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Руските граждани ще могат да гласуват за
президент в София, Пловдив, Варна и Русе
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Заветът на Левски - наша
национална идеология
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Ùå îòêðèå ëè âëàñòòà
Ñåâåðîçàïàäà íà êàðòàòà!?

Ï
одготвя се среща на премиера Бори-
сов и с президента Тръмп, прогърмяха
в едри заглавия тези дни проправи-
телствените медии. В дребния шрифт
обаче пише, че зам.-министърът на Вън-
шно всъщност е казал, че… "българс-
ката дипломация поддържа контакти на

високо ниво с администрацията на Тръмп и този въп-
рос постоянно се поставя пред американската стра-
на, а в САЩ много ценели българския премиер". Меж-
ду това постоянно да просиш покана и да подготвяш
среща има разлика, очевидна и за всеки недипломат.
Но все пак значи има шанс Тръмп да ни е открил на
картата, както се казваше в един популярен анекдот.
Със сигурност нашият премиер е по-напред в изуча-
ването на географията. Открил е на картата Републи-
ка Кабо Верде и даже вчера се е срещнал с нейния
министър-председател. И е заявил, че "имаме много
сериозни намерения за инвестиции в Кабо Верде в
сферата на бизнеса, особено на туризма". "Кабо Верде
има много близки отношения с ЕС и ЕНП. Тя е истин-
ска демократична страна", с познавачески нюх е за-
явил  европредседателстващият. Е, вече може да сме
спокойни за българо-кабовердийската дружба… Пита-
нето е друго: Кога от ГЕРБ ще се поинтересуват от
съдбата например на родния Северозапад, който от
години е най-бедният регион в цяла Европа. Предсе-
дателството не беше ли добър повод България да
постави остро темата за бедността и неравенството
в ЕС?! Някога във Видин, Враца и Михайловград (днес
Монтана) имаше цветущо земеделие, модерни индус-
триални предприятия, активен духовен живот. А днес
там хората протестират за достойни доходи, пътища,
срещу ширещата се бедност, безработица, битова прес-
тъпност. Нужно е управляващите да се запитат и за
тамошната демокрация, която от години се трови от
местни феодали, паразитиращи върху страховете на
мизерстващите хора. Но явно във Видин, за разлика
от Кабо Верде, не са в отлични отношения с ЕНП, че
да бъдат открити на картата от софийските власти-
мащи от жълтите павета. А както са я подкарали, те
все по-често ще се срещат със социалното напреже-
ние на гневните българи!

Теофан ГЕРМАНОВ

Íåðàâåíñòâîòî
ðàñòå
Ïî äàííè íà ÊÍÑÁ:
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1 млн. и 955 хиляди души.
” 45,1 на сто домакинствата (над 3
млн. българи) са с общ доход на човек
от линията на бедност до необходимите
средства за живот.
” Едва 27,8 процента от домакинствата
са с общ доход на човек над издръжката
на живот, което е около 2 млн. души.
” Около 70 процента от българите не
разполагат с банкови депозити и нямат
възможност да спестяват.

Русия призовава Вашингтон
„да не си играе с огъня“
в Сирия

Русия наблюдава с тревога опи-
тите на САЩ да осъществят плано-
вете си за подялба на Сирия, заяви
руският външен министър Сергей
Лавров в Москва на конференция
на международния дискусионен клуб
"Валдай".

Лавров призова американската
страна да не си играе с огъня и
внимателно да обмисля ходовете си.
Също вчера министър Лавров ко-
ментира и Балканите: "Западът е на-
рушил джентълменския договор за
разширяване на НАТО към грани-
ците на Русия и сега в тази игра
иска да въвлече и Балканите", пре-
даде ТАСС.

Дипломатът заяви, че Москва е
заинтересована да запази истори-
ческите, духовните, културните връз-
ки с приятелите на Балканите. Мо-
же би за да има плурализъм в мне-
нията, за който непрестанно се зас-
тъпва нашият партньор Западът, за
балканските радиослушатели, теле-
визионни зрители, за ползващите
социални мрежи не е вредно да имат
допълнителна гледна точка, уточни
Сергей Лавров.

Ìîñêâà: Çàïàäúò íå
ñïàçè äóìàòà ñè
è ðàçøèðÿâà ÍÀÒÎ
íà Áàëêàíèòå

” Разликата в доходите на най-бедните
и най-богатите се е увеличила драстично
- от 6.1 пъти през 2012 година до
7.7 пъти през 2016 г. - най-високата
за страна от ЕС.
” 27,1 процента от домакинствата
са с общ доход на човек до 314 лева
(линията на бедност), или близо
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Стотици жители на Видин се включиха в шествие до бюст-паметника на Апос-
тола в града. Децата от детска градина "Васил Левски" изнесоха музикална
програма. Венци и цветя пред паметника на Апостола поднесоха Видинският
митрополит Даниил, депутати, представители на местната и държавната власт,
на политическите партии, организации и институции, учебни заведения, много
граждани. Снимка Пресфото БТА

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÂßÒÑÂßÒ

Â Èðàê îñúäèõà
íà îáåñâàíå
òóðêèíÿ îò ÈÄ

Волейболният национал
Цветан Соколов и тимът
на Кучине Лубе (Чиви-
танова) спечелиха
"българското дерби" с
Калцедония (Верона),
надигравайки съперника
с 3:0 гейма в среща от
23-тия кръг на итали-
анското първенство.
Диагоналът направи
пореден страхотен мач
и се отчете с 21 точки.
За Верона Алекс Гроз-
данов се появи за
кратко в игра в третия
гейм и записа 1 точка.
Лубе продължава да е
втори с 56 точки (19
победи, 4 загуби), а
Верона е на пето място
с 42 точки (15 успеха,
8 поражения). ç

Öåöî Ñîêîëîâ
íàíèçà
21 òî÷êè

Иракски съд е осъдил
туркиня на смърт чрез
обесване заради присъе-
диняване към терорис-
тичната групировка "Ис-
лямска държава", съоб-
щи Ройтерс. Говорителят
добави, че други 10 же-
ни от различни нацио-
налности са били осъде-
ни на доживотен затвор.
Всички присъди могат да
бъдат обжалвани. Съдът
издаде 10 доживотни
присъди за 10 жени,
след като ги осъди за
тероризъм, и осъди на
смърт чрез обесване
друга терористка, която
е с турско гражданство,
посочи съдия Абдул-
Сатар ал Биркдар. ç9
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Ïðåäëîæåíèåòî íà Íàöèîíàëíîòî
ñäðóæåíèå  íà îáùèíèòå çà ðîìñêèòå
äåöà äà íå âàæè êðèòåðèÿò óñåäíàëîñò,
çàäúëæèòåëåí çà  âñè÷êè îñòàíàëè, å
îáðàòíà äèñêðèìèíàöèÿ è ùå âíåñå õàîñ,
ïðåäóïðåæäàâàò øåôîâåòå íà øêîëàòà

Месец и половина
преди началото на нова-
та кампания за прием  в
първи клас правилата
още не са напълно ясни,
но в общи линии се знае
посоката, която беше
поета от миналата година
- критерият "уседналост"
става  водещ, въвежда се
абсолютно предимство за
притежателите на адрес-
на регистрация  повече
от 3 години на едно
място. С аргумента, че
иска да бори сегрегация-
та, Националното сдруже-
ние  на общините пред-
лага уседналостта да е
задължителна за всички,
но не и за  ромите.
Отпада критерият "место-
работа", който беше сред
водещите миналата
година. Вече не е пре-
димство, че по-голямото
дете учи в дадено учили-
ще, това ще носи  точки
едва ако остане място
след приема по уседна-
лост.  Забележки към
нормативната уредба
имат и училищните  ди-
ректори. Три училища,
които биха обобщили
проблемите, с които се

Øåôúò íà ÍÇÎÊ íå äàâà îñòàâêà: Íå ñúì íàïðàâèë íèùî íåçàêîííî!

сблъскват кандидат-
първокласниците и техни-
те родители в  София, са
35-о училище се намира в
престижния квартал
"Лозенец", 32-ро е сред
училищата в топ 10 по
успеваемост на матури,
разположено е в широкия
център. Недалеч от него,
също в широкия център, е
136-о основно училище,
което обаче едва запълва
паралелките си и в което
учат основно ромчета.
Едно и също качество ли
предлагат училищата в
София?  Директорът на
136-о Галина  Сахиева
обясни, че програмата
включва общообразова-
телна подготовка, а от 1-
ви клас приемът е с
избираеми предмети -
български, математика.
От 2-ри клас влиза чужди-
ят език в  начален етап,
защото децата са предим-
но от ромския етнос и за
тях е  важно първо да
усвоят книжовния българ-
ски език. Нашата инова-
ция е точно в учебния
план и организацията -
разделяме ги първите
класове на две групи по

езика, с повече часове в
учебния  план точно с
тази цел. Една улица
дели района на това
училище и съседното -
който живее отляво, ще
не ще, ще се учи на
майчиния си  език в
първи клас. Който живее
отдясно, получава шанса
да усвоява два чужди
езика още в начален
етап, обясни още тя. Така
стигаме до проблем
номер 2 - ще се запази
ли  спецификата на
училищата и досегашното
им ниво и може ли само
фактът,  че родителите ти
живеят в даден квартал,
да гарантира, че детето
ще издържи на  натовар-
ването. Директорът на 35-
о СОУ Анна Калчева
вижда и още един допъл-
нителен проблем, който
още  не знам как ще
решим по новите прави-
ла. Това е, че ние предла-
гаме обучение по  три
езика от 1-ви клас -
английски, немски и
френски. И не знам
точно по новите  правила
как точно ще се получи
разпределението на

:
Íàêðàòêî
Служители от дирекция
"Съдебна охрана" отново
излизат на протест
Служители от дирекция
"Съдебна охрана" ще протес-
тират днес пред сградите на
следствените арести и
съдебните палати във Велико
Търново, Пазарджик, Добрич
и Стара Загора. Възобновени-
те им протести са с настоя-
ване за изравняване на
възнагражденията им с тези
на полицаи и военни и за
попълване на незаетите
щатни бройки. Протестите ще
продължат по места до края
на работната седмица, а в
събота надзиратели и съдебна
охрана ще се съберат пред
Министерството на правосъ-
дието в София.

Задържаха автокрадци
след гонка в София
Полицаи задържаха след
кратка гонка в София трима
автокрадци, които отмъкнали
лек автомобил "Мерцедес".
Арестите са извършени в
четвъртък, 15 февруари, но от
МВР съобщиха за случая едва
вчера, съобщи Дир.бг. Около
9 часа при провеждане на
полицейска операция от
служители от сектор "Престъп-
ления свързани с МПС" -
СДВР, в Девето РПУ бил
получен сигнал за противоза-
конно отнет лек автомобил
"Мерцедес". Информацията
гласяла, че колата е открадна-
та с работещ двигател от
района на бул. "Сливница".
След кратко преследване
полицаите успели да спрат
двете коли и задържали
намиращите се в тях трима
мъже, които се опитали да
укрият крадената кола в
района на Перник.

Перник без парно
заради два пожара в
ТЕЦ "Република"
Два пожара са възникнали в
ТЕЦ "Република". Това
съобщиха от пресцентъра на
МВР. Вчера в 8.30 ч. е
получен сигнал за пожар в
района на ТЕЦ "Република".
Към мястото веднага са били
насочени два екипа на
пожарната. Установено било,
че горят кабели под естакада
в цех "Механичен". При
пожара е изключила защитата
на основните съоръжения,
което е наложило и спиране
на работата на централата.
Малко по-късно е последвал
нов сигнал за пожар,
възникнал под трансформато-
рен пост при включване на
електричеството. На място са
два пожарни екипа - от
Перник и Радомир.
Няма данни за пострадали
хора. ТЕЦ "Република"
осигурява парното отопление
на около 20 000 абоната в
Перник.

Çàäúðæàõà 8 äóøè îò Äóïíèöà çà íàðêîòèöè

Ó÷èëèùíè äèðåêòîðè ïðåäóïðåæäàâàò, ÷å
ïàê ùå èìà ïðîáëåìè ñ
ïðèåìà çà ïúðâè êëàñ

Управителят на НЗОК проф.
Камен Плочев няма да подаде ос-
тавка. "Нищо незаконно не съм
направил", заяви професорът
пред Би Ти Ви вчера. Управите-
лят на Касата е разговарял вче-
ра и с премиера Бойко Борисов,
който му обяснил, че трябва да
се спрат течове от НЗОК към чуж-
бина. Плочев е категоричен, че
Борисов не е искал той да осво-
боди поста. Днес.бг. припомня,
че през миналата седмица ми-
нистърът на здравеопазването
Кирил Ананиев настоя за остав-
ката на Плочев, защото управи-
телят на Касата поискал актуали-

зация на бюджета, без да я съгла-
сува с министерството. Плочев е
категоричен, че е уведомил ми-
нистерството за намеренията си.

си подам оставката, да се разде-
лим с добро, защото иначе ще бъ-
де включена репресивната маши-
на на държавата и работа в дър-
жавна болница никога няма да си
намеря, разказа той.

Управителят на НЗОК отказа да
каже точно откъде е дошъл натис-
кът. В студиото беше и депутатът
от БСП Славчо Велков в качество-
то си на личен приятел на Камен
Плочев. Той поясни, че натискът
срещу него идва от политик, на ви-
сок пост в управлението на дър-
жавата. По-високо от министър, с
претенциите да управлява държа-
вата, обясни още Велков.ççççç

учениците. Тревогите на
директора на 32-ро СОУ
Нели Костова са свърза-
ни с много интензивното
обучение, като понякога
някои от дечицата малко
по-трудно се справят с
двата чужди езика.
Вторият чужд  език при
нас се въвежда от 2-ри
клас, така че понякога
родителите решават да
ги  преместят в малко
по-спокойна атмосфера и
не толкова интензивно
обучение. Проблем
номер 3 е самата идея
за местожителството
като единствен  критерий
и отпадане на допълни-
телните показатели.
Проблемът е, че макар
да  изглежда добре на
теория, когато се отнесе
до конкретен случай,
лъсват  недостатъци.
Проблем номер 4 е
предложението на Наци-
оналното сдружение  на
общините за ромските
деца да не важи крите-
рият уседналост, задъл-
жителен за  всички
останали. За някои това
е обратна дискриминация
и ще внесе хаос.ççççç

Осем души от Дупница са за-
държани в полицейския арест на
града в края на миналата сед-
мица при специализирана опе-
рация за противодействие на
престъпленията, свързани с нар-
котици,  съобщиха от полиция-
та вчера.

Задържаните са на възраст
между 18 и 30 години. Видът на

наркотичните вещества е опре-
делен чрез полеви наркотест.
Операцията е проведена от слу-
жители на РУ-Дупница, служите-
ли от ОДМВР - Кюстендил, и кри-
миналисти от столицата. Задър-
жаните са известни на полиция-
та с множество противозаконни
прояви, трима от тях са осъжда-
ни за престъпления, свързани с

наркотици. Специализираната
операция е под прякото наблю-
дение на Районната прокурату-
ра в Дупница.

Започнати са четири досъ-
дебни производства. Изяснява
се съпричастност на задържа-
ните към престъпления, извър-
шени на територията на съсед-
ни областни дирекции на МВР.ççççç

Директно мен никой не ме е зап-
лашвал, обясни проф. Плочев. Мой
приятел ми каза, че с него е про-
веден разговор да ми предаде да
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Íà òîçè äåí
:

Събития
” 395 г. - Открит е първи-
ят в историята на християнс-
твото женски манастир във
Витлеем.
” 1816 г. - В Рим се
състои премиерата на
операта „Севилският бръс-
нар“ на Джоакино Росини.
” 1872 г. - Открит е най-
големият музей за изобрази-
телно изкуство в западното
полукълбо "Метрополитън" в
Ню Йорк.
” 1877 г. - На сцената на
Болшой театър в Москва се
състои премиерата на балета
„Лебедово езеро“ от Пьотр
Чайковски.

"Макар и толкова млад,
Левски  ни остави много
мъдри завети - България
да бъде "чиста и свята
република", а българският
народ - "равноправен на
другите европейски наро-
ди".

Това каза председате-
лката на НС на БСП
Корнелия Нинова  по
повод 145-та годишнина от
смъртта на Апостола в
Карлово

"За мен няма по-силни
думи от тези, изречени от
Апостола пред съда, попи-
тан: "Как е името ти, как е

Íèíîâà: Áúëãàðèÿ íÿìà äà òå çàáðàâè, Àïîñòîëå!
името на баща ти, откъде
си, какво е занятието ти, на
колко си години? Той
отговаря - Васил, на баща
ми - Иван, от Карлово съм
[и] съм на двадесет и шест-
двадесет и седем години,
занятието ми е да облекча-
вам положението на бълга-
рите и обикалях, за да им
давам упование", добави
Нинова.

"Българският народ
никога няма да те забра-
ви, Апостоле. И днес той
търси упование и черпи
вяра от твоя идеал за
свободна и независима

България. Поклон и пред
българката майка, родила
и отгледала такова чедо",
каза още лидерката на
левицата, която се покло-
ни и пред паметника на
Гина Кунчева.

"Днес е модерно да се
говори  как, кой и защо е
обединител на нацията. Е,
Левски е истинският
обединител. Българин,
надскочил времето, родо-
любец с кауза." Това каза
зам.-председателят на
БСП Кирил Добрев, който
се включи в отбелязване-
то на 145-ата  годишнина

от смъртта на Васил
Левски. "Човекът, който
казва: "играем с живота
на 7 милиона българи -
трябва зряло, отговорно
да се постъпва". Човек,
посветил живота си за
свободата на България...
"всичко, което съм сторил,
сторих го за отечеството",
допълни Кирил Доб-
рев.Той, заедно народната
представителка Кристина
Сидорова и представители
на левицата в Ловеч
поднесоха цветя пред
паметника на Апостола
при Къкринското ханче.ç

Олга ГУРСКА
В. "Русия днес-
Россия сегодня"

На 19 февруари в конфе-
рентната зала на Руския кул-
турно-информационен цен-
тър в София се проведе
пресконференция, посвете-
на на организацията и про-
веждането на президентски-
те избори в Русия на тери-
торията на България, както
и осигуряването на консти-
туционните права на граж-
даните на Руската федера-
ция, пребиваващи или вре-
менно пребиваващи в Бъл-
гария, и участието им в из-
бирането на президента на
Русия.

В пресконференцията
участваха Алексей Анатоли-
евич Ушаков - старши съ-
ветник в посолството на Рус-
ката федерация в България,
началник на Консулския от-
дел, и Първият секретар на
руското посолство у нас, ръ-
ководителят на представи-
телството на "Россотрудни-
чество" в България Павел
Владимирович Журавльов.

Припомняме, че избори-
те за президент на Руската
федерация ще се състоят на
18 март тази година. Изби-
рателните секции в Бълга-
рия ще бъдат отворени от
8:00 до 20:20 ч. в градовете
София, Варна, Русе и Плов-
див. Също така от 3 до 17
март в допълнение към гла-
суването на 18 март със съг-
ласуването на официалните
органи на българските влас-
ти ще се провежда изнесе-
но предсрочно гласуване за
отделни групи на избирате-
ли в 20 български града.

Ето какво още разказа
Алексей Ушаков специално
за ЗЕМЯ и "Русия днес-Рос-
сия сегодня":

- Алексей Анатолиевич,
къде в България граждани-
те на Руската федерация
ще могат да гласуват?

- Гражданите ще могат да
гласуват на 18 март в гра-
довете: София, Пловдив, Ру-
се и Варна. В София в По-

Ðóñêèòå ãðàæäàíè ùå ìîãàò
äà ãëàñóâàò çà ïðåçèäåíò â
Ñîôèÿ, Ïëîâäèâ, Âàðíà è Ðóñå

Â Ñîôèÿ ñå ïðîâåäå ïðåñêîíôåðåíöèÿ,
ïîñâåòåíà íà ïðåäñòîÿùèòå èçáîðè çà
äúðæàâåí ãëàâà íà Ðóñêàòà ôåäåðàöèÿ

солството на Руската феде-
рация и в генералните кон-
сулства на Руската федера-
ция в Русе, Варна и Плов-
див. Освен това, сме орга-
низирали предсрочно гла-
суване на група избирате-
ли в следните градове: Бан-
ско, Благоевград, Бургас,
Велико Търново, Видин,
Враца, Димитровград, Доб-
рич, Дупница, Карлово, Не-
себър, Петрич, Плевен, Са-
моков, Силистра, Сливен,
Стара Загора, Търговище,
Хасково и Шумен. Пълна
информация за адресите,
часа и датата на гласуване
може да се намерят на на-
шия уебсайт и в информа-
ционните материали, които
разпространяваме чрез
Руски клубове и сайтовете
на нашите задгранични ин-
ституции.

- Гражданите на Руската
федерация, които се нами-
рат в България временно,
например са дошли тук за
две седмици в отпуска, ще
имат ли възможност да

гласуват?
- Всички граждани на Рус-

ката федерация, навършили
18 години и предоставили
действащи документи за са-
моличност, имат право да
гласуват, обикновено това е
паспорт.

- След всеки президен-
тски избори в Русия въз-
никват въпроси относно
легитимността им. Как ще
коментирате тази тема?

-  Мога да кажа, че дан-
ните, как са минали избори-
те на територията на Бълга-
рия във всеки избирателен
участък ще бъдат публикува-
ни на сайта на Централната
избирателна комисия. Наб-
людатели и представители на
СМИ ще могат да получат ко-
пия от окончателните прото-
коли на районите избирател-
ни комисии, да ги сравнят с
онези, които са публикува-
ни на сайта на ЦИК, и да се
убедят, че  няма машинации.
На сайта на ЦИК може да
се видят и резултатите от ми-
нали избори. Нямаме съм-

нения за това.
- А в Русия?
- Мисля, че ситуацията е

напълно еднаква. Тъй като
по местонахождението на
районната избирателна ко-
мисия може да се намерят
резултатите от гласуването
на сайта на ЦИК.

- Сега се състоя прес-
конференция. Кои най-
важни въпроси се обсъж-
даха на нея?

- Сред най-важните е
списъкът на градовете в те-
зи избори. Също така ние
увеличихме броя на градо-
вете, където ще бъде орга-
низирано изнесено предс-
рочно гласуване за група
избиратели. Това се прави
за удобство на граждани-
те, за да може всички да
реализират своите избира-
телни права. Мисля, че то-
ва ще има положителен
ефект върху явяването. Все-
ки, който поиска да участ-
ва в изборите на територи-
ята на България, ще има та-
кава възможност.

На снимката от ляво надясно - Павел Журавльов, Алексей Ушаков и Анастасия Кабанова.

” 1878 г. - Руско-турска
война (1877-1878): части на
руския Източния отряд на
генерал Едуард Тотлебен
освобождават Русе.
” 1881 г. - Избрани са
членовете на първия след
Освобождението Свети
синод.
” 1927 г. - На Конферен-
цията на безпартийните
работнически групи е
учредена легална форма на
Българска комунистическа
партия - Работническа
партия.
” 1987 г. - Турският
терорист Мехмед Али Агджа е
осъден от италианския съд на
доживотен затвор за атентата
срещу Йоан Павел II.
” 2013 г. - Пламен Гора-
нов се самозапалва пред
сградата на Община Варна.
 Родени
” 1849 г. - Иван Евстрати-
ев Гешов, министър-предсе-
дател на България

” 1927 г. - Сидни Поатие,
американски актьор
” 1932 г. - Николай Колев
- Мичмана, български
спортен коментатор
Починали
” 2008 г. - Живко Сталев,
български юрист, бивш
председател на конституци-
онния съд
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Спекула или не, в
сектора започна да се
говори, че може би цената
на млякото ще продължи да
пада и стойността на
суровото краве мляко ще
достигне 0,45 лв./л през
април-май месец. "Реалната
цена на млякото е може би
малко по-висока от нивата в
момента. Най-вероятно на
нивата от месец декември.
Понижение в цената има
всяка година през този
период, тъй като сега
животните започват да
излизат на паша", коменти-
раха животновъди пред
Фермер.БГ и допълниха, че
това не е логично.По думите
на фермери много от
техните колеги вече избягват
пашата и залагат на балан-
сирани дажби спрямо
статуса на животните си."Не
знам дали това е правилният
път, но всички водещи
животновъди по света
залагат на него", разказаха
от бранша.

За спряганите нива на
цената на млякото под 0,45
лв./л през месеците април и
май от сектора са катего-
рични, че такива стойности
биха били пагубни за
производителите.

"Спад от и под 0,45 лв./л
мляко е цена, на която
фермерите ще работят на
много големи загуби, които
няма да могат да превъзмог-
нат".ç

45 ñò. èçêóïíà öåíà
çà ëèòúð ìëÿêî ïðåç
àïðèë?

Íàø åâðîäåïóòàò ïðåäëàãà çíàê
çà êà÷åñòâî "ïëàíèíñêè ïðîäóêò"

България може да е ед-
на от първите страни в ЕС,
въвела термина "планински
продукт", убеден е евроде-
путатът Момчил Неков, ци-
тиран от своя пресцентър.
Неков сподели идеята си на
публичната дискусия "Пла-
нините - неоцененото богат-
ство на Европа" в курорта
Семково по време на Зим-
ния празник "Белица-Семко-
во-2018",  състоял се под
патронажа на кмета на об-
щина Белица Радослав Ре-
вански. "Регионът ни е уни-
кален, 40% от територията
на България е с планински
и полупланински релеф и
страната ни трябва да се
възползва от възможност-
та  да въведе термина "пла-

Ñïîðåä Ìîì÷èë Íåêîâ òîâà ùå
îñèãóðè äîïúëíèòåëíè
âúçìîæíîñòè çà ôèíàíñèðàíå ïî
Îáùàòà ñåëñêîñòîïàíñêà ïîëèòèêà
è Ñåëñêàòà ïðîãðàìà

Îôåðòèòå íà êóïóâà÷è è ïðîäàâà÷è íà çúðíî íà
áîðñàòà ñå ðàçìèíàâàò ñðåäíî ñ ïî 30 ëåâà íà òîí

Цените на основните
зърнени контракти по све-
товните борсови пазари
продължиха да пълзят на-
горе през седмицата, пре-

нински продукт". Български-
те сирена, мед, билки и мес-
ни продукти, произведени в
планински райони, са по-
тенциални носители на
престижното означение",
заяви той.

Евродепутатът призова
за задействане на българс-
ките институции за въвеж-
дането на означението, тъй
като то може да подпомог-
не развитието на планинс-
ките райони у нас. Според
него въвеждането на подо-
бен тип означения дава на
продуктите  видимост, га-
ранция за качество и про-
изход, а освен това разк-
рива още възможности за
финансиране по линия на
Общата селскостопанска

политика  и Програмата за
развитие на селските райо-
ни  и може да осигури до-
пълнителен тласък за мест-
ното производство.

Момчил Неков е иници-
атор за въвеждане на оз-
начението "планински про-
дукт" в България. Целта на
подетата от него инициати-
ва е изготвянето на проек-
то-наредба за прилагане на
термина за качество "пла-

нински продукт". Той е член
на комисията за земеделие
и развитие на селските ре-
гиони в Европейския пар-
ламент, както и на интер-
парламентарните работни
групи за биоразнообразие-
то и устойчивото развитие,
за климатичните промени и
за развитие на туризма,
културното наследство и ев-
ропейските културни марш-
рути.ç

димно заради натрупване
на разходи по съхранение.
В Чикаго пшеницата се по-
виши с 1,99 долара до 169,61
щатски долара за тон, във

Франция промяна нямаше
(164 евро за тон), а в Ук-
райна и Русия котировките
се вдигнаха по-чувствител-
но с 3 и 9 долара заради
продължаващите покупки от
страна на Египет до съот-
ветно 197 и 206 щ.д./т При
царевицата промяната в це-
ните също е нагоре - пови-
шение с 1 долар в САЩ, с
5 долара в Аржентина и с 4
евро във Франция и съот-
ветни цени от  169 щ.д./т,
176 щ.д./т и 162 евро/т Ра-
пицата обаче леко поевти-
ня с 0,50 евро в Европейс-
кия съюз (Еuronext) до це-
на от 349,50 евро/т, както и
ечемикът във Франция, кой-
то я последва с минус 1 ев-

ро до 165 евро/т
В кръг "Зърно" на Софий-

ската стокова борса  це-
ните на контрактите пред-
лагат незначителни проме-
ни. Хлебната пшеница се
предлагаше на 295-305 ле-
ва за тон, търсене има на
270 лв./т, царевицата е бли-
зо като цена - 290-300 лв./
т предлагане и 265 лв./т
търсене. Фуражна пшени-
ца в чували се търси на 400
лв./т, а предлагането е за
насипна от място - на 265-
270 лв./т При маслодайния
слънчоглед предложенията
"купува" са на 545 лв./т, а
"продавачите" остават на
570-580 лв./т Всички цени
са без ДДС.ç

Поради
необичайно
топлата зима
в Хасково
цъфнаха
бадемите

До 23 февруари ферме-
рите ще могат да поправят
техническите си грешки във
фактурите, придружаващи
заявленията за подпомагане
по държавната помощ за
кампания 2017 г., съобщиха
от пресцентъра на Минис-
терството на земеделието,
храните и горите. На поп-
равка подлежат данните от
фактурите, изключени от
изчисляването на индивиду-
алните квоти, тъй като
проверката на Националната
агенция по приходите (НАП)
е констатирала несъответст-
вия и разминавания с
подадените към нея данни.

Поправките ще се
извършват в съответната
общинска служба по земеде-
лие, в която земеделските
стопани са подали заявлени-
ята за държавна помощ за
кампания 2017 г. Описът на
направените поправки по
данните във фактурите
следва да бъде подписан от
земеделския стопанин и
служителя, извършил
корекциите.ç

Äî ïåòúê ìîãàò äà ñå
ïðàâÿò êîðåêöèè íà
ôàêòóðèòå çà àêöèçà

Снимка
Пресфото БТА
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Данни на КНСБ за
последните години показ-
ват,че разликата в доходи-
те на най-бедните и най-
богатите се е увеличила
драстично - от 6.1 пъти
през 2012 година до 7.7
пъти през 2016 г. - най-
високата разлика за
страна от ЕС.  Данните за
подоходното разпределе-
ние показват, че 27, 1
процента от домакинствата
са с общ доход на човек
до 314 лева /линията на
бедност/, или близо 1 млн.
955 хиляди души. 45,1 на
сто домакинствата са с
общ доход на човек от
линията на бедност до
необходимите средства за
живот /или около 3 млн.
253 хиляди души/, а 27,8
процента от домакинствата
са с общ доход на човек
над издръжката на живот,
което е около 2 млн. души.

Има неравенство и в
спестяванията на българи-
те. От КНСБ цитираха
изследване на социологи-
ческа агенция "Тренд",
според което около 70
процента от българите не

7,7 ïúòè ðàçëèêàòà â äîõîäèòå íà
íàé-áîãàòèòå è íàé-áåäíèòå ó íàñ
70 ïðîöåíòà îò áúëãàðèòå íå ðàçïîëàãàò ñ áàíêîâè äåïîçèòè è íå ñïåñòÿâàò

разполагат с банкови
депозити и не спестяват.
Общият брой на депозити-
те до 1000 лева са 64 на
сто от всички депозити на
домакинствата /според
данни на БНБ от декември
2017 г./ Данните на БНБ
показват тенденция за
намаляване на спестявани-
ята в ниските депозитни
групи и обратен тренд при
високите, каза вчера
президентът на КНСБ
Пламен Димитров. Броят
на депозитите до 1000
лева намалява със 7,2 на
сто, а най-голям ръст
бележат тези между 200 и
500 хиляди лева.

За нормален живот на

Çà öèêúëà
íà êàñîâèòå
àïàðàòè

човек от четиричленно
домакинство - двама
възрастни и две деца, са
необходими  581,31 лв.
месечно, според данните
на Института за синдикал-
ни и социални изследва-
ния /ИССС/ на КНСБ за
четвъртото тримесечие на
миналата година. Това
съобщиха още на прескон-
ференция  президентът на
КНСБ Пламен Димитров,
директорът на ИССС на
КНСБ Любен Томев и
експертът Виолета Ивано-
ва. Парите са необходими,
за да се удовлетворяват
основните нужди от храна,
поддържане на жилището,
здравеопазване, образова-

ние, транспорт и почивка
спрямо средните българс-
ки стандарти. Издръжката
на живот на четиричленно-
то домакинство е 2325
лева. Ако работната запла-
та е единственият източ-
ник на доходи, то нейният
нетен размер не трябва да
бъде по-нисък от 1 163
лева за всеки от двамата
родители /бруто 1489
лева/. За декември нетни-
ят размер на  средната
работна заплата е 876
лева, което означава, че
изостава с около 25 на сто
от необходимите средни
стойности за издръжка,
посочиха от КНСБ.

Издръжката на живот
отчита слаб тримесечен
ръст от 1 на сто, а на
годишна база до 3,3 на
сто. Основен принос за
повишението на издръжка-
та имат хранителните
стоки с ръст от 3,9 на сто
на годишна база, при
нехранителните ръстът е
1,1 на сто. За последните
десет години нарастването
на издръжката на живот е
с 22,7 на сто. ç

Пак ще сменяме
касови апарати. Наред-
бата била подписана в
края на миналата
година. За нея търгов-
ците разбраха сега.
Според НАП целта е

строго благородна. При
новите устройства с
новият софтуер в бю-
джета ще влязат още
150 млн. лв. Толкова е
едно 10% увеличение,
изчислено от агенцията.
Същевременно НАП
обвинява, че от оборо-
тите се крият между
30% и 70%. Простата
аритметика показва, че
това не са една десета.
Основната, за пред
медии и потребители
причина за новата
акция, е пробив в
софтуера. Производите-
ли там дори доказват,
че няма смисъл да се
сменят всичките 400 000
апарата. Половината от
тях можели да работят
с новия продукт. С
техният нов продукт. Ще
припомня - част от тези
фирми разработиха и
старият, който сега е
много виновен.

Търговците ще тряб-
ва да платят още 120
млн. лв. за новите си
устройства. Това се
потвърждава и от
мотивите на МФ за
декемврийската наред-
ба. Предишната смяна
на касови апарати беше
през 2011 година. После
идват разходите по
ремонти, поддръжка,
нови консумативи. До
следващият, обявен
медийно пробив. Както
и да го погледнеш, в
случая става въпрос за
една лобирана и на
парламентарно ниво
парична операция.

Георги ВАСИЛСКИ,
БНР

КНСБ е против предложения
за промени, с които се цели по-
лесен внос на работници от тре-
ти страни. От Синдиката смятат,
че са необходими мерки за връ-
щане на квалифицираните бъл-
гари у нас, а не са нужни про-
мени за облекчаване на вноса
на работници от трети държави,
предава БТА. Президентът на
Конфедерацията Пламен Димит-
ров коментира последните пред-
ложения за промени в Закона
за трудовата миграция и трудо-
вата мобилност, внесени от на-
родни представители, които по
думите му защитават исканията
на част от бизнеса. Получилите
достъп до българския пазар на
труда хора от трети държави
през миналата година са 5156
от 52 държави извън ЕС, като
близо 4000 са за сезонна зае-

тост до 90 дни, останалите са в
режим на другите механизми за
получаване на достъп - "синя
карта" и единното разрешение
за пребиваване и работа, каза
Пламен Димитров.Според лиде-
ра на КНСБ тази статистика е
показателна за липсата на нап-
лив на чужденци. Тя се потвър-
ждава и от отношението на биз-
неса и правителствата на две
държави, които се сочат като до-
нори за нашия пазар - Молдова
и Украйна. Вече осми месец две-
те проектоспогодби не могат да
бъдат финализирани, защото ня-
ма интерес, единствената фина-
лизирана е с Армения, каза Ди-
митров.

От КНСБ не виждат причина
и да се увеличава общият про-
цент от броя на работещите в
даденото предприятия граждани

на трети държава на 20 на сто,
от сегашните 10 на сто, както
се предлага. Той уточни, че тези
проценти не се отнасят за се-
зонната заетост. "Няма ограни-
чения за туризма - колкото ис-
каш украинци, можеш да вне-
сеш", каза Пламен Димитров.С
предложенията, които правят на-
родните представители, се пред-
лага разрешението за работа на

Дрехи втора употреба за
над 22 млн. лв., или над 11
хил. тона, са внесени в Бъл-
гария през 2016 година от
трети страни. Дрехите ид-
ват основно от САЩ, Швей-
цария, Канада и Норвегия,
съобщи Нова телевизия.
Част от този внос продъл-
жава пътя си към Пакистан,
Турция, Бенин, Гвинея и Ин-
дия. През 2017 г. например
изнесените количества са

Äðåõè âòîðà óïîòðåáà çà
íàä 22 ìëí. ëâ. ñà âíåñåíè
â Áúëãàðèÿ çà ãîäèíà

над 17 хил. тона за над 31
млн. лв. Дрехите пристигат
натоварени в контейнери на
пристанищата в страната.
Преди да достигнат до там,
се събират от фирми, спе-
циализирани в разделно съ-
биране и преминават през
санитарен контрол.

За безопасността на
всяка дреха гарантира сер-
тификат за дезинфекция,
който трябва да е поста-

вен на видимо място в ма-
газина. Третирането става
при 90 градуса. През ми-
налата година само в Со-
фия здравните власти про-
веряват 170 обекта, а при
всяка четвърта проверка е
хванато нарушение. Ако
дрехите не са добре обра-
ботени, може да се стигне
до дерматити, алергии и до-

ри инфекции, предупрежда-
ват експертите.Истинската
истерия в магазините е при
зареждането на нови сто-
ки. Тогава битката е за вся-
ка една дреха. Ловците на
находки търсят артикули от
световни марки. Нерядко
след това ги препродават
в интернет на много по-ви-
соки цени. ç

ÊÍÑÁ å ïðîòèâ îáëåê÷àâàíåòî íà âíîñà
íà ðàáîòíèöè îò òðåòè ñòðàíè

чужденци да нарасне от три до
пет години, каза Пламен Димит-
ров и допълни, че това означа-
ва автоматично на петата годи-
на чужденецът да стане посто-
янно пребиваващ и български
гражданин. По думите на прези-
дента на КНСБ това не се знае
дали е хубаво, или лошо, но при
всички случаи законодателят не
трябва да бърза. ç
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Новости при прилагане на Общия
регламент за защита на личните данни

Уважаеми читатели, в два
броя ще Ви запознаем с но-
востите при прилагане на
Общия регламент за защи-
та на личните данни. В
днешния брой Ви предста-
вяме първа част.

С отмяната на Директи-
ва 95/46/ЕО и приемането
на Общия регламент за за-
щита на личните данни (Рег-
ламент (ЕС) 2016/679 на Ев-
ропейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 го-
дина) се налага работодате-
лите, като администратори
на лични данни, да проме-
нят правилата на обработ-
ване, свободно движение и
защита на личните данни на
физическите лица. Регламен-
тът ще се прилага пряко във
всички държави членки на
Европейския съюз от 25 май
2018 г., като до тогава всяка
от тях има право на избор
по какъв начин ще бъде пре-
несен в Закона за защита на
личните данни и подзаконо-
вите актове. Комисията за
защита на личните данни е
надзорният орган по защи-
та на данните в Република
България и неговата роля е
основна. В момента Коми-
сията е публикувала на сай-
та си 10 практически стъп-
ки за прилагането на Об-
щия регламент. Подготвила
е Закон за изменение и до-
пълнение на Закона за за-
щита на личните данни във
връзка с Регламента и във
връзка с една нова директи-
ва, свързана със защита на
данните в процеса на следс-
твени действия и работи по
критериите и процедурите за
акредитация и сертифика-

(Част 1) ция. Това означава, че Ко-
мисията към този момент не
е акредитирала и не е упъл-
номощила никого да провеж-
да обучения и не е одобря-
вала учебни програми за
прилагането на новия рег-
ламент. Но поради предсто-
ящото хармонизиране на
стандартите и практиките в
сферата на защитата на лич-
ните данни Комисията за за-
щита на личните данни пла-
нира да изгради национален
обучителен център, който да
осигури нужното обучение за

лицата по защита на лич-
ните данни. Очаква се цен-
търът да стартира своята
дейност през 2018 г., непос-
редствено преди стартиране
на прилагането на общия
регламент.

Задължения на
администраторите
на лични данни по
новия Общ регла-
мент относно защи-
тата на данните
С новия Регламент се

разширява териториалният
обхват на европейските пра-
вила за защита на личните
данни и те ще важат и за
администратори, които не са
установени в ЕС, но обра-
ботват лични данни на граж-
дани, които се намират в ЕС.
Въвежда се понятието "съв-

местни администратори", ко-
ето означава, че двама или
повече администратори съв-
местно определят целите и
средствата на обработване-
то на лични данни. Физи-
ческото лице, за което се от-
насят данните (субект на
данни), може да упражнява
своите права в областта на
защитата на личните данни
по отношение всеки и сре-
щу всеки от администрато-
рите. Например лице, което
членува в повече от една ко-
операция има съвместни ад-
министратори, които са
председателите на съответ-
ните кооперации. Възможен
е и случая, когато зает в ко-
операцията има съвместни
администратори, които са
председателят на коопераци-
ята и председателят на коо-
перативния съюз, където тя
членува. Съвместните адми-
нистратори са длъжни да оп-
ределят по прозрачен начин
съответните си отговорнос-

ти за изпълнение на задъл-
женията си по регламента.
Новостите в задължения на
администратора на личните
данни (АЛД) са:

1. Водене на точна отчет-
ност при обработване на
данните в съответствие с
принципите за защита на
личните данни и осигурява-
не на защитата им още на
етапа на проектирането и по
подразбиране.

2. Определяне на длъж-
ностно лице по защита на
личните данни в изрично
посочените от регламента
случаи и поддържане на ре-
гистър на дейностите по об-
работване, за които отгова-
ря. Това означава, че е въз-
можно само в кооператив-
ните съюзи да има такова
лице, което да консултира
всички кооперации, членува-
щи в него.

3. Уведомяване на надзор-
ния орган и субекта на дан-
ни в случай на нарушаване
на сигурността на личните
данни, както и документира-
не на всяко нарушение на
сигурността на личните дан-
ни, в т.ч. фактите, свързани
с нарушението, последиците
и предприетите действия за
справяне с него.

4. Извършване на оценка
на въздействието върху за-
щитата на данните. Провеж-
дане на предварителна кон-
султация с надзорния орган
преди обработването, когато

оценката на въздействието
покаже, че обработването ще
породи висок риск, ако АЛД
не предприеме мерки за ог-
раничаване на риска.

5. Прилагане на подходя-
щи технически и организа-
ционни мерки за осигурява-
не на сигурност на данните.
В регламента са посочени и
конкретни технически и ор-
ганизационни мерки за си-
гурност, като: псевдонимиза-
ция (т.е. обработването на
лични данни да е по такъв
начин, че те да не могат да
бъдат свързвани с конкретен
субект на данни, без да се
използва допълнителна ин-
формация, която се съхраня-
ва на отделно място); крип-
тиране; гарантиране на пос-
тоянна поверителност, цялос-
тност, наличност и устойчи-
вост на системите и услугите
за обработване; своевремен-
но възстановяване на налич-
ността и достъпа до личните
данни в случай на физичес-
ки или технически инцидент;
редовно изпитване, преценя-
ване и оценка на ефектив-
ността на техническите и ор-
ганизационните мерки; сът-
рудничество с надзорния ор-
ган за защита на личните
данни при изпълнение на за-
дълженията, произтичащи от
регламента.

6. Спазване на следните
права на субекта на данни:
информираност; достъп, ко-
ригиране, изтриване или ог-
раничаване на обработване-
то на личните данни; пре-
носимост на личните данни
между отделните админист-
ратори; възражение спрямо
обработването им; субектът
на данни има право и да не
бъде обект на решение, ос-
новаващо се единствено на
автоматизирано обработва-
не, което поражда правни
последствия за субекта на
данните или по подобен на-
чин го засяга в значителна
степен; право на защита по
съдебен или администрати-
вен ред.

7. Въвежда се механизъм
на сертифициране на АЛД
по отношение защитата на
личните данни, който гаран-
тира, че АЛД изпълнява оп-
ределени условия по защи-
тата. Сертифицирането не е
задължителна процедура, но
наличието на сертификат за
защита на личните данни
ще стане едно от неотмени-
мите изисквания за органи-
зациите, които искат да пре-
доставят обществени услуги
или да извършват бизнес,
свързан с обработката на го-
леми масиви лични данни.

Длъжностно лице по
защита на данните
Това е служител на АЛД

или външно за организаци-
ята на администратора фи-
зическо лице, което изпъл-
нява своите задължения въз
основа на сключен договор.
АЛД няма задължение да
назначават специално такъв
служител, а само има задъл-
жение да определят лице, ко-
ето да изпълнява функции-
те на служител но защита
на данните, т.е. може да из-

пълнява и други функции в
рамките на организацията.
Условията, при които се оп-
ределя или назначава лице
по защита на личните дан-
ни, са изцяло в преценката
на АЛД. В България и до
сега съществуваше правна
възможност за назначаване
на лице по защита на лич-
ните данни, която произти-
чаше от разпоредбата на чл.
18 от Наредба № 1 от 30
януари 2013 г. за минимал-
ното ниво на технически и
организационни мерки и до-
пустимия вид защита на лич-
ните данни. За първи път
обаче определянето на тако-
ва длъжностно лице произ-
тича от акт със сила на за-
кон и става задължително в
изрично определени в Рег-
ламента случаи, като извън
тях няма пречка да бъде наз-
начено във всяка една орга-
низация. Регламентът пред-
вижда такава възможност,
при условие че администра-
торът е обществен орган или
структура. В тези случаи при
определянето на служителя
следва да се отчита органи-
зационната структура и раз-
мер на администраторите.
Група организации също
могат да определят едно
длъжностно лице по защита
на данните, което да работи
за тях, като изискването е
всяко от тях да има лесен и
свободен достъп до това ли-
це. Регламентът изисква ли-
цето по защита на личните
данни да притежава задъл-
бочени експертни познания
в областта на законодателс-
твото и практиката на за-
щитата на личните данни.

Лицето по защита на лич-
ните данни има набор от за-
дължения, сред които: да ин-
формира и съветва адми-
нистратора или обработва-
щия лични данни и служи-
телите, които извършват об-
работване, за техните задъл-
жения по силата на норма-
тивните актове за защита на
личните данни; да наблюда-
ва спазването на правилата
за защита на личните дан-
ни и на политиките на ад-
министратора или обработ-
ващия лични данни по от-
ношение на защитата на
личните данни, включител-
но възлагането на отговор-
ности, повишаването на ос-
ведомеността и обучението
на персонала, участващ в
операциите по обработване,
и съответните одити; при
поискване да предоставя съ-
вети по отношение на оцен-
ката на въздействието вър-
ху защитата на данните и
да наблюдава извършване-
то на оценката; да си сът-
рудничи с надзорния орган;
да действа като точка за кон-
такт за надзорния орган по
въпроси, свързани с обра-
ботването, включително
предварителната консулта-
ция и по целесъобразност да
се консултира по всякакви
други въпроси.

Дирекция
"Човешки ресурси"

Източник: интернет-
страницата на КЗЛД:

https://www.cpdp.bg

ВК "ПЛОДКООП" гр. Стамболийски

Изх. № 15/12.02.2018 г.
П О К А Н А

На основание чл. 16 ал. 3 т. 1 от ЗК и чл. 15 ал. 1 от Устава на
кооперацията и в изпълнение решение по протокол № 1/26.01.2018 г.

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на кооперацията СВИКВА XXIV-тото редовно
Общо събрание на 15.03.2018 г. от 13 часа в салона

на ресторант "Славяни" гр. Стамболийски, при следния:

Д Н Е В Е Н  Р Е Д

1. Прекратяване членство в кооперацията и приемане на нови член
кооператори.                                                        Докл. Счетоводителя

2. Отчет за работата на УС за годишната дейност на кооперацията
през 2017 г. и насоки за бъдещето й развитие.        Докл. Председателя

3. Одобряване на годишния финансов отчет на кооперацията за 2017
г. и предложение за разпределение на печалбата.

Докл. Счетоводителя
4. Одобряване на годишния финансов отчет на "Кооп-Златен плод"

ЕООД за 2017 г.                                                     Докл. Счетоводителя
 5. Доклад за работата на Контролния съвет през 2017 г. Заключение

по отчета на УС за дейността му през 2017 г.         Докл. Председателя
на КС

6. Определяне размера на средствата за дейността на КС.
Докл. Счетоводителя

7. Утвърждаване решенията на УС. Освобождаване от отговорност
на Председателя на кооперацията и членовете на УС и КС за отчетния
период.                                             Докл. Председателя на ОС

8. Даване на пълномощия на УС за сключване на договори за креди-
ти и обезпечаването им с имуществото на кооперацията, придобиване
на собственост върху недвижими имоти от името и за сметка на коопе-
рацията, разпореждане с недвижимо имущество, включително и урежда-
не на ограничени вещни права върху това имущество.

Докл. Счетоводителя
9. Избор на пълномощници за отчетното събрание на РКС Пловдив.

Докл. Председателя на събранието
При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на същия ден

и на същото място от 14 часа.Регистрацията на делегатите ще започне в
12.30 ч.

Материалите по обявения дневен ред се предоставят на разположе-
ние на всеки член-кооператор, желаещ да се запознае с тях, в канцела-
рията на кооперацията в работно време.

УС на ВК "Плодкооп" гр. Стамболийски
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Çàâåòúò íà Ëåâñêè - íàøà
íàöèîíàëíà èäåîëîãèÿ
Íèå, äåéöèòå, ñìå ñè ïîñâåòèëè æèâîòà çà Îòå÷åñòâîòî, äà ðàáîòèì çà
òîëêîâà ìèëèîíà íàðîä, íè ó÷åøå íàé-âåëèêèÿò áúëãàðèí

” Ако някой от влия-
телните българи или
войвода, подкупен от
чуждо правителство, или
от друго частно лице,
поиска да ни пречи на
работите под какъвто
начин и да било, такъв ще
се счита за неприятел и
ще се наказва със смърт.
” Ако някой от служа-

щите, като председателя и
други поиска да злоупот-
реби със служебната
власт, за пръв път ще се
лиши от служба, повтором
ще се извади съвсем, ако
и така не изпълни, ще се
накаже със смърт.
” Ние, българите,

желаеме да живеем с
всичките наши съседи
дружествено. Ние желаем,
щото тази земя, която е
населена с българи, да се
управлява български, т.е.
съобразно с нравите,
обичаите и характера на
българския народ.
” Нека всяка народ-

ност, както и всеки човек,
утвърди своята свобода и
да се управлява по своята
воля. Ние не желаеме
чуждото, т. е. онова, което
не е наше; но не желаем
да дадем и другиму свое-
то.
” Ние желаем за

себе си свобода народна,
свобода лична и свобода
религиозна; с една дума
свобода человеческа.
” Гледай народната

работа повече от всичко
друго, повече от себе си
да я уважаваш.
” Не трябва да се

Çàâåòúò íà Ëåâñêè - íàøà
íàöèîíàëíà èäåîëîãèÿ

дава подкрепа на глупци.
” За Отечеството

работим, байо. Кажи ти
моите и аз твоите криви-
ци, па да се поправим и
все заедно да вървим.
” На драго сърце

трябва да обичаме оного-
ва, който ни покаже
грешката и нека той е
наш приятел.
” И ние сме хора и

искаме да живеем човеш-
ки: да бъдем напълно
свободни в земята си,
там, гдето живее българи-
нът - в България, Тракия и
Македония. От каквато и
народност да живеят в

този наш рай, те ще бъдат
равноправни с българина
във всичко. Ще имаме
едно знаме, на което ще
пише "Свята и чиста
република".
” Време е с един

труд да спечелим онова,
което са търсили и търсят
братята французи, т. е.
млада Франция, млада
Русия и прочее.
” Аз съм посветил

себе си на Отечеството си
още от 61-во лято да му
служа до смърт и да
работя по народната воля.
” Чисто народният

човек се бори, докогато

може, за да избави своя
народ по-напред, па
тогава нека гледа и на
други. Ако той не случи,
то трябва да умре в
народната си работа.
” Заклевам се пред

нашето Отечество Бълга-
рия, че ще изпълнявам
точно длъжността си.
” Целта ни в Българс-

ко е братство с всекиго,
без да гледаме на вяра и
народност. Ръката си
подаваме всекиму, който
желае да пролива кръв
заедно с нас за живот и
свобода човешка.
” Ако спечеля, печеля

за цял народ, ако изгубя,
губя само мене си.
” Недейте да се

показваме пред вънкаш-
ните ни братя неспособни
и страхливци. Защото те,
като ни гледат такива, не
щат да ни вярват, че ние
чувстваме вече нужда от
свобода и че гледаме да
отхвърлим ярема си от
врата.
” Всичките неразбо-

рии, зависти, укори, които
произлизат повече от
глупостта, са причина за
разделянето на един
народ на части и тогава
от него не остава нищо.
”...От никоя страна на

нищо не се надявам и
никому за нищо не се
молим. Всичко се състои
според нас в нашите
задружни сили. Против
тях не може противостоя
и най-силната стихия.
” На такива хора дай

работата, които са разсъ-
дителни, постоянни,
безстрашни и великодуш-
ни.
” Ако е за Българско,

то времето е в нас и ние
сме във времето, то нас
обръща и ние него обръ-
щаме.
” Да бъдем равни с

другите европейски наро-
ди, зависи от нашите
собствени задружни сили.
” Който не е чист,

убивам го!
” Българи, турци,ев-

реи и прочее ще бъдат
равноправни във всяко
отношение, било във
вярата, било в народност,
било в гражданско отно-
шение, било в каквото
било, всички ще спадат
под един общ закон,
който по вишегласието от
всички народности ще се
избере.
” Всички народи в

България щат живеят по
едни чисти и святи зако-
ни, както е дадено от бога
да живее човекът; и за
турчинът, и за евреинът и
пр., каквито са, за всички-
те еднакво ще е, само ако
припознаят законите
равно с българинът. Така
ще е в наша България!
” Ние, дейците, сме

си посветили живота за
Отечеството, да работим
за толкова милиона
народ. Трябва да са мисли
зряло… па и да се съвет-
ваме един други и да са
слушаме, да избягваме
даже и най-малка гордост,
да не присвояваме на
себе си нищо…
” Вчера каквото сме

говорили и писали, трябва
и днес да го имаме пред
очи, да не ни се смеят
хората в работите утре.
” Целите сме изгоре-

ли от парене и пак не
знаем да духаме.
” Ако ли отникъде

няма помощ за българите,
то работата ни си е пак
работа.
” Аз съм се посветил

на Отечеството си жертва
за освобождението му, а
не да бъда кой знае
какъв.
” Работим чисто

български и не искаме да
се водим по никого извън
Българско.

Публикацията подготви
Васил ВАСИЛЕВ,

Председател на Общо-
български комитет
"Васил Левски"
От сайта "Поглед.инфо"

Ученици от гимназия "Васил Левски" в град Исперих, Разградска област, почетоха паметта на патрона на
учебното заведение по повод 145 години от гибелта на Апостола
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На 14 февруари т. г.
депутатът Тома Биков
излезе с декларация от
името на ГЕРБ в началото
на заседанието на Народ-
ното събрание, като заяви,
че Народният съд е прес-
тъпление. Осъдени на
смърт са били 2730 души,
докато в сравнение Нюрн-
бергския процес, осъдени
на смърт са единствено и
само 12 души от обкръже-
нието на Хитлер.

 По този повод зам.-
председателят на Народ-
ното събрание Валери
Жаблянов изрази мнение-
то, че "Народният съд е
едно необходимо и неиз-
бежно военновременно
правосъдие".

 От ГЕРБ реагираха
остро и поискаха оставка-
та на Жаблянов. Стресна-
ти. Народният съд не за
първи път се използва
като бухалка срещу БСП.
И винаги в шумотевицата,
която се вдига около
Народния съд, жертва
става истината за това
събитие.
Нека да я припомним.

Народният съд е създа-
ден в съответствие чл.
5 на Парижкия мирен
договор,

на базата на "наредба-
закон за съдене от Наро-
ден съд виновниците за
въвличане България в
Световната война срещу
съюзените народи и за
злодеянията, свързани с
нея".
Създаването му е пот-

върдено от споразумение-
то на четирите Велики
сили от 8 август 1945 г. в
Лондон и от декларация
на Общото събрание на
ООН от 11 декември 1946
г., както и от Женевската
конвенция от 1949 г. в
защита на жертвите от
Втората световна война.
Народният съд не е дело
на Комунистическата
партия, тя поема управле-
нието на държавата по-
късно, той е създаден от
правителството на Отечес-
твения фронт, съставено от
4-ма министри на БРП/к/,
4-ма на БЗНС- „Пладне“,
начело с Никола Петков,
4-ма на Военния съюз
"Звено", начело с Кимон
Георгиев, който е и минис-
тър-председател, двама на
БРДСП и 2-ма независими
- Петко Стоянов от невъзс-
тановената още Радикална
партия и Димо Казасов.
Или от 16 министри само
4-ма са комунисти.
Провеждането му става

под надзора на междусъ-
юзническата контролна
комисия в София, която
не е оспорила решенията
му. В този смисъл никой

Çà Íàðîäíèÿ ñúä - îáåêòèâíî!
Òàêàâà å áèëà ðåàëíîñòòà â îêúðâàâåíàòà âîåííîâðåìåííà
òîãàâàøíà åïîõà è â òîâà îòíîøåíèå Áúëãàðèÿ íå ñå
îòêðîÿâà êîé çíàå êîëêî îò äðóãè ñòðàíè
никога не е отричал
легитимността на Народ-
ния съд и не го е обявя-
вал за престъпен. Друг е
въпросът, доколко той
може с днешна дата да
бъде квалифициран едноз-
начно като престъпен,
поради това, че наред със
справедливи присъди е
издал и несправедливи.
Сравняването на Народ-

ния съд с Нюрнбергския
процес по отношение на
издадените присъди е
подвеждащо, от изказва-
нето на Биков излиза, че
са осъдени само една
шепа военнопрестъпници
и това се представя като

В Япония, подобно на
Германия, се провеждат
около 2200 съдебни проце-
са, близо 5000 японски
политици и военни са
обвинени за военнопрес-
тъпници и са изпълнени
около 1000 смъртни при-
съди.
Във Франция са осъдени

хиляди нацистки колабо-
рационисти, екзекутирани
са 791 души, заедно с
четирикратния министър-
председател на Франция
Пиер Лавал, в Белгия- 242,
в Норвегия - 40.
За профашистка дейност

и колаборационизъм с
германските окупационни

доживотен затвор, близо
2600 присъди не са изпъл-
нени.
Факт е, че при отделни

процеси са били произна-
сяни смъртни присъди на
хора, които вече са били
ликвидирани преди създа-
ването на Народния съд.
Но е и факт, че не е

можело да не се разминат
с тежки присъди онези,
които вкарват България
във Втората световна
война, като я присъединя-
ват  към хитлеристката
коалиция и обявяват война
на САЩ и Великобритания.
В резултат на този безу-
мен и престъпен акт,

благороден акт на поми-
рение. Но на този процес
се съди само висшето
нацистко ръководство.
Отделно в стотици други

процеси в Германия са
осъдени, често със смърт-
ни присъди, десетки
хиляди нацисти. Във всяка
една от разделените от
победителите зони в
Германия се провеждат
местни съдебни процеси,
на които се издават стоти-
ци смъртни присъди.
Нацисти, извършили
престъпления в Полша, са
изпратени на съд там и
екзекутирани.

 Подобно е и положени-
ето в другите два участни-
ка в оста "Рим. Берлин и
Токио".

В Италия са ликвидира-
ни над 20 000 души, в
резултат на присъди, но
и без съд и присъда.

Държавният глава Мусо-
лини и любовницата му
Клара Петачи са разстре-
ляни от партизани и обесе-
ни с главата надолу на
площад в Милано заедно с
други негови сподвижници.

власти са осъдени още
хиляди в Холандия, Чехос-
ловакия, Унгария, Румъния.
Но в тези страни, както

и в България, още преди
съдилищата да са били
създадени, има разчиства-
не на сметки и убийства
без съд и присъда, смята
се, че

само във Франция са
били ликвидирани
около 10 000 души.

Такава е била реалността
в окървавената военновре-
менна тогавашна епоха и в
това отношение България
не се откроява кой знае
колко от други страни.

 Официалните следвоен-
ни съдилища в Германия и
европейските страни са
издавали често неоправда-
но тежки присъди, включи-
телно и смъртни, но впос-
ледствие не всички смърт-
ни присъди са се изпълня-
вани, намалявани са били
и сроковете на затвор на
много осъдени.
В България също на 5

април 1945 г. излиза Указ
54, с който смъртните
присъди на много осъдени
на смърт са заменени с

последват бомбардировки
над българските градове,
загиват и са ранени хиля-
ди хора, разрушени са
важни икономически
обекти, стотици жилищни
сгради.
Министри и депутати е

трябвало да отговарят
пред Народния съд и за
други осъдителни дейст-
вия. През 1940 г. е приет
антисемитският Закон за
защита на нацията, на
евреите се е забранявало
дори да се женят са
българи.
Съпротивата срещу

режима се наказва с
нечувано беззаконие и
жестокост.

За отрязана партизанс-
ка глава се плащат по
50 000 лева, ятаци са
избивани без съд и
къщите им опожарява-
ни.
Пленените партизани са

били разстрелвани на
място. Но и изправените
на съд противници на
властта не са могли да
разчитат на справедлив
процес, защото съгласно
тогавашният Закон за

допълнение и изменение
на ЗЗД, който между
другото предвижда и
смъртни присъди на
малолетни, ги лишава от
всякакви права.
Подсъдимите се явяват

във военните съдилища
само с показанията,
дадени (изтръгнати) в
полицията, като те нямат
право да се откажат от
тях. Присъдите са оконча-
телни.
Пред Народния съд се

изправят и получават
смъртни присъди не само
законотворците, но и
изпълнителите, жандарме-
ристи и офицери, които са
рязали партизански глави,
измъчвали са и са убива-
ли без съд и присъда
партизани и ятаци.
Тежки присъди са полу-

чили и полицаите и военни-
те престъпници, извършили
зверства в окупираните
територии в Македония,
Сърбия и Беломорието.

 И все пак по отноше-
ние на тежките присъди
на Народния съд у нас
настъпва известно отрез-
вяване. През октомври
1945 г. Трайчо Костов
пише на Георги Димитров
в Москва: "Решихме, по
предложение на Кимон,
да пуснем от лагерите по-
малко провинените и да
оставим само отявлените
фашисти. Да разрешим на
семействата на осъдените
от Народния съд да се
върнат в София, да дадем
помилване на още някои".

 Такива са фактите за
Народния съд. Той е част
от българската история,
една негова несъмнено
болезнена страница както
по отношение на злините,
причинени от осъдените,
така и по отношение на
крайните и в редица
случаи несправедливи
присъди, които е издал.
Само по себе си, връща-

нето към Народния съд по
политически съображения
не може да не разделя
обществото, защото днес
живеят както наследници
на жертвите на влезлия в
престъпен сговор с нацис-
тка Германия режим преди
9 септември 1944 г, така и
жертвите на несправедли-
во осъдените и ликвидира-
ните след тази дата. А
обществото ни днес е
изправено пред сериозни
вътрешнополитически,
икономически, социални,
демографски и други
проблеми и те трябва да
бъдат в центъра на внима-
нието и действията на
парламента, а не пререка-
ния по едно далечно
миналото.

Антон ГИЦОВ
От сайта "Епицентър"
(Със съкращения, заглави-
ето е на ЗЕМЯ)
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В началото на XIX век
Копривщица е място, при-
добило известна (ако не дру-
го, то поне финансова) не-
зависимост от Османската
империя. Поради естество-
то на природата и тежките
условия за земеделие по
склоновете на Средна гора,
в града и в цялата област се
развиват предимно занаяти-
те и търговията. Известни
са копривщенските търгов-
ци и бегликчии, известни са
копривщенските абаджии.
Суровата природа на балка-
на извайва и независими ха-
рактери, извоювали по един
или друг начин спокойствие
за градовете си.

Един от тези духовно из-
висени българи е даскал ха-
джи Геро Мушек - обезсмър-
тен като хаджи Генчо в Ка-
равеловата повест "Българи
от старо време". В неговия
дом на 23 февруари 1823 го-
дина се ражда осмото от три-
надесетте му деца - Найден
Геров.

Строгият и начетен
даскал дал подобаващо
възпитание и обучение
на сина си в училище-
то, разположено в
тяхната къща.

Но 11-годишният Найден
имал нужда от по-сериозно
образование и е изпратен в
Пловдив, където учи в гръц-
ко училище. На 13 години
се връща в Копривщица, къ-
дето по това време учителс-
тва Неофит Рилски. Той ско-
ро разбира колко даровит и
добър ученик има в лицето
на Найден и ходатайства
пред живеещия в Одеса коп-
ривщенец Христо Стойкович
да поеме издръжката на де-
тето. Стойкович е родолю-
бив българин и скоро Геров
заминава за Одеса и по-къс-
но постъпва като ученик в
прочутия Ришельовски ли-
цей, където завършва през
1845 година с отличие. През
време на престоя си в Оде-
са Геров е погълнат от ат-
мосферата на българската
емиграция. По това време
там са фигури като

Васил Априлов,
Добри Чинтулов, Иван
Богров, Никола
Палаузов и други
видни книжовници.

Общото между тях е, че
са родолюбци, отдадени на
науката - хора смятащи, че
просветата е единственият
начин да се пробуди заспа-
лият, поробен народ. Важно
е да се спомене, че почти
всички, освен близките си
възгледи, имат и още нещо
общо - пишат поезия. В Оде-
са се раждат и първите се-
риозни поетични произведе-
ния в нашата литература.

Завършил лицея през
1845 година, Геров се опит-
ва да замине за Виена, за
да продължи образованието
си. Не успял да получи сти-
пендия, решава да се върне
в България. През пролетта
на 1846 година, двадесет и
три годишен, поема по пъ-
тя към Копривщица, за да
предава знанията си на своя
народ. Пристигайки в Коп-
ривщица, без да губи време,
Геров започва своята прос-

ветителска дейност. Отваря
първото класно училище,
прави първата в България
учебна програма, съблюда-
ва строг ред. Много бързо
се прочува по цялата стра-
на, учениците му са от Пле-
вен, Пловдив, Чирпан, Ка-
лофер, Пазарджик... През
1848 г. е поканен в Пловдив
да ръководи гимназия, фи-
нансирана от българската
интелигенция, с което тя це-
ли да изтласка гръцкото вли-
яние в Града под тепетата.
По това време и духовенст-
вото, и обучението в Плов-

ми липсва, но никога няма
да забравя 20 юли 1851 ле-
то. Една неделя преди тоя
ден гърците имаха изпит в
своето главно училище, де-
то бях поканен да присъст-
вувам и аз. И сега, а тогава
още повече, учението в гръц-
ките училища се състоеше
само в изучаване стария
гръцки език, когото накрай
пак не научаваха... На тоя
изпит присъствуваше цветът
на пловдивските гърци на-
чело с владиката. На всич-
ки се четеше на лицето една
гордост, една предвзетост: са-
мо гръцкият език е приспо-
собим за учение, напусто се
мъчите с вашия дебел бъл-
гарски език, вижте каква дъл-
бока наука се крие в нашия
език! След изпита аз пока-
них владиката с всичките
присъствуващи първенци
гърци да дойдат на моя из-
пит, на българския изпит в
българското училище. На 20-
й юли, св. пророк Илия Гръ-
мовник, след божествената
служба, нашето училище бе-
ше препълнено с народ, ко-
гато гръцкият владика вед-
но с гръцки първенци дой-
доха на изпита. Разнообра-
зието на преподаваните
предмети, разбраните отго-
вори на учениците, решени-
ето на много математичес-
ки и физически задачи, точ-
ното показване на географи-
чески места слисаха присъс-
твуващите гърци... Гръцки-
ят владика се навъси и под-
качи да пита гръцките учи-
тели защо тези предмети не
се учат в тяхното училище.
След изпита гърците си оти-
доха като попарени, те се из-

покараха и промениха учи-
телите си, а моите ученици
и нашите българи тържест-
вуваха. Тоя ден е най-радос-
тният в живота ми..." (Т.
Панчев, Найден Геров, с. 24-
25). След тези успехи Най-
ден Геров с още по-голям
плам, подкрепен най-вече от
доктор Чомаков, продължа-
ва борбата срещу гръцкия
натиск върху българската
народност и език.

През 1857 година Най-
ден Геров е

назначен от руското
правителство като пръв
вицеконсул в Пловдив.

Това дава огромна сво-
бода на действията му като
просветител. Турските влас-
ти може и да не са гледали
с добро око на дейността му,
но като руски поданик и ви-
цеконсул Геров се е ползвал
с доста привилегии. В цяла
тракийска област той разви-
ва широка дейност в учили-
ща, читалища и кръжоци.
Също така подпомага и
българската революционна
организация със съвети. Ху-
баво е да се спомене, че Ге-
ров е бил противник на ре-
акционните идеи на Караве-
лов, Ботев, дори Левски и
остро е осъждал опитите им
за подклаждане на въстание.
Смятал е, че свободата ще
дойде от Русия - страната,
която, малко или много, е
заслепила ума му - както и
от тихата просветителска
дейност сред населението и
дипломацията в Цариград.
При разгрома на Априлско-
то въстание през 1876 г. е
принуден да се укрие в рус-
ката легация в Истанбул, тъй
като цялата му дейност не е
тайна за турските власти и
те го обвиняват като главен
подбудител на въстанието.

През Руско-турската осво-
бодителна война

Найден Геров служи при
руското командване,
а впоследствие участва
в териториалното уст-
ройство на България.

За кратко е и губернатор
на Свищов, но след Берлин-
ския договор се прибира в
Пловдив и се отдава на на-
учната си работа и делото
на своя живот - "Речник на
блъгарский язик, с тлъкува-
ние речити на блъгарски и
русски. Събрал, нарядил и
на свят изважда Найден Ге-
ров". Цели петдесет години
събира той думи, поговор-
ки, песни, за да положи ос-
новата на този епохален
труд. Със своите 70 хиляди
думи, над 24 хиляди изрече-
ния, 5 хиляди части от на-
родни песни, 16 хиляди пос-
ловици и над 2000 имена -
това е писмен паметник на
българския език и творчест-
во без аналог.

На 9 октомври 1900 го-
дина, след близо двегодиш-
но боледуване, умира голе-
мият общественик и учен
Найден Геров. Камбаните в
Пловдив бият тъжно, а ця-
лото общество е покрусено.
Отишъл си е най-големият
просветител, цяла епоха
приключва с него.

Ïðîñâåòèòåëÿò è
âúçðîæäåíåöúò
На 23 февруари се навършват 195 години

от рождението на Найден Геров

див са гръцки. Само малка
група заможни хора, пре-
димно копривщенци, се

опитват да възвърнат
вярата, че и български-
ят език става за
просвета.

С много перипетии, с
много борби Геров успява да
постигне тази цел, движила
живота му, както личи от
следния негов разказ: "Дос-
тигнал съм до голям чин и
почести, радвам се на добро
име и слава богу, нищо не

От сайта
koprivstitza.com
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” Навършват се 95 години от рождението на уважавания ръководител на
отрасъла Георги Панков ” Социалистическа България става желан партньор
на международните пазари за икономическо и търговско сътрудничество
” След промяната са спрени всички строителства в отрасъла.
В него настъпва пълен застой и започва разпродажбата му на безценица

Áúëãàðèÿ áå ñâåòîâíà ñèëà
â õèìè÷åñêàòà ïðîìèøëåíîñò

Из книгата
"От Девети до Десети"

До Девети септември в Бъл-
гария работят 82 химически
предприятия със 7300 работни-
ци. От тях 20 са за производст-
во на сапун, 11 за гресове, 3 за
глицерин, 3 за бакелит, 4 за син
камък, 11 за терпентин, няколко
за каучукови изделия - 2 млн.
гумени изделия, 1,8 млн. чифта
галоши годишно и други. През
1946 г. общата стойност на про-
дукцията на химическата промиш-
леност е около 4 млн. лева. С
национализацията на основните
средства за производство през
декември 1947 г. и с премина-
ването им в държавна собстве-
ност настъпва епохата на плано-
вото развитие, през която се съз-
дава мощна тежка индустрия, в
чиито рамки важна роля е отре-
дена на химическата промишле-
ност.

Първият голям социа-
листически строеж
в България е азотно-
торовият завод
в Димитровград.

С неговото изграждане през
1948-1951 г. се полага начало-
то на тежката химическа про-
мишленост. Изграден по проек-
ти, технологии и оборудване, дос-
тавени от СССР, със суровинна
база обогатени лигнитни въгли-

мощности за производство на ми-
нерални торове в района на с.
Повеляново, Девненската про-
мишлена зона - инсталация за
амоняк за 200 000 тона годиш-
но, инсталация за азотна кисе-
лина, инсталация за сложни нит-
рофосфатни торове за 720 хил.
тона годишно, инсталация за амо-
ниев сулфат за 200 хил. тона
годишно.

През 1964 г. на базата на
откритото край с. Чирен, Вра-
чанско, газокондензатно нахо-
дище на природен газ на дъл-
бочина 2000 метра се взема ре-
шение за изграждане в района
на Враца на нови мощности за
производство на минерални то-
рове. През 1965 г. започва стро-
ителството и през 1967 г. се
въвеждат в експлоатация мощ-
ности за производство на 400
хил. тона годишно амоняк и 600
хил. тона карбамид със съдър-
жание на 46% азот. През осем-
десетте години се извършва ин-
тензификация и разширение на
химкомбината във Враца и се
увеличава производството на
амоняк със 100 хил. тона и на
карбамид с 200 хил. тона. След
изграждането на магистралния
газопровод СССР - България за
доставка на природен газ в ко-
личество от 3 млрд. м3 годишно
и пускането му в експлоатация
през 1976 година и трите азот-
ноторови завода минават на при-
роден газ за производството на
амоняк. Този природен газ има
състав, който отговаря на висо-
ките технически изисквания за
безопасна и ефективна работа
на газовите прибори и е регла-
ментиран с нормативен документ
(ОН 0252396).

ща от Маришкия басейн, които
се газифицират в газгенератори
с кипящ слой, заводът достига
първоначална продукция от 40
хил. тона 100% азот. През 1985
г. се изгражда нова мощност за
годишно производство на 400
хил. тона амоняк и 450 хил. то-
на амониева селитра. През пър-
вата петилетка (1949-1954) се
построява и Заводът за калци-
нирана сода с мощност 70 хил.
тона годишно в Девня, Варненс-
ки окръг, поставят се основите

на съвременната химико-фарма-
цевтична промишленост със За-
вода за пеницилин в Разград и
се построяват някои по-малки
предприятия като фабриките за
карбид на Гара Яна, Софийско,
и в Асеновград, колофонният за-
вод във Велинград и други пред-
приятия.

С постановление на Минис-
терския съвет № 122 от
8.VІ.1959 г. се утвърждава раз-
ширен идеен проект за изграж-
дане на нов азотноторов завод

в Стара Загора за 160 хил. тона
годишно в 100 % азот. Строи-
телството на завода се извърш-
ва през 1960-1962 г. и на 25
април 1963 г. се произвежда
първата амониева селитра. През
петата петилетка 1965-1970 г.
в двата азотноторови завода е
усвоена газификацията на мазут
за получаване на синтезен газ,
с което производството значи-
телно се интензифицира.

През шестата петилетка
1970-1975 г. се изграждат нови

Ако бе жив, днес 95 годи-
ни би навършил инж. Геор-
ги Панков, с чието име се
свързва периодът на най-
бурно и интензивно разви-
тие на българската химичес-
ка промишленост. Като ми-
нистър в течение на три
мандата Панков е доайен на
едно поколение от талантли-
ви ръководители в отрасъ-
ла, които и до днес го ува-
жават като един от строите-
лите на успешната и разви-
та социална държава в пе-
риода 1944-1989-а. Георги
Панков е роден през 1923 го-
дина в плевенското село Ра-
домирци. Активен участник

в антифашистката борба.
През 1940 г. става член на
РМС, а от 1944 г. и член на
БРП (к) и ятак на партиза-
ните. Бил е секретар на
РМС в Луковитската гимна-
зия (1941 - 1942). През 1951
година завършва химия в
Менделеевския химикотех-
нологичен институт в Мос-
ква. Същата година е изб-
ран за секретар на Околий-
ския комитет на РМС в Лу-
ковит. В периода 1951 - 1963
година работи като съветник
в Министерството на тежка-
та промишленост. Бил е ин-
женер в мина "Черно море"
и старши научен сътрудник
в Института по технология
на горивата. От 1959 до 1963
г. е главен инженер в Ми-
нистерството на промишле-
ността. През 1972 година
става търговски представи-
тел на България в Москва.

Между 1974 и 1986 година е
министър на химическата
промишленост. През 1983 го-
дина е удостоен със звание
"Герой на социалистическия
труд" за принос в развитие-
то на химическата промиш-
леност. Носител на престиж-
ната италианска награда за
принос в икономиката "Злат-
ния Меркурий", носител на
званието "Заслужил химик".
В периода 1971 - 1976 годи-
на е кандидат-член, а от 1976
до 1990 - член на ЦК на
БКП. През 1986 г. е за крат-
ко първи заместник-предсе-
дател на Стопанския съвет
при Министерския съвет, а
до 1990 година е извънре-
ден и пълномощен посланик
на България в Съветския съ-
юз с ранг на министър. След
1990 година се занимава със
стопанска дейност.

Умира на 19 юни 2011 г.

В интервю за БЛИЦ в
края на живота си дългого-
дишният министър споделя:
"Работният ми ден беше по
11-12 часа от понеделник до
петък, а в събота имах при-
емен ден. Веднъж месечно
по един час информирах
Живков за нещата в минис-
терството. Него не го инте-
ресуваше само едно - изно-
сът по второ направление.
Казваше ми: изнасяй кол-
кото можеш на Запад, а как-
вото остане, е за социалис-
тическите страни. И ние из-
насяхме. Химията нямаше
непродаваем продукт. Давах-
ме 1 млрд. долара годишно
за държавата, 500 млн. да-
ваше износът на оръжие за
арабските страни.

Машиностроенето не мо-
жеше да продаде една маши-
на на Запад и всичко беше
за СССР. Сигурно затова То-

дор Живков имаше такова
уважение към мен. Всяка сут-
рин съм проверявал кораби,
тирове, а той пък никога не
ми се е месил в работата.
Единственото ми притесне-
ние беше, когато покрай ро-
зовото масло ми повери ця-
лата Казанлъшка околия, та
покрай него трябваше да из-
пълнявам план и за месо, и
млеконадой. Някои са подс-
михваха, но аз внесох от Ка-
нада двеста крави и един бик
и започнахме да правим по
5000 л мляко от крава, а
Живков постоянно навира-
ше това в очите на земедел-
ците: "Вижте бе, Панков се
занимава с химията, прави
по 5000 литра, а вие 3500
не можете да стигнете. Каз-
вал съм му: "Другарю Жив-
ков, не ме хвалете толкова,
понеже ще ме намразят пок-
рай тия крави".
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През втората и третата пети-
летка се изграждат и въвеждат
в експлоатация нови химически
мощности. В Димитровград се
разширява производството на
азотни торове, сярна киселина и
обикновен суперфосфат. В със-
тава на содовия завод в Девня
са изградени и влизат в експло-
атация цехове за производство
на сода бикарбонат и сода каус-
тик. Извършва се разширение на
мощностите на калцинирана со-
да от 70 хил. тона през 1955 г.
на 135 хил. тона през 1960 г.

През първите години на чет-
въртата петилетка 1961-1965 г.

в Девня се въвежда
производството на
хлор, хлороводород,
солна киселина, хлор-
на вар, натриев хи-
похлорид, пластмаса-
та поливинилхлорид и
калциев карбид.

Продължава разширението на
содовото производство, което
през 1965 г. достига 230 хил.
тона. В Димитровград се постро-
яват мощности за производство
на метанол, формалин и карба-
мидно лепило, както и на фос-
форни торове. Заводът за про-
изводство на пневматични гуми
ЗАГ "Г. Димитров" в София се
разширява, модернизира и ре-
конструира.

Производството на пластма-
си, синтетични влакна, синтетични
каучуци, разтворители и други
нужни на народното стопанство
химически продукти започва на
базата на преработката на неф-
та от Тюленовското находище
край Каварна организирана от
предприятието ДП "Леон Таджер"
(преименувано след 1989 г. на
"Бимас"). През 1961 г. влиза в
експлоатация тръбно-вакуумна
инсталация за 100 хил. тона го-
дишно за получаване на дизело-
во гориво, керосин, леки и сред-
ни индустриални масла, масла за
тежки машини, автотракторни
масла, вагонни масла, мазут, път-
ни битуми, трансформаторно мас-
ло, хладилни масла и други спе-
циални масла. Въз основа на из-
вършените технико-икономичес-
ки изследвания и на междуна-
родния опит се решава обаче,
че е по-изгодно да се изградят
в страната мощности и да се вна-
ся в тях нефт за преработка от
други страни, главно от Съветс-
кия съюз, с който през 1958 г.
е договорен обем от 1 млн. тона
годишно.

През същия период

е изградено първото
у нас нефтено приста-
нище в местността
Отманли край Бургас
с нефтопровод до
Нефтохимическия
комбинат - Бургас с
мощност 2 000 000
тона нефт.

Комбинатът е въведен в екс-
плоатация през втората полови-
на на 1963 г. и създава условия
за задоволяване на потребнос-
тите от моторни горива, бензин,

Åïîïåÿ íà ãðàäåæà
дизелово гориво, реактивно го-
риво (керосин), мазут и от суро-
вини за химическата промишле-
ност.

През 1960-1965 г. в хими-
ческия завод "Лакпром", Софий-
ски окръг, се произвеждат наф-
талов анхидрид, пластификатори
и епоксидни смоли, в химичес-
кия завод "Верила" - нови про-
изводства на емулсионни масла,
консистентни смазки, перилни и
почистващи препарати, спомага-
телни средства за промишленост-
та и други малкотонажни хими-
чески продукти, в нефтопрера-
ботвателния завод "Леон Таджер"
в Русе - алуминиев сулфат, в хи-
мическия завод в Костенец -син-
тетични багрила, в карбидната
фабрика в Асеновград - калциев
карбонат преципитат. Фабриката
"Васил Левски" във Варна разк-
рива нови цехове за цинков окис,
оловна глеч и оловен миниум.

През четвъртата петилетка
обемът на продукцията на хими-
ческата промишленост се уве-
личава два пъти, а нейният от-
носителен дял от общата про-
мишлена продукция на страната
- от 3,7% през 1960 г. на 4,8%
през 1965 година.

Петата петилетка - 1965-1970
г., е наречена с основание "пе-
тилетка на нефтохимията - пе-
тилетка на основния органичен
синтез". С новите мощности за
производство средногодишният
темп на ръста на нефтопрера-
ботващата и химическа промиш-
леност достига 21,6 % при средно
11 % за цялата промишленост.
Това става възможно

благодарение на
спогодба със СССР от
1963 г. за разширение
на Бургаския нефтоп-
реработващ завод

с мощност за преработка на но-
ви 3 млн. тона, или общо - на 6
млн. тона нефт годишно. С под-
писването на тази спогодба се
създават условия за изграждане
на инсталация за производство
на етилен и пропилен. Те са ос-
новни суровини за други продук-
ти на органическия синтез - фе-
нол, ацетон, етилбензол, стирол,
полистирол, етиленов окис, ети-
ленгликол, етилендиамин, акри-

лонитрил, синтетични полиакрил-
нитрилни влакна, полиетилен ви-
соко налягане, бутадиенстиролов
каучук, латекси и други продук-
ти. На основата на етиленглико-
ла и параксилола, произвеждани
в нефтохимическия комбинат в
Бургас, се разкрива производст-
во на диметилтерефталат и по-
лиестерни влакна през 1968 г. в
Ямбол. Фенолът служи като су-
ровина за производство на кап-
ролактам в Стара Загора и за
производство на полиамидни син-
тетични влакна във Видин - тек-
стилни и технически коприни,
щампелни влакна, кордна тъкан.
Там на същата площадка се ор-
ганизира производството на пнев-
матични гуми - над 2 млн. броя
годишно външни и над 2,5 млн.
броя вътрешни гуми годишно.

Интензивното развитие на хи-
мическата промишленост продъл-
жава и след 1970 г. В директи-
вите на Х конгрес на БКП от
1971 г. пред химическата про-
мишленост се поставя задачата
за пълна химизация на селското
стопанство, за увеличаване на
производството на синтетични
материали и суровини, за по-го-
лямо предимство на нефтопре-
работващата промишленост и за
бързото развитие на химикофар-
мацевтичната промишленост и на
малотонажната химия. Ускорени-
ят темп се поддържа от изграде-
ния в началото на VІ петилетка
(1970-1975)

втори нефтохимичес-
ки комбинат при Пле-
вен с годишна мощ-
ност от 1 млн. тона

от нефтеното находище в райо-
на на Долни Дъбник, Плевенско.

В комбината са внедрени съв-
ременни технологии за производ-
ство на висококачествени мине-

рални масла, пътни и строителни
битуми, твърди парафини, цере-
зин и други нефтени продукти.

Съществено значение за осъ-
ществяването на широкомащаб-
ната перспектива има обаче до-
говорката със СССР от 1968 г.
за разширение на мощностите на
Нефтохимическия комбинат в Бур-
гас за преработка на нефт от 6
на 9 млн. тона, т. е. за допълни-
телни доставки на още 3 млн.
тона ежегоден внос, както и на
1 млн. тона мазут за горене, 200
хил. тона нискооктанов бензин
за производството на етилен,
пропилен, бутилен и дизелово го-
риво.

В НХК - Бургас са разширени
основните производства на по-
листирол, полиетилен ниско на-
лягане, изгражда се нова мощ-
ност за производство на 50 хил.
тона полиетилен високо наляга-
не, друга за производство на 250
хил. тона етилен, за пропилен и
бутилен. Инсталацията е доста-
вена от Италия и е въведена в
експлоатация в края на седем-
десетте години.

Най-големите обекти на хи-
мическата промишленост през
шестата петилетка са новите
мощности на завода за сложни
нитрофосфатни минерални торо-
ве в Девня с капацитет 720 хил.
тона. На 1 януари 1974 г. за-
почва работа новият завод за
калцинирана сода от 1,2 хил. тона
годишно. Той стана третият в све-
та по производствена мощност.

Крупен обект на химическата
промишленост през шестата пе-
тилетка е и комбинатът за из-
куствени влакна "Свилоза" в Сви-
щов с мощност 35 хил. тона го-
дишно, в това число и полиноз-
ни 10 хил. тона.

Както се каза, през 1968 г.
започва изграждането на магис-
трален газопровод за природен

газ от СССР. Трасето на газопро-
вода минава през Северна Доб-
руджа, общата му дължина на те-
риторията на Румъния е около
200 км. В България първият етап
на газопровода до София е за-
вършен през 1975 г. и тържест-
вено открит на площадката на
химическия комбинат във Враца.
Окончателното изграждане на га-
зопровода затваря пръстена през
1987 година. През 1989 г. се
стига до потребление на приро-
ден газ от 7 млрд. м3.

Наред със строителството на
големите химически обекти през
шестата петилетка се модерни-
зират и разширяват съществу-
ващи мощности и се усвояват
нови производства на химически
продукти и изделия: преработка
на пластмаси в София ("Народна
република"), Русе ("Петър Кара-
минчев"), Габрово ("Капитан Дя-
до Никола"), Асеновград ("Асено-
ва крепост"), лаковобояджийска
продукция в София ("Лакпром")
и Русе ("Гаврил Генов"), синте-
тични миещи средства и спома-
гателни средства за промишле-
ността ("Верила", Софийско), фо-
томатериали ("Фохар") в София.

Продължава интензивното раз-
витие на химико-фармацевтична-
та и парфюмерийно-козметична-
та промишленост в завода за ан-
тибиотици в Разград, в химико-
фармацевтичните заводи в Со-
фия, Станке Димитров, Троян, в
"Арома", София, и "Ален мак",
Пловдив. Построени са заводи за
дограма в Берковица и за стък-
лопласти в Кнежа.

Само през 1975 г.
общата продукция на
химическата промиш-
леност достигна
2,5 млрд. лв., ръст
14,4 % и относителен
дял 13 %.

Годините на седмата петилет-
ка 1975-1980 г. са нов етап в
развитието на нефтения отрасъл
и нефтохимията у нас, който се
характеризира с дълбочинното
преработване на нефта и неф-
топродуктите, намаляване на от-
носителния дял на котелното го-
риво (мазута) и увеличаване де-
ла на светлите нефтопродукти -
бензин, керосин, дизелови гори-
ва и суровините за нефтохимия-
та. В НХК - Бургас влизат в дей-
ствие вакуумна дестилация, ка-
талитичен крекинг, инсталации за
алкилиране и изомеризации за
повишаване октановото число на
произвежданите бензини, в НКХ
- Плевен, инсталация за изоме-
ризация и каталитичен рефор-
минг за повишаване октановото
число на бензина.

По това време в състава на
химическия комбинат в Бургас за-
почва производство на нормал-
ни парафини с мощност 120 хил.
тона годишно, на ацеталдехид с
преработка на част от него в ин-
сталациите за бутанол и окта-
нол. През седмата петилетка в
СХК "Д. Димов", Ямбол, се уве-
личават мощностите за произ-
водство на диметилтерефталат от
14 хил. на 24 хил. тона, на по-
лиестерните влакна до 18 хил.
тона и полиестерна коприна до
6,5 хил. тона.

В СХК Девня се въвежда про-
изводство на сода каустик и
хлор, винилхлорид от етилен и
пластмасата поливинилхлорид
суспензионен. За осигуряване на
етилен за тези мощности се пос-
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троява етиленопровод от нефто-
химическия комбинат в Бургас до
Девненските химически заводи.
Девненският химически комплекс
по своя обем превишава промиш-
леното производство на Бълга-
рия от 1929 година.

През осмата петилетка 1980-
1985 г. химическата промишле-
ност продължава да се развива
с високи темпове в сравнение с
другите отрасли на икономиката.

През тази петилетка се въ-
вежда производството на нови
химически продукти в НХК-Бур-
гас: разтворители, петролен ес-
тер, аризол, дихлоретан, двойни
и тройни съполимери, полиети-
ленов окис, натриев сулфид, га-
зова сяра, хидроизолационни ма-
териали, смоли, водоразтворими
полиелектролити и други. Разши-
рява се производството на по-
лиамидни влакна и пневматични
гуми във Видин и в ЗАГ "Г. Ди-
митров", София. Започва произ-
водството на трапецовидни ре-
мъци в СККИ "Зебра" Нови Ис-
кър - София, на пластмасови из-
делия и велпапе от полипропи-
лен в Гоце Делчев, на стенни та-
пети в химическия завод в Бо-
тевград, на широко полиетиле-
ново фолио и тъкани торби от
полипропилен в "Асенова крепост"
- Асеновград, на нови изкустве-
ни кожи и подови настилки в хи-
мическия завод "Петър Карамин-
чев" в Русе. Завършва строител-
ството на завода "Пластхим" в
Тервел и на фабриката за ката-
лизатори в СХК - Враца, модер-
низацията на завода "Агрия" в
Пловдив и новото производство
на медни препарати за нуждите
на селското стопанство.

Общата промишлена продукция
на химическата промишленост в
периода 1980-1985 г. нараства
на 7,5 млрд. лева, или спрямо
1980 г. увеличението е 50,9 %,
спрямо 1956 г. - над 39 пъти при
среден годишен темп 8,2%.

През 1975-1980 г. е разра-
ботена генерална схема за кон-
центрация и специализация на
производството и за усъвършен-
стване на управлението на хи-
мическата промишленост. В нея
е определен съставът на стопан-
ските организации, на организа-
циите за научно обслужване и
внедряване и на другите струк-
турни единици в отрасъла. За
най-подходяща форма на концен-
трация и специализация в хими-
ческата промишленост е приет
комбинатът. В него се създават
условия за оптимизация на про-
изводството и за повишаване на
ефективността му. Химическите
комбинати, в които се обединя-
ват малките предприятия и про-
изводства, се обособяват като

големи специализирани стопанс-
ки единици за производство на
определени видове химически
продукти и изделия, предимно на
основата на последователното
задълбочаване на преработването
и на комплексното използване
на суровините нефт и газ. Кон-
центрацията е извършена върху
основата на технологическия и
производствения принцип, опти-
мално съчетан с териториалния.
С оглед на основните изходни су-
ровини химическите комбинати са
предметно специализирани за
производство на определени ви-
дове продукти, които в повечето
случаи не се произвеждат в други
комбинати. Особено внимание е
отделено и на функционалната
специализация на спомагателни-
те производства и дейности. Съз-
дават се предпоставки за усъ-
вършенстване на оперативното
ръководство и за изграждане на
отраслова автоматизирана сис-
тема за управление, която спо-
мага да се конкретизират зада-
чите на отделните направления
и дейности, за да се изпълняват
компетентно, комплексно и опе-
ративно между съответните нива
на управление - министерство,
стопански организации и поде-
ления към тях.

В отрасъла са обосо-
бени общо 33 самос-
тоятелни производст-
вени, инженерингови,
научни, търговски и
пласментно-снабди-
телни организации
заедно с външнотърговското дру-
жество "Химимпорт" и инжене-
ринговата организация "Химком-
плект". Те се обединяват в На-
ционална корпорация на хими-
ческата промишленост. Ръковод-
ството на отрасъла се осъщес-
твява от Министерството на хи-
мическата промишленост, което
от една страна е държавен ор-
ган на управление, а от друга -
изпълнителен орган на Нацио-
налната корпорация на химичес-
ката промишленост. Новата ор-
ганизационна структура създа-
ва предпоставки да продължи
процесът на концентрация и спе-
циализация на химическата про-
мишленост, в която технологии-
те и техниката непрекъснато се
изменят и усъвършенстват и за
сравнително кратки срокове се
обновява материално-техничес-
ката й база.

Важен фактор за ускореното
ефективно развитие на химичес-
ката промишленост са структур-
ните изменения в нейната суро-
винна база. Ограничените суро-
винни и енергийни източници в

България налагат през годините
да се отделя по-голямо внима-
ние на въпросите за ефективно-
то използуване на суровините, на
оптимизацията на процесите и на
условията за максимален добив
на целеви продукти с високи ка-
чествени показатели, на нама-
ляване на количеството на стра-
ничните и отпадъчните продукти.

В условията на научно-техни-
ческата революция науката се
превръща непосредствено в про-
изводителна сила, тясно свър-
зана с производството. В хими-
ческата промишленост темпове-
те на научно-техническия прог-
рес в голяма степен се опреде-
лят от мащабите и равнището на
развитие на научно-изследова-
телската дейност, от ефектив-
ността на изследванията и от
бързото внедряване на техните
резултати в производството.

Химическата промиш-
леност е един от нау-
коемките отрасли.

Особено внимание се отделя
на ускореното внедряване на на-
учно-техническите постижения и
на фундаменталните изследвания,
в резултат на които се създават
нови процеси и технологии и се
усвояват нови продукти и изде-
лия. През тези години е напра-
вено преустройство и на систе-
мата за научно обслужване - раз-
виват се съществуващите и се
създават нови институти и бази
за развитие и внедряване към
големите стопански организации.

В системата на химическата
промишленост към 1989 г. има
56 научни организации, в това
число 14 научноизследователс-
ки института и лаборатории и 42
бази за техническо развитие и
внедряване. В решаването на на-
учно-техническите проблеми в хи-
мическата промишленост голям
е приносът на Българската ака-
демия на науките и на висшите
училища.

Важен принос за ускореното
развитие на научно-техническите
постижения има и международ-
ното научно-техническо сътруд-
ничество, което се изразява в
координацията на научноизсле-
дователските и проектно-конс-
трукторски работи, както и в съв-
местно разработване и внедря-
ване на нови технологии и про-
цеси и в усвояване производст-
вото на нови продукти и изде-
лия. В химическия отрасъл са
създадени клубове за техничес-
ко и научно творчество. Особе-
но внимание се отделя на внед-
ряването на комплексната ав-
томатизация и механизация на
производството и на управле-
нието с прилагане на интегри-

рани системи с микропроцесор-
на техника и на обновяване на
приборния парк със съвременна
микроелектроника.

Изключително важно значе-
ние за ускореното и ефективно
развитие на химическата промиш-
леност у нас има сътрудничест-
вото със страните - членки на
СИВ, и преди всичко със Съвет-
ския Съюз, в който Министерст-
вото на химическата промишле-
ност поддържа преки връзки с
10 министерства и ведомства.

Химическата промишленост
достига своя връх през осемде-
сетте години, когато общата про-
мишлена продукция се изчисля-
ва на 7,5 млрд. лева при 4 млн.
през 1946 година. Внедрени са
около 2360 нови и усъвършенс-
твани технологии, усвоени са
много важни наукоемки произ-
водства като производствата на
полиетилен и поливинилхлорид,
полиестерни и вискозни копри-
ни, етилен, полипропилен, ката-
лизатори и много други химичес-
ки продукти. Съвкупната печал-
ба се увеличава на 2,22 млрд.
лева, основните фондове - от
200 млн. лева на 5,2 млрд. ле-
ва, работните места - от 7500
на 132 560 души.

Износът в капиталис-
тическите страни
надхвърля 900 млн.
долара, в социалисти-
ческите страни - 1
млрд. преводни рубли.

Производителността на труда
през този период нараства от
2587 лева изработка на едно лице
на над 56 000 лева през 1985
година или с увеличение над 20
пъти. Химическата промишленост
през 1985-1989 г. разполага с
9,5 % от основните фондове на
страната, с 3 % от промишления
персонал и дава около 15 % от
промишлената продукция, около
30 % от валутните постъпления в
долари и около 25 % от общите
постъпления в бюджета.

Годишният стокообмен на "Хи-
мимпорт" е между 7 и 8 милиар-
да долара и включва целия внос
и износ на химически стоки, чи-
ито списък обхваща до 60 000
заглавия за над 80 страни. "Хи-
мимпорт" няма конкуренция в
света по обхват на дейност и
обем. По-големи в стойностно из-
ражение са само някои съветс-
ки и американски фирми.

В България има 60 външно-
търговски организации в опре-
делен бизнес. Те извършват сто-
кообмена на България на Запад
и на Изток, около 20 % от който
се пада на "Химимпорт". Макар и
специализирана, фирмата обслуж-
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ва всички отрасли - тежката, ле-
ката и елетронноизчислителната
промишленост, БАН и различните
лаборатории и институти в стра-
ната.

Вътре в страната действа дру-
га голяма фирма "Химснаб" със
свои мощни 30 бази за различ-
ни видове химически стоки. Съз-
дадена е безотказна система за
снабдяване на всички потреби-
тели, заводите правят своите за-
явки в последното тримесечие на
годината за следващата, заяв-
ките се формират в съответст-
вие с финансовата обезпеченост
на предприятието. Въпреки тази
тежка система, не се помни пред-
приятие да е спряло по липса на
суровини.

Първите социалистически
предприятия са предимно с рус-
ко оборудване, но през 60-те го-
дини на ХХ в. започва масово
изграждане на заводи със за-
падноевропейска и американска
техника. Това е плод на една об-
мислена стратегия от страна на
управляващите отрасъла в тога-
вашното министерство на хими-
ческата индустрия. Тя дава на
страната огромни ресурси в сто-
кообмена със страните от СИВ,
а също и по т. нар. второ нап-
равление, от което страната по-
лучава валутни ресурси. Обстоя-
телството, че българската индус-
трия през 60-те и 70-те години
на ХХ в. е изградена със запад-
ни машини и по западни техно-
логии отваря пътя й към светов-
ните пазари. Изкуствените торо-
ве се продават от Западна Ев-
ропа до Китай.

Приоритетни пазари,
освен страните на
СИВ, са арабските
страни, Индия, Иран,
Китай.

Изнасят се годишно над един
милион тона изкуствени торове
и калцинирана сода, нефт и неф-
топродукти, произвеждани по тех-
нологии на световноизвестната
германо-английска фирма "Лур-
ге", "Дай Кемикъл" и др. През
70-те години на ХХ в. се създа-
ва "Химтрейд", съвместна фирма
с американския гигант "Дай Ке-
микъл".

България става желан парт-
ньор на международните пазари
за икономическо и търговско сът-
рудничество.

След промяната на държав-
ния строй през 1989 г. са спре-
ни всички строителства в отра-
съла. В него настъпва пълен зас-
той и започва приватизацията му,
а някои производства, за съжа-
ление, се "продадоха" като ста-
ро желязо или на безценица.

Химическият гигант в Девня
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В малкото село Добърско,
разположено на 12 км от
Разлог, се намира уникалната
средновековна църква "Св. св.
Теодор Тирон и Теодор Страти-
лат", включена в списъка на
стоте национални туристически
обекта. Тя е построена през
1614 г., но има предположе-
ния, че годината на строителс-
тво е 1122-ра. Поразителните
стенописи и автентична
архитектура на храма го
причисляват към най-ценните
образци на българското
изкуство.

Църквата е малка трико-
рабна базилика, почти незабе-
лежима в околното пространс-
тво, със семпла архитектура.
Този факт има своето обясне-
ние със забраната да се
строят големи християнски
храмове по времето на осман-
ското владичество. За да не
дразнят османлиите, добърчани
направили малка църква,
подобна на обикновена жилищ-
на сграда, вкопали я наполо-
вина в земята и това й
позволило да оцелее през
вековете. Църквата е дълга
8.37 м, широка 6.50 м и с
най-висока част 5.20 м. Ако
влезете вътре, ще видите
необичайно вътрешно разпре-
деление. Вместо нормалното за
епохата просто еднокорабно
пространство, строителите са
изградили сложна трикорабна
базилика.

Добърчани

компенсирали
неугледния външен вид

на църквата с вътрешна-
та му богата украса

и благолепие. Непременно ще
се впечатлите от богатите
фрески и от образите на над
460 библейски и местни герои.
В църквата няма и един
сантиметър стена, който да не
е изографисан. Образите на
светци при норма от четири до
пет за храм, тука са цели 30.
Доминират светците воини като
св. Димитър, св. Теодор Тирон и
св. Теодор Стратилат и др. Това
не се среща никъде на друго
място.

  Съгласно средновековно-
то разбиране, че творецът
трябва да остане анонимен,
тъй като

не той, а Бог
движи ръката му,

живописците не са ни остави-
ли имената си. Очевидно е
обаче, че тук е работила цяла
група - първомайстор, калфа и
чираци. Първомайсторът е
рисувал основните сцени и
светците, а калфата и чираци-
те - второстепенните сцени,
декорациите по дрехите,
войнските атрибути и др.

Фреските, които майсторите
са изографисали, са впечатля-
ващи. Най-интересната от тях е
сцената "Преображение Господ-
не", представяща Исус Христос
като астронавт. Той отлита към
небето в тяло, наподобяващо
съвременна космическа ракета,
от която изтича огън, както

Според преданието
в църквата „Св. св.
Теодор Тирон и Теодор
Стратилат“ в
благоевградското село
Добърско спасение на
душата и тялото са
намерили ослепените
Самуилови воини

Çà ñèëàòà íà âÿðàòà è
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става при изстрелването на
сегашните космически уреди.
Под краката на Христос се
виждат очертанията на атмос-
ферата и стратосферата.

Много точно е
изографисана аеро-

динамичната форма
на летателния апарат.
В идеално състояние е и

другата уникална икона от
сюжетната линия бог - астро-
навт, а именно "Божието
възкресение". На нея Христос
слиза в Ада и възкресява
мъртвите. Той поема към
повърхността в космическа
капсула, подобна на тази, с
която астронавтите се връщат
на земята.

Уникалните стенописи карат
историците да гадаят. Носят се
и слухове за образите. Част от
теориите наблягат на модернис-
тичност, а много от стенописите
са странни. Според някои
описания ореолите на светците
наподобяват шлемове, а част
от тях са със западно въоръже-
ние - алебарди и шлемове. Има
и странни символи като
свастики на фасадата на
храма.

И нещо още по-загадъчно
за съвременния турист -
църквата е построена така, че

представлява
естествен климатик,

който и през зимата, и през
лятото поддържа температура
за съхранението на стенописи-
те. Без климатична инсталация,
тези стенописи изглеждат така,
сякаш са рисувани вчера. Те

дори не са реставрирани. През
1973 - 1978 г. реставраторът
Петър Попов и архитект Златка
Кирова само ги почистили от
наслоените сажди от свещите,
горели в периода, когато
църквата е била действаща, и
ги обновили. Екипът, извършил
почистването, е оставил ивици,
на които личи предишното
състояние на фреските.
Поразителните ярки цветове са
запазени, въпреки че през ХІХ
в. турците превърнали храма в
хамам (баня).

Естествено е да попитаме и
за дарителите, поръчали този
малък шедьовър. За щастие,
зографите са нарисували
перфектни фрески с техните
образи. В класическа схема
дарителите Хасия, Богдан и
Спас държат макет на храма, а
от другата страна той е поддър-
жан от строителите Станко,
Смилен и Спас.

Излизайки от храма,
виждаме прелестна градина с
много цветя. Там се намира и
лековитият малък извор.
Легендата разказва, че ослепе-
ните 14 000-15 000 български
войници на цар Самуил след
битката при с. Ключ през
1014 г. успели да стигнат до
църквата и някои от тях
останали там, основавайки
школа за пеене. Тя все още
съществува. Според друго
предание Самуиловите войници
са основателите на селото. На
връщане от битката, довела до
ослепяването им, те попаднали
на лековития извор и останали
там, за да се лекуват.

Пуснете малка монета в
извора и си измийте очите, за
да се върнете пак на това
свято място, заредено с
божествена сила.

historymuseum.org
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Цанко Лавренов е
роден на 24 ноември
1896 г. в Пловдив.
Дядо му Лаврентий
бил книжовник,
преписвач на католи-
чески ръкописи.
Преписал е и католи-
ческата преработка на
Паисиевата история.
Цанко Лавренов
завършва Френски
колеж в Пловдив и
частно художествено
училище във Виена
(1921-1922). През
1925 г. пътува до
Италия да се запоз-
нае с изкуството на
италианските худож-
ници. Като самоук
художник утвърждава-
нето му сред възпита-
ниците на Художест-
вената академия е
свързано с много
разочарования. По
повод негова изложба
за едни и същи
картини в пресата се
появяват и възторже-
ни, и отрицателни
отзиви. Оценили
неговия изключите-
лен талант, някои
видни български

Öàíêî Ëàâðåíîâ è ìàãèÿòà
íà áàãðèòå Той е инициатор на битката за спасяването

на старинната част на Пловдив

творци му оказват
безкористна подкрепа.
Помагат му да отиде
до атонските манасти-
ри, където художни-
кът навлиза надълбо-
ко в света на старо-
българското и визан-
тийското изкуство.
Там преоткрива нови
истини за българска-
та история.

Своеобразието на
неговото светоусеща-
не и пресътворяване
го откроява сред
многобройните предс-
тавители на канона.
През 1963 г. е удосто-
ен със званието
"народен художник".

Цанко Лавренов е
инициатор на битката
за спасяването на
старинната част на
Пловдив. В колектив
с други български
художници допринася
за повишаване рав-
нището на Пловдивс-
кия мострен панаир.
Печели конкурси за
емблема на панаира
и за оформление на
българския павилион
на Световното изло-
жение в Париж през
1937 година.

Заедно с Данаил
Дечев и Витко Баба-
ков урежда шест
съвместни изложби

(1926-1929) - още при
първата от тях карти-
ната му "Иконописе-
цът" е откупена за
Градската художестве-
на галерия. Това е
първото му официал-
но признаване (1926)
и важен етап в твор-
ческото му развитие.
През следващите
години той създава
редица от най-хубави-
те си творби в подчер-
тан български нацио-
нален стил. Основна
тема на творчеството
му са старите градове
и манастири, като
изключително място в
него заемат пейзажи-

те и композициите от
Пловдив.

Цанко Лавренов
твори и в областта на
графиката - известни
са неговите 12 "плов-
дивски пощенски
карти гравюри"
("Старият Пловдив,
Хисар капия", "Ла-
мартиновата къща",
"Кулата на Сахатте-
пе", "Джамбазтепе",
"Имарет джамия",

"Новият мост на
Марица" и други). От
1933 година името му
неизменно е свързано
с оформлението на
експозициите в Меж-
дународния панаир,
за целта една година
по-късно заедно с
Данаил Дечев и
Златю Бояджиев
създават специално
ателие. Лавренов
сътрудничи на неза-
висимия информаци-
онен вестник "Побе-
да" (1930-1936) и с
илюстрации на
списание "Детски
живот" (1930-1947).

Изявява се като
художествен критик и
изследовател на
изкуството, автор е
на монографията
"Златю Бояджиев"
(1958) - художник, с
когото го свързва
близко приятелство.

Лавренов живее в
Пловдив до 1940
година, след това се
установява в София.
Умира на 16 декември
1978 г. в столицата.
Днес Художествената
гимназия в Пловдив
носи неговото име.
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Йордан Йовчев е роден
на 24 февруари 1973 г. в
Пловдив. Възпитаник е на
спортното училище в родния
си град. Първите си стъпки
в гимнастиката прави, кога-
то е седемгодишен. Първи-
ят му клуб е Спартак-Плов-
див. Участва в олимпиадите
от 1992 до 2012 г.  Така той
става първият гимнастик,
участвал в шест Олимпийс-
ки игри в историята на спор-
та. От декември 2008 г. е
председател на българска-
та федерация по спортна
гимнастика. През 2012 г. е
знаменосец на България на
Олимпийските игри в Лон-
дон и се класира на седмо
място във финала на халки.

В кариерата си има чети-
ри олимпийски медала - един
сребърен и три бронзови.
Два пъти е двоен световен
шампион на земя и халки на
първенствата в Гент и Ана-
хайм (2001 и 2003), и двоен
световен вицешампион в Деб-
рецен (2002 г.).

На Олимпийските игри в
Атина Йовчев спечелва сре-
бърен медал, като незаслу-
жено златният му е отнет.
Съдиите присъждат златно-

Éîðäàí Éîâ÷åâ
ÏÎÁÅÄÈÒÅËßÒ
� Големият български гимнастик навършва 45 години
� Той е единственият роден спортист, участвал
в шест Олимпиади � Съдийска несправедливост
му отне златния медал на Игрите в Атина,
но в сърцата на публиката той бе шампионът

Ñïîðòíè ïîñòèæåíèÿ
� През 1991 на Европей-

ското първенство за юноши
до 18-годишна възраст, про-
вело се в Атина, става вице-
шампион в многобоя.
� През 1996 на Европей-

ското първенство в Копенха-
ген става вицешампион на
халки и четвърти в многобоя.
� През 1996 на Олимпий-

ските игри в Атланта остава
четвърти на халки.
� През 1999 на Светов-

ното първенство в Тянцзин
става бронзов медалист в
многобоя.
� През 2000 на Европей-

ското първенство в Бремен ос-
тава четвърти на халки.
� През 2000 на Олимпий-

ските игри в Сидни става двоен
бронзов медалист на земя и
халки.
� През 2001 на Светов-

ното първенство в Гент става
двоен световен шампион на
земя и халки.
� През 2002 на Европей-

ското първенство в Патра ста-
ва шампион на халки, вице-
шампион на земя и вицешам-
пион в многобоя.
� През 2002 на Светов-

ното първенство в Дебрецен
става двоен вицешампион на
халки и земя.
� През 2003 на Светов-

ното първенство в Анахайм
става двоен шампион халки и
земя.
� През 2004 на Олимпий-

ските игри в Атина взема брон-
зовия медал на земя и сре-
бърния на халки.
� През 2009 на Светов-

ното първенство в Лондон взе-
ма сребърен медал на халки.
� Най-добър спортист на

Балканите в анкетата на БТА -
2003.
� Спортист №1 на Бълга-

рия - 2001, 2003.
� Спортист №2 на Бълга-

рия - 2004.
� В Топ-10 при определя-

не на най-добър спортист на
България - 1999, 2000, 2002,
2007.
� Йордан Йовчев е побе-

дител в конкурса "Мъж
на годината 2004" и стана
"Кавалер на сабята" на Клуб
М - символ на мъжката доб-
лест и чест. Той получава и
специално 60-годишно уиски
"Джони Уокър" със син етикет.
� 2013 г. - удостоен е

с орден "Стара планина" I сте-
пен.

то отличие на гърка Димос-
тенис Тамбакос, въпреки че
Йовчев е по-добър от пред-
ставителя на домакините.
Прякорът му е "Властелина
на пръстените" (халките) за-
ради 15-те му златни и 7
бронзови медала от големи
състезания. По време на
награждаването обаче се
случва сцена, която органи-
заторите не предполагат:
когато отиват към публика-
та, Юри Чеки хваща ръката
на Йовчев и я вдига побе-
доносно пред зрителите, с
което посочва еднозначно,
че Йордан Йовчев е номер
1. Псевдошампионът грък
остава изолиран встрани,
като Юри Чеки умишлено го
игнорира и не пожелава да
го прегърне.

Малко след Олимпиадата
в Лондон през 2012 година
Йордан Йовчев заяви, че
слага край на състезател-
ната си кариера. Със спе-
циален бенефисен спектакъл
"Пътят" най-успелият българ-
ски гимнастик приключи сво-
ята състезателна кариера.
Събитието се проведе в за-
ла "Арена Армеец" на
23.02.2013 г. В шоуто публи-

ката се наслади на майстор-
ските изпълнения на Йордан
Йовчев на успоредка, висил-
ка и превърналите се вече
в символ на професионал-
ния му път халки. На сцена-
та излязоха още ансамбъ-
лът по художествена гимнас-
тика, трупата на Нешка Ро-
бева, националите по спор-
тна гимнастика и аеробика,
както и най-добрите ни ак-
робати и състезатели по
скачане на батут. За да под-
крепят Йордан Йовчев спе-
циално за бенефиса пристиг-
наха и легендите в гимнас-
тиката - Юри Чеки и Игор
Касина. Сред официалните
гости, присъстващи на съ-
битието, се отличиха голе-
мите имена в българския
спорт Любо Ганев и олим-
пийските шампиони Вален-
тин Йорданов и Тереза Ма-
ринова.

От 2001 г. Йовчев взема
участие в японското състе-
зание за физическа сила и
издръжливост "Сасуке" (из-
лъчвано в САЩ и Великоб-
ритания като Ninja Warrior,
а в България като "Най-доб-
рият нинджа"), където е из-
между само 16-има състе-

затели - и единствен чуж-
денец - класирали се за
последния кръг на надпре-
варата от създаването й
през 1997 г. Допълнително
три пъти се класира за
предпоследния кръг. Кога-
то стига финала при пър-
вия си опит през 2001 г.,
дъждовното време му поп-
речва при етапа, изискващ
изкачването на гладка ку-
ла. (В "Сасуке" са участва-
ли общо над 2000 състеза-
тели, много от които също
са професионални лекоатле-
ти; само двама души са пе-
челили състезанието, кое-
то е толкова трудно, че през
2007 г. само двама успяват
да преминат дори първия
кръг.)

По време на XXXI летни
олимпийски игри в Рио де
Жанейро (Бразилия), от 5 до
21 август 2016 г., Йордан
Йовчев е част от комента-
торския екип на Българска-
та национална телевизия.
Той е водещ на всекиднев-
ното предаване "Линия Рио
с Йордан Йовчев".

Йовчев е заместник-ми-
нистър на спорта в няколко
български правителства.

`



ÏÎÇÈÖÈß 20.02.2018 ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß17

"Християнството е
последният шанс за Евро-
па. Няма да се подчиня на
Брюксел, на Берлин и на
Париж за мигрантите.
Защото нов тъмен облак
от Африка е надвиснал над
Европа. Няма да позволя
Унгария да загуби своята
идентичност и да стане
жертва. Неолибералният
модел, който иска да
разсипе семейството, да
посегне на суверенитета и
на християнство, не успя".

Това каза премиерът на
Унгария Виктор Орбан в
годишния си отчет пред
нацията, който прави
всяка година през февруа-
ри на живо пред публика
по националната телеви-
зия, съобщи за "Епицен-
тър" Георги Марков, депу-
тат от ГЕРБ.

Пред препълнена зала
с млади хора Орбан,
който днес пристига в
София, заяви: "С най-
голямо уважение се
обръщам към Българската
православна църква и я
поздравявам в борбата й
срещу ислямизацията.

Âèêòîð Îðáàí: Íåîëèáåðàëíèÿò
ìîäåë ñå ïðîâàëè
Õðèñòèÿíñòâîòî å ïîñëåäíèÿò øàíñ çà Åâðîïà, çàÿâè
ïðåìèåðúò íà Óíãàðèÿ

Поклон пред БПЦ! Възхи-
щавам й се!  Поздравя-
вам България за опазване
на границата на ЕС и ще
занеса на София пакет от
мерки за защита на
границата и засилване на
сигурността срещу настъп-
лението на тероризма и
миграцията".

"Аз съм отявлен анти-

комунист,  подчерта
Орбан, но не мога да не
изразя съжаление за
състоянието  на Социа-
листическата партия в
Унгария, която има под
10% влияние и е член на
ПЕС (именно нейна предс-
тавителка е Зита Гурмай,
която заедно със Сергей
Станишев опитваха да

притискат БСП да проме-
ни категоричната си
позиция по Истанбулската
конвенция - бел. ЗЕМЯ).
Но за нас няма по-важно
от нашия народ и нашата
идентичност. С нашата
политика за насърчаване
на семейството успяхме
да постигнем за 8 години
46% ръст на раждаемост-
та. Това е в резултат на
грижите за младите хора,
за семействата, които се
насърчават специално с
33 000 евро за трето дете,
с 6-годишни платени
отпуски за майките и с
25% намаляване на ре-
жийните за семействата с
деца".

Под бурните апло-
дисменти на залата Орбан
декларира, че "енергетика-
та, медиите и банките са
в унгарски ръце", и обеща:
"Няма да позволим на
чужди финансови институ-
ции и интереси да господ-
стват в Унгария".

В отчета за 8-годишния

период на своето управ-
ление Орбан заяви, че са
дадени паспортите на 1
милион нови граждани на
Унгария,  като през декем-
ври 2017 година той лично
е връчил  паспорта на
милионния унгарски
гражданин - тава са
етнически унгарци от
съседните страни, които
се завръщат в родината.

"Трима души много
яростно захапаха Унгария,
посочи Орбан и ги назова:
Мартин Шулц, Матео
Ренци и Файман. И трима-
та си счупиха зъбите.
Шулц искаше да получи
всичко, а днес е едно
нищо."

Орбан не се спря дотук
в речта си пред нацията.
Зарече се: "Ще махнем
намордника на Брюксел и
камшика на МВФ".

Орбан направи отчет
за 8-годишното си управ-
ление в навечерието на
парламентарните избори,
които са на 8 април.

Премиерът Бойко Борисов се срещна в резиденция „Бояна“ и с премиера
на Унгария Виктор Орбан. На срещата беше обсъдено развитието на
двустранните отношения, възможностите за взаимодействие между

Българското председателство на Съвета на ЕС и Унгарското председател-
ство на Вишеградска група, както и актуални европейски теми.

Преди години България е
имала предложение от Фе-
дерална република Германия
да получи цяла ескадрила
наследени от ГДР МиГ-29 на
символичната цена от 1 ев-
ро за самолет, но нашата
страна не е приела. Това за-
яви военният министър Кра-
симир Каракачанов в Карло-
во, предаде БТВ.

От думите му стана ясно,
че това е станало преди око-

Êàðàêà÷àíîâ: Ìîæåõìå äà ïîëó÷èì îò

Ãåðìàíèÿ ÌèÃ-29 íà ñèìâîëè÷íà öåíà
Íî íàëè ñìå íàé-ãîëåìèòå íàòîâöè è îòêàçàõìå, èðîíèçèðà
âîåííèÿò ìèíèñòúð

ло 10 години, когато са били
купени транспортните "Кугър"
и "Спартан". Машините оста-
наха без части в края на ми-
налата година и това създа-
де нужда спешно правителс-
твото да отпуска пари за тях.

"Ние сме ги отказали, за-

щото сме първи натовци, и
купихме нещо, което стои в
хангарите. А поляците с най-
голямо удоволствие си поз-
волиха същия този подарък
от Федералната република и
сега още ги ползват. Това е
сметката в армията", каза

още Красимир Каракачанов.
Той коментира, че покуп-

ката на нови изтребители ще
струва около 1,3-1,5 млрд. лв.
и не бива да се бърза. Спо-
ред него техниката не лети,
защото, когато са сключва-
ни договорите, никой не си е

направил усилието в тях да
пише, че поддръжката на то-
ва въоръжение трябва да ста-
ва в България.

По думите му именно то-
ва е едно от условията, кои-
то сега се поставят по отно-
шение на самолетите.

Снимка Пресфото БТА
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Солистката на Болшой
театър Диана Косирева
ще танцува в "Лебедово
езеро" от П. И. Чайковски
във Варненската опера на
21 февруари. Тя ще изпъл-
ни за пръв път на българ-
ска сцена най-мечтаната и
може би най-трудната
роля в световната балетна
съкровищница - Одета/
Одилия. С музиката на
Чайковски, следвайки
хореографската редакция
на Светлана Тоншева
върху версията на Мариус
Петипа и Лев Иванов, тя
ще отстоява любовта си
към принц Зигфрид, в
изпълнение на премиер-
солиста на Варненската
опера Павел Кирчев.
Неотдавна на премиерата
на "Лебедово езеро" той
си партнира с българската
прима Веса Тонова, сега
ще бъде на сцената с
едно от имената на приз-
натия за номер едно в
света на балета Болшой

Äèðèãåíò å Ìàðòèí Ãåîðãèåâ

театър.
Родена във Воронеж,

Диана Косирева завършва
през 2008 г. с отличие
Московското хореографс-
ко училище при Московс-
кия държавен академичен
театър за танц "Гжель" с
преподавател Наталия
Кузмина. Веднага е прие-
та в трупата на Държав-
ния академичен театър за
класически балет в Моск-
ва под ръководството на
Н. Касаткина. От 2011 г. е
примабалерина в театъра.

През 2013 г. учи в
международен майсторски
клас в Берлин, проведен
съвместно с балетната
компания "Уилям Фор-
сайт". От 2013 е в балетна-
та трупа на Болшой
театър, където репетира
под ръководството на
Марина Кондратиева.
Репертоарът й включва:
Китри от "Дон Кихот",
Одета/Одилия от "Лебедо-
во езеро", Жизел в "Жи- :

Íàêðàòêî
Балкански писатели
представя издателство
"Наука и изкуство"
Две книги на балкански
писатели представи издателст-
во "Наука и изкуство" в
литературен клуб "Перото".
Изданието "Сахиб" е на Ненад
Величкович от Сараево, а
"Тъмна материя" на словенска-
та писателка Мойца Кумердей.
Кумердей е родена през 1964
г. в Любляна. Дипломирала се
е по философия и социология
на културата в Люблянския
университет. Пише проза,
литературна критика и
публицистика. Работи в
културната редакция на
словенския официоз "Дело" и
като драматург.

Идва филм за Хенри V
Тимъти Шаламе е близо до
ролята на крал Хенри V в
новия исторически филм
"Кралят". Навярно Шаламе ще
изиграе ролята на младия крал.
Актьорът нашумя с ролята си
във филма "Назови ме с
твоето име". "Кралят" е с
режисьор Дейвид Мичод. През
миналия месец Шаламе бе
смятан за фаворит за награда-
та "Оскар" за "най-добра мъжка
роля". Сега той е спряган за
няколко големи роли. Снимките
на филма по Шекспировата
пиеса трябва да започнат
следващата година. "Научих
обаче, че добрата роля не е
единственият критерий да
приемеш дадена работа. Това
ми се изясни през последните
няколко месеца, след като
станах свидетел на зараждане-
то на инициативи, целящи да
сложат край на несправедли-
востта, неравенството и най-
вече на мълчанието", казва
Тимъти Шаламе.

Ãðóçèíñêèÿò ðåæèñüîð
Ãåîðãèé Îâàøâèëè
îöåíÿâà ôèëìè íà
Ñîôèÿ ôèëì ôåñò

След като представи вто-
рия си филм "Царевичен ост-
ров" в Карлови Вари 2014,
грузинският режисьор Георгий
Овашвили идва у нас, като
член от журито на Междуна-
родния конкурс, което ще връ-
чи Голямата награда "София -
Град на киното" по време на
София филм фест. Той е ро-
ден през 1963 г. в Тбилиси.
През 1996 година се дипло-
мира в Държавния институт за
кино и театър в Грузия, а де-
сет години по-късно, завърш-
ва и Нюйоркската киноакаде-
мия към Юнивърсъл студио,
Холивуд.

Автор е на редица късо-
метражни филми, сред които
Eye Level, отличен със Стипен-
диантска награда на Нюйорк-
ската киноакадемия на Бер-
линале '05 и Специалната наг-
рада на журито в Одензе, как-
то и Wagonnet, който получа-
ва Специалната награда на жу-
рито на фестивала в Киев.
През 2016 година създава и
собствена продуцентска ком-
пания - Wagonnet.ç

Филмът "Три билборда извън
града" на режисьора Мартин Мак-
дона е големият победител сред
отличените от Британската акаде-
мия за кино и телевизия (БАФТА).

Филмът за съкрушена майка,
която търси справедливост и
настоява да се сложи край на
тормоза, неравенството и посе-
гателствата, бе удостоен с пет
награди на БАФТА на церемония
в Роял Албърт хол в Лондон,
включително за "най-добър бри-
тански филм" и за "най-добра
актриса" - Франсис Макдорманд

"Òðè áèëáîðäà èçâúí ãðàäà" ñ òðèóìô íà ÁÀÔÒÀ

в главната роля. Сам Рокуел по-
лучи наградата за "най-добър ак-
тьор" в поддържаща роля.

53-годишният мексиканец Ги-

Шест групи показаха разно-
образието и магията на кукерс-
кия костюм в деня на празника
Сирни заговезни, съобщи БТА.
Освен четирите групи от град Та-
раклия, република Молдова, във
фестивала взеха участие кукери
от село Крехана Веке, Републи-
ка Молдова, от село Тополчане в
Сливенска област на Република
България.

От кметството, където се съб-
раха артистите, парадът се пре-
мести на главния площад на Та-
раклия. Там пред жителите и гос-
тите на града всяка група показа
миниспектакъл на кукерските иг-
ри. Кметът на града Сергей Фи-
липов подчерта, че подобен фес-
тивал се провежда за пръв път и
основната му цел е популяризи-
рането на българските народни
празници.

По думите на директора на те-

Â Òàðàêëèÿ ñå ñúñòîÿ ïúðâèÿò
Ìåæäóíàðîäåí ôåñòèâàë íà
êóêåðñêèòå èãðè "Êîçåøêîòî õîðî"

атъра "Смешен петък" в град Та-
раклия Иван Боримечков за при-
съствието на кукерите в бесараб-
ската култура е известно от 1830
година. С времето те се появя-
ват и в обкръжението на "Коза-
та" - коледен обред. "Фестива-
лът се прави, за да се знае, че
тук има българи, които искат да
живеят в мир с другите народи,
а кукерите да изгонят всичко ло-
шо от Тараклия и тя да процъф-
тява", каза той.

Гост на "Козешкото хоро" бе
и българският консул в Тараклия
Иван Стоянов. Той поздрави та-
раклийци със Сирни заговезни.
"Пожелавам злите сили, които
днес кукерите ще изгонят далеч,
никога да не достигат до Тарак-
лия, нека винаги в семействата
ви, в градините и полетата всич-
ко да бъде чисто и свято, а де-
цата да пазят традициите".ç

зел", Мари в "Лешникотро-
шачката".

Диригент е Мартин
Георгиев. Варненецът,
който дирижира Лондонс-
кия кралски балет в
"Ковънт Гардън", ще има
несъмнен принос за
високото ниво на "Лебедо-
во езеро" във Варненска-
та опера. Под неговата
диригентска палка "Лебе-

Ñîëèñòêàòà íà Áîëøîé òåàòúð Äèàíà Êîñèðåâà ùå
òàíöóâà â "Ëåáåäîâî åçåðî"

дово езеро" започна
възходящия си творчески
път. Тук, в родния град,
където преди две години
Георгиев избра да дири-
жира световната премие-
ра на своята "Морска
песен 2". Песен за "море-
то, което е най-вдъхновя-
ващото място за писане
на музика", както призна-
ва младият, но вече
успешен маестро. ç

йермо дел Торо спечели наградата
на британската филмова академия
за "най-добър режисьор" за фил-
ма "Формата на водата". Гари Ол-

дман удостоиха с наградата за
"най-добър актьор" за ролята на
Уинстън Чърчил във филма "Най-
мрачният час". ç
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На редакционната поща
на ЗЕМЯ бе получена
позиция на Общинския
съвет на БСП в Хасково
по актуални теми.
” Общинският съвет

на БСП - Хасково катего-
рично подкрепя и застава
зад позицията на предсе-
дателя на БСП Корнелия
Нинова за Истанбулската
конвенция.
” Общинския съвет на

БСП - Хасково да потърси
възможност съвместно с
граждански организации
да се инициира подписка
за намаление цената на
питейната вода в Хасково,
която официално от
01.04.2017 г. е обявена за
негодна за пиене и готве-
не, за която населението
продължава да плаща
като за годна вода.
” Общинския съвет на

БСП - Хасково предлага
на Националния съвет на
БСП да се организира
национална подписка за
отмяна на закона от 2001
г., обявяващ комунизма за
престъпен. Предлагаме на
народните представители
от "БСП за България" от

Õàñêîâñêèòå ñîöèàëèñòè ïîäêðåïÿò
ïîçèöèÿòà íà Êîðíåëèÿ Íèíîâà çà
Èñòàíáóëñêàòà êîíâåíöèÿ

Òå íàñòîÿâàò çà îòìÿíà íà
ò. íàð. çàêîí îò 2001 ã. çà
îáÿâÿâàíå íà êîìóíèñòè÷åñ-
êèÿ ðåæèì çà ïðåñòúïåí.
Ïðèïîìíÿò, ÷å Íàðîäíèÿò
ñúä å ïîòâúðäåí îò Âåëèêè-
òå ñèëè - ïîáåäèòåëêè âúâ
âîéíàòà

29-и Хасковски МИР да
внесат чрез парламентар-
ната група на БСП пред-
ложение за отмяна на
закона от 2001 година,
обявяващ комунизма за
престъпен.
” В готвения проект

за закон на възрастните
хора БСП да предложи
конкретни предложения:
като безплатно здравео-
пазване, безплатни стома-
тологични услуги и безп-
латни лекарства за пенси-

онерите или диференцира-
но на тези, които са над
70 години или с ниски
пенсии и доходи.
” Общинският съвет

на БСП - Хасково одобря-
ва позицията на Валери
Жаблянов за Народния
съд като за неизбежно
военновременно правосъ-
дие. Правораздавателната
дейност на Народния съд
в България е изрично
потвърдена от споразуме-
нието на четирите Велики

сили от 8 август 1945
година в Лондон, както и
от декларацията на Общо-
то събрание на ООН от
11.12.1946 година, вкл.
Женевската конвенция от
1949 година за защита на
жертвите от войната.
Всички издадени присъди,
особено смъртните, се
одобряват от Съюзната
контролна комисия с
представители на четири-
те Велики сили - СССР,
САЩ, Великобритания и
Франция.Това е истори-
ческата истина.
” Националният съвет

на БСП да внесе закон за
отбелязване и почитане на

всички загинали и репре-
сирани преди и след
9.IX.1944 г. Ако това пред-
ложение не се приеме,
народните представители
от БСП да напускат парла-
ментарната зала, когато за
в бъдеще  на 1.02. се
отдава почит само на
загиналите след 9.XI.1944
г., както тази година
достойно и принципно
постъпиха депутатът Алек-
сандър Симов и други.

Решенията са на база
постъпили предложения и
решения, взети на събра-
ния на ОПО, подчертават
от БСП - Хасково.

През пролетта на 1994 го-
дина изненадващо прочетох
във вестник "Аз-Буки" съоб-
щението, че отново ще из-
лиза редовно от  септемв-
ри 1994 г. списание "Детска
радост" в десет книжки го-
дишно с притурка - вестни-
че "Врабче". Негов главен
редактор е Георги Мишев,
а художници са Борис  Ди-
мовски  и Венелин Вълка-
нов.

Списанието е излизало
от 1910 до 1947 година, ре-
дактирано от Ран Босилек
и Вадим Лазаркевич. Сест-
ра ми още пази книжки от
онова време.

В началото на  септемв-
ри почуках на вратата на
издателската къща в София,
където съобщих, че съм до-
шъл да взема 100 броя от
първата книжка и да пока-
ня  г-н Мишев и г-н Димов-
ски да гостуват на Дома на

Ñïèñàíèå "Äåòñêà ðàäîñò" íîñåøå ïîëîæèòåëíà åìîöèÿ
Íåêà Ñúþçúò íà ïèñàòåëèòå äà
ðàáîòè çà âúçîáíîâÿâàíåòî íà
èçäàíèåòî, ñïèñâàíî îò Ðàí Áî-
ñèëåê è Àíãåë Êàðàëèé÷åâ, à â
ïî-íîâî âðåìå - îò Ãåîðãè Ìè-
øåâ, Ïàí÷î Ïàí÷åâ è Áîðèñ Äè-
ìîâñêè

учителя в Горна Оряховица,
където ще се срещнат с де-
ца и техни учители.

На другия ден отидох при
директора на ОУ "Иван Ва-
зов" в Горна Оряховица г-н
Владимир Събев, помолих
го да разпространи 20
книжки сред своите учени-
ци в началния курс, като му
предложих цялата отстъпка
от цената за една книжка
да бъде за училището и за
децата. Той разгледа една
книжка, вероятно оцени ви-
соко литературните и дидак-
тическите качества на спи-
санието и взе целия пакет
от 100 броя. След два дена
ми поръча още 100 броя -
децата приели с радост
книжката.

През октомври и ноемв-
ри списание "Детска ра-
дост" стана приятел и на де-
цата от СОУ "Вичо Грънча-
ров" и СОУ "Георги Измир-

лиев". Те с нетърпение очак-
ваха всяка новоизлязла
книжка. Там бяха разпрост-
ранени още 300 броя чрез
началните учителки, които
използваха умело списани-
ето в пряката се учебно-въз-
питателна работа. Най-ак-
тивна беше Елизабета Стан-
кова от СОУ "Вичо Грънча-
ров". Обещаната среща с
писателя Георги Мишев се
проведе на 30.ХІ.1994г. Той
дойде заедно с детския пи-
сател Панчо Панчев, тъй ка-
то Борис Димовски бил в
болница. "Как постигаш раз-
пространението на нашето
списание? - ме попита гос-
тът. - Ние разпратихме до
3000 училища сигналния
брой, но от нито едно учи-
лище не дойде заявка, а
при теб 500 броя за два-три
месеца. - Ще трябва да нап-
равим нещо! - дяволито  ка-
за Мишев.

 Проведе се спонтанна
среща с учителите и деца-
та  от ОУ "Иван Вазов". Там
Мишев заяви: "Излизали са
много детски списания, но
"Детска радост" е върхът!
Ангел Каралийчев го нари-
чаше "Златорогът" на детс-
ките списания. То се е от-
личавало с прецизност, с
високо естетическо качес-
тво на отпечатваните твор-
би, с изящно художествено

оформление. Не поток от
информация, а въздействие
по емоционален път - това
е бил критерият на Ран Бо-
силек. Обръщам внимание
върху тази страна, защото
тя е извънредно актуална и
за сегашното възпитание и
образование. Половин век
ние се движим в погрешна
посока: трупаме информа-
ция в детските глави, прев-
ръщаме ги в складове,
вместо да въздействаме
върху чувствителните емо-
ционални струни в душите
им. В този смисъл възоб-
новяването на "Детска ра-
дост" не е само хрумване
или каприз. Това е опит за
отклоняването на стрелка-
та в друга посока." Състоя
се емоционална разпро-
дажба с автографи на пи-
сателите върху детските
списания.

 Търсенето и предлагане-
то на "Детска радост" про-
дължаваше всеки месец до
края на годината и така до
януари 1998 година, когато
спря неговото издаване по-
ради липса на средства. В
Горна Оряховица бяха про-
дадени повече от 2000 книж-
ки.

На 22 май 1995 г. врата-
та на Дома на учителя се
отвори от учителката Ата-
наска Неделчева и ми съ-

общи: "В събота  в телеви-
зионното предаване "Доб-
ро утро" писателят Георги
Мишев Ви поздрави във
връзка с 24 май и ви пода-
ри една книжка "Добър ден,
господин учителю"! Благода-
рих на учителката. Благода-
ря на списание "Детска ра-
дост". То ми донесе емоци-
онални преживявания бла-
годарение на редактора му
- писателя Георги  Мишев.

Сегашните деца също
очакват  възобновяване на
хубавото списание "Детска
радост"! Дано Съюзът на
писателите им направи без-
ценен подарък за новата
учебна година

Никола  ЧОЛАКОВ,

Горна Оряховица

Õàñêîâñêèòå ñîöèàëèñòè ïîäêðåïÿò
ïîçèöèÿòà íà Êîðíåëèÿ Íèíîâà çà
Èñòàíáóëñêàòà êîíâåíöèÿ
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Ñåðãåé Ëàâðîâ ïðèçîâà Âàøèíãòîí
äà íå ñè èãðàå ñ îãúíÿ â Ñèðèÿ
Ñúâåòíè÷êà íà Àñàä îáâèíè
ÑÀÙ è Òóðöèÿ, ÷å ïðå÷àò íà
ìèðíî ðåøåíèå

Чешката социалдемокра-
тическа партия избра бив-
шия шеф на парламента Ян
Хамачек за свой лидер, с
което създава възможност
за пробив в опитите за със-
тавяне на стабилно прави-
телство, съобщи Ройтерс.

Премиерът Андрей Ба-
биш все още опитва да на-
мери съюзници, след като
предложеният от него каби-
нет на малцинството загу-
би вот на доверие през яну-
ари. Основната причина бя-
ха твърденията, че Бабиш
е взел с измама евросуб-
сидии за 2 млн. евро преди
десетилетие.

Бабиш отрича обвинени-
ята, но почти всички пар-

ßí Õàìà÷åê ñòàâà ïðåäñåäàòåë
íà ÷åøêèòå ñîöèàëäåìîêðàòè

Русия наблюдава с тре-
вога опитите на САЩ да осъ-
ществят плановете си за по-
дялба на Сирия, заяви рус-
кият външен министър Сер-
гей Лавров при откриване-
то в Москва на конферен-
ция на международния дис-
кусионен клуб "Валдай", пре-
даде ТАСС.

Пред форума под наслов
"Русия в Близкия изток: иг-
ра на всички полета" Лавров
поясни, че тези опасения са
заради действията на САЩ
на обширна сирийска тери-
тория източно от река Еф-
рат до границите с Ирак и
Турция.

Първият дипломат на Мос-
ква призова американската
страна да не си играе с огъ-
ня и внимателно да обмисля
ходовете си, като изхожда не
от политическата конюнкту-
ра, а от дългосрочните инте-

Íàêðàòêî

:
Германската канцлерка
Ангела Меркел предложи за
нов генерален секретар на
Християндемократическия
съюз (ХДС) 55-годишната
Анегрет Крамп-Каренбауер -
министър-председателка на
западната провинция Саар.
Крамп-Каренбауер се
очаква да бъде избрана на
втория по важност пост в
ХДС на партийния конгрес
на 26 февруари. Тя ще
замени на този стратегичес-
ки пост Петер Таубер, за
когото бе обявено, че ще
подаде оставка по здравос-
ловни причини. Крамп-
Каренбауер е смятана за
потенциален приемник на
Меркел на лидерския пост в
ХДС.

Руският външен министър Сергей Лавров (вдясно) разговаря в Москва по
време на форума "Валдай" с алжирския външен министър Абделкадер
Месаел. Лавров имаше по-късно среща и с иранския външен министър
Мохамад Джавад Зариф.

Новият лидер на чешките социалдемократи Ян Хамачек написа в
писмо до партийните членове, че премиерът Андрей Бабиш не бива да
бъде част от ново правителство. "Това обаче може да се промени, ако
единственият друг вариант за страната са предсрочни избори", каза

той в интервю.

Принц Лека
ще обединява
Албания и Косово

Албанският престолонаследник
принц Лека заяви, че единст-
вото между Албания и Косово,
за което говори албанският
премиер Еди Рама, може да се
постигне само "с кралска ко-
рона", предаде агенция МИА.
Лека написа в социалните мре-
жи, че "обединяването на Ал-
бания и Косово - две държави
с една нация" трябва да се пос-
тигне с връщане на монархия-
та. "Националното обединение
е било, е и ще бъде мечта и
цел на кралското семейство от
поколение на поколение, дори
и когато никой не се осмеля-
ваше да го каже. То е възмож-
но с кралска корона в двете
държави като символ на това
единство", пише Лека.

В Анкара вече има бул.
"Маслинова клонка"

Булевардът, на който се нами-
ра посолството на САЩ в Ан-
кара, вече се нарича "Масли-
нова клонка", съобщи турската
телевизия НТВ. Вчера бе сва-
лена старата табела с името
на булеварда и бе окачена та-
белата с надпис "Маслинова
клонка". Миналата седмица Об-
щинският съвет на Анкара одоб-
ри предложението за промяна
на името на булевард "Невзат
Тандоган" с името "Маслинова
клонка". Булевардът е разпо-
ложен край северната ограда
на посолството на САЩ.

Турски гражданин
поиска убежище
в Македония

Турски гражданин е поискал по-
литическо убежище в Републи-
ка Македония, след като при
влизане в "Международно ле-
тище Скопие" бе арестуван за-
ради фалшифицирани пътни до-
кументи, съобщи МИА. При про-
верка на личните документи е
било констатирано, че те са
фалшифицирани, а в багажа му
била намерена друга лична кар-
та с данни на лице на име Т. Т.
А., на 24 години.

Изригна вулканът
Синабунг Индонезия

Вулканът Синабунг на индоне-
зийския остров Суматра изх-
върли пепел и гореща пара на
повече от 5000 м в атмосфе-
рата и по склоновете си, пре-
даде АП. Вулканът е един от три-
те в страната, които са в про-
цес на изригване сега. В про-
дължение на 4 века той бе спящ
вулкан, преди да изригне през
2010 г. и да убие двама души.
4 години по-късно при ново из-
ригване загинаха 16 души. Пре-
ди 2 години при изригването
му загинаха 7 души. Заради
настоящото вулканично изриг-
ване е издаден "червен код" за
тревога за авиокомпаниите. То-
ва означава, че рисковете са
високи.

Снимки Пресфото БТА и Интернет

реси на сирийския народ.
Лавров окачестви като

опити за спекулация медий-
ните публикации за гибел-
та на стотици руски наем-
ници във войната в Сирия.

Според руския минис-
тър международната общ-
ност трябва да създаде ус-
ловия за пряк диалог меж-
ду палестинците и Израел,
защото няма друг начин за
уреждане на конфликта
между тях.

В речта си Лавров за-
сегна още няколко близко-
източни теми - изрази убе-
деността на Москва, че за-
конните интереси на ирак-
ските кюрди трябва да бъ-
дат защитени, призова за
прекратяване на боевете в
Йемен между правителст-
вените сили и шиитските
бунтовници и изрази рус-
кото несъгласие както с

апелите за унищожение на
Израел, така и с призивите
за борба с Иран.

САЩ и Турция се стре-
мят да попречат на намира-
нето на политическо реше-
ние на сирийския конфликт,
заяви на форума в Москва
съветничката на сирийския

президент Башар Асад - Бу-
сейна аш Шаабан.

"САЩ обясниха военно-
то си присъствие в Сирия
само и изключително с бор-
бата с тероризма. Но те не
се борят с тероризма, а точ-
но обратното, поддържат го",
каза съветничката. ç

тии отказват да сътрудни-
чат с неговото движение
"Действие на недоволните
граждани 2011" (АНО), кое-
то има 78 места в 200-мес-
тната долна камара на пар-
ламента.

Хамачек, чиято партия
управлява в коалиция с
АНО и Християндемократич-
ния съюз от януари 2014 г.
до декември 2017 г., получи
272 гласа на партийния кон-
грес. Той заяви преди гла-
суването, че членовете на
партията трябва да решат
дали 15-те депутати социал-
демократи да влязат в коа-
лиция с АНО или да подк-
репят нейно правителство
на малцинството.ç
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Григор Димитров отно-
во тръгна нагоре в све-
товната ранглиста след
доброто си представяне
на турнира в Ротердам от
категорията АТР500. Най-
добрият български тени-
сист стигна до финала,
където отстъпи с 2:6, 2:6
пред своя идол Роджър
Федерер, но спечелените
точки му позволиха да се
завърне на четвъртото
място в световната класа-
ция. С актив от 4635 точки
хасковлията изпревари
Александър Зверев (Гер-
мания), който отпадна
изненадващо рано в
Ротердам след загуба от
"щастливия губещ" Андре-
ас Сепи с 4:6, 3:6. Герма-
нецът вече е пети с 4450
точки.

Рекордьорът по титли
от Големия шлем Роджър
Федерер се завърна на
върха и стана най-възрас-
тният номер 1 в историята
на тениса. 36-годишният
швейцарец подобри досе-
гашния рекорд, който
принадлежеше на Андре
Агаси. Американецът
оглавяваше ранглистата
през 2003 година, когато
беше на 33. Сега Роджър
застана начело с актив от
10 105 точки, а досегашни-

Родъжр Федерер отново е на върха и ще остане №1 минимум един месец

Ãðèãîð Äèìèòðîâ ñå çàâúðíà
íà ÷åòâúðòîòî ìÿñòî â ñâåòà

ят лидер Рафаел Надал се
смъкна на втората пози-
ция с 9760 точки.

Федерер за последно е
бил на върха през 2012-а,
а за първи път в кариера-
та си е покорявал класа-
цията на АТР преди цели
14 години. Трети е Марин

Баскетболният отбор на Барселона, къ-
дето играе българският национал Алексан-
дър Везенков, спечели Купата на Испа-
ния, след като във финала на надпрева-
рата се наложи над вечния си съперник
Реал (Мадрид) с 92:90.

Áàðñåëîíà òðèóìôèðà
ñ Êóïàòà íà Èñïàíèÿ

Новият №1 в света
Роджър Федерер ще
остане на първото място
в световната ранглиста
за минимум месец (19
февруари - 18 март). В
момента той има 345
точки аванс пред досе-
гашния лидер в ранглис-

Чилич с  4960 точки.
Топ 10 се допълва от

Доминик Тийм, Давид
Гофен, Джак Сок, Кевин
Андерсън, който за
първи път от октомври
2016 година се завръща
в десетката, и Хуан
Мартин дел Потро.

Изненадващо легенда-
та на Левски и българс-
кия футбол Павел Панов
почина на 67-годишна
възраст. До последно той
беше технически дирек-
тор на БФС, като отгова-
ряше за всички треньо-
ри на националните юно-
шески отбори. На Панов
му е прилошало, докато
е гледал мача между Лев-
ски и Ботев (Пловдив) в
неделя вечерта. Близки-
те му извикали линейка,
но той починал, преди да
му бъде оказана помощ.

Павел Панов е играл
за Септември (София)
(1963-1967), Спартак
(София) (1967-1968),
Левски (София) (1969-
1981), Хасково и Арис
(Солун). Той има общо
381 мача и 176 гола за
"сините". Панов е на тре-
тото място във вечната
класация по мачове за
клуба и на второ по го-
лове. Той е ставал шам-
пион на България през
1970, 1974, 1977 и 1979
година, като и четирите
титли печели с Левски.

Ïî÷èíà ëåãåíäàòà íà Ëåâñêè Ïàâåë Ïàíîâ

Панов е петкратен носител
на Купата на Съветската ар-
мия със "сините"- през
1970, 1971, 1976, 1977 и
1979 година. Има 309 ма-
ча (301 за Левски и 8 за
Спартак) и 136 гола (131
за Левски и 5 за Спартак)
в "А" група. Голмайстор на
първенството през 1977 г.
с 20 гола за Левски. Фут-
болист № 1 на България
през 1977 г.

Има 44 мача (7 като ка-

питан) и 13 гола за наци-
оналния отбор, с който
участва на световното
първенство през 1974 г.
в Германия (играе 3 ма-
ча), а последният му дву-
бой е на 6 юни 1979 г.
срещу Англия 0:3 в Со-
фия.

За "Б" националния от-
бор има 3 срещи и 1 гол,
за младежкия има 31 ма-
ча и 14 гола, а за юно-
шеския национален отбор
има 28 двубоя и 11 гола.
Европейски юношески
шампион през 1969 го-
дина. Има 36 мача и 22
гола в евротурнирите.
Заслужил майстор на
спорта" от 1975 г.

След приключване на
кариерата си като футбо-
лист Панов става помощ-
ник-треньор в Левски.
След това е начело на
"сините" през 1986-1987
и от 1989 до 1990 г. Тре-
ньор е на младежкия на-
ционален отбор през
1992-1993 г., на Ботев
(Пловдив), Септември,
Локомотив (София) и Ро-
допа.

Везенков отново бе в групата на ка-
талунците, но не записа нито секунда иг-
рово време, а най-резултатни за побе-
дителите бяха Пау Рибас и Анте Томич,
които отбелязаха съответно по 21 и 17
точки.ç

тата на ATP Рафаел На-
дал. С титлата си на
турнира в Ротердам
Федерер си осигури
оставането на върха поне
до приключването на
"Мастърс"-а в Индиън
Уелс, където има да
защитава миналогодишна-
та си титла.

В следващите дни
Федерер ще реши дали
ще участва в започващия
на 26 февруари турнир в
Дубай, където на този
етап водач в схемата се
очаква да бъде Григор
Димитров. Швейцарецът
отпадна във втория кръг
в Дубай миналата година
и има да защитава само
45 точки. Надал пък има
да защитава 300 точки
следващата седмица,
след като през 2017
година достигна до фина-
ла на турнира в Акапулко.

Федерер може би ще
се опита да натрупа
максимален точков аванс
пред испанеца преди
двата мартенски "Мас-
търс"-а (в Индиън Уелс и
Маями), тъй като швейца-
рецът има да защитава
цели 2000 точки след
титлите си в тези два
турнира, докато Надал ще
брани 690 точки в същия
период.ç

Григор Димитров (вдясно) за пореден път не можа да победи Роджър Федерер, този път на финала в
Ротердам. Директорът на турнира Ричард Крайшик (в средата) похвали най-добрия български тенисист, като

естествено най-много суперлативи получи новият №1 в света.

Снимка пресфото БТА
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06.00 Денят започва - сутрещен ин-
формационен блок с водещи Иво
Никодимов и Юлия Наева

09.00 По света и у нас
09.15 Денят започва с Култура - ин-

формационен културен блок с
водещи Анна Ангелова и Дими-
тър Стоянович

11.00 Здравето отблизо - здравно пре-
даване с водещ Мария Андонова

11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Бързо, лесно, вкусно рецепта на

деня
13.00 Зимни олимпийски игри 2018:

Биатлон, смесена щафета, Се-
верна комбинация, ски-бягане
10 км, Фигурно пързаляне, тан-
цови двойки /волна програма/

16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Телепазарен прозорец
16.40 Малки истории /п/
16.50 Едно голямо семейство 2 - тв

филм /9 епизод/
17.45 Бързо, лесно, вкусно/п/
17.55 Зелена светлина
18.00 По света и у нас
18.15 Още от деня
19.00 Олимпийски върхове - студийна

програма
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум - дискусионно пре-

даване с водещ Добрина Чешме-
джиева

22.10 Флеминг - човекът, който щеше
да се превърне в Бонд - тв филм
/2 епизод/(12)

23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Ню Йорк - тв филм /15 епизод/

(14)
00.20 Бързо, лесно, вкусно рецепта на

деня
00.30 Денят започва с Култура /п/
02.10 Едно голямо семейство 2 - тв

филм /9 епизод/п/
03.05 Ню Йорк - тв филм /15 епизод/

п/(14)
03.55 Зимни олимпийски игри 2018:

Ски-алпийски дисциплини, спус-
кане /жени/

bTV

05.30 "Лице в лице" /п./
06.00 "Аватар - легендата за Анк" -

анимация
06.30 "Тази сутрин" - информационно

предаване
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Алексан-
дър Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 "Шоуто на Слави" /п/
13.30 Премиера: "Любов под наем" -

сериал, с. 1, еп. 66
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сери-

ал, с. 1, еп. 19
16.00 Премиера: "Клиника край езеро-

то" - сериал, с. 3, еп. 34
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично

предаване с водещ Цветанка Ри-
зова

18.00 Премиера: "Скъпи наследници" -
сериал, с. 1, еп. 27

19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Сега и завинаги" -

сериал, с. 2, еп. 58
21.30 "Всичко може да се случи" -

сериал, с. 1, еп. 12
22.30 "Шоуто на Слави"
23.30 bTV Новините
00.00 "Извън играта" - сериал, с. 7, еп.
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01.00 "Шест сестри" /п./ - сериал
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./ - токшоу
04.30 "Стъклен дом" - сериал, с. 1, еп. 3

bTV Action

05.00 "Синовете на анархията" - сери-
ал, с. 7, еп. 11

06.00 "Робо и Страшко" - анимация
08.00 "Кости" - сериал, с. 9, еп. 1
09.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 5, еп. 8
10.00 "Стоте" - сериал, с. 2, еп. 16
11.00 "Извън играга" - сериал, с. 6,

еп. 1
12.00 "Стрелата" - сериал, с. 3, еп. 16
13.00 "Нинджа 2: Пътят на отмъщение-

то" -  екшън, криминален, трилър
(Тайланд, САЩ, 2013), режисьор
- Исак Флорентин, актьори - Скот
Адкинс, Кейн Косиги, Мика Хи-
джи и др.

15.00 "Кости" - сериал, с. 9, еп. 2
16.00 "Лонгмайър" - сериал, с. 5, еп. 9
17.00 "Стрелата" - сериал, с. 3, еп.17
18.00 "Извън играга" - сериал, с. 6, еп. 2
19.00 "Стоте" - сериал, с. 3, еп. 1
20.00 Премиера: "Мъртва точка" - се-

риал, с. 2, еп. 19
21.00 Студио "Шампионска лига"
21.45 Челси-Барселона (футбол от Шам-

пионска лига)
23.45 Студио "Шампионска лига"
00.15 Байерн Мюнхен - Бешикташ (фут-

бол от Шампионска лига)
02.00 "Кости" - сериал, с. 9, еп. 2
03.00 "Стрелата" - сериал, с. 3, еп. 17
04.00 "Извън играга" - сериал, с. 6, еп. 2

bTV COMEDY

05.00 "Загадките на Лора" /п./ - сериал
06.00 "Модерно семейство" - сериал,

с. 5
07.00 "Загадките на Лора" - сериал
08.00 "Старчета разбойници с Бети

Уайт" - сериал, с. 2
09.00 "Столичани в певече" - сериал
10.00 "Живи легенди" - драма, коме-

дия, приключенски (България,
2014), режисьор - Николай Или-
ев, актьори - Стефан Щерев, Яна
Маринова, Георги Кадурин, Лю-
бомир Ковачев, Димо Алексиев,
Саня Борисова, Микеле Плачи-
до, Орлин Павлов, Анна Мария
Гюзелева, Калоян Митев и др.

12.00 "Изгубеняци" - сериал
13.00 "По средата" /п./ - сериал
14.00 "Двама мъже и половина" - сери-

ал
15.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Столичани в певече" - сериал,

с. 8
18.00 "По средата" - сериал, с. 6
19.00 "Загадките на Лора" - сериал, с. 1
20.00 Премиера: "Новите съседи" - ко-

медиен сериал, с. 10
22.00 "Двама мъже и половина" - коме-

диен сериал, с. 9
23.00 "Изгубеняци"- сериал, с. 1
23.30 "Супермаркет" - сериал, с. 1
00.00 "Живи легенди" - драма, коме-

дия, приключенски (България,
2014), актьори - Стефан Щерев,
Яна Маринова, Георги Кадурин,
Любомир Ковачев, Димо Алекси-
ев, Саня Борисова, Микеле Пла-
чидо, Орлин Павлов, Анна Мария
Гюзелева, Калоян Митев и др.

02.00 "Модерно семейство" /п./ - се-
риал

03.00 "Старчета разбойници с Бети
Уайт" /п./ - сериал

04.00 "По средата" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Ризоли и Айлс: Криминални до-
сиета" - сериал, с. 5, еп. 3, 4, 5

09.15 "Мис Слънчице" - комедия (САЩ,

2006), актьори - Алън Аркин,
Абигейл Бреслин, Пол Дейно,
Стив Карел, Грег Киниър, Тони
Колет

11.30 "Ризоли и Айлс: Криминални до-
сиета" - сериал, с. 5, еп. 6, 7, 8

14.30 "Светлина в тунела" - драма,
фентъзи (САЩ, 2010), актьори -
Брайс Далас Хауърд, Сесил Дьо
Франс, Мат Деймън, Милен Ям-
раной, Марти Келер, Франки
Макларън, Тиери Нювик, Ри-
чърд Кайнд, Джордж Макларън

17.15 "Властелинът на пръстените: Зав-
ръщането на краля" - фентъзи,
приключенски (САЩ, Нова Зе-
ландия, 2003), режисьор -  Пи-
тър Джаксън, актьори - Доминик
Монахан, Кристофър Лий, Мар-
тон Чокаш, Миранда Ото, Бер-
нард Хил, Хюго Уийвинг, Илай-
джа Уд, Лив Тайлър, Джон Рис-
Дейвис, Виго Мортенсен, Иън
Маккелън, Орландо Блум, Кейт
Бланшет, Питър Джаксън, Шон
Бийн и др.

21.00 Премиера: Месец на Оскарите:
"Съдията" - драма (САЩ, 2014),
режисьор - Дейвид Добкин, ак-
тьори -  Робърт Дауни млад-
ши, Робърт Дювал, Вера Фарми-
га, Били Боб Торнтън, Дакс Ше-
пард, Винсент Д'Онофрио, Лей-
тън Мистър и др.  

00.00 "Животът на Пи" - драма, прик-
люченски (САЩ, 2012), режи-
сьор - Анг Лий, актьори - Же-
рар Депардийо, Ирфан Кхан,
Табу, Сураж Шарма, Рейф Спол
и др.

02.30 "Ризоли и Айлс: Криминални до-
сиета" - сериал, с. 5, еп. 6, 7, 8

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Часът на Милен Цветков" /п/
06.20 "Здравей, България"
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
11.30 "Бон Апети" - предаване
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Войната на розите"- сериен филм
13.30 "Остани с мен" (премиера) - се-

риен филм
14.30 "Прости ми" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.30 "Намери ме" (премиера) - сериал
17.30 "Господари на ефира" /п/
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Злат-

ната топка"

18.00 "Семейни войни" (премиера) -
телевизионна игра

19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - преда-

ване на NOVA, нов сезон
21.00 "Дървото на живота" - сериал
22.00 "София - Ден и Нощ" (премиера)

- риалити сериал
23.00 "Господари на ефира"
23.30 Новините на NOVA
00.00 "Часът на Милен Цветков"
01.00 "Скандал" - сериен филм, 3 сезон
02.00 "Непростимо" - сериал
03.00 "Ритъмът на мечтите" - сериал
04.00 "Войната на розите" - сериал /п/

Êèíî Íîâà

06.00 "Земята преди време" - анимаци-
онен сериал

06.30 "Елементарно, Уотсън" - сериал,
сезон 3

07.30 "София - Ден и Нощ" - риалити
сериал, /п/

08.30 "Инспектор Джордж Джентли" -
сериал, сезон 1

11.00 "От местопрестъплението: Ню
Йорк" - сериал, сезон 5, /п/

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

13.50 "Повярвай в любовта" - роман-
тична комедия с уч. Сам Пейдж,
Сара Рафърти, Джеръми Гуибалт
и др., /п/

15.45 "Флорънс" - биографичен филм с
уч. Мерил Стрийп, Хю Грант,
Саймън Хелбърг, Ребека Фъргю-
сън, Нина Арианда, Алън Корду-
нър, Стенли Тоусънд, Кристиан
МакКей, Дейвид Хейг /п/

18.00 "От местопрестъплението: Ню
Йорк" - сериал, сезон 5

19.00 "София - Ден и Нощ"
20.00 "От местопрестъплението: Мая-

ми" - сериал, сезон 7
21.00 "Карибски пирати: Проклятието

на черната перла" - приключен-
ски екшън с уч. на Джони Деп,
Джефри Ръш, Кийра Найтли, Ор-
ландо Блум, Джак Дейвънпорт

00.00 "От местопрестъплението: Мая-
ми" - сериал, сезон 7, /п/

01.00 "Инспектор Джордж Джентли" -
сериен филм, сезон 2, /п/

Тв програма - вторник, 20 февруари ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

Слаби превалявания
Днес съществена промяна на вре-

мето няма да настъпи. Температурите
сутрин ще са от нула до 5 градуса, а
дневните стойности - от 3 до 8 граду-
са. Ще превалява съвсем слабо, в Се-
верозападна България и по високите
полета - слаб сняг, а в останалите места
- слаб дъжд.

В сряда ще превалява слабо, главно в крайните южни и
източни райони, и във Видинско. Температурите ще останат без
промяна.

В четвъртък превалявания ще има на повече места, но отно-
во ще бъдат слаби. Температурите ще се повишат с градус-два
и в низините ще вали слаб или съвсем слаб дъжд.

В петък ще се усили вятърът от юг и температурите ще бъдат
от 5 градус ана северозапад до 13, 14 на местата, чувствителни
на южен вятър.

ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 34

ВОДОРАВНО: "Хугеноти". Енаке (Стела). ЗАПОРО-
ЖЕЦ. Гал. Рибари. "Арената". Канат. Манас. Кари.
Наналал (Далпатрам). Тикери. ОТИКОН. Католи-
кос. Мида. Нила. Обява. Ог (Густав). Пи. Отел. Но.
"Ала". Каверин (Вениамин). Ланер (Йозеф). Пома-
ран. Камата. "Га". Имари. Инат. Карате. Алино. "На
М". Рад. Тава. Не. Арикара. Ани. Сенека (Луций).
"Или". Ар. Оптика. Итиносе. Рата. Одеколон. Пяна.
АМЕРИКАНА.
ОТВЕСНО: "Музиката никога не спря". Габарити.
Амара. Етан. Пепа Николова. Аманита. "Нора". Ела-
терит. Река. Норит. Ри. "Ер Америка". "То". Николи-
на. Ака. Ом. Пижама. Об. РАДА. "Иде". Ераносян
(Едуард). Кил. Ритер (Карл). Меценат. Вола. Ита-
лики. Налима. Амина. Инок. Нагасаки. АНАНОВА.
ОЛА. КАТ. "Лодолета". Анасон. Келар. "На гарата".
Ирена.

bTV Cinema, "Съдията" - драма с Робърт Дауни-
младши, Робърт Дювал, Вера Фармига, Били Боб

Торнтън, Дакс Шепард, Винсент Д'Онофрио,
Лейтън Мистър и др., 21.00 ч.  
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Най-добрата българска
състезателка в сноуборда
Александра Жекова
определи като добро
представянето си на
Зимните олимпийски игри
в Пьончан 2018, въпреки
че целта й е била да
попадне сред медалисти-
те. Тя финишира последна
в големия финал, което й
отреди шестото място в
крайното класиране,
което е най-доброто
представяне на български
спортист до момента в
Пьончан. Сани Жекова
заяви, че е голямо пости-
жение в този спорт да се
стигне до втори олимпийс-
ки голям финал.

Жекова, заедно с
Мария Киркова и други
български олимпийци се
завърнаха в София. "Чувс-
твам се малко уморена,
защото пътувахме 30 часа,
имахме голям престой в
Сеул. Но генерално съм
щастлива, няма какво да
си кривя душата. Отидох
за медал в Пьончан,
направихме всичко по
силите си в онези усло-
вия, които бяха трудни за
всички. В крайна сметка
съм щастлива, че напра-
вих втори финал на олим-
пийски игри, което не е
малко постижение в

моята трудна дисциплина.
Първият ми голям финал
този сезон беше в Пьон-
чан, но и преди това имах
възможност да достигна
до стартове за медалите,
просто нямах чисто

спортен шанс - участвах в
много сблъсъци. Така
отпадах от големите
финали, но печелех мал-
ките и беше просто въп-
рос на време да стигна до
големия финал. В моя

Отидох за медал в Пьончан, но стигнах само до шесто място,
заяви най-добре представилата се българска спортистка

спорт голяма роля играе
шансът, късметът… във
финалното ми спускане
имаше много трудни
ситуации, с които трябва-
ше да се справям такти-
чески, а времето е само
1:30 минути, което е
много кратко. Това е
сложността на сноуборда,
затова казвам, че нямах
досега спортната възмож-
ност, но тя ще дойде -
имам още три състезания
до края на сезона. Аз се
чувствам в отлична
форма, така че сега ще
продължа с моята конди-
ционна подготовка и ще
се готвя за следващите
три старта от Световната
купа", коментира Жекова.

Днес на Олимпиадата в
Пьончан от българите на
старт ще застанат биатло-
нистите. Десислава Стоя-
нова, Емилия Йорданова,
Даниела Кадева, Стефани
Попова и Красимир Анев,
Владимир Илиев, Михаил
Клечоров и Димитър Гер-
джиков ще се състезават
от 13,15 часа в смесена ща-
фета, 2х6 км - жени, и 2х7,5
км - мъже.ç

30-годишната Сани Жекова бе радушно посрещната в София. Най-
добрата ни сноубордистка не разкри дали Пьончан ще бъде последната

й Олимпиада като състезателка.

Ïúðâà ëèãà -21-âè êðúã
Лудогорец - Славия 4:1
1:0 Клаудиу Кешеру 23, 1:1 Стефан Велев 33, 2:1 Клаудиу Кешеру
35, 3:1 Абел Анисе 37, 4:1 Вандерсон 52

Левски - Ботев (Пд) 1:0
1:0 Пламен Димов 88-автогол

Етър - Септември 3:3

Верея - ЦСКА 0:5

Черно море  - Берое 1:4

Локомотив (Пд) - Пирин (Бл) 1:0

Витоша (Бистрица) - Дунав (Русе)          след приключване
                                                      на броя

Класиране
1. Лудогорец 49-11 51

2. ЦСКА 52-12 50

3. Левски 29-9 42

4. Берое 29-20 37

5. Ботев (Пд) 33-24 32

6. Верея 21-26 31

7. Локомотив (Пд) 19-31 26

8. Черно море 20-24 25

9. Славия 28-32 24

10. Септември 19-36 24

11. Пирин (Бл) 16-22 19

12. Етър 20-33 19

13. Дунав (Рс) 13-30 14

14. Витоша 10-44 5

Ските ми са за боклука,
заради снега
в Пьончан, заяви най-добрата
българска състезателка в
алпийските дисциплини. "Радвам
се, че участвах на четвъртата
си Олимпиада, в която се
представих горе-долу добре.
Бях част от силен тим и съм
доволна от резултата си. При
нас лично пистата беше много
тежка, условията бяха много
тежки, но такива бяха за
всички алпийки, затова не се
оплаквам. Трасетата се редяха
не лесно, защото имаше много
затворени врати, доста стръмни
части, получаваха се на места и
ребра. Екипировката се
повреждаше заради снега -
моите ски за гигантски слалом
са изгорeли до кантовете и са
за боклука. Не смятам, че няма
млади олимпийски надежди в
женските ни ски", сподели
Киркова при пристигането си в
България.

Звездата на
американските ски
Линдзи Вон се отказа
от състезанията за смесени
отбори на Игрите. "След като
Тед (Лигети) и Микаела
(Шифрин) няма да карат, не
мисля, че имаме шанс да
направим конкурентен отбор,
който да се бори за медал.
Няма смисъл", обяви Вон и
каза,  че ще се концентрира
върху стартовете за Световната
купа до края на сезона.

Специална комисия към
организационния
комитет
на Олимпиадата се зае с
проверка дали по време на
Игрите се предлага кучешко
месо в заведенията за хранене
в Пьончан. Въпросът често бе
повдиган от представители на
чуждестранните медии. "Няма
нито един случай на намерено
кучешко месо в заведенията за
хранене. Много хора отглеждат
кучетата като домашни любим-
ци. Яденето им вече е отмина-
ваща традиция в Южна Корея",
обясниха от комисията.
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Кришчън Коулман
постави нов световен
рекорд
в спринта на 60 метра по време
на първенството на САЩ по лека
атлетика в зала. На финала 21-
годишният американски
спринтьор финишира за 6.34
секунди. Предишното върхово
постижение принадлежеше на
американеца Морис Грийн, който
през 1998 година измина
дистанцията за 6.39 секунди.

Наполи се върна на
върха
в серия "А", след като победи с
1:0 СПАЛ в среща от 24-ия
кръг. Други резултати: Беневен-
то - Кротоне 3:2, Болоня -
Сасуоло 2:1, Аталанта -
Фиорентина 1:1 и Милан -
Сампдория 1:0.


