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срещу COVID-19
Ïðåçèäåíòúò Âëàäèìèð Ïóòèí ëè÷íî ñúîáùè çà ïúðâàòà â ñâåòà ðåãèñòðèðàíà âàêñèíà

Ï

резидентът на Русия Владимир
Путин заяви, че Русия първа в
света е регистрирала ваксина
срещу новия коронавирус, предаде
ТАСС. Доколкото ми е известно,
във вторник сутринта за първи
път в света е регистрирана вакси-

на срещу новата коронавирусна
инфекция, каза Путин, откривайки
съвещание с членове на правителството. "Зная, че тя действа доста
ефективно, формира стабилен
имунитет и повтарям, минала е
всички необходими проверки",

добави руският лидер.
Ваксинацията в Русия може да
започне в края на август или през
септември. Първо ще бъдат обхванати служителите в здравеопазването, съобщи вицепремиерът
Татяна Голикова.
< 13

Çàùî
íàðîäúò
ïðîòåñòèðà

К

орупционните практики и механизми,
неправомерното
усвояване на евросредствата, задлъжнялостта към Международния валутен фонд и
Европейската централна
банка, зле изпълнените
инфраструктурни проекти.
Обедняването на
българите в цялост,
безработицата, износът на
интелектуален и човешки
ресурс зад граница.
Ниските доходи на
населението, в това число
- пенсии под линията на
прага на бедност, хуманитарната криза в здравеопазването.
Чудовищният демографски срив, застаряващото население, обезлюдените села и градове
(вече не само в Северозападна България).
Лошото качество на
социалните дейности и
услуги, безнаказаността,
престъпността и прочее
са повече от бич през
последните 30 години на
унищожителен преход.
Всичко това не може
и не бива да продължава
до безкрай!
А нашето пословично
търпение?
То отдавна се изчерпа!
От Фейсбук

ÁÑÏ ïðèâèêâà Áîðèñîâ
â ïàðëàìåíòà
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Заседанието ще е на 13 май, прогнозират се опити
на мнозинството да провали заседанието
Народното събрание се събира на извънредно заседание
този четвъртък - 13 август, предава "Правен свят".
Искането е на депутати от
БСП. Миналия четвъртък парламентарната група внесе искане в деловодството на парламента с дневен ред на заседанието, както следва: Предлаганите от социалистите теми
са дебат по социално-икономическите мерки във връзка с кризата, предизвикана от COVID19, както и изслушване на пре-

миера Бойко Борисов.
В интервю за БНР лидерката на БСП Корнелия Нинова бе категорична: "Задава
се икономическа и социална
криза. Много се закъснява с
мерките, които са необходими, за да бъде тя приета полеко от икономиката и от домакинствата. Мерките през
април и май не сработиха. От
този над милиард, който беше
обещан за икономиката, около 60 млн. реално са стигна<2, 3
ли до нея".

Варна. Протестиращи отново вчера блокираха с палатки кръстовището пред общината.
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Òðúìï îòíîâî
çàãîâîðè çà
ñðåùà íà âúðõà
íà Ã-7, íî ñëåä
èçáîðèòå

Президентът на САЩ Доналд Тръмп
заяви вчера, че е склонен да бъде
домакин на среща на върха на
Г-7 след президентските избори на
3 ноември, предаде Ройтерс. Поканите
за лидерите на седемте водещи
страни в света още не са изпратени,
допълни той. Отговаряйки на въпрос,
Тръмп отбеляза също, че непременно
би поканил руския президент Владимир Путин. През май Тръмп отложи за
септември или по-късна дата срещата
на върха на Г-7. ç

Ðîäåí íàöèîíàë
ïðåä òðàíñôåð
â Ñëàâèÿ

Президентът на Славия Венцеслав
Стефанов съобщи, че националът
Ивайло Чочев ще облече бялата
фланелка. "Ако ще играе в България,
Чочев ще бъде при нас. Разбрал съм
се с него. Не изскочи ли нещо за
чужбина - Италия или някъде другаде,
Иво ще подпише със Славия. За
"бялата лавина" става въпрос, не за
ЦСКА 1948. Тях никой не ги знае на
картата", заяви Стефанов. ç
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Народното събрание се събира на извънредно заседание този четвъртък - 13 август, предава
"Правен свят".
Искането е на депутати от БСП.
Миналият четвъртък парламентарната група внесе искане в деловодството на парламента с дневен ред на заседанието както
следва:
Точка първа - проект за решение на Народното събрание, с
което се задължава правителството в 7-дневен срок да внесе
актуализация на бюджета в НС

във връзка със социално-икономическите мерки за преодоляване на последиците от кризата с
COVID-19.
Точка втора - изслушване на
министър-председателя и председател на партия ГЕРБ Бойко Борисов и министъра на вътрешните работи за насилието над журналисти и протестиращи граждани на Националната конференция
на ГЕРБ.
Кворумът на заседанието обаче е под въпрос, тъй като парламентът е в лятна ваканция. ç

Èãðè íà "òóêà èìà-òóêà íÿìà" ñ îñòàâêàòà:

Äî 2-3 äíè Áîðèñîâ ùÿë
äà âçåìå òåæêè ðåøåíèÿ
Ïðåìèåðñêàòà ïàðàëåëíà ðåàëíîñò ñïðàâèëè ñìå ñå ñ ïàíäåìèÿòà, ó
íàñ èêîíîìè÷åñêà êðèçà íÿìàëî
Вчера премиерът Бойко
Борисов инспектира
магистрала "Европа" с
вече традиционния джип.
С него бе зам.-министърът
на строителството Николай Нанков, а проверката
как върви строителството
бе предавана на живо от
профила на Борисов във
Фейсбук.
"До 2-3 дни съм подготвил интересни решения,
ще успокоим хората. Те са
тежки решения", заяви по
време на инспекцията
Борисов.
"Тежките решения е
важно да ги взима човек.
Аз моите съм ги взел.
Другите да му мислят.
Казват, че искат да влязат
в парламента, за да бъдат
силна опозиция. А кой ще
доведеш? Как може
програмата на една политическа партия да е да

влязат в парламента? Да
ходят 3 пъти в седмицата
на работа и да взимат
заплати", продължи с
политическите коментари
премиерът и лидер на
ГЕРБ.
Ако е казал Господ,
септември българите ще
карат по нея, каза пък за
магистрала "Европа"
Бойко Борисов.
"Движението тук беше
един паваж, ако си
спомняте, където хората
толкова протестираха.
Само за месеци това е
новото трасе посока
запад, по което се движат автомобилите",
обърна се към спътниците си в джипа Бойко
Борисов. И заяви, че
само преди шест месеца
са се слагали колоните, а
сега вече има мостове.
Борисов не спести и

Снимкa Пресфото БТА

Пловдив. Направена бе вчера първата копка за изграждането
на локалните помощни платна на пътя Пловдив - Асеновград.
Те ще са с дължина над 10 километра и ще бъдат построени
за срок от една година.



Ïàðëàìåíòúò çàñåäàâà èçâúíðåäíî íà 13 àâãóñò

Íàêðàòêî

Тормоз: Търновско село
със 700 жители без
вода от месец
Вече повече от месец над
700 жители на село в
близост до Велико Търново
са без вода. Денонощно.
Жителите на Караисен
излязоха, дори няколко пъти
на протест. Резултат от
недоволството им няма. И
тази сутрин хората са се
събрали, за да поискат
решение на проблема си. В
селото има Дом за възрастни хора и детска градина.
Нямам вода поне от месец.
Смятам, че някой трябва да
предприеме някакви мерки и
да ни помогне. Молим се да
завали дъжд, за да имаме
поне дъждовна вода, казват
жители на Караисен.
Други недоволни обясняват,
че в Дома за възрастни
хора, хигиената става
невъзможна. Перем на ръка,
когато има вода в селската
чешма. Няма как да си
ползваме машините за
пране, добавят те.
Хората разказват, че имат
режим, но той е само по
протокол. Имало цели дни
без капка вода, а когато тя
се появявала, било за
минути. Не знам как човек
може да живее без вода? Аз
имам кладенец и съм добре,
но какво правят другите?
Какво означава да нямаш
вода в 21. век? Не познавам такъв проблем, той не
може да съществува в
Германия, казва Андреас,
който е от Германия и живее
в село Караисен.

Потушен е пожарът
в Хасковско

дежурните хвалби колко
добре се живее в иначе
най-бедната страна в ЕС:
"От горе до долу цялото
ни крайбрежие се пречиства с пречиствателни
станции, представяте ли
си какво е било Черно
море преди нас. Справихме се с пандемията, с
финансовата криза, справихме се да няма мигран-

ти, с чакалнята на Еврозоната, сега с икономическата криза, с Банковия съюз. Близо 60 млрд.
договорихме за България.
Всичко работи, как да им
изнася. Трябва да се
направят провокации.
Ние не се поддаваме",
допълни той по повод на
политическата ситуация в
страната. ç

Êëèíè÷íàòà ïúòåêà çà
COVID-19 ñòàâà 1200 ëåâà
Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българският
лекарски съюз (БЛС) продължават обсъждането на анекс към Националния рамков договор 20202022 за медицински дейности.
Анексът предвижда увеличение
на цените на всички клинични пътеки.
Вчера беше проведена среща
между представители на Надзорния съвет на НЗОК, БЛС и министъра на здравеопазването проф.
Костадин Ангелов.
Най-голямото увеличение ще
бъде за КП 104 (една от клиничните пътеки, по която се лекува

COVID-19), като от 618 лв. размерът й ще нарасне на 1200
лв.
Клиничната пътека "Раждане"
ще бъде разделена на две, като
ще се увеличи цената на естественото раждане.
Срещите между партньорите
продължават, а целта е договореното в документа да съдържа
такива параметри, които да гарантират пълноценното опазване здравето и живота на гражданите на България и финансовата устойчивост на системата.
Очаква се анексът да бъде подписан до края на седмицата.ç

Потушен е пожарът в
Странджа-Сакар планина.
Това съобщи областният
управител на Хасково д-р
Стефка Здравкова, предаде
БНТ. Четири дни продължи
борбата на огнеборци,
доброволци, военнослужещи
и горски служители. Днес
започва изписването на
щетите от пожара. Изгорели
са хиляди декари смесена
гора и земеделски площи.
Пожарът в Странджа-Сакар е
тръгнал от Лесово, прехвърлил е река Тунджа и се е
пренесъл. Причината е фас
от шофьор на турски ТИР.

Протест пред имот на
бизнесмена Иво
Прокопиев
Вчера се проведе протест
пред имот на бизнесмена
Иво Прокопиев в местността
Буджака край Созопол,
организиран от бившия
евродепутат Николай
Бареков, съобщи БНР. По
думите му имотът, построен
над скалите, спира достъпа
до морския бряг и забележителната местност Райския
залив. Протестът ще премине под надслов "Върнете
Буджака на хората". Протестиращите поставиха трибагреник на една от оградите,
която препречва пътя до
скалите, и тръгнаха по
стръмна пътека, отвеждаща
до брега. Те се придвижват с
викове "Прокопиев, излез".
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Áîðèì ñå ñúñ çàäêóëèñèåòî â
ïîëèòèêàòà âå÷å ÷åòèðè
ãîäèíè, êàòåãîðè÷íà å
ëèäåðêàòà íà ñîöèàëèñòèòå
оставка и предсрочни
избори". По думите й БСП
е показала различни
начини за опозиционни
действия - парламентарни
и извънпарламентарни. Тя
изтъкна, че парламентарната група на левицата е
инициирала пет вота на
недоверие, като по този
начин последователно е
показвала отношение към
правителство и модела на
управление. Като извънпарламентарни действия,
Нинова посочи, че от БСП
са подкрепили протестите на хората, участвали са
в тях, но и са организирали свой собствен митингпротест с призиви за
оставка. Следваме си
нашия път, в заговори и
задкулисни договорки не
участваме", категорична
бе тя.
Относно потенциални
коалиционни партньори на
БСП, тя заяви: "Има
време, нека да дойдат
изборите, всеки да си
представи програмата,
тогава ще говорим за
управленски партньори".
"Различни политически
сили с различни програми, както и хора, които
нямат политическа принадлежност, настояват за
оставката на правителството. Според социологически данни 50 процента
от българите настояват за
оставка", подчерта Нинова. Тя обърна внимание,
че за 10 години хората са
се нагледали на непоследователността на Борисов
- сутрин решава едно, по
обяд друго, вечерта трето "Не е вече интересно. Каквото и да правят,
това правителство и
парламентът са делегитимирани", смята Нинова.
Лидерът на левицата
коментира, че хората на
протеста са много различни - възрастово, професионално и по политически убеждения. "Найважното е, че хората са
свободни, не се страхуват,
излизат, говорят и изискват. Изискват неща, които

са общи за всички ни.
Върховенството на закона
е общо, борбата с корупцията, правовата държава,
разделението на властите
- това засяга всички
българи. Хората имат
желание за стабилност и
за гарантиране на бъдещето", подчерта Корнелия
Нинова.
По отношение на
искането на левицата за
свикване на извънредно
заседание на парламента
Нинова заяви, че разполага единствено с неофициална информация, че това
ще се случи в четвъртък,
когато е крайният законов
срок, но все още няма
официален отговор от
председателя на парламента Цвета Караянчева.
Нинова сподели, че от
обиколките си по страната
е установила, че партията
е в много голяма степен
готова да гласува на
вътрешнопартийния вот.
"С много трудна реформа
в Устава на БСП е записано, че изборът се прави
пряко от всеки член.
Когато предлагах тази
реформа знаех, че на
конгрес десетина души се
договарят и се назначава
председател, не се избира
- очаквайки, че той ще
бъде зависим от тяхната
воля. Затова предложих
решение на този проблем.
На два пъти се прави
неуспешен опит да се
отмени тази реформа това е част от задкулисието в политиката, с което
се боря вече четири
години", заяви Корнелия
Нинова. Председателят на
БСП изтъкна, че при
другите кандидати за
лидер на левицата досега
не е забелязала основни
разлики по отношение на
идеология и политики: "От
утре сме в кампания и
всеки ще си изложи
платформата. Това, което
сме правили през последните 4 години, са решения
на колективните органи на
партията и би било нелогично да се оспорят."ç

"Задава се икономическа и социална криза.
Много се закъснява с
мерките, които са необходими, за да бъде тя приета по-леко от икономиката
и от домакинствата.
Редица европейски държави отдавна са приели
мерки, с които да омекотят кризата, докато българското правителство не
е правило нищо такова.
Мерките, които въведоха
през април и май, не
сработиха. От този над
милиард, който беше
обещан за икономиката,
около 60 млн. реално са
стигнали до нея. Доходите
намаляха, безработицата
се увеличи, цените растат
нагоре. Наесен тези
процеси ще се задълбочат. Нужен е стратегически план, а не хаотични
действия за потушаване
на напрежението. Този
план да съдържа анализ
на най-важните сектори в
икономиката, които носят
добавена стойност и
мерки, с които те да
бъдат подпомогнати. План
за инвестиции - външни и
вътрешни - държавни.
Всеки загубен ден ще е
пагубен за производството и домакинствата." Това
заяви председателят на
БСП Корнелия Нинова
пред БНР.
Нинова подчерта, че за
тези 4 години БСП е
показала сериозна последователност, особено в
контекста на днешните

събития, на борбата с
мафиотско-олигархичния
модел и задкулисието: "От
4 години се борим и го
доказваме с примери.
Един от примерите е
случаят с нашите сигнали
за корупция в строителството на магистрали.
Тогава цялата система
скочи срещу нас, даже
строителните фирми
докараха техниката си в
София и заплашиха, че
ще блокират опозицията
да не влиза в парламента". Тя припомни и случая
с умъртвяването на животните в Странджа, когато
отново левицата е застанала на страната на
хората. "Отново цялата
система скочи срещу нас.
Минахме от шегите за
козичките на баба Дора
до сериозните обвинения,
че правим преврат в
държавата. И тогава
бяхме сами в тази битка.
Радвам се, че и нашите
усилия допринесоха за
това хората да се освободят от страха и да излязат
да искат свободата си.
Така че нямам притеснение относно политиките,
които сме водили в последните 4 години. И те
дават резултат."
"Властта има амбиция
да изкара мандата си
докрай. Това са ходове за
печелене на време и
успокояване на напрежение. Оставането им на
власт всеки ден е пагубно
за България. Искаме

По схемата за запазване на
работни места, известна като "60/
40", досега са изплатени над 185
милиона лева. Това съобщиха за
програма "Хоризонт" на БНР от Националния осигурителен институт.
Агенцията по заетостта е одобрила до момента над 10 000 заявки на работодатели за изплащане на компенсации на над 177
000 работници. През август са нап-

185 ìèëèîíà èçïëàòåíè ïî ñõåìàòà "60 íà 40"
равени три плащания за общо 235
дружества от различни сфери на
дейност.
Така например с вчерашния
37-и пореден транш са изплатени компенсации на 40 дружества. Това са финални плащания по
схемата "60/40" във вида, по който тя действаше до 30 юни. От 1

юли мярката беше трансформирана и се очаква в средата на
август да започнат първите плащания по новия дизайн.
Подаването на заявленията започна на 15 юли.
Разширява се обхватът на кандидатстващите и се слага акцент
върху сезонните работници в хо-

телиерството и ресторантьорството. По новия дизайн на мярката
за запазване на заетостта отпада
изискването работодателите да са
платили всички данъци и осигуровки за 2020 година с условието, че трябва да са ги декларирали като дължими.
Условието е задълженията им

:

Êîðíåëèÿ Íèíîâà: Íóæåí å ñòðàòåãè÷åñêè ïëàí
çà Áúëãàðèÿ, à âëàñòòà äåéñòâà õàîòè÷íî
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Събития
” 1851 г. - Американецът
Айзък Сингер получава
патент за шевната машина
със задвижване посредством
педал, с което се освобождават и двете ръце на
шивача.
” 1875 г. - На заседание на
Българския революционен
централен комитет е взето
решение за организиране и
избухване на Старозагорското въстание (1875 г.).
” 1887 г. - От Виена тръгва
първият влак "Ориент
експрес" до Истанбул.
” 1898 г. - САЩ анексират
Хавайските острови.
” 1961 г. - Започва изграждането на Берлинската стена.
” 1965 г. - В периода 12 15 август в Копривщица се
провежда Първият национален събор на народното
творчество.
” 2000 г. - Руската атомна
подводница "Курск" претърпява авария, 117 военни
моряци загиват.
Родени
” 1681 г. - Витус Беринг,
датски мореплавател
” 1831 г. - Елена Блаватска,
руска писателка, теософ
” 1881 г. - Сесил де Мил,
американски режисьор

” 1940 г. - Александър
Йосифов, български композитор
” 1941 г. - Димитър Якимов, български футболист
” 1967 г. - Емил Костадинов, български футболист
” 1990 г. - Марио Балотели,
италиански футболист
Починали
” 30 пр. н. е. - Клеопатра
VII, кралица на Египет
” 1955 г. - Томас Ман,
немски писател, Нобелов
лауреат
” 1964 г. - Иън Флеминг,
британски писател
” 1982 г. - Хенри Фонда,
американски актьор
” 2014 г. - Лорен Бакол,
американска актриса
към държавната хазна да са платени до 31 декември 2019 година. По данни на МТСП по новия
дизайн на мярката за периода от
15 юли до 6 август са приети над
1300 заявления за изплащане на
компенсации в размер на 60% от
заплатите и 60% дължимите от работодатели осигуровки за запазване на близо 47 000 работни
места.ç
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- Държавният секретар на САЩ Майк
Помпео заяви в речта си в президентската библиотека "Ричард Никсън", че политиката на ангажираност спрямо Китай,
провеждана от последователни администрации на САЩ, от президента Никсън насам не е постигнала целта си и се е провалила. Много хора в Съединените щати поставят под въпрос неговото твърдение, като казват, че това е по-скоро "идеологически размисъл" без никакъв ясен или осъществим път напред. Какъв е вашият коментар?
- Твърдението, че политиката на ангажираност на САЩ спрямо Китай се е провалила, е просто повторение на манталитета на Студената война. Той е сляп за
всичко, постигнато в отношенията между
Китай и САЩ през последните десетилетия, показва незнание за историческия процес и липса на уважение към китайския и
американския народ. Това е политически
вирус, който, разбираемо, е поставен под
въпрос и е порицаван от хората в Съединените щати и международната общност.
Преди повече от четиридесет години лидерите на Китай и Съединените щати си
стихнаха ръце през огромния Тихи океан.
Това стана възможно, защото и двете страни се придържаха към принципа на взаимно уважение, търсейки обща позиция и
оставяйки настрани идеологическите различия.
По време на посещението на президента Никсън в Китай през 1972 г. китайският премиер Джоу Енлай заяви, че Китай и
САЩ трябва да бъдат наясно с различията си и да намерят обща позиция, за да
достигнат нова отправна точка в двустранните отношения. Президентът Никсън отговори, че нашите две страни имат големи
разлики и това, което ни обединява, е, че
имаме общи интереси, които надминават
тези различия. Шанхайското комюнике, издадено от двете страни, обобщи консенсуса
им да се зачитат и да търсят обща позиция, като същевременно да оставят настрана различията.
Случилото се оттогава доказва, че този
монументален избор, направен от двете
страни, е правилен. През последните над
40 години, откакто двете страни установиха дипломатически отношения, няколко поколения китайци и американци работиха
заедно за развитие на отношенията между
Китай и САЩ. В резултат на това двустранните отношения се превърнаха в една
от най-дълбоко преплетените връзки в света,
с най-широки области на сътрудничество
и най-екстензивни общи интереси.
Китай и САЩ сега представляват над
една трета от световната икономическа продукция и над 50% от глобалния растеж.
Обемът на двустранната търговия се е увеличил с над 250 пъти от първите дни на
дипломатическите отношения и заема една пета от общия обем в света. Двупосочните инвестиции са скочили от почти нула
до близо 240 милиарда щатски долара, а
годишните двупосочни посещения от двата народа са достигнали пет милиона.
От четиридесет години насам, докато Китай и САЩ са доста различни по отношение на социалната система и на много
други аспекти, подобни различия не са се
отразили на мирното съвместно съществуване и на сътрудничеството между двете
страни.
Основните постижения на Китай през
последните десетилетия показват, че пътят
на социализма с китайски характеристики
отговаря на интересите на Китай и се радва на най-широката и най-решителната
подкрепа на китайския народ. Той също е
облагодетелствал света и хората от други
страни, включително американците.
Китай ще продължи да се стреми към
развитие и прогрес, за да отговори на желанието на своя народ и да направи нов,
още по-голям принос за човечеството. Все-

Акценти от
интервю,
дадено
от г-н Уан И,
член на
Държавния
съвет и
министър на
външните
работи на
Китай, пред
информационна
агенция
Синхуа

ки, който се опита
да дерайлира този
процес, може да завърши само с неуспех.
Статистиката сочи, че бизнес отношенията между Китай и САЩ поддържат 2,6 милиона работни места в
САЩ. Търговията с
Китай помага на
всяко американско
семейство да спести
850 щатски долара
всяка година. Над
70 000 американски
предприятия са инвестирали в Китай с общ обем на продажбите от 700 милиарда долара. Сред тях 97%
правят печалба. Дори на фона на търговските противоречия и COVID-19, по-голямата част от американските компании в
Китай все още искат да останат и удвояват
инвестициите си в Китай.
Ако сътрудничеството между Китай и
САЩ беше несправедливо и не беше реципрочно, как би могло то да продължи
няколко десетилетия? Как връзките между
Китай и САЩ можеха да изминат толкова
дълъг път?
- Съединените щати наскоро направиха редица ходове, които подкопават обмена между хора, както и културният обмен
с Китай. Китайските студенти в САЩ бяха тормозени, възпрепятства се нормалния академичен обмен и се наложиха ограничения на китайските медии, опериращи в САЩ. Много хора са загрижени,
че това е възраждане на маккартизъм.
Мислите ли, че двете страни ще изпаднат
в нова студена война?
- Китайско-американските отношения са
изправени пред най-голямото предизвикателство след установяването на дипломатическите отношения и техният обмен и
сътрудничество в много области са сериозно нарушени. Основната причина е, че
някои американски политици, които са предубедени и враждебно настроени към Китай, използват силата си, за да оклеветят
Китай с измислици и да възпрепятстват
нормалните връзки с Китай под различни
предлози. Това, което искат, е да възродят
маккартизъм в опит да подкопаят отношенията на САЩ с Китай, да разпалят враждебността между двата народа и да разрушат доверието между двете страни. В крайна сметка те искат да повлекат Китай и
САЩ в подновен конфликт и конфронтация и отново да потопят света в хаос и
разделение.
Китай няма да позволи на тези хора да
получат каквото искат. Ние категорично се
противопоставяме на всеки опит за създаване на така наречената нова студена война, защото тя противоречи на основните
интереси на китайския и американския народ и на световната тенденция към развитие и прогрес.
- Напоследък Хонконг се превърна във
важен въпрос в отношенията между Китай и САЩ. САЩ вярват, че като приемат законодателството за националната
сигурност, Китай се отказа от "една държава, две системи". САЩ наложиха редица санкции върху Хонконг. Очаквате ли
САЩ да създадат повече проблеми по въпроса с Хонконг?
- Хонконг е част от територията на Китай и делата на Хонконг попадат в рамките на вътрешните работи на Китай. Невмешателството във вътрешните работи на
други държави, това е основна норма, регулираща международните отношения и никоя държава няма да позволи на други държави грубо да саботират нейния суверенитет нито териториалната й цялост. На неотдавнашната сесия на Съвета по правата

на човека на ООН, над 70 страни изразиха подкрепата си за справедливата позиция на Китай и осъдиха опитите да се използва въпросът с Хонконг за намеса във
вътрешните работи на Китай. Това говори
много за общата и справедлива позиция
на международната общност.
Законодателството за национална сигурност подкрепя самото оцеляване на всяка
страна и това е обичайна правна практика на всички страни. Законодателството за
защита на националната сигурност в Хонконг запълни дългогодишните правни дупки
в Хонконг. То ще осигури едновременно
дългосрочно прилагане на политиката на
една държава, две системи въз основа на
върховенството на закона, както и трайната сигурност и стабилност на Хонконг.
Няколко милиона жители на Хонконг подписаха петиция в подкрепа на законодателството, което показва техния копнеж към
мира и стабилността в Хонконг и тяхната
силна подкрепа за законодателството в областта на националната сигурност.
Китай се ангажира с политиката на една държава, две системи. Със силната подкрепа от континенталната част, подобрената правна среда и обединените усилия
на нашите сънародници от Хонконг, ние
със сигурност можем да поддържаме и подобре да прилагаме политиката на "Една
държава - две системи". Грубата намеса в
делата на Хонконг, било то с думи или
действия, може само да подкопае успешното прилагане на политиката на една държава, две системи. Тя ще срещне твърдото
противопоставяне на целия китайски народ, включително и от хората в Хонконг.
- САЩ наскоро затвориха генералното
консулство на Китай в Хюстън, твърдейки, че това е център за шпионаж и кражба на интелектуална собственост. Китай
направи реципрочен отговор, като затвори генералното консулство на САЩ в Чънду. Притеснявате ли се това да не доведе
до ескалация в "дипломатическа война"между Китай-САЩ?
- Генералното консулство на Китай в
Хюстън беше първото генерално консулство, открито от Китай в САЩ след установяването на дипломатическите отношения и
винаги е било важен символ на китайскоамериканското приятелство. През последните
над 40 години Генералното консулство на
Китай в Хюстън изиграеше значителна роля за насърчаване на приятелството и сътрудничеството между китайския и американския народ. Въпреки трудностите, изправени в периода на епидемията COVID-19, то
служеше като важен мост за засилване на
сътрудничеството срещу коронавируса между южните американски щати и Китай. Затварянето на това генерално консулство, което има историческо и текущо значение, е
затварянето на прозорец за обмен и взаимно разбиране между китайците и американците. Този ход подкопава нормалното
развитие на отношенията между Китай и
САЩ и приятелството между двата народа. Всички извинения за затварянето му,
заявени от американската страна, не са
нищо друго освен измислици, предназначени да клеветят Китай. Никое от тях не е
подкрепено от никакви доказателства и никое от тях не може да се противопостави
на проверка.
Естествено, Китай не би преглътнал този произволен и безскрупулен ход на САЩ.
Нашата контрамярка е разумна, обоснована и законосъобразна и напълно съответства на дипломатическите норми. Китай
няма намерение да води "дипломатическа
война" със САЩ, тъй като тя само още
повече ще навреди на интересите на двата
народа. Започването на "дипломатическа
война" не доказва силата на САЩ. Точно
обратното, това само излага нарастващата липса на самочувствие на САЩ. Ако САЩ
са склонни да тръгнат по грешния път, Китай е готов да даде надлежен отговор.

Приложение на ÇÅÌß

Година IV. Брой 28. 12 август 2020

Неистовият
полемист
Захарий
Стоянов
î8
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Âîåííîèñòîðè÷åñêè ïàðê-ìóçåé
ñå èçãðàæäà â îáùèíà Òðÿâíà
Той е съвместна инициатива на Съюза на
военноинвалидните кооперации в България,
местната власт и Министерството на отбраната
Първата символична копка за изграждане на военноисторически парк в района на Кръстец. Началото
поставиха Иво Антонов директор на дирекция "Социална политика и политика по военно-патриотично
възпитание" в Министерство на отбраната, и Силвия
Кръстева - кмет на Община
Трявна. Присъства и Валентин Николов - представител
на сдружение "Съюз на военноинвалидните кооперации в България".
Целта на поредната съвместна с местните ръководства родолюбива инициатива на Съюза на военноинвалидните кооперации с
председател Борис Николов
е изграждане на Военноисторически парк "Кръстец" за
отдаване почит на загиналите руски воини и български опълченци в Руско-турската война 1877 - 1878 г. за
освобождението на България
и повишаване на патриотичното възпитание за съхраняване, запознаване и популяризиране сред младите
хора на традиционните български духовни и културни
ценности и славната ни история.

твото и до сградата на Община Трявна. До всеки фиксиран окоп и землянка ще
бъде поставена указателна
табела с рисунка на инженерното съоръжение от времето на Руско-турската война 1876 -1877 г.
Отстрани ще бъде изградена покрита беседка за 1012 души и маси с пейки от
дървен материал за почивка, закуски и обяд и за провеждане на беседи. В рамките на съществуващия път
ще има място за паркиране.
Предстои възстановяване на
подходите до местността, които ще бъдат насипани с
дребен начупен камък, а след
това - валирани.
След Решение №99 от
10.07.2019 г. на Общинския
съвет в Трявна за одобрение
за изграждане на Военноисторически парк "Кръстец"
инициативният комитет е
получил разрешения за изграждане от МОСВ и МЗХГ.
Съгласно Закона за военните паметници за действията
по изграждане на Военноисторически парк "Кръстец"
е уведомен министърът на
отбраната, който е и патрон
на проекта. Има отпуснати
средства от Министерството

на отбраната в размер на
15 000 лв. за разчистване и
възстановяване на окопите.
Те са на основата на договор за финансиране с дирекция "Социална политика и
политика по военно-патриотично възпитание" на Министерство на отбраната и
Съюза на военноинвалидните кооперации в България, след кандидатстване за
годишно финансиране на
дейността на военно патриотичните организации за
2020 година.
След кандидатстване от
Северно-централно държавно
предприятие ДП - Габрово са
били разрешени първите 50
кубически метра дървен материал безвъзмездно за облицоване на окопите.
Проект за паметник, посветен на защитниците на
Тревненските проходи по време на Руско-турската освободителна война 1877 - 1878 г.
е по идея на Националната
инициатива "Една детска сълза - една молитва" за запазване на историческата памет
и възпитаване на подрастващите в уважение към предците ни, дали своята дан за
освобождението на България.
Той се ръководи от арх. Михаил Михайлов, член на инициативата "Една детска сълза - една молитва".

Връх Кръстец се намира в Тревненския дял на Стара планина.

***

Параклисът в самата скала, в основата на която е вградена частица
от мощите на св. Иван Рилски

Проектът предвижда в
района на вр. Кръстец до
град Трявна, там където е
имало лагер за охрана на
Тревненските проходи, да се
изгради паметник, който ще
бъде от камък, висок 4 метра, а в основата ще има
надпис със златни букви.
Ще се фиксират окопите и
землянките на палатките на
лагеруващите през войната
в района на вр. Кръстец, така както са били изградени.
Предвижда се да има площадка, покрита с дребен натрошен камък. Специално
табло ще дава подробна информация за бойните действия по онова време. Още
две такива табла ще има в град Плачковци до кметс-

Връх Кръстец се намира
в Тревненския дял на Стара
планина. До него се достига за половин час от гара
Кръстец. Върхът е висок
1007 м. Известен е с това,
че именно тук спира процесията с мощите на св. Иван
Рилски, когато през 1195 г.
са пренесени от Средец към
Търново. Шествието е водено от архиепископ Василий,
главата на Българската църква по време на Асеневци.
Лично цар Асен с велможите си идва тук, за да посрещне реликвите. Престояват 7 дни, изчаквайки да се
довърши градежът на църк-

Окопите са вече видими

Първа копка направиха кметът на Община Трявна Силвия Кръстева,
директорът на дирекция "Социална политика и политика по военнопатриотично възпитание" в МО Иво Антонов и Валентин Николов
от Съюза на военноинвалидните кооперации в България.

вата на светеца на Трапезица. В чест на събитието в
периода 1999-2002 г. е изграден параклис в самата
скала, в основата на която е
вградена частица от мощите на св. Иван Рилски, донесена нарочно от Рилския
манастир, и е осветен с изворна вода от пещерата в
Рила планина, където е живял светецът.
През паметната 1877 г.
първоначално в м. Кръстец
пристига една сотня конници казаци. След месец при
казаците се установява Шеста опълченска дружина. Командир на гарнизона, охраняващ прохода, е щаб-капитан Шостак. Част от конните казаци пристигат от Кръс-

тец на връх Бедек и атакуват в тил разположилите се
на този връх 2000 низами.
Тази дружина изкопава в м.
Кръстец на 3 места дълги
окопи, които са запазени и
личат. На запад от Кръстец,
на Мъхченишкия превал,
за охрана на Верейския път
са направени окопи от
41-ви Селегински полк. На
1.11.1877 г. Шеста опълченска дружина слиза от Кръстец. На нейно място идва
Девета опълченска дружина
и с 2000 българи бежанци,
които вървят пред колоната
и разчистват дълбоките двуметрови снегове. Водачи са
Руйо Донин от Мъглиж и
Петко Отвъденеца.
Спирдон СПИРДОНОВ
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Ñèìåîí Âåëèêè ïîñòàâè
Áúëãàðèÿ íà òðè ìîðåòà
Той е едновременно велик пълководец и духовен водач
Доц. полк. о. р. Станчо
СТАНЧЕВ, военен историк
- Успешните войни на
цар Симеон Велики срещу
Византия, маджарите и
сърбите довеждат до найголямото териториално разширение на България в цялата история и я превръщат
в най-силната държава на
тогавашна Източна Европа.
За съвременниците обаче царуването на цар Симеон I е
период на културен разцвет,
наричан по-късно Златен
век на българската култура.
Повече книжовник или повече военачалник е цар Симеон?
- Много интересен въпрос. Аз като военен историк
бих искал да отговоря веднага, че е повече военен, повече пълководец, повече войсководец, човек настина разширил България на три морета са нейните граници
Черно, Бяло и Адриатическо. Но пък в същото време
няма как да пропуснем факта, че наистина с него се
свързва Златният век в българската история. Един век,
през който наистина се случват много забележителни неща. Започва се с приемането на християнството, преминава се през азбуката на
светите братя Кирил и Методий, за да се стигне в крайна сметка до едно последващо развитие на нашата държава, именно под ръководството на Симеон Велики,
както е известен в нашата
историография. И ако наистина погледнем "Именник на
българските ханове", ще ви
направи впечатление, че
разбира се, всеизвестно е, ще
започна с първия владетел
български хан Аспарух, да
се мине после през хан Тервел, който наистина прави
така, че България вече трайно се настанява на картата
на Европа. Известен е покъсно с това, че е спасил Европа - "спасителят на Европа", известен е като "спасителят на Европа". Но ако
погледнем едно друго писание, т. нар. "Синодик на
българската църква от XIII
до XIV век", там прави впечатление, че началото на
българската история се поставя с първия християнски
владетел. Там е записана една възхвала към Борис I,
който приема християнството, който е "превел българския народ към благоразумие
чрез светото кръщение".
След това, разбира се, намират място първопросветителите Кирил Философ и
Методий. Именно на Борис
I Михаил, известен, неговият наследник е Симеон Велики, неговият син, по-малък, разбира се. Тук има един
период от 4 години, през
който управлява по-големият брат на Симеон - Вла-

димир Расате. За това, че се
решава да върне България
към езичеството, е ослепен
от своя баща, и той с един
доста разширен съвет събира цялото царство и поставя на трона, по-малкия си
син Симеон, като го заплашва пред всички, че ще претърпи същото наказание,
ако отстъпи от истинското
християнство. Тези трагични събития наистина променят живота на Симеон,
като определят неговия понататъшен път. Вместо за
духовен глава, както е готвен той от своя баща, на него му се налага да поема управлението на държавата. И
вие съвсем правилно констатирахте, че наистина за
управление от 34 години се
получава едно голямо териториално разширение, поставя България на три морета: на Черно, Бяло и Адриатическо, а държавата ни най-голямата сила в Източна Европа. Най-важното е,
пак както вече споделих, че
той е известен и се свързва
със Златния век на българската култура.
- А как цар Симеон I успява да проведе толкова териториално успешни войни?
- Да, наистина. Факт е,
разбира се. Той по принцип
слага края на един 30-годишен мир, който е сключен
от неговия баща след покръстването. Първата причина за конфликта е интересна. Повечето хора я знаят,
но все пак искам да я спомена, това е преместването
на българското тържище от
Цариград в Солун, което затруднява и изолира българските търговци в крайна сметка от Константинопол и прави по-труди търговските взаи м о о т н о ш е н и я . То г а в а
именно Симеон започва една от първите си войни като възкачен на българския
престол, известна в нашата
историография като първата икономическа война в Европа. Там е интересно, че
византийците успяват да
привлекат на своя страна
маджарите, а в същото време Симеон като един добър
дипломат се съюзява с печенегите. И през 896 година българи и печенеги успяват да нанесат едно много сериозно поражение на
маджарите и изгонват назад
в Панония. А териториалните придобивки след 896 година Симеон повежда войските и нанася сериозно поражение на ромеите в Източна Тракия и българското
тържище отново е върнато
в Цариград. Неговата мечта, разбира се, е Константинопол.
Той води няколко сериозни операции, които целят
превземането на този град.
През 913 година, повеждайки войските си към визан-

тийската столица, на него
му се осигурява възможността да завземе престола и да
стане регент на малолетния
по онова време Константин
VII. Но кралица Зоя прави
един преврат и прави така,
че да не се осъществи тази
идея, но пък в същото време след това 917 година Симеон повежда българите и
нанася едно тежко поражение на армията на Лъв Фока. То е много известно това сражение при Ахелой на
20 август 917 година, когато той използва, проявява
се като един талантлив пълководец, защото съумява да
задели в резерв част от своята тежка конница и част от
пехотата си, и когато Лъв
Фока първи нанася удара
срещу българските войски,
той успява да поведе резерва и набутва византийците
в морето с цената на много
сериозни поражения, които
понасят - Лъв Фока едва успява да се спаси и да избяга с кораб в Цариград по
онова време. Известни са
също сраженията, боевете,
които води той през 918 и
919 година срещу сърбите.
Успява да плени сръбския
княз и поставя начело на управлението на Сърбия своя
доверен човек - казваше се,
ако не ме лъже паметта,
Павле Бранович. И още
други сериозните военни
операции, които води Симеон. И наистина тази голяма територия, която придобива България по негово
време е извоювана наистина с цената на много успешни военни операции, които
той провежда. Мен ми тук
важно да споделя нещо, което ме е занимавало през годините - интересно е да се
отбележи, че в онзи период,
когато България наистина е
приета в лоното на християнските държави, когато започваме да пишем на своя
азбука, когато започват да
се появяват първите книги,
интересно е да се разгледа
какво е отношението на Византия, защото в крайна
сметка Симеон, поемайки управлението на държавата
добре си дава сметка, че той
е на границата на една голяма империя, която има
своите имперски намерения.
Тя винаги е гледала на голяма част от територията на
българската държава като на
своя изконна земя. И наистина какво са разбирали ромеите под понятието "граница". Известно е едно писмо,
което неговият баща отправя към папата и папата му
връща един уклончив отговор. Но според политическата идеология на империята три са основните граници: граница на държавата,
граница на нацията и граница на цивилизацията.
Обаче трябва да се отбеле-

жи, че не задължително те
да съвпадат по принцип една с друга. Много в отношения те се разминават.
Към тях трябва да се добавят още 3 вида граници, които имат важно място както
във византийска икономическа територия, така и в
икономическата практика на
империята. Те са: идеологическите граници, които се
отъждествят с цивилизования свят, политически граници и най-накрая разбира
се военните граници.
И именно приемайки
християнството, България
попада в идеологическата
пространството на Византийската империя, и по този начин става обект на внос на
византийска цивилизация.
Засилва се тенденцията България да бъде превзета не с
меча, а със словото. И именно фактът, че точно по онова време начело на държавата застава точно Симеон
като че ли е Божий дар. Защото в крайна сметка когато
се поставя въпросът той дали е бил готов да поеме престола при положение, че всичко става доста изненадващо,
той е 30-годишен, но в същото време дава да бъде ясно, че е без съмнение, че той
е бил най-образованият българин и не само в деветото
столетие когато поема управлението на държавата, а през
цялото Средновековие.
Известно е, че той е завършил Магнаурската школа, така известният Константинополски университет.
Няма съмнение, че той притежава всички необходими
качества, за да вникне в истинското положение на страната, да съзре опасностите,
които я застрашават, да намери решение на изключително трудната задача как
България, без да напуска
границите византийското
идеологическо пространство
да съхрани своята национална идентичност. Не само да оцелее, но отново да
се пребори с вековната империя. Това наистина е ед-

на много трудна задача. И
тук, разбира се, ми се ще,
понеже съм набрал вече
инерция, ми се ще да споделя в крайна сметка, че той
не е сам. Той има около себе си наистина един екип,
който много му помага в
онези трудни времена, когато както вече споделих,
Византия се опитва да ни
превземе не толкова с меча, колкото със словото.
Ще ми се да спомена,
разбира се, епископ Константин, Йоан Екзарх, Черноризец Храбър, Григорий
Презвитер, разбира се, Охридската школа Климент и
Наум. Очевидно това са хората, които в голяма степен
му помагат да взема правилните решения. Известно е,
че Симеон излага своите
идеи, своите планове пред
хората, на които има доверие, хората с интелект, на
хората, на които разчита, че
могат да му дадат правилните тълкувания и да му дадат правилните идеи как да
води държавата в следващите
години. Той практически успява да направи около себе
си едно мислещо общество,
един интелектуален заряд на
обществото, на обществото,
с което владетелят прекарва
почти цялото си време. Нещо, което като че ли към
днешния момент изключително много ни липсва, а ни
е изключително необходимо.
Защото, ако направим едно
сравнение с онова време от
IX-X век и настоящото време, ще видим, че в много
отношения като че ли се доближаваме. Началото на новото хилядолетие ни донесе
две изключително важни
препятствия, които преодоляхме - едното, приемането
ни в НАТО, другото - приемането ни в Европейския съюз. Но в крайна сметка дали сме дораснали наистина
и дали сме в състояние да
повторим това, което в далечните години направи Симеон Велики.
Интервюто е на Радио "Фокус"
(Със съкращения)
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приложение
ПАТРИОТ

Íåèñòîâèÿò ïîëåìèñò
Çàõàðèé Ñòîÿíîâ
170 години от рождението на Захарий Стоянов
Навършиха се
170 години от рождението на великия
Летописец на българските въстания Захарий
Стоянов - безподобен
полемист, памфлетист,
гениален историограф,
автор на най-вълнуващите биографии на
Христо Ботьов, Васил
Левски и Любен Каравелов. Автор на хиляди публикации в основни европейски
вестници и списания,
писани в края на
XIX век, които и досега не са загубили
своята изключителна
актуалност.
1.
Всеки народ трябва да
има такава фигура, ако не
иска неговата история да
бъде бедна. Но не всеки народ може да постигне такова мощно, внезапно и ярко
излъчване на народностния
дух, такава завладяваща манифестация на националния гений като Захарий
Стоянов. В него сякаш отекват последните трусове на
Възраждането ни, достигнало своя апогей в лицето на
Раковски, Левски, Каравелов и Ботев. В натурата му
е заложена неукротима вътрешна енергия, чиито ослепителни фойерверки в продължение само на едно десетилетие даряват българския народ с най-вдъхновения летописец на неговите
национални въстания, с безподобния публицист и обществен деятел, допринесъл
с нажежения си вестник
"Борба" най-много за Съединението през 1885 г.
Съвършено прав е Стоян Заимов, когато отбелязва за "Записките" на Захарий Стоянов, че те колкото
повече стареят, толкова поскъпи стават за "грядущите
български поколения". Днес,
повече от век след неговата
нелепа смърт, виждаме колко пророчески се оказват тези думи. И ако Мигел де Унамуно пише, че "Дон Кихот"
трябва да стане библия за
испанския народ, с не помалка увереност и ние бихме могли да кажем същото
за "Записки по българските
въстания". Защото те са истинската библия на българския народ, те са запечатали неповторимия миг на народностното пробуждане,
умопомрачителния възторг
от рождението на неговата
свобода.

2.
Летописецът на българските национални революционни борби Захарий Стоянов наистина е удивително,
неповторимо явление в историята на българската политическа мисъл и литература. Близо сто и четиресет
години след неговата преждевременна смърт той не
престава да изненадва и удивява изследователите и популяризаторите на безсмъртното му творчество.
Както е известно, издателство "Захарий Стоянов"
през 2008 г. постави началото на едно почти пълно
издание на духовното наследство на Захарий Стоянов.
Слава богу, със съставителството и коментарите към отделните томове се захвана
най-добрият биограф и изследовател на Летописеца Тодор Ташев. На него дължим уникалната тритомна
биография на Захарий Стоянов - "Животът на Летописеца": част I - "Джендо",
част II - "Парго", и част III
- "Захарий", издадени през
1984, 1985 и 1990 г. от
"Христо Г. Данов" - Пловдив. В продължение на повече от трийсет години Тодор Ташев издирва и проучва документалните материали, съхранени в над осемдесет архивни фонда (обществени и лични), свързани
пряко или косвено с живота
на Летописеца. Освен тритомната биография следват
още неразчетеният дотогава

и непознат ръкопис на Захарий "Превратът през 1881
г." ("Български писател",
1994), "Захарий Стоянов документален летопис" в съавторство с Лиляна Ташева
(Академично издателство
"Проф. Марин Дринов",
1996) и "Ние, долуподписаните!" - книга с непозната
публицистика на 3ахарий
Стоянов, излязла през 1998
г. (ИК "Парнас-96"). На историческа тематика са сценариите му за документалните филми: "Невероятният
Каблешков", "Чуква Шести
септември", "Ние, долуподписаните" и "Служебен защитник" (в съавторство с
проф. Дойно Дойнов), всички реализирани от режисьора Андрей Алтъпармаков.
Заслугите на Тодор Ташев
за изследването на творчеството на Захарий Стоянов
действително са неоценими.
Освен на издаването и преиздаването на основните
творби на Летописеца последните години на своя живот Тодор Ташев посвети на
издирването и подготовката
за печат на непубликуваната досега публицистика на
нашия автор - негови статии, полемични бележки, антрефилета, анализи и дописки във вестниците "Общее
дело", Telegraful, Times, Revue
de l‚Orient, "Свобода", "Независимост" и Gazette de
Hongrie.
Става дума за над хиляда и триста страници
блестяща публицистика, ко-

ято до ден днешен бе непозната не само за широката българска публика, но
дори и за тесния кръг специалисти, като изключим
самия Тодор Ташев. Сега
издателство "Захарий Стоянов" публикува това безценно литературно наследство в поредните 6. и 7. том
от Събраните съчинения.
Читателите ще бъдат поразени и удивени от проницателността на Захариевото перо, когато анализира
сложните и бравурни политически процеси на Балканите, а и в Европа. От една страна, той следва великите традиции, завещани
от Георги Раковски, Васил
Левски, Любен Каравелов,
Христо Ботев, които създават и оформят философията на националноосвободителните борби и формулират коренните национални
интереси и цели. От друга
страна, бихме могли да
направим поразителни паралели с развитието на съвременните политически
процеси в Европа и мястото на България на европейската арена. Някои от разсъжденията и оценките на
автора са направо пророчески.
3.
Политическите възгледи
на Захарий Стоянов се оформят по време на борбите за
национално освобождение и
особено в периода, когато
той издава феноменалния
вестник "Борба", известен
като орган на Съединението. През 1881-1882 г. той се
числи към организацията на
русенските либерали, а малко по-късно към каравелистите (през първата половина на 1886 г.), после на
стамболовистите (18871889). Но Захарий Стоянов
има свое собствено отношение и позиция към партиите и партийното строителство и дейност. Винаги когато
неговите разбирания влизат
в противоречие с устава или
платформата на избраната
от него партия, той є обръща гръб и тръгва, както
справедливо отбелязва Тодор
Ташев, "подир своето собствено знаме". И Тодор Ташев
продължава: "Животът му е
пълен с обструкции на партиите, но не и на партийното начало. Защитавал
принципа на партийност,
без какъвто, смятал, никой
уважаващ себе си човек не
може да живее". Често пъти
в разпалените си филипики
Летописецът стига дори до
идеи за отричане на партиите. Партизанските боричкания така го отвращават, че
той възкликва: "В продължение на 9-10 години нам омръзнаха всякакви партии.
Нищо свято и високо не виждаме ние да почитат и да пазят те". Когато пък полеми-

ките около русофилския преврат и контрапреврата стигат
своя връх и Захарий Стоянов съзира опасност за самото съществуване на независима България, той отсича: "в България днес има само две партии - българска и
антибългарска".
Ето един фрагмент от неговата статия "Ние, долуподписаните!", публикувана
във вестник "Свобода" на 16
март 1888 г., в която той
отговаря на всички нападки и твърденията, че си променя мнението в зависимост от политическата конюнктура: "Нашето знаме е
било и е познато всекиму:
вън московеца от нашата земя, на когото самото име е
синоним на тирания и на
кражба на народности и народни права. Второ, пазили сме правата на България, както сме ги разбирали и сме изповядвали, и
поддържали такива закони
за устройството є, които са
гарантирали тие права. Всеки, който е ритал срещу тие
права, бил княз, министър,
мастит, прочут, святец, жена, цар и пр., блъскали сме
го, колкото можем. Който
иска да се увери в думите
ни, то нека отвори и разгледа вестниците и брошурите, гдето сме писали: "Работник", "Братство", "Независимост" (пловдивската),
"Свирка", "Независимост"
(последнята), "Борба", "Т.
конституция", "Южна България", "Независима България", "Свобода", "Искендер
бей" (брошура) и други още.
Когато княз Александър стана слуга на руския цар, то
ние му написахме твърде
дързостна сатира ("Искендер
бей"), а Д. Петков прокламация, с която го обявяваше вън от законите. Ние намерихме Пловдив в два деня, а Д. Петков посети Черната джамия. Днешните
дургуни с половината джигери трияха тогава ръце от
радост. Колко пари ни дадоха да ни купят перото?".
4.
Защо тази огнена публицистика не можеше все пак
да бъде публикувана до датата на така наречения преход - 10 ноември 1989 година, и защо отлежаваше в
архивите и в теченията на
споменатите вестници? Защото в преобладаващата си
част пламенното перо на Захарий полемизира срещу
действията на руския императорски двор по времето на
Александър III и неговото
правителство. Тази полемика беше едностранчиво и
тенденциозно представяна
от изследователите на Захарий Стоянов и набеждаваше автора на "Записки по
българските въстания" за
яростен русофоб.
На стр. 9
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А всъщност остротата на
филипиките и жлъчното слово на публициста са продиктувани от чист патриотизъм.
Както самият той иронично
подхвърля в една от дописките си - не е русофоб онзи,
който не се съгласява "цяла
България да бъде преименувана на Александровска губерния". Той ясно разделя в
текстовете си любовта и
признателността на българския народ към освободителите, към Дядо Иван, от високомерната и брутална дейност на генерал Каулбарс,
който се държи като фелдфебел и генерал-губернатор
на свободна независима България. Александър III е съвършено различен от своя
баща - Александър II Освободителя - и като интелектуално равнище, и като опитност в държавните и политическите дела. Той не може
да си представи как българите ще защитават Александър Батенберг след съединението на Княжество България и Източна Румелия и
ще се противопоставят на
солдафонските негови действия, които раздухват по думите на Захарий Стоянов "в
страната анархия, толкова
желана от петербургските ни
опекуни, и копаейки трап за
нашата независимост, ще
вдигат врява, та да ги чуе
целият свят, за нашата непригодност към свободата, за
нашата неблагодарност и измяна. Разбира се, на враговете на славянството ще им
е много приятно да слушат
тези викове и да гледат тази
пагубна разпра, но какво да
правим ние, българите? Положението ни е безизходно
и ни остава само едно - да
съжаляваме дълбоко за това, че руското правителство
отблъсква от Русия българите, които са є признателни
искрено за нейните велики
заслуги, оказани на отечеството им, да браним докрай
и в името на всичко своите
независимост и свобода. Нека в Петербург да ни проклинат за това; знаем, че петербургското правителство
не е цяла Русия, и мислим,
че ако склоним да му робуваме, не само ще изменим
на страната си, но и ще оскърбим чувствата и ще профанираме тежките жертви на
оная свободолюбива Русия,
която искрено жадуваше освобождаването на България
и с натиска върху собственото правителство през 1877
г. принуди последното да започне великата освободителна война, в памет на която
сега Петербург празнува"
("Общее дело", № 90 от септември 1886 г., с. 13).
5.
В българската история
Захарий Стоянов е личност
сложна и невместваща се в
представите на догматичната нагласа, жизненият му
път познава извисявания и
завои, той е остро конфликтен и противоречив. Но колко от големите ни личности
не са били изтъкани от противоречия? И после, има нещо, което стои над всички
зигзаги и криволичения в
неговата дейност. Това е огромната му любов към Отечеството, любов неистова и
неудържима. На нея е под-

чинено цялото му същество,
на нея е отдаден целият му
живот.
Във всеки ред от неговата публицистика диша тая
любов. Още от началото на
своята журналистическа дейност той вижда своето призвание в борбата срещу самоподценяването и отсъствието на национално достойнство у българина. Всеобщото разочарование и покрусата, завладели народа ни
след Берлинския конгрес,
отекват болезнено в душата
му. Националната трагедия
с разпокъсването на Отечеството и отделянето извън
пределите му на Източна Румелия и изтерзаната Македония - тая изконна българ-

живота и списателската деятелност на Любен С. Каравелов" (1885); "Любен Каравелов и неговите клеветници" (1885); "Четите в
България на Филип Тотя,
Хаджи Димитър и Стефан
Караджата" (1885); "Заробването на Гавраил паша"
(1885); "Коронованите нихилисти в България" (1886);
втория том на "Записките"
(1887); "Христо Ботйов.
Опит за биография" (1888);
"Българският Кавур" и т.н.
И цялата тази трескава публицистична дейност той подчинява на една цел - възраждане на българското национално самосъзнание и
обединение на разпокъсаното Отечество.

Паметникът на
Захарий Стоянов
в Медвен

ска твърд, пронизва сърцето му. И възмутен от липсата на национално самосъзнание у някои българи, Захарий Стоянов ще пише:
"Днес не е епоха за патриотизъм, а за гечинмек".
Разбира се, у него няма
да открием и следа от униние и апатия. Настаналото
време на пазарлък с националните ценности и светини само разпалва неговия
гняв. Той не се уморява да
издава вестници, в които воюва за обединението на Родината и против безродните продажници и "политическите чапкъни", както ги
нарича в спокойно състояние на духа. Просто е невероятна неговата работоспособност - от 1880 г. до своята преждевременна смърт
през 1889 г. той редактира
или сътрудничи в десетки
вестници, между които е
достатъчно да споменем само списвания почти изключително от него "Борба",
освен това "Самозащита",
"Независимост", "Свобода"
(началните броеве, 18861887), чийто облик безспорно се определя от неповторимото му перо. През тоя период той издава алегорията
си за Александър Батенберг
- "Искендер бей" (1882), която веднага е инкриминирана от властта; "Васил Левски" (1883); първия том на
"Записки по българските
въстания" (1884); "Черти из

6.
Захарий Стоянов осъзнава изключителното значение на това, току-що освободената от турско робство
българска нация да има своите нравствени икони и духовни водачи. Ето защо с
такава любов, пиетет и възторг той портретува образите на някои от най-ярките български националреволюционери. В очерците и
историко-биографическите
бележки, посветени на тези
светли имена, той рисува
така нужните за националното самочувствие и самосъзнание нравствени икони,
които ще бъдат пример и
ориентир за бъдещите български поколения.
Неслучайно подобни мотиви и патос движат по-късно и Иван Вазов към написването на неговата "Епопея на забравените". Впрочем върховите постижения
в българската литература
след Освобождението се определят именно по отношението на авторите към заветите на националреволюционерите. Драстичен става
контрастът между чистия,
почти ангелически извисен
облик на поборниците, загинали за свята кауза (да си
спомним свещеното "чиста
и свята Република" на Васил Левски), и следосвобожденската действителност, в
която тези личности набързо са забравени, а единст-
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вен бог стават успехът, парата, гечинмекът.
Подобно на Ботевата и
Каравеловата публицистика,
и сътвореното от Захарий
Стоянов е пропито от неизтощимата любов към обикновения народ, тоя народ, в
който той вижда истинското
въплъщение на националната чест и достойнство: "Аз
не пиша за учени и кабинетни знаменитости; когато
приближа перото до хартията, не се размислям найнапред дали тая или оная
фраза, факт и изражение от
написаното ми ще се хареса на височеството, на преосвещенството или пък на
негово благородие. Моето
перо няма нищо общо ни с
техния чай, ни с ордените,
нито пък се придържам към
формите на различни авторитети. Аз пиша за ония
презрени същества, които
със своята простота направиха да прогърми името българин и по четиритях страни на света…". В преклонението пред тия "презрени същества" и във връщането
към героичното минало на
българите неспокойният дух
на Захарий Стоянов търси
противодействие срещу
нравствената развратеност и
продажничество на обществото, в което живее, общество, поругало великите народни идеали, завещани от титаните на националното
Възраждане - Раковски, Левски, Каравелов, Ботев.
7.
Главната причина за
страданията на българския
народ и за демагогските игри на политическите спекуланти Захарий Стоянов
вижда в разкъсването на
страната ни от Берлинския
конгрес. Той много добре
разбира сложното положение, в което е поставена младата държава, но не е в характера му да се примирява
с обстоятелствата. По-скоро
е склонен да промени тези
обстоятелства. И наистина
в известен смисъл ги променя. Неговият вестник
"Борба" (28.V.-4.IХ.1885), от
който Димитър Благоев се
възхищава, със своите петнайсет броя извършва за
"святото дело на Съединението" толкова, колкото никой
може би не е направил.
Разбира се, съединението на Княжество България
и Източна Румелия за Захарий Стоянов е само първата крачка към националното обединение. Той нито за
миг не забравя своите поробени братя от Македония.
Стотици пъти перото му се
връща към тоя болен проблем. В статията си "Трябва
ли да въстане Македония",
публикувана в "Борба", той
пише: "Прочее, наша свята
длъжност е… да обадим найпосле и на братята си от злочеста Македония, които
простират ръка към нас, свободните, трябва ли те да
очакват от нас нещо, достатъчно ли е да им се проводят двама владици, които да
им четат "Отче наш" на български, или пък да намажат
своя нож, острието на който
да лъсне под лъчите на петровденското слънце?".
И по-нататък, когато говори за броженията в Ма-

кедония и за необходимостта българите да се притекат
на помощ на своите съотечественици, отбелязва: "Но
всеки малко-много искрен
човек, който туря по-горе
съдбата на общото добро, отколкото берекетя на своя
чифлик и дългоденствието на
месечната си заплата, ще да
се убеди в душата си, че в
Македония има нещо извънредно, че оттам се чува някакъв си глас, който вика за
помощ и пред който падат
на колене и партизански
взглядове, и тънка дипломация; че най-после е чукнал
оня час, който произвежда
буря, който решава съдбините на цели народи, който
- за голяма жалост - лее кръв
от невинни хора, кръв, която трябва да тежи най-много не на Османа и на Ивана, но на безбожните дипломати".
Възмутен от комбинациите на "безбожните дипломати", разделили брат от
брата и дете от майка, от
безкрайните им мъдрувания
в европейските парламенти,
Захарий Стоянов се обръща
към един от тях: "Ние бяхме задали на тоя благороден мъж такъв един прост
пример: ако негови съотечественици, братя по кръв и вяра, се колеха и угнетяваха,
ако местожителството на тия
нещастници беше зад един
планински връх, то щеше ли
той да съветва, че не е време още да им се помогне?
Ние сме уверени, че той сам
би грабнал пушката и би полетял още на минутата".
Само в националното
обединение З. Стоянов съзира възможността за възвръщане на народа към своя
естествен и нормален живот.
А дотолкова само страдания
и злочестия ще се сипят върху него, защото истинските
му жизнени сили ще бъдат
оковани. В друга статия, поместена пак в "Борба", той
с горест пише: "Нека някой
от европейските дипломати
посети трите Българии Княжеството, Тракия и Македония, - той ще се увери в
думите ми".
8.
Непреходното значение
на Захарий-Стояновата публицистика е заключено в неговата способност да отразява живо и пластично процеса на създаване на историята, да запечатва нейното движение, да съхранява
неумиращ образа є. Тая публицистика притежава особен
ритъм, ритъма на неспокойната и търсеща мисъл, на
неукротимата и непрестанно пулсираща емоция. Тя цялата е действие, движение и
невъзможност да се ограничи това движение. Тя реагира остро и мигновено на всеки факт от тогавашните обществени отношения. Но
бързите рефлексии на тази
публицистика се определят
преди всичко от изключителния динамичен дух, с който
е наситена. След Христо Ботев българската литература
не познава толкова емоционално въздействащ полемист като Захарий Стоянов.
Наистина ураганното му слово дава основание на Никола Обретенов да възкликне:
На стр. 10
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"А когато пък полемизираше, за да отстоява идеите си,
да брани свободата и независимостта на България, тоя
беше неумолим и безпощаден в стихията си".
Предпочитана и любима
форма, която приема полемиката у Захарий Стоянов,
е сатирата. Тя осветява вътрешно неговата публицистика, изпълва я с колосална
енергия, нажежава слога,
придава блясък и острота на
изказа. Макар и да е дълбоко нюансирана, най-често тя
се движи в духа на най-добрите традиции на Л. Каравелов и Хр. Ботев, тя е безкомпромисна, жестока и разрушаваща. Захарий-Стояновият смях е бичуващ, той
окарикатурява против-ниците си, обезличава ги като
личности. В тоя смях резонират тънката насмешка,
елегантната ирония и пародията, но най-вече господстват убийственият сарказъм,
графично-образната деформация и гротеската. Неслучайно Иван Вазов споделя,
че прозата на Захарий е "добила дъх на касапница".
Ако има нещо, с което
Захарий Стоянов да се доближава най-плътно до Христо Ботев, това е неговият
език. В лицето на тоя неподражаем полемист българският език постига един от
своите най-бляскави изблици, успява да разгърне богатството и гъвкавостта си,
докосва се до образа на своята хармонична неизчерпаемост. Мускулестият, цветист
и живописен език на "медвенския овчар" дава основание на Симеон Радев да го
нарича "безподобен памфлетист", а на Александър Балабанов - да се любува на
"покъртителните контрасти"
в словото му. И пак Вазов
ще приз-нае, че българският език в лицето на Захарий
Стоянов е добил "рядка дотогава сатанинска сила".
Някои ценители на благочинното изразяване, пристрастените към словесните
финтифлюшки и стерилната мисъл, навярно далечни
духовни потомци на пострадалите преди век от Захариевото перо, не пропускат да
отбележат, че изпод това перо понякога излизали и ругатни. Сякаш у Л. Каравелов и Хр. Ботев няма да
срещнем драстични изрази
и словосъчетания, от които
девствените уши червенеят.
Като че у огромното мнозинство от колосите на нашето Възраждане и националната ни революция не
ще намерим внезапни и
яростни избухвания на словото, предизвикани от ненавист към развратителите
на народа и от любов към
неговите страдалци - от преподобния Паисий, та до Любен Каравелов!
В публицистиката на нашия автор може да има
жлъч и сарказъм, ругатни и
нецензурни изрази, но тя е
белязана от светлия печат
на пълно отдаване на народното добро. Тя е въплъ-

теното народно самосъзнание, което търси истината.
А може ли за истината да се
пише вяло, без страст и патос? Може ли Захарий Стоянов да бъде спокоен и чинно приличен, когато Родината му е разделена на части и риданията на поробените му братя отекват в неговото сърце?
В своите статии Захарий
Стоянов е революционер,
както и в живота е революционер, борещ се за националното освобождение и обединението на своето Отечество. Със словото си той руши благоприличните канони. Смешно е да се иска от
него сдържаност - хъшовската му кръв го изгаря отвътре, неудържимият му темперамент избликва във водопади от образи. Когато
пише, той се ожесточава,
словото му изригва в нескончаеми спорове, на ударите му просто няма как и с
какво да се отговори. В основата на тая пареща публицистика е залегнал дълбокият стихиен демократизъм
на ония простосърдечни люде, излезли от недрата на народа и носещи неговата
нравствена чистота и непоквареност.
9.
Прави впечатление, че в
дописките си до чуждите вестници Захарий Стоянов е
по-умерен, сдържан, често
пъти текстът е предимно информативен, докато в статиите в българските вестници,
главно "Свобода", той е несравнимо по-остър, често пъти жлъчен. В такива случаи
езикът му е като бич, не жали дори и народни деятели,
които в миналото са имали
и заслуги, както е случаят с
Петко Славейков и Петко
Каравелов. Полемиката на
Захарий понякога ражда истински словесни карикатури,
в които се преливат иронията, пародията, гротеската и
инвективата. Публицистиката му демонстрира широка
ерудиция и детайлно познание за политиката на Великите сили - Великобритания,
Германия, Австро-Унгария,
Русия, Франция. Той предлага дълбок анализ на техните различия и противоречия по отношение на славянския въпрос, като тези
анализи често са съпроводени с проникновени народопсихологически разрези и
категорични оценки за двуличието на Европа и на Русия, за двойния стандарт, с
който те мерят балканските
държави.
В началото Захарий Стоянов има илюзии, че е възможно да се формира общобалканска федерация между
България, Сърбия, Румъния, Черна гора, но скоро
тези илюзии се изпаряват,
защото той твърде добре разбира, че Великите сили преследват само своите егоистични политически цели и интереси, които почти никога
не съвпадат с надеждите и
мечтите на балканските на-

Къща-музей
„Захарий Стоянов“
в Русе

роди за освобождение и за
силна обща федерация.
Превратът на русофилите и контрапревратът, както
и последвалите тежки и драматични събития дават на
Захарий Стоянов материал
за ожесточени спорове с
противниците на Александър
Батенберг, които в случая защитават, според Захарий,
чужди интереси. Многократно нашият автор заявява:
"Днес партии в България няма… Днес има българисти и
антибългаристи". Невероятно изобретателен в тези текстове е Захарий Стоянов.
Той нарича опонентите си
политически батакчии, тъмни политически гайди, лайкучки, крастави кози, келемета, политически гевендии,
зетьо-шуро-баджанаци, тъмни личности, шпиони, серсеми, подлоги, низки и мизерни твари, пълзящи твари, идиоти по рождение, безчестни и развратни калугери, цървули, дьонмета, чапкъни, мазмантии, гьотверени, гьонсурати, тепегьози,
изпъдени писарчета, рубладжии, крадикнязовци, мокри
бабаити, монголо-татарски
мерзавци, нихилисти, бозаджии и прочее, и прочее.
Най-безжалостен е към Петко Каравелов, за когото казва, че "лае на аба" и "плаче
като одрана овча глава". Суров и непреклонен е Летописецът към подлостите на
Драган Цанков, към поразителната му способност да
се прескамбичква и сменя
идеите и приятелите си като
носни кърпички.
Захарий Стоянов като че
ли следва съвета на своя
учител Христо Ботев - силно да люби и мрази. С това
могат да се обяснят крайностите и чудовищната хиперболизация, която той търси
и разгръща в своите анализи - коронованите нихилисти го отвращават, а защитниците на държавните интереси на Отечеството като
Стефан Стамболов го възхищават. Той бързо се освобождава от своите илюзии
и когато вижда подлата сръбска пропаганда и домогванията на великосръбските
шовинисти, както и техните
манипулации, безжалостно
ги посича в поредица от публикации. В това отношение
пък следва заветите на Георги Раковски, който също
в началото на своята революционна дейност разчита
на общи действия със сърби, румъни или гърци, но
също така бързо се разочарова.

10.
Според З. Стоянов руската монархия при Александър III е обанкрутена и
развратна. Но става дума за
Русия на Катков, Греч, Булгарин, Победоносцев и Каулбарс, а не за Русия на
Херцен, Добролюбов, Чернишевски, Салтиков-Шчедрин и Белински. Ето един
много характерен цитат от
статията му "Царските нихилисти": "Казали сме ние
повече от сто пъти, казваме сега и за в бъдъще, че
редът, тишината, спокойствието и мирът са нарушени
в България от царските нихилисти, от руските консули, военни аташета, разни
агенти, драгомани, гавази,
с помощта на някои още наши блюдолизци и генерал
Каулбарс начело! Те и някои други са причината да
дойде днес нашето отечество на това дередже, те са
хайдушките ръце, които искат да закопаят нашата България, освободена уж от покойния Александър II; те ни
откраднаха нощно време
държавний глава Александър Батенберга; те подигнаха бунт в Бургас, Сливен,
Силистра, Русе; те подкупиха няколко позорни българи да застрелят поручик
Сербезова в Нова Загора;
те накараха една тълпа в
Хаджиелес да разкъса священика Ангела Чолакова; те
подкупиха няколко дупнишки хайдути и харамии да секат парче по парче Грънчарова и злощастните му трима още другари, а убийците
им крияха в сандъци, като
мощите на свята Иверская
Богоматер; те напиха и закълняха в софийското консулство оная волска тълпа
шопи, които проводиха да
бият и убиват на изборите;
най-после - те искат да сложат костите на България като жертва на белокаменний
московски идол!
Пази боже и брани от
московлук и от московски
царски хора не само България, но и абисинский цар
Теодора! Като се обърнем
няколко месеца наназад, после 9-ий август, като се взрем
и разгледаме през какви иглени уши сме преминали
после тоя позорен ден, като
си припомним каква пяна
имаше на устата си генерал
Каулбарс, когато се връщаше от софийский митинг, като си въобразим борбите си
с царските революционери,
като се поогледаме така малко около себе си - тръпки
ни побиват! Чудим се ние,

съвременниците и очевидците, а историята и потомството ще да се удивляват и
маят: как е можала България да избие куката и прескочи камбаната, как е тя
умеяла да изплъзне врат от
московските вериги и да залепи още такъва плесница
на грабителите, щото още им
пищат ушите? То е чудо девято, ни ум го стига, ни разум го побира".
11.
Захарий Стоянов много
обича антитезата, антитезисното разгръщане на доводите и аргументите в своите полемики. Там използва
крайното преувеличение хиперболата, и крайното
преумаление - литотата. Ето
още един блестящ цитат в
тази насока: "На страната
на грозний и студений враг
всичко, а на наша страна
нищо: гола воля, постоянство и любов към отвлечена
свобода и независимост.
Неприятелят владее пространство три пъти по-голямо от цяла Европа, заповяда на тая Европа; парите
безброй, топовете му за всеки българин по един ще се
паднат; една дума от заповедите му тежеше повече от
цялото съществувание на
България; а шпионите му,
подкупите му, които са сто
пъти повече от целий наш
бюджет, интригите му, средствата му и слугите му в нечистите дела - с тях не можат да се сравни всичките
поднебесни царийове, събрани в едно цяло! А мънинка
България? Блещука сиромашката в едно кьошенце,
като огън от гнили чукани.
Князът є откраднат от хайдушка ръка, войскицата є
развратена от подкупени слуги, авторитетът є докаран до
нула, Великото є народно
събрание сопаджийско, с една реч, всичко, щото може
да има каква-годе сянка от
власт и правителство… е
унизено. Там, дето налице се
вижда още някаква си слаба
надежда за опора, царски нихилист, мрачен, подъл и злобен, каквито са въобще всичките избраници на тираните, събира митинги, държи
речи анархически, псува и
кълне всичко, щото е българско и щото може да крепи една държава. С две ръце пръска той пари, като
вулкан бълва обещания и
награди. Тая ехидна змия,
тая заразителна отрова беше генерал Каулбарс. Като
не стигнаха неговите рубли
На стр. 11
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и подлости да уплашат и
развалят българский народ,
той си повика на помощ и
два клипера, които с топовни гърмежи и с електрически огньове искаха да омагьосат България!".
Невероятен е диапазонът
на темите, проблемите и тенденциите, които засяга в
публицистиката си Захарий
Стоянов. Но като че ли можем да откроим няколко поважни направления. Първото, без съмнение, е свързано с неизтощимата полемика с руската имперска пропаганда и защитата на делото на Съединението, както и на легитимното българско правителство, а и Народното събрание, атакувани така брутално не само от
официалната руска преса,
чиито вестници и автори Захарий определя като "вонещи парцалчета", "изпъдени
писарчета", които поддържат
разврата в пресата.
Според Захарий Стоянов
нравственото право на Русия като наша освободителка не може да оправдае грозното и завоевателно поведение едва седем-осем години след Освобождението. И
отново Летописецът акцентира на двойния морал и
двойния стандарт. Генералите Ернрот и Каулбарс, както
и руската дипломация, която е "автокритическа за себе
си у дома и анархическа в
България", както и мракобесието на Катков (иначе "герой на френската фанфаронска преса") не могат да предизвикват у всяка честна
българска душа нищо друго
освен омерзение, възмущение и съпротива. В един безжалостен памфлет със заглавие "Съвестта на народните издайници" Захарий
Стоянов разгръща жестока
полемика срещу Петко Каравелов, срещу либералите,
"прилепени към гробокопателя Каулбарс". Летописецът
се възмущава от салтоморталетата на политиците и
техните безпринципни политически превращения - става дума за Васил Радославов, Петко Каравелов, Петко Славейков, които в мътни времена искат да печелят слава и име.
Захарий Стоянов обръща внимание на бързото
компрометиране на партиите и неговите разсъждения
са удивително актуални за
днешното време и днешната политическа ситуация.
Ето един поразителен цитат
от памфлета "Изтъркани
оръжия": "Който дига днес
въпроси за либерали и консерватори, нему не е чист
косъмът. Той прилича, както казахме, на оня пословичен евреин, комуто като
турят на дюгеня червен восяк и бял парцал, отваря
старите тефтери. Днес в
България има българска
партия и рубладжийска.
Всичките честни хора,
без разлика на либерали и
консерватори, са в първата партия, а в последнята
принадлежат пичовите и
изменниците. В продължение на 9-10 години нам омръзнаха всякакви партии,
нищо свято и високо не видяхме ние да почитат и пазят те. Всяка гладна за
власт и за име краста кре-

щи и се целува с циганите,
дордето е в опозиция, че ще
купува евтина железница,
ще пази конституция, няма се съединява с консерваторите, а щом се подпише на първия приказ министър, става съвсем противното. Борбата между
различните фракции, цанковисти, каравелисти и пр.
е била борба шарлатанска,
педантическа и вятърничава, против която са блеели
мнозина искрено заблудени. Цанков възвръща конституцията, изпъжда двамата сатрапи генерали, дело
велико и славно, ето ти, че
П[етко] Каравелов шарлатански се подава от Пловдив и туря на едно фалшиво знаме два члена от конституцията и гаргите загракаха подиря му".

на черните", който съдържа
списък на 123-ма от по-известните български националпредатели. В началото на
памфлета Захарий Стоянов
е категоричен: "Наближило
е вече време да се знаят в
България ония неверни синове, които є посоляваха
раните със сол в тежките минути; които предпочетоха величието на руский цар; които искаха да му я ликвидират в няколко срока; които
трампиха: и свобода, и независимост, и народни права, и чест; които измениха,
предадоха и отстъпиха.
Тие са те, имената на които туряме по-долу на върволица. Нека ги знае и помне българский народ вовеки
веков; нека ги предава на синове и на унуки; нека гледа
на тях като на крастави ко-

12.
За Захарий Стоянов е ясно, че борбата между отделните фракции и партийни
групички е шарлатанска и
вятърничава. Дейността на
партията на Драган Цанков,
който седи в Константинопол и моли ту Турция, ту Русия да спасят страната, е откровено предателска. За дейците от Каравеловата партия казва: "тия хора са няколко ахпапе, които се събират на моабет всеки вечер, попсуват за туй, за
онуй…". Те се занимават само с уйдурми и брадати лъжи, които "можат да бъдат
достояние само на публицистите от III отделение". За
митрополит Климент отсича: "че кой е Климент, кой
бръсне неговата калугерска
капа?". За Стоян Заимов пък
подхвърля, че е герой на
временните правила и буквояд. Въобще никой не остава пощаден от жлъчното
му перо. Може би най-ярката илюстрация на полемичната мощ на Захарий Стоянов е памфлетът "Таблица

зи, които всякоги можат да
омърсят невинното и здравото стадо". Следва изреждането на имена, разделени
в няколко категории - министри, офицери първа ръка, офицери втора ръка,
граждани първа ръка и граждани втора ръка, калугери,
женски парчета "и съчувствующи на горните: от страх,
от инат, от серсемлик и прочее". Само с една фраза Захарий Стоянов съсипва цяла партия или демаскира отделна личност. Ето няколко
примера:
За майор Груев - "глуп като сто свини, играл ролята
на италианска гайда".
За Константин Кесяков "българо-москововизантиец,
развратен до в костите човек, крадец на солдатска порция".
За К. Паков от Плевен "подло и низко същество, което княз Александър избави
от руските офицери с голям
риск, а той за награда - го
върза".
За д-р Хаканов, Казанлък
- "политическа гевендия,
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член на румелийския зетьошуро-баджанакизъм".
За Екзарх Йосиф - "няма
зло в България, в което да
няма пръст тоя развратен
отец".
За Тенев, окръжен управител в Силистра - "идиотин по рождение".
За Вера Везенкова, рожденная Тилева, Т. Пазарджик
- "нихилистка заран, по обед
панславистка, вечер социалистка, а ноще - интернационалистка".
И прочее, и прочее.
13.
Захарий Стоянов не забравя и подлата пропаганда
на гръцкото фенерско духовенство, което дои България
като млечна крава цели векове, и подчертава, че в
днешно време руската дипломация завзе мястото на
Фенер. Тук ще срещнем и остри упреци срещу славянофилите, към които той отправя риторичния въпрос:
"Робски същества и спомагатели на полицията - защо
се не застъпите за майка
Славяния? Защо не издигните глас да протестирате
срещу хайдутлука на своя цариградски представител Нелидова? Викате вие против
несъществующи немски и
английс-ки интриги, против
княз, който не бил от славянството, и пр., и пр., а
защо целувате краката на
Турция да потегли със своите войски и затъпчи половината България? Где са лакеите на Цанкова, които се
възмущаваха, че княз Александър станал паша, да въстанат против тая безнравственост? Славянство и
християнство! Подлост и гнусотия!
А нашите българи ние
съветваме да се не поддават
на това аджемско-татарско
славянство, което прилича
на фенерското християнство.
Всеки българин, гдето и да
се намира, където и да живее, трябва да си носи вирнат главата, трябва да се
гордее, че той е вече победител над своите тирани.
Ако руската дипломация е
паднала на такова низко дередже, щото да моли султана той да ни накажи, това е
знак, че тая дипломация бере душа, в морето се намира, за змия е готова да се
хвани" (в. "Свобода", № 100
от 11 ноември 1887 г., с. 2).
14.
Второто главно направление в полемиката на Захарий Стоянов, предимно на
страниците на вестник "Свобода", обхваща поредица от
памфлети и филипики със
социалистите в България.
Нашият автор посреща в началото възторжено първите
броеве на списание "Съвременний показател", издавано от Димитър Благоев, но
когато неговата словесна
борба с русофилите се ожесточава покрай опитите на
пратениците на имперското
правителство на Александър
III да дестабилизират политическата обстановка в Отечеството, тогава не пести
своята жлъч към Благоев и
неговите сподвижници, които нарича "нашите нихилистчета, попрочели някои
женевски книжки".

Хронистът на националните революционни борби
разгръща своите разсъждения за коренната разлика в
тогавашното развитие на
България спрямо развитите
европейски държави, спецификата, липсата на ясно класово разделение и относителната хомогенност на българското общество. Жестоко
е сравнението между българското и руското село, когато
идват освободителите и са
поразени от контраста - в
Русия на Александър III селяните си остават все още
закрепостени, безимотни,
безправни. А българските селяни имат земя, ниви, лозя, добитък, собствени къщи
и свобода за стопанско предприемачество.
Заслужава специално да
отбележим статията на Захарий Стоянов "Социализмът в България", публикувана в три броя на вестник
"Свобода" от 20, 24 и 31 декември 1887 г. В нея той изхожда от категоричното
убеждение, че новоосвободена България има свой собствен и индивидуален път на
развитие и че е неправомерно и непродуктивно да є се
предписват чужди рецепти,
независимо откъде идват от Изток, от Русия, от Китай или от Западна Европа.
Набиращите в Западна Европа сили и енергия социалистичес-ки идеи според Захарий Стоянов са неприложими за тогавашна България, в която тепърва започват да възникват капиталистичес-ки производствени отношения, първоначално
натрупване на капитала,
оформяне на класи и класови прослойки. Самите партии още са в ембрионално
развитие и са в процес на
борба за своята идентификация и социална стратификация. Полемистът съзира
опасности пред органичното развитие на българското
общество и от страна на агресивната имперска пропаганда на Александър III, и
от модните влияния, изкуствено привнасяни в България от попрочелите няколко
женевски книжки (както ги
иронизира той) последователи на Димитър Благоев.
В отговор на нападките,
че се отнася снизходително
и с насмешка към учението
на българските социалисти,
той заявява: "Обвиняват ни
нашите приятели, че ние [не
(?) - бел. изд.] сме признавали на България учението
на социалистите и че сме били казали, че много по-добре щяло да бъде, ако подобни сподвижници на подкладките се явяват по-рядко в
България. За да дадем подобно мнение, което досега
не сме изказвали никога,
разбира се, че сме имали
своите благосклонни причини и мотиви. А тия мотиви
и причини не са друго нищо, нашето изключително
положение измежду другите
европейски държави и поведението на някои от социалистите в България, руси и
българи. Мнозина от тия
последните, които знаят и
запетаите от съчиненията на
К. Маркса, на Ласала, Бакунина, Чернишевски и други отци от новото учение,
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не бяха в състояние да изучат и познаят България,
нейното економическо състояние, разпределението на
земята и пр., и пр. Те не можаха да си въобразят даже,
че може да има някоя страна, която да няма нужда от
техните рецепти. Онова, което се явяваше за положително нетърпимо в Русия,
Франция, Германия, па даже и Америка, нашите социалисти, които по тоя или
оня начин имаха съприкосновение с България, викаха
и поддържаха, че е време вече да се започне и в нашата
земя такъва или онакъва политико-икономическа мярка
и реформа.
Ще да освободим "труда", ще да сторим и направим, щото богатите синове
да не се възпитават на гърба на сиромашките, се провикваха тия нещастници
във вестничетата: Демократ
на Белова и Благоева и Народна воля на Сакантията
и Аджелето. И смешно, и
глупо! Но трябва да се каже, защото така бил писал
Чернишевски и Маркса
прочее, и за България
трябва да се приспособи
тяхната дума. Няма що.
Момченца, прочели по дветри книжки от изданията на
"Рус[ката] социална библиотека", екзалтираха се от
фактите и случаите, че в
Ирландия хората ядат само картофи наместо хляб;
че в Русия един мужик работник изяда в годината само по две оки месо; че в
Петербург живеят в една
стая по 50 души сиромаси;
че в Лондон пази стража
около реката да не дохождат и се хвърлят в реката
клетниците, не яли от пет
деня; че във Франция има
притежатели на земи и
имущества само 130 000 души, и пр., и пр. Как? това
е безобразие, скандал и
разбойничество "от старата система на управленията"!, викат с ревност нравствените подкладки. - Трябва да се подкопаят фалшивите конституционни и
парламентарни форми,
трябва да се обяви отчаяна борба против богатите,
буржоазите, притежателите,
владетелите и техните господари монарсите. Трябва
да улесним положението на
работника, да му покачим
заплатата и т.н.".
Захарий Стоянов доказва, че българското общество в онези години живее все
още в своеобразен патриархален уют и острите класови разслоения, типични за
западните държави, са почти непознати у нас. Все пак
процесите на капиталистическите производствени отношения на Запад имат
почти повече от двестагодишна история със съответните зигзаги, реформации,
контрареформации, въстания и продължителни социални потресения. Докато
българското общество едващо излиза от утробното патриархално безвремие, съчетано с бавни и протяжни

процеси на разпадане на
феодалнообщинните отношения. Но нека продължим
тъй интересните разсъждения на Захарий Стоянов от
полемичната му статия "Социализмът в България":
"Огън, слама и топлият вятър. Че кой кого експлоатира в България, кой е угнетеният, онеправданият и незаплатеният добре, кой е
тежкият владетел, който е
узурпирал земите на работника? Кой гладува и се скита и кой се пражи в лой като бъбрек? Трябва ни нам
предварително да знаеме
тия неща, преди да въстанем и почнем да воюваме
за подкладките и "труда".
Герцоги, помешчики, барони, графове, принцове, чокои, виконти и пр. са завладали България. Владеят и
притежават цели села и околии, мъчат работническата
класа, експлоатират є труда! Барон Коприва от Дупница; герцог Хаму-Хум от
Харманлии; лорд Катекуллю
от Добрич; граф Герги от
Силистра - света са поробили. Тичайте за митинг, на
сходка и пр. да протестираме против тая стара рутина
на буржоазията и аристокрацията! На помощ всички
чистокръвни демократи и
нравствено-подкладкаджии!
И смешно, и карикатурно.
Всички тия братия: нихилисти, комунисти, анархисти, революционери, социалисти и други подобни,
всеки едного, който излезе
вън от теорията на Чернишевски, на Бакунина, Продона [Прудон - бел. изд.] и
Ласала, считат го за турчин.
Поменатите авторитети, които, като писали своите
трактати, са имали предвид,
както казахме, нещастието
и мизерията на своите голи съотечественици, за България и българите те - повечето - са умрели, без да
чуят дума. Ако тия действително велики хора знаяха
как живее българинът, как
му е червен вратът, като на
слугите на английската кралица, как той има по три
вида винца: едно дърт пелинаш, второ - пивко, а
третйо - да режи, то те щяха да стъпят сами на своите теории и икономически
трактати. Те щяха да напишат само това: "всичкият
свят да си раздели земите и
владенията, както е в България". Но ние тях не обвиняваме, защото не им е
било възможно да знаят това. Обвиняваме ние днешните "нравствени подкладки", наши и чужди, които
издаваха Демократи, Народни воли и прочее книжки и
които заразиха доволно
пресни сили със своите небългарски теории".
15.
От днешна гледна точка
трябва да отбележим, че в
полемиката със социалистите и Димитър Благоев Захарий Стоянов е бил прав
и е имал по-проницателна
преценка за бъдещото развитие на социалнополити-

Константин Паница, Захарий Стоянов и Димитър Ризов

ческите процеси и тенденции в България. Той сякаш
е предвиждал опасностите,
които могат да възникнат
при появата на политически партии, които в един бъдещ момент ще защитават
не националните, а чужди
интереси. Двайсет години
след като неистовият полемист вече е отпътувал за отвъдното, Историята ни показва колко сложни и нееднозначни са процесите в
недрата и на европейската
социалдемокрация, и на българската. Социалдемок-ратите в Германия гласуват
военните кредити и способстват за избухването на
Първата световна война,
превърнала се в кървава касапница за народите. В България след 1903 г. социалистите се разцепват на тесни
(Димитър Благоев, Георги
Кирков и т.н.) и широки социалисти (Янко Сакъзов,
Евтим Дабев, Константин
Бозвелиев); започват сложни процеси на радикализация и разслоения. Българската социалдемокрация и
българските социалисти мечтаят за световна революция
и приемат идеята, че националните държави постепенно ще отмрат и ще настъпи царството на съединените европейски социалистически щати. През безброй
войни, преврати, контрапреврати, метежи и реки от
кръв Историята отсъди друго. И днес ние виждаме колко прав е бил Захарий Стоянов в гневните си филипики за отстояване на върховните национални интереси и цели на Отечеството, неговата независимост,
благоденствие, свобода и
достойнство.

16.
Тепърва публицистиката
на Захарий Стоянов ще бъде
анализирана и оценявана
подобаващо от изследователите. Издателството ни "Захарий Стоянов" се надява,
че с публикуването на двата поредни тома публицистика - 6-и и 7-и, ние попълваме огромен пропуск не
само в проучването на духовното наследство на Летописеца на българските
въстания, но и даваме възможност на съв-ременното
поколение изследователи и
читатели да се докосне до
живия огън на авторовите
филипики, чиято крайна цел
е защитата на отечествените интереси и на отечественото достойнство. Нека тук
припомним, че дори Иван
Вазов, патриархът на българската литература, понесъл доста жлъчни удари от
Захарий, твърде високо оценява историческото значение на Летописеца и в романа си "Нова земя" споделя такива думи за вече покойния Захарий: "Този исторически овчар имаше
страшната мощ на популярния език, който пленява
тълпата и се запечатва в
паметта толкоз по-дълбоко,
колкото е по-зъл или посмраден. Жилото на Свифта не е било по-опасно.
С една дума той убиваше
една репутация; с един етикет - една партия…
Българският език в неговата история, полемика,
памфлет издаде секрета си,
доби рядка дотогава сатанинска сила.
Захариевата образна и
богата - а при това тъй
проста - фразеология идеше на грубия вкус на бъл-

гарина, затова стигаше сърцето му.
Той беше казал таз година във вестника си "Борба"
една дума, която обиколи цяла Източна Румелия:
"Съединението ще стане
само тогава, когато полите
на Гавраил паша дойдат къде Ихтиман в хоризонтално
положение."
Никой по-гениално не
умееше с една фигура да насъсква спящото винаги в душите на тълпата чувство на
недоброжелателство към правителството.
За чиновниците при управлението на Кръстевича
беше казал, че имат "вратове дебели - рубли на тях да
броиш".
Или: "Всеки месец 30 туралии им изстудяват ръчицата!"
Всички тия фрази, които
сега будят само усмивка със
своята празнина и площадност, бяха бомби, хвърлени
в живо месо…
Знаменитият революционер и памфлетист разви тая
си дарба до крайност…".
17.
Ние тепърва ще откриваме мащабите на Захарий-Стояновата личност,
едва сега ще започва нашето докосване до неговата светла и значима фигура. Историята ни налага
нов прочит на художествената му проза и особено на
огнедишащата му публицистика, ново тълкуване,
което ще въздигне пред нас
с всичките противоречия,
но и с целия блясък образа
на тоя народен апостол.
Член-кор. Иван
ГРАНИТСКИ
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Снимки Интернет и Пресфото БТА

Ïóòèí: Ðóñèÿ å ðåãèñòðèðàëà ïúðâàòà Íàêðàòêî
â ñâåòà âàêñèíà ñðåùó COVID-19

Руският външен министър Сергей Лавров (вдясно) разговаря вчера в
Москва с германския си колега Хайко Маас, който бе на посещение в
Русия

От стр. 1
Владимир Путин съобщи,
че една от дъщерите му е
изпробвала на себе си първата руска ваксина срещу
COVID-19 и се чувства добре. По думите му след първата инжекция температурата на дъщеря му е била 38
градуса, на другия ден - малко над 37. След втората инжекция "температурата също малко се покачила и после всичко изчезнало". Достигнати са били високи нива на антитела. Ваксината
формира и стабилен клетъчен имунитет, уточни той.

Владимир Путин има две
дъщери - Мария, родена
през 1985 г., и Катерина, родена през 1986 г., пише ТАСС.
Ваксината срещу коронавируса, разработена в
руския център "Гамалея", показа висока ефективност и
безопасност по време на
клиничните изследвания.
Всички доброволци развиха високи нива на антитела към COVID-19. У никого
от тях не са установени сериозни усложнения след
имунизацията, каза на заседанието здравният министър Михаил Мурашко.ç

Êúðâàâè ñáëúñúöè â Áåëàðóñ ïðè
ïðîòåñòèòå ñëåä èçáîðèòå
Îïîçèöèîííàòà ëèäåðêà Ñâåòëàíà
Òèõàíîâñêà ïðèñòèãíà â Ëèòâà,
ñëåä êàòî å áèëà çàäúðæàíà â
Ìèíñê çà ñåäåì ÷àñà
Най-малко един човек
е загинал, след като
беларуската полиция
влезе в сблъсъци с протестиращите след президентските избори в Беларус, предаде Ройтерс. На
власт вече над четвърт
век, президентът Александър Лукашенко обяви
победа с 80,08 процента
от гласовете над Светлана
Тихановска - бивша учителка по английски, която
отправи най-голямото
предизвикателство към
властта му от години.
Полицаи с шлемове
използваха сълзотворен
газ, гумени куршуми,
светошумови гранати и
палки, за да разпръснат
хилядите протестиращи в
Минск през втора поредна
нощ на насилие, след
обявяването на резултатите от изборите в неделя.
Демонстрантите издигнаха

барикади в няколко района и хвърляха коктейли
"Молотов". Един човек е
загинал, опитвайки се да
хвърли взривно устройство
по полицията, което обаче
избухнало в ръцете му,
съобщиха властите.
След седемчасово
противопоставяне с протестиращите, полицията ги
изтласка от улиците и
започна да изтегля кордона си от центъра на
Минск, допълва ТАСС.
Местни медии съобщиха
за сблъсъци и в други
градове.
Опозиционната лидерка Светлана Тихановска
пристигна в Литва, след
като е била задържана в
Беларус в продължение
на седем часа, заяви
вчера литовският външен
министър Линас Линкевичус, цитиран от ТАСС.
"Важното е, че тя е в

Потвърденият брой

на случаите на коронавирус в
света е преминал прага от 20
милиона. Това сочат изчисленията на американския
университет "Джонс Хопкинс".
Починалите според организацията са 733 103 души. Порано вчера подобни цифри
посочиха и изчисленията на
Ройтерс и Франс прес.
Според здравните власти
обаче действителният брой
на инфектираните е много
по-висок, предвид че 40
процента от заразените нямат
симптоми. На САЩ, Индия и
Бразилия се падат общо
близо 2/3 от случаите в
света, откакто на 22 юли бе
преминат прага от 15 милиона. Най-много случаи (5 079
941) има в САЩ, следвани от
Бразилия (3 035 422) и Индия
(2 215 074).

Ливанският президент

Мишел Аун прие в понеделник
оставката на правителството,
връчена му от премиера след
опустошителната експлозия на
пристанището в Бейрут
миналата седмица. Аун е
поискал от кабинета да
изпълнява функциите на
временно правителство до
съставянето на нов кабинет.

Алжирски съд

Беларуската полиция използва палки и сълзотворен газ, за да
разпръсне демонстрантите в Минск през втората поредна нощ на
протести след изборите. Президентът Александър Лукашенко обяви
победа с 80,08 процента.

безопасност, тъй като
преди това е била задържана в Беларус в продължение на около седем
часа", каза Линкевичус в
ефира на литовското
национално радио Ел Ер
Те. Министърът не даде
допълнителна информация
как е пристигнала Тихановска във Вилнюс и
какво планира да прави.
В центъра на Минск и
в други беларуски градове

в неделя вечерта започнаха масови протестни
прояви на несъгласните с
резултатите от беларуските президентски избори.
По данни на беларуското
вътрешно министерство
при протестните прояви
са задържани около три
хиляди души, пострадали
са десетки полицаи и
демонстранти. Протестите
продължиха и в понеделник вечерта.ç

осъди журналиста и активист
Халед Драрени на три години
затвор по обвинение в
накърняване на националното
единство. Присъдата бе
произнесена в столицата
Алжир, съобщи правозащитната организация Национален
комитет за освобождаване на
задържаните. Присъди по
същото обвинение бяха
постановени и срещу други
двама активисти - Самир
Бенларби и Слиман Хамитуш.
Присъдите срещу тримата
мъже са свързани с демонстрациите, които свалиха от
власт миналата година
дългогодишния алжирски
президент Абделазиз Бутефлика. Демонстрациите започнаха
през февруари 2019 г. и бяха
израз на народното недоволство срещу намерението на
Бутефлика да се кандидатира
за пети президентски мандат.
Властите забраниха демонстрациите по-рано тази година,
като се аргументираха с
нуждата от ограничаване на
разпространението на
коронавируса.

Çàðàäè ñòðåëáà êðàé Áåëèÿ äîì Òðúìï áå
èçâåäåí îò çàëàòà çà ïðåñêîíôåðåíöèè

Тръмп внезапно бе изведен от охраната си от залата за брифинги около три минути
след началото на редовната му среща с пресата за коронавирусната криза. Малко покъсно той се върна и каза, че е имало стрелба край Белия дом, но ситуацията е под
контрол, а служителите по сигурността не са го отвели в бункера под Белия дом, а
само в Овалния кабинет.

Стрелба край Белия дом наложи извеждане за кратко на президента Доналд Тръмп от залата
за пресконференции. Причината бе
стрелба край Белия дом, след която агент на Сикрет сървис и мъжът, предизвикал инцидента, бяха
откарани в болница. При инцидента никое от лицата, охранявани от
службата, не е било изложено на
опасност, не е имало и проникване на територията на Белия дом.
Сикрет сървис потвърди в Туитър, че на ъгъла на 17-а улица и
Пенсилвания авеню, на няколко
пресечки от Белия дом, е имало
стрелба с участието на неин служител. По-късно бе уточнено, че
51-годишен мъж се е доближил до

служител на Сикрет сървис, който
бил на пост близо до Белия дом,
заявил, че има оръжие, извадил
"предмет от дрехите си" и застанал
в позицията за стрелба. Агентът го
прострелял в тялото. И двамата са
откарани в болница, се казва в туита на президентската охрана.
Разследването продължава, като силите на реда се опитват да
определят мотивите на заподозрения. Според пожарната служба на
окръг Колумбия той е със сериозни наранявания, а властите проучват дали има история на психическо заболяване.
Тръмп похвали работата на служителите на Сикрет сървис и заяви, че се чувства в безопасност.ç
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Десет години не направихме нищо
с високите бюджети, сега всички
заедно трябва
да излезем от това
' '
положение, коментира ситуацията
в Левски капитанът на "сините"
Николай Михайлов
Промененият из основи
състав на Левски записа
слаб старт на новия сезон
и загуби от Берое с 0:2 на
стадион "Георги Аспарухов"
в среща от първия кръг в
efbet Лига. Симеон Славчев
си вкара автогол в 34-тата
минута, а Октавио (41)
подсигури трите точки за
гостите от Стара Загора.
"Сините" се разделиха с
повечето си водещи футболисти и излязоха с доста
променен състав. На
вратата титуляр се завърна
Николай Михайлов, който
бе и с капитанската лента.
Трима от новите са бранители и започнаха от самото начало - Орлин Старокин, Живко Атанасов и
Тома Даске. Десен бек пък
бе Ивайло Найденов. В
средата действаха Симеон
Славчев, Илия Юруков и
Стайн Спиерингс, а по
крилата - Паулиньо и
Станислав Иванов. На
върха на атаката бе поставен Найджъл Робърта, към
когото има интерес от
чужбина.
След загубата капитанът
на Левски Николай Михайлов призова всички в клуба
да спрат да се оплакват и
да се вдигнат психически
въпреки трудностите. "Чак
по-добър Берое… Мачът
беше равностоен. Винаги
първите срещи са такива,
защото отборите навлизат
във форма. За съжаление,
както вървеше нормално
срещата, след първия гол
при нас винаги се случва
така, че на младите им

трябва време да отговорят,
а Берое вкара втори. Тогава
стана тежко. От 0:2 да
играеш в състоянието, в
което се намираме. Тежко е
да се говори всяка седмица
колко е тежко. Бяхме
достатъчно искрени, че
Левски се опитва да се
спаси. На никой не му е
приятно, особено тези,
които сме израснали тук,
да е така. Проблемът е за
публиката, хората, които
помагат, за да съществува
отборът. Ние не можем да
ги зарадваме. В средата ни
куцат нещата, нямаме
смени. Трябва самите ние
да се борим да спасим
Левски", започна Михайлов.
"Не мога да кажа на
феновете да забравят за
успехи. Благодаря им за
подкрепата. Десет години
не направихме нищо с
високите бюджети, а сега

Голът на бразилеца Октавио (№22) на практика реши спора на "Герена"

какво? Трябва да развиваме този отбор, защитата е
нова, халфовете млади.
Виждате колко хора се
връщат от контузии. Ние
всички заедно трябва да
излезем от това положение", продължи вратарят.
"Реалността е такава, че
физически ще издържим,
психически - някои не.
Преходът от юношески
футбол към мъжки е тежък.
Ако имаш финансите,
купуваш 6-7 играчи, стиковате играта и продължавате. Сега трябва да продаваме, за да се издържа
клубът. Който не го разби-
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Треньорът на Берое Димитър Димитров-Херо заяви, че потенциалът на водения от него тим е много по-голям. "Сигурно разликата с Левски отпреди е космическа, говоря за заплатите. Смятам, че Берое не игра повече от 50-60% от възможностите си,
но това беше достатъчно да спечелим. Длъжни сме да се подобряваме", започна Херо коментара си след мача.
"Късмета го има във футбола, но в Стара Загора имахме тотално превъзходство, 22 или 24 удара, и паднахме. Поне сега
съдбата бе на наша страна. Ние не сме взели външните халфове.
Единият подписа договор, чакаме да дойде още един и тогава ще
сме окомплектувани. В определени мачове можем да сменяме
тактиките. Мисля, че тази година шампионатът е изравнен и ще
бъде оспорвана борбата за влизане в шестицата. Искам да сме
по-добре от минали сезон и да сме в спора за място в Лига
Европа. Нуждаем се от поне още трима. Иска ми се да имаме
вариативност - чужденци търсим", завърши Димитър Димитров.

Ìàí÷åñòúð Þíàéòåä åëèìèíèðà
òðóäíî äàò÷àíè â Ëèãà Åâðîïà
Манчестър Юнайтед победи трудно ФК
Копенхаген с 1:0 след продължения в германския град Кьолн и се класира за 1/2финалите в Лига Европа. Бруно Фернандеш (95- дузпа) вкара победния гол за
"червените дяволи", които очакват победителя от Уулвърхемптън и Севиля в спор
за място на финала.
В редовното време играта бе динамична с положения и пред двете врати.
"Червените дяволи" владееха повече топката, а датчаните организираха бързи контраатаки и при една от тях в 13-ата минута можеше да поведат, но Байи блокира
удара на Дарами.
Няколко минути по-късно защитник на
Манчестър Юнайтед трябваше да изчиства от голлинията.
Постепенно играчите на Солскяер вдиг-

наха темпото, а съдията отсъди дузпа след
падане на Марсиал. Ситуацията бе разгледана с ВАР и реферът отмени решението
си, а на повторението се видя, че няколко
играчи на английския тим бяха в засада.
През втората част попадение на Юнайтед не бе зачетено. В 57-ата минута Грийндууд се освободи отлично и отправи удар, а
топката се удари в гредата. Рашфорд прати
кълбото в мрежата при добавката, но бе в
положение на засада. В 63-тата минута отново гредата спря отбора на Солскяер след
силен удар на Бруно Фернандеш.
Така се стигна до продължения, в които
"червените дяволи" тотално доминираха.
Марсиал бе съборен в наказателното поле
от Бйеланд и последва 11-метров наказателен удар, а Бруно Фернандеш (95- дузпа) се разписа от бялата точка за 1:0.ç

ра, знае къде е вратата.
Който го разбира, продължаваме", категоричен е
Михайлов.
"Чувствам се физически
все по-добре. Върнах се
на вратата. През последния месец-два тренирах
много и след всяка седмица ще съм все по-добре.
Надявам се да помагам
на отбора и всички да
навлизаме заедно във
форма. Във футбола
нещата се променят много
бързо. Самото нещо,
което се случи с мен… Не
бях щастлив по начина,
който някои хора се
отнесоха към мен, освен
това оставиха отбора в
този вид сега. Не обичам
да гледам в миналото.
Казал съм, че капитанската лента за мен е чест. Аз
съм израснал тук и мога
да изведа клуба си като
лидер. Винаги съм имал
такива функции в съблекалнята, дори в чужбина.
Това не се добива с
времето. Идеята е да
помагаме. За мен е чест и
удоволствие въпреки
тежките времена и се
надявам да стабилизираме клуба в кратки срокове. Имаме нужда от
подкрепа", завърши Николай Михайлов. ç
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Разликата в
заплатите на
играчите в ЦСКА
и Сиренс

е значителна в полза на
българския отбор. Двата
тима ще се срещнат един
срещу друг в първия
предварителен кръг на Лига
Европа. Бюджетът за
заплати и премии на
футболистите от малтийския отбор за 2019 година е
точно 179 350 евро, става
ясно от публикуван финансов отчет на отбора. Това
означава, че всички
футболисти на Сиренс,
взети заедно, получават
месечно по-малко от
звездите на ЦСКА, част от
които прибират по 20 000
евро на всеки 30 дни. И
това при положение че
бюджетът на Сиренс е
набъбнал повече от 2,5
пъти, тъй като за предходната 2018 година този клуб
е отделял по 76 хиляди
евро за заплати във втора
дивизия.

Легендата на
баскетбола Иван
Колев почина

на 87 години. Той е основоположникът на модерния
баскетбол в Ботевград.
Благодарение на Колев бе
поставено началото на
организирания мъжки
баскетбол в Ботевград и на
прословутата школа на
Балкан. Под негово ръководство първото славно
поколение на Балкан
направи големия пробив в
хегемонията на столичните
отбори, като през 1974
година стана първия
провинциален тим, спечелил титлата на България.
Колев е дългогодишен
треньор и на националните
формации. Под негово
ръководство през 1974
година България печели
бронзовите медали на
Купата на нациите в
Колумбия, отстъпвайки
само на САЩ и СССР. А
през 1975 година мъжкият
ни национален тим заема
пето място на европейския
шампионат в Белград.

Снимки Пресфото БТА
Интер достигна до
полуфинал в Лига Европа,
след като срази Байер
(Леверкузен) с 2:1 на
стадиона в Дюселдорф.
Съперник на "нерадзурите" ще бъде победителят в
двубоя между Шахтьор
(Донецк) и Базел, а
битката за място на
финала ще е на 17 август.
Резултатът беше открит в
15-ата минута от Николо
Барела. В 21-вата минута
Ромелу Лукаку (на
снимката с №9) удвои.
Само четири минути покъсно Кай Хавертц
намали. Мачът ще се
запомни и с двете
отменени дузпи за Интер
след намесата на ВАР.
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03.35 Извън играта - Орлин Горанов/п/
04.05 Династията на Борджиите 3 - тв филм
/1 епизод/п/ (16)
04.55 Пепел - тв филм /2 епизод/п/ (16)

bTV
07.30
08.00
09.00
10.00
10.15
11.00
11.15
12.05
12.45
13.00
14.00
16.00
16.30
17.15
17.30
18.30
19.15
20.00
21.00
23.00
23.30
00.10
01.10
02.40
03.40
04.40
05.55
06.45

"Антидот" (п)
"Лява политика" (п)
"Не се страхувай" (п)
ТВ пазар
"Актуално от деня" (п)
ТВ пазар
"Жоакина, доня Революция" - бразилски сериен филм
"Холивудски знаменитости"
ТВ пазар
"Лява политика" (п)
"Следобед с БСТВ" с водещ Елена
Пенчукова
"Антидот" с водещ Юлия Ал-Хаким
"Думата е ваша" - открита линия със
Стоил Рошкев
ТВ пазар
"Не се страхувай" (п)
Новини - централна емисия
"Актуално от деня"
"За историята свободно"
Киносалон БСТВ: "Зенит" (2015
г) Хърватска/Словения
Новини (п)
"Актуално от деня" (п)
"За историята свободно" (п)
"Следобед с БСТВ" (п)
"Лява политика" (п)
"Дискусионен клуб" (п)
"Студио Икономика" (п)
"Жоакина, доня Революция" - бразилски сериен филм (п)
Документален филм

ÁÍÒ 1
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Ангел детски - тв филм /Чехия,
2016 г./
06.15 Търсачи на реликви 2 - тв филм /п/
07.00 Сутрешен блок
09.00 Корпорация "Приключения" - тв филм
/11 епизод/п/
09.45 Как е устроена Вселената 2 - документална поредица /п/
10.30 10 000 крачки
10.40 Средиземноморската кухня на Триш документална поредица/п/
11.10 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Новини на турски език
12.40 БНТ на 60 - Николина Чакърдъкова/п/
13.40 Супер камери - док. поредица
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на Илайъс - анимационен филм
15.00 Търсачи на реликви 2 - тв филм
15.45 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас - регионални новини
16.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
16.45 Средиземноморската кухня на Триш документална поредица
17.10 Как е устроена Вселената 2 - документална поредица
18.00 По света и у нас
18.20 Обзор УЕФА Лига Европа
18.45 Какво ще се случи? 2 - документална
поредица
19.10 Корпорация "Приключения" - тв филм
/12 епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Госпожо Държавен секретар 4 - тв
филм /4 епизод/ (12)
22.00 Династията на Борджиите 3 - 10сериен тв филм /копродукция, 2013
г./, 1 епизод, режисьор Нийл Джордан, в ролите: Джереми Айрънс, Франсоа Арно, Холидей Грейнджър, Питър
Съливан и др. (16)
23.00 По света и у нас
23.30 Пепел - тв филм /2 епизод/ (16)
00.20 БНТ на 60 - Николина Чакърдъкова/п/
01.15 България от край до край 2 /п/
01.45 Госпожо Държавен секретар 4 - тв
филм /4 епизод/п/ (12)
02.30 Какво ще се случи? 2 - документална
поредица/п/
03.05 Обзор УЕФА Лига Европа /п/

05.30 "Домашен арест" /п./ - сериал
06.00 "Трансформърс: Роботи под прикритие" - анимация, сериал, еп. 11
06.30 "Комиците и приятели" /п./
07.00 "Тази сутрин" - информационно предаване
09.30 "Преди обед" /най-доброто/ - токшоу
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
13.30 Премиера: "Обещание" - сериал, с. 2,
еп. 64
15.30 "Търговски център" - сериал, с. 14, еп.
150 - 152
17.00 bTV Новините
17.30 "Комиците и приятели" /п./ - комедийно шоу
18.00 Премиера: "Опасни улици" - сериал,
с. 14, еп. 25
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с. 3,
еп. 38
21.00 Премиера: "Ирония на съдбата" - сериал, еп. 32
22.30 Премиера: "Добрият доктор" - сериал,
с. 2, еп. 5
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Стрелата" - сериал, с. 4, еп. 3
01.00 "Гранд" - сериал, с. 2, еп. 5
01.30 "Домашен арест" - сериал, еп. 5
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.30 "Завинаги" - сериал, с. 2, еп. 5

bTV Action
05.15 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 7
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:
Рескю Ботс" - сериал, еп. 13 - 16
08.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 7
09.00 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 16
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал,
с. 2, еп. 8
11.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 7
12.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 3,
еп. 13
13.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 3, еп. 5, 6
15.00 "Луцифер" - сериал, с. 2, еп. 8
16.00 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 17
17.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,
еп. 1
18.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 8
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на
утрешния ден" - сериал, с. 2, еп. 9
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Стрелата" сериал, с. 7, еп. 9
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Дуум" - фантастика, хорър (Великобритания, Чехия, Германия, САЩ, 2005), режисьор Анджей
Бартковяк, в ролите: Карл Ърбън, Розамунд Пайк, Дуейн Джонсън, Деобиа
Опарей, Ричард Брейк, Декстър Флечър и др. [16+]
00.00 "Стрелата" - сериал, с. 7, еп. 9
01.00 "Тренировъчен ден" - сериал, еп. 8
02.00 "Легендите на утрешния ден" - сериал,
с. 2, еп. 9
03.00 "Бягство от затвора" - сериал, с. 4,
еп. 1
04.00 "Готъм" - сериал, с. 3, еп. 17

bTV COMEDY
05.00 "Комиците и приятели" /п./ - комедийно шоу
06.00 "Малкото пони" - сериал, еп. 9, 10
07.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал
08.00 "На гости на третата планета" /п./ сериал
08.30 "Фитнес" /п./ - сериал
09.00 "Двама мъже и половина" /п./ - сериал
10.00 "Залог за любов" - комедия (Русия,
2016), режисьор Артьом Михалков, в
ролите: Ованес Азоян, Андрей Бурковский, Катерина Шпица, Андрей Смоляков, Ян Цапник, Вадим Андреев и др.
12.00 "Приятели" /п./ - сериал
13.00 "Двама мъже и половина" /п./ - сериал
14.00 "Фитнес" /п./ - сериал
15.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
16.00 "Дивата Нина" /п./ - сериал

Горещо
Днес минималните температури ще бъдат от 15 до
20 градуса, по морето - малко по-високи. През деня ще
се развива купеста облачност, но вероятност за краткотрайни превалявания има само на отделни места над
и около планините.
Ще духа слаб вятър от север-северозапад, в Източна България - от изток. Дневните температури ще бъдат от 30 до 35 градуса, за София около 31.
До края на седмицата ще остане предимно слънчево, в низините - горещо, с температури от 29 до около
34 градуса. В планините на отделни места ще превали
краткотрайно.
В събота на повече места в западните и централни
райони са възможни краткотрайни валежи и гръмотевици, а температурите ще се понижат с 2-3 градуса.
От неделя отново ще бъде слънчево, а температурите ще са около 30 градуса.

ÇÅÌß

bTV Cinema, 23.30 ч., "Джой" - драма, биографичен, в ролите:
Дженифър Лорънс, Робърт Де Ниро, Едгар Рамирес, Даян Лад,
Върджиния Мадсън, Изабела Роселини, Брадли Купър, Даша
Поланко, Елизабет Рьом, Дона Милс, Дрина Де Ниро и др.
17.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" - вечерно токшоу
18.00 "Приятели" - сериал, с. 9, еп. 11, 12
19.00 "Дивата Нина" - сериал, еп. 55
20.00 "На гости на третата планета" - сериал,
еп. 8
20.30 "Преспав" - сериал, еп. 1
21.30 Премиера: "Шитс Крийк" - сериал, с. 3,
еп. 8
22.00 "Фитнес" - сериал, еп. 5, 6
23.00 "Двама мъже и половина" - сериал, с.
12, еп. 7, 8
00.00 "Залог за любов" /п./ - комедия (Русия, 2016)
02.00 "Комиците и приятели" - комедийно
шоу (есен 2019)
03.00 "Шоуто на Николаос Цитиридис" /п./
04.00 "Приятели" /п./ - сериал

bTV Cinema
06.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с. 7, еп. 7, 8
08.15 "Събудих се в Мексико" - приключенски, комедия (САЩ, 2014), режисьор
Скот Армстронг, в ролите: Адам Пали,
Ти Джей Милър, Томас Мидълдич, Шанън Уудуърд, Алисън Бри, Роза Салазар и др.
10.30 "Вътрешна сигурност" - сериал, с. 7,
еп. 9, 10
13.00 "Батман срещу Супермен: Зората на
справедливостта" - фентъзи, екшън,
приключенски (САЩ, 2016), режисьор
Зак Снайдър, в ролите: Бен Афлек,
Хенри Кавил, Ейми Адамс, Джеси Айзенбърг, Даян Лейн, Лорънс Фишбърн,
Джереми Айрънс, Холи Хънтър, Гал
Гадот и др.
16.00 "Среднощен чудак" - фантастика, мистъри (САЩ, Гърция, 2016), режисьор
Джеф Никълс, в ролите: Майкъл Шанън, Джоуел Еджъртън, Кирстен Дънст,
Адам Драйвър, Джейдън Мартел, Бил
Камп, Сам Шепърд и др.
18.45 "Скорост" - екшън, криминален, трилър (САЩ, 1994), режисьор Ян де
Бонт, в ролите: Киану Рийвс, Денис
Хопър, Сандра Бълок, Джо Мортън,
Джеф Даниълс, Глен Плъмър, Карлос
Караско и др.
21.00 "Умирай трудно" - екшън, трилър (САЩ,
1988), режисьор Джон Мактиърнън, в
ролите: Брус Уилис, Бони Беделия,
Реджиналд ВелДжонсън, Алън Рикман,
Александр Годунов и др.
23.30 "Джой" - драма, биографичен (САЩ,
2015), режисьор Дейвид О. Ръсел, в
ролите: Дженифър Лорънс, Робърт Де
Ниро, Едгар Рамирес, Даян Лад, Върджиния Мадсън, Изабела Роселини,
Брадли Купър, Даша Поланко, Елизабет Рьом, Дона Милс, Дрина Де Ниро
и др.
02.00 "Вътрешна сигурност" /п./ - сериал,
с. 7, еп. 9, 10
04.00 "Коледа в страната на чудесата" комедия, криминален, семеен (Канада, САЩ, 2007), режисьор Джеймс Ор,
в ролите: Матю Найт, Крист Катан,
Камерън Брайт, Престън Лейси, Тим
Къри, Патрик Суейзи, Кармен Електра
и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ
05.00 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"
- сериал /п/
06.00 "Скорпион" - сериал, сезон 4 /п/
06.55 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "Розамунде Пилхер: В търсене на бавачка" - с уч. на Руби Фий, Марк
Шьотнер, Джонатан Бек и др.
11.30 "Бон Апети" - предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Госпожа Фазилет и нейните дъщери"
- сериал
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) - сериал
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна емисия
20.00 "Черешката на тортата" - избрано
21.00 "Хавай 5-0" - сериал, сезон 9
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Специален отряд" (премиера) - сериал, сезон 2
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон
19
00.30 "Скорпион" - сериал, сезон 4
01.30 "Женени с деца" - сериал, сезон 4
02.30 "Завинаги свързани" - сериал
03.30 "Остани с мен" - сериал /п/

Êèíî Íîâà
06.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк" сериал, сезон 9 /п/
07.00 "Пътешествие до края на света" приключенски филм с уч. на Бенедикт
Къмбърбач, Джаред Харис, Сам Нийл,
Джейми Сайвс, Ричард Маккейб, Виктория Хамилтън и др.,II част
09.00 "Ангелът до мен" - семеен филм с уч.
на Катарина Изабела, Шон Робъртс,
Клейтън Чити, Бритни Ървайн и др.
11.00 От местопрестъплението: Ню Йорк" сериал, сезон 9
11.50 "Сродна душа" - романтичен филм с
уч. на Лариса Олейник, Лора Брекенрид, Брент Даугърти и др.
13.30 "Отново любов" - романтична драма с
уч. на Тери Поло, Пол Джохансън, Хло
Бабкок и др.
15.15 "Пич, къде ми е магарето?" - комедия
с уч. на Мартин Клунс, Марк Уотън,
Катрин Тейт, Адам Гарсия, Ралф Литъл, Силия Имри, Джейсън Уоткинс
и др.
17.30 Игрален филм /п/
20.00 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 12
21.00 "Спайдърмен 2" - приключенски екшън с уч. на Тоби Магуайър, Кирстен
Дънст, Джеймс Франко, Алфред Молина, Розмари Харис и др.
23.30 "От местопрестъплението" - сериал,
сезон 12 /п/
00.30 "Добре дошъл у дома" - семеен филм
с уч. на Люк Пери, Ерика Сера, Дарси
Лори, Майкъл Тайджен, Грейм Дъфи
и др.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 151
Елерон. "Селена". Аламан.Латина. Италик.
Лапили. Типари. "Корина". Нисида (Китаро). Видима. Савана. Исаков (Наим). "Воларе". Апарат. "Далила". Манила. Ламина. Рапана. Ариман. Камера. Адамар (Жак). АТОМАЛ. "Нарита". Алатир. Апетит. Отенит. Тикери. Магаре.
Брокер. Секира. Китари. "Никита". "Анатол".
Вализа. Закана. Еридан. Дисаги. Гатина. Иносан. Анасон. "Наваро". Ана Мар. Аладин. Налима. Аманат. Атанас. Сатана. Токата. "Аканат".
АДИДАС. Родина. Оратор. Оборот. Абонат. Татами. Оматид. "Катина". Аконит. "Торино". Отокар. Барака. Кабина. Норина. Ктитор. Елатит.
Болеро. Набори. Равини. Ивакин. Аланин.

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

Íàêðàòêî

Проф. Лука Велчов и
"Българско наследство"
в Балчик
Дългогодишният председател
на Демократичния съюз на
българите в Румъния проф.
Лука Велчов ще възкреси
исторически страници от
преселението на севернодобруджанци в България
на международния форум
"Българско наследство" в
Балчик. Шестото издание на
конференцията, която ще се
състои на 26-27 август, е
посветено на 80-години от
възвръщането на Южна
Добруджа на България след
подписването на Крайовския
договор.

Îïåðíèÿò ôåñòèâàë ùå áúäå îòêðèò
ñ áúëãàðñêàòà îïåðà "ßíèíèòå äåâåò
áðàòÿ" îò Ëþáîìèð Ïèïêîâ
Фестивалът "Портал на
два свята" (29 август - 7
септември), ще се проведе
на късноантичната крепост
Цари Мали град, разположена на хълма Св. Спас
над с. Белчин. Това е
шестата сцена на Софийската опера и балет за
Летен сезон 2020, по идея
на режисьора Пламен
Карталов, в търсене на
нови исторически места,
свързани с легендарни
оперни сюжети.
Самоковската гора,
самоковските майстори
резбари, самоковските
рудници, рилската планина
точно отговарят на обста-

Ãðàôèêúò Èâàí
Íèíîâ ãîñòóâà ñúñ
ñàìîñòîÿòåëíà
èçëîæáà âúâ Âàðíà
Графикът Иван Нинов гостува със самостоятелна изложба в Градската галерия "Борис Георгиев" във Варна. Експозицията се откри на 11 август и ще може да се види до
края на месеца
Това е първата голяма изложба на автора в Градската
галерия. С морския град го
свързва Международното биенале на графиката, в което
участва през годините, както
и приятелства с големите графици Стоимен Стоилов и Венцеслав Антонов.
Подредени са 31 творби,
които са предимно нови, от
последните години. Сред тях
са циклите "Въображаем пейзаж" - суха игла, и "Материя"
- литография. Има и натюрморти, както и няколко рисунки - акварел и темпера.çç

новката на действието в
либретото. Откриването е
на 29 август от 19.30 ч. с
определяната от критиката
като "най-българската
опера" - "Янините девет
братя" от Любомир Пипков,
чието действие се развива
през далечната 1361 г.,
високо на баирите край
Самоков. Там, сгушена в
прегръдката на Рила,
самичка пуши Янината
къща. Музикалната драма
на Любомир Пипков разказва за Янините девет братя,
за Георги Грозника и брат
му Ангел резбаря. Операта е
за драмата на един български род, преплетена с исто-

рията на един цял народ.
Постановката на режисьора Пламен Карталов се
игра с голям успех на
сцената на Болшой театър,
по време на гастрола на
Софийската опера в
Москва (2018 г.).
Диригент - Жорж Димитров, сценография Свен Йонке, художник на
костюмите - Станка Вауда,

хореография - Риолина
Топалова, хор майстор Виолета Димитрова.
На 30 август от 19.30 ч.
ще се насладим на операта "Кармен" от Жорж
Бизе, постановка на
Пламен Карталов, оценена
високо от японската
публика и критика по
време на турнето на
Операта през 2018 г.çç

"Хотел Белград" найгледаният филм у нас
Вече пета седмица руската
комедия "Хотел Белград" е
най-гледаният филм у нас.
Филмът, в който Паша собственик на хотел в
сръбската столица, попада в
поредица от приятни и
неприятни ситуации, е
гледан вече от 14 318
зрители. На второ място е
анимацията "Напред".

Þáèëååí ïëåíåð Ðèñóíêà ãîëÿì ôîðìàò - Äèàëîã
По повод 5-ия международен
пленер Рисунка голям формат "Диалог" Градската художествена галерия в Пловдив и Националната
гимназия за сценични и екранни
изкуства канят ценителите на 14
август на ретроспективна изложба с творби, създадени по време
на изминалите пленери. Мястото
е залите за временни експозиции на ул. "Княз Александър I"
№15.
Настоящата юбилейна изложба
представя 30 участници, дава възможност за съпричастност към пос-

тижения на художниците преподаватели и е доказателство, че Пловдив е център на изкуството в България и Европа. Експозицията може
да се разгледа до 1 септември. Първият пленер е през 2016 г. по инициатива на НГСЕИ - Пловдив и в
него участват художници - преподаватели от училища по изкуствата
от България и Европа. Целта е създаване на творчески продукти на
различни култури и школи, обмяна
на идеи и споделяне на практически опит в сферата на образованието и в областта на изкуствата.

В досегашните 4 издания участват 36-ма преподаватели художници от България, Германия, Швейцария, Австралия, Чехия, Словакия.
В дните на пленерите творци с раз-

лична чувствителност работят и живеят в общност и имат възможност
за непрекъсната обмяна на идеи,
културни разбирания, житейски и
професионален опит.çç

4 ãîäèíè ùå ðåñòàâðèðàò ïðî÷óòèÿ îðãàí íà "Íîòð Äàì"
Най-големият музикален инструмент във Франция е "гласът на катедралата" от 1733 г. Музикалният орган на катедралата "Нотр Дам" бе
повреден след пожар в храма през април 2019 г. Главен органист на
катедралата е Оливие Латри: "Това е просто чудо, че органът е оцелял по
време на пожара!", коментира музикантът. "Но той сега е пълен с прах.
Така че музикалният инструмент първо ще бъде старателно почистен, а
след това ще се пристъпи към възстановяването му".
Въпреки голямата си маса органът е в много деликатно състояние.
Реставрацията му ще премине през няколко етапа, като първо предстои
разглобяване. След това всичките му части ще бъдат почистени основно.
Едва след това ще се пристъпи към сглобяването на органа. Започна
разглобяване на 8 хиляди тръби на органа и други негови части, което ще
трае до края на годината. Реставрацията следва да продължи до април
2024 г., когато се очаква музикалният инструмент да зазвучи отново.çç

Íà 12 ñåïòåìâðè
÷ëåíîâåòå íà ÁÑÏ
çà ïúðâè ïúò â èñòîðèÿòà ñè
ïðÿêî ùå èçáåðàò
ñâîÿ ïðåäñåäàòåë

На 26 и 27 септември
ще се проведе 50-ият
юбилеен конгрес на Българската
социалистическа партия!

” Всеки социалист ще може да
гласува в избирателна секция или
с подвижна избирателна кутия от
7 до 19 часа в изборния ден.
” За местонахождението на
вашата избирателна секция може
да се осведомите от общинския или
районния съвет на БСП
след 17 август.
” Очаквайте допълнителна
информация за условията, при които
ще може да се гласува с подвижна
избирателна кутия.
” На 12 септември със своя глас,
изберете Председател на
Българската социалистическа
партия!

