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30 150 195 лева бонуси над заплатата са си раздали в НАП за 2019 година въпреки
безпрецедентния теч на информация, при който бяха огласени личните данни на 5
милиона българи. Данните огласи гражданското сдружение БОЕЦ. Средно служителите
на НАП са стимулирани с около 3870 лева над заплатата си. Това е с около 21% над
средната им заплата. Работещите в централното управление на НАП са си разпределили
средно по 5667 лева. Бонус е получила и шефката на НАП Галя Димитрова, въпреки че
преди 2 седмици правителството вдигна заплатата й и тя вече е 5500 лева.  ç
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общават от държавното об-
винение. С цел изясняване
на сочените данни за из-
вършено престъпление от
общ характер по линия на
механизма за международ-
ното правно сътрудничест-
во, ще бъде поискана офи-
циална информация от ис-

се самосезира за къщата в Барселона

рокуратурата се самосезира
във връзка с изнесените на
21 февруари 2020 г. твърде-
ния в статия на испанския
вестник "Ел Периодико" със
заглавие: "Разследване за
пране на пари в Барсело-
на сочи към премиер-ми-
нистъра на България", съ-
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дадени помощи на близо милион бедни и пенсионери от
700 евро срещу нашите 20 лева за празниците, а на
север в Румъния парите за старост бяха вдигнати с 40
на сто и сега базовата пенсия там се равнява на 900
лева при малко над 300 лева у нас. Напомняме тези
статистики, защото на техния фон твърде нагло звучат
хвалбите на нашите управляващи в каква стабилност
сме живели, какъв ръст имало, какъв им бил кредитният
рейтинг, как нямало алтернатива, и най-сетне - как
младите се връщали, защото у нас цъфтяло и връзвало,
а за всичко били виновни лошите… комунисти. Добре,
но с какви очи нашите управляващи твърдят всичко
това и с какъв акъл дават съвети например на Северна
Македония как да бъде интегрирана в Европейския съ-
юз и НАТО, щом българските пенсионери живеят по-зле,
по-унизително и по-бедно от нейните. Но въпросът не е
реторичен, а съвсем реален. България, Румъния и Се-
верна Македония са част от един и същ исторически
контекст - бивши социалистически страни, преминали
през преход към капитализъм, пазарна икономика и де-
мокрация. Съседна Гърция по-отдавна е в НАТО и ЕС, но
до 80-те години на ХХ век беше на опашката по иконо-
мическо развитие в тези съюзи, а после мина през
фактически фалит и драконовски мерки за икономии,
наложени от Брюксел и Берлин. Но всички тези държави
явно имат нещо в управлението, което у нас е дефицит
- грижата за човека, за тези, които, от една страна, са
давали знанията, труда и усилията си за Отечеството и
са допринесли за неговото развитие, и заради това
днес заслужават уважение и достойни старини. А от
друга - днес са възрастни, социално уязвими. А нали
това е основата на социалната държава - да се грижи
за тези, които са в нужда, за да живеят достойно. Явно
в съседните ни страни имат цивилизован елит, който
провежда политика на грижи за възрастните хора, а
само у нас в региона социалната държава е мит, пенси-
онната и здравната реформа са геноцид, а стабилността
в мизерията е съдба. А иначе нашите управляващи си-
пят поучения към техните… Но кога ли ще ги стигнем!?

Теофан ГЕРМАНОВ

редната пенсия в нашата съседка Република Се-
верна Македония ще бъде увеличена и става
250 евро, което означава, че тя ще е близо
20% по-висока от тази в България. Още отпреди
новата година стана известно, че в Гърция бяха
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Реваншът между Интер и
Лудогорец от 1/16-фина-
лите на Лига Европа поч-
ти сигурно ще се играе
пред празни трибуни в
Милано. Все още се
очаква официалното ре-
шение на УЕФА, което ще
бъде свързано с коро-
навируса, обхванал Ита-
лия и най-вече северна-
та област Ломбардия. Оп-
цията мачът да се играе
на неутрален терен е от-
паднал заради краткото
време за подготовка и
избор на стадион. Сле-
дователно реваншът най-
вероятно ще се играе в
четвъртък вечер пред
празни трибуни на "Джу-
зепе Меаца".

Áóðÿ îñòàâè
40 000 êúùè â
×åõèÿ áåç òîê
Бурята Юлия предизвика
нарушения в транспорта
и сериозни материални
щети в Чехия, като осо-
бено засегната беше за-
падната й част. Вчера
енергоснабдителните дру-
жества съобщиха, че сил-
ният вятър и паднали
дървета са причината
40 000 къщи да останат
без електричество. Еки-
пите на пожарната са се
отзовали на над 1700
сигнала в цяла Чехия -
най-вече да разчистват
пътища. Съборени от вя-
търа предмети върху жп
линиите предизвикаха
проблеми в движението
на влаковете. ç <24

Èíòåð -
Ëóäîãîðåö áåç
çðèòåëè

панските власти. В хода на
проверката ще бъдат снети
обяснения от всички цити-
рани в статията лица и ще
се изиска документация за
осъществявани от тях пред-
полагаеми сделки, уточня-
ват от държавното обвине-
ние.

Средната пенсия в
Северна Македония в
момента е 15 500 дена-
ра (250,7 евро), нарас-
твайки през последни-
те две години с 1746 де-
нара (28,2 евро), зая-
ви вицепремиерът по
икономическите въпро-
си Мила Царовска, ци-
тирана от информаци-
онна агенция МИА.
324-те хиляди пенсио-
нери в Северна Маке-

Снимка Пресфото БТА
София. С архиерейска Света литургия в храма "Св. Марина" бяха отбелязани седем години от избора и от интронизацията на
българския патриарх Неофит.
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дония ще получат уве-
личение на пенсиите
през януари от 722 де-
нара (11,7 евро). Рав-
нявайки се на около
490 лева, средната пен-
сия в Македония е с
19% по-висока от тази
в България. Средната
пенсия у нас ще дос-
тигне 412 лв. (211 ев-
ро), но едва  през ля-
тото на 2020 г., нарас-
твайки с 30 лв. <5
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Българската прокуратура се
самосезира и ще разследва твърде-
нията на "Ел Периодико", съобщи
Нюз.бг. В кратко съобщение става
ясно, че ще се изискат данните от
партньорските служби, както и ще
бъдат снети обяснения "от всички
посочени в статията лица". Припом-
няме, че статията със заглавие
"Разследване за пране на пари в
Барселона сочи към премиер-
министъра на България" излезе на
21 февруари 2020 г. Целта на разс-
ледването на прокуратурата е да се
изяснят сочените данни за извър-

Ïðîêóðàòóðàòà ùå ðàçïèòà

:
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Отведоха с белезници
шефа на Басейнова
дирекция-Пловдив
Прокуратурата и полиция
влязоха в Басейнова дирек-
ция-Пловдив. Извършват се
претърсвания и изземвания на
документи. Директорът Цве-
телина Кънева беше изведена
с белезници. Жената е отве-
дена за разпит в Икономичес-
ка полиция. По информация
на "Нова телевизия" акцията е
планирана и не е свързана
със замърсяването на реките.
Припомняме, че в събота
управител на дружество и
отговорник на хвостохранили-
щето в "Лъки" също бяха
арестувани. Задържаните са
допуснали изтичане на отпад-
ни води, което е довело до
замърсяване на реките Чая и
Юговска. Продължаваме да
работим. Не сме изненадани.
В държавата се проверява
работата на всички държавни
институции, заяви Лилия Бар-
ганова, говорител на Басейно-
ва дирекция-Пловдив. Става
въпрос за някакви сондажи,
които не са били закрити.
Цялата информация ще полу-
чим от прокуратурата. Много
е трудно, когато отидеш и
кажеш, че трябва да го зат-
вориш. Започва се - "имаме
работници, млади майки с
деца, общината гладува",
обясни министърът на околна-
та среда Емил Димитров.

МОН препоръчва на
училищата да отложат
пътуванията до
държави със случаи на
коронавирус
Министерството на образова-
нието и науката препоръчва
на институциите в системата
да се въздържат от предприе-
мане на организирани
пътувания в Италия и други
държави, в които има регист-
рирани случаи на зараза с
новия коронавирус COVID-19,
съобщиха от пресцентъра на
министерството. Препоръката
включва ограничение на
пътуванията, организирани по
линия на участие на ученици
и учители в различни между-
народни програми и проекти,
както и по отношение на
екскурзионни пътувания от
училищата. МОН издава
предписанието с цел гаранти-
ране в максимална степен на
сигурността на учениците и
учителите и опазване на
тяхното здраве, коментира
Епицентър.бг.

Каварна ще отменя
таксата за журналисти
в общинския съвет
Общинският съвет в Каварна
ще преразгледа решението си
да въведе такса за присъствие
на медиите на заседанията,
съобщи БНР. Т. нар. журналис-
тическа такса за присъствие
на общинските сесии бе ар-
гументирана с лошото финан-
сово състояние на крайморс-
ката община. "Иновативното"
предложение да се събира
такса от журналистите било
вкарано в правилника за
работа на общинския съвет,
след като е минало през
комисия и има нейно станови-
ще, обаче фиксирана такса за
присъствието на журналисти
не е приемана.

шено престъпление от общ харак-
тер. По линия на механизма за
международното правно сътрудни-
чество ще бъде поискана официал-
на информация от испанските
власти.

В хода на проверката ще бъдат
снети обяснения от всички посоче-
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Министър-председателят
Бойко Борисов свиква из-
вънредно заседание на Съ-
вета по сигурността във
връзка с разпространение-
то на коронавируса. В рам-
ките на заседанието ще бъ-
дат обсъдени данни за раз-
пространението на заболя-
ването, предприетите срещу
него мерки, както и необхо-
димите по-нататъшни дейс-
твия. По-рано вчера минис-
търът на здравеопазването
Кирил Ананиев съобщи, че
са отрицателни резултатите

Спирдон СПИРДОНОВ

Готов е идейният проект на
мемориален комплекс в памет на
българските воини, загинали край
Стражин и  Страцин, Република
Северна Македония, през есен-
та на 1944 г. Той бе представен
вчера в Централния военен клуб
от арх. Владимир Михайлов и Ми-
хаил Михайлов. Проектът е реа-
лизиран от архитектурно бюро
"Идея М" по инициатива на Съю-
за на ветераните от войните на
България (СВВБ), Съюза на во-
енноинвалидните кооперации
(СВИВК) и Съвместното команд-
ване на специалните операции
(СКСО). В обсъждането участва-
ха председателите на военно-пат-
риотичните организации доц. д-
р Иван Сечанов и Борис Нико-
лов, директорът на дирекция "Со-
циална политика и политика по
военно-патриотично възпитание"
в МО Иво Антонов и Радослав
Симеонов от дирекцията.

В мемориалния комплекс са

за коронавирус на почина-
лия в Банско британски
гражданин от китайски про-
изход. Министър Ананиев ко-
ментира и мерките, които
предприема държавата за
предотвратяване на зараза-
та. Ние имаме информация
за всички граждани, които
идват от райони, които са
застрашени и в които е на-
лице коронавирусът. Така че
те се проследяват още с
пристигането на територия-
та на България. Тези, които
кацат на летищата, минават

първо през термокамерите.
При най-малката засечена
температура - над 37 граду-

са, биват настанявани в оп-
ределените лечебни заведе-
ния. ç
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ни в статията лица, както и ще се
изиска документация за осъществя-
вани от тях предполагаеми сделки.
Припомняме, статията твърди, че
каталунската полиция и прокурату-
ра разследват дали българският
премиер Бойко Борисов е свързан
с международна схема за пране на
пари с крайна цел - Барселона.

Разследването е започнало през
март 2019 г. след сигнал от българс-
кото гражданско движение "БОЕЦ".
Според испанските власти от пред-
полагаемата престъпна схема се е
облагодетелствала бившата моделка
Борислава Йовчева, чиято възмож-
на връзка с Борисов се разследва.
Йовчева и баща й имат участие в
две фирми със седалище в Барсе-
лона - Numin Invest SL и EMA BGS
SL, които са получили над 5 млн.
евро от 2013 г. ç
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включени паметник, парк и па-
раклис. Съчетани са няколко на-
бора от тематични символа,
между които окоп, парашут и
кръст за храброст. Цялата ком-
позиция вдъхва почит и уваже-
ние към загиналите 2863-ма бъл-
гарски воини в този район във
войната срещу хитлерофашизма.
На една от страните на окопа
се предвижда да бъдат изписа-
ни техните имена.

В най-скоро време проектът
ще бъде представен в Община
Кратово, Република Северна Ма-
кедония. По думите на тамошния
кмет д-р Люпчо Бояджиев изг-
раждането на мемориала и пар-
ка ще бъде съвместно дело.

В края на януари т. г. се про-
веде работна среща в района на
с. Страцин, Република Северна
Македония. В нея участваха кме-
тът на община Кратово д-р Люп-
чо Бояджиев, архитектът от об-
щината Иван Пешевски, Радос-
лав Симеонов от дирекция "Со-
циална политика и политика по

военно-патриотично възпитание"
в МО, военният ни аташе в Ско-
пие подполковник Пламен Нико-
лов и неговият заместник майор
Румен Янев.

Уточнено бе мястото на ме-
мориала. То е на около 18 км от
Кратово, откъдето ясно се виж-
дат Стражинската и Страцинска-
та позиция по време на войната.
Локацията е между с. Страцин и
гр. Кратово, близо до главния път
за столицата Скопие, което ще да-
де възможност за посещения от
туристически групи и отделни
граждани. Там все още си личат
окопите на българската войска.
Всяка година близо до с. Страцин
през октомври Министерството на
отбраната и Съюзът на ветерани-

те от войните на България съв-
местно със Съвместното команд-
ване на специалните операции и
други военно-патриотични органи-
зации провеждат ритуал, на кой-
то се почита паметта на загина-
лите български воини в този ра-
йон. Няколкогодишните усилия за
изграждане на паметник са напът
да се увенчаят с успех.

Изграждането на паметника е
залегнало в план-програмата на
Съюза на ветераните от войните
на България за отбелязване на
75 години от участието на Бъл-
гарската армия в заключителния
етап на Втората световна война.
Идеята се осъществява с конк-
ретната подкрепа на Министерс-
твото на отбраната.

Снимка Димитър Бебенов



ÁÚËÃÀÐÈß 25.02.2020 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß3

"Централната комисия
за пряк избор на предсе-
дател има една основна
цел - да даде равнопоста-
веност на всички кандида-
ти за председател, които
да се включат активно и в
предизборната кампания, и
в предстоящата отчетно-
изборна кампания, и
накрая да произведе едни
честни избори", каза Вяра
Емилова, секретар на ИБ
на БСП и секретар на
ЦКПИ, пред БНР.  Емилова
посочи, че всички решения
на Централната комисия за
пряк избор на председател
са публични на интернет
страницата на БСП, и са
взети на основание на
Устава на партията и на
база на всички приети
вътрешни правила. След
дискусия на заседанието
на Националния съвет на
БСП са били изчистени
много от притесненията на
членовете относно работа-
та на ЦКПИ, увери тя. "На
заседанието на Национал-
ния съвет отговорихме на
всички въпроси, възникна-
ли около работата на
Централната комисия за
пряк избор на председа-
тел. Един такъв беше за
наше решение за мобилни

Öåíòðàëíàòà
èçáèðàòåëíà êîìèñèÿ
íà ÁÑÏ ïðàâè âñè÷êî
âúçìîæíî èçáîðèòå çà
ïðåäñåäàòåë äà áúäàò
÷åñòíè è ïðîçðà÷íè

Âÿðà Åìèëîâà: Ïðåêèÿò èçáîð íà
ïðåäñåäàòåë äàâà âúçìîæíîñò äà
÷óåì ãëàñà íà âñåêè åäèí ñîöèàëèñò

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

"Генерирането на систе-
ма от собствени финансо-
ви ресурси е пътят напред,
възможност ЕС да излезе
на висотата на сериозните
очаквания и обществени
изисквания към него. Вме-

Ïåòúð Âèòàíîâ, ÅÏ: Ñèñòåìà îò ñîáñòâåíè ðåñóðñè å áúäåùåòî íà ÅÑ

Искаме 24-часово видеонаблю-
дение на всички площадки за от-
падъци. Това каза в интервю за
Агенция "Фокус" народният пред-
ставител от ПГ на "БСП за Бълга-
рия" и зам.-председател на Коми-
сията по околна среда и води Ма-
нол Генов по повод законодател-
ните инициативи от последната
седмица, свързани с отпадъците.

Предложението за видеонаб-
людение е заложено в Закона за
управление на отпадъците, които
социалистите внесоха тази сед-

ÁÑÏ èñêà 24-÷àñîâî âèäåîíàáëþäåíèå íà ïëîùàäêèòå çà îòïàäúöè
мица в деловодството на Народ-
ното събрание.

Манол Генов отчете, че пред-
ложенията в Закона за управле-
ние на отпадъците са били ясно
поставени в мотивите на вота на
недоверие срещу правителството.

"С предложението за промени
в закона ние искаме въвеждане-
то на банкови гаранции за всич-
ки лица, които извършват дейност,
свързана с отпадъци, независи-
мо от вида отпадъците", обясни
Манол Генов.

Той уточни, че законодателна-
та инициатива на БСП цели една-
къв правен режим за всички дей-
ности с всички видове отпадъци,
както и за лицата, които извърш-
ват търговия и посредничество
или сделки с отпадъци. "Целим
още намаляване на сивия сектор
в бранша, преустановяване на ня-
кои нелоялни търговски практи-
ки, ограничаване на противоза-
конните действия с отпадъци и по-
вишаване на отговорността на
всички заинтересовани в този

сектор. Също така и въвеждане
на един ефективен механизъм за
събиране на имуществени санк-
ции, наложени с влезли в сила
наказателни постановления", ко-
ментира той.

Народният представител от
БСП заяви, че социалистите ис-
кат облекчаване на бизнеса с от-
падане на един несвойствен те-
хен ангажимент за администрира-
не на данъка, който се удържа при
източника от доходите при про-
дажба или замяна на отпадъци. ç

Събития
” 1836 г. - Самюъл Колт
получава патент за
"въртящо се оръжие",
наречено по-късно револ-
вер.
” 1848 г. - Във Франция
е провъзгласена Втората
република.
” 1905 г. - В България е
регистриран първият
картел - Тютюнофабрикан-
тско дружество "Свети
Никола", в който влизат
40 от общо 58 тютюневи
фабрики.
” 1928 г. - В САЩ е
издаден първият лиценз за
телевизионно излъчване.
” 1956 г. - В своя реч на
XX конгрес на КПСС
съветският ръководител
Никита Хрушчов осъжда
култа към личността на
Сталин.

Родени
” 1841 г. - Пиер-Огюст
Реноар, френски художник
” 1842 г. - Карл Май,
германски писател
” 1942 г. - Боян Радев,
български борец, колекци-
онер и меценат на изкуст-
вото
” 1943 г. - Джордж
Харисън, британски рок
музикант ("Бийтълс")
” 1946 г. - Виктор
Чучков, български компо-
зитор

Починали
” 1973 г. - Димитър
Пешев, български политик
и парламентарист, един от
инициаторите за спасява-
не на българските евреи.
” 1983 г. - Тенеси
Уилямс, американски
драматург
” 2003 г. - Алберто
Сорди, италиански актьор
” 2003 г. - Преслав
Кършовски, български
художник
” 2014 г. - Пако де
Лусия, испански китарист
и композитор
” 2017 г. - Борислав
Грънчаров, български поп
певец
” 2019 г. - Красимир
Узунов, български офицер,
журналист и създател на
агенция и радио "Фокус".

Íà òîçè äåí

:

няват му се нови отговор-
ности, но няма достатъчно
средства за реализиране-
то им". Това заяви ръково-
дителят на Делегацията на
българските социалисти в
ЕП Петър Витанов пред БНТ
по повод обсъжданията на
новия европейски бюджет.

"Тези средства могат да
идват чрез данъци върху
транснационалните компа-
нии, нова система за еми-
сии, екологични такси,
включително говорим вече
и за керосинови такси, да-
нък върху финансовите
трансакции и много др.", ка-
тегоричен бе евродепутатът.

Витанов припомни, че
има страни в ЕС - Швеция,

Дания, Австрия, Германия,
Нидерландия, които не же-
лаят да отдават повече
средства от БВП. По отно-
шение на Зелената сделка
на ЕС Витанов подчерта:
"Некоректно е да говорим
просто за сделка или пакт,
тук става дума за цялостен
процес по модернизация на
европейската икономика и
преминаване към нов ико-
номически модел. Има два
основни въпроса: как Евро-
па ще съхрани своето ли-
дерство като технически ка-
пацитет и иновации, а съ-
щевременно - как ще опа-
зи конкурентоспособността
на промишлеността си".

По отношение на Бълга-

рия той очерта два същнос-
тни елемента: как ще бъде
подкрепена конкурентоспо-
собността на индустрията,
паралелно с гарантирането
на  евтина електроенергия,
която да захранва редица
енергоемки производства.
На въпрос относно разви-
ващата се през последни-
те седмици дискусии по
приемането на България в
ERM-II, Витанов подчерта,
че БСП подкрепя влизане-
то ни в Еврозоната, но не
и по начина, по който бъл-
гарските власти се опитват
да го направят към момен-
та - с целия  хаос и страхо-
вете, който предизвикват у
хората. ç

избирателни секции. Това
решение е в синхрон с
всички наши правила и
целта ни да осигурим
възможност на всеки един
партиен член да гласува на
прекия избор на председа-
тел на 26 април. Мобилните
секции ще осигурят по-
висока активност и ще
дадат възможност на
членовете, които са в
малки населени места и
нямат транспортна връзка
до общинския център, да
упражнят своето право на
глас", категорична бе
Емилова.

"Част от нашата инфор-
мационна кампания са
телефонни обаждания,
които правим до нашите
членове. Те имат за цел да
ги информират за прекия
избор на председател и да
ги насочат към съответна-
та общинска организация,
от която могат да разберат
кога и къде ще могат да
упражнят своето право на
глас. До момента от
страната има положително
отношение към тези обаж-
дания - имаше много хора,
които не знаеха, че ще
има избори и са благодар-
ни, че сме ги информира-
ли", каза още секретарят

на ЦКПИ.  Вяра Емилова
увери, че Централната
избирателна комисия ще
направи всичко възможно
тези избори да бъдат
честни и прозрачни. "Има
още много решения, които
предстоят да бъдат приети
в тази насока. Вече взех-
ме решение за застъпни-
ците - всеки един кандидат
има право на застъпници,
които да придружават
избирателните кутии и да
следят целия изборен
процес", подчерта тя.
Според Емилова броят
номинации няма да зат-
рудни работата на комиси-
ята. Към момента те са 21
на брой, като от всички
конференции е номинира-

на сегашният председател
на БСП Корнелия Нинова.
Емилова съобщи, че  на 21
април ЦКПИ ще се произ-
несе с окончателния
списък с кандидатите за
председател. Всички
номинирани членове ще
бъдат информирани за
това  и  ще се очаква
тяхното потвърждение
дали ще се включат в
лидерската битка. "За
първи път БСП съвсем
демократично избира
своят председател. Това е
полезно за нашата партия,
защото ще можем да чуем
гласа на всеки един член
и неговия избор - кой иска
да води партията", завър-
ши Вяра Емилова. ç
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Държавен фонд "Земеделие"
(ДФЗ) отвари на 24 февруари,
приемът по новата Национална
програма по пчеларство, която
ще се прилага в тригодишния пе-
риод до 2022 г. Документи за
финансовата 2020 г. ще се при-
емат в областните дирекции на
ДФЗ по постоянен адрес на фи-
зическото лице и по адресна ре-
гистрация на юридическо лице.
Приемът ще продължи до 9 март
2020 г., уточниха от Фонда. Ръ-
ководството на ДФЗ увери пче-
ларите, че административният ка-
пацитет на Фонда ще бъде за-
действан на пълни обороти за
разглеждане и одобряване на за-
явленията на кандидатите. Очак-
ва се първото подписване на до-
говори по Пчеларската програ-
ма да стане в края на март.

Мерки Б, Г и Д от Национал-
на програма по пчеларство
(2020-2022 г.) включват дейнос-
ти за борба срещу вароатозата,
за извършване на лабораторен
анализ на меда и закупуване на
кошери, пчелни семейства и
майки. По мярка А кандидатите
ще бъдат подпомагани при за-
купуването на дребен пчеларс-
ки инвентар, докато мярка В е
насочена към подвижното пче-
ларство.

Националната програма по
пчеларство за периода 2020-
2022 г. е одобрена от Европей-
ската комисия с Решение за из-
пълнение (ЕС) 2019/974 от 12
юни 2019 г. Общият й бюджет е
на стойност 19,2 млн. лв., от
които 50% са осигурени от ЕС и
50% - от националния бюджет.
За тази година финансовият ре-
сурс е 6 399 307 лв.

Информация за мерките от
НПП 2020-2022 г. и условията
за финансиране, както и обра-
зец на заявлението за подпома-
гане, заинтересованите лица мо-
гат да получат в областните ди-
рекции на ДФЗ в отдел "Пчелар-
ство, мляко и интервенции" на
дирекция "Селскостопански па-
зарни механизми" в Централно
управление на ДФЗ-РА, както и
онлайн на сайта на Фонда.

Отново ще има възможност
инвестициите по мерки А, Б, В и
Д да бъдат реализирани чрез
нисколихвен кредит от ДФЗ. След
одобрение и сключване на до-
говор за безвъзмездна финан-
сова помощ по НПП, пчеларите
ще могат да подават заявления
за кредит в срок до 15 юли в
ОД на ДФЗ по постоянен адрес
на физическото лице и по ад-
ресна регистрация на юридичес-
ко лице. ç

Çàïî÷íà ïðèåìúò
ïî íîâàòà
Ï÷åëàðñêà ïðîãðàìà

Цената на земеделски-
те земи и рентите в
област Враца устойчиво
се повишават през пос-
ледните десет години. В
момента има сериозно
търсене на пазара на
обработваеми площи, но
предлагането е слабо,
сочи проверка на Agri.bg.
Желаещи да купят земе-
делска земя на цени
между 600 и 1300 лева за
декар в зависимост от
категорията са предимно
фирми. Стопани обаче
предлагат ниви предимно
в района на Предбалкана
или парцели в планинс-
ката част на региона.
Собствениците на земе-
делските имоти в равни-

Ôèðìè äàâàò äî 1300 ëåâà çà äåêàð
íèâà, íî ïðåäëàãàíåòî å ñëàáî

ната, където рентата
миналата година беше 50
лева/декар, а сега стига
и до 80 лв./декар, не
желаят да се разделят
със своите ниви.  "Този
ръст се отразява и на
нас, собствениците на
земи. Защото е факт, че
постепенно, полека-лека
през последните години
и рентата, и цените на
имотите ни се качват",
коментира собственикът
на наследствена земя
Тодор Атанасов.

Той помни и разказва,
че когато нивите на дядо
му били върнати на
неговия баща, повечето
от тях пустеели. Такава
била съдбата на повечето

терени в първите години
на прехода. Сега всички-
те площи са отдадени
под аренда и той всяка
година получава приход
от наследствените си
имоти. "Земята е едно от
големите богатства на
нашия край и ако се
използва рационално, тя
може да бъде един много
ползотворен ресурс",
коментира Атанасов.

Селското стопанство е
от водещите сектори в
област Враца. Брутната

добавена стойност, про-
изведена в него, вече
надхвърля 6,4%. Площи-
те, засети със зърнени и
маслодайни култури в
областта, заемат над 95%
от обработваемата земя.

Най-силно застъпени
са пшеницата, слънчогле-
дът, царевицата и рапица-
та. Обработваемата земя
заема над 80% от цялата
използвана земеделска
площ. За сравнение през
2018 г. нейният дял е бил
малко над 77%. ç

Áîðñè: Öåíèòå íà ïøåíèöàòà ïîãëåæäàò íàãîðå

Çåìÿòà â Ñåâåðîçàïàäà ïîñêúïâà,
ðàñòàò è ðåíòèòå

Цените на основни зърнени култу-
ри на международните борсови па-
зари успяха да възстановят през ми-
налата седмица част от загубените
си позиции, отчитат експертите на Со-
фийската стокова борса (ССБ). Пше-
ницата в САЩ поскъпна с 6,00 дола-
ра до 255,00 долара/тон. Стойността
на хлебното зърно във Франция съ-
що се повиши - с 2,00 евро до 200,00
евро/тон. В Украйна беше отчетен ми-
нимален спад с 1 долар до 220,00 до-
лара/тон, докато в Русия цената ос-
тана на същото равнище от предиш-
ната седмица - отново 220,00 дола-
ра/тон.

В подкръг "Зърно" на Софийската
стокова борса АД хлебната пшеница
от място се предлагаше без промени
- от 380,00 лв./тон до 400,00 лв./тон.

на годишна база - от 2,0 млн. тона на
2,2 млн. тона, експорта на хлебно зър-
но през март, прогнозира ръководи-
телят на аналитичния център "Русаг-
ротранс" Игор Павенски, цитиран от
Интерфакс.

При царевицата общата тенденция
на международните борси е за лек
възход. През седмицата в САЩ це-
ната на царевицата се задържа 177,00
долара/тон.  В Украйна беше отчете-
но увеличение с 2,00 долара до 182,00
долара/тон, а във Франция - с 6,00
евро до 176,00 евро/тон. На борсата
у нас царевицата варираше между
260,00 лв./тон и 300,00 лв./тон за тър-
сене и предлагане.

При рапицата в Европейския съюз
(Еuronext) котировките се вдигнаха със
7,00 евро на 401,25 евро/тон. ç

Търсенето беше на 340,00-370,00 лв./
тон. При фуражната пшеница купува-
чите повишиха офертите си на 315,00-
330,00 лв./тон, но нямаше продава-
чи. Всички цени са без ДДС.

Обичайно пазарът в Черноморс-
кия регион се дирижира от процеси-
те в Русия - страната, която е най-
големият износител на пшеница в све-
та.  Русия вероятно ще увеличи с 10%

П О К А Н А

УС на Кооперация "Изток" гр. Шабла свиква РЕДОВНО ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО
СЪБРАНИЕ на всички свои членове, което ще се проведе на

14.03.2020 година (събота) от 8,30 часа в залата на кооперацията при следния
ДНЕВЕН РЕД

1. Утвърждаване решения на УС за приемане и освобождаване на членове на
кооперацията.

2. Отчет на УС за годишната дейност на кооперацията през 2019 година. Основ-
ни насоки за развитие през 2020 година.

3. Годишен финансов отчет.
4. Отчет на КС за 2019 година.
5. Вземане на решение за разпореждане с недвижими имоти собственост на

кооперацията.
При липса на кворум общото събрание ще се проведе един час по-късно на

същите ден и място.

Огромен интерес към биопро-
изводството и експериментални-
те продукти отчетоха организато-
рите на "Винария" и "Фудтех" в
Международния панаир Пловдив.
В конкурса "Изборът на потреби-
теля" бяха представени 119 из-
делия, оценени от близо 3000 ан-
кетирани посетители. Хората ве-
че обръщат голямо внимание как-
во слагат на трапезата си. Пред-
почитат здравословни храни и
продукти от малки производите-
ли, с които могат да имат личен
контакт и да получат по-подроб-
на информация, коментира гл. ас.
д-р Георги Тосков от УХТ. Като при-
мер той посочи сиренето лабне,
което сега излиза на пазара, но
стана фаворит. То се нарежда сред
победителите в категория "Млеч-
ни продукти". Екзотичната паста
от черен трюфел беше фаворит
сред консервите, заедно с три ви-
да традиционна лютеница.

В категорията "Хляб и слад-
карски изделия" се открои ро-

Áèîõðàíè è ïëîäîâè âèíà ñà ïîáåäèòåëè
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допският хляб с квас, който от-
говаря на нагласите да се търси
автентичното.

Класическият вкус победи и
в категорията за месни продук-
ти. В този раздел най-много точ-
ки събра ябълкова пуска, дели-
катес от свинско месо и подп-
равки в мехур. Старият вкус от
миналото и естествен произход
на суровините - това е форму-
лата на успешните месни про-
дукти, изтъкна д-р Тосков.

 Био шипков нектар, биосок
от червена ябълка, натурален сок
от ябълка и арония, масло от че-
рен кимион, био орехово масло
са категоричните предпочитания
в категориите "Кафе, чай, напит-
ки" и "Ядки и сушени плодове".
Класацията показва, че биоизде-
лията са предпочитани от потре-
бителите.

Голямата изненада на кон-
курса беше в категория "Вино",
където отличените продукти са
най-много. Потребителите харе-

саха по-интересни интерпрета-
ции с плодов вкус. Сред побе-
дителите са боровинково вино,
череша с мерло, купаж от сира
и марселан, но има и класичес-
ки варианти, като гъмза, мел-

нишко вино, розе и други.
Голямата награда - плакет,

взеха 20 изделия, а с грамоти
са отличени други 31, но разли-
ката в резултатите между двете
групи е много малка. ç



ÈÊÎÍÎÌÈÊÀ 25.02.2020
ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

5

Ñàíêöèèòå çà ìåäèöè ñà íåïðèåìëèâè, ñìÿòà Íèêîëàé Áðúíçàëîâ
îò Áúëãàðñêèÿ ëåêàðñêè ñúþç

При издаване на болничен, за
който бъде доказано, че е фал-
шив, трябва да се глобяват и
лекарят, и пациентът. Това заяви
председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в Бълга-
рия (АИКБ) Васил Велев в ефира
на Bulgaria On Air. Работодателс-
ката организация не се отказва и
от искането си да се върне ста-
рото положение отпреди 2008 г.,
при което всички дни от болнич-
ните се изплащаха от Национал-
ния осигурителен институт (НОИ),
става ясно още от думите на
Велев. "Откакто болничните се
плащат по новия начин (работо-
дателите да плащат първите три
дни от тях ), те са нараснали с
56% от 2010 до 2018 г. За същия
период болничните дни са скочи-
ли от 16 млн. на 24 млн. Ако
държавата смята, че мерките,
които се предлагат, са достатъч-
ни да се ограничат злоупотреби-
те, защо не иска да върне старо-
то положение", заяви Велев.

Председателят на АИКБ заяви,
че правителството трябва да
спазва договорките си с работо-
дателските организации. Мярката
бизнесът да плаща първите три
дни от болничните е била въведе-
на като временна. Сега, смята
Велев, е настъпил моментът тя да

бъде отменена, като същевремен-
но бъдат предприети ходове за
ограничаване на злоупотребите с
болнични, така че НОИ да не се
окаже в преразход. "Ние сме
предложили такива мерки -
работодателите и предприятията
да научават в момента на изда-
ване на болничния лист за изда-
ването му", добави Васил Велев.

Зам.-председателят на Българ-
ския лекарски съюз Николай
Брънзалов също се съгласи, че
компаниите трябва веднага да
получават информация кой от
техните служители е болен.

Авторитетното и добре осведомено
списание "Економист" оповести интерес-
на версия за скоропостижната - след ед-
ва 15 месеца на поста - оставка на глав-
ния икономист на Световната банка проф.
Пинелопи (Пени) Голдберг. Според бри-
танското издание причината за оттегля-
нето на учената дама била едно изслед-
ване за ефектите от финансирането от
международната финансова институция.
Експертите на банката решили да прос-
ледят

къде отиват парите
от заемите,

които тя отпуска, и наблюдавали парич-
ните преводи от развиващите се страни в
дните, след като са получили пореден
транш от заемите си от световния креди-
тор. Оказало се, че 5% от получените су-
ми само след няколко дни се оказвали
по сметки в швейцарски банки, свързани
с кредитираната държава. Изследването,
сипе масло в огъня лондонското списа-
ние, било срещнато гневно от шефовете
им, публикацията веднага била блокира-
на, а няколко месеца след това била на-
тирена Пени Голдберг, която отговаряла
за изследванията. Не е особено интерес-
но колко е вярна хипотезата на "Еконо-
мист", показателно е, че

пространството за икономи-
ческа мисъл отеснява

в Световната банка, нека припомним, че
предшественикът на Пени Голдберг, проф.
Пол Ромер, изкара на горещия пост на
главен икономист точно колкото нея, и
той си отиде след 15 месеца. Не е по-
различно и в другите международни фи-
нансови институции и в централните бан-

Ïî ñëåäèòå íà ïàðèòå

ки. Изследвания къде всъщност отиват па-
рите от кредити и всякакви други финан-
сирания или изобщо не се допускат, или
не виждат бял свят. Затова и поредните
преговори за бюджета на Европейския съ-
юз отново се водят с празни приказки,
без да видим сериозни изследвания за
пътя и посоката на парите от общия бю-
джет. Въпреки планините от числа, които
трупа и обработва Евростат, точно таки-
ва данни за пътя на парите няма. Като
стане дума как да се разпредели бюдже-
тът, окъсял доста, след като Обединеното
кралство отплува от Съюза, пак слушаме
познатите приказки как

парите на Запада текат
към Изтока и потъват

там. Та сега, когато трябва да се орежат
средствата от Брюксел, предназначени за
държавите членки, редно било повече да
се окастрят източноевропейските хране-
ници. По няколко причини фикцията, че

Западът храни Изтока, е дълбоко грешна.
В преговорите за прекрояване на рамката
на бюджета за следващите, решаващи бъ-
дещето на Европа години, тези аргументи
трябва да се обясняват не само на поли-
тиците, но и на всички граждани на Евро-
съюза. Първият и най-важен довод е меж-
дународноправният факт, че

конвергенцията е цената
за единна Европа,

нетният финансов приток от бюджета на
ЕС към Източна Европа е незначителна
компенсация за отварянето на източно-
европейските пазари, без всякакви огра-
ничения, за мощните западноевропейски
корпорации, многократно превъзхождащи
едва прохождащия местен бизнес. Види-
мият дори и без сметки и изследвания
резултат от разширението на Евросъюза
е стремителният ръст на износа на Стара
Европа, най-вече на германския. Печал-
бите и фискалните приходи, инкасирани
от Запада, многократно надхвърлят нет-
ното му финансиране за Източна Европа.
Нещо повече - и това е вторият аргумент,
обяснен от известния френски икономист
проф. Тома Пикети, няколко пъти по-го-
лям от това финансиране

нетен доход се трансферира
към Запада

всяка година и прехвърляният доход на-
раства. Този извод проф. Пикети обясня-
ва така: притиснати от разпада на своите
икономики след краха на Източния блок,
страните от него приватизират по цени
като при ликвидация и теглят огромни кре-
дити при високи лихви. Купувачи и кре-
дитори са предимно западноевропейски
корпорации и банки. Затова сега източ-
ноевропейците им плащат лихви и диви-
денти. Професорът е изчислил, че за пе-
риода 2010-2016 страните в Източна Ев-
ропа са получили от Запада нетно фи-

нансиране (отпуснати средства минус
вноски в евробюджета) между 2% и 4%
от брутния си продукт. Доходите, които
са платили на Запада от лихви и инвести-
ции, той изчислява по страни между 3%
и 8%. Няма нито една източноевропейска
страна, която е получила повече, откол-
кото е платила като чист доход. България
е една от страните с най-ниски нетни тран-
сфери - към 0.5% от БВП - и се нарежда
веднага след Литва и Латвия. Най-голям
нетен доход към Западна Европа са пла-
щали Чехия - близо 6% от своя БВП, Хър-
ватия (4%), Естония (2.5%) и Полша (2%).
Третият фундаментален аргумент в бю-
джетния дебат е не по-малко безспорен
факт:

финансирането за Изтока
всъщност е за Запада,

защото огромната част от т. нар. евро-
средства, които получават страните (за-
бележете - от брутните плащания, а не от
нетната разлика), се получават от запад-
ноевропейски фирми. Защото именно те
са изпълнители на най-големите проекти
и доставки, финансирани с евросредст-
ва. Все по-голяма част от получателите
на земеделски субсидии са със западно-
европейски, а не местни собственици.
Именно за тези (огромни) потоци са нуж-
ни финансови проучвания, които да прос-
ледят пътя им. Накрая, да не забравяме,
че у нас, в цяла Източна Европа, пък и
навсякъде, се наблюдава същото явление,
което според сп. "Економист" е доказало
потуленото проучване на Световната бан-
ка: част от всяко външно финансиране,
което получава всяка държава, след бро-
ени дни се оказва по сметки на местните
големци в швейцарски и пр. достатъчно
сигурни банки. Може би не 5%, колкото
била нормата в Африка, но колко? Добре
е да знаем.

Пинелопи (Пени) Голдберг

Д-р ик. Емил ХЪРСЕВ

Средната пенсия в Северна
Македония в момента е 15 500
денара (250,7 евро), нараствай-
ки през последните две години
с 1746 денара (28,2 евро), заяви
вицепремиерът по икономичес-
ките въпроси Мила Царовска, ци-
тирана от информационна аген-
ция МИА. 324-те хиляди пенсио-
нери в Северна Македония ще
получат увеличение на пенсиите
през януари от 722 денара (11,7
евро) в резултат на стабилизи-
рането на пенсионната система
през последните няколко годи-
ни, обяви още вицепремиерът.
Увеличението се основава на на-
растване на спестяванията в сис-
темата в размер на 3,7 млрд. де-
нара (60 млн. евро), но и благо-
дарение на нарастването на до-
ходите на работещите и увели-
чението на заплатите, посочи Ца-
ровска.

Равнявайки се на около 490
лева, средната пенсия в Маке-
дония е с 19% по-висока от та-
зи в България. Средната пенсия
у нас ще достигне 412 лв. (211
евро) през 2020 г., нараствайки
с 30 лв. По думите на македон-
ския вицепремиер увеличение-
то на пенсиите не е популизъм
преди избори, а резултат от по-
зитивното развитие на рефор-
мата на пенсионната система.
Резултатите бяха видими още
през юни миналата година, ко-
гато изборите бяха много далеч
и когато решихме, че пенсионе-
рите могат да получат увеличе-
нието, допълни Царовска. На 12
април в Северна Македония ще
се произведат предсрочни пар-
ламентарни избори. ç
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Според него обаче е трудно да
се определи кога един човек е
наистина болен или се престру-
ва, затова е неприемливо да има
глоби и за лекарите.

"Не знам как се установява
кой болничен е фалшив, кой - не.
Лекарят носи отговорност, когато
дава болничен лист, но носи
отговорност и когато не дава.
Притеснявам се, ако се въведат
рестриктивни мерки, в това
число глоби и наказания. Ние
сме дали идеи как да бъде осъ-
ществяван контролът", коментира
Брънзалов. ç
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Инвентаризация на разчетите

ПК "Земеделец" с. Мокрен на основание
чл. 16, ал. 3, т. 1 от ЗК и чл. 27, ал. 1
от Устава на кооперацията и решение

на УС от 19.02.2020 г. кани всички свои
член-кооператори на годишно общо

отчетно събрание, което ще се проведе
на 26.03.2020 г. от 9:00 ч. в салона на

читалището при следния
Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

1. Приемане на нови член-кооперато-
ри.

Докл. Председателя на Комисията
по предложенията

2. Отчет на УС за годишната дейност
на кооперацията

Докл. Председателя на УС
3. Одобряване на годишния счетово-

ден отчет на кооперацията и предложе-
ние за покриване на загубата за 2019 г.

Докл. Гл. счетоводител

4. Заключение на КС по отчета на УС,
годишния счетоводен отчет и доклад за
контролната дейност през 2019 г.

Докл. Председателя на КС
5. Освобождаване от отговорност на

председателя на кооперацията и членове-
те на УС и КС

Докл. Председателя на КС
6. Даване на пълномощия на УС за

вземане на кредит при необходимост и
залог на кооперативно имущество.

Докл. Председателя на УС
7. Избор на делегати за годишното от-

четно събрание на РКС Сливен
Докл. Председателя на комисията

по предложенията
При липса на кворум събранието ще

се проведе 1 час по-късно при същия дне-
вен ред, независимо от броя на присъст-
ващите.

Финансовите отчети съг-
ласно чл. 24 от Закона за
счетоводството трябва да
представят вярно и честно
имущественото и финансо-
во състояние и финансови-
те резултати от дейността
на предприятието, парич-
ните потоци и собствения
капитал. Това представяне
изисква достоверно показ-
ване на ефектите от опера-
циите и други събития и ус-
ловия в съответствие с оп-
ределенията и критериите
за признаване на активи,
пасиви, приходи и разхо-
ди, заложени в приложими-
те счетоводни стандарти.
Съдържанието на финансо-
вите отчети трябва да е яс-
но и разбираемо.

Годишното счетоводно
приключване не се свежда
само до съставяне на части-
те на годишния финансов от-
чет, но е предхождано от
значителна подготвителна и
организационна дейност по
провеждане на инвентариза-
ция на активите и пасиви-
те, тяхното оценяване и
представяне. Целта на ин-
вентаризацията е дали во-
дените в счетоводството дан-
ни отговарят на фактичес-
ките установените при ин-
вентаризацията активи и па-
сиви.

Всички предприятия с нет-
ни приходи 200 хил. лв. за
отчетния период извършват
инвентаризации най-малко
веднъж годишно с цел дос-
товерното им представяне
във финансовите отчети.

Като част от провеждане
на годишната инвентариза-
ция трябва да се извърши
и инвентаризация на взе-
манията и задълженията на
кооперативната организа-
ция. Целта е те да се предс-
тавят вярно и достоверно в
годишния финансов отчет и
доколко водените салда в
разчетните сметки са надеж-
дни и правилно заведени.
Чрез нея се отстраняват
всички допуснати грешки -
неправилно осчетоводени
документи, допуснати техни-
чески грешки и др. Това ста-
ва, като се уточнят остатъ-

ците (салдата) по дебита и
кредита на счетоводните
сметки отчитащи вземани-
ята и задълженията с раз-
лични контрагенти, след ко-
ето се съставя извлечение
от всяка сметка. В извлече-
нието аналитично се посоч-
ва наименованието на кон-
трагента, номера и датата
на документа, по който е
възникнал разчета и сума-
та. След това следва да се
изпратят писма до всички,
с които кооперативната ор-
ганизация има неуредени
разчети, като към тях се
прилагат извлечения от ос-
татъците, регистрирани в
аналитичната счетоводна
сметка. Взаимното уточня-
ване на разчетите и писме-
ното им потвърждение е за-
дължително.

При инвентаризация на
получените заеми, финанси-
рания и други форми на
привлечен капитал, следва
да се уточнят поетите задъл-
жения, сроковете на падежа
им и реалните възможности
за тяхното изпълнение.

Ценните книжа в оборо-
тен портфейл се инвентари-
зират, като се състави про-
токол, в който се описват
по вид, количество и други
характеристики, които те
притежават, а за дългосроч-
ните ценни книжа, се извър-
шва проверка и за правил-
ното формиране и предста-
вяне на отчетната им стой-
ност.

Необходимо е да се из-
върши инвентаризация на
договорните задължения,

особено с наемателите. Взе-
манията от наемните дого-
вори трябва да се фактури-
рат към датата на възник-
ване на вземането опреде-
лена с договора и да се от-
читат текущо приходите от
тях, независимо дали са пос-
тъпили наемните вноски.

Извършва се и инвента-
ризация на вземанията от
подотчетни лица. Целесъоб-
разно е тази счетоводна
сметка в края на годината
да бъде с нулево салдо. По-

ви прогноза относно тяхно-
то приключване. За тази цел
е необходимо да се изиска
становище на юриста, обс-
лужващ кооперативната ор-
ганизация. Приключилите
съдебни дела, следва да се
отпишат от съдебни взема-
ния и се осчетоводят в при-
съдени такива.

Много е важно да се
прегледат и анализират ос-
четоводените вземания от
липси и начети. Ръководст-
вото на кооперативната ор-

дане на задълженията. Раз-
четите да се анализират и
да се класифицират като те-
кущи или просрочени.

От просрочените разчети
следва да се определят тези
с изтекъл срок и с неизте-
къл срок на погасителна дав-
ност.

Съгласно чл. 110 от За-
кона за задълженията и до-
говорите с изтичане на пет-
годишна давност се погася-
ват всички вземания, за ко-
ито законът не предвижда
друг срок.

С изтичане на тригодиш-
на давност съгласно чл. 111
от същия закон се погася-
ват вземанията от:
� възнаграждения за

труд, за които не се пред-
вижда друга давност;
� обезщетения и неус-

тойки от неизпълнени дого-
вори за наем, лихви и дру-
ги периодични плащания.

Съгласно чл. 27 от зако-
на за държавната финансо-
ва инспекция, вземанията от
липси и начети (пълна иму-
ществена отговорност),
включително лихвите, се по-
гасяват с изтичане на пет
годишна давност от деня на
причиняване на вредата, а
ако този ден не може да се
установи - от деня на отк-
риването й. Давността се
прекъсва със съставянето на
акт за начет. Независимо от
прекъсване на давността,
вземането не е изискуемо ако
са изтекли десет години от
причиняване на вредата.

Вземанията могат да се
отпишат и преди изтичане
на давностния срок, ако
длъжникът е обявен в несъс-
тоятелност или ликвидация
и е получено писмено удос-
товерение, че вземането ня-
ма да бъде удовлетворено из-
цяло или частично.

Отписването на взема-
нията на кооперативната
организация, следва да ста-
ва след обстоен анализ на
обстоятелствата и причи-
ните довели до тяхното не
издължаване, защо е допус-
нато изтичане на погаси-
телната давност, и дали оп-
ределено длъжностно лице
има вина за това. Размера
на сумите и причините до-
вели до невъзможността да
бъдат събрани, както и ако
има вина на определени
длъжностни лица следва да
се докладват пред общото
събрание на кооперативна-
та организация.

За резултатите от инвен-
таризацията на разчетите ко-
мисията съставя протокол.
При констатирани различия
в счетоводството на коопе-
ративната организация се
извършва проверка и ана-
лиз за да се уточни размера
на реалните вземания и за-
дължения, които да бъдат
оповестени в годишния фи-
нансов отчет.

лучените служебни аванси,
да бъдат отчетени своевре-
менно с надлежни докумен-
ти особено за тези, които ка-
саят извършени разходи.
Целта е разходите да бъдат
осчетоводени в периода, в
който са извършени.

Следва да се извърши и
преглед на състоянието на
водените съдебни дела от ко-
оперативната организация и
тези срещу нея и се напра-

ганизация да предприеме
мерки за доброволно внася-
не от длъжниците на дължи-
мите суми. Ако се установи,
че това е невъзможно, да се
изиска с писмо извършване
на тематична финансова ре-
визия, с цел съставяне на
акт за начет срещу длъжни-
ка за търсене на вземането
по съдебен ред.

Другата възможност е ко-
оперативната организация
сама да предяви иск по граж-
данския ред.

Трябва да се извърши
преглед и анализ на осчето-
водените вземания от извър-
шени кражби на активи в ко-
оперативната организация.
Ако е изтекъл едногодишния
срок от възникването им, е
необходимо да се отправи
писмо до съответното район-
но управление на МВР, в ко-
ето е подаден заявителският
материал и да се изиска пот-
върждение - заловен ли е из-
вършителят или преписката
е прекратена.

След като приключи ин-
вентаризацията на разчети-
те /вземания и задължения/
е необходимо да се прецени
достоверно възможността
вземанията да бъдат събра-
ни и своевременното уреж-

П О К А Н А

Главна дирекция
"Финансов контрол"
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Още сме в началото  на
мандата на новите европей-
ски органи - Европейски пар-
ламент, Европейска комисия,
Европейски съвет. Пред
всички тях стоят сериозни
проблеми за разрешаване в
един бързо променящ се
свят. По какъв път ще тръг-
не Европейският съюз? Го-
тов ли е да отговори на пре-
дизвикателствата? Не е лес-
но да се предвиди и всяка
прогноза може да се окаже
погрешна.

Как се променя светът?
Има конкуренция на всички
против всички. Еднополюс-
ният модел отива в история-
та. Геополитически светът се
променя.  Оформя се свят с
три центъра - САЩ, Китай и
Русия. Глобализмът и неоли-
берализмът са в сериозна и
може би необратима криза.
Евроатлантизмът също се на-
мира в лошо здравословно
състояние. Особено след ка-
то Тръмп спечели изборите
и обяви нови приоритети в
политиката на САЩ. Каза, че
Америка трябва да върне от-
ново величието си, също, че

суверенитетът, патрио-
тизмът, националната
държава и национални-
те интереси
на САЩ са най-важни. Тръмп
е поклонник на двустранни-
те отношения и затова изле-
зе от редица споразумения.
Великобритания излезе от
ЕС и се предполага, че в бъ-
деще отношенията със САЩ
ще се задълбочат и съюзът
между тях може  да бъде се-
риозен конкурент на ЕС.
Вярно е, че Европа е свър-
зана дълбоко със САЩ. Не
само финансово-икономи-
чески, военнополитически,
но дори и етнически. Огром-
ни са колониите от герман-
ци, поляци, гърци, ирландци.
Все пак трябва да изтъкнем,
че невинаги интересите на
САЩ и Европа съвпадат. В
последно време има доста
различия и спорове. Доста-
тъчно е да споменем само
крамолата по отношение на
"Северен поток 2". Европа ня-
колко пъти заяви, че сама
трябва да определя своята
енергийна политика и неза-
висимост. Независимо от то-
ва САЩ наложиха санкции
на компаниите, които рабо-
тят за изграждането му. ЕС
се дистанцира от САЩ  по
отношение на Иран и няма
да въведе едностранни санк-
ции срещу иранската държа-
ва заради свалянето на ук-
раинския самолет. Франция,
Италия, Германия отказват
да излязат от ядреното спо-
разумение с Иран. ЕС отх-
върли и плана на Тръмп за
Близкия изток. Все още не
е ясно какви договорености
ще бъдат постигнати с Вели-

Åâðîïåéñêèÿò ñúþç - íà êðúñòîïúò
èëè â ïúò çàíèêúäå?

кобритания и как ще се от-
разят в бъдещата дейност на
ЕС. Още отсега е ясно, че
ще се отвори проблем в бю-
джета на Съюза. Сигурно ще
има и други предизвикател-
ства.

Санкциите на САЩ
и търговските войни
забавят икономическото
развитие на Европа.

Световната търговска ор-
ганизация също е в криза и
не работи. САЩ блокират
свободната търговия. Геоико-

След проведените избо-
ри за Европарламент дву-
партийната система вече не
съществува. За всяко реше-
ние ще бъдат необходими
компромиси. Това се видя и
при изборите за ръководни
органи на ЕС. Вече трудно
ще се правят договорки, как-
то беше между ЕНП е ПЕС.

Има един важен за
развитието на Европа
въпрос - единен ли е ЕС?

Ето какво казва проф.
Уфе Йостергард: "Как да

различия между отделните
държави в отношението към
НАТО, към Русия, към изг-
раждането на европейска
армия, различно е и отно-
шението към Европейския
зелен пакет. Както се виж-
да, различията в ЕС са голе-
ми и е много трудно да бъ-
дат прикрити. А това вещае
много проблеми за бъдеще-
то развитие на Европа.

Един от големите въпро-
си е може ли Европа да бъ-
де самостоятелна и суверен-
на, след като европейският
суверенитет беше похитен от

тър на външните работи Яцек
Чапутович не е съгласен с
мнението на Макрон и зая-
вява, че Русия е заплаха за
Европа. Така мислят и при-
балтийските държави.

Макрон е недоволен, че
Германия не отговаря на
предложението  му за
реформи в ЕС.

Той иска повече сувере-
нитет в Европа, включител-
но и в сферата на отбрана-
та. Не по-малко са и разли-
чията за разширението на
ЕС. Изпълнението на Евро-
пейския зелен пакет също
предизвиква противоречия.
Той е трудно изпълним по
много причини. Има много
държави, които ще се про-
тивопоставят, защото тряб-
ва да се затворят ТЕЦ-ове,
да се забрани използването
на въглища, дърва, дизел. За
някои европейски държави
това ще бъде катастрофа.
Между тях е и България. Не
са стихнали  пренията и по
мигрантския проблем, и
джендър идеологията.  Като
добавим икономическия
спад, кризата на либерална-
та демокрация, голямото со-
циално неравенство, силна-
та бюрократизирана систе-
ма, която е иззела властта
от политиците. Един пример
- САЩ вече сключиха тър-
говско споразумение с Ки-
тай и на този етап ще избег-
нат търговската война. А как
вървят преговорите  между
ЕС и Китай за инвестицион-
ното споразумение? Ето как-
во казва Сабине Веянд, ге-
нерален директор за търго-
вия на ЕС: "Все още не са
направени първите крачки за
сключване на цялостно ин-
вестиционно споразумение
между ЕС и Китай",  и доба-
вя, че преговорите се дви-
жат "със скоростта на ох-
люв". А това споразумение е
важно за ЕС, който търси
достъп до китайския пазар
за европейските инвестито-
ри и бизнес.

Не се ли крият част от
проблемите на Европа в то-
ва, че тя губи своята иден-
тичност, че се отказва от
християнските си ценности,
от вярата си, от културата
си. Губи ли Западната циви-
лизация своето място в ди-
намично променящия се
свят? Има ли Европа универ-
сални идеи, които да пред-
ложи на света, както Прос-
вещението или идеите на Ве-
ликата френска революция?
Защото без идеи няма раз-
витие.

В заключение - ЕС е изп-
равен пред необходимостта
от сериозни реформи и де-
бати за бъдещето, ако иска
да има тежест в световната
политика и икономика.

номическата тежест на ЕС
отслабва. През 1980 г. ЕС
произвежда 30% от светов-
ния БВП, а през 2019 година
- 16,05%. Азия измества Ев-
ропа като център на светов-
ното развитие. Европа е под-
ложена на натиск от неси-
гурността в света, от бързо
променящата се обстановка.
Няма глобални войни, но ло-
кални има непрекъснато -
Йемен, Сирия, Ирак, Либия,
Афганистан. ЕС се оказва не-
подготвен да се намеси, да
има решаваща роля в раз-
решаването на тези конфлик-
ти. Проведената в Берлин
среща по разрешаване на
либийската криза се оказа
неуспешна. Тежестта на Ев-
ропа в света намалява, кое-
то беше подчертано и на про-
ведената в Мюнхен конфе-
ренция по сигурността. Ве-
че се говори за "беззапад-
ност". Европа над 500 годи-
ни определяше развитието,
процесите в света, а сега ве-
че не е така. Френският пре-
зидент Макрон се пита. "Нас-
тъпва ли краят на западната
демокрация. И още: "Съвре-
менният капитализъм е дег-
радирал и полудял".  "Сама-
та демократична система е
деградирала." Това са все
оценки, но може ли да се
намери решение?

обединим Европа, като в бед-
ните държави минималната
заплата е по-малка отколко-
то детските в Дания? За как-
ва обединена Европа гово-
рим?" Можем ли да говорим
за обединена Европа, кога-
то има Европа на Шенген,
Европа на еврозоната, Ев-
ропа на НАТО, Европа на
Брюксел. Едни държави не
са членове на Шенгенвска-
та зона, други не са члено-
ве на Еврозоната, трети са
членове на НАТО, но не са
членове на ЕС. При това по-
ложение как  Европа ще на-
мери правилния път на раз-
витие?

Две концепции се борят
по какъв път да се развива
ЕС. Едната е за по-силна ин-
теграция, за консолидиране
на финансите, за единна вън-
шна политика, за европейс-
ка армия и др. Втората е за
Европа на националните дър-
жави, за по-голям суверени-
тет на отделните страни. Коя
от двете ще победи? Но има
и друг въпрос. Ще се разви-
ва ли Европа на две или по-
вече скорости? Ще се обра-
зува ли едно ядро от държа-
вите, членуващи в Еврозо-
ната, които ще се интегри-
рат по- тясно във всички об-
ласти, а другите ще бъдат в
периферията. Има големи

САЩ. Готово ли е това поко-
ление европейски политици
за независима политика, за
суверенни решения? Може
ли Европа да определи са-
мостоятелно зоните на сво-
ите интереси? Макрон иска
Европа да не бъде повече в
подчинено положение. Тя да
бъде субект, а не обект в све-
товната политика. Макрон
иска преосмисляне на отно-
шенията с Русия, защото без
нея е невъзможно да се пос-
трои новата архитектура за
безопасност в Европа. Мак-
рон разбира, че без Русия
Европа не може да реши
проблемите си както във во-
енно отношение, така и в об-
ластта на енергетиката. На
Мюнхенската конференция
по сигурността той каза, че
трябва "собствена европей-
ска стратегия" и "политиката
към Русия трябва да бъде ев-
ропейска политика. Тя не мо-
же да бъде само евро-атлан-
тическа."  Макрон е за ис-
тински Европейски съюз за
отбрана. Отговорът  на Ур-
сула фон дер Лайен - "НАТО
винаги ще бъде крайъгълен
камък на колективната отб-
рана на Европа."  НАТО или
европейска отбрана? В съ-
щото време няма единство
и по отношение политиката
към Русия. Полският минис- Николай ШОПОВ
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Áúëãàðñêàòà äúðæàâíà ãðàíèöà -
ñâåùåíà è íåïðèêîñíîâåíà!

Два месеца след като навърши достолепната 93-годишна възраст,
граничарят Найден Найденов прекрачи границата между нашия и отвъдния
свят.

Днес в рубриката "Бойна слава" решихме да представим част от
споделеното от него в книга шеста на издаваната от Издателска къща "Земя"
поредица "Българи завинаги".

Почивайте в мир, граничарю завинаги!

Ïîëêîâíèê
Íàéäåí Íàéäåíîâ:
Ñëóæáàòà â
Ãðàíè÷íè âîéñêè
ìå íàó÷è íà
ëþáîâ êúì
õîðàòà è
ïðîôåñèÿòà

Полковник Найден
Пенков Найденов е роден
на 12.09.1926 г. в село
Ломец, Троянска околия.

Прогимназия завършва
в родното си село, а гимна-
зия в Троян.

По време на Отечестве-
ната война е доброволец
във Военната гвардия в
Ловеч.

През 1947 и 1948 г. е
учител в Ломец.

На следващата година
завършва военен курс за
политически офицери в
Пловдив.

От 1949 г. до 1982 г.
служи на различни длъж-
ности в Гранични войски,
като последователно преми-
нава всички звания от
подпоручик до полковник.

Офицерската му служба
започва на южната грани-
ца - комендатурата в село
Рудозем, и завършва в
столицата - Управлението
на Гранични войски.

След пенсионирането си
и създаването на Съюза на
офицерите и сержантите от
запаса и резерва е постоя-
нен и активен член на
клуба (дружеството) на
ветераните граничари,
живеещи в София.

Носител на един орден,
десетина медала и много
други престижни отличия.

Аз не съм се родил в
"Майчин дом", а на колиба-
та. Това се е случило на 12
септември през далечната
1926 г. Тогава в землището
на село Ломец, Троянска
околия, на четири километ-
ра северно от селото - в
местността "Данчовица", ро-
дителите ми имали имот и
колиба.

Там майка ми Гена Най-
денова през деня е влачела
шума да подготвят листник
за добитъка през зимата.
През нощта ме е родила. А

по стихове на Ботев, Яворов,
Смирненски и Вапцаров. И
така поддържахме буден ду-
ха на младите ломчани и ця-
лото население на селото.
Ние всяка вечер се събирах-
ме и пеехме тези песни!

След 6. (сега 10.) клас в
гимназията през октомври
1944 г. станах доброволец
във Военната гвардия в Ло-
веч. Подготвяхме се за фрон-
та, за участие в боевете сре-
щу хитлерофашистите. Все-
ки ден - стрелби и тактика!
Там служих шест месеца - до
март 1945 г., и поради раз-
турване на гвардията се вър-
нах в гимназията и завър-
ших 12 клас.

По време на ученето в
гимназията бях избран за
секретар на РМС (Работни-
ческия младежки съюз). Две
години бях председател на
гимназиалното рибарско
сдружение в Троян - условно
рибарско сдружение, но
всъщност Организация за съ-
действие на отбраната - ОСО.

След гимназията бях
бригадир в младежка бри-
гада в село Видима. От 60-
70 бригадири двама излъ-
чиха за ударници. Единият
от тях бях аз.

На 20-годишна възраст,
през 1946 г. в село Ломец
бях приет за член на Бъл-
гарската комунистическа
партия (БКП), а в нейната
последователка - БСП, чле-
нувам и до днес.

През същата година бях
секретар на РМС в Ломец и
същевременно нещатен сът-
рудник на околийския коми-
тет на Съюза в Троян.

През 1947 г. бях избран
за секретар на БКП в Ло-
мец.

На село бях учител през
1947 и 1948 г. Много обичах
тази професия. И сега я оби-
чам. Когато дойде инспекто-
рът да ме проверява, ме оце-
ни на отличен - и в урока, и
в обществената дейност.

През 1949 г. бях извикан
за дослужване на войнишкия
си дълг във Военното окръ-
жие в Ловеч. По това време
бях и председател на ВНМО
(Военната народна младеж-
ка организация), както и на
ВООФ (Военната организа-
ция на Отечествения фронт)
в окръжието.

През същата година бях
изпратен на 4-месечен вое-
нен курс за политически офи-
цери в Пловдив. Това е пър-
вият курс за политработни-
ци във Въоръжените сили.

След завършването му ме
изпратиха на служба в Гра-
нични войски, където служих
на различни длъжности от
1949 до 1982 г.

Започнах офицерската си
граничарска служба като

на другия ден ме е задянала
и придружена от баща ми
Пенко Найденов, са отишли
пеша на село.

Там сме престояли една
седмица. И пак ме е задяна-
ла - отново се е запътила за
колибата. Защото работа я
чакала. Такъв е бил животът
по онова време.

За младия любознателен
читател, който по обективни
причини може би не е на-
пълно запознат с думата "ко-
либа", навярно ще бъде ин-
тересно да научи нейното
значение. Това е малка прос-

та къщичка, която е напра-
вена от пръти, вършини, шу-
ма и други подобни подръч-
ни "строителни" материали и
обикновено се намира извън
населеното място (в лозе,
градина и другаде).

Моите родители бяха при-
викнали с тежкия колибарс-
ки живот. А аз (както се виж-
да от случилото се в нашата
колиба през дванадесетото
септемврийско денонощие
преди 90 години) съм по рож-
дение колибарче. И не са-
мо, че не се срамувам от то-
зи факт, но го разказвам на
потомството с гордост...

Всъщност до 15-годишна
възраст аз бях свързан с моя
"майчин дом" - колибата, в
която съм се родил. Там бях
овчарче с баба ми Нана, ко-
ято ме научи на много тън-
кости при вършенето на мно-
гобройните и разнообразни
дейности по колибарския жи-
вот и овчарлъка.

Днес на "Данчовица" има
пирамида с пояснение, че
местността е на 900 метра
надморска височина.

Мама е дъщеря на Илия
и Елка. Дядовците и на два-
мата (Марин и Генчо) са уби-
ти от завоевателите по вре-
ме на турското робство за
оказана съпротива срещу ос-
манската власт. Марин и Ген-
чо са били будни българи,
борили се срещу безчинст-

вата на поробителите. Те са
моите прапрадядовци.

Родителите ми бяха чест-
ни и трудови хора, радетели
на ТКЗС (трудово коопера-
тивните земеделски стопан-
ства) и симпатизанти на ля-
вата комунистическа идея.

Имах по-голяма сестра
Нанка, родена през 1925 г. в
Ломец. Тя почина на 9-годиш-
на възраст от дифтерит в
болницата в Ловеч.

След нейната смърт на 29
декември 1935 г. се роди
брат ми Илия. Наборната си
военна служба той отслужи
като граничар в района на
село Копривлен, Гоцеделчев-
ско. След като се уволни
Илия завърши задочен курс
към Академията на МВР и за-
почна работа в Троянския
затвор, където служи до пен-
сионирането си. Беше ком-
сомолски и партиен секре-
тар. Почина на 60-годишна
възраст.

Аз учих и завърших про-
гимназия в Ломец, а гимна-
зия в Троян.

В началото на септември
1944 г. като младежи със
селския ми Драго Генчев пре-
писахме партизански песни
от Пенчо Иванов от съсед-
ното село Абланица, Ловеш-
ко. Тогава братът на Пенчо
беше политзатворник в Ло-
веч. Тези песни веднага раз-
пространихме и ги пеехме
всяка вечер с младежите
пред училището в село Ло-
мец, насядали върху дърве-
ни трупи.

Кой песни пеехме? "Земя-
та на Ботев и Левски отново
е робска земя" от Христо
Кърпачев, "Когато на Дунав
се мръкне", "Партизан се за
бой стяга", "Хей поле широ-
ко" и други. Пеехме и песни

1954 г. Старши лейтенант Найден
Найденов, офицер от политотдела
в управление "Гранични войски"

Около 1965 г. Полковник Найденов - третият от дясно наляво от първия ред, с колеги от управление "Пропаганда
и агитация" на Главното политическо управление на Министерството на народната отбрана
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Двадесетото
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„Кукове 2020“
се проведе
в Раковски.
В програмата
се представиха
26 състава с над
1200 участници
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След Априлското въста-
ние 1876 г. общественици,
дипломати, хора на изкуст-
вото от Европа надигат глас
за съдбата на страдащия
български народ. Руската
дипломация в Цариград, на-
чело с граф Н. Игнатиев ра-
боти активно и публично за
спасението на българите.
Царят Освободител на кре-
постните селяни и управля-
ващите кръгове на Русия се
мотивират за решителна ос-
вободителна мисия и Алек-
сандър II ще стане Цар Ос-
вободител и на българите.

Фалшификаторите на ис-
торията насаждат измисли-
цата, че Русия е имала за цел
чрез войната 1877/1878 г. да
завладее Босфора, а не да ос-
вободи България. Истина е,
че Русия можеше да предп-
риеме Освобождението на
България с решаването на
два проблема. 1. Гаранции,
че Великобритания няма да
се намесва на страната на
Турция, а руската армия ня-
ма да стига до Босфора. За-
това легендарният генерал
Скобелев е спрял военните
действия в Сан Стефано.
Преговорите е водил в Лон-
дон граф Игнатиев с минис-
тър-председателя на Англия
Биконсфийлд Дизраели.

2. Русия е трябвало да има
договор за преминаване на
войските през Румъния. То-
ва също е станало успешно.

Великият полемичен и ре-
лигиозен писател Ф. Досто-
евски ще се обърне към царя
на Великая Рус с призив да
не освобождава българите,
защото те няма да бъдат
признателни. Но когато виж-
да манифеста за освобожда-
ване на братския славянски
и православен народ, в кой-
то в името на Бога се обявя-
ва освободителна война, и че
хората масово, като братя, с
музика и песни се записват
доброволци, той сменя пози-
цията си и ги приветства.

В условията на ентусиа-
зъм и нравствен подем към
армията се отправят и семей-
ство Скобелеви - генерал
Дмитрий Иванович Скобе-
лев, съпругата му Олга Ни-
колаевна Скобелева и техния
син - генерал Михаил Д.
Скобелев. Те са наследници
на патриотичен и свободо-
любив род. Бащата на гене-
рал Дмитрий Ив. Скобелев -
Иван Никитич, е участвал ка-
то доброволец във войната с
Наполеон през 1812-1813 г.
за освобождение на европей-
ските народи. Прославил се
в епичните битки при Кулм,
Бородино, Аустерлиц, Лайп-
циг и Ватерло. Присвоено му
е звание генерал.

Синът му - генерал Дмит-
рий Иванович Скобелев
(1821-1879), участва в Рус-
ко-турската освободителна
война 1877-1878 г. като ко-
мандир на Кавказка дивизия.
Макар и на 56 години, той
се бие храбро при обсадата
на Плевен, при освобожде-
нието на Пловдив и Асенов-

Ðóñêîòî ñåìåéñòâî Ñêîáåëåâè -
îñâîáîäèòåëè íà Áúëãàðèÿ

град. След края на войната
умира в Москва на 27 де-
кември.

Внукът му, генерал трето
поколение - Михаил Дмит-
риевич Скобелев е командир
в легендарната пехота. Ро-
ден е в Петербург през 1843
г. Завършил е Академията на
Генералния щаб през 1868 г.,
бил е военен губернатор на
Ферганска област през 1876
г. включвайки се като добро-
волец във войната, команд-
ва сборна казашка бригада
към Дунавската армия. Изиг-
рава решаваща роля при вто-
рата атака в боевете за осво-
бождение на град Плевен, а
при третата - пробива от-
браната на турците. През ав-
густ е разработил успешен
план за атака и овладяване
на Ловеч. Уникално е зим-
ното преминаване на Цент-
рална Стара планина и учас-
тието в победоносната битка
при Шейново. През февруа-
ри 1878 г. войските му вли-
зат в градчето Сан Стефано.
Тук на 3 март отпразнували
победата.

Генерал М. Скобелев е
останал в паметта на бъл-
гарския народ като пълково-
деца, завоювал най-много
победи през Освободителна-
та война. С основание сред
войниците се носела слава-
та му: "Където е Скобелев,
там е победата!" В трудовете
на историците той е увеко-
вечен като Белия генерал,
защото е носел бяла унифор-

ма и яздел бял кон. Ако ко-
нят загинел, пак вземал бял.

Михаил Скобелев е нас-
ледил от майка си някои ка-
чества, определящи неговия
нравствен облик. Имал е
топло, другарско отношение
към бойците, вслушвал се в
тяхното мнение и препоръ-
ки. Това му позволявало да
въвежда новостите във во-
енното дело и да печели
обичта и уважението на хо-
рата.

С добротата и интелиген-
тността си, с  мъжеството и
героизма си той е известен
и много обичан от бълга-
рите. През 1882 г. генерал
М. Скобелев е в Париж и
страстно защитава балканс-
ките народи от агресивната
политика на Германия и Ав-

стро-Унгария, с което предиз-
виква дипломатически услож-
нения с тези страни и е от-
зован. Починал е в Москва
на 25 юли 1882 г. На негово
име у нас са кръстени ули-
ци, села, паркове и са изгра-
дени паметници.

Олга Николаевна Скобе-
лева (1823-1880) е майката
на генерал М. Скобелев. На
54-годишна възраст тя е доб-
роволка и ръководи руските
лазарети на войските през
войната. Проявява всеотдай-
ност в хуманната си работа
и обиква българите. Опис-
ват я като брюнетка, дребна
на ръст, с умно, енергично и
излъчващо доброта лице.

Рядко разумна и образована
жена.

Олга Скобелева ръководи
Балканския отдел на Руския
червен кръст. Грижи се за на-
биране помощи за пострада-
лите от войната. В Петербург
тя предложила създаването
на комитет за построяване на
величествения храм-памет-
ник до град Шипка, за уве-
ковечаване паметта на рус-
ките воини, загинали за сво-
бодата на българския народ
в големите сражения в ра-
йона на Шипка и Шейново.
Построяването му става за
няколко години.

Берлинският конгрес ос-
тавя зависима от Турция об-
ластта Източна Румелия. Ол-
га Скобелева напуска уюта
в Петербург и идва в Бъл-

гария, макар че е погребала
съвсем скоро своя съпруг. За-
нимава се с благотворител-
на дейност в Южна Бълга-
рия. Посещава София и дру-
ги градове, организира ко-
митети за подпомагане на
нуждаещите се. Изгражда
болници, сиропиталища и
женски дружества. В Плов-
див развива многостранна и
съдържателна благотвори-
телна дейност за местното
сиропиталище за българче-
та, чиито родители са заги-
нали във войната. С бла-
готворителна цел дарява 20
000 златни рупии. Проявя-
ва затрогваща отзивчивост
към страданията и нещасти-

ята на хората и готовност
да им се помогне. Графиня
Скобелева подготвила да от-
крие сиропиталища и в Ка-
занлък и  Сливен.

През юни 1880 г. Олга
Скобелева посетила Хасково,
Пазарджик, Карлово, Казан-
лък и Пловдив, където ока-
зала помощ на сираци и бол-
ни. На 6 юли тя отпътувала
с файтон от Пловдив за Чир-
пан, за да прегледа и подпо-
могне болниците. Носела в
себе си 18 000 златни рубли
за закупуване на турски чиф-
лик, където да построи моде-
рен приют за сираци. Земя-
та щяла да раздаде на бези-
мотни. В Пловдив и сега съ-
ществува детско общежитие
на името на Скобелева.

Поради топлото време с

файтона тръгнали по хлад-
ното, при свечеряване. Ос-
вен файтонджията я придру-
жавали: довереницата на име
Катерина и  адютантът Ива-
нов. На около 6 км от Плов-
див трима разбойници ги
посрещат и посичат. Остава
жив, но тежко ранен Иванов.
Той разказал за случилото се.
Така загива Олга Скобелева
на българска територия. Съв-
ременник пише за сина Ми-
хаил: "Смъртта на майка му
го порази. Той плака като дете
и целия ден не излезе от сво-
ята палатка." На лобното
място на Олга има скромен
паметник. Върху него - стих
от Иван Вазов.

С цел висока, красна,
при нас дойде ти,
но ръка ужасна
твойте дни скрати
Святице! Прости!
Нашето поколение, от

детска възраст още деди и
баби ни учеха да помним
и обичаме нашите възрож-
денци и освободители; раз-
казваха ни спомени и пре-
дания за генерал Скобелев,
генерал Гурко... На седен-
ки пееха народни песни и
произведенията на Чинту-
лов, Раковски и Ботев. Уче-
ха ни да уважаваме памет-
та за миналото, гробовете,
паметниците.Тези морални
императиви са необходими
и сега!

Олга
Скобелева

Ген. Скобелев

Доц. д.ф.н.
Гено МАТЕЕВ
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На 27 декември 1872 г. Васил
Левски е заловен от турската
полиция до Къкринското ханче
край Ловеч. До последно османци-
те не знаели кого са заловили и
Левски бил откаран в Търново, за
да бъде разпознат.

Чак там станало ясно кой е той.
Впоследствие е бил отведен в
София, където бил предаден на съд.

В София Левски е изкарван на
разпит шест пъти. Първият разпит
е проведен на 4 януари 1873 г. от
комисия начело с Али Саиб паша.

Пред съдиите Апостола прехвър-
ля цялата вина за дейността на
Вътрешната революционна органи-
зация върху себе си и предотвратя-
ва задържането на други нейни
дейци. По време на разпитите се
провеждат много очни ставки на
Левски с дейци от организацията,
които потвърждават неговата роля
в нея.

Клетвата, на която Левски  не
изменя: "Заклевам се в Евангелие-
то, в честта си и в отечеството си,
пред Бога и пред честното събра-
ние на съзаклятието, че от всичко,
което ми се яви, няма да кажа и
открия никому нищо до смърт и до
гроб.

Заклевам се и обещавам, че
полагам за святата тази цел живот
и имот.

Заклевам се и обещавам безус-
ловна покорност на законите и на
заповедта на съзаклятния Таен
централен български революционен
комитет да пазя мълчание и тай-
ност на делата.А в противен
случай, ако бъда предател или
престъпник, съгласявам се да бъда
прободен от оръжието на това
съзаклятие, което има длъжност да
ме брани, а и право - да ме съди.

Заклех се!"
По време на разпитите са

проведени много очни ставки със
заловени комитетски дейци, които,
общо взето, уличават Апостола и
разкриват ролята му в организаци-
ята.

Левски е притиснат. Опитват се
да го принудят да разкрие всичко,
което знае за дейността на тайна-
та организация, която е създал.
Ив. Хаджипенчович разказва за
поведението на Левски пред съда.
Едва стоял на краката си, но
отговарял смело и дори не поглеж-
дал Д. Общи, който изповядвал
всичко, но Левски запазил самооб-
ладание. Като го запитвали за
съучастниците му, натъртено
казвал: "Те са милиони, целият
български народ!"

Левски не назовава нито
едно име на действащ
комитетски деец,
не предава никаква
организационна тайна.

Никой не е съден или убит
заради неговите показания. Апос-
тола е спазвал принципна позиция
при разпитите, отговарял е лако-
нично - "не знам", "не познавам",
"не ми е известно". Не е издал
нито едно име и успешно е попре-
чил на опитите за разкриване и
разбиване на създадените от него
тайни революционни комитети. На стр. 12

Да бъдем равни с другите
европейски народи,
зависи от нашите
собствени задружни
сили, написа някога
Апостола на свободата
Васил Левски

В централното крило на Нацио-
налната художествена галерия,
пред огромен фотореалистичен
портрет на Апостола и върху маса,
покрита със знамето на Райна
Княгиня, актьорите Васил Михай-
лов, Богдан Глишев, Иван Несто-
ров и Борис Луканов влизат в
ролята на комисията, разпитвала
Васил Иванов Кунчев в злокобната
1873 година.

Веселин Плачков, станал извес-
тен с образа на "Дякон Левский"
влиза в ролята за 30-минутна
театрална възстановка, озаглавена
"Разпитът на Левски пред съда".

 Епицентър.бг представя част
от протоколите на разпитите,
върху които е базирана театрал-
ната постановка.

СЪДЕБНО-СЛЕДСТВЕН РАЗ-
ПИТ НА ГЛАВАТАРЯ НА БУНТОВ-
НИЧЕСКИЯ КОМИТЕТ ВАСИЛ
ДЯКОН ЛЕВСКИ И НА ДВАМАТА
МУ ДРУГАРИ, ИЗВЪРШЕН ОТ
НАРОЧНАТА КОМИСИЯ

25 зилкаде [12] 89
[13 януари 1873] година
[1] Разпит на Васила

5 януари 1873
- Как е името на баща ти,

откъде си, какво е занятието ти,
на колко си години?

- Васил, на баща ми - Иван, от
Карлово съм [и] съм на двадесет и
шест-двадесет и седем години,
занятието ми е да облекчавам
положението на българите и
обикалях, за да им давам упова-
ние.

- Кога излезе от родното си
място Карлово и къде ходи?

- Излязох преди седем години,
отидох в Сърбия и обикалях из
Влашко.

- С какво се занимаваше в
Сърбия и Влашко?

- В Сърбия ходих да се уча в
училище, а от Сърбия ме извикаха
в бунтовническия комитет във
Влашко.

- Викаха те в бунтовническия
комитет за каква служба?

- Възложиха ми да обнадеждя-
вам цяла България.

- В какво се състои това твое
обнадеждяване и как щеше да го
извършваш?

- Данъци много, а нямаш
спокойствие. [Ето], за това щях да
ги обнадеждявам.

- Къде ходи с тая цел и какво

правеше из местата, където ходеше?
- Ходих в Свищов, Ловеч,

Търново и Пловдив, защото
Сърбия, Влашко, Черна гора и
Гърция са готови да заграбят
България, затова, за да не дадем
земята си. Обикалях [и] в местата,
дето ходех, оставях книжа; три
пъти идвах [и] в София.

- Какво пишеше в дадените ти
от комитета предписания и в
разпространяваните от тебе
книжа?

- Дадените от комитета книжа
бяха запечатани, какво пишеше в
тях - не зная.

- Ти каза вече, че са те извика-
ли в комитета, за да изпълняваш
тая служба. Най-напред къде
отиде, как обикаляше казаните от
теб места, какво правеше [там] и
как намираше хората?

- [След] като ме упълномощи-
ха от комисията във Влашко, аз
отидох най-напред в Свищов.
Пристигнах вечерта, сутринта
влязох в кафенето, но комитетс-
ките хора не познавах. Те обаче
ме знаяха. Когато излязох от
кафенето, те изпратиха след мене
човек. В ръцете на тоя [човек]
имаше някакъв знак; знака аз
познавах. Когато излизах на
края на селото, показваха ми
знака. Щом виждах тоя знак,
предавах дадените от комисията
предписания. Те [ги] отваряха и
[ги] прочитаха. Предписанията
оставих най-напред в Свищов,
обаче от кои [се четяха] - имена-
та им не зная. Дигнах се от
Свищов и отидох в Ловеч. Оти-
дох в хана на дядо Станчо. Както
[и] преди казах, излязох на края
на града, излезе един със знак в
ръката, аз му дадох предписания-
та, обаче как е името му - не
зная и не го познавам. Оттам
заминах за Търново и после за
Пловдив. Наставленията преда-
дох както по-преди.

- Как ти посочваха тия знаци?
- Когато ме виждаха, подсвир-

ваха и размахваха намиращия се
в ръката знак. Аз разбирах и
предавах наставленията.
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Oт стр. 11

На стр. 13

……
- Колко време обикаля?
- С тая година обикалям три

години.
- Къде е постоянното ти место-

жителство?
- Никъде не живеех постоянно.
……
- Нямаше ли приятели в места-

та, където обикаляше, и не се ли
виждаше с някого?

- Не се срещах с никого, защо-
то те не ми се изказваха.

- Много хора те познават и са
се срещали с тебе, защо не ги
изкажеш?

- Никого не познавам.
……
- Ако дойдат тука хората от

селата, които сте обикаляли
заедно, и ти кажат в лицето, че
сте правили комитетски събрания,
какво ще речеш?

- Във всяко село има комитетс-
ки човек, но тях аз никак не
познавах [поради това], че според
намиращите се у мене наставле-
ния, аз не [трябва] да ги позна-
вам.

......
Нов разпит на
Васил Дякон Левски

6 януари 1873
- Ти не виждаше ли, не позна-

ваше ли комитетските хора?
- Според изискванията на

устава, не ми беше работа да ги
познавам.

- Сега ли не искаш да ги позна-
ваш, като вадиш [за пример]
устава, или и преди не си ги
познавал?

- Не ги познавам и тогава не
ги познавах.

- И куриерите ли не познава-
ше?

- Те бяха техни [на комитетите]
хора, и тях не познавам.

- Къде предаваше писмата или
имаше пощенска кутия, подобно
на държавната поща?

- Когато приготвях осем-десет
писма и исках да изпратя някъде
някое писмо, аз излизах на края
на града, уговаряхме чрез знак с
дошлия човек, той вземаше писма-
та [и] къде го носеше - той знае.

......
- Докъде се простираха грани-

ците на твоята дейност?
- Свищов, Ловеч, Търново,

Пловдив - комитетите в тия четири
града.

- Как се казват [там] кафе-
джиите?

- Имената им не зная.

- Има ли в Пловдив такова
кафене и как е името на кафе-
джията?

- В Пловдив има кафене в хана
Ики капу, кафеджията е мюсюлма-
нин, името му не зная.

……
- Когато отиваше в Пловдив,

не се ли отбиваше в селата?
- Минавах през селата, [но] да

ги питам за нещо - не ми влиза в
работата.

- Не познаваш ли никого в
село Царацово?

- Понеже минавах рядко в
Пловдив, не си спомням, защото
нощувах малко в пловдивските
села.

- В Царацово не си ли оставал
в къщата на Божил арабаджията?

- Не си спомням.
- Когато отиде в Пловдив, не

доведе ли от Извор и Тетевен
някого?

- Не зная.
……
Нови въпроси към Дякона
......
[9] - Между книжата ти е и

тескерето, извадено на името на
Дидьо Пеев, [и то] е в ръцете ни,
няма смисъл да отричаш!

- Истината в случая е тая: за
да отида от Извор в Пловдив, аз
поисках един човек, изпратиха ми
Дидьо Пеев, отидохме заедно.

- Защо отрече преди малко?
- На мене се откриваха много

хора, обаче не са работили, как да
ги изгоря?

- Ти кажи хората, които рабо-
теха. Да започнем най-напред от
Свищов. Разкажи: с кого работе-
ше в Свищов?

- В Свищов не останах в
ничия къща, защото изгубих
бележката, на която беше написа-
но името на кореспондента в
Свищовския комитет [и] не можах
да се срещна лично [с него]. И в
Свищов сигурно не е имало
никой, [който] да се занимава с
тая работа.

- Кои бяха в Ловеч?
- Познавам Ваньо терзията. В

къщата на Ваньо идваха трима
шивачи и може би познавам
лицата [им], но имената им не
зная.

......
- За толкова време, разбира се,

ти си научил кой е търновският
кореспондент, ние искаме него, а
не те питаме и не търсиме ония,
които не влизат в комитета.

- Понеже в Търново не приеха
да влязат в тая работа и не искаха
да се срещнат [с мене], не можах
да се запозная с никого.

- Кого познаваш в Пловдив?
- В Пловдив има един лекар,

изпратих му писмо, но той не го
приел.

- Абе, човече, ние не те питаме
за ония, които не са приели, а за
ония, които са приели, сега това
питаме, кажи ги!

- Имаше няколко момчета, но
имената им не зная.

……
[10] Нов разпит на
Васил Дякон Левски

7 януари 1873
- Мехмед Дервишоглу Кърджа-

лъ е име на кой комитет?
- Трябва да е името на Тетевен-

ския комитет.
- Кой беше председателят или

първият за града Тетевен, позна-
ваш ли го лично?

- Наредено беше личностите
[скрити зад] тия имена да не се
познават, председателството и
другите длъжности се разпределяха
между тях. Аз не можех да се
бъркам в определянето на длъж-
ностите, отнасящи се до делото.

- Не знаеш ли имената на
хората, които си виждал?

- Ако ги видя лично, може би
зная имената им, но не си ги
спомням.

……
- Абе, Левски, разбира се, ти

познаваш комитетските хора, но
продължаваш да отричаш. Ти видя
вече: искаш ли да доведем насре-
ща ти сто и петдесет души, за да
ти кажат [същото]?

- Аз се срещам с много хора.
Туй като не зная кой е влизал в
комитета и кой не, имена не мога
да кажа. Ако ги видя лично,
познавам ги, [но] не мога да зная
имената.

......
- Кой е комитетът Хасан

Касъм и кои познаваш от тях?
- Име е на един комитет, не си

спомням. У мене имаше един
тефтер, в него беше записано, и
тоя тефтер остана в Ловеч.

……
Нов разпит на
Васил Дякон Левски

8 януари 1873
- През времето, когато беше в

Ловеч, с кои прави комитетско
събрание?

- Аз преди казах, [че] освен
Ваньо терзията, който сега се
намира във Влашко, никого не
познавам.

- След като Ваньо замина за
Влашко, в чия къща нощуваше ти,
колчем ходеше в Ловеч, и къде
свикваше събрание?

- След заминаването на Ваньо
Ловчанският комитет се разтури.

……
Нов разпит на
Васил Дякон Левски

9 януари 1873
- Кажи какво беше съдържани-

ето на раздадените от тебе пред-
писания на Ловчанския, Видрарс-
кия, Тетевенския и други комите-
ти?

- Колко оръжие, колко мюсюл-
мани, [18] колко християни, колко
животни, колко зърнени храни,
колко постъпили в комитета хора
има в селските комитети, влизащи
в находящия се на всяко място
Централен комитет и дали е време
[за въстание]. Статистическите
сведения ще се прегледат и преце-
нят от Букурещкия комитет. [Ще-
ше] да се предложи веднъж на
мюсюлманите [да подкрепят
българите], приемат ли, нищо не
ще им се случи, не приемат ли, ще
се въстане и срещу тях. Щеше да
се изготви друг правилник, който
да обезсили първия и да определи
начина как да стане, и ще се
вдигне бунтът. Докато не се даде



приложение
ПАТРИОТ

ЗЕМЯ 25 ФЕВРУАРИ 2020

ВТОРНИК

Oт стр. 12

13. ÏÀÌÅÒ

някому специална заповед да има
право да кореспондира с други
народи, това право остава на
Централния комитет. Заповедта за
започване на бунта щеше да се
приведе в изпълнение, когато
Централният комитет намереше
времето за подходящо.

……
- На Васила от Гложене по

едно време били дадени предписа-
ния и той бил изпратен в Тракия,
придружен от Сава Младенов.
Кажи какви бяха тия писма и кои
бяха хората, от които се изпраща-
ха?

- В началото, откривайки на
някои хора от Тракия комитетския
въпрос, аз забелязах в тях пред-
разположеност [към комитета].
Писах в Букурещ, а и те писали
много пъти. Аз дадох инструкции-
те на Сава Младенов и Васил от
Гложене да ги занесат в Ловеч и
ги предадат по принадлежност.
Някои от тях не приели, а някои
дори скъсали, а може би са приели
една малка част [от тях]. На всеки
случай, желаният резултат не можа
да се получи. Нашите българи
желаят свободата, но я приемат,
ако им се поднесе в къщите на
тепсия.

- През [време на] тая си
обиколка как намери настроение-
то на народа и по какъв начин се
приближи до всекиго?

- Начетените българи, които
очакваха напредъка чрез просвета-
та, намираха за опасно и неумест-
но искането на права с оръжие. Те
бяха на мнение, че вместо да се
прави това, напредъкът и просве-
тата, [както] и тия работи, да се
уредят чрез държавата, помощта
на чужди народи да се избегне. По
такъв начин те се държаха настра-
на от нашите комитетски работи.
Обаче селяните, които са залагали
тапиите си за сто гроша, които
след няколко години ставаха
хиляда [бяха на друго мнение].
Десетте кола сено, чрез услугата
на мухтарите са били записвани
от юшурджиите - петнадесет,
десетте овце се записваха от
бегликчиите - петнадесет. Тия
селяни в такова тежко положение,
когато им се говореше за какъвто
и да е бунт, с надежда че ще се
отърват от това зло, идваха накъ-
дето ги теглехме. Това са моите
впечатления.

......
- Освен писмата и книжата с

твой подпис, които се намират в
наши ръце, има ли и други книжа,
и ако има - къде са?

- Освен книжата, които се
намират в ръцете ви, други няма,
защото извършваните тук работи
аз изпращах отсреща за сведение.

……
ШИФРОВАНА ТЕЛЕГРАМА
ОТ АЛИ САИБ ПАША В СО-

ФИЯ
14 януари 1873

Арестуваният напоследък в
Ловеч шеф и организатор на
бунта Васил Дякон Левски е
подстрекавал поданиците на
султана към въоръжено въстание
срещу държавата, бил председател
и подбудител на станалите бунто-
ве, произнасяните от него речи и
разпространяваните от същия
печатни издания се разразиха в
акции.

……
[1] ПРЕПИС ОТ ПРОТОКОЛА
НА КОМИСИЯТА
Когато завършиха разпитите на

лицата, за наказанието на които се
донесе с предишните протоколи,
установи се, че именуемият Дякон
Васил Левски е натоварен от
страна на комитета във Влашко да
подбужда и бунтува България. Той

се очертава като компетентна и
централна личност, която е подбуж-
дала населението да образува
комитети, които да се готвят да
въстанат с оръжие в ръка против
Османската държава. Той е разши-
рявал кръга на бунтовническата
дейност и на всякакви други дейст-
вия и е бил председател на всички
комитетски организации. Понеже е
бил твърде хитър и лукав, а същев-
ременно известен по своята храб-
рост, когато се разтуриха комитетс-
ките гнезда, той не можа да бъде
заловен. След като обаче неговият
портрет се разпрати и неговото
преследване и търсене не спря,
най-сетне чрез усърдието и посред-
ничеството на ловчанския кайма-
кам, той биде настигнат в село
Къкрина, Ловчанско, нападнат и
заловен, след което беше докаран в
София и подложен на подробно и
всестранно разследване. В първия
и втория си разпит той заяви, че е
роден в Карлово, син е на Ивана,
че от седем години насам се учил в
сръбски училища, че е бил в
Букурещ като деец в организацията
на изпращаните досега отсам
разбойници, че е бил във връзка с
войводата на име Хаджи Димитър
и с други войводи, и понеже не
одобрил метода им на действие и
работите им тогава, върнал се в
Сърбия и постъпил във военното
училище. За сегашната си бунтов-
ническа дейност бил повикан в
Букурещ от търговеца Ценович,
дето се представил пред комитета,
свикан в Букурещ, с открито лице,
докато другите присъствуващи от
рани места били с маскирани лица,
за да не се познават едни други.

……
Също така на очната ставка с

повикания даскал Иван, той каза,
че първи път той [Левски] дошъл
в училището и съставил комитета,
а Марко Йончев [каза], че Левски
им е чел вестник, и преди да бъдат
поканени в комитета, той не е
познавал дори думата комитет.
Хаджи Ивановите синове съобщи-
ха, че Дяконът е отишъл в техния
хан и свикал събрание. След като
всички тия негови деяния бяха
изложени и като разбра, че не
може да казва: "Аз не мога да
зная техните имена?" и че му е
невъзможно да крие самата исти-
на, той заяви съвсем открито, че
не иска да съобщи имената на
хората, които не бяха заловени.

……
В шестия си разпит, спомена-

тият [Левски], след като разправи

постановленията на комитетския
устав, съобщи, че е установил,
какво местата, които е обиколил,
след като бил разпратил там
писма чрез Васил гложенеца и
Сава Младенов, са годни за бунт,
което [нещо] донесъл на Букурещ-
кия комитет; че тия писма, които
той изпращал за проверка, били
еднакви с ония на Букурещкия
комитет, че през време на своите
обиколки установил, какво мне-
нието на населението било
различно, а именно: просветени-
те люде и търговското съсловие
са протестирали и били против
извоюването на права чрез
оръжие, а само селяните, които
са били донейде тормозени,
отивали към страната, която ги
привличала; че българите в
Одеса, както е било и по-рано,
изпращали тука хайдути с цел да
смущават спокойствието на
страната. Той иска в тоя смисъл
именно да засегне политическата
страна на въпроса.

Въз основа на тия подробнос-
ти и на неговите резюмирани
признания, както и писмените и
устни показания на заловените,
установи се, че споменатият
Дякон Левски е влязъл в Бълга-
рия с бунтовнически намерения,
като е подбуждал населението да
въстане с оръжие против Османс-
ката държава за придобиване на
права, че под негово лично
главатарство за бунтуване заедно
с някакви други разбойници, той
освен дето е предприел разни
бунтовнически деяния, но е
изпълнявал точно възложената му
дейност, като е държал пред
селяните, събрани в селските
училища, речи, издавал е печатни
брошури, под название комитетс-
ки устави, и е подбуждал населе-
нието към въстание. Като послед-
ствие от това подбудителство и
насърчаване, образували са се
някакви бунтовнически комитети
и куриерски служби и са се съби-
рали много парични помощи под
предлог да се купува оръжие.

……
От заловената негова кореспон-

денция се установява положител-
но, че той е кореспондирал относ-
но бунта с някои бунтовници и
разбойници в Сърбия и Влашко,
че споменатият Дякон Левски е
източникът и инициаторът на
замисления бунт.

……
Понеже всичко гореизложено е

установено с положителност, то на

основание изричното повеление
на чл. 55, ал. 1, чл. чл. 56, 66 и
ал. 2 на чл. 174, реши се: споме-
натият Дякон Левски да бъде
осъден на смърт чрез обесване.

27 зилкаде [12]89 или
14 януари [12]88 [1873] година.
 ----------------------------
Левски имаше десетки прияте-

ли турци. Лодкарят, който го
пренася през Дунав е турчин.
Мнозина турци - карловчани го
укриват и след Освобождението
получават поборническа пенсия
за това... При една засада, Левски
сякаш изведнъж потъва в земята.
Съседката баба Мюнире, която
знае на какъв човек дава подслон
и какъв риск поема, му отваря
вратата на една от одаите в дома
си... Тя самата си сваля яшмика и
се изправя срещу заптиетата.
Видели жена без яшмик те бързо
се връщат...

Любен Дойчев. Сподвижнички
на Апостола, София, 1984 стр. 998

Из писмата на Левски
Да бъдем равни с другите

европейски народи, зависи от
нашите собствени задружни сили.

Из писмо на Васил Левски до
нови членове на революционната
организация,

19 февруари 1872
...днес всеки притеснен и

потъпкан, всеки, комуто робските
синджири тежат на врата и който
носи жалостното и срамното име
роб, напънал е всичките си сили -
и нравствени и физически, и
търси случай да отърси от себе си
по какъвто начин и да било
робското  тегло, да разкъса вери-
гите робски и да отстрани от себе
си далече  името роб. Иска свобод-
но да живее и да се наслаждава с
природата Божия, иска да бъде
човек...

 Писмо от В. Левски до богат
български емигрант (Евлоги
Георгиев в Галац  или
Николай Тошкович  в Одеса),
6 октомври 1871.
 ...Ний българите от отдавна

се напъваме с всичката си сила
да викаме към човечеството и
свободата. Всекидневните ни
убийства, потурчванията на
невръстните ни грабнати деца от
турчина, обезчестяването на
девойките ни и на жените ни
(в)се от турчина, всекидневното
оплакване е било с кървави сълзи
пред европейските консули. На
нашия предрезнал глас никакъв
отзив отникъде за помощ, а
напротив: стават учители против
нас. Тогава де остава тяхното
образование и човечество?

А и се тъй ли ще им плачем и
да се надяваме на техните лъжи.
Не, наместо сълзи, сега леем
куршуми, надеждата ни е на
Правосъдния и нашите мишци...

Из писмо на Васил Левски до
Евлоги и Христо Георгиеви,
изпратено и като дописка до
Любен Каравелов в Букурещ, 6
октомври 1871. НБКМ-БИА, Ф. 85

Смъртната присъда е издадена
на 14 януари, потвърдена е седми-
ца след това - на 21 януари 1873 г.

60 подсъдими са осъдени на
затвор и заточение и двама са
обесени - Димитър Общи и Васил
Левски.

"Каквото съм правил, в полза
народу е" - казва Левски в изпо-
ведта си пред архиерейския намес-
тник на София отец Тодор Митов
в последните мигове преди да
тръгне към бесилото.

 На 18 февруари 1873 г. присъ-
дата е изпълнена в околностите на
София. Мястото на обесването на
Васил Левски се намира в центъра
на днешна София, където е издиг-
нат негов паметник.

От "Епицентър"



приложение

ПАТРИОТ

ЗЕМЯ 25 ФЕВРУАРИ 2020

ВТОРНИК
14. ÇÀ ÌÍÎÃÎ ÃÎÄÈÍÈ

Ñòåôàí Äèîìîâ: Êîëêîòî ïîâå÷å ïúòóâàì, ðàçáèðàì,
÷å íàé-ïðåêðàñíîòî ìÿñòî â ñâåòà å ìîÿòà Áúëãàðèÿ

Първото нещо, което бих нап-
равил, ако имах магическа пръч-
ка, е да променя мисленето на
хората. Да ги накарам да бъдат
по-малко хленчещи, повече съ-
зидателни, с повече любов и доб-
рота в сърцата. Това каза в ин-
тервю за БТА композиторът Сте-
фан Диомов, който отпразнува
75-годишния си юбилей.

За себе си музикантът спо-
деля, че е непоправим мелодик
и иска песните му да докосват
сърцето. Иначе трудът ми би бил
безсмислен, допълва той. "Пес-
ните са част от моята същност.
Те са нещото, което осмисля жи-
вота ми", заявява композиторът.

Попитан какво най-много оби-
ча в живота, Стефан Диомов от-
говаря: "Обичам покоя след шум-
ния концерт, обичам да съм с
приятелите си, обичам да пъту-
вам по света и после да разказ-
вам".

Творецът планира да избере
най-добрите от стотиците песни,
които е създал, и да ги издаде в
троен албум. Проектира неговото
представяне да бъде на коледния
му концерт в град Бургас. "Ще се
опитам да превърна събитието в
празник, на който ще поканя
всичките си изпълнители. Тогава
и ще почерпя за моята 75-го-
дишнина", казва Стефан Диомов.

- Г-н Диомов, навършихте
75 години - как ги усещате?

- С недоверие към акта си
за раждане?! Шега, разбира се!
Истината е, че ставам все по-
чувствителен. Филми, песни, пи-
еси лесно могат да ме разпла-
чат. Да, чувствам годините, но
не се предавам - все още съм
на сцената и все още обмислям
идеи за нови песни.

- На колко периода и как-
ви бихте ги разбили тези 75
лета?

- В началото бяха първите
романтични години на "Тоника".
След тях - "Тоника СВ", "Горещ
пясък", "Фамилия Тоника", Тони
Димитрова, възстановяването на
конкурса "Бургас и морето", за
да се стигне до днес - работата
ми с "5-те сезона".

- Бихте ли променил нещо
в живота си, ако можехме да
върнем машината на времето?

- О, да! Бих променил много
неща, но не и стилистиката си.
Аз съм непоправим мелодик и ис-
кам песните ми да докосват сър-
цето. Иначе трудът ми би бил без-
смислен.

- Съжалявате ли за нещо?
- Да, съжалявам за неосъ-

ществените си музикални про-
екти, за приятелите, които вече
ги няма, и за още много неща.

- Какво не понасяте в този
живот?

- Не понасям насилието във
всичките му форми.

- Какво най-много обичате
в живота?

- Обичам покоя след шумния
концерт, обичам да съм с прия-
телите си, обичам да пътувам по
света и после да разказвам.

- Най-шантавият момент от
вашето детство?

- Много са. Но никога няма да
забравя една ваканция, когато, за
да изкарам някой лев, работих в
Бургаските солници. Каторжна, не-

Композиторът и „баща“ на знаменитата музикална
група „Тоника СВ“ навърши 75 години

посилна работа. Лопатата, пълна
със сол, беше по-тежка от самия
мен. И друг случай. В единадесети
клас ми намалиха поведението в
училище, защото ме хванаха да
свиря в ресторант.

- Най-силната ви любов за
тези 75 години?

- Музиката и пак музиката!!!
- Най-голямата несправед-

ливост?
- Ние - авторите на песни,

винаги оставаме зад кадър. Чес-
то ще чуете: "песента на Лили
Иванова" или на който и да е
друг изпълнител, но много рядко
се споменават авторите.

- Най-добрите ви приятели?
- Тези, с които израснахме

заедно, с които обичахме едни и
същи песни и изпълнители, с ко-
ито преживявахме провали и по-
беди. Но за съжаление, те, ис-
тинските приятели, стават все
по-малко.

- Какво ще кажете на враго-
вете ви?

- Не ме интересуват, но бих
им пожелал здраве!

- Хрумвало ли ви е да про-
мените света?

- Де да можех! Първото не-
що, което бих направил, ако имах
магическа пръчка, е да променя
мисленето на хората. Да ги на-
карам да бъдат по-малко хлен-
чещи, повече съзидателни, с по-
вече любов и доброта в сърцата.

- Доволен ли сте от себе
си? От постигнатото?

- И да, и не. Със сигурност
имах късмет, попадах в точното
време на точните хора. Песните
ми направиха популярни няколко
състава, но едва ли всичко се
случи както трябва. Затова често
си мисля, че можеше и по-добре!

- Кое ви крепи в този жи-
вот?

- Пълните зали на моите
концерти.Това е невероятно! Не-
описуем е възторгът от мига, в
който публиката запява песните
ми с пълен глас.

- Вярвате ли в музата? Тя
водеща ли е при вас? Всъщ-
ност кога творите?

- Да, вярвам. Тя ме навестя-
ва в най-неочаквани моменти. Ся-
каш получавам телеграма сви-
ше. Но това се случва много ряд-
ко, може би защото тя, Музата,
е много своенравна и е голяма
скъперница. Никога не идва на
помощ, когато я повикаш.

- От всичките ви хитове кой
ви е любим и защо?

- Винаги се случва така, че
най-много обичам най-новата си
песен. Само за нея мисля - как
да я усъвършенствам, как да я

направя по-добра. После се опит-
вам да я забравя, за да започна
на чисто нов проект. И всичко
се повтаря отначало.

- Поддържате ли връзка с
"чадата" ви от "Тоника"? Всички
конфликти в миналото ли ос-
танаха?

- Да, чуваме се често! Пра-

- Бих побегнал към много мес-
та, но при условието, че ще се
върна. Защото колкото повече
пътувам, толкова повече разби-
рам, че за мен най-прекрасното
място в света е моята България!

- Г-н Диомов, миналата го-
дина медиите обърнаха голямо
внимание на вашето африканс-
ко пътешествие в Кения. Защо
избрахте точно Кения? Защо не
Судан или Етиопия, Чад или
Занзибар?

- Бил съм и в няколко други
африкански страни, но този път
избрах Кения заради неповтори-
мите резервати и организираните
там фотосафарита. Неслучайно
един от тези резервати - Амбосе-
ли, е бил любим на Хемингуей.

- Подредихте дори излож-
ба "В прегръдката на Кения",
създадохте документален
филм. Вдъхновява ли ви му-
зиката на различните страни,
които в последно време посе-
тихте?

- Това беше петата ми из-
ложба. В Морската градина на
Бургас от няколко години пред-
ставям на публиката фотоси на
най-великите водопади в света
(Виктория, Игуасу, Ниагара), Гранд
каньон (САЩ), Мачу Пикчу (Пе-
ру), норвежките фиорди и още
десетки световни пейзажи. Нав-
сякъде ме следваше музиката
на света - уникална и вдъхно-
вяваща. А колкото до африкан-
ската музика - тя не прави из-
ключение. Слушайки я, аз ви-
наги се връщам там, сред дива-
та природа на безкрайната са-
вана.

- С какво най-много ви впе-
чатлиха Черният континент и не-
говите обитатели?

- Впечатли ме природата, но
най-вече хората. Те са много бед-
ни, но винаги усмихнати. Посре-
щат те и те изпращат с един зна-
менит израз: "Джъмбо, джъмбо,
хакуна матата!", което означава
"Здравей, здравей, няма пробле-
ми!". Колко бих искал и в Бълга-
рия да се поздравяваме така!

- Над какво работите в мо-
мента? Ще ни зарадвате ли с
нова хубава музика?

- Създадох стотици песни, но
искам да избера най-добрите и
да ги издам в троен албум. Про-
ектирам неговото представяне да
бъде на коледния ми концерт в
Бургас. Ще се опитам да пре-
върна събитието в празник, на
който ще поканя всичките си
изпълнители. Тогава и ще по-
черпя за моята 75-годишнина.

- Какво си пожелавате?
- Здраве и добри песни! И да

не забравяме да си казваме с
усмивка: "хакуна матата" (няма
проблеми)!

вим и съвместни концерти. И
неслучайно името на юбилей-
ния ми концерт за 70-годиш-
нината ми се казваше "Хайде
заедно!".

- Създадените от вас пес-
ни през онези времена се пе-
ят и до днес. Вече не се раж-
дат хитове или шлагери, как-
то и да ги наречем. Защо? Ня-
маме талантливи поети и ком-
позитори, или публиката се
промени?

- Често ми задават този въп-
рос. Промениха се времената,
промени се стилистиката. Сигур-
но това е естествено, но голяма
част от съвременната продукция
минава край мен, без да ме до-
косне. Липсват ми дълбоко смис-
лените текстове, оригинални, за-
помнящи се мелодии, липсват ми
песните с послание. До голяма
степен виновни за това са ме-
диите, които следват вкуса на
масовия слушател, а би трябва-
ло да бъде обратното.

- Вие сте един от най-попу-
лярните композитори у нас. Не
ви ли е писнало да пишете му-
зика? Не искате ли да смените
посоката, да промените нещо в
този етап от живота си?

- Не, не искам. Песните са
част от моята същност. Те са не-
щото, което осмисля живота ми.

- Ако трябва да избягате на
някъде, накъде ще хукнете?
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Áúëãàðñêàòà øåâèöà ïîêîðè ñâåòà
Българската шевица в

традиционните български
носии и костюми е едно от
най-ценните ни достойнст-
ва и достижения в културно
отношение. Изключително
разнообразна по отноше-
ние на елементите, шеви-
цата е израз на богата
душевност, художествени и
творчески заложби, както и
непрестанен стремеж към
красота и изящество.
Украсата на българката в
нейната носия свидетелст-
ва за положението й в
обществото, нейните нрави
и отразява мирогледа й.
Високата художествена
стойност на народния
костюм е постигната чрез
използването на орнамен-
тиката на шевицата,
изразена във вида на
тъканта, в плетивото или
обтоката.

Български шевици

майчината кръв и продъл-
жител на живота, червени-
ят цвят предпазва и от
"лоши очи". Редица пове-
рия и обичаи са свързани
с него (първото великденс-
ко яйце задължително се
боядисва в червено; булка-
та се венчава, покрита с
червено було; Еньова буля
също е покрита с червен
воал; червен конец се
връзва на китката на
новороденото и др.). Пора-
ди тези дълбоко вкоренени
традиции, приложението на
червения цвят е пренесено
и в българската шевица.

Зелено. Зеленият цвят
се възприема като израз на
вечно възраждащия се
живот и е свързан с Дър-
вото на живота, което
дарява вечен живот и дава
целогодишно плод, а
листата му изцеляват
народите. Тясната връзка
между човека и природата
се олицетворява от зеления

Тя е едно от най-ценните ни достойнства и достижения в културно отношение

върху горната част на
ризата, върху рамото и
представляват квадратен
или правоъгълен мотив, от
който се спускат две прави
тесни ивици. Орнаментът е
изграден от ромбоидни
изображения с реснички,
кукички и вписани по-
дребни ромбчета в тях.

Вероника ИВАНОВА,
от сайта Успелите.БГ

Символиката на българ-
ската шевица е свързана с
цветовете и фигурите,
които се използват за
направата й.

Цветове
Най-често използваните

цветове за обточване на
шевицата са червено,
зелено и бяло.

Червено. Символ на

цвят, който съвсем естест-
вено присъства в българс-
ката шевица.

Бяло. Белият цвят
символизира чистотата,
нетленността и божествена-
та светлина. Традиционно
булката се венчавала,
стъпила върху бяла вълна,
предяла бяла вълна за
сватбения обред и в "бели"
менци се наливала "мълча-
на вода" за обредните
хлябове за сватбата.

Фигури
Най-често използваната

фигура в българската
шевица е ромбът. Тази
водеща фигура не е плод
на случайно хрумване и
изобретателност, а е вни-
мателно подбран елемент,
изразяващ житейския опит
на българина. Темата за
семейството, плодовитостта
и благоденствието на рода
е основна във везбата на
килими и шевици.

Шевици върху
женска носия

Ромбът в женската
носия се извезва върху
престилката и символизира
земното и женското плодо-
родие. Престилката с
ромбоидни елементи,
носена от девойките и
младите невести, е знак, че
те вече могат да раждат и
да участват във възпроиз-
веждането на рода. В
женската риза "бърчанка"
също откриваме ромбоидни
елементи. Те са извезани
върху пазвата, ръцете и
полите - онези части от
женското тяло, които имат
сексуална символика.

Шевици върху
мъжка носия

При мъжката носия
също намираме ромбоид-
ните елементи. Те акценти-
рат върху пожеланието за
плодовитост. Бродират се

Източник на снимките:
Ирен Ямами

Ямами живее в Япония
от 1988 г., където любовта
й към видовете бродерии от
цял свят я вдъхновява да съз-
даде школа по бродерия, къ-
дето преподава досега. На-
писала е книгите  "Архаични
символи в бродерията" за
символиката в бродерията
на шевицата и "България в
шевици" , съдържаща 140 ше-
вици от цялата страна, из-
везани и върху картата на
България.
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През Междусъюзническа-
та война на 21 юни гърци-
те след тежък бой овладяват
Кукуш. Като отмъщение за
дадените жертви те изгарят
до основи града - родно мяс-
то на Христо Смирненски,
Тома Измирлиев, полковник
Петър Дървингов и Гоце
Делчев.

След това те настъпват
към Дойран. Подстъпите към
града се отбраняват от 3-та
пехотна бригада на Трета
балканска дивизия, с коман-
дир полковник Константин
Каварналиев. Той разпола-
га с два полка, които обаче
са с непълен състав и имат
общо 4200 бойци и три ба-
тареи от 6-и нескорострелен
арт.полк. Българите заемат
позиция на височината Хи-
сар, южно от Дойран. Сре-
щу бригадата настъпват три
гръцки дивизии с 42 000 вой-
ници, поддържани от два ар-
тилерийски полка.

На 22 юни 1913 г. боят
за Дойран пламва със страш-
на сила и нарастващо ожес-
точение. Вследствие на свое-
то десетократно превъзходст-
во в жива сила и артилерия
неприятелят настъпва, уве-
рен в победата. Атаките му
следват една след друга, но
са отбити с големи загуби.
Двата български полка оре-
дяват с всяка изминала ми-
нута. Почти не остават жи-
ви офицери в тях. Отстъп-
лението обаче е немислимо,
защото българското населе-
ние на Дойран ще бъде изк-
лано от гърците, които са по-
лучили заповед от краля си
Константин да не остават
жив българин в завладените
територии. В решителния
миг на боя с ускорен марш
от Струмица пристигат на
помощ частите на Шеста пе-
хотна дивизия, които спират
настъплението на противни-
ка, но само временно стаби-
лизират положението, като
понасят тежки загуби.

Когато вижда, че трудно
ще удържи натиска на неп-
риятеля, полковник Кавар-
налиев изпраща в тила адю-
танта на бригадата  пору-
чик Дуров с думите: "Пору-
чик, тръгни по пътя за Со-
фия и ако срещнеш дори
един български войник, пра-
ти ми го, за да го хвърля в
боя!"

Подкрепления обаче та-
ка и не пристигат. Въпреки

Ïîëêîâíèê Ê. Êàâàðíàëèåâ: „Àç íà ãðúê ãðúá íå äàâàì!“
На 23 юни
1913 г. той
повежда
войниците си
с пушка
в ръка,
за да спаси
българите
в Дойран

това полковник Каварнали-
ев не мисли за отстъпление
и изрича паметните думи:
"Аз на грък гръб не давам!"

На 23 юни той хвърля в
боя единствения резерв - се-
бе си. Напуска командния
пункт и с пушка в ръка по-
вежда в решителна контраа-
така войниците си. Бълга-
рите се сражават като лъво-
ве. Противникът не издър-
жа вихрения им удар на нож
и отстъпва.

Позицията е удържана.
По време на сражението оба-

че полковник Каварналиев е
ранен в крака. Раната изг-
лежда лека и той не напуска
бойното поле, но се оказва,
че куршумът е пронизал важ-
на артерия и предизвиква го-
ляма загуба на кръв. Някол-
ко часа по-късно храбрият
български офицер умира на
брега на Дойранското езе-
ро. Произведен е посмърт-
но в звание генерал-майор.

В разгара на Първата
световна война, когато Ма-
кедония отново е българска,
през 1917 г. в негова чест,
воините от 9-а Плевенска ди-
визия издигат седемметров
паметник на мястото, къде-
то е погребан.

През 1966 г. паметникът
е взривен по разпореждане
на комунистическата клика
на Тито в Македония, коя-
то провежда акция по за-
личаване на българското
културно-историческо нас-
ледство. Съвсем наскоро
паметникът бе възстановен
и издигнат отново край
Дойран, за да ни напомня
и да не забравяме, че от
България няма по-скъпо
нещо на света. Дълбок пок-
лон и вечна слава!

От Фейсбук страницата
на автора
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подпоручик в граничния от-
ряд в град Девин. Бях изп-
ратен и назначен като ком-
сомолски инструктор в ко-
мендатурата в село Рудозем.

В началото на 1950 г. бях
назначен като ЗКПЧ (замес-
тник-командир по политичес-
ката част) на рота към сфор-
мирания батальон "Пламък".
Това всъщност беше 4-месе-
чен курс за политофицери на
Гранични войски.

Един месец преди завър-
шването на курса, поради
възникнал проблем в Дра-
гоман, бях изпратен за стар-
ши комсомолски инструктор
в тамошния Втори граничен
отряд. След това също за ня-
колко месеца изпълнявах та-
зи длъжност и в Девети гра-
ничен отряд - Толбухин.

Може би на това място е
нужно да поясня, че по оно-
ва време в комендатурата
имаше комсомолски инст-
руктор, а в отряда - старши
комсомолски инструктор.

Същата година (1950) за-
върших за комсомолски ин-
структор школата на ЦК на
ДКМС (Централния комитет
на Димитровския комунисти-
чески младежки съюз) в
Пловдив. В школата бях в ръ-
ководството на Комсомола и
на БКП.

Оттам ме изпратиха за
комсомолски ръководител в
Първи граничен отряд в град
Белоградчик (и град Кула -
след преместване на отряда
там), където прослужих две
години. Същевременно бях
секретар на щабната първич-
на партийна организация. По
време на службата си в Бе-
лоградчик бях член на об-
ластния комитет на РМС във
Враца.

Пребиваването ми в Ку-
ла съвпадна с известните
Кулски събития, свързани с
някои извращения по колек-
тивизацията в селското сто-
панство.

След две години работа
в този отряд бях назначен
в политическия отдел на
УГВ (Управление "Гранични
войски") - комсомолско от-
деление.

Отговарях за най-опера-
тивните отряди - Любимец и
Елхово, и повечето време
прекарвах там. Познавах
всички войници и служите-
лите от тези поделения.

Бях изпратен и завърших
политическия факултет във
Военна академия "Г. С. Ра-
ковски" в София. Учих три
години - от 1955 до 1958.

След това бях назначен
за ЗКПЧ на гранична комен-
датура. Първоначално към
Петнадесети граничен отряд
в Русе - отрядът в Толбухин
беше ликвидиран и преуст-
роен като комендатура, коя-
то беше преместена по-къс-
но в Генерал Тошево.

После изпълнявах съща-
та длъжност в комендатура-
та в Ивайловград към Три-
надесети граничен отряд
(Любимец). Държа да отбе-
лежа, че тогава се строеше
язовир "Ивайловград".

През време на службата
си в Ивайловград бях и член
на градския комитет на БКП.

След двете комендатури

така и за сержантите, вой-
ниците и волнонаемния със-
тав.

През службата си съм по-
лучавал много похвали и наг-
ради. Най-ценната ми е ор-
денът "9 септември с мечо-
ве", както и удостояването ми
като почетен служител на
МВР и като носител на по-
четната значка на Централ-
ния комитет на Димитровс-
кия комунистически младеж-
ки съюз. Имам още десети-
на медала...

Служил съм при шест ко-
мандващи - Йонко Панов, То-
дор Ванков, Слави Чакъров,
Ангел Пенков, Минко Минков
и Стефан Цанов. Всички те
бяха наши достойни грани-
чарски ръководители. Лично
мен най-силно ме е впечат-
лил генерал Слави Чакъров.
Той командваше Войските де-
сетина години. Като начал-
ник беше уравновесен, за-
дълбочен, точен, внимателен
към проблемите на подчине-
ните си...

Кои са най-добрите офи-
цери, които съм познавал и
от които съм се учил?

На преден план ще изтък-
на генерал-лейтенант Иван
Щилиянов от Министерство-
то на народната отбрана. С
него съм служил, когато Гра-
нични войски бяха към во-
енното ведомство. Много
скромен, много точен. Пре-
цизен към себе си. Знаеше
какво иска, как да стане, ви-
наги обмисляше предвари-
телно онова, което трябва-
ше да се случи. Никого не е
обидил. Няма човек, който да
е недоволен от него.

Ще продължа с полков-
никът от Гранични войски
Васил Дупинов. Много рабо-
тен, с голямо чувство за от-
говорност, уважаваше хора-
та, подчинените. Беше и до-
бър журналист. Като лектор
беше много темпераментен,
задълбочен. Думата на две
не правеше.

С прекрасни впечатления
съм и от началника на поли-
тотдела на Войските генерал-
майор Ради Славов. С него
се работеше леко. Уважава-
ше и се доверяваше на под-
чинените си. И винаги зас-

таваше зад тях в трудни мо-
менти.

На това място бих желал,
макар и накратко, да споде-
ля и за генерал-майор Сте-
фан Цолов, както и за пол-
ковниците Еньо Златински,
Добри Петров и Георги Бож-
ков.

Генерал Цолов беше ко-
мандир на отряда в Момчил-
град и заместник-командващ
Гранични войски. Ще го за-
помня като много грижовен,
много точен и отговорен.

Полковник Златински бе-
ше кадровик на Войските и
на МВР. Изключително чес-
тен, предан, справедлив.

Политработникът полков-
ник Петров се открояваше с
безграничната си всеотдай-
ност в службата и живота.

Полковник Божков също
беше политически офицер.
Няма поискано съдействие,
което да е отказал.

През 1982 г. ме пенсио-
нираха като полковник от
Гранични войски.

Като пенсионер, още от
създаването на столичния
клуб на граничарите към Съ-
юза на офицерите и сержан-
тите от запаса и резерва съм
негов член. Бил съм член на
клубния съвет, както и на ра-
йонния съвет на запасните
офицери в Красна поляна.

Доволен съм от работа-
та на нашия клуб. По едно
време беше позастарял, се-
га се подмладява, което ме
радва.

Виждам председателя ни
полковник Павел Станев ка-
то много грижовен, отгово-
рен, работлив ръководител.
Клубът ни случи с него. Това
момче го помня още от като
млад лейтенант в Петричкия
граничен отряд. Беше замес-
тник-командир по строевата
част на 14 застава в село
Ново Ходжово. Тогава там ко-
мандир беше моят приятел
и боен другар Велчо Ботев.
Сега, когато с вълнение си
спомням онези години, не
мога да не спомена с добро
и за Златка - прекрасната и
всеотдайна съпруга на ко-
мандира.

Днес съм член на дружес-
твото "Граничари" в Красна
поляна, но участвам и в ме-
роприятията, провеждани от
клуба.

И накрая на моето срав-
нително кратко повествова-
ние, на дълбоко изстрадани-
те ми спомени и размисли
бих желал откровено и чис-
тосърдечно да отговоря на
един, струва ми се, същнос-
тен въпрос. Какво ми даде
службата в Гранични войс-
ки? И изобщо - даде ли ми
нещо?

Категоричният ми отговор
е - да, тя ме дари с неизб-
роими по количество и ви-
сокостойностни по качество
човешки добродетели. На
първо място, всеотдайна лю-
бов към хората и професия-
та. И още - опит в борбата с
бандити и нарушители, тя из-
гради у мен здрава органи-
зационна култура, голямо
чувство за отговорност, ре-
шителност, справедливост...

бях преместен в Пети гра-
ничен отряд (Момчилград),
където бях пропагандист. По
това време бях секретар и
заместник-секретар на щаб-
ната първична партийна ор-
ганизация. В края на служ-
бата ми в Момчилград бях
изпратен на 4-месечен поли-
тически курс във Военна
академия "Г. С. Раковски".

След завършване на кур-
са ме назначиха в политот-
дела на Управление "Гранич-
ни войски".

От края на 1962 г., когато
Гранични войски преминаха
от МВР към военното минис-
терство, бях в Главното по-
литическо управление на
МНО в София. Там с полков-
ник Васил Дупинов отгова-
ряхме за Гранични войски.

От 1967 до 1982 г. служих
в политотдела на Управление
"Гранични войски" на различ-
ни длъжности: социолог (три
години), отговорник по дис-
циплината (2 години), инфор-
маторчик (9 години - през то-
ва време пишех информация
до Военния отдел на ЦК на
БКП и МВР). В отделни пе-
риоди съм съвместявал раз-
лични длъжности, в това чис-
ло бях и пропагандист.

Всички тези многобройни
премествания са правени са-
мо и единствено в интерес
на службата и Родината. Ни-
кога не съм преместван по-
ради наказание или по соб-
ствено желание.

За 33-годишния ми офи-
церски стаж преминах мно-
го (десетина) длъжности в
Гранични войски.

Разбира се, всички те са
ми мили. Но най-много ми
допаднаха работата с ком-
сомола и пропагандата. За-
що ли?

Харесвах комсомола, за-
щото се работеше с чисти,
неопетнени, млади хора.
Спомням си ефрейтор Кар-
чев - комсомолски секретар
на една от заставите в рудо-
земската комендатура. Със
средно образование, умен,
възпитан, въздържан. Но в
началото нищо не разбира-
ше от комсомолската рабо-
та. Не знаеше доклад да пра-
ви, затрудняваше се прото-

кол да оформи... Трябваше
само малко да му подадеш
знания и опит. И за кратко
време израсна - с моя по-
мощ, естествено, като орга-
низационен младежки работ-
ник. А неговото комсомолс-
ко дружество стана водещо
не само в комендатурата, но
и в отряда.

А по отношение на пропа-
гандата ще споделя следно-
то. Както вече подчертах по-
напред в текста, бях за крат-
ко време и исках да остана
учител. Обичам учителската
професия. Това беше моята
детска и младежка мечта -
да бъда учител! Но съдбата
реши да стана офицер - и
като такъв най-пасваше да
бъда пропагандист.

Обичам пропагандистката
работа. При нея можеш да
вникнеш в същността на не-
щата, да убедиш и мобили-
зираш хората в решаването
на проблемите. Тук се изис-
ква не само да разказваш
пред аудиторията, а и да я
накараш да мисли. И ако то-
ва постигнеш, усещаш най-
голямото удовлетворение.

Ако днес ме помолите да
охарактеризирам българския
граничар от времето на слав-
ните Гранични войски, ще ка-
жа - първо, той беше патри-
от! Защото се лишаваше от
много неща в интерес на Ро-
дината. Проверяваше и до-
казваше предаността, любов-
та си към Отечеството, близ-
ките, познатите и всички съ-
народници.

Граничарите се закалява-
ха и ставаха в действител-
ния смисъл на думата дис-
циплинирани, ученолюбиви,
изпълнителни. Защото грани-
цата е най-голямата провер-
ка на любовта и доверието
към Родината! Там хората
стават повече от роднини.

Да не забравя и отговор-
ността - граничарите дълбо-
ко осъзнаваха, че ако нея я
няма, не може да се стигне
до успеха във всяко едно на-
чинание.

Хората край браздата уз-
ряваха житейски и професи-
онално.

И всичко казано дотук се
отнася както за офицерите,

Около 1970 г. Пред Паметника на Съветската армия в столицата. Полковник Найденов (крайният вдясно) съпро-
вожда група политически офицери от Чехословашката народна армия (между двамата гости е преводачката)

Рубриката "Бойна слава"
подготви

полковник от запаса
Киро КИРОВ
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"Ìèñòåðèÿòà íà áúëãàðñêèòå ãëàñîâå"
ñ êîíöåðò â Ñîôèÿ çà Âåëèêäåí

На 27 февруари в
Софийската градска
художествена галерия
стартира изложбата
"ИЗКУСТВО без/със
ВРЕМЕТО?". Включени са

"Малки жени" ще
гледаме в НДК
"Малки жени" ще видим
днес от 19.00 ч. в кино
"Люмиер Лидл". Номини-
раната за "Оскар"
сценарист и режисьор
Грета Гъруиг създава
нова адаптация по
класическия роман на
Луиза Мей Олкът -
"Малки жени". Филмът
проследява историята на
четири сестри, които
остават да живеят само
с майка си по време на
Гражданската война в
САЩ и разказва за
вълнуващия им живот.

Нов епизод от "Приятели"
ще гледаме през май
Новият епизод на
хитовия сериал "Прияте-
ли" ще бъде излъчен
през май, съобщи Warner
media. Очаква се култо-
вата история на шести-
мата приятели съкварти-
ранти да счупи рейтинги-
те по гледаемост.
Шестимата актьори от
сериала - Къртни Кокс,
Дейвид Шуимър, Джени-
фър Анистън, Лиса
Кудроу и Матю Пери, се
събират на снимачната
площадка.  Засега само
Мат ЛеБланк, който
изигра ролята на Джоуи,
е единственият главен
герой, който не е
публикувал нищо по
темата.

:

Íàêðàòêî

Êúðê Äúãëàñ äàðè
áîãàòñòâîòî ñè çà
áëàãîòâîðèòåëíîñò

Кърк Дъглас - който
почина на 5 февруари
на 103-годишна възраст
- е дал цялото си богат-
ство от 61 милиона па-
унда за благотворител-
ност, съобщи "Контакт-
мюзик". Парите отиват
във фондация "Дъглас",
която има за цел "да по-
мага на онези, които
иначе не могат да си по-
могнат сами".

Сред нуждаещите са
Синайският храм на Уес-
тууд, който е дом на дет-
ския център "Кърк и Ан
Дъглас", както и театъ-
рът на "Кърк Сити", кой-
то се използва като
място за изпълнения на
живо. Той оставя като
наследство не само
филмите си, които ще
останат за бъдещите по-
коления, но и история-
та си на прочут филант-
роп, който работи за
подпомагане на общес-
твеността и мир на пла-
нетата. ç

Гласовитите изпълни-
телки с диригент проф.
Дора Христова ще из-
пълнят на 3 април в
Сити Марк Арт Център
(бившето кино "Левски")
специална програма за
светлите християнски
празници Цветница и
Възкресение Христово.

Концертът включва
празнични обредни
песни, произведения от
най-новия албум на хора
"БууЧииМиш", както и
избрани песни от дълго-
годишния му репертоар.
Концертът е изцяло
акапелен, в характерния
за хора стил от времето,
когато швейцарският
продуцент Марсел Селие
му даде името Le
Mystеre des voix bulgares
в края на 80-те. От този
период е и най-голямото
признание за българките
- отличието "Грами".

След близо 20-годиш-
на пауза те записаха
през 2018 г. албума
"БууЧииМиш", с участие-
то на австралийската
певица Лиса Джерард,
изтъкнати български
инструменталисти и

Èçëîæáà "ÈÇÊÓÑÒÂÎ áåç/ñúñ ÂÐÅÌÅÒÎ?"

германския перкусионист
Давид Кукерман. Оттога-
ва именитите ни певици
осъществиха десетки
концерти в много държа-
ви в цяла Европа. Само
по време на есенното си
турне през 2019-а "Мис-
терията на българските

Áðàäëè Êóïúð øå ó÷àñòâà âúâ ôèëì çà "Áè Äæèéñ"
Продуцентите на нов

биографичен филм за
австралийско-британска-
та група "Би Джийс" са
предложили на амери-
канския актьор Брадли
Купър да се превъплъти
в образа на Бари Гиб,
пише в. "Дейли мейл".

Лентата ще проследи
историята на легендар-
ния състав от пристига-
нето му в Лондон от
Австралия и първия хит,
оглавил класациите през
1967 г. - Massachusetts.
След това историята на
бандата е изпъстрена с

творби на: Божидар
Бояджиев, Лъчезар Боя-
джиев, Мария Зафиркова,
Надежда Олег Ляхова,
Любомир Минковски,
Иван Мудов, Милко
Павлов, Любен Петров,
Боряна Росса, Севда
Семер, Недко Солаков,
Сашо Стоицов, Георги
Тодоров, Стефан Янев.
Куратори: Даниела Раде-
ва, Лъчезар Бояджиев.

В историята на изкуст-
вото изразът "без дата"
означава, че липсва
информация за точната
датировка и времето, в
което е създадена твор-
бата. В такива случаи
най-често става дума за
произведения, създадени

..

гласове" получи възтор-
зите на зрители от 11
европейски държави и
за по-малко от три
седмици пропътува
повече от 11 500 кило-
метра.

Първото участие зад
граница тази година на

хора е концерт по случай
3 март в столицата на
Словакия Братислава.
През април предстои
излизането на нов диск
на състава, който ще
включва и произведения,
и записи, които ще се
публикуват за първи път. ç

отдавна. "ИЗКУСТВО
без/със ВРЕМЕТО?"
обаче показва произве-
дения на съвременното
изкуство, които са "год-
ни" и да отпращат назад
във времето, и да гледат
към бъдещето. Изложбата
е изследване на свойст-
вото на някои художест-
вени образи и творби да
остават "съвременни",
или иначе казано - "СЪС-
времето", години след
датата на създаването
си.

Подбраните произве-
дения са създадени
между 1979 и… 2027 г. -
нарочно разширен вре-
меви отрязък, който не
съвпада с установените

принципи за периодиза-
ция на художествените
процеси. Без да цели
историчност, йерархич-
ност или хронологическа
последователност, излож-
бата се ангажира с
идеята за "устойчивостта"
на определени теми,
идеи, критерии за качест-
во. Включени са живо-
писни творби от 80-те
години на 20-и век, в
които умелата направа
върви заедно със склон-
ността към концептуал-
ност. Други произведе-
ния, които считаме за
"съвременни", по съдър-
жание препращат към
Античността. ç

употреба на субстанции и
алкохол, като славата й
бавно залязва. Но през
70-те години Бари Гиб я
съживява с ново диско
звучене. Бари е единст-
веният жив член на "Би
Джийс", след като Морис
Гиб се спомина през 2003
г., а Робин Гиб - през
2012 г. Филмът още няма
заглавие и режисьор, но
продуцент е Греъм Кинг,
който е известен с рабо-
тата си над биографич-
ния филм за Фреди
Меркюри "Бохемска
рапсодия". ç Брадли Купър с майка си

.
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ети смъртен случай
от новия коронавирус
бе регистриран в
Италия, а броят на

Êèòàé îòëàãà ãîäèøíàòà ñåñèÿ íà ïàðëàìåíòà ñè

Íàêðàòêî

:

Традиционният карнавален
парад в германския град Майнц

се състоя вчера. На парадa
дефилират кукли на световни

лидери и други известни
личности, което предизвиква
изключителен интерес сред
жителите на града и многоб-

ройните туристи

Снимки Пресфото БТА

Близо
600 000-те членове на британска-
та Лейбъристка партия започнаха
да гласуват за наследник на лиде-
ра Джереми Корбин, който да ог-
лави опозиционната партия, понес-
ла тежък удар на парламентарните
избори през декември. Членовете
на партията избират между трима
кандидати. Двамата фаворити са
центристът Киър Стармър, 57-годи-
шен, който вече три години е ми-
нистър в сянка за Брекзит и 40-
годишната Ребека Лонг-Бейли, съ-
що с ляв уклон като Корбин. Тре-
тата кандидатка Лиза Нанди полу-
чи подкрепата на профсъюза Джи
Ем Би, който представлява интере-
сите на около 500 000 членове на
Лейбъристката партия и я смята за
"глътка свеж въздух в дебата за
бъдещето на лейбъристите. Члено-
вете на партията могат да гласуват
по пощата или с имейл до 2 ап-
рил. Наследникът на Джереми Кор-
бин ще бъде обявен на 4 април.
Всички летища
на испанските Канарски острови
бяха отворени отново вчера, след
като властите съобщиха, че пясъч-
ната буря от Сахара вече стихва.
Бурята през уикенда бе съпрово-
дена с пориви на вятъра от 120
км/ч, която разпали също най-мал-
ко три горски пожара на различни
острови на архипелага на около
100 км. западно от африканския
бряг. Началните училища днес бя-
ха затворени и на осемте острова.
Ръководителят на регионалното
правителство Анхел Виктор Торес
каза, че властите се надяват ситу-
ацията да се успокои. "Това беше
един кошмарен уикенд", каза То-
рес за испанската телевизия Те Ве
Е и добави: "Не сме виждали нещо
подобно от 40 години".
Групировката
"Ислямски джихад" изстреля вчера
ракети по територията на Южен Из-
раел. "Шест снаряда бяха изстре-
ляни от Газа в посока на територи-
ята на Израел. Пет от тях бяха прех-
ванати от системата за противо-
въздушна отбрана "Железен купол",
заяви израелската армия. Дейст-
вията на "Ислямски джихад" са в
отговор на ударите на израелската
армия срещу обекти на палестинс-
кото движение в Сирия и в ивица-
та Газа. Израел и "Ислямски джи-
хад" размениха удари около сед-
мица преди израелските парламен-
тарни избори, които ще бъдат ре-
шаващи за бъдещето на израелс-
кия премиер Бенямин Нетаняху.
Близо 65 000 ученици останаха по
домовете си в израелските градо-
ве, намиращи се близо до грани-
цата с ивицата Газа, след като влас-
тите взеха решение превантивно
да затворят училища, търговски
обекти и пътища заради напреже-
нието с "Ислямски джихад".

Италиански
войници с
предпазни
маски
патрулират
в центъра
на Милано,
Северна
Италия

Делото срещу Франсоа Фийон и съпругата му Пенелопа се очаква да
продължи до 11 март. Фийон е застрашен от до 10 г. затвор и глоба в

размер на 1 милион евро за злоупотреба с публични средства.

Áèâøèÿò ôðåíñêè ïðåìèåð Ôèéîí è ñúïðóãàòà
ìó ñå èçïðàâÿò ïðåä ñúä â Ïàðèæ

Бившият френски преми-
ер Франсоа Фийон и съпру-
гата му Пенелопа се явиха
пред съд за присвояване на
пари заради скандал с фал-
шиви назначения, разрушил
политическата му кариера,
предаде Епицентър.

Фийон в определен мо-
мент бе фаворит за спечел-
ването на президентските из-
бори във Франция през 2017
г. За него бяха разпростра-
нени твърдения, че неправо-
мерно е облагодетелствал
Пенелопа с един милион ев-
ро, плащайки й в продълже-
ние на много години за по-

леграф" от 2007 г., в което,
попитана дали е работила
със съпруга си, тя отговаря:
"Всъщност никога не съм би-
ла асистент или нещо по-
добно." Фийон, който беше
премиер при дясноцентрис-
ткия президент Никола Сар-
кози, опита да избегне скан-
дала и не се отказа от кам-
панията, но беше елимини-
ран на първия рунд на пре-
зидентските избори и така
традиционната десница ос-
тана без представител на
втория рунд за пръв път в
следвоенната история на
Франция. ç

зицията парламентарен
асистент. Според разпрост-
ранените твърдения заема-
ната от съпругата му пози-
ция е била фиктивна. Тези
твърдения доведоха до зна-
чителен спад на подкрепата
и загуба за Фийон в битката
за президентския пост във
Франция през 2017 г. Обви-
ненията разрушиха полити-
ческите надежди и 35-годиш-
ната му кариера.

След като Фийон заяви,
че тя е работила като негов
асистент, разследваща прог-
рама разкри интервю на
съпругата му за "Сънди Те-

Ïåòè ñìúðòåí ñëó÷àé îò Êîâèä-19 â Èòàëèÿ,
áðîÿò íà çàðàçåíèòå äîñòèãíà 219

деня, в който бе съобщено
за смъртта на първия
италианец (и европеец) от
Ковид-19, последвано от
рязкото увеличаване на
случаите на зараза трево-
жи властите и местното
население. Най-много са
случаите в Ломбардия
(областта, в която се
намира Милано), последва-
на от Венето (с главен
административен център
Венеция).

В неделя вечерта авст-
рийските железници обяви-
ха спиране на трафика по
важната железопътна
връзка с Италия, премина-
ваща през прохода Бре-
нер. По-рано на границата
бе спрян влак, пътуващ от
Венеция за Мюнхен, зара-
ди двама души, за които се
подозираше, че са заразе-
ни. Според полицията,
цитирана от агенция АПА,
двамата германци са били
свалени от влака за меди-
цински преглед малко след
тръгването от Венеция и не
са се намирали в него,
когато е бил спрян на
границата. По-късно движе-
нието бе възстановено.

Правителството прие
указ, с който бяха поставе-
ни под карантина 11 града.
"Няма да се позволява

нито влизането, нито
излизането освен със
специално разрешение",
каза премиерът Конте. В
тези населени места от
петък са затворени всички
обществени места и тър-
говски обекти, с изключе-
ние на аптеките. Прочутият
карнавал във Венеция бе
прекратен, училищата и
музеите няма да работят,
но баровете и ресторанти-
те в града ще останат
отворени. В Ломбардия,
включително в Милано, ще
бъдат затворени училища,
университети, кина и
театри, вкл. "Ла Скала".
Баровете също няма да
работят вечерно време.

Административните сгради
ще останат отворени.

Най-висшият законодате-
лен орган в Китай реши
официално да отложи
насрочената да започне на
5 март годишна сесия на
парламента, съобщи вчера
китайската държавна
телевизия. Това става на
фона на епидемията от
коронавируса, станала
причина за заразяването
на над 70 000 души в Китай,
предаде Ройтерс. Новата
дата на сесията на Общоки-
тайското събрание на
народните представители,
която обикновено продъл-
жава 10 дни, ще бъде
определена по-нататък. ç

заразените в страната
надхвърли 200, предадоха
Ройтерс и ТАСС, като се
позоваха на властите.

Ръководителят на итали-
анската служба за граж-
данска защита Анджело
Борели съобщи вчера, че е
починал 88-годишен паци-
ент от северната област
Ломбардия. Останалите
четирима смъртни случая в
Италия, причинени от
вируса Ковид-19, също са с
възрастни хора. Поне
трима от тях са имали
сериозни други заболява-
ния. Броят на заразените с
вируса в Италия е достиг-
нал 219, съобщи още
Борели. Той допълни, че 23-
ма от пациентите са в
реанимация.

Прекратен карнавал във
Венеция, единайсет града
под двуседмична каранти-
на, спрени за няколко часа
железопътни връзки с
Австрия - Северна Италия
се готви да преживее дни
на тревога и на ограниче-
ния след резкия скок на
броя на заразените от
новия коронавирус в
рамките на 3 дни, пише
АФП.  Откриването на
няколко огнища в петък -

Ï
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Американският прези-
дент Доналд Тръмп пристиг-
на вчера на двудневно
посещение в Индия, чиято
цел е засилване на страте-
гическите и икономически-
те връзки между Делхи и
Вашингтон, предаде ДПА.

Тръмп и съпругата му
Мелания се срещнаха с
индийския премиер Нарен-
дра Моди, след като прези-
дентският самолет "Еър
форс 1" се приземи на
летището в град Ахмедабад,
Западна Индия. Тръмп и
Моди се здрависаха и
прегърнаха на фона на
пищната церемония по
посрещане на американс-
кия лидер, включваща

Ïðàâèòåëñòâîòî íà ïðåìèåðà Ìîäè
èñêà äà ñè âúðíå ïðåôåðåíöèèòå,
êîèòî ÑÀÙ îòòåãëèõà ïðåç 2019 ã.

Èíäèÿ ïîñðåùà Òðúìï ñ ïîìïîçíîñò è áëÿñúê,
òúðãîâñêèòå ñïîðîâå ïðîäúëæàâàò

Индийският премиер Нарендра Моди, президентът Доналд Тръмп и първата
дама на САЩ Мелания Тръмп позират в смирение в дома на легендарния

борец за независимост на Индия Махатма Ганди в Ахмедабад

Лидерът в оставка на германските консерватори Анегрет Крамп-
Каренбауер и канцлерката  Ангела Меркел по време на вчерашното

заседание на ръководството на ХДС  в Берлин

Снимки Пресфото БТА

ÕÄÑ ùå èçáèðà ïðèåìíèê
íà Ìåðêåë ïðåç ïðîëåòòà

Християндемократичес-
кия съюз (ХДС) реши да из-
бере в края на април или
началото на май новия си
председател, предаде АФП.
След едноседмични консул-
тации лидерът на консер-
ваторите в оставка Анегрет
Крамп-Каренбауер е стиг-
нала до извода, че прием-
никът й трябва да бъде по-
сочен на извънреден конг-
рес в края на април или
началото на май, съобщи-

ха за АФП източници, близ-
ки до партията.

Въпросът дали ще бъде
заместена от едно лице, ко-
ето впоследствие да стане
кандидат на движението в
изборите за канцлер през
2021 г., или от колективно
ръководство с цел да се из-
бегнат братоубийствени
битки, още не е решен, как-
то и въпросът за партий-
ната кандидатура за канц-
лер, която може да бъде

определена официално в
края на годината, в зави-
симост от ситуацията.

Фридрих Мерц, отдав-
нашен противник на Анге-
ла Меркел, който разкри-
тикува неотдавна дейност-
та й като партиен лидер,
е най-популярният претен-
дент за висшия партиен
пост, сочи допитване на
центъра ЮГов по поръчка
на ДПА. Осемнайсет на
сто от анкетираните искат
той да поведе ХДС и него-
вия баварски съюзник,
Християнсоциалния съюз
(ХСС), в кампанията за из-
бор на канцлер. ç

Доналд Тръмп и Неренда Моди приветстваха хилядите индийци, които се събраха на стадиона
за крикет в Ахмедабад, който е с капацитет над 100 000 места

музика и народни танци.
Десетки хиляди хора,

много от които с индийски
и американски знамена в
ръка, бяха застанали по
протежение на улиците, по
които кортежът на Тръмп
премина, за да стигне до
дома на легендарния борец
за независимост на Индия
Махатма Ганди. Тръмп и
първата дама Мелания
Тръмп събуха обувките си,
преди да влязат в дома на
Ганди. По-късно Тръмп и
Моди участваха в проява
на стадион "Мотера" (най-
големия стадион за крикет
на света), на която присъс-
тваха около 125 000 души.

В Индия Тръмп беше
приветстван от най-помпоз-
ните публични събирания,
каквито никой друг чуждес-
транен лидер от години не
е виждал. Това според
индийски официални лица
може да помогне за изг-
лаждане на нарастващите
търкания между двете
страни по въпросите на
търговията, пише Ройтерс.
Макар че са близки парт-
ньори в политиката и
сигурността, Индия и САЩ
взаимно се замериха с

наказателни мита

През последния месец
те започнаха интензивни
преговори за постигане на
едно търговско мини-
споразумение, но предста-
вители и на двете страни
казват, че засега това не
се получава. Двете страни
спорят по американските
искания за достъп до
огромния индийски пазар
за пилешки и млечни
продукти, за индийския
ценови контрол върху
медицински уреди, като
стентове, и за строгите
правила за съхранение на
данни, които според
американските технологич-
ни компании ще оскъпят
бизнеса.

Правителството на

премиера Нарендра Моди
иска да си върне търговс-
ките преференции, които
Тръмп оттегли през 2019 г.,
и по-широк достъп до
американските пазари за
своите фармацевтични и
селскостопански продукти.
Моди настоява най-вече
Тръмп да не третира
Индия наравно с Китай,
чиято икономика е пет
пъти го-голяма. През
последните дни Тръмп
започна да казва, че може
би пази "голямата търговс-
ка сделка" за след прези-
дентските избори в САЩ
през ноември.

Висши служители на
администрацията на Тръмп
признаха, че двудневното
посещение няма да има за
резултат ограничено тър-
говско споразумение,
посочвайки, че Вашингтон
все още има твърде много
опасения относно нараст-
ващите индийски

търговски бариери

Надеждите сред амери-
канските делови среди, че
Тръмп и Моди може да
обявят някои конкретни
търговски мерки, помрък-
наха през последните дни,
след като стана ясно, че
различията относно новите

мита, относно търговията
със селскостопански и
дигитални продукти се
запазват. "Ако се стигне до
някакво споразумение, то
ще бъде минимално, и
дори такова, изглежда,
липсва на масата", каза
Едуард Олдън от Съвета за
външни отношения. Той
добави, че американските
представители се сблъск-
ват със стената на индийс-
кия търговски протекциони-
зъм, намиращ израз в
лозунга "Индия на първо
място", който, по ирония на
съдбата, копира принципи-
те зад митническата поли-
тика на Тръмп. Според
търговски експерти е
възможно Индия да напра-
ви пред Тръмп някои
символични търговски
жестове, като например
ново понижение на високи-
те импортни мита върху
мощните мотоциклети
"Харлей Дейвидсън", които
особено дразнят Тръмп.

Очаква се също така
двете страни да обявят
покупката от Индия на 24
военноморски хеликоптера
"Сийхок" от "Локхийд
Мартин" в сделка на стой-
ност 2,6 млрд. долара,
както и допълнителна
поръчка за 6 щурмови
хеликоптера "Апачи". ç
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íà îëèìïèéñêàòà õàðòà
Ãðèãîð Äèìèòðîâ è Ðàôà Íàäàë
òðåíèðàò çàåäíî â Àêàïóëêî

Григор Димитров и
Рафаел Надал излязоха за
обща тренировка на корта
в Акапулко в очакване на
първите си мачове от
турнира в категория ATP
500. Българинът, който е
шампион от 2014, и светов-
ният №2 бяха посрещнати
с бурни аплодисменти от
стотиците зрители, събра-
ли се да гледат от трибу-
ните. Родният тенисист и
испанецът се радваха на
изключителна подкрепа и
впечатлиха с разигравани-
ята си, едно от които бе
публикувано в официалния
акаунт на ATP Tour в Twitter.
Двамата тенисисти разда-
доха автографи на привър-
жениците, а в даден
момент на корта с ракета
в ръка се появи и Ник
Кирьос.

Малко по-късно стана
ясно, че Григор ще играе
в първи кръг срещу босне-
неца Дамир Джумхур,
който записа победа с 6:7
(5), 6:3, 6:4 над Алекс Болт
(Австралия) във втория
кръг на квалификациите.
Джумхур е добре познат
противник на Гришо. До
момента двамата имат
четири мача един срещу
друг, а 28-годишният
хасковлия е постигнал
четири победи. Последна-
та им среща беше през
октомври 2019 г. във
Виена, където Григор се

Българският тенисист и световният №2 бяха посрещнати с бурни
аплодисменти от стотиците зрители, събрали се да гледат от трибуните

Рафаел Надал и Григор Димитров  направиха съвместна тренировка преди първите си мачове от
турнира на твърда настилка от категорията АТР 500, който е с награден фонд 2 милиона долара.

Атлетико (Мадрид) по-
беди с 3:1 Виляреал в
двубой от 25-и кръг на Ла
Лига. Жоао Феликс, Ко-
ке и Анхел Кореа бяха
точни за "дюшекчиите",
докато за гостите се раз-
писа Пако.

"Жълтата подводница"
започна агресивно и по-
веде в 16-тата минута.
"Дюшечкиите" не се стъ-
писаха от инкасираното
попадение и веднага тръг-
наха в атака. В края на
първата част Анхел Кореа
възстанови равенството.

В 64-ата минута, Коке
оформи пълния обрат с
удар с глава. В 74-тата ми-
нута резултатът вече бе
3:1 в полза на Атлетико
след попадение на Жоао
Феликс.  Така Атлетико си
осигури третата позиция
в класирането с 43 точ-
ки, а Виляреал е на 7-о
място с 38 точки. ç

Àòëåòèêî
ïîòîïè
"æúëòàòà
ïîäâîäíèöà"

Френският шампион ПСЖ сътво-
ри пореден голов спектакъл в Лига
1. Парижани надделяха с 4:3 над Бор-
до, като на почивката резултатът бе
2:2. Гостите откриха резултата в 18-
ата минута, но Кавани изравни са-
мо 7 по-късно. В края на полувреме-
то паднаха нови две попадения по
едно във всяка врата. Първо Марки-
ньос направи 2:1, но Пабло Кастро
възстанови равенството.

През втората част с голове на
Маркиньос и Мбапе се стигна до 4:2.
Бордо обаче не се предаде и върна
едно попадение и накара ПСЖ да
трепери до края. В 89-ата минута гол
за ПСЖ беше отменено заради за-
сада с помощта на системата ВАР.

В добавеното време на мача чер-
вен картон получи Неймар и дома-
кините завършиха двубоя с 10 души.

След този успех ПСЖ вече има
65 точки и уверено е на първото
място с преднина от 13 пред втория
Марсилия. ç

Íåéìàð ñ ÷åðâåí êàðòîí â ïîðåäíî ãîëîâî øîó íà ÏÑÆ

Уругваецът Единсон Кавани отбеляза гол номер 200 с екипа на ПСЖ - нещо, което никой преди него във френския клуб не е постигал
Снимка Пресфото БТА

Нападателят Валери Бо-
жинов няма да запомни с
добро деня, в който трябва-
ше да дебютира за итали-
анския Пескара. Българска-
та звезда бе сред резерви-

Èçãîíèõà Âàëåðè Áîæèíîâ îùå ïðåäè äà äåáþòèðà
те на тима от Серия "Б" в
мача с Кротоне. Домакини-
те поведоха още в 9-ата ми-
нута, а малко по-късно Бо-
жинов се ядоса. В 27-ата ми-
нута бившият играч на

Ювентус отправи обиди към
четвъртия съдия и веднага
бе изгонен с червен картон.
Най-вероятно Божинов ще
бъде наказан за два мача.

"Ситуация, граничеща с

парадокс", написа известни-
ят спортен всекидневник
"Гадзета дело Спорт".

Пескара пък претърпя
тежко поражение и отстъ-
пи с 1:4 пред Кротоне. ç

наложи с 6:3, 7:5.
Двубоят между Димит-

ров и Джумхур е поставен
под №3 в програмата за
вторник срещу сряда на
втория по големина корт -
"Грандстенд". Българинът
ще започне участието си в
турнира с мач на двойки.
Двамата с Тейлър Фриц
(САЩ) излизат срещу
Маркъс Даниъл (Нова
Зеландия) и Филип Освалд
(Австрия).

Ако преодолее първия
кръг в Акапулко, Димитров
ще се изправи срещу
Адриан Манарино (Фран-

ция) или Камерън Нори
(Великобритания). В
същата половина от
схемата са му още Стан
Вавринка (Швейцария) и
поставеният под №1
Рафаел Надал (Испания).
Българинът евентуално
може да играе с Вавринка
на 1/4-финалите, а с
Надал полуфиналите.

Григор Димитров запази
22-ра позиция в обновена-
та световна ранглиста на
АТР. 28-годишният българин
има 1682 точки. Хасковлия-
та не игра на турнири
през изминалата седмица.

От другите родни тени-
систи Димитър Кузманов
направи скок с 11 места и
вече е №316 със 126 точки.
Трета ракета на България
е Александър Лазаров,
който се придвижи с 8
позиции напред до №532 с
51 точки.

В челната десетка няма
промени. Начело с 9720
точки е шампионът от
Откритото първенство на
Австралия Новак Джоко-
вич (Сърбия), следван от
испанеца Рафаел Надал с
9395 и швейцареца Роджър
Федерер със 7130 точки. ç

Áåëòðàìå âëåçå
â èñòîðèÿòà
íà ÖÑÊÀ

Стефано Белтраме ве-
че е в историята на ЦСКА.
27-годишният офанзивен
играч се превърна във
втория италианец с гол за
"армейците" в шампиона-
тен мач. Белтраме доне-
се победата над Ботев
(Пловдив) с 1:0 в двубой
от Първа лига.

Към момента с такова
постижение можеше да
се похвали само Джузе-
пе Акуаро, който през се-
зон 2010/2011 се разпи-
са три пъти в родния фут-
болен елит.

Ако изиграе поне 55
минути в предстоящата
среща с Царско село,
Белтраме може да стане
вторият най-използван
италианец от "червените"
в елита. Първи в класа-
цията засега е Акуаро с
1640 минути. ç
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05.00 Документален филм
05.45 "Сянката на Елена" - сериал (п)
06.30 "Актуално от деня" (п)
07.00 "Безценната перла" - сериал (п)
07.50 Музикален антракт
08.00 "Не се страхувай"  (п)
09.00 "Студио Икономика" (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 Документален филм
11.00 ТВ пазар
11.15 "Сянката на Елена" - сериал
12.05 "Холивудски знаменитости"
12.30 "Местно време"
12.45 ТВ пазар
13.00 "Безценната перла" - сериал
13.50 Музикален антракт
14.00 "Следобед с БСТВ" с водещ Елена

Пенчукова
15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 "Антидот" с водещ Юлия Ал-Хаким
16.30 Киносалон БСТВ: "Вил-Мария" (2015

г.) Канада
18.30 Новини - централна емисия
19.15 "Местно време"
19.30 "Актуално от деня"
20.00 "Лява политика" с Александър Симов
21.00 Киносалон БСТВ: "Куриер" (1986г.)

СССР
22.25 Новини (п)
23.10 "Местно време"
23.20 "Актуално от деня" (п)
23.50 "Лява политика"  (п)
01.00 "Следобед с БСТВ" (п)
02.30 "Не се страхувай"  (п)
03.30 "Общество и култура" (п)

ÁÍÒ 1

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

словен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 История.bg - Процесът срещу Васил

Левски /п/
13.30 Отворени досиета 2: Стефан Сира-

ков. Преследването на "бившите хо-
ра" и техните семейства - докумен-
тална поредица /България, 2017 г./,
режисьор Павел Веснаков

14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на Илайъс - анимаци-

онен филм
14.45 Островът на сините птици - тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.00 Отблизо с Мира /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Азбуката
19.10 Людмила Гурченко - тв филм /14

епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум
22.00 Моят плейлист - музикално-развле-

кателно предаване
23.00 По света и у нас
23.25 Спортни новини
23.30 Младият Върколак 5 - тв филм /7

епизод/ (12)
00.15 Култура.БГ /п/
01.15 100% будни /п/
02.15 Людмила Гурченко - тв филм /14

епизод/п/
03.05 Дойче Веле: Шифт /п/
03.20 Библиотеката /п/
04.20 Младият Върколак 5 - тв филм /7

епизод/п/ (12)

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикри-

тие" - анимация, сериал, с. 4, еп. 26
(последен)

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

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

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

шоу
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал,

еп. 20
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 7, еп. 79
16.00 "Спасители в планината" - сериал,

с. 6, еп. 7
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

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

еп.77
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 2,

еп. 34
21.00 "MasterChef" - кулинарно шоу, с. 6
22.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Твърде лично" - сериал, с. 2, еп. 3
01.00 "Спасители в планината" /п./ - сери-

ал, с. 6, еп. 7
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сериал, еп. 58

bTV Action

05.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,
еп. 19

06.00 Анимационен блок: "Трансформърс
Прайм" - сериал, еп. 6 - 9

08.00 "Платина" - сериал, с. 3, еп. 21
09.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,

еп. 19
10.00 "Стрелата" - сериал, с. 2, еп. 2
11.00 "Монк" - сериал, с. 3, еп. 14
12.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 7
13.00 "Противоотрова" - екшън, психотри-

лър (САЩ, Германия, 2002), режи-
сьор Джим Гилеспи, в ролите: Сил-
вестър Сталоун, Чарлз Дътън, Поли
Уокър, Крис Кристоферсън, Джефри
Райт, Том Беринджър, Стивън Ланг

15.00 "Платина" - сериал, с. 3, еп. 22
16.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, с. 2,

еп. 20
17.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 8
18.00 "Монк" - сериал, с. 3, еп. 15
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, с. 2, еп. 3
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Ел Чапо" -

сериал, с. 2, еп. 6
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Код "Меркурий" -

екшън, трилър (САЩ, 1998), в роли-
те: Брус Уилис, Ким Дикънс, Алек
Болдуин, Мико Хюз и др.

00.00 "Ел Чапо" - сериал, с. 2, еп. 6
01.00 "Изчезнали" - сериал, еп. 11
02.00 "Стрелата" - сериал, с. 2, еп. 3
03.00 "Супергърл" - сериал, с. 3, еп. 8
04.00 "Монк" - сериал, с. 3, еп. 15

bTV COMEDY

05.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
06.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал, с.

12, еп. 5, 6
07.00 "На по-добро място" /п./ - сериал
08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" -

вечерно токшоу
10.00 "Прекият път към щастието" - фентъ-

зи, комедия (САЩ, 2003), в ролите:
Алек Болдуин, Боби Канавали, Ким
Катрал, Дан Акройд, Дженифър Лав
Хюит, Антъни Хопкинс и др

12.00 "Преспав" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ -

сериал
14.00 "Кухня" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ - сериал

17.00 Премиера: "Преспав" - сериал, еп. 52
18.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./

- вечерно токшоу
19.00 "На по-добро място" - сериал, с. 2,

еп. 2, 3
20.00 "Новите съседи" - сериал, с. 9, еп. 15
22.00 "Кухня" - сериал, с. 3, еп. 11, 12
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

еп. 9, 10
00.00 "Прекият път към щастието" /п./ -

фентъзи, комедия (САЩ, 2003)
02.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "На по-добро място" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ривърдейл" /п./ - сериал, еп. 7, 8
08.00 "Паднали ангели" - фентъзи, приклю-

ченски, романтичен, драма (САЩ,
Унгария, 2016), в ролите: Адисън
Тимлин, Лола Кърк, Джоули Ричард-
сън, Джереми Ървайн, Хърмони Кор-
филд, Джулиет Обри, Малачи Кърби

09.45 Телепазар
10.00 "Ривърдейл" - сериал, еп. 9, 10
12.15 "Без последна спирка" - екшън, кри-

минален, трилър (Великобритания,
САЩ, 2018), в ролите: Лиъм Нийсън,
Вера Фармига, Патрик Уилсън, Джо-
натан Банкс, Сам Нийл, Елизабет
Макгавърн, Клара Лаго и др.

14.30 "Зоуи" - фантастика, романтичен
(САЩ, 2018), в ролите: Юън Макгре-
гър, Леа Сейду, Тио Джеймс, Рашида
Джоунс, Кристина Агилера, Миранда
Ото, Матю Грей Гублър и др.

16.45 "11 А" - драма, комедия, (България,
2015), режисьор Михаела Комитова,
в ролите: Яна Маринова, Ралица
Паскалева, Ники Сотиров и др.

18.30 Телепазар
18.45 "Перфектно убийство" - трилър, кри-

минален, драма (САЩ, 1998),  в
ролите: Майкъл Дъглас, Гуинет Полт-
роу, Виго Мортенсен, Дейвид Сушей

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера: "Пати Кейк" - музикален,

драма (САЩ, 2017), в ролите: Сар
Нгауджа, Даниел Макдоналд, Бри-
джит Евърет, Мамъду Ачей и др.

23.15 "Психиатрията Стоунхърст" - трилър,
хорър (САЩ, 2014), режисьор Брад
Андерсън, в ролите: Кейт Бекинсейл,
Джим Стърджис, Дейвид Тюлис, Брен-
дън Глийсън, Бен Кингсли, Майкъл
Кейн, Джейсън Флеминг и др.

01.30 "Ривърдейл" /п./ - сериал, еп.9, 10
03.30 "Мръсно ченге" - криминален, трилър

(Испания, САЩ, 2018), режисьор Бо-
би Мореско, в ролите: София Верга-
ра, Карл Ърбън, Анди Гарсия, Джон
Фин и др. [14+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - сериен филм,
сезон 7 /п/

06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA

12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен филм, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериен

филм
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериен

филм
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериен

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

визионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна еми-

сия
20.00 "Откраднат живот: Системата" (пре-

миера) - сериен филм, сезон 9
21.00 "Hell’s Kitchen България" - риалити,

нов сезон
22.00 "Ягодова луна" (премиера) - сериен

филм
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериен филм,

сезон 7
00.30 "Комисар Рекс" - сериен филм, сезон

10
01.30 "Уил и Грейс" - сериен филм
02.30 "Завинаги свързани" - сериен филм

Êèíî Íîâà

05.50 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 1 /п/

06.45 "Убийства в Мидсъмър" - сериен филм,
сезон 3

09.00 "Мюн: Пазителят на Луната" - анима-
ционен филм /п/

11.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 1

12.00 "Отмъщението" - сериал, сезон 4
13.00 "Дерби" - семейна драма с уч. на

Джон Шнайдър, Дилън Маклафлин,
Джейсън Брукс и др.

15.00 "Запази последния танц" - романтич-
на драма с уч. на Джулия Стайлс,
Шон Патрик Томас, Тери Кини, Кери
Уошингтън, Фредо Стар и др. /п/

17.10 "Междузвездни войни: Епизод III -
Отмъщението на ситите" - екшън-
фантастика с уч. на Хейдън Кристен-
сен, Натали Портман, Юън Макгре-
гър, Йън Макдайърмид, Самюъл Джак-
сън, Джими Смитс, Кристофър Лий и
др. /п/

20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 9

21.00 "Ударът "Пелам 123": Отвличане в
метрото" - екшън с уч. на Дензъл
Уошингтън, Джон Траволта, Луис Гус-
ман, Рамон Родригес, Джеймс Ган-
долфини, Джон Туртуро и др.

23.10 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 9 /п/

00.10 "Пътешествие до края на света" -
приключенски филм с уч. на Бенедикт
Къмбърбач, Джаред Харис, Сам Нийл,
Джейми Сайвс, Ричард Маккейб, Вик-
тория Хамилтън и др., III част

02.10 "Убийства в Мидсъмър" - сериен филм,
сезон 3 /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - вторник, 25 февруари ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ЗЗЗЗЗатопляне ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 37

Палета. "Азазел". "Зането". Епитет. Апетит. Ни-
кети (Маурицио). Колики. Тераса. Аретир. Оварит.
"Вината". "Аканат". Батето. Зилоти (Александър).
Мусака. Радика. Рагада. Гатина. КОНИКА. Батика.
Талари. Рената. Еридан. Балада. Абанос. "Онорин".
Лирика. Китара. Опанол. Еталон. "Натела" Сата-
на. Атанас. Салака. Бакара. Скобар. Тараба. "На-
тали". Манила. Амарин. Акамир. "Катина". Дракон.
Карета. Отенит. Латина. "На бала". Бамако. Зака-
на. Болеро. Елатит. Витоша. Шарада. Гарафа. Фо-
нема. Еналид. Прилеп. Литера. Реване. Дидона.
Гонади. Номера. "Нареда". Меласа. Аладин. Деро-
ни. Сапоро. Асанор. Соната. Салата.

Днес вятърът ще отслаб-
не и стихне, а в източните
райони по-късно ще се ори-
ентира от юг - слаб, до уме-
рен. Минималните темпера-
тури ще са от около минус 4
до плюс два градуса. На мес-
та в низините и котловините ще се образуват мъг-
ли, но видимостта ще се подобри още в часовете
преди обед. Дневните температури ще са от 8 до
13 градуса.

В сряда вятърът ще бъде от запад, предимно
слаб. Ще се повишат и минималните, и максимал-
ните температури и в следобедните часове в низи-
ните ще достигнат 15-18 градуса.

bTV Cinema, 23.15 ч., "Психиатрията Стоунхърст" -
трилър, хорър, в ролите: Кейт Бекинсейл, Джим
Стърджис, Дейвид Тюлис, Брендън Глийсън, Бен
Кингсли, Майкъл Кейн, Джейсън Флеминг и др.
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Фланговият футболист
на Локомотив (Пловдив)
Бирсент Карагарен се
включи в подготвител-
ния лагер на мъжкия
национален отбор преди
приятелския мач с
Беларус. В състава той
заменя Станислав Ива-
нов (Левски), който
няма да може да вземе
участие в двубоя поради
травма. Карагерен е
третият футболист на
Локомотив (Пловдив),
повикан от селекционе-
ра Георги Дерменджиев
за контролата с Бела-
рус след вратаря Мар-
тин Луков и Димитър
Илиев.

Избраниците на се-
лекционера стартираха
подготовката си в наци-
онална футболна база
"Бояна", а днес в 15,30
ч. селекционерът ще

Бирсент Карагарен се включи в
състава за контролата с Беларус

"Смърфовете"  разбиха
Царско село с 4:0
в мач от 22-рия кръг на Първа
лига. Автогол на Румен Гьонов в
36-ата минута изведе Локомотив
(Пд) напред, а през втората част
домакините стигнаха до класичес-
ки резултат с попадение от дузпа
на Димитър Илиев в 52-рата
минута и на Анте Аралица в 55-
ата. Хърватинът се разписа и за
крайното 4:0 в 83-тата минута.

Изпълкомът на БФС
се събира
днес, съобщават от футболната
централа. Заседанието започва в
14 часа в  "Бояна". От БФС не
разкриват точките от дневния ред,
нито какво точно ще се обсъжда
на сбирката.

Георги Кабаков
получи покани
за ръководене на футболни срещи
от първенствата на Саудитска
Арабия и Гърция.  На 28 февруари
съдийска бригада в състав Георги
Кабаков с асистенти Мартин
Маргаритов и Диян Вълков ще
свири двубой от първенството на
Саудитска Арабия между Ал Фейха
и Ал Риад. На 8 или 9 март
същата бригада ще ръководи и
мач от плейофната фаза на
първенството на Гърция.

Челси приема Байерн
(Мюнхен)
в 1/8-финал от Шампионската
лига, а Наполи посреща Барсело-
на. Двете срещи започват от 22
часа.

:

Íàêðàòêî

27-годишният Бирсент Карагарен се включи в подготовката
на националния отбор по футбол

Òðåòè èãðà÷ íà Ëîêîìîòèâ (Ïä)
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Най-добрият ни бок-
сьор Кубрат Пулев реши
да се покрие след визо-
вите проблеми, които има-
ше в САЩ. В неделя ве-
чер Кобрата кацна тихо-
мълком на летище София
- сам и без присъствието
на представители на ме-
диите, информира Dsport.
Часове по-рано американ-
ски журналист обяви, че
Пулев е депортиран от
САЩ заради визови проб-
леми.

Граничните власти в Чи-
каго уточниха пред bTV, че
Кобрата е опитал да за-
мине за Лас Вегас, за да

Èíòåð - Ëóäîãîðåö áåç çðèòåëè
От стр. 1

Междувременно в Ми-
лано беше издадена запо-
вед за затварянето за пе-
риод от една седмица на
училища, кина, музеи, дис-
котеки, барове и други та-
кива места, където се съ-
бират много хора.

В Лудогорец към момен-
та не знаят дали ще има
мач. Отборът трябва да от-
лети за Милано днес. Клу-
бът от Разград с официал-
но писмо се обърна към
домакина си Интер и УЕ-
ФА, откъдето трябва да
обявят решението. "Орли-
те" са съветвани да не ле-
тят за Италия.

В същото време Лудо-

горец не успя да победи
Етър като гост във Велико
Търново и да увеличи
преднината си пред Левс-
ки и Локомотив (Пловдив)
на върха. Срещата от 22-
рия кръг на стадион "Ивай-
ло" във Велико Търново за-
върши при резултат 1:1.
Иван Стоянов (48) бе то-
чен за "болярите", а за ти-
ма на Павел Върба се раз-
писа Марселиньо (50).

След равенството Лудо-
горец има 52 точки в акти-
ва си и е начело в класи-
рането. Левски и Локомо-
тив (Пловдив) са с по 45,
а ЦСКА с 43.

Треньорът на Лудогорец
призна, че е ядосан и ра-

зочарован от равенството.
"Ядосан съм, че не успях-
ме да отбележим при тол-
кова много положения, ко-
ито създадохме. Трябва да
призная, че домакините
изиграха много здрав мач
и си заслужиха точката",
заяви чешкият специалист.

Върба отдаде равенство-
то и на липсата на късмет.
"Топката като че ли не ис-
каше да влезе във вратата
на съперника - отбиваше се
или в гредите, или в играчи
на домакините. В миналия
мач показахме голяма ефек-
тивност, а  днес бе обрат-
ното - влезе само едно по-
ложение от толкова много",
добави Павел Върба. ç

Êîáðàòà ñå ïðèáðàë
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гледа на живо сблъсъка
Тайсън Фюри - Дионтей
Уайлдър, но му е отказан
достъп, тъй като е имал ту-
ристическа виза, а не не-
обходимата работна. Пър-
воначално Пулев отрече
да има проблеми и каза,
че е в САЩ. След присти-
гането си в България оба-
че Кобрата публикува съ-
общение във Фейсбук, в
което призовава Антъни
Джошуа да подпише дого-
вора за мача помежду им.
В него Пулев призна, че е
имало "леко недоразуме-
ние, което преодоляхме в
движение". ç

даде брифинг за медии-
те. България посреща
Беларус в сряда от 17
часа на Националния
стадион "Васил Левски".

Беларус победи с 1:0
Узбекистан в контрола,
играна в Дубай. Съпер-
никът на България изка-
ра петдневен лагер в
Дубай. Победата над
Узбекистан донесе
Павел Нехайчик с гол в
26-ата минута на мача.

Отборът на Беларус
също гледа към финали-
те на европейското
първенство това лято и
двете контроли са част
от подготовката на тима
за полуфиналния пле-
йоф с Грузия. Интерес-
ното е, че селекционе-
рът на Беларус Михаил
Мархел бе изпратил
повиквателни на 30
футболисти за лагера в

Дубай. От състава,
победил Узбекистан, в
София ще дойдат само
шестима играчи - врата-
рят Павлюченко, Кор-
зун, Швецов, Лисакович,
Подстрелов и Карпович.

Останалите са нови
имена. Никита Корзун е
единственият футболист,
който играе зад граница
- във втородивизионния
португалски Вилафран-
кензе. ç


