално
преживяване на тази дейст-
вителност".ç

Ñâèëåí
Ñòåôàíîâ
â ïëåí íà
ðîìàíòèöèòå

Новата творба на италианс-
кия режисьор Паоло Сорентино
"Те" може да бъде гледана в ки-
но "Люмиер Лидл" днес от 19:00
ч. "Те" е филм, който разкрива
противоречивата личност на
бившия премиер на Италия Сил-
вио Берлускони.

Биографичният филм за бив-
шия италиански премиер Сил-
вио Берлускони е аполитичен
поглед към страховете на един
стар човек. Това заяви неговият
автор - световноизвестният ре-
жисьор и носител на "Оскар" Па-
оло Сорентино.

Филмът, озаглавен "Те", се
фокусира върху изпълнения със

Íîâèÿò ôèëì íà Ïàîëî Ñîðåíòèíî "Òå" èçëèçà íà
åêðàí â êèíî "Ëþìèåð Ëèäë"

След успешните концерти през
изминалия сезон, които предста-
виха музиката на европейските
страни - членки на ЕС, през след-
ващите 6 месеца Софийската фил-

"Ìóçèêàòà íà Åâðîïà 2" ïðåäëàãà ñðåùà ñ ìóçèêàòà
íà åâðîïåéñêèòå ñòðàíè, êîèòî íå ñà â ÅÑ

рия, квартетът включва
цигуларите Стоимен Пеев
и Йордан Димитров,
виолончелиста Любомир
Ников и доайена на
състава - виолиста Вален-

"Ñîôèÿ êâàðòåò" è Ëþäìèë Àíãåëîâ
ïðåäñòàâÿò øåäüîâðè íà Áðàìñ

:

то на Сара Паносян - цигулка, Ма-
рия Василева - виолончело, Да-
рия Йовчева - пиано, Петя Петро-
ва - мецосопран, Боряна Ламб-
рева - пиано, Кристина Хинова -
цигулка, Иво Александров - вио-
лончело, и Стефан Врачев - пиа-
но. В програмата звучаха шедьов-
ри от Мусоргски, Рахманинов,
Шостакович, Чайковски и Стра-
вински.

На 28 януари сопраното Нона
Кръстникова и пианистката Ма-
рия Русева ще представят Норве-
гия с музиката на Григ, а Калина
Митева - цигулка, и Маргарита
Илиева - пиано, ще ни запознаят
с екзотичното звучене на ислан-
дската композиторка Каролина Ей-
рикодотир.ç

Âèðòóîçíèÿò ïèàíèñò è åäíà îò íàé-îáè÷àíèòå
ðîäíè êàìåðíè ôîðìàöèè  ïðåäñòàâÿò øåäüîâðè
íà 23 ÿíóàðè â êàìåðíà çàëà "Áúëãàðèÿ".

хармония отново се обръща към
музикалната култура на Стария кон-
тинент. От 21 януари до 3 юни на
фокус ще бъдат държавите в Ев-
ропа, които не са част от ЕС.

16-те концерта, обединени в те-
матичния цикъл "Музиката на Ев-
ропа 2", ще представят музикални
шедьоври от Русия, Норвегия, Ис-
ландия, Косово, Македония и др.
По традиция 3 март е посветен на
българските композитори и изпъл-
нители. И този път концертите ще
се състоят в понеделниците в Ка-
мерна зала "България". Солисти ще
бъдат утвърдени родни музиканти,
таланти, които все още развиват
своя потенциал, и солисти от Ев-
ропа, доказали се на международ-
ната сцена. Балансираната прог-
рама включва както шедьоври на
класическата музика, така и съв-
ременни музикални образци.

Първият концерт на 21 януари
бе посветен на Русия, с участие-

обаче твърди, че лентата "не е
пристрастен филм, той нито на-
пада, нито защитава Берлуско-
ни". Думата, която описва най-
добре филма, е "нежност".

Ролята на бившия италианс-
ки премиер в лентата е повере-
на Тони Сервило. Той е сред лю-
бимите актьори на Сорентино.

"Нямам намерение да соча
никого с пръст. Това би било
превзето и самонадеяно", заяви
още той. Сорентино уточни, че
"Те", също както и други негови
филми, изследва "страха от ста-
ростта и смъртта, който изпит-
ва не само 81-годишният Бер-
лускони, но и всеки човек". ç

"Ян Бибиян и дяволчето
Фют" - над 100 пъти в
театър "Възраждане"

"Ян Бибиян и дяволчето
Фют" на сцената на
театър "Възраждане" е
повече от представление.
То е среща, приятелство
и смисъл, който остава
да блещука в малките
зрители дълго след като
са напуснали залата.
Емблематичните герои на
Елин Пелин бързо
печелят сърцата на
децата, а невъобразими-
те им пакости ги разсми-
ват. И така вече 5
години, 100 представле-
ния и 10 000 деца.
Героите ще видим на 16
февруари от 11.00 и
12.30 ч.

Никълъс Холт и Лили
Колинс ще бъдат в
главните роли на филм за
животана писателя
Дж. Р. Р. Толкин

На 10 май ще излезе на
екран биографичната
драма "Толкин". Режи-
сьор е Доме Карукоски.
В ролята на Толкин
влиза Холт, а Лили
Колинс играе голямата
любов на писателя -
Едит Брат. "Толкин"
проследява ранните
години на бащата на
фентъзито, докато той
създава приятелства и
намира артистично
вдъхновение сред тях.

тин Геров. Четиримата
нестандартни музиканти
от състава към Софийска-
та филхармония си парт-
нират с един от най-
добрите съвременни

пианисти Людмил Ангелов
- артист с невероятна
харизма и виртуоз, полу-
чил признание на най-
престижните световни
сцени ç.

скандали период между 2006 и
2010 г. Тогава Берлускони се
разделя с втората си съпруга

Вероника Ларио и е обвинен за
организиране на оргии с непъл-
нолетни момичета. Режисьорът
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то присъствие в интернет прост-
ранството и социалните мрежи по-
магат за популяризиране на коо-
перацията и повишаване на дове-
рието в нея. Интерес предизвик-
ват станалите традиция национал-
ни КООП промоции в кооператив-
ните обекти. Член-кооператорите
на ПК "Наркооп" с интерес очак-
ват коледната томбола, от която
винаги си тръгват с много подаръ-
ци и хубаво настроение.

През 2018 г. бяха организира-
ни и много други инициативи. Тър-
жествата по повод Великден, Меж-
дународния кооперативен ден, На
училище с КООП, Коледа с КООП
и др. се чакат с нетърпение от по-
сетителите на кооперативните ма-
газини и са се превърнали в праз-
ници за жителите на град Кубрат.
Кооперацията е съорганизатор на
поредица от национални и между-
народни състезания по хандбал

съвместно с Националната ханд-
бална федерация и хандбален клуб
"Кубрат". Интерес в малките жи-
тели и техните родители предиз-
викват конкурсът за детска рисун-
ка върху асфалт "КООП пролет" и
тържеството по случай Деня на на-
родните будители. ПК "Наркооп" е
"кръстница" на детските групи "Ме-
чо Пух" и "Мики Маус" и всяка го-
дина отбелязва заедно с жители-
те и децата техните "рождени" дни.

С активната работа на Центъ-
ра за лечение и хармония коопе-
рацията непрекъснато разширява
предлаганите с нетрадиционни и
иновационни услуги и продукти,
като акцентът е поставен преди
всичко към грижа за здравето на
човека. Кафе-сладкарницата в
града работи като утвърден и рад-
ващ се на широка популярност
детски Парти клуб център. Гордост
за кооперацията е КООП-библио-

тека "Дар слово", която вече 5
години работи успешно като си
взаимодейства и обменя литера-
тура с националното сдружение
"Благодаря".

От ПК "Наркооп" гр. Кубрат ак-
тивно се включват във всички бла-
готворителни инициативи на ЦКС
като закупуване на рекламни ма-
териали с марка КООП, благотво-
рителни акции за предоставяне на
хранителни продукти и др. По слу-
чай коледните празници и във връз-
ка с третата благотворителна кам-
пания "КООП=COOP: Да изградим
по-добър свят СЕГА" беше предо-
ставено дарение от над 1 тон и
500 кг основни хранителни продук-
ти с марката КООП за децата от
Центъра за специална образовател-
на подкрепа в град Кубрат. Коопе-
рацията прави парични дарения за
SOS-детски селища, както и за бъл-
гарската Коледа, която се провеж-
да под патронажа на българския
президент. В навечерието на Коле-
да кооперацията изненада своите
най-малки членове като организи-
ра голямо коледно парти в центъ-
ра на града с аниматори, подаръци
и лакомства.

ПК "Наркооп" е съорганизатор
и активен участник във всички зна-
чими културни и обществени ме-
роприятия в града и общината ка-
то майски празници на града, фол-
клорни фестивали "Пагане" и "Бо-
журите" в деня на божура, Ден на
хумора и сатирата с провеждане
на национален конкурс за хумор и

сатира, организиран от местния
клуб "Жарава" и под патронажа на
БНР, изяви на детски и младежки
фолклорни ансамбли към народните
читалища в т.ч. на международни
форуми. Кооперацията активно при-
съства в живота на общината и чрез
участието на свои членове във
всичките общински институции и
организации с нестопанска цел ка-
то местна инициативна група (МИГ),
читалищата в региона, спортната
зала, регионално сдружение "Диа-
бет", изяви в интернет страницата
на града, местната телевизия, как-
то и в заседания на общинския съ-
вет, участия в общински проекти и
др. Петима член-кооператори са об-
щински съветници, 4-ма са кмето-
ве на селища. Кметът на община-
та, както и значителна част от ра-
ботещите в нея, също са коопера-
тивни членове. Ежегодно се орга-
низират екскурзии и туристически
походи в планината, тим-билдинги,
празници и лични чествания на слу-
жителите.

Всичко това е един от начини-
те, по които движейки енергията
на човешките взаимоотношения в
полза на доброто, кооперацията
столетница гради не само имидж и
авторитет, но и изпълнява най-важ-
ната си роля - активно да съдейс-
тва и подпомага своите членове в
различните области на живота.

Дирекция "КООП медии и
реклама" по материали на
ПК "Наркооп" гр. Кубрат

та гимназия в Кубрат кооперация-
та осигурява на 12 ученика учеб-
ни практики и обучение в реална
работна среда.

По оперативна програма "Раз-
витие на човешките ресурси", съв-
местно с Бюро по труда в гр. Куб-
рат кооперацията осигурява 5 ра-
ботни места на младежи до 29 г.
и трайно безработни.

Социална ангажира-
ност и участие
в инициативи
ПК "Наркооп" Кубрат участва

много активно в социалния живот
на общината и региона. Коопера-
цията подпомага детски градини,
детска ясла, дневен център за въз-
растни с увреждания, пенсионер-
ски клубове както и граждани в
неравностойно положение на те-
риторията на град Кубрат. Добро-

ат - 110 години живот
тивната идея и хората
ат - 110 години живот
тивната идея и хората
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Ескадреният миноносец
от военноморските сили на
САЩ "Доналд Кук" пристиг-
на на приятелска визита в
грузинското пристанище
Батуми, съобщава грузин-
ската телевизия "Имеди",
цитирана от ТАСС.

Корабът идва в Грузия
за втори път през послед-
ните години, като целта е
да се засили двустранно-
то сътрудничество в сфе-
рите на морската сигурност
и стабилност, заяви  посол-
ството на САЩ в Тбилиси.

По време на посещени-
ето ще бъдат организира-
ни съвместни тренировки
на американски военни мо-
ряци със служители от гру-
зинската брегова охрана.

От края на 90-те години
на миналия век САЩ пре-
доставят на Грузия техни-
ческа, финансова и друга
помощ в защитата на мор-

Ìîñêâà: Òåçè êîðàáè òðÿáâà äà
ñòîÿò äàëå÷ îò áðåãîâåòå
íà Ðóñèÿ

Протестиращи влязоха в
сблъсъци с полицията по
време на митинг в нощта

срещу понеделник в центъра
на Атина срещу споразумение-
то със Скопие за промяна на
името на Република Македо-
ния. Според властите екстре-
мистки елементи и членове на

крайнонационалистическата
партия "Златна зора" са

отговорни за сблъсъците.
Полицията съобщи, че силите
на реда са били нападнати от

организирани групи лица с
особена жестокост, използва-
ли камъни, железни и дървени

пръти, бомбички и т. н.
Гръцкият парламент ще

гласува в четвъртък споразу-
мението, целящо да сложи

край на дългогодишния спор
между Атина и Скопие за

името на Македония.

За екипажа на ескадрения миноносец от ВМС на САЩ "Доналд Кук" са
предвидени в Грузия екскурзии с разглеждане на местните забележи-
телности. Моряците ще играят и футбол с грузинските граничари. По
данни на местните медии миноносецът ще остане в Грузия до 24

януари.

Снимки Пресфото БТА/Интернет

Åñêàäðåí ìèíîíîñåö íà Ïåíòàãîíà
å íà "ïðèÿòåëñêà âèçèòà" â Ãðóçèÿ

Шефът на иранските во-
енновъздушни сили генерал
Азиз Насирзаде обяви, че те
са "нетърпеливи и готови" да
влязат в битка с Израел, за
да унищожат еврейската
държава, предаде АП. Той го-
вори само няколко часа,
след като израелски изтре-
бители нанесоха въздушни
удари по няколко ирански
военни цели в Сирия.

Според иранската дър-
жавна телевизия генералът
е казал, че "младото поко-
ление (на иранските ВВС) е
нетърпеливо и готово за бит-
ка срещу ционисткия режим,
с цел да го изтрие от лице-

Øåôúò íà èðàíñêèòå ÂÂÑ:
Ùå ëèêâèäèðàìå Èçðàåë

Сирийска ракета за противовъздушна отбрана лети над Дамаск по
време на израелската въздушна атака вчера. Израелските въздушни
удари са отнели живота на най-малко 11 бойци, сред които двама
сирийски военнослужещи. Това са най-кръвопролитните израелски

удари в Сирия от няколко месеца насам.

ските граници, укрепване-
то на законността, подго-
товката на кадри, създава-
нето на инфраструктура и
техническото преоборудва-
не на бреговата охрана.

От 2001 г. американски
военни кораби пристигат
всяка година (от един до
три пъти) на приятелски по-
сещения в грузинските
пристанища Батуми и По-
ти, където провеждат съв-
местни маневри с местна-
та брегова охрана..

Руският Черноморски
флот започна да следи дви-
жението на американския
боен кораб, откакто той
навлезе в района, съобщи
Националният център за
управление на отбраната
на Русия.

Посещенията на амери-
кански бойни кораби в Чер-
но море нямат нищо общо
със сигурността на САЩ и

то на Земята". Насирзаде е
заявил това по време на по-
сещение в академията на
ВВС в Техеран след нанесе-
ните по-рано израелски уда-
ри.

Според Израел ударени-
те цели включвали складо-
ве за боеприпаси, разузна-
вателен обект и лагер за во-
енно обучение. Те били пред-
приети в отговор на изстрел-
ването ден по-рано от иран-
ските сили на ракета към Из-
раел.

Ирански официални
представители досега неряд-
ко са се заканвали да уни-
щожат Израел.ç

са мотивирани от вътреш-
нополитически съображе-
ния, заяви същевременно
в Москва руският сенатор
Алексей Пушков. Той каза,
че тези кораби трябва да
стоят далече от бреговете
на Русия.

"Тези посещения нямат
нищо общо със сигурност-

Íàêðàòêî

:

Президентът на Сърбия
Александър Вучич не
изключи възможността в
страната да има предсрочни
парламентарни избори. "Не
изключвам изборите като
възможност и идея, но това
ще зависи от много други
неща, които засягат
бъдещето на Сърбия", каза
той. Преди това Вучич
обеща, че незабавно ще
насрочи избори, ако
опозицията поиска това.
Анализаторите посочват, че
вотът може да бъде насро-
чен за края на март и
началото на април.

Автобус
е паднал от 130 метра
височина в Боливия,
загинали са 13 души, а още
20 са получили наранявания
в различна степен. По
предварителна информация
причината за катастрофата е
отказ на спирачната
система. Отбелязва се, че в
автобуса са се возили
играчите на аржентинския
аматьорски отбор "Сиклес
клуб Лавале", като четирима
от тях са загинали, а
шестима са пострадали.
Инцидентът е станал на пътя
между градовете Тахира и
Потоси, на 58 км на
северозапад от Тахира.
Отборът е пътувал за участие
в приятелски турнир.

Загиналите
при експлозията на петро-
лопровод в Централно
Мексико нараснаха до 85,
съобщи министърът на
здравеопазването Хорхе
Алкосер. Експлозията стана
в петък близо до Тлахуелил-
пан, на 85 км северно от
столицата Мексико. До
пробива в тръбопровода се
събрали много хора, за да
се опитат да източват
гориво. 72-ма са настанени
в болница, а десетки се
водят за изчезнали.
Губернаторът на щата
Идалго Омар Фаяд каза, че
останките на деветима души
са идентифицирани, но
разпознаването на остана-
лите може да отнеме
месеци. Щатското и
федералното правителство
обявиха, че покриват
разходите за лечение на
ранените и за погребения
на жертвите.

Най-малко 8 войници
от мироопазващите сили на
ООН в Мали бяха убити и
няколко ранени в сражение
с въоръжени нападатели
край село в северната част
на страната, съобщи
мисията на ООН в Мали.
АФП съобщи за 10 убити и
най-малко 25 ранени.
Бойците от мисията МИНУС-
МА отблъснали нападението
в ранните часове на деня
край с. Агелок, но дали
жертви. Неидентифицирани-
те нападатели били тежко
въоръжени и се придвижва-
ли с превозни средства. По
думите на командира на
мисията Махамат Салех
Анадиф атаката е изисквала
"твърд, бърз и координиран
отговор".

та на САЩ", обяви Пушков,
който е член на Комисия-
та за информационна по-
литика на Съвета на феде-
рацията - горната камара
на руския парламент.

"Американските бойни
кораби трябва да стоят да-
леч от нашите брегове",
предупреди Пушков.ç
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Българският посрещач
Матей Казийски и негови-
ят Калцедония (Верона)
записаха девети успех в
италианската Суперлига.
Волейболистите на Нико-
ла Гърбич се наложиха
като гост над Глобо Банка
Пооларе дел Фрузинате
(Сора) с 3:1 гейма в мач
от 18-и кръг.  Матей Ка-
зийски игра на ниво и
записа 16 точки, а най-
резултатен бе френският
национал Стефан Бойер с
18.

Верона се изкачи на
шесто място във времен-
ното класиране с 26 точки
(9 успеха, 8 загуби), Сора
е 12-а с 15 точки (5 побе-
ди, 11 поражения).

Волейболният национал
Цветан Соколов и негови-
ят Кучине Лубе (Чивитано-
ва) спечелиха поредното

Êàçèéñêè çàáè 16 òî÷êè, Âåðîíà
çàïèñà äåâåòà ïîáåäà â Èòàëèÿ
Българският национал Цветан
Соколов отново с най-голям
принос за успеха на Лубе над
лидера в класирането Тренто

Шампионът Барселона
срази гостуващия Леганес
с 3:1 в среща от 20-ия кръг
на испанската Примера ди-
висион и възстанови аван-
са си от 5 точки пред вто-
рия Атлетико (Мадрид). Ка-
талунците отново са и на
10 точки пред Реал (Мад-
рид), изкачил се до трето-
то място след този кръг.

Лионел Меси бе оставен
резерва, но се появи в иг-
ра на мястото на Карлос
Аленя в 64-тата минута и
допринесе сериозно за ус-
пеха.

Футболистите на Ернес-
то Валверде доминираха от
първия съдийски сигнал, но

Ìåñè âëåçå îò ïåéêàòà è ñïàñè Áàðñåëîíà

нът сър Сейфти Конад
(Перуджа), който постигна
лесен успех над слабака

успяха да поведат едва в
32-рата минута, когато Ус-
ман Дембеле се разписа.
Леганес шокира "Камп Ноу"
в 57-ата минута, когато дат-
чанинът Мартин Брайтуайт
изненадващо изравни след
пас на Ен Несири.

Домакините се втурнаха
в атака след гола и усили-
ята им дадоха резултат в
71-вата минута, когато Ли-
онел Меси отправи силен
удар и вратарят Пичу Куе-
яр спаси, но притичалият
Луис Суарес направи до-
бавка за 2:1.

В тази ситуация уругва-
ецът удари с коляно вра-
таря, който обаче не бе ов-

ладял топката и след на-
месата на ВАР попадение-
то бе признато.

Каталунците продължиха
да превъзхождат тотално
съперника и в добавеното
време Лионел Меси (90+2)
оформи крайния резултат
след комбинация с Жорди
Алба.

Това бе 18-и гол за ар-
жентинеца от началото на
сезона и №401 в Примера
дивисион.

В други срещи от кръга
Леванте победи у дома Ва-
лядолид с 2:0, а Райо Ва-
лекано изтърва два гола
аванс и завърши 2:2 с гос-
туващия Реал Сосиедад.ç

Президентът на БФС Бо-
рислав Михайлов беше
един от първите, които
пристигнаха на поклонени-
ето пред Иван Вуцов във
фоайето на Националния
стадион "Васил Левски". Той
беше придружен от члена
на Изпълкома на футболна-
та ни централа Емил Кос-
тадинов. Двамата влязоха
да си вземат последно сбо-
гом с легендата на българ-
ския футбол още преди 10
часа, когато официално за-
почна траурната церемо-
ния.

Иван Вуцов почина в пе-
тък на 79-годишна възраст.
Борислав Михайлов остана
безмълвен пред медиите,

Ôóòáîëíèÿò åëèò ñè âçå ñáîãîì ñ ãîëåìèÿ Èâàí Âóöîâ

голямо дерби в италианс-
ката Суперлига. Цецо
Соколов и компания се
наложиха като гости над
лидера Итас (Тренто) с 3:1
гейма в супердербито на
18-ия кръг.

 Цецо Соколов изигра
поредния си страхотен
мач за Лубе и бе над
всички с 22 точки за
победата. Османи Хуанто-
рена добави още 16 точки.

Въпреки успеха Лубе
остана на трето място във
временното класиране с
15 победи, 3 загуби и 41
точки. Трентинци пък
допуснаха първа загуба
след 21 поредни победи
във всички турнири и
отстъпиха първата пози-
ция в таблицата и вече са
втори с 44 точки също с
15 победи и 3 загуби.

Начело излезе шампио-

Доскорошният нападател на
Ботев (Пловдив) Стивън Петков
за пръв път се появи като ти-
туляр в мач от първенството
на Португалия. Българинът иг-
ра 67 минути и получи жълт
картон при равенството на
Фейрензе като гост на Рио Аве
- 0:0. Домакините, в чийто със-
тав личеше името на бившия
футболист на Бенфика, Реал
(Мадрид) и Спортинг (Лисабон)
Фабио Коентрао, създадоха не-
малко възможности за гол, но
ги пропиляха. След почивката
в игра за Рио Аве се появи и
Бруно Морейра, който през се-
зон 2013/2014 игра в ЦСКА.

Повечето интересни момен-
ти пред вратата на Фейрензе
дойдоха след статични поло-
жения. Винисиус и Диего Ло-
пес не успяха да преодолеят
стража Деле Алампасу.

След четвъртото поредно
равенство Фейрензе остава на
17-о място с 14 точки, а в
следващия кръг ще гостува на
силно представящия се Вито-
рия (Гимараеш).ç

Ñòèâúí Ïåòêîâ
çà ïúðâè ïúò
òèòóëÿð â
Ïîðòóãàëèÿ

Матей Казийски и неговият Калцедония (Верона) записаха девети успех
в италианската Суперлига

Сиена и има 45 точки
също след 15 победи и 3
загуби.ç

след като поднесе цветя и
се прости с бившия голям
футболист, треньор и ръко-
водител.

Последно сбогом с Иван
Вуцов си взеха неговите си-
нове - Вили и Руслан Ву-
цов, както и още куп спор-
тни личности - Сашо Кос-
тов, Наско Сираков, Бончо
Генчев, Павел Колев, Кирил
Ивков, Георги Цветков, Ва-
лентин Михов, Емил Кре-
менлиев, Даниел Борими-
ров, Пламен Гетов, Андрей
Желязков, Стефан Грозда-
нов, Димитър Пенев, Ивай-
ло Йорданов, Пламен Гетов,
Емил Данчев, Андрей Аспа-
рухов, Красен Кралев, То-
дор Батков и други.ç

Семейството на Иван Вуцов дълго приемаше съболезнования във фоайето на Националния стадион
                                                      "Васил Левски"                              Снимка Пресфото БТА

Шампионът Барселона успя да стигне до успех над гостуващия Леганес
благодарение на своята звезда Лионел Меси
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05.05 Още от деня /п/
06.00 Сутрешен блок - информационна

програма с водещи Елисавета
Гигова, Боряна Каменова, Дани-
ел Михайлов и Илия Илиев

08.30 По света и у нас
08.45 Култура.БГ - културен слот с во-

дещи Александра Гюзелева, Анна
Ангелова, Димитър Стоянович и
Михаил Заимов

09.45 100% будни - предаване за здра-
вословен и съвременен начин на
живот с водещи Мария Андонова
и Стефан А. Щерев

10.45 Спортисимо - спортно-развлека-
телно предаване/п/

11.15 Дързост и красота - тв филм
/4069 епизод/п/

12.00 По света и у нас
12.30 Стани богат тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14.00 Малки истории /п/
14.10 Телепазарен прозорец
14.30 Точица - анимационен филм
14.50 Сребристият жребец - анимаци-

онен филм
15.15 Сафарито на Скаут - тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Дързост и красота - тв филм

/4070 епизод/
17.00 Бързо, лесно, вкусно - кулинар-

но предаване с водещ Катерина
Евро

17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо - спортно-развлека-

телно предаване
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня - коментарно преда-

ване
19.00 Стани богат - тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум - дискусионно пре-

даване с водеща Добрина Чеш-
меджиева

22.00 1992 - тв филм /8 епизод/(16)
23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Викингите 4 - тв филм /8 епизод/

(16)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни /п/
02.15 1992 - тв филм /8 епизод/п/(16)
03.20 История.bg - Ататюрк и Бълга-

рия/п/
04.20 Викингите 4 - тв филм /8 епизод

/п/ (16)

bTV

05.40 "Лице в лице" /п./
06.00 "Малкото Пони: Приятелството е

магия" - анимация
06.30 "Тази сутрин" - информационно

предаване с водещ Антон Хеки-
мян

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

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Слави"
13.30 Премиера: "Любов от втори опит"

- сериал, с. 2, еп. 12
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сери-

ал, с. 4, еп. 29
16.00 Премиера: "Алиса в страната на

любовта" - сериал, с. 3, еп. 13
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ри-
зова

18.00 Премиера: "Опасни улици"- се-
риал, с. 12, еп. 54

19.00 bTV Новините

20.00 Премиера: "Искрите на отмъще-
нието" - сериал, с. 1, еп. 84

21.30 Премиера: "Горчива любов" - се-
риал, еп. 15

22.30 "Шоуто на Слави"
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Кости"- сериал, с. 10, еп. 22
01.00 "Дневниците на вампира" - сери-

ал, с. 8, еп. 10
01.50 "Преди обед" /п./ - токшоу
03.50 "Търси се" /п./ - токшоу
04.50 "Опасни улици" - сериал, с. 12,

еп. 30

bTV Action

05.00 "Мъртва точка" - сериал, еп. 3
06.00 "Аватар: Легенда за Анк" - анима-

ция
08.00 "Синовете на анархията" - сери-

ал, с. 7, еп. 4
09.00 "Мъртва точка" - сериал, еп. 3
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 10
11.00 "Хуберт и Щалер" - с. 2, еп. 5
12.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 1
13.00 "Доносник" - екшън, драма, три-

лър (САЩ, Обединени арабски
емирства, 2013), актьори - Ду-
ейн Джонсън, Бари Пепър, Джон
Бернтал, Сюзан Сарандън, Май-
къл Кенет Уилямс, Надин Велас-
кес, Харолд Перинео, Бенджа-
мин Брат и др.

15.00 "Синовете на анархията" - сери-
ал, с. 7, еп. 5

16.00 "Мъртва точка" - сериал, еп. 4
17.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 2
18.00 Премиера: "Хуберт и Щалер" -

сериал, с. 2, еп. 6
19.00 Часът на супергероите: "Стрела-

та" - сериал, с. 5, еп. 11
20.00 Екшъв в 8: "Неизвестният" (пре-

миера) - сериал, еп. 11
21.00 bTV Новините
22.00 "Уличен бой" - екшън (САЩ, 2009),

актьори - Чанинг Тейтъм, Луис
Гузмън, Терънс Хауърд, Брайън
Уайт, Флако Навая, Майкъл Ри-
вера

00.00 "Животинско царство" - сериал,
с. 2, еп. 13

01.00 "Стрелата" - сериал, с. 5, еп. 11
02.00 "Синовете на анархията" - сери-

ал, с. 7, еп. 5
03.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 2
04.00 "Хуберт и Щалер" - сериал, с. 2,

еп. 6

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия взрив" - се-
риал

07.00 "Стъпка по стъпка" - сериал
08.00 "Модерно семейство" - сериал
09.00 "Домашен арест" - сериал
10.00 "Смотаняци 2" - комедия, (САЩ,

1993 г.), актьори - Чарли Шийн,
Лойд Бриджис, Валериа Голино,
Ричард Крина, Бренда Бек, Мигел
Ферер, Роуан Аткинсън, Джери
Халива и др.

12.00 "Страхотни новини" - сериал
13.00 "Приятели" - сериал
14.00 "Ало, ало" - сериал
15.00 "Новите съседи" - сериал
17.00 "Шоуто на Слави"
18.00 "Страхотни новини" - сериал
19.00 "Кое е това момиче" - сериал
20.00 "Новите съседи" - сериал
22.00 "Ало, ало" - сериал, с. 5
23.00 "Приятели" - сериал, с. 8
00.00 "Полицейска академия 6" - ек-

шън, комедия, криминален (САЩ,
1989),  актьори -Джордж Гейнс,
Майкъл Уинслоу, Буба Смит, Дей-
вид Граф, Лесли Иистбрук, Ма-
риън Рамзи

02.00 "Теория за големия взрив" - се-
риал

03.00 "Модерно семейство" - сериал
04.00 "Приятели" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Дневниците на вампира" - сери-
ал

08.00 "Нинджа 2: Пътят на отмъщение-
то" -  екшън,криминален,трилър
(Тайланд, САЩ, 2013), актьори -
 Скот Адкинс, Кейн Косиги, Мика
Хиджи и др.

10.15 "Дневниците на вампира" - сери-
ал, с. 8

12.30 "478" - драма, трилър (САЩ, Ве-
ликобритания, 2016), актьори -
 Арнолд Шварценегер, Скуут Мак-
ниъри, Маги Грейс, Мартин До-
нован, Мариана Клавено, Хана
Уер, Глен Моршуер, Лари Съли-
ван и др.

14.30 "Мелодия за една нощ" - роман-
тичен (Канада, 2007), актьори -
Лора Лейтън, Антонио Купо, Ели
Харви и др.

16.15 "Достигни ме" - драма (САЩ 
2014), актьори - Силвестър Ста-
лоун, Кевин Конъли, Тери Крюз,
Дани Айело, Том Беринджър, Ки-
ра Седжуик, Томас Джейн, Ло-
рън Коен, Нели и др.

18.30 "Тръмбо" - драма, биографичен
(САЩ, 2015), актьори -  Брайън
Кранстън, Майкъл Щулбърг, Дей-
вид Малдонадо, Джон Гец,  Даян
Лейн, Хелън Мирън и др.

21.00 "Ловци на шаферки" - романти-
чен, комедия (САЩ, 2005), актьо-
ри - Оуен Уилсън, Винс Вон, Крис-
тофър Оукън, Рейчъл Макадамс,
Джейн Сиймур, Брадли Купър

23.30 "Дякон Левски" - биографичен,
екшън, драма (България, 2015),
режисьор - Максим Генчев, ак-
тьори - Симеон Филипов, Мак-
сим Генчев, Ники Сотиров, Ивай-
ло Аспарухов, Стоян Цветков,
Горан Гънчев, Петьо Цеков, Якуб
Бахар, Тезджан Ферад, Деляна
Добрева, Мехмед Билял, Нико-
лай Янев, Николай Тодоров, Цве-
томир Ангелов-Цуки, Цветомир
Нешев, Фахрадин Фахрадинов,
Николай Тодоров и др.

02.00 "Мелодия за една нощ" - роман-
тичен (Канада, 2007), актьори -
Лора Лейтън, Антонио Купо, Ели
Харви и др.

03.30 "Дневниците на вампира" - сери-
ал

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Нощна смяна" - сериал, 2 се-
зон /п/

06.20 "Здравей, България"
09.30 "На кафе"
12.00 Новините на NOVA

12.30 "Моят живот" - сериал, 2 сезон
13.30 "Остани с мен" - сериал
15.00 "Прости ми" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус"
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка"
18.00 "Семейни войни" - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - ТВ шоу,

нов сезон
21.00 "Хавай 5-0" - сериал, 6 сезон
22.00 "София - Ден и Нощ" (премиера)

- риалити сериал
23.00 "Теория за големия взрив" - се-

риал, 10 сезон
23.30 Новините на NOVA
00.00 "Бегълци от бъдещето" - сериал
01.00 "Нощна смяна" - сериал, 3 сезон
02.00 "Докоснати от слънцето" - сериал
03.00 "Ритъмът на мечтите" - сериал

Êèíî Íîâà
05.50 "В кадър"
06.20 "Убийства в Мидсъмър" - сериен

филм, сезон 13
08.20 "Есенни сънища" - романтична

комедия с уч. на Джил Уагнър,
Колин Еглесфийлд, Даниел Бей-
кър, Бил Доу и др. /п/

10.30 "Пинокио" - семеен филм с уч. на
Боб Хоскинс, Томас Сангстър,
Маргерита Бай, Виоланте Плачи-
до, Алесандро Гасман, Роби Кай,
Лучиана Литицето, II част /п/

12.30 "Ангел на Коледа" - романтична
комедия с уч. на Дженифър Фи-
ниган, Джонатан Скарф, Холи
Робинсън Пат, Кристи Лейнг

14.30 "Езикът на разбитото сърце" -
романтична комедия с уч. на
Джуди Толт, Кейт Френч, Джули
Уайт, Итън Кон, Лара Пулвър,
Оскар Нунес, Стивън Андерсън,
Кели Джонсън и др.

16.30 "Воини на небето и земята" -
приключенски екшън с уч. на
Джиан Вен, Киичи Накаи, Ван
Ксуеки, Джао Вей, Хаси Баген /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
сериал

20.00 "От местопрестъплението" - се-
риал, сезон 12

21.00 "Елизиум" - екшън- фантастика с
уч. на Мат Деймън, Джоди Фос-
тър, Диего Луна, Хосе Пабло
Кантийо, Уилям Фихтнър Алис
Брага, Талиса Сото, Майкъл
Шанкс, Шарлто Копли и др.

23.10 "От местопрестъплението" - се-
риал, сезон 12 /п/

00.10 "Убийства в Мидсъмър" - сериен
филм, сезон 13 /п/
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Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

СССССлаб сняг ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 13

ВОДОРАВНО: "Леле, моме". Арама. Гороломов.
Вен (Джон). Декалин. "Жанета". Накит. Велинов (Ге-
орги). Гетов (Пламан). "Генерала". Рол (Мишел). Ми-
сир. Фар. Дол. Силаба. Домоседи. Сонар. Теза. Ина.
Рикати (Винченцо). Амилан. Пиридин. Маки. АТО. Абе
(Кобо). Омар. Дилема. Ананас. КА. Ибис. "Кин". Но.
Аризона. Исо. Нар. "Наваро". Ир. Кабинет. Тирада.
Тамарин. Дасен (Жо). Ваталин. Манара.

ОТВЕСНО: Регенератори. "Иконата". Локатор. Ни-
рала (Суриякант). Абат. Теракол. "Даките". Арима (Рай-
до). Молив. "До Радомир". Нал. Колит. Мом. "Ти".
Абинери (Даниел). Мон (Хенрих). Гилотина. Изатин.
СЕМ. Вес. Се. Басов (Николай). "Ожени се за мен".
Нат. "Кавалер и дама". Акарида. Нир (Хелмут). Ли.
Икони. Оран. Равенала. Илимани. АСА. Метол. "Би-
на". Ас. Сидер. Канаваца. "Анар". Горана.

 bTV Cinema, "Ловци на шаферки" - романтичен,
комедия, с Оуен Уилсън, Винс Вон, Кристофър

Оукън, Рейчъл Макадамс, Джейн Сиймур,
Брадли Купър, 21,00 ч.

Днес ще бъде облачно. На места,
главно в Източна България, ще пре-
вали слаб дъжд, а в планините и край-
ните северозападни райони - съвсем
слаб сняг. Температурите ще бъдат от 1-2 на северозапад до
6-7 градуса в южните райони. Ще духа слаб, до умерен вятър
от изток-североизток. През нощта срещу сряда вятърът в Из-
точна България плавно ще се преориентира от югоизток и ще
се усили. Минималните температури в сряда ще са от 1 до 7,
а дневните чувствително ще се повишат и ще са от 5 до 12
градуса. В някои източни райони и на места северно от пла-
нините са възможни и стойности до около 14 градуса, а в
крайните северозападни райони ще бъде по-студено - до 2-3
градуса. Облачността ще бъде значителна, а дъжд ще превали
на места в Източна и Южна България.
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Първата ми цел е да върна отбора на победния
път, заяви новият наставник на "сините"

:

Íàêðàòêî

Нестор Ел Маестро
коментира загубата

на ЦСКА с 1:3 от унгарс-
кия Академия Пушкаш в
контрола, играна в
Испания. "Този мач със
сигурност оставя лоши
чувства у нас. Никога не
е хубаво да загубиш,
особено толкова убеди-
телно. Малко като зов
за събуждане. Понякога
в тези приятелски
мачове е по-добре да
загубиш убедително и да
играеш лошо, като по
този начин разбираш
със сигурност, че трябва
да свършиш още много
работа и имаш още
много проблеми за
разрешаване", каза
треньорът на ЦСКА.

Волейболистите на
Добруджа разбиха
шампиона

Нефтохимик (Бургас) с
3:0 гейма в последния
мач от 12-ия кръг на
Суперлигата. Дебют за
тима от Добрич направи
новото попълнение -
младежкият национал на
Сърбия Давиде Ковач,
който игра цял мач.

Даниел Иванов-
Аоияма допусна трета
поредна

загуба на Големия зимен
турнир по сумо в японс-
ката столица Токио.
Българинът претърпя
поражение в деветия
кръг на надпреварата от
Шодай. Аоияма все още е
с положителен баланс от
5 победи и 4 поражения.

Наполи постигна
труден успех с 2:1

срещу Лацио в среща от
20-ия кръг на Серия А.
Други резултати: Фио-
рентина - Сампдория
3:3, СПАЛ - Болоня 1:1,
Фрозиноне - Аталанта
0:5 и Каляри - Емполи
2:2. В класирането
начело е Ювентус 53
точки и мач по-малко,
пред Наполи - 47, и
Интер  - 4.

Новият треньор на
Левски Георги Дерменджи-
ев даде интервю пред
агенция БЛИЦ, в което
разкри как се е стигнало
до офертата от "Герена" и
дали ще има нови попълне-
ния в отбора.

- Г-н Дерменджиев,
честито назначение в
Левски. Очаквахте ли да
ви потърсят от "Гере-
на"?

- Благодаря ви. Вижте,
ще бъда откровен с вас. Аз
бях свободен агент, както
се казва, без отбор. И не
бях изненадан, когато ме
потърсиха.

- А кога точно ви по-
търсиха?

- Всичко наистина се
случи много бързо. В
неделя сутринта ми се
обадиха, а по-късно вечер-
та се срещнах с новия
изпълнителен директор на
Левски Павел Колев.
Разговорът протече гладко,
без никакви проблеми.
Разбрахме се.

- Кога пътувате за
лагера на Левски в Кипър?

- Още днес (вчера - б. р.)
тръгвам. Първо ще се
запозная с момчетата и с

обстановката. Искам да
поговоря с тях. За играчите
е малко или много подобни
рокади са стресиращи,
защото в рамките на една
година Левски има трети
треньор. Цялото това
текучество няма как да не
се отрази върху психологи-
ческата им нагласа и
настройка.

-А какво ще кажете на
феновете на Левски?

-Да имат търпение.
Наистина да имат. Може да
прозвучи клиширано, но
няма как с магическа
пръчка още от утре нещата
да потръгнат. Аз имам своя
концепция, която ще
наложа. Но за да успея аз,
за да успее отборът и да
бъдат най-после щастливи
феновете, е нужно време.
Знам, че вече 10 години на
"Герена" няма титли и купи
и ще направя всичко
възможно тази черна
серия да спре. Реално
погледнато, шансовете за
успех през настоящия
сезон не са големи, след
като тимът отпадна от
турнира за Купата на
България и е на 10 точки
от първото място. Но

Ãåîðãè Äåðìåíäæèåâ: Íå áÿõ
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важното е през пролетта
Левски да придобие облик
на отбор-победител. Да се
положат стабилни основи.
Така че - крачка по крачка
ще вървим напред. И се
надявам феновете да са с
нас, както винаги са били.

- Да очакваме ли нови
попълнения?

- Ами аз реално от
снощи съм се разбрал с
ръководството. Нека видя
на живо как е отборът,
нека вляза в час, както се
казва, и тогава ще се
мисли по темата. Да, ще
има нови футболисти, но
засега няма какво повече
да ви кажа.

- Не смятате ли, че се
заемате с доста тежка
задача и че ще ви бъде
доста по-трудно в срав-
нение с Лудогорец?

- Аз съм човек, който
обича предизвикателствата.
Ако човек не може да носи
тежък товар на гърба си,
значи не е готов за подо-
бен тип работа. Аз съм
готов и поради тази причи-

на се съгласих да поема
Левски. Освен това нещата
в клуба ще се променят
съвсем скоро в доста
положителна посока.

- В какъв смисъл ще се
променят?

- Във всякакъв - и фи-
нансово, и организационно,
и спортно-технически.

- От думите ви разби-
рам, че първата цел няма
да е купа или титла
поради ясни причини.
Причини, които споме-
нахте - отборът е аут
от Купата и далеч от
първата място.

- Първата цел е да
върнем публиката на
стадиона. Левски има
много привърженици. И
искам те да са отново по
трибуните, както е било
навремето. За да се случи
това, трябват победи и
красив футбол. А има ли
победи и красив футбол,
ще бъде реализирана и
най-бленуваната мечта -
титла или купа. Но нека
всичко едно по едно. ç

Ñåðèíà ñðàçè ñâåòîâíàòà ¹1 íà òóðíèðà â Ìåëáðúí
Защитата на Симона Халеп (Румъния)

дотук работеше безупречно в Мелбърн, но
на осминафиналите на Откритото първен-
ство на Австралия по тенис, се пропука
срещу крайно мотивираната за успех се-
демкратна шампионка Серина Уилямс. Аме-
риканката трябваше да се въоръжи с тър-
пение, за да реши изхода от битката на
"Rod Laver Arena" след близо два часа -
6:1, 4:6, 6:4. Това бе девета победа на 37-
годишната тенисистка над световната № 1
от общо десет мача помежду им. На 1/4-
финалите Серина ще се изправи срещу Ка-
ролина Плишкова, която по-рано вчера се
наложи над Гарбине Мугуруса с 2:0 сета.

Полуфиналистът през 2016 година Ми-
лош Раонич (Канада) елиминира поставе-

64-годишният Георги Дерменджиев ще води Левски до края на сезона,
а след това ще се реши дали ще остане на "Герена"

От стр.1
"Трябваше да говорим с него да видим дали ще се съгласи да

реагира така бързо. Договорът на Дерменджиев е до края на
сезона с опция за удължаване с още 2 години.

Раздялата със Славиша Стоянович е по взаимно съгласие.
Разговаряхме с него, той се съгласи с нашите аргументи", поясни
Колев.

"До края на този сезон вероятно няма да има спортен дирек-
тор. Ще търсим човек за тази позиция. Дали ще е спортен дирек-
тор, или главен скаут, ще видим. Работим по организационната
структура. Дерменджиев може да е спокоен, че ще има възмож-
ност да си върши работата", сподели още новият изпълнителен
директор. "Опасност за евролиценза няма", категоричен бе Па-
вел Колев.ç

Òðåíüîðñêà ðîêàäà íà "Ãåðåíà"

ния под номер 4 в схемата Александър
Зверев (Германия) и се класира за чет-
въртфиналите при мъжете. Поставеният под
номер 16 Раонич пласира 16 аса и надде-
ля по категоричен начин над Зверев с 6:1,
6:1, 7:6(5) след близо два часа игра. Ядо-
сан от слабата си игра при 1:4 във втора-
та част, когато седна за почивка, Зверев
счупи ракетата си, удряйки я девет пъти в
корта.

 След двубоя канадецът заяви, че е горд
от представянето си. "Играх невероятно,
направих много неща изключително добре
и съм много горд. Целта ми беше просто
да направя нещата по-неудобни за него и
разиграванията да бъдат възможно по-крат-
ки", коментира 28-годишният  Раонич.ç

Седемкратната
шампионка
Серина Уилямс
(вдясно) се
класира за
четвъртфиналите
на Откритото
първенство на
Австралия по
тенис, след като
елиминира
водачката в
световната
ранглиста
Симона Халеп
(Румъния)

Снимка
Пресфото БТА


