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Че Гевара се раздаваше
за другите. Докрай!
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Почина легендарният контра-
разузнавач Филип Бобков
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ившият германски канцлер Герхард Шрьодер
обяви преди дни нещо очевидно за всеки - че
присъединяването на Крим към Русия е зако-
нен акт, случил се по волята на огромното
мнозинство на гражданите на полуострова, кой-
то е историческа руска територия. Шрьодер
често е обвиняван от западните мейнстрийм
медии, че е личен приятел на руския прези-
дент Путин и привърженик на изграждането на
"Северен поток 2", със сигурност ще бъде де-
монизиран и този път. Но нека си спомним, че
именно той е последният лидер на немските
социалдемократи, който печелеше избори ка-
то първа сила с над 40% - при под 16% на
последните евроизбори за днешната ГСДП, ко-
ято е трета, а в някои региони и четвърта
сила след християндемократите, зелените, на-
ционалистите. Поучителен е урокът за елитите
на ПЕС, които наред с джендъра взеха на

въоръжение русофобията. И двете
идеи противоречат на нормалността
- едната на човешката нормалност,
а другата на политическата, която
изисква мир и диалог между наро-
дите в днешния сложен и променящ
се свят. Истината за Крим изричат
и други влиятелни европейски поли-
тици - италианският вицепремиер
Салвини, чиято партия "Лига" спече-
ли последните избори, френският ле-

вичар Меланшон, чиято партия изпревари тра-
диционните френски социалисти, сред тях е и
ветеранът на френската политика, бившият
президент на републиката и бивш шеф на
Конвента за бъдещето на ЕС Валери Жискар
Дестен. По темата има резолюции на френс-
кия Сенат, на италиански региони. Срещу вред-
ните за ЕС антируски санкции отдавна се из-
казват влиятелни политици в страни като Авс-
трия, Унгария, Чехия, Кипър, Гърция. Повечето
от тях печелят доверието на мнозинството от
своите сънародници. Съюзници на Русия из-
вън Европа са милиардните и динамично раз-
виващи се ключови фактори в днешния мно-
гополюсен свят Китай и Индия. Отказът от
русофобията е политика, отчитаща реалнос-
тите, но и инвестиция в бъдещето, когато гла-
совете на реализма ще заглушат гласовете на
Студената война.

Теофан ГЕРМАНОВ
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до 2025 г.

ко в предишните десетилетия в резултат
на автоматизацията са отпаднали между
4 и 9 процента от работните места, то
очакванията са, че до 2025 година ще
изчезнат още между 10 и 15 процента от
всички работни места. Това каза в
столицата заместник-председателят на
парламентарната социална комисия
Георги Гьоков на конференция "Бъдеще-
то на труда - бъдеще за трудещите се
или бъдеще за капитала?". Деница

Част от пшеницата е
полегнала. Ще даде
някакъв добив, но
самото прибиране ще
бъде много трудно.
Ако сме очаквали до-
бив от 500-600 кг/дка,
ще пожънем 150-200
кг/дка, коментира
Росен Коев, председа-

Ãðàäóøêàòà „ðåêîëòèðà“ æèòîòî ïî Ðóñåíñêî
Íàä 15 000 äêà
ñà çàñåãíàòèòå
ïëîùè îò
êàïðèçèòå íà
ïðèðîäàòà

тел на земеделска коо-
перация в русенското
село Тръстеник, която
обработва близо 12
хил. дка земя, сред
които 2500 дка с
пшеница. През пос-
ледния месец и поло-
вина обаче обилни
дъждове и градушки

Снимка
Пресфото
БТА

са поразили посеви-
те по склоновете, за-
щото водата буквал-
но се е стичала вър-
ху стъблата и те са
силно повредени.
Над 15 000 дка са за-
сегнатите площи от
капризите на приро-
дата в областта.
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Ìåé îáìèñëÿ
ñðåùà ñ Ïóòèí

Ôðàíöóçèí ïîìàãà
íà Ãðèøî
Григор Димитров най-пос-
ле има поводи за задо-
волство. Сезонът опреде-
лено не върви добре за
хасковлията и той слезе
надолу в ранглистата. В
най-новото издание на
класацията обаче бълга-
ринът се изкачва. Гришо
вече е 45-и в света, след
като миналия понеделник
заемаше 46-а позиция в
ранглистата на АТР. Гри-
гор е с 997 точки, а ми-
налата седмица не учас-
тва в надпревара. Изкач-
ването се дължи на фак-
та, че французинът Ри-
шар Гаске се срина с це-
ли 12 места, след като
отпадна на полуфинали-
те в Хертогенбош.

Британският премиер Те-
реза Мей обмисля сре-
ща с руския президент
Владимир Путин по вре-
ме на Г-20 този месец
в Япония в опит за за-
топляне на отношения-
та преди идването на
власт във Великобрита-
ния на нов премиер,
пишат британските в.
"Таймс" и "Гардиън". Сре-
щата на лидерите от
Г-20 в японския град
Осака на 28 и 29 юни
ще бъде последният фо-
рум на световни ръково-
дители, в който Мей ще
участва като министър-
председател. Тя подаде
оставка на 7 юни и през
юли напуска поста. ç < 21

Герхард
Шрьодер

Íàðàñòâàùàòà àâòîìàòèçàöèÿ âîäè äî ìàñîâà
áåçðàáîòèöà è ñîöèàëíè ñúòðåñåíèÿ
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A
Златева от БСП посочи, че нарастваща-
та автоматизация ще доведе до съществе-
но намаляване на търсенето на работна
сила, до масова безработица, намаляване
на доходите, задълбочаване на неравенс-
твата и социални сътресения, свиване на
заетостта. Някои прогнози предвиждат
свиване на заетостта в развитите иконо-
мики от Европа и Северна Америка с
между 30 и 45 процента до 2050 година,
каза Златева. ç

< 2

Президентът
Румен Радев
прие на
"Дондуков" 2
председателя
на парла-
мента
на Грузия
Иракли
Кобахидзе
(вляво)
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Поздравяваме грузинс-
кия народ за избора му
да включи в Конституция-
та си своето желание за
европейска интеграция,
заяви председателят на
Народното събрание
Цвета Караянчева след
среща с председателя на
парламента на Грузия
Иракли Кобахидзе. Коба-
хидзе е на официално
посещение в България
начело на парламентарна
делегация по покана на
Караянчева. Визитата е в
отговор на подписаното
преди година споразуме-
ние за парламентарно
сътрудничество между
двете държави. Грузия е
стратегически партньор на
ЕС по отношение на
повишаване на сигурност-
та на енергийните достав-
ки и диверсификация на
енергийните източници,
изтъкна Караянчева.
Развитието на южния
газов коридор и разширя-
ването му в Южен Кавказ

Êàðàÿí÷åâà: Ãðóçèÿ å ñòðàòåãè÷åñêè ïàðòíüîð íà ÅÑ çà
ïîâèøàâàíå íà ñèãóðíîñòòà íà åíåðãèéíèòå äîñòàâêè
è äèâåðñèôèêàöèÿ íà åíåðãèéíèòå èçòî÷íèöè

и на територията на
Грузия са много важни за
доставката на каспийски
енергийни ресурси за
Западна Европа, уточни
тя.

Караянчева заяви, че
по време на срещата са
били обсъдени отличните
взаимоотношения с Грузия
и интензивният диалог на
най-високо ниво. Тя под-
черта ролята на подписа-
ното споразумение за
укрепване на институцио-
налното сътрудничество и
възможността чрез него
да бъде оказана помощ за
Грузия за нейната евро-
атлантическа и европейс-
ка интеграция. Грузия е
ключов външнополитичес-
ки партньор на България
както в Черноморския
регион, така и в Южен
Кавказ и в Източното
партньорство, посочи
Караянчева. Председате-
лят на парламента на
Грузия Иракли Кобахидзе
от своя страна посочи, че

ÂËÀÑÒÒÀ

Èçðàçÿâàìå ïúëíà ïîäêðåïà çà
ñóâåðåíèòåòà è òåðèòîðèàëíàòà
öÿëîñò íà Ðåïóáëèêà Ãðóçèÿ, êàçà
îùå ïðåäñåäàòåëÿò íà ÍÑ

До 2020 година у нас ще за-
работи първият суперкомпютър на
Балканите, стана ясно след сре-
щата на министър-председателя
Бойко Борисов с еврокомисар
Мария Габриел и директора на ди-
рекция "Свързаност" в ЕК Робер-
то Виола.

Тези машини обработват 4
млрд. информационни данни в се-
кунда и ще работи 24 часа в де-
нонощието. С това ще се разк-
рият и нови работни места по ду-
мите на Борисов, коментира
Нюз.бг. Българските учени и инс-
титути ще бъдат приоритет, уточ-
ни премиерът. Искаме да си вър-
нем лидерството в сферата на
иновациите, науката и високите
технологии, заяви еврокомисар
Мария Габриел. След много ин-
тензивна работа Европа има ин-
вестиции от 1 млрд.евро и само
след година и половина България
ще бъде сред първите страни със

Ïúðâèÿò ñóïåðêîìïþòúð íà Áàëêàíèòå çàðàáîòâà ó íàñ äî 2020 ã.
България за последните 5 годи-
ни, а те не са само технологии, а
и полза за хората, посочи Габ-
риел. Позволяват бързи изслед-
вания, свързани с ваксините и
лекарствата. Суперкомпютрите
ще спомогнат и за киберсигур-
ността. В София ще бъде изгра-
ден най-мощният суперкомпютър
в Източна Европа. Изследвани ще
бъдат рак и дегенеративни бо-
лести. Този суперкомпютър ще
представлява световна мрежа,
освен това ще способства за въ-
веждането на изкуствен интелект.
Високата технология ще се из-
ползва за предвиждане на кли-
мата и неговите промени, както
и в селското стопанство. Този
компютърен център ще създаде
своеобразна екосистема между
болници, стартъпи, малки и сред-
ни предприятия, което ще сложи
България на предните редици в
технологичното развитие.ççççç

ÑÀÙ ïðåäîñòàâèõà îôèöèàëíàòà îôåðòà çà Ô-16 Áëîê 70 íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà îòáðàíàòà
рия на осем изтребителя Ф-16
Блок 70, въоръжение и свърза-
ните с него системи за дългос-
рочна експлоатация и поддръж-
ка, както и цялостна подготовка
на пилоти и помощен персонал,
съобщиха от посолството на
САЩ, цитирани от  "Канал 3". По-

Отделът за военно сътрудни-
чество към посолството на САЩ
в София официално представи на
българското Министерство на от-
браната предложение за сключ-
ване на договор, съдържащо
евентуално споразумение за при-
добиването от страна на Бълга-

Íà òîçè äåí

Събития
” 1429 г. - Френските
сили под командването на
Жана д'Арк разгромяват
основната английска
армия в Битката при
Пате - тази победа
обръща хода на
Стогодишната война.
” 1583 г. - В Лондон е
извършена първата
Застраховка  "Живот".

” 1648 г. - Богдан
Хмелницки се обръща към
Москва за присъединяване
на Украйна към Русия.
” 1815 г. - В Битката
при Ватерлоо Наполеон I
претърпява поражение,
което довежда до
неговата повторна и
окончателна абдикация от
френския престол.
” 1903 г. - В Сан
Франциско е даден
стартаът на първото
автомобилно рали от
западния до източния
бряг, което завършва след
3 месеца в Ню Йорк.
” 1937 г. - Руските
пилоти Валерий Чкалов,
Георгий Байдуков и
Александър Беляков
излитат от Москва по
посока на САЩ през
Северния полюс без
междинно кацане; полетът
приключва успешно на 20
юни във Ванкувър.
” 1940 г. - Втора
световна война: Шарл дьо
Гол прави обръщение към
френския народ,
последвало окупацията на
Франция от нацистка
Германия, в което
призовава да се подкрепи
Френската съпротива.
” 1983 г. -
Астронавтката Сали Райд
става първата
американка, летяла в
космоса.
Родени
” 1882 г. - Георги
Димитров, български
комунистически лидер,
герой от Лайпцигския
процес, генерален
секретар на Коминтерна,
министър-председател на
България.
” 1929 г. - Юрген
Хабермас, германски
философ
” 1942 г. - Пол
Маккартни, британски
музикант
Починали
” 1923 г. - Христо
Смирненски, български
поет
” 1936 г. - Максим Горки,
руски писател
” 1974 г. - Георгий Жуков,
маршал на Съветския съюз,
водещ стратег на победата
на СССР във Великата
Отечествена война

:

са обсъдили икономичес-
кото, образователното и
културно сътрудничество
между двете държави.
Председателят на грузин-
ския парламент Иракли
Кобахидзе изрази благо-
дарност към България за
подкрепата и стремежа на
Грузия към членство в ЕС
и НАТО, както и за суве-
ренитета и териториална-
та цялост на Грузия. По-
късно с Иракли Кобахидзе
ще се срещне и президен-
тът Румен Радев.ççççç

приятелството между
двете държави има дългот-
райни традиции. Той
благодари за българската
подкрепа за суверенитета
на Грузия. Според него е
необходимо да използва-
ме голямата културна
близост между България и
Грузия - част от правос-
лавната култура, като
основа за подобряване на
отношенията между двете
държави.

По време на срещата
Караянчева и Кобахидзе

солството на САЩ използва въз-
можността да изрази задоволст-
вото си от работата на българс-
ката делегация от военни и фи-
нансови експерти, които гаран-
тираха, че предложението за
сключване на договор е съобра-
зено в най-голяма степен с изис-

кванията на Българските военно-
въздушни сили. Съединените ща-
ти очакват финализирането на то-
зи договор с правителството на
България в съответствие с бъл-
гарските процедурни изисквания,
се казва още в съобщението  на
американското посолството.ççççç

суперкомпютри. Освен в Бълга-
рия, центровете за европейски су-
перкомпютри ще бъдат разполо-
жени в Чехия, Финландия, Ита-

лия, Люксембург, Португалия, Сло-
вения и Испания. Страната ни се
е включила в проекта с 12 млн.
лв. 246 читалища са създадени в

Снимки Пресфото БТА

Премиерът Бойко Борисов се срещна с европейския комисар по цифро-
вата икономика и цифрово общество Мария Габриел и с ръководителя на
Генерална дирекция "Свързаност" към Европейската комисия Роберто

Виола.
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Íÿìà äà ïîçâîëÿ äà ïðåâçåìàò
ÁÑÏ, äà ÿ îáåçëè÷àò è ïîä÷èíÿò

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

"На социалистите, на
членовете на БСП искам
да им кажа, че им благода-
ря и че са изключително
достойни хора, които не си
продадоха достойнството.
На всички българи искам
да кажа - има една истинс-
ка партия и едни истински
хора, които не се прода-
ват".   Това заяви пред bTV
лидерът на БСП Корнелия
Нинова. Тя обясни, че
когато е подала оставка, е
смятала, че така е морално
и достойно - председателят
да поеме отговорност за
резултатите от изборите.
"Защото в БСП, от няколко
години имаме тежки споро-
ве, дадох изход за тези
спорове - да се решат по
най-достойния начин - да
се излъчат кандидати, да
отидем пред партията  и тя
да избере по-добрия,
другият да замълчи и да
започнем да работим
заедно", обясни тя. Нинова
заяви, че има две причини,
които са я накарали да
оттегли оставката си, които
са станали явни от послед-
валите събитията. "Грешка-
та ми е, че не прецених
последствията.  Първата
причина е, че започна
търговията за БСП. Започ-
наха лобита, групи, бизнес-
мени да се събират, да
правят планове, да си
излъчват кандидат, който
да им е удобен, тръгнаха
по структурите да демоти-
вират хората и да ги
натискат", каза тя и допъл-
ни, че виждала как напра-
веното през последните 3
години се съсипва за три
дни. Като втора причина
председателят на БСП
посочи  реакцията на
членовете и симпатизанти-
те на партията. "След
оставката ми партията
беше една седмица в
ступор - председателят
подава оставка, опозиция-
та  излиза по всички
медии и ме громи. В
момента, в който

Ñîöèàëèñòè çà êîíãðåñà: Ðàçóìúò ïîáåäè!
Вяра Емилова: Очерта
се лидерът на бъдеще-
то и надеждата

"Вчерашният ден ще ос-
тане в историята с това, че
Корнелия Нинова за поре-
ден път победи. Тя се очерта
като лидер на бъдещето, на
надеждата и на обединение-
то. След конгреса тръгваме
с надежда към местния вот".
Това заяви секретарят на НС
на БСП Вяра Емилова пред
БСТВ. Тя коментира, че Кон-
гресът е имал за задача да
приеме политическия док-
лад, да направи оценка за
изминалите избори за Евро-

Êîðíåëèÿ
Íèíîâà:

тръгнаха хора с
различни интереси по
структурите на БСП
да ги делят и да ги
уговарят за един
или друг кандидат,

този ступор прерасна в
гняв. Започнаха деклара-
ции да си оттегля оставка-
та и решения на партийни-
те организации в моя
защита", заяви тя. Според
нея най-притеснителното е,
че членове и цели основни
партийни организации са
изразили желание да
напускат партията. "Това
много ме стресна. Дадох
си сметка, че всичко, което
градихме с екипа и хиляди
социалисти 3 години, е
пред разпад. Дадох си
сметка, че моята оставка
може да доведе до спад в
подкрепата за БСП, дори и
временно. Предстоят ни
местни избори и ще оти-
дем на тях разбити. Това
ме накара да мисля как да
реагирам", коментира
Нинова. По думите й тя е
имала два варианта. Като
първи посочи - да каже на
инат "Искам да си ходя",
след което да последват
хаос и разправии, противо-
речия, противоборства,
лобита, бизнес интереси,
които мощно са нахлули в
партията, и опит тя да бъде
овладяна отвътре. "БСП
щеше да е разсипана като
опозиция и да  имаме една
диктатура до край. Другият
избор беше да си преглът-
на егото, самочувствието
си, защото за пръв път в
политиката казвам едно и
правя друго.  Не беше
лесно решение. Знам какво
ще ми се излее на главата,
ще поема и тази отговор-

ност, за да минимизирам
щетите от кризата, в която
изпаднахме.  Избрах
втория вариант и се надя-
вам да се справим. Всичко
ще преглътна, но няма да
позволя да превземат
БСП, да я обезличат и
подчинят", подчерта Нино-
ва.

Корнелия Нинова каза,
че много бързо, преди
конгресът да приеме
оставката й, са се явили
много кандидати да заемат
поста. "Вчера получих
мощна сила и доверие от
конгреса, които ме зареди-
ха. Аз и екипът ми, хората
по места, общинските
структури, ще направим
всичко, за да сложим край
на това, което се случи, и
да се готвим за местните
избори. Имаме перспекти-
ва на тях като партия",
категорична бе тя.

На въпрос дали ще
проведе разговори с
вътрешната опозиция
Нинова заяви, че многок-
ратно е опитвала, но без
успех. По думите й не е
истина, че различията са
идеологически.
Това са колеги, които
са огорчени от рефор-
мата, която започнах-
ме в БСП - да има
само 3 мандата за
депутатите,

председателят да се изби-
ра пряко от цялата партия,
а не от тях. Спорът е на
ниво промяна - статукво",
обясни тя. Според нея не в
медиите, а вчера на конг-
реса, който е висшият
орган, е трябвало те да се
изправят пред хората и да
кажат каквото имат и да се
проведе диалог, да се

вземе общо решение какво
да се прави.  "Това обаче
не се случи. След като
чуха речта ми и видяха
реакцията на партията -
ставането на крака и
ръкопляскането, те напус-
наха. Това ли е дебатът за
идеологията? Телевизионни
смелчаци, елате на терена
и да видим кой е прав и
кой не, иначе си ходете по
телевизиите и говорете
каквото искате", обърна се
тя към опозицията.

По повод реакцията на
президента Радев вчера
Нинова заяви, че от пока-
ната й към него да бъде
кандидат за президент
досега отношенията им са
едни и същи - взаимно
уважение и зачитане на
мнение.

Според нея след връща-
нето на БСП в парламента,
ситуацията е различна -
ГЕРБ без Цветанов предс-
тои да минат през това,
през което е минала БСП
и няма да е леко; ДПС е
взело остър социален
завой и влязло на терена
на левицата - по-нисък
ДДС за лекарства и хляб,

социални закони; патриоти-
те са във вътрешни борби.
"След като ДПС приеха
идеята ни и самият Бори-
сов каза, че трябва да се
намали ДДС за книгите,
може да направим тази
добра стъпка. Няма да се
надпреварваме кой пръв го
е казал, ние го внасяме от
3 години. Важното е да
успеем да помогнем на
най-бедните и онеправда-
ните, тези около 2 млн.,
които живеят под прага на
бедността", коментира тя.

 По повод на партийна-
та субсидия Нинова заяви,
че трябва да се намали,
но не бива да е един лев,
защото това би означава-
ло край на многопартий-
ната система в България и
диктатура на една партия.
"Отправихме покана към
всички партии, хората да
видят, че наистина мис-
лим за тях, но и да може
да съществува многопар-
тийната система. След
половин час ГЕРБ ни
отговориха: "Не ви щем
срещата". Няма желание
за диалог", заключи
Корнелия Нинова. ç

Ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ áëàãîäàðè íà ñîöèàëèñòèòå
çà ïðîÿâåíîòî äîñòîéíñòâî
Ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ áëàãîäàðè íà ñîöèàëèñòèòå
çà ïðîÿâåíîòî äîñòîéíñòâî

пейски парламент и да на-
чертае насоките за предсто-
ящите местни избори. "Мес-
тните избори са следващата
задача, която стои пред
БСП", подчерта Емилова.
Стоян Мирчев: Силни и
единни сме

"Вчерашният конгрес бе-
ше оздравителен за БСП,
тъй като преди това имаше
напрежение в Националния
съвет - в органа, който взе-
ма решение за поведение-
то на партията. Предстои
най-важната задача - да се
мобилизираме и да си нап-
равим изводи от изминали-

те изборите - за да се явим
по-силни на следващите".
Това заяви народният пред-
ставител от ПГ на "БСП за
България" Стоян Мирчев
пред БНТ.  По думите му в
БСП решенията се вземат
демократично, а в същото
време е имало негови ко-
леги, които са критикували
действията на партията.
"Точно вчера се изчистиха
тези недоразумения между
нас", коментира Мирчев.
Весела Лечева: Чу се
гласът на партията

"След вчерашния конг-
рес се поохладиха страс-

тите. Това беше своеобра-
зен вот на доверие към ли-
нията на партията и поли-
тиката, която води новото
ръководство на БСП, в ли-
цето на Корнелия Нинова",
заяви пред "Нова телеви"-
зия зам.-председателят на
ПГ на "БСП за България"
Весела Лечева. Тя отрече
твърденията, че краят е
бил предизвестен. "Чу се
гласът на структурите в
БСП - на общинските и об-
ластните организации на
партията. Чу се техният
призив Корнелия Нинова
да оттегли своята оставка",
заяви тя. çСтоян Мирчев
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Íàä 15 000 äêà ñà çàñåãíàòèòå
ïëîùè îò êàïðèçèòå íà ïðèðîäàòà

Част от пшеницата е
полегнала. Ще даде няка-
къв добив, но самото
прибиране ще бъде много
трудно. Ако сме очаквали
добив от 500-600 кг/дка, ще
пожънем 150-200 кг/дка,
коментира Росен Коев,
председател на земеделска
кооперация в Русенско, за
БНТ. Неговата кооперация
в село Тръстеник обработ-
ва близо 12 хил. дка земя,
сред които 2500 дка с
пшеница. През последния
месец и половина обаче
обилни дъждове и градуш-
ки са поразили посевите
по склоновете, защото
водата буквално се е
стичала върху стъблата и
те са силно повредени.

Според негови колеги в
областта общо засегнатите
от нестабилното време
декари са 15 хиляди.
"Имаме наистина сериозни
тревоги за резултатите,
които ще получим през
тази година", каза Иван
Караиванов, председател
на Регионалния съюз на
фермерите "Дунавско

Злосторници причиниха по-
жар, в който е изгоряла земе-
делска техника за 200 000 лв.
Палежът е станал едновремен-
но на всички машини, което
значи, че е имало хора тук.
Всички машини са паркирани
на разстояние една от друга.
Не е искано да ни сплашат,
просто е искано да ни приклю-
чат, оплака се арендаторът Алек-
сандър Величков пред bTV. За
пожара в трънското село Не-
делково е сигнализирано в ран-
ните часове на 8 юни. Почти
едновременно са пламнали къ-
ща и навес, под който имало
трактори, сенокосачка, товарен
автомобил, сламопреса, гене-
ратор и инструменти, съобща-
ва полицията в Перник.

При проверка на място е

Èçãîðÿ òåõíèêà
çà íàä 200 000 ëâ.
íà àðåíäàòîð,
ïàëåæúò óìèøëåí

Çàæúíàõà ðàïèöàòà â Ïëîâäèâñêî
От края на миналата сед-

мица е започнала жътвата
на ечемик, грах и рапица в
област Пловдив. Прибира-
нето на пшеницата вероят-
но ще започне към среда-
та на тази седмица, ако вре-
мето позволява, съобщи
председателят на Съюза на
зърнопроизводитеите от
Пловдив Людмил Работов.
Той допълни, че жътвата на
всички есенници зависи
най-вече от локалната обс-
тановка в землищата. Там,
където е кално от скорош-
ните валежи, комбайните не

могат да влязат.
Председателят разказа,

че е започнал да прибира
рапицата в своето стопан-
ство и към момента е ожъ-
нал към една четвърт от
блока. Впечатленията му
са, че добивът тази годи-
на е по-малък - към 300 кг/
дка. Причината е в закъс-
нелите валежи. Людмил
Работов не се ангажира с
прогноза за средния добив
от пшеница, защото при
нестабилното време всяка
сметка може да се окаже
предпоследна. ç

Ïî-ìàëêî, íî ïî-êà÷åñòâåíè ÷åðåøè áåðàò êþñòåíäèëöè

Ãðàäóøêàòà "ðåêîëòèðà" æèòîòî
ïî Ðóñåíñêî

установено, че цялата техни-
ка е залята индивидуално със
запалителна течност и под-
палена. Пламъците обхвана-
ли и дома на 35-годишния
перничанин, който по това
време бил на море.

Пострадалият земеделец:
"Нищо не може да се използ-
ва, всичко трябва да се изри-
не." Записи от видеокамери по-
казват, че непознати лица оби-
калят мястото два часа преди
пожара. Величков вече има по-
дозрения кой е поръчал пале-
жа. Свързва го с друг случай
преди години, когато са го ре-
кетирали за откраднат бус.

Тогава крадците са му по-
искали откуп от 4 хил. лв. Ве-
личков отишъл в полицията,
маркирали парите и така ус-
пели да заловят виновните.
При ареста им арендаторът яс-
но си спомня заплахата, че
един ден ще бъде запален.

Ощетеният стопанин е убе-
ден, че няма сметки за урежда-
не с никого. Не е оптимист, че
поръчителят ще бъде разкрит,
затова се замисля дали да не
се откаже от бизнеса си и да
замине в чужбина. Седмица по-
късно полицията все още не е
задържала никого и отказва да
коментира случая, тай като раз-
следването продължава. ç

зърно" и член на Национал-
ната асоциация на зърноп-
роизводителите (НАЗ). По
думите му проблемите
започнали още през есен-
та, когато трайното засуша-
ване попречило на расте-
нията да поникнат навре-
ме, да братят и да влязат
добре развити в покоя на
зимата. "И в пролетните
месеци бяхме изненадани
в началото със суша, а
след това с обилни дъждо-
ве", допълни Караиванов.

По негови наблюдения
са пострадали не само
есенниците, но и пролетни-
ците. Въпреки че се радват
на обилния дъжд, те са
подложени на стрес заради
многото плевели и болести.

"Увеличи се броят на
пръсканията в посевите,
тяхното обгрижване струва
изключително много на
земеделските стопани. Това
ще се отрази на цялата
себестойност на продукци-
ята", опасява се зърнопро-
изводителят. Земеделецът
от Русенско потвърждава,
че и в неговия район е

имало територии, където се
наложило преораване.
"Имаше цели блокове,
които бяха унищожени,
развалени и отново засети
с пролетници", поясни той.

По думите на Караива-
нов в района на Русе
жътвата ще започне към
22-23 юни, а в останалата
част на областта малко
по-късно - на 26-27 юни.
Производителят е убеден,
че въпреки очакваните
по-ниски добиви заиграв-

ка с цената на хляба не
бива да има. Той припом-
ня, че  през последните
години зърното се движи
на борсата на ниска
цена. "Желанието ни е тя
да се покачи, за да има
удовлетворение за зър-
нопроизводителя. Но в
България ще се произве-
де достатъчно количество
зърно. Ще има и за хляб
и цената му не бива да
се вдига", убеден е Кара-
иванов. ç

Продукцията тази година
е по-малко в сравнение с
нормално натоварените го-
дини, но пък е с по-добро
качество, съобщават експер-
тите от Института по земе-
делие в Кюстендил, цитира-
ни от БНР. По техни наблю-
дения около 20-30% от чере-
шите са напукани, особено
тези по поречието на река
Струма и ниските части. При-
чината е, че там се задържа
повече влага. За сметка на
това реколтата по високите
части на Кюстендилско е
здрава, допълват са от инс-
титута. Специалистите съвет-
ват производителите на че-
реши да започнат да берат
сега, въпреки че плодовете
не са съвсем узрели. Техни-
те опасения са, че дъждове-
те могат да продължат и че-
решите да се напукат.

"Тази година започна с
изкупна цена от 1 лв., което
е сравнително добре на фо-
на на миналата година, ко-
гато първоначално беше 50
ст.", спомня си производите-
лят Георги Неделков пред те-
левизия "Европа". Той допъл-
ва обаче, че цената на торо-
вете и препаратите се е вдиг-
нала, което изравнява неща-
та. Неговият колега Лиляна
Коларова недоволства, че

прекупвачите търсят зелени
череши и така не позволя-
ват на черешата да узрее ка-
чествено. "За производите-
ля няма никаква файда, за-
щото тя е лека, само кос-
тилка и обелка", жалва се тя.
Друг проблем, пред който са
изправени производителите,
е, че съвременните торове
и препарати, разрешени за
използване от Европейския
съюз (ЕС), не дават нужния

ефект. "Така, хубава на вид
череша се оказва гнила, ко-
ето я компрометира на па-
зара", недоволстват овоща-
рите.

От Общината припомнят,
че са засилени мерките сре-
щу крадците на череши. По
време на кампанията те се
берат само между 8 и 20 ча-
са, като през останалото вре-
ме никой няма право да вли-
за в градините. "За всяко пре-
возно средство, което се про-
верява и не може да докаже
произхода на продукцията,
веднага се намесват наказа-
телни производства", катего-
ричен е кметът на Кюстен-
дил. Черешопроизводителите
очакват, че ще продължат да
берат най-много до началото
на юли. Едва тогава ще мо-
гат да направят разчет за
прибраната реколта. ç
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Снимка Пресфото БТА

Д-р Калоян
Методиев,
политолог

Оттеглянето
на Нинова би
превърнало
БСП в
последния
партиен
ключодържател
в джоба на
Борисов и
реално би
оставило
страната без
опозиция

Îïîçèöèÿòà íà Íèíîâà
êàçà "õîï", ïðåäè äà å
ñêî÷èëà. È ñå ïðåáè

- Г-н Методиев, на конгреса на
БСП Корнелия Нинова постигна
мълниеносна победа. Тя оттегли
оставката си и битката с вътрешната
опозиция на форума не се състоя.
Правилен ли беше този ход и защо
толкова бързо бяха сломени критици-
те?

- Да, ходът беше правилен. Тя
разби мита, че няма задна скорост.
Показа, че притежава и гъвкавост,
която понякога е необходимо качество
за управлението.

Битката се състоя, но приключи
мълниеносно, след като се видя, че
огромната медийна и олигархична
машина, която се активира през
последните две седмици, успя да се
ретранслира в патетично политическо
и най-вече кадрово представителство.
Вътрешната опозиция каза "хоп",
преди да е скочила, и закономерно се
преби. Но трябва да е ясно, че те още
не са приключени. Сега ще се опитат
да действат на ниво Национален
съвет, където ще атакуват и ще влязат
в задкулисни договорки и схеми.

Струва ми се, че този орган в
момента е апандиситът на БСП.

- Как си обяснявате цялата дест-
руктивност, на която се отдаде БСП
след европейските избори?

- Като жажда за власт и зависимос-
ти. Не знам дали широката публика
си дава сметка, но това беше изклю-
чително драматичен момент за бъл-
гарската политика и държава, а не
толкова за БСП. Оттеглянето на
Нинова би се превърнало в последния
партиен ключодържател в джоба на
Борисов и реално би оставило страна-
та без опозиция, ерго - без коректив.
Налагането на национално ниво на
този модел щеше да опустоши демок-
ратичната партийна система. Реално,
поне засега, имаме запазване на
демократичните стандарти в държава-
та.

- Ще има ли отражение сблъсъкът
между Нинова и вътрешната й опози-
ция върху местните избори?

- Разбира се. Първо, зависи колко
са живителните сили и ресурсите на
вътрешната опозиция за саботажни
действия - за положителна политика
нямат потенциал.

Второ, Нинова получи кредит на
доверие, даде й се енергия. Тя успокои
местните си структури да действат по
посока на изборите, което може да
доведе и до добри резултати.

Трето, не е тайна, че тя има подд-
ръжници не само вляво, но и в десния
спектър, и в патриотичния, което е
резервоар за промяна.

Четвърто, местният вот има силен
мажоритарен елемент - кандидатите за
кметове са локомотивите.

- Очаквате ли наистина да има
имиджови щети за Корнелия Нинова,
както сподели самата тя в интервю
днес?

- Не. Има едно старо клише, което,
мисля, в случая е релевантно - това,
което не я уби, я направи по-силна.
Щетите останаха за тези, които дори
не отрекоха, че са купени, натискаха

делегати да гласуват, ползваха мутрен-
ски подходи след дванадесет години
членство в Европейския съюз. Оли-
гарсите прекалиха с намесата си в
политиката и забравиха, че никой не
може да е по-голям от държавата и
обществото. Мисля, че в този сегмент
трябва преоценка. Видя се, че в пар-
тийната ни и икономическа система
има цивилизационен регрес.

- На конгреса Нинова заяви: "От-
ворих кутията на Пандора. За две
седмици видях как всички пороци на
прехода, на бизнес интереси, на
подмяна, на натиска и парите, срещу
които се борим в държавата, мощно
нахлуха в БСП". На фона на това

Конгресът на БСП: Вътрешната опозиция го започна усмихнато, но крайният резултат показа, че тя няма
никаква реална идейна, организационна и кадрова тежест в партията и нейните структури.

признание грешка ли беше решението
на лидера на БСП да анонсира оттег-
лянето си веднага след евровота?

- Не. Кризата с оставката й се
оказа полезна. Видя се кой на какви
позиции е, колко струва. Това са
много хубави моменти в живота на
всяка организация и кариерата на
всеки лидер - виждат се ясно предате-
лите, приятелите, страхливци и смел-
чаци… Цената е нерви и безсънни
нощи, но си заслужава. Всички се
осветиха за тези две седмици и пока-
заха кой на какви позиции е.

Интервюто е на Таня ДЖОЕВА
От "Епицентър"
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Родопите е дестинация,
която си струва да бъде по-
сетена през всеки сезон.
Според легенда, в Родопите
е роден митичният певец
Орфей, който омайвал с въл-
шебната си музика хора и
животни и превръща пла-
нината в място с особен мис-
тицизъм.

Вдъхновен от преданията
бе и първият по рода си
КООП Карвинг фестивал,
организиран от Централния
кооперативен съюз в перио-
да 12-15 юни 2019 г. Талант-
ливи майстори вдъхнаха жи-
вот на 3-метрови иглолист-
ни трупи и ги превърнаха в
красиви произведения на из-
куството в хотелски комплекс
КООП Рожен, м. Роженски

Горски животни и митични същества
оживяха в хотел КООП Рожен

лайн гласуване бяха обяве-
ни победителите в първия
КООП Карвинг фестивал.
Всички участници получиха
почетни грамоти за креатив-
ността си от Централния ко-
оперативен съюз. Единодуш-
но избраният за победител
Костадин Ненов с творбата
си "Таралежи с ябълка" по-
лучи медал и бензинова ре-
зачка. Почетното второ мяс-
то взе "Самодива" на Ана-
толи Йончев, трето място
"Горска фея" на Вержиния
Михайлова.

Фестивалът ще се про-
вежда ежегодно, тъй като
има голям интерес и от меж-
дународни майстори.

Очакваме ви и следваща-
та година.

Победителят в конкурса Костадин Ненов

поляни, обл. Смолян. В не-
го взеха участие професио-
налисти в областта на дър-
вените склуптури и дърворез-
бата. В продължение на три
дни с мощни резачки, флек-
сове и длета, сръчните ръце
на творците моделираха твор-
би на тема "Горски животни
и митични същества в Родо-
пите".

В оспорваната надпрева-
ра се включиха Анатоли
Йончев със "Самодива", Вер-
жиния Михайлова с "Горс-
ка фея", Костадин Ненов с
"Таралежи с ябълка", Мари-
ана Еклесия с "Общуване в
гората", Тина Дружина с
"Дракон" и др.

Чрез вота на гостите в хо-
телския комплекс и чрез он-
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Малкият музей, подре-
ден в някогашната прием-
на и кабинет на Ернесто
Че Гевара в старата
испанска крепост "Ла
Кабаня" в Хавана, не
работеше за посетители,
въпреки че вратата му
беше отворена и навън-
навътре сновяха хора с
овесени по вратовете
пропуски. Обясниха ми,
че екипът на музея е
ангажиран да помага за
провеждащия се в същата
"Ла Кабаня" 39 междуна-
роден панаир на туризма
FITCuba 2019 и няма
възможност сега да
приема обичайните посе-
щения.

Все пак бяха достатъч-
но любезни да ме пуснат
да разгледам експозиция-
та, макар и без съпровож-
дане от гид. Оставиха ме
да снимам на воля и дори
не ми взеха пари за
входен билет. Впрочем
точно когато вече си
тръгвах, дойде и гидът -
симпатична млада жена,
до онзи момент превеж-
дала на чужди гости в
един от павилионите на
FITCuba по съседство.

Íà ÷åðíî-áåëèÿ ïîðòðåò òîé å ëåêî ïîäñìèõíàë ñå, èðîíè÷åí. Ñÿêàø äî÷óâà êàêâî ëåÿò çà
íåãî íÿêîè èç ñîöèàëíèòå ìðåæè. Òîé îòäàâíà å äàëå÷ îò òÿõ. Îò âñè÷êè íè. Â èñòîðèÿòà å

×å Ãåâàðà ñå ðàçäàâàøå
çà äðóãèòå. Äîêðàé!

Така че си поговорихме и
с нея. Тя първо започна
припряно да ми разказва
всичко, за което обикно-
вено говори на посетите-
лите, но като разбра, че
съм журналистка, че
много пъти съм идвала в
Куба, че знам доста за Че
и се познавам с две
негови дъщери, се засмя
и разпери ръце: "Е, по-
добре вие да ми разказ-
вате…"

Нарочно се откъснах
за малко от шумотевицата
на FITCuba 2019, който бях
поканена да отразявам от
кубинското министерство
на туризма наред с още
около 300 журналисти от
над 50 страни.

Държах да стигна до
едноетажната къща в
колониален стил в една
тиха чупка на крепост-
та, където от едно
предишно пътуване
помнех, че се намира
музеят на Че Гевара.

Исках да опресня
спомените си от първото
ми разглеждане на това

място през 2008-а. През
изминалото оттогава
време като лавина се
разраснаха из социалните
мрежи какви ли не стра-
хотии, изкарващи Че
"масов убиец" поради
единствената причина, че
е бил комендант на "Ла
Кабаня" по времето на
първите трибунали, засе-
давали там след победата
на Кубинската революция
и разглеждали делата на
обвинени в престъпления
и убийства дейци на
сваления режим на дикта-
тора Фулхенсио Батиста.

Да, тези трибунали са
издавали и смъртни
присъди. Да, в "Ла Каба-
ня" са били разстреляни
51 души, получили такива
присъди - измежду общо
3000-те, арестувани първо-
начално след революция-
та с различни обвинения.
Но каква е ролята на Че
Гевара във всичко това?
Какви са били самите
процеси, защо и как са се
провеждали, кой и как ги
тълкува? И откъде това
масово зомбиране през
последните години на
слабо запознати с истори-

ята хора, които с лекота
започват да вярват в една
преобърната с краката
нагоре страшна приказка
за "истинския" Че, която
няма нищо общо с реал-
ността?

Поговорихме и за това
със симпатичната екскур-
зоводка. "Сериозните
историци много добре
знаят какви са фактите. И
ние в Куба ги знаем.
Уморихме се вече да
слушаме тази злобна и
фалшива пропаганда, но
явно производителите й
не се уморяват или прос-
то добре им плащат", сви
рамене момичето.

Рожденият ден на Че
Гевара, който на 14 юни
щеше да навърши 91
години, е добър повод и
ние да припомним факти-
те такива, каквито са.

След като спечелва
ключовата битка за град
Санта Клара в края на
декември 1958-а и така
отваря за партизанската
армия пътя към Хавана,
колоната на Че Гевара
първа влиза в столицата
на 2 януари 1959 г. - вече
след бягството на Батиста

от страната в новогодиш-
ната нощ срещу 1 януари.
Тези челни партизански
части превземат с бой
старата крепост "Ла
Кабаня", издигната от
испанците през 1774 г.
точно срещу пристанище-
то, и се установяват в нея
на зазоряване на 3 януа-
ри. В колониалната епоха
"Ла Кабаня" е служела и
за затвор за борците за
независимост - в нея
например е бил хвърлен
поетът революционер
Хосе Марти.

Основните партизански
сили начело с Фидел
Кастро влизат в Хавана
на 8 януари 1959 г. Но още
преди това той разпореж-
да на Че спешно да
подготви сформирането
на специална Разследва-
ща комисия от юристи и
тя да се заеме с органи-
зирането на трибунали,
които да разглеждат
делата на обвинени в
престъпления дейци на
свалената диктатура. По
радиото Фидел се обръща
и към народа, за да

На стр. 8
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декларира, че всички
уличени и заподозрени в
престъпления трябва да
бъдат предавани именно
на тази Разследваща
комисия, за да бъдат
съдени, а не да се прибяг-
ва до саморазправа.

Фидел е загрижен да
се избегнат ексцесиите и
спонтанните линчове,
каквито Куба вече е
преживявала при други
обществени обрати.
Дълбока кървава диря в
историята на страната
оставя например перио-
дът при свалянето на
диктатора Херардо Мача-
до през 1933-та - тогава
се развихря брутално
масово насилие, при
което покрай търсенето
на възмездие за действи-
телни палачи се разчист-
ват и други сметки, като
хаосът и кръвопролитията
накрая провокират вое-
нен преврат.

Стремейки се да
предотврати големия риск
от подобен сценарий,
новата революционна
власт в началото на 1959-
а бърза да канализира
спонтанно кипналата
сред голяма част от
народа жажда за мъст
спрямо убийците и "спе-
циалистите" по изтезания
от режима на Батиста.

Зловеща илюстрация
на зверствата, прилагани
срещу враговете на дикта-
турата, е случаят с 16-
годишната Айде Сантама-
рия. Тя е сестра на Абел
Сантамария, съратник на

От стр. 7
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младия адвокат и борец
за свобода Фидел Кастро,
който организира на 26
юли 1953 г. щурм на
казармата "Монкада" в
Сантяго де Куба. Щурмът
обаче е разгромен, много
от участниците са избити
на място, репресиите към
оцелелите са жестоки. На
арестуваната Айде в
полицията й поднасят на
чинийка изваденото око
на брат й Абел и я предуп-
реждават, че ще извадят и
другото, ако тя не издаде
останалите заговорници…
В крайна сметка Абел е
убит още същия ден, както
и много други от залове-
ните - без съд и присъда.

След победата на
революцията всички

семейства на избити
селяни, студенти, работни-
ци жадуват палачите на
близките им да бъдат
наказани. Задържани и
предадени на сформира-
ната Разследваща коми-
сия са около 3000 обвине-
ни за престъпления лица.
При разглеждане на
случаите се установява,
че само за 777 от тях
обвиненията се основа-
телни и делата са преда-
дени на създадените
трибунали. За това свиде-
телства Мигел Анхел Дуке
де Естрада Рамос. Той е
бил адвокат, но и капитан
от въстаническата колона
на Че Гевара, установила
се в "Ла Кабаня". Именно
на него Че възлага да
оглави Разследващата
комисия.

Самият Че е комендант
на крепостта, която
служи и за затвор на
докарваните там обвине-
ни. Но той не участва
пряко нито в работата на
комисията, нито в заседа-
нията на създадените от
нея трибунали.

Че Гевара е член на
Висшия военен съвет -
органа, пред който осъде-
ните могат да обжалват
присъдите си (трябва да
се има предвид, че присъ-
дите са издадени като за
военни престъпления). В
кабинета си в "Ла Кабаня"
той приема и изслушва
всички роднини и близки
на подсъдимите - "в съот-
ветствие с нашите хуман-
ни разбирания и с уваже-
ние към неприятеля",
както пише в спомените

си Алейда Марч, която по
онова време е негова
съратничка и секретарка,
а след това става негова
съпруга и майка на 4 от
децата му.

А ето и свидетелствата
на председателя на Разс-
ледващата комисия Мигел
Анхел Дуке де Естрада
Рамос. Той е категоричен:
"Съдебните процеси, които
започнаха в "Ла Кабаня"
на 1 февруари и завърши-
ха на 25 май (1959 г.), бяха
провеждани в пълно
съответствие със закона".
За 114 дни за били прове-
дени заседанията на 346
военни съвета (трибуна-
ла). 43 от тези трибунали
са издали 77 смъртни
присъди.

Всички осъдени са
обжалвали пред Висшия
военен съвет, който е
разгледал делата на 37
свои заседания. Че
Гевара е председателст-
вал 7 такива заседания,
които са се състояли
през февруари. На тях са
били разгледани 13 дела.
В едно от тях смъртната
присъда е била отмене-
на, в 12 е потвърдена.
Общо от всички обжалва-
ни 77 смъртни присъди
са били отменени 26 и са
били заместени от други
наказания. 51 от смърт-
ните присъди са били
потвърдени и приведени
в изпълнение. От юли
1959 г. обжалванията на
присъдите се поемат от
Върховния съд на стра-
ната.

Характерното за
процесите в "Ла Кабаня"
в периода февруари-май
1959 г. е, че те се про-
веждат напълно открито
и публично, в присъстви-
ето на медиите, включи-
телно и на чуждестранни
кореспонденти. От меди-
ите, главно американски-
те, тръгва и алармата, че
процесите били прибър-
зани и пристрастни, а
присъдите - прекалено
сурови. Още тогава
много от фактите се
поднасят доста изкриве-
но.

Революционната власт
отговаря със своята
операция "Истина",
давайки думата именно
на онези семейства,
чиито близки са стана-
ли жертви на убийства-
та и репресиите на
диктатурата на Батиста.

Освен това Фидел
Кастро кани на среща
около 400 чужди корес-
понденти, пред които
разказва в детайли
всички подробности
около съдебните процеси
и издаваните присъди.

Въпреки това спекула-
циите не спират. Както
виждаме, и до днес.

В експозицията в
музея на Че в "Ла Каба-
ня" има и няколко негови
снимки с журналисти. На
две от тях той е с Хър-
бърт Матюс - прочутия
кореспондент от "Ню
Йорк Таймс", който през
1957-ма пръв прави
репортаж за партизаните
в Сиера Маестра и ги
превръща в романтични
герои за американската
публика. Явно Матюс е
дошъл да види и какво
става в "Ла Кабаня" след
революцията. Не са
известни негови репорта-
жи за някакви нереднос-
ти там. Не изглеждат
притеснени и френските
журналистки, снимали се
с Че в кабинета му в
крепостта, който сега е
част от музея.

Сред изложените
снимки има и две от
сватбата на Че с Алейда
Марч. Подписването на
брака им и тържеството
са в "Ла Кабаня" на 9
юни 1959 г. - две седмици
след края на процесите.

Показани са и фотоси
от увлеченията на Че по
шаха и туризма, а също
и от включванията му в
работата на полето или
по строежи.

Моята събеседничка гид
наблегна: "Колкото и кал
да се опитват да хвърлят
по Че, ние в Куба знаем
какъв човек беше той.
Раздаваше се докрай за
другите. Без гръмки при-
казки, с личен пример.
Беше инициаторът на
доброволния труд у нас.
След работния ден като
министър отиваше да сече
и тръстика или да пренася
тухли. Пожертва се за
свободата на други наро-
ди. Ненапразно френският
философ Жан-Пол Сартър
го нарича "най-съвършения
човек на епохата".

Сред експонатите в
музея е и раницата, с
която в края на 1956-а Че
се качва на претъпканата
от бъдещи бунтовници
яхта "Гранма", потегляйки

от Мексико да освобож-
дават Куба. Зад витрина
може да се види също и
друга, по-голяма раница,
в която е носел медика-
менти за партизаните по
време на походите из
Сиера Маестра. Показа-
ни са и два негови
автомата, а също ради-
опредавател, фотоапа-
рат, тефтери, записки,
писма и т. н. Може да се
види и брой от вестника
"Свободна "Ла Кабаня"",
който започва да се
издава в крепостта по
инициатива на Че. Той е
имал много ясна предс-
тава за ролята на меди-
ите. Неслучайно става и
инициатор от Сиера
Маестра още по време
на партизанската война
да започне да предава
"Въстаническото радио"
(Radio Rebelde), по
което сам води емисии.

Същинският му кабинет
в "Ла Кабаня" е дълъг и
тесен. Бюрото е тежко,
украсено с красива дърво-
резба. Отгоре е покрито
със стъкло. Махагоновият
му цвят е в тон с лампери-
ята. На шкафа отзад е
телефонът. Има още един
шкаф, столове за посети-
тели - обстановката е
напълно запазена.

Единственото добавено
в по-нови времена е
изпълващият цялата стена
срещу бюрото черно-бял
фотопортрет на Че с пура
в устата. Леко подсмихнал
се, ироничен. Сякаш
дочува какво леят за него
някои из социалните
мрежи. Той отдавна е
далеч от тях. От всички
ни. В историята е.

…………………………………………………………….
(В "Ла Кабаня" има и

друг музей на Че Гевара - в
сградата, където е живял,
докато е бил комендант
на крепостта. Там експо-
зицията е съвсем скромна
поради аскетичния начин
на живот на обитателя.)

Къдринка
КЪДРИНОВА
От "Барикада"

(Заглавието и подзагла-
вието са на ЗЕМЯ)

Kрепостa "Ла Кабаня" в Хавана

Че Гевара и Фидел Кастро
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„Îñìèÿò“ öåíåøå êàòî çëàòîòî
òðóäîâàøêàòà ñè ìëàäîñò
Георги Георгиев-Гец - един от най-добрите български актьори за всички времена,
замалко да стане журналист

Петър ХАДЖИЕВ

С близо 100 роли в театъ-
ра и 70 в киното той си спе-
чели славата на един от най-
добрите български актьори за
всички времена. Неговите по-
читатели никога няма да заб-
равят самородния му талант,
защото следата му в духовна-
та съкровищница на народа
ни е много ярка. Гец почина
през лятото на 1996 година.
Тогава работех във в. "Трудо-
во дело", издание на Строи-
телните войски, създадено
през 1927 година. Интересу-

вах се от историята му и с
часове съм разлиствал стари-
те броеве. Тогава попаднах и
на факта, че Георги Георгиев
оставя на страниците на тру-
довашкия вестник неизличи-
ма диря и от своята младост.
Любопитна и малко извест-
на е тази история, която мо-
жеше да направи от тогаваш-
ния войник много добър жур-
налист, ако не бе надделяло
желанието му, а и дарбата да
се посвети на театралната
сцена.

От есента на 1946 до
есента на 1948 година Гец
отбива военната си служба

в тогавашната Трудова по-
винност. Войниклъкът изкар-
ва в Трета трудова област -
Сливен. "Най-напред като
млад трудовак, наред с ра-
ботата си по обектите завеж-
дах в поделението стенния
печат и агитката, после ме
взеха в художествения ан-
самбъл на областта - заявя-
ва Георги Георгиев в интер-
вю за "Трудово дело" през
1972 г. - С радост посрещ-
нах излизането на първите
броеве на "Трудово дело".
Разбирайки голямата роля,
която вестникът трябваше да

играе за мобилизирането на
воините строители, веднага
започнах да му сътруднича."

През април 1947 година
"Трудово дело" започва да из-
лиза под името "Народен тру-
довак", за да отговори на
изискванията на тогавашно-
то време. В брой 41 от 7 фев-
руари 1948 г. вестникът обя-
вява конкурси за репортаж и
за най-добър дописник от
обектите за срока от 11.ІІ. до
1.ІV.1948 г. Конкурсите са по
повод една година от пуска-
нето на първия брой на пре-
именувания вестник.

По това време Гец вече
има отпечатани дописки от
живота на Трета трудова об-
ласт. Дванадесет броя по-
късно вестникът обявява ре-
зултатите от конкурса. За
публикувания в брой 47 ре-
портаж "Кълнем ви се, дру-
гари" трудовакът Георги Ге-
оргиев от домакинската чета
на 3-та област получава по-
ощрителна награда от 1000
лева. А в класирането на до-
писниците Трета трудова об-

ласт заема второто място с
1441 точки. Заслуга за кла-
сирането на областта  има и
трудовакът Георги Георгиев,
защото публикациите се оце-
няват комплексно.

В брой 57 от 29 май 1948
година на първа страница с
голямо заглавие "Народен
трудовак" информира свои-
те читатели, че трудовакът
Георги Георгиев обявява съ-
ревнование на всички допис-
ници в Трудовата повинност.
Самият Гец пише във вест-
ника: "Начиная от 24 май
1948 г., трудовият редник Ге-

орги Георгиев при домакин.
чета на 3-та тр. стр. област
обявявам съревнование на
дописниците на вестник "На-
роден трудовак" за повече ко-
личествено и качествено из-
пратени дописки, карикату-
ри и репортажеи. Съревно-
ванието ще бъде отчетено на
9 септември т. г.".

За близо три месеца поч-
ти във всеки брой вестникът
отпечатва репортажи, допис-
ки и карикатури на младия
амбициозен трудовак. Инте-
ресното при репортажите на
Гец е, че той пише преди
всичко за хората по обекти-
те, разказва за техните въл-
нения, като не отминава и
проблемите в поделенията.
"По долината на Съзлийка",
"В Малкия град край Навъ-
сен", "Край скалите на Гра-
нитово", "При героите на Св.
Никола", "По поречието на
"Ямболски азмак", "От Ахто-
пол до Резово" са заглавията
на репортажите, които пише
Гец. Днес те носят неповто-
римата атмосфера на онова

отминало време, запазено
благодарение на талантливо-
то перо на младия дописник.
На страниците на вестника
трудовакът се изявява и като
много добър майстор на ка-
рикатурата. Рисунъкът му е
почти професионален, а те-
мите, които представя, са
злободневни. В хумористич-
ната си страница вестникът
понякога публикува по три-
четири карикатури на Гец. А
за трите месеца на съревно-
ванието почти във всеки брой
има негова карикатури. Вест-
никът отпечатва и стихотво-
рение на Гец, към което по-
късно е написана и музика.

В брой 73 "Народен тру-
довак" обявява резултатите от
съревнованието, подето от
Георгиев. Вестникът пише:
"Първенец в съревнование-
то излезе неговият инициа-
тор др. Георги Георгиев от
Домакинската рота на 3-та
област, който изпрати общо
11 художествени репортажа,
51 дописки, 56 карикатури и
1 стихотворение, които отра-
зяват разнообразния живот
на 3-та тр. стр. област. Един-
ствено неговите дописки и
репортажи са издържани
стилно и тематически. Те би-
ваха помествани във вестни-
ка почти изцяло с незначи-
телни съкращения и могат да
служат за пример на нашите
сътрудници." Така той заема
първото място с убедителни-
те 2752 точки, докато втори-
ят след него дописник съби-
ра едва 937 точки.

До края на службата си
Георги Георгиев публикува

още десетина репортажа,
много дописки и карикатури.
След уволнението младежът
избира пътя към сцената,
вместо перото. Журналисти-
ката загуби един творец, но
затова пък театърът спечели
голям талант. Навярно така
е било писано да стане. Гец
обаче не се срамуваше от
своята трудовашка младост,
донесла му много творчески
вълнения, и това той не един
и два пъти е заявявал в ин-
тервюта. Ако беше жив, си-
гурен съм, че и днес щеше
да каже същото. А специал-
но към в. "Трудово дело", кой-
то бе ликвидиран през 2000
г. от Иван Костов и Евгени
Бакърджиев, всепризнатият
артист винаги е изпитвал
най-добри чувства, не само
защото тук е публикувал свои
материали. За него по-важ-
на е била голямата роля на
печатното издание за повди-
гане патриотичния дух на
воините строители. През 1972
г., в годините на творческа-
та си зрелост, вече като ар-
тист  Гец ще заяви: "Освен
като кореспондент бях попу-
лярен и с рецитациите си на
стихове и хумористични ма-
териали. Винаги съчетавах
двете неща при посещение-
то си на обектите. Тези сре-
щи край лагерните огньове
със своята непосредственост
и обаяние пазя в спомените
си и досега като нещо много
скъпо." Думи на достоен бъл-
гарин, какъвто бе и какъвто
ще остане в паметта на на-
рода ни всепризнатият тво-
рец и артист!

Êîé å Ãåîðãè Ãåîðãèåâ-Ãåö
Роден е на 4 октомври 1926 г. в село Разпоповци, днес квартал

на град Елена. За първи път кандидатства за студент в ДВТУ през
1947 г. Приет е след третия си опит. Завършва актьорско майстор-
ство при проф. Филип Филипов в ДВТУ в София (1949-1953). Има
театрална специализация при известния съветски актьор и педагог,
народния артист на СССР Михаил Николаевич Кедров от Московс-
кия художествен академичен театър (МХАТ) "Максим Горки" (1955-
1956). През периода 1953-1991 г. играе в Народния театър в
София. Народен представител в VII народно събрание (1976-1981).

Създава ярко очертани образи от българската класическа и
съвременна драматургия. Филми - "А бяхме млади", "Осмият",
"Селянинът с колелото", "Матриархат", "Баща" и др. Една от най-
добрите му и известни роли в киното е на Йордан в "Селянинът с
колелото". За нея той получава награди на Варненския и Мос-
ковския кинофестивал. След като се пенсионира, продължава да
играе с пътуващи театри. Прякора "Гец" придобива от колегата си
Димитър Бочев, тъй като в родния му край (с. Войнягово, Карлов-
ско) така наричали мъжете с името Георги. Гец умира на 2
септември 1996 г. в София.

Носител е на званието "Заслужил артист" (1967) и "Наро-
ден артист" (1971). През 1971 г. става лауреат на Димитров-
ска награда, заедно с Любомир Кабакчиев, Васил Стойчев,
Любомир Киселички, Ванча Дойчева, Жоржета Чакърова, Сте-
фан Сърбов и Никола Динев.

Паметникът на трудовака
край София

Гец във
филма

„Осмият“

Някога така се четеше вестник в поделенията
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Петър ХАДЖИЕВ

Малко след започването на
Балканската война през есента
на 1912 г., народният поет Иван
Вазов пише стихотворението "На
Македония". В него той изразя-
ва възмущението на целия бъл-
гарски народ от вероломството
на сръбската войска над бълга-
рите в Македония, които с не-
търпение очаквали свободата си
от уж кръвните братя, а на прак-
тика попадат под ново, още по-
жестоко робство, чиято цел е да
бъде заличен родовият им ко-
рен. С 6 стиха Вазов ще опише
трагедията на Македония:
Затворени храмове,

бити владици,
школа във обори превърнати

мръсни,
юнаци в прокуда ил'

смрадни тъмници,
над всичко свето

издевателства гнъсни.
Над родното име,

език и завети -
светините наши -

покруси и гаври...
В историческото си изслед-

ване "Македонизмът и съпроти-
вата на Македония срещу него"
(1992 г.) роденият в Македония
Коста Църнушанов ще отбеле-
жи: "Още със стъпването си в
села и градове сръбските офи-
цери и войници поставяха нат-
рапчиво на всеки срещнат мес-
тен жител един и същ въпрос:
"Ща си ти?" И при всеки отго-
вор - "Българин!" кипваха от
злоба: "Лажеш! Ти си прави сър-
бин! Бугарска пропаганда те е
побугарила!" Стига се и до срам-
ната сцена, когато "освободите-
лят" в лицето на престолонас-
ледника Александър Караджор-
джевич удря плесница насред
Скопие на малко момиченце, за-
щото не пожелала да му каже,
че е сръбкинче, а му отговори-
ла, че е българче. "За дивия шо-
винизъм на престолонаследни-
ка Александър красноречиво го-
вори още един факт, на който е
свидетел пишещият тези редо-
ве. Още в първите дни след вли-
зането на сръбските войски в
Прилеп (24 октомври ст. ст. 1912
г.) той тръгва да се разхожда по
главната улица на града и при
площада "Таксимите" вижда бъл-
гарския надпис на фирмата на
единствената в града сладкар-
ница. Принцът кипва: "Скините
то! (Свалете това). "Сладкарни-
ца" - то йе бугарски. Пишите
"ПОСЛАСТИЧАРНИЦА". И почва
свалянето на всички фирми с
български надписи по цялата
чаршия. Но това не бе всичко",
ще напише Коста Църнушанов.

Започват убийства и изде-
вателства над хиляди българи,
която открито се противопоста-
вят на новите "освободители".
Събраните данни, публикувани в
книгите и изследванията "Сръб-
ският режим и революционната
борба в Македония (1912-1915
г.)" от Кирил Пърличев, София,
1917 г., "Документи на противо-
българските действия на сръбс-
ките и гръцките власти в Маке-
дония през 1912-1913", София,
изд. на Македонския научен ин-
ститут и "Анкетата на Балкани-
те" (Карнегиевата)показват, че
още в първите дни на влизане-
то на съюзническите войски в
Македония, през и след Между-

Равносметката от сръбска окупация на Вардарска Македония от 1913 до 1915 г.
е над 10 000 убити и над 1500 000 българи, прогонени от родните им места
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съюзническата война са убити
или умрели от изтезания 2200
българи, изтезавани или хвър-
лени в затвора са 4000 души,
1600 къщи са опожарени, сто-
тици са обезчестените жени и
девойки, закрити са 1200 бъл-
гарски училища с 1884 учители
и 70 000 ученици. "Тези факти,
дадени в най-сумарен вид, го-
ворят, че в Македония през тия
вълнуващи години се е умирало
или страдало за българското име
и че помен от някакъв македо-
низъм не е имало", категоричен
е Коста Църнушанов.

При това положение рево-

и той лично ще управлява града,
като им заявява:"Вие сте стари
сърби. Българите ви асимилира-
ха. Сега, когато ние сме тук, ще
си бъдете отново сърби. Ако не
се съобразявате с това, което
ви казвам, ще ви избия всички."

Друг сръбски офицер се об-
ръща към местното население
със следното откровение: "Море
майку ви бугарску, ми знамо да
йе Тиквеш мала Бугарска, Кава-
дар мала София. А тиквешани сте
сви булгари…" След края на въс-
танието повече от 2700 души са
арестувани, инквизирани и съ-
дени, а няколко хиляди предпо-
читат да емигрират в България,
вместо да бъдат третирани като
роби.

Ако Тиквешкото въстание не
получава напълно статут на от-
делно историческо събитие и
много често бива разглеждано
като част от военните действия,
което намалява политическото му
значение, то Охридско-Дебърско-
то избухва няколко месеца по-

ване на съвместно въстание сре-
щу сръбския режим. Решено е
въстанието да се обяви в нача-
лото на октомври 1913 г.

Всеобхватна подготовка оба-
че не е извършена, тъй като неп-
редвидено въстанието избухва
един месец по-рано и бързо об-
хваща Дебърско, Стружко и Ох-
ридско. На 7 септември 1913 го-
дина долнодебърският байрактар
Селим ага е заграден от сръбски
войски в Пешкопия. На помощ
му пристига милиция от албанс-
ките и българските села, но прис-
тигат още сръбски войски и за-
почва голямо сражение, след ко-
ето въстава цяло Дебърско. Обе-
динените български и албански
чети освобождават Дебър и на 9
септември 1913 г., чиновниците
от сръбската администрация са
прогонени от града. Два сръбски
полка се спасяват с бягство, а
420 войници са пленени. В гра-
да е установена българо-албан-
ска власт. Начело на въстаници-
те застава Петър Чаулев, подпо-
могнат от други дейци на Вът-
решната македоно-одринска ре-
волюционна организация. Въста-
ниците освобождават и Охрид. Из-
бухването на въстанието и про-
гонването на сръбските войски
от Дебърско, Стружко и Охридс-
ко подтикват сръбокото прави-
телотво да обяви, че е започна-
ла "нова война". Още на 11 сеп-
тември е издаден кралски указ
за мобилизация. За потушаване
на въстанието освен редовната
армия са мобилизирани допъл-
нително около 100 хиляди вой-
ници. В помощ на Сърбия, ес-
тествено се включва и Гърция.

При потушаване на въстани-
ето сръбските войски и чети из-
вършват масови насилия и раз-
рушения във въстаналите райо-
ни. В Охридска околия са изго-
рени до основи 80 села, а в
района между Охрид, Дебър и
Гостивар изцяло или частично
са опожарени около 180 села.
В Охрид са убити 8-ма свеще-
ници, 5-ма учители и около 150
български граждани. Избити са
и около 500 турци и албанци.
Другият въстанал район - Дебър
и Дебърско, е подложен на жес-
токо опустошение. Градът е почти
напълно разрушен. Опожарени,
ограбени и обезлюдени са де-
сетки села. При отбраната на
Дебър загиват над 300 души
четници. Избити са и стотици
невинни жители. Жени и деца
са хвърляни в огъня, а мъжете,
наредени в редици, са избивани
с картечници.

В Кичево и Кичевско от сръб-
ските войски и чети са избити
над 100 души български и ал-
бански първенци. Освен това като
съмишленици на въстаницитв над
150 души са жестоко бити.
Вследствие на побоя 17 от тях

умират. В село Пласница, Кичев-
ско, са убити 46 души селяни и
5 къщи са изгорени. В село Гя-
вато са убити над 40 души и
труповете им са хвърлени в кла-
денците.

Въпреки че моментът за въс-
танието не е най-подходящият и
невъзможността за получаване на
външна подкрепа от българската
държава и Великите сили го об-
рича на кървав провал, въстани-
ето в най-отдалечената от бъл-
гарската граница част от Маке-
дония е недвусмислено доказа-
телство за преимуществото на
българския етнически характер на
областта, независимо от всички
репресивни мерки, целящи да
променят този факт. Основната
слабост и на двете въстания е,
че обхващат малка територия и
не запалват околните региони.

Уплашено от въстанията,
сръбското правителство публику-
ва на 24 септември 1913 г. за
новопридобитите земи специален
"Указ за обществената безопас-
ност", който на практника нала-
га истинска военна диктатура над
българското население в Маке-
дония. С него се дават небивали
права на военните, полицейски-
те и гражданските власти да уби-
ват и да пращат на дългогодиш-
на каторжна работа всеки запо-
дозрян в бунт срещу държавата.
По повод указа на крал Петър,
сръбският социалистически вес-
тник "Радничке новине" ще на-
пише: "Щом се твърди, че тези
земи са освободени, защо тога-
ва се налага там изключителен
режим? Ако тия земи се населя-
ват от сърби, защо не се считат
последните равни на всички сър-
би? Защо не се прилага консти-
туционното правило, според кое-
то "всички сърби са равни пред
закона"? Ако войниците имаха за
цел обединението, защо това обе-
динение не се признава и в тази
насока и защо се създадоха та-
кива изключителни наредби, как-
вито могат да създават само за-
воевателите за завоюваните стра-
ни? Впрочем, нашата конститу-
ция не допуща такива наредби!"

Сръбската окупация на Вар-
дарска Македония приключва с
обявяването на война от страна
на България на 14 октомври 1915
година и българското настъпле-
ние по Поморавието и към Вар-
дарска Македония. За този
3-годишен период равносметка-
та е над 10 000 убити и над
150 000 българи, прогонени от
родните им места. След излиза-
нето от Първата световна война
на България през 1918 г. и на-
пускането на окупираните от бъл-
гарската армия райони, полити-
ката на дебългаризация в райо-
на продължава с още по-голяма
сила и жестокост.

късно, след подписването на Бу-
курещкия мирен договор. Преди
да се стигне до него ВМОРО ре-
шава да работи по мирен път за
ревизия на договора и иска ав-
тономия на Македония. За целта
проф. Ал. Балабанов, проф. Ив.
Георгиев и Тодор Павлов са упъл-
номощени да търсят решение на
въпроса чрез серия срещи с пъл-
номощните министри на Велики-
те сили в София и посещения
на техните столици. Във Виена
външният министър Л. Бертхолд
дава обещание за съдействие, но
както и в Петербург, Берлин и
Лондон делегацията не получава
нищо повече от съчувствие. След
това се взема решение за въс-
тание, което е организирано от
Вътрешната македоно-одринска
революционна организация и обе-
динява българи и албанци в за-
падната част на Вардарска Ма-
кедония срещу тиранията на но-
вата сръбска власт. Задачите по
подготовката на въстанието се
възлагат на Петър Чаулев, член
на ЦК, Павел Христов, задграни-
чен представител на ВМОРО, Ми-
лан Матов, Христо Атанасов, Нес-
тор Георгиев, Антон Шибаков и
други дейци и войводи в тези
райони. Те получават пълномощ-
но да влязат във връзка и с ал-
банските революционери и да
преговарят с тях за общи дейст-
вия. В резултат на преговорите,
които се водят в Елбасан, се пос-
тига споразумение между ВМОРО
и Албанския революционен ко-
митет, начело със Сефедин Пус-
тина, за организиране и обявя-

люционните чети на ВМОРО от-
ново тръгват по планините, за
да водят борба на живот и
смърт за българското име, език
и култура. Така се стига до мал-
ко познатите и премълчани за
нашата история Тиквешко и Ох-
ридско въстание, които за по-
реден път доказват родовия ко-
рен на хората, взели участие в
бунтовете.

На 15 юни 1913 г. българи-
те в района на Тиквеш първи се
вдигат с оръжие в ръка срещу
сръбския окупационен режим във
Вардарска Македония, след заг-
рабването й през Балканската
война. Срещу въстаниците е из-
пратена 30-хилядна редовна
сръбска войска, която заедно с
въоръжени местни турци (дос-
коро част от османския баши-
бозук), сломяват съпротивата с
рядко срещана жестокост. Град
Неготино потъва в пепелища, де-
сетки жени са изнасилени, а
стотици мъже намират смъртта
си от уж братската православ-
на сръбска ръка. Организирани
са публични екзекуции, в които
са разстреляни 363 души от Ка-
вадарци, 230 от Неготино, а бор-
ческото село Ваташа дава 40
души убити.

Причина за въстанието са на-
силията, извършвани от сръбс-
ките административни и военни
власти в Тиквешкия край. Още в
началото на декември 1912 го-
дина сръбският комендант на Ка-
вадарци събира видните българи
и ги уведомява, че българското
общинско управление се разпуска

Бунтът в Тиквешко

Паметна плоча за жертвите
в Кавадарци
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За парцаливите дънки и още нещо или опит
за групов социологически портрет...

Проф. Милан МИЛАНОВ

Известна истина е, че
пристъпвайки към разглеж-
дането на определена тема,
всеки съвестен и отговорен
автор се пита достатъчно
значима ли е тя, за да заслу-
жи съответния анализ или
поне размисъл за нейното
състояние и развитие. В на-
шия случай ще става дума за
обикновени до баналност не-
ща, които обаче съществуват
и еволюират в условията на
повишен интерес към проме-
ните в обществото ни, а то-
ва значи на отговорност на
всички нас към всички нас,
тоест към демокрацията, та-
кава каквато си я представя-
ме и каквато не съм убеден,
че я притежаваме. Но нека
да започна с някои очевидни
факти, които ни заобикалят,
без претенцията за велики
откровения.

Очаквано, макар и със за-
къснение, дойде пролетта, на
дневен ред е лятото или поне
така ни се иска. Софийските
улици се оживиха, хората с
удовлетворение захвърлиха
шапките и шаловете, махна-
ха качулките, освен подраст-
ващите, за които напоследък
и качулката се превърна в
моден атрибут, предпочитан
дори в горещото време. Но
всеки със своите предпочи-
тания и странности, за кои-
то климатът и сезоните са
относително понятие. Важ-
ното е да не се изостава от
модата. А тя всяка поредна
година е дръзка и провока-
тивна. И за да не държа чи-
тателя в неведение, а още
по-малко - в недоумение, не-
ка кажа, че става дума за
съзнателно и нарочно раз-
късваните дънки или джин-
си, с които предимно млади-
те хора гордо разхождат по
улиците голите си меса, над-
ничащи под парцаливите кра-
чоли.

Не знам дали съм прав.
Ако се съди по самодоволни-
те физиономии, които се раз-
хождат по улиците, може да

се предположи, че притежа-
телите им са нормални хора.
Или поне така изглеждат. То-
гава естествено възниква
въпросът

защо е тази демонстра-
тивна провокация спрямо
добрия вкус?

Може би закъснял бунт
против традиционната нор-
малност? Ако някога, по вре-
мето на "соца", това би мог-
ло да се смята за бунт про-
тив обществените порядки,
олицетворяващи омразните
идеологически ограничения
на социализма и неговите по-
сегателства над правата на
личността, то за какъв бунт
може да се говори сега, кога-
то тези порядки отдавна вече
не съществуват. Или може
би съвсем не става дума за
провокация, а за една "изст-
радана" необходимост? Едва
ли? И отново напират раз-
лични въпроси, които заслу-
жават внимание.

Дали пък не става дума
за най-обикновена и обяс-
нима бедност? Просто мла-
дите и не съвсем младите, но
правещи се на млади въз-
растни хора изпитват мате-
риални затруднения. На ед-
ни родителите са с ограни-
чени възможности и не мо-
гат да си позволят нови дре-
хи за любимите си чеда, а
други предпочитат да пестят
от облеклото. Да, ама не! Ако
видите тези чеда какви коли
карат, какви пръстени, обеци
и гривни носят, какви заве-
дения посещават, веднага
става ясно, че не нищетата е
причина за парцалената еу-
фория. Значи "материалният
недоимък" не може да се смя-
та за валиден, а още по-
малко единствен аргумент за
дрипавите дънки.

Да погледнем на това яв-
ление като израз на някаква
мода. Известно е, че едно от
търсените и ценени качества
в модата е съзнателната про-
вокация. Същевременно оба-
че онзи, който разсъждава с
главата си, а не с други час-
ти на тялото си, би трябвало
да знае добре, че модата е и
едно от най-консервативните
състояния в поведението на
човека. Модата тържествува
един ден, няколко седмици,
месеци, в редки случаи годи-
на, а след това обикновено
потъва в забвение или се
превръща в dеjа vu (вече ви-
дяно) - досадна и банална
подробност от външния вид
на човека. Освен това мода-
та се появява и има претен-
ция да бъде освен ново съ-

теризирам и това понятие.
Да, има възможност хора от
по-старото поколение да при-
емат всепозволяемостта на
младите, робувайки на собс-
твени неприятни спомени за
ограниченията на своето вре-
ме, а други - като израз на
демокрация и не дай си бо-
же, на някаква криворазбра-
на свобода или опит за поп-
равяне недъзите на общест-
вото. Може някой и така да
мисли, но това е по-скоро
изопачено тълкуване на
действителността и размина-
ване с истинската борба про-
тив тези недъзи.

Разкъсаните дънки с вися-
щи разнопосочно или зака-
чени с безопасни игли конци
и премятащи се като кучешки

битие, същевременно и есте-
тическо изживяване. А може
би любителките (жените са
сред най-ревностните им по-
читателки) и любителите на
парцаливите дънки си въоб-
разяват, че са носители и
изразители на някаква нова
естетика, за съжаление, "пар-
цалива естетика". Уви, ако
можеха да прочетат мислите
в очите на минувачите, биха
се разочаровали, защото там
рядко биха видели нещо по-
различно от подигравателно
съжаление. А ако някъде ня-
кой може да им се възхити,
то това обезателно ще бъдат
тям подобните недорасли фи-
зически и непоумнели пси-
хически съмишленици и
евентуално родителите им. В
последното все пак се съм-
нявам, защото

едва ли и най-всепозво-
ляващите родители биха
желали да виждат рож-
бите си, разхождащи
като млади клошари
парцалите си
сред широката публика. Има
обаче и една друга подроб-
ност, която дава допълнител-
но обяснение за парцалива-
та мода и това е неудържи-
мият стремеж на поклонни-
ците й към публичност, към
това непременно да бъдат ви-
дени, да са на сцената на
живота, забравяйки, че вся-
ка сцена показва и възвише-
ните, но и мизерните човеш-
ки страсти.

След като споменах дума-
та всепозволяемост, съм длъ-
жен с няколко думи да харак- На стр. 13
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езици разкъсани парчета плат
навеждат на мисълта за не-
марливост и нечистоплътност.
През щедро зеещите дупки на
крачолите нахлува уличният
прах и други подобни повече
или по-малко видими боклу-
ци. Противно на очаквания-
та на собствениците на дън-
ките, те не събуждат никакви
други представи освен усеща-
нето за физически мързел и
интелектуална немара да под-
държат себе си в приличен и
приятен вид.

Убеждавали са ме поняко-
га, че така изглеждали по-
сексапилни, по-привлекател-
ни, събуждали някаква зага-
дъчност по отношение на се-
бе си. Дали с това да си
обясним, че напоследък раз-
късването на дрехите започ-
ва да пълзи нагоре, почти до
чатала, а някои, главно мо-
мичета, намират за висш из-
раз на модна философия не-
дискретно да подсказват, че
има какво още да се покаже,
като че ли онези, които не
малтретират дрехите си, са
расли в саксия и хич не зна-
ят какво още може да се по-
каже и какво да се види. Зна-
ят, но не смятат за необхо-
димо и вдъхновяващо да по-
казват телесата си на улица-
та като аргумент за морална
освободеност. При това те
невинаги са за показване и
в буквалния, и в преносния
смисъл, а най-малко в тех-
ния уличен дънков вариант...
Още повече че гледките, ко-
ито парадират по улиците,
са твърде далече от истинс-
ката еротика, ако това е цел-
та им. Защото

няма нищо по-далечно и
несъчетаемо между
желаната сексапилност
и висящите парцали.

Ако някои са разчитали
да изградят своя секси образ
на основата на парцаливите
и мърляви дънки, то разоча-
рованието неминуемо идва и
застига именно тях - нереа-
лизиралите се еротоманки и
еротомани.

И все пак човек понякога
е склонен да бъде по-снизхо-
дителен към пубертетните мо-
мичета и момчета, отдавайки
увлечението им на липсата
на жизнен опит, отсъствието
на адекватна родителска гри-
жа и безразличието на об-
ществото. Но когато пред вас,
тоест в тесния семеен или
приятелски кръг, или пред ця-
лата общественост, се демон-
стрира загриженост за разви-
тието на младото поколение,
всъщност под прикритието на
псевдодемократична ангажи-
раност към правата на чове-
ка се прави опит, неслучаен
и небезобиден, за изграждане
на друг светоглед, на друго
мировъзрение. Насажда се
друг, уж модерен светоглед,
освобождаващ младото поко-
ление от принципите на вяр-
ност към националните идеа-
ли, традиционните народнос-
тни устои, здравомислието и
личната отговорност за осъз-
нат принос на личността към
развитието на общността и
добруването на народа. Ето
това е "опасното" и неприем-
ливото в "модата" на скъса-
ните дънки, а не просто фак-
тът, че определен брой млади
хора дават израз на задръс-

тените си емоции, които утре
могат да насочат към други
дори по-смислени изяви на
поведението си.

А защо да не погледнем
към това явление и от една
друга гледна точка. Повечето
от героите на скъсаните дън-
ки и немалко сред родители-
те им са хора, които нямат
други интереси, нито поводи
за стойностно удовлетворение
в живота и следователно тър-
сят това удовлетворение в по-
ведение със съмнителна или
направо безсмислена стой-
ност. В такъв случай, ако не
приемат да им се помогне
със съвет, с пример или убеж-
дение, остава да бъдат съжа-
лявани с надеждата, че един
ден ще изтрезнеят от лъжов-
ната илюзия за превъзходст-
во над другите по този про-
вокиращ, фалшив начин. Ня-
ма да е лесно нито за тях,
нито за обществото, защото
голямата заблуда със скъса-
ните дънки не е, че тя е
непреодолима, а че е удобна
за немислещи или трудно
мислещи млади хора. Не че
не биха могли да мислят, но

чизъм?), а отчасти и техните
родители (закъснял комичен
напън за младост?). Защото
не са ли в съответна степен и
те, и училището, и образова-
телната система като цяло, и
младежките организации (до-
колкото ги има), и обществе-
ните организации, в т. ч. и
политическите партии и т. н.,
ако не виновни, то със сигур-
ност отговорни както за това
явление, така и за нему по-
добните? Какво са направи-
ли досега, какво правят сега
и какво предвиждат да правят
в бъдеще за разясняване, раз-
граничаване и преустановя-
ване на вредните за самите
млади хора асоциални явле-
ния и проявления. Нищо или
твърде малко. При това, за
да има ефект тяхната евенту-
ална намеса, тя трябва да
бъде съчувстваща, разбира-
ща, градивна и конкретна. И
в никакъв случай не назида-
телна, осъждаща, заклеймя-
ваща. Тя трябва да се разгра-
ничава категорично от неп-
рисъщите и вредни прояви,
но да общува грижовно с но-
сителите на тези прояви. За-

та, както и всички други дър-
жавни или обществени ведом-
ства, имащи отношение към
това явление. Разбира се, съ-
ществена част от вината за
това положение се пада и на
неправителствените организа-
ции (НПО) и най-вече на
онези от тях, изповядващи
открито или прикрито чужди,
не български интереси. Ста-
ва дума за НПО, обслужвани
в по-голямата си част от бъл-
гарски подставеници, но ди-
ректно свързани и финанси-
рани от Сорос или изповяд-
ващи соросоидна философия.

Изкушавам се, но няма да
стоварвам върху главата на
цялото младо поколение, ни-
то на цялото съвременно об-
щество всички вини, а таки-
ва несъмнено има, за неа-
декватното поведение на ед-
на не преобладаваща, но все
пак забележима и откроява-
ща се част от младите хора.
Би било несправедливо да не
се отбележи, че сред тях и
техните родители има и мно-
го мислещи и отговорни хо-
ра, широко скроени, всест-
ранно развити и отговорни
за своето поведение, докол-
кото животът им в обществе-
на среда го изисква. И все
пак не е ли вярна старата
констатация, използвана тук
по съвместителство, че

каквото е обществото,
такива са и неговите
членове.

Къде е мястото на младите
хора и как да реагират те в
условията на една държава,
която е на последно място в
Европа по всички основни
политически и социални по-
казатели? Откъде да взимат
те пример в морето от коруп-
ция, престъпност, неграмот-
ност или полуграмотност, не-
пълноценно образование, под-
чинено на партийни прист-
растия, нищета и безработи-
ца, потъпкване на национал-
ните идеали в угода на наши
продажници и чужди "коло-
низатори"? И всичкото това
при наличието и по вина на
едно некадърно управление,
загрижено преди всичко за
собственото си оцеляване и
благосъстояние.

Нашето съвременно общес-
тво вече няколко десетилетия
живее под знака на демокра-
цията. Или по-скоро с пре-
тенцията да е демократично.
А още по-точно казано - в
очакване на демокрацията ка-
то истински израз на изкон-
ното народовластие, което от
зората на човечеството до на-

От стр. 12 ши дни се свързва с нея. Въз-
ходи и падения са белязали
пътя му към тази заветна цел,
като дори един от най-вели-
ките философи на всички вре-
мена, Аристотел, не е особе-
но ласкав към нея, поставяй-
ки демокрацията сред непра-
вилните форми на обществе-
но развитие. Защото тя, на-
ред с други подобни проявле-
ния на човешкия дух би тряб-
вало да се смята преди всич-
ко за отговорност - към себе
си, към ближния, към раз-
личния, към настоящето, към
бъдещето. Така е и в този
конкретен случай, който може
да изглежда твърде частен и
нетипичен, твърде непредста-
вителен и несвойствен за вре-
мето, в което живеем. Но да-
ли е така? И кой е съдник за
това кое е правилно и кое
неправилно, кое е свойствено
и несвойствено? Отново съ-
щият този демос, този народ,
който определя правилата на
поведението, участва в тях-
ното изпълнение и търпи пос-
ледствията им. Затова и наг-
лед дребният факт, свързан с
нароченото за мода предиз-
викателство със скъсаните
дънки, съотнесен към отго-
ворността на и за демокраци-
ята, придобива особено, бих
казал, показателно значение.
И понеже определението на-
род е твърде широко и поня-
кога трудно окачествимо,
трябва да се обърнем към не-
говата проекция върху осъз-
наването и практиката на де-
мокрацията, а тя, тази проек-
ция, придобива най-завършен
израз в държавните и общес-
твените институции, олицет-
ворение на участващите в тях
с различна степен на анга-
жираност личности.

Това, за което повече или
по-малко стана дума по-горе,
далеч не изчерпва значимост-
та на темата, но несъмнено
свидетелства за нейната връз-
ка със състоянието и разви-
тието на обществото. Защо-
то, ако отделният индивид
смята за неприкосновена те-
риторията на своите лични
права, в същото време с не
по-малко основание тази не-
гова територия е по дефини-
ция и част от съвместната
изява на много лични права,
които не могат да съществу-
ват другояче освен като общо
достояние и обща характерис-
тика на обществото. Така че
как се вписва отделната лич-
ност в колективния портрет
на националното самосъзна-
ние на държавата, не е и не
може да бъде израз на без-
различие нито от традицион-
на, нито от политико-иконо-
мическа, нито от социална,
нито от културологична, нито
от морална гледна точка. От-
ричането на взаимозависи-
мостта между личността с ней-
ното поведение, от една стра-
на, и състоянието и перспек-
тивите за развитие на общ-
ността, от друга, е по-скоро
доказателство и пример за от-
чуждение, отколкото за про-
зорливост и далновидност.

И така, за какво ни беше
думата? За скъсаните дънки
или за явлението и фактори-
те, които стоят зад него с цел
да манипулират мисленето и
поведението на младото по-
коление на България, нат-
рапвайки му негодни идеи и
фалшиви идеали?

Вие ще кажете!

така е по-лесно и по-ефект-
но. Защото мисленето изиск-
ва да си сложил нещо в гла-
вата си, преди да се опиташ
да извадиш от там нещо
смислено. А съгласете се, не
е ли "по-готино" да нахлу-
зиш обувките на бос крак, да
захапеш цигарата и да бут-
неш шишето с пиячката в
задния джоб, да порнеш дън-
ките, като обезателно от тях
трябва да висят конци и пар-
цали, да нахлупиш шапката
с козирката назад, да нахлу-
зиш качулката, да грабнеш
вездесъщия мобифон и да
тръгнеш с тайфата в търсене
на приключения.

Истина е, че това, за кое-
то говорим, по-силно засяга
девойките (любопитство с
привкус на кокетство?), но не
отминава и младежите (ма-

щото явлението "скъсани дън-
ки" с всичките му многопо-
сочни характеристики е соци-
ално явление, опитващо се
да даде, макар и със съмни-
телни изгледи за успех, об-
лик на днешното младо поко-
ление. И тук му е мястото да
се опитаме да го вместим в
проявите и поведението на
социума. А защо не и да се
опитаме да посочим евенту-
алните причини за него. Ед-
ва ли има задоволителен ед-
нопосочен отговор, но при
всички случаи явлението се
ситуира в проявленията на
общественото поведение като
отговорност - пряка или кос-
вена, за него носят преди
всичко съответните специали-
зирани институции - Минис-
терството на образованието,
Министерството на култура-
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Как един млад и талантлив българин описва любовта към родния край
Истинско щастие е да

спреш на крепостта Кракра и
под уханието на люляците да
слушаш легендите, които про-
шепва векове наред река
Струма за гордия воевода и
любимата му Звезделина, за
силата на войските му и за
непомръкващата му слава, ко-
ято говори без думи. Защото
това е родният ми град, това
са моите корени. А те ми да-
ват криле да вървя из широ-
кия свят, за да се връщам от-
ново и отново при тях.

Това, с което хората свър-
зват родния ми град Перник,
са вицове за перничани или
твърдото "л", но Перник не е
само въглища, вицове или
твърдо "л". Градът ми има бо-
гата история и култура, за ко-
ято знаят малко хора.

През далечната 809 г. се-
гашният град е бил малко сел-
це, чиито жители се заселили
на това място заради благоп-
риятните условия. Селцето е
било разположено в Перниш-
ката котловина, заобиколено
от три планини - Витоша, Го-
ло Бърдо и Люлин, както и
една река - р. Струма. Тога-
вашните обитатели дори и не
подозирали за съкровището,
над което са се заселили.

Перник е сред средните по
големина крепости от Ран-
ното средновековие, но за
разлика от значително по-го-
лемите от него градове кре-
пости като Средец, Охрид,

Велбъжд и много други, той
се оказва непревземаем. За-
щото нито веднъж византий-
ци не са влизали в него като
победители. Този град нико-
га не е бил подчиняван ни-
то със сила, нито с хитрост,
нито с предателство. Това се
дължи, от една страна, на
добре обмислената и стабил-
но изградената укрепителна
система, а от друга, на само-
отдадеността на пернишките
бранители. И под всичко се
извисява личността на Крак-
ра - способен организатор,
добре подготвен военачал-
ник, храбър и смел мъж в
сраженията, който има неле-
ката съдба да бъде управи-
тел на силната  крепост - град
Перник, в една смутна и нап-
регната епоха. Останките от
средновековната твърдина
стоят още на хълма и както
перничани, така и туристи от
цяла България я посещават.
Те желаят да видят и почувс-
тват силата на крепостта, да
си представят как хиляди ви-
зантийци и техният импера-
тор са били обърнати в бяг
заради духът на смелите пер-
ничани.

През 1869г. по поръчение
на османското правителство
австрийският геолог Ферди-
нанд Хохстетер извършва
проучвания във връзка с про-
ектираните строежи на желе-
зопътни линии в европейс-
ките предели на империята.

Той проучва Пернишката кот-
ловина, която описва като:
"Църковски кафяво-въглищен
басейн при западните поли
на Витоша". Това дава начо-
лото на Перник такъв, какъв-
то го познаваме.

От целия свят започват да
се стичат миньори, идващи,
за да изкопават тоновете въг-
лища. Когато тези работни-
ци дошли, за тях бил създа-
ден квартал. Още от създава-
нето си кварталчето носи име-
то "Монте Карло". Обяснени-
ето е много просто - жили-
щата са предназначени за
чуждите специалисти, които
идват на работа в мините. А
тези хора са свикнали да
"разпускат" след напрегнатия
работен ден, но тогава в Пер-
ник не е можело да се купят
дори и обикновени карти за
игра. За това французите,
италианците и белгийците си
доставят от чужбина рулетка,
откъдето идва и името на
квартала.

През 1895 г. тук светва
първата българска крушка.
Малко хора знаят, че една от
причините, поради които Со-
фия е избрана за столица, е
нашият град. Близо до Со-
фия се намира каменовъгле-
ната мина Перник, която вед-
нага след Освобождението за-
почва да доставя лесно и бър-
зо въглища за индустрията,
транспорта и отоплението. На
26 юни 1929 г. Перник е обя-

вен за град от цар Борис III.
През Втората световна

война, по време на бомбар-
дировките над България,
Перник е бил забранен за
бомбардиране заради залежи-
те на въглища, намиращи се
под града, които ще бъдат це-
нен ресурс за страната, която
победи.

Малко след войната започ-
ва строежът на Двореца на
културата,  който е завършен
за четири години. Дворецът
на културата е построен в кла-
сически стил, фасадата съз-
дава впечатление за хармо-
ния и завършеност. Сграда-
та е разположена върху раз-
гърната площ и великолепно
стои в обкръжаващия парк.
Привлича погледите със сво-
ята красота и величие. Тази
сграда, наречена "дворец", до-
ри и днес запазва своя бля-
сък и великолепие. Той е ес-
тествен център на богата и
разнообразна дейност, нас-
ледник и продължител на зна-
чителни културни традиции.
И днес, като водещ културен
институт, участва активно в
духовния живот на Перник.

В града се провежда най-
големият фестивал в Европа
- международният маскараден
кукерски фестивал "Сурва", за-
ради който участници от цял
свят идват в Перник, за да се
състезават, но и заради емо-
цията, веселбата, признани-
ето и честта, че са участвали.

Зрителите от Перник, от ця-
лата страна и гостите от чуж-
бина идват, за да споделят ма-
гията на играта, да видят и
пипнат маските, да се почув-
стват обновени, да си поже-
лаят здраве и късмет.

В България най-много ха-
ресвам моя роден град Пер-
ник. Не само защото съм от-
раснал в този град, а заради
всичко, което ме заобикаля,
когато съм в него - широките
улици и алеи, паркът, който
всяка година става все по-кра-
сив, крепостта Кракра - ве-
личествена и внушителна. Но
това, което няма да намеря в
никой друг град, са хората -
трудолюбиви, честни, откри-
ти. Това са моите близки, мо-
ите приятели. Защото какво
по-хубаво от това - да звън-
неш на добър приятел да се
разходите в парка, да гледате
филм в новото кино, а после
да пиете по едно кафе в
Caramel, под пролетното уха-
ние на липата?!

Това е моят роден град. С
напредъка на деня той ожи-
вява и хората обичат да по-
сещават музея, парка или ня-
кой ресторант. Привечер, ко-
гато слънцето залязва и идва
времето на късните часове,
Перник си остава все така
оживен. Млади хора танцу-
ват и се забавляват в диско-
теките, възрастните отиват на
театър или на концерт в Дво-
реца на културата.

Перник е град, който, ако
посетиш, ще ти се стори като
всички останали. Но ако се
заговориш с хората, ако заб-
равиш за малко останалия
свят и проблемите си, ще от-
криеш, че това е уникален
град. Град на мечти и пости-
жения. Град, който всеки тряб-
ва да посети и когато го нап-
рави, ще поиска да се върне.

Борис Симеонов
ТОДОРОВ

 СУРИЧЕ "Д-р Петър
Берон", 9 "А" клас

 Перник

Сурва - Перник

Kрепостта
на Кракра

Борис Тодоров (вляво) получава грамота
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На 30 август 2013 г. ле-
гендарната рок звезда Роджър
Уотърс изнесе вълнуващ кон-
церт пред 50-хилядна публи-
ка на Националния стадион
"В. Левски" в София. Един
ден преди това, на 29 август,
той пожела да отиде на гро-
ба на майор Томпсън в отс-
тоящото на 74 км от София
село Литаково. Поднесе ве-
нец, поклони се и по негово
желание, усамотен, 20 мину-
ти отдаде почит към паметта
на героя антифашист, офи-
цер от въоръжените сили на
Великобритания майор Том-
псън и неговите български
другари. Сегашното поколе-
ние не знае почти нищо за
този млад герой, загинал на
българска земя.

Уилям Франк Томпсън е
роден на 17 август 1920 г. в
град Даржилинг, Индия. Той
е първородният син на све-
товноизвестния историк
проф. Едуард Томпсън, ра-
ботил в Индия, и Теодосия
Томпсън - дъщеря на аме-
рикански мисионер. Има и
брат Едуард Палмър Томп-
сън - професор по история.

В изпълнение решенията
на Техеранската конференция
на съюзените държави (1943)
в помощ на въоръжената
съпротива срещу фашизма
на територията на България
са изпратени две английски
мисии. Замисълът е да дейс-
тват в два партизански от-
ряда. Първата е в състав:
ръководител майор Мостин
Дейвис - аристократ с блес-
тящ външен вид, дисципли-
ниран и самоотвержен, и
членове : капитан Гьок
(Джек), сержант Шейн и пре-
водача Монро Ник (канадец).
При големи сражения между
Първа българска окупацион-
на армия и партизаните в
района на село Църна трава
(17-28 март 1944 г.) загиват
майор Дейвис, капитан Джек
и сержант Шейн.

Втората мисия е спусна-
та през януари 1944 г. с ръ-
ководител Франк Томпсън
(тогава капитан) и членове:
сержант Сетън Уотсън и сер-
жант Кенет Алън Скот. Том-
псън слиза с парашут в Ал-
бания, а след това чрез сръб-
ските партизани отива в от-
ряда на Денчо Знеполски.
Той е преминал специални
школи и от 1 септември 1939
г. се записва доброволец в
армията, сражава се в Ли-

бия, Египет и др. Владее ня-
колко езика, поддържа ради-
овръзка с командването в
Кайро и насочва самолети с
оръжие, дрехи, обувки, хра-
ни и др. за партизаните.
След гибелта на майор Дей-
вис английската мисия
("Клариджис") е в състав:
ръководител произведения
майор Томпсън, фелдфебел
Н. Монро, Ж. К. Уокър, Р.
Г. Уотс и радиста Кенет Алън
Скот. Задачите на двете ми-
сии се сливат в една. Под-
държат връзка с Кайро за
снабдителни акции с изпол-
зване на английската авиа-
ция.

В бригадата на Д. Зне-
полски английската мисия
участва в сражения с оку-

Томпсън - вълнуващо, съ-
държателно и приковава вни-
манието на хората. Той е ви-
сокообразован, обещаващ
поет, нравствен, дисципли-
ниран. В резултат на връз-
ките му с Кайро в района
на Осоговска планина анг-
личаните спуснали със се-
дем самолета оръжие, боеп-
рипаси, храни, дрехи, обув-
ки и пари. В своята дейност
майор Томпсън успешно и
многократно си служел със
своята топографска карта и
компас за определяне коор-
динатите на местонахожде-
нието.

Партизанското форми-
рование предприело труден
поход за снабдяване с оръ-
жие на врачанските парти-

ко сражение. Загиват 13 ду-
ши, 44 са пленени - някои
ранени, инквизирани и уби-
ти при "опит за бягство". На
30 юни 1944 г. в горичка са
заловени майор Томпсън и
радистът Скот. Изтезавани
и унижавани, те стават сви-
детели на жестоките изтеза-
ния на ранената в главата
Йорданка Чанкова. От два-
мата англичани са взети ан-
глийски лири, лични вещи,
радиостанция и др. принад-
лежности.

Радистът Кенет Скот е
взет от българското военно
разузнаване и е закаран във
вила на изселени евреи в кв.
Павлово, край София. Успя-
ва да заблуди с шифъра на
радиостанцията. След три ме-
сеца - на 9 септември, е ос-
вободен, веднага отива в Тур-
ция и там написал спомени
за случилите се събития.

Майор Томпсън е дока-
ран в община Литаково с
офицерска униформа, с вър-
зани ръце и е разпитван. Го-
ворел е на български език и
е искал да се държат с него
в ареста като с пленен офи-
цер, тъй като България и
Англия са в режим на вой-
на. Изправен до стената, е
строен и висок мъж с висок
дух. Пушел с лула. Разпит-
ващият го капитан не се съ-
образявал с правата на пле-
нения офицер, произтичащи
от Хагските конференции и
гарантиращи живота му. Не
му дават възможност да се
обърне за съдействие към
Червения кръст.

След една седмица разпи-
ти, изтезания и обиди анг-
лийският офицер е разстре-
лян лично от разследващия
капитан Янко Стоянов, за-
едно с още 12 партизани. На
12 ноември 1944 г. тленните
останки на всички избити
партизани са положени в
некропол над село Литаково.

От семейството на майор
Томпсън идват в България
майката Теодосия и брат му
проф. Едуард Томпсън на 5

юли 1947 г. след двукратна
кореспонденция с министър-
председателя Г. Димитров.
Донасят шепа пръст от род-
ната Великобритания за гро-
ба на своя близък човек. Те
се придружават от ген. Окс-
ли - шеф на Британската во-
енна мисия в България, г-н
Бенет от Британското поли-
тическо представителство,
Денчо Знеполски, Благой
Иванов и др. Английските
ръководители са искали да
се докаже ликвидирането на
капитана убиец на Томпсън
според изискванията на при-
мирието между Царство
България и Великобритания
от 18 октомври 1944 г. След
поклонението в Литаково
братът на майор Томпсън -
проф. Едуард Томпсън, ос-
танал да работи три дена с
бригадирите на строящата се
жп линия Перник-Волуяк.
Завръщайки се в Англия,
той написал труда "Отвън
границата", в който отразя-
ва окупацията на Югосла-
вия и антифашистката бор-
ба в този район, където во-
юва и загива брат му.

С разстрела на майор
Томпсън се прекъсва една
младежка съдба, устремена
към научна дейност, хума-
низъм и обещаващ поет.
Същевременно, българските
власти пренебрегнаха важ-
ни международни правила за
правата на военнослужещи-
те, когато попаднат в плен.

На гроба на майор Томп-
сън е рецитиран пред мно-
жеството поклонници негов
стих:

Над гроба ни недейте
плака тъжно,

А радвайте се,
радвайте се с нас.

Най-много от живота
ние искахме,

Но най-готови бяхме
в жертвен час!

Доц. д.ф.н.
Гено МАТЕЕВ,

Севлиево

Световноизвестният музикант Роджър Уотърс се покланя
на гроба на британския офицер през лятото на 2013 година

пационните войски в райо-
на на Ново село, Сливни-
ца, Трън, Осоговска плани-
на и др. Връх на неговия
героизъм е оставането за-
едно с Гочо Гопин в скри-
валище-тунел в снежна
преспа две денонощия в бло-
када на окупационни вой-
ници, като спасяват не са-
мо своя живот, но и необ-
ходимата радиостанция. Там
стават свидетели на садис-
тичната сеч от озверели оку-
патори. С окопни инстру-
менти разсичат телата на
младежите партизани Асен
Агаин от село Драгун, Ра-
домирско, и Илия Зашев от
Трънско Краище.

След боя под връх Тумба
мисията начело с майор Том-
псън се присъединява към
Втора бригада, наброяваща
250 партизани. Участва в ак-
ции, като например на ми-
тинг в село Дълги дол, след
слова на Владо Тричков и Го-
чо Гопин от името на анг-
лийските съюзници говори

зани. Връзката не се осъ-
ществява поради трудности.
Тогава бригадата предприе-
ма рискован поход към Сред-
ногорието. Към Арабаконаш-
кия проход и в района на
село Елешница се натъкват
на войска и жандармерия.
При боя се разпръскват на
групи. Томпсън е в близка
връзка с Владо Тричков, Йор-
данка Чанкова, Начо Ива-
нов, Гочо Гопин, Валентин
Андреев, Бонка Ешкенази и
др. При Батулия поради пре-
дателство са загинали 13
бойци. Загиват и Н. Мон-
ро, Ж. К. Уокър и Р. Г. Уотс.
При село Ребърково се ре-
жат мъртви партизански гла-
ви и става гавра с трупове.

Двама братя, на които
Владо Тричков и Благой
Иванов дали пари да купят
храна от Своге, отишли и
предали партизанската бри-
гада на прокурора. Единият
от братята завежда жандар-
мерията на около 150 м от
партизаните. Започва жесто-
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Националният музей "Зе-
мята и хората" - София е дър-
жавен културен институт с на-
ционално значение. Извърш-
ва общонационални функции
по издирване, придобиване,
изучаване, опазване и предс-
тавяне на минералите и ми-
нералните ресурси, като важ-
на част от националното при-
родно наследство. Участва в
провеждането на държавната
политика по изучаване и
опазване на културното нас-
ледство, съвместно с компе-
тентните държавни и общин-
ски органи. Осъществява ме-
тодическа и друга помощ на
музеите от националната му-
зейна мрежа.

Сградата на Националния
музей "Земята и хората" е
построена в края на ХІХ век,
като най-голямата постройка
от тогавашната военна рабо-
тилница (Софийски артиле-
рийски арсенал). Една от пър-
вите сгради с цялостна желе-
зобетонна конструкция. Обя-
вена е за недвижима култур-
на ценност. През 1986 г. е пре-
доставена безвъзмездно за из-
граждане на музей "Земята и
хората". Сградата е реставри-
рана и адаптирана по проект
на арх. Христо Ганчев. Ин-
териорът, музейният реквизит
и начинът на експониране са
разработени от проф. Иван
Радев, а монументалната жи-

Ìóçåÿò "Çåìÿòà è õîðàòà"
å õðàì íà äàðèòåëñòâîòî
Той е открит за посетители на 19 юни 1987 г. и
32 години е основна институция в изучаването,
опазването и публичното представяне на
уникални минерални ресурси

вопис е дело на проф. Тео-
фан Сокеров.

Музеят е храм на дарител-
ството, сътворение на щед-
ростта и родолюбието. Съз-
даден е изцяло с дарения на
български и чуждестранни
физически и юридически ли-
ца. Цялостната реализация на
музея, включително реставра-
цията и адаптацията на сгра-

дата, е осъществена с парич-
ни средства на Националния
дарителски фонд "13 века Бъл-
гария". Към декември 2016 г.
общо 77 % от образците в ос-
новния фонд на музея са би-
ли придобити чрез дарения от
над 930 български и чуждест-
ранни дарители.

С най-голяма научна и
културна стойност е дарената
от Илия Делев през 1985 г.
колекция "Гигантски криста-
ли от Бразилия".

Музеят притежава богати
и отлично комплектувани
фондове. Към януари 2016 г.
има над 37 000 музейни еди-
ници, разпределени в седем
раздела:

"Гигантски кристали" - ед-
на от двете големи колекции
в света;
” "Минерали на Земята"

- най-богатата систематична
колекция на Балканите,
включваща над 7600 образе-
ца с 1591 минерални вида от
111 държави;
” "Минерални ресурси на

Земята" - образци от различ-
ни генетични и промишлени
типове минерални суровини
от над 106 страни;
” "Минерали на Бълга-

рия" - най-пълната колекция
от български минерали (302
минерални вида), представе-
ни в 4191 минерални образе-
ца от около 965 български на-

ходища и рудопроявления.
” "Минерални ресурси на

България" - съхраняваща над
3260 образеца от 450 мине-
рални находища и проявле-
ния;
” "Нови материали" - ко-

лекция без световен аналог в
музейната практика с 2597
образеца; от първите оръдия
на труда до материали, полу-

чени по най-новите техноло-
гични разработки и нанотех-
нологии;
” Колекция Скъпоценни

камъни - най-богатата колек-
ция от този вид в региона,
състояща се от над 3000 об-
разеца.

Музеят провежда широка
учебно-образователна дей-
ност, използвайки разнооб-
разни форми като: "Детски
кът"; "Интерактивен кът";
"Кабинет по геология"; "Шко-
ла по геология"; "Ваканцион-
ни игри", "Лятна школа по
минералогия и геология".
През музея преминават го-
дишно над 16 000 деца.

Екипът на НМ "Земята и
хората" организира 8 между-
народни симпозиума на тема
"Минерално разнообразие -

изследване и съхранение" Бя-
ха разработени редица теоре-
тически и практически въп-
роси на опазването на тази
част от световното природно
наследство.

Националният музей "Зе-
мята и хората" ежегодно ор-
ганизира няколко големи на-
ционални чествания, като 22
април - Международния ден

на "Майката Земя" с основна
проява конкурса "Музиката и
Земята". На 22 март отбеляз-
ва Световния ден на водата,
на 6 август - Деня на мило-
сърдието, на 5 декември -
Световния ден на почвите.
Конкурсът "Музиката и Земя-
та", който привлича всяка го-
дина млади инструменталис-
ти и композитори от цял свят,
тази година имаше своето 27-
о издание. Конкурсът беше
високо оценен и от ЮНЕС-
КО.

До сега музеят е осъщест-
вил 45 изложби в 37 града в
България и два в чужбина: в
Природонаучен музей, Ско-
пие, Република Македония и
в Природонаучен музей "Хер-
ман Ото", Мишколц, Унгария.

Музеят е домакин на мно-

гарски и чуждестранни учени,
интелектуалци, колекционери
и 65 институции и фирми
чрез Националния дарителс-
ки фонд "13 Века България".
Броят на дарителите на му-
зея към 2015 година нараст-
ва на 688 частни лица и над
233 институции и фирми.

През 1985 г. Илия Делев,
единственият търсач и колек-
ционер на гигантски криста-
ли в света, подарява 53 ги-
гантски кварцови кристала на
ДОО "Фонд 13 века Бълга-
рия" с условието: "тази уни-
кална колекция да бъде зави-
наги неделима и експонира-
на в моята родина на подхо-
дящо място, отговарящо на
нейната научна и културна
стойност".

Комитетът за култура (Ми-
нистерство на културата) на-
чело с Георги Йорданов пола-
га усилия за спасяването на
предвидените за разрушение
сгради на военния Арсенал в
София и превръщането им в
музей, който да приюти даре-
нието на Илия Делев.

Към гигантските кристали
на Илия Делев се добавят
бързо даренията на десетки
български учени, колекционе-
ри, интелектуалци, миннодо-
бивни предприятия и орга-
низации. В музея "Земята и
хората" постъпват колекция-
та от редки минерали на доц.
Михаил Малеев; научните ко-
лекции на проф. Богдан Бог-
данов, Леонид Ратиев, проф.
Ангел Кунов, проф. Иван На-
чев и други; колекцията от
хромитови руди от наши и
чужди находища на проф.
Мария Желязкова; колекци-
ите от български и чужди ми-
нерали на Александър Диков,
Никола Зидаров, Димитър
Ноков, Антон Иванов, Дими-
тър Сокеров; сбирката от мо-
нокристали от Института по
минералогия и кристалогра-
фия - БАН; дарения от бив-
шите ДФ "Горубсо", ДФ "Кре-
миковци" и други фирми.

От "Уикипедия"

жество различни художестве-
ни изложби и вечери на кла-
сическата музика. Утвърдени
събития в годишната му прог-
рама са и киноложките и фе-
линоложки изложби, фотокон-
курси, спелеоложки сбирки.
Само броят на организира-
ните концерти за периода от
неговото основаване надви-
шава 1000.

Музеят разполага с биб-
лиотека, научни лаборатории,
експозиционна, заседателна и
видео зала.

 Националният музей "Зе-
мята и хора" е създаден през
1986 година благодарение на
щедрите дарения на 90 бъл-

Илия Делев
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Китайският културен
център отново ще отвори
врати за любителите на
източните изкуства. Спек-
такъл от съвременни танци
и изложба "Красотата на
Изтока" слагат началото на
Дните на китайската
култура и туризъм (акцент
провинция Джъдзян),
които ще се състоят от 24
юни до 6 юли.

В продължение на две
седмици  столичани и
гостите им ще могат да
се запознаят с традици-
онното и съвременно
китайско изкуство и
култура, и по-специално -
с част от забележител-
ностите на провинция
Джъдзян.

 На 24 юни (понедел-
ник), от 16.00 ч. в сграда-
та на Китайския културен
център ще бъде дадено
началото на Дните,
посветени на китайската
култура, с официалното
откриване на изложба
под мотото "Красотата на
Изтока". Посетителите ще
могат да се насладят на
творби от Музея на

провинция Джъдзян.
Изложбата разкрива
хилядолетната история и
необятната дълбочина на
китайската култура, като
представя експонати от
културата Лянджу от
зората на цивилизацията;
китайската цитра цин,
изобразителното изкуст-
во и калиграфията, реп-
лики на културни релик-

ви, произведения от
коприна, порцелан и
керамика, които отразя-
ват изтънчения живот на
юг от р. Яндзъ.

 На  24 юни  от 19.00
ч. в театралната зала
"Азарян" (НДК) ще бъде
представен спектакъл на
най-известния танцов
състав за съвременни
танци от Театъра за
песни и танци на провин-
ция Джъдзян под надс-
лов  Life�Dance Soul -
"Живот с душата на
танца". Прочутите не
само в Китай, но и по
цял свят танцьори ще
покажат пред публиката,
чрез танците си, няколко
теми: "Животът е чудо",

"Да живееш собствения
си живот", "Девойки
берат чай", "Нощен танц",
"Танц, чрез който да
почувствате времето",
"Ние сме пазители на
свободата", "Линията на
природата" и други  нови
и модерни танци.

"Фотоизложба на
туристическите забеле-
жителности на провинция

Джъдзян" ще бъде подре-
дена във фоайето на
Театър "Азарян" (НДК), по
същото време. Така
посетителите ще могат да
се запознаят и с най-
привлекателните места
за туризъм в китайската
провинция.

По време на Дните на
китайската култура, в
периода от 23 юни до 2
юли  ще бъдат организи-
рани и два курса: по
китайско бойно изкуство
"Бадзицюен" и въвеждащ
курс по китайско изобра-
зително изкуство и
калиграфия. Курсовете
ще се проведат в сграда-
та на Китайския културен
център в София  (бул. "Г.

С. Раковски" 77) и ще
бъдат водени от китайски
лектори.

По време на Дните на
китайската култура и
туризъм 2019 ще бъде
представена провинция
Джъдзян, разположена
по дължината на югоиз-
точното крайбрежие на
Китай. Провинцията,
известна като "Земята на
рибата и ориза", заема
площ от 105 500 кв. км и
има население от 57,37
милиона души, произвеж-
да годишен БВП от 5,6198
милиарда юана. Освен
тях, като важен икономи-
чески район на Китай,
Джъдзян произвежда
чай, коприна, цитруси,

бамбук, рибни и морски
продукти. Административ-
ният център на провин-
ция Джъдзян е гр. Хан-
джоу. Това е един от най-
красивите и посещавани
китайски градове, извес-
тен с изключителната си
природа и архитектура.
Градът се нарича още
"Венеция на Изтока",
заради повече от 130-те
реки, от които е проря-
зан. Ханджоу е една от
осемте древни столици
на Китай и заема първо
място в националния
списък на културно-
историческите центрове
на страната.  Слави се и
с красотата на природа-
та край езерото Сиху.
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Наградата "Люмиер" за
2019 г. ще бъде връчена
на американския режи-
сьор Франсис Форд Ко-
пола в рамките на 11-ия
фестивал "Люмиер" от 12
до 20 октомври в Лион,
Франция."Франсис Форд
Копола често е заявявал,
че не желае повече отли-
чия, но този път се съгла-
си да получи наградата",
поясни директорът на
фестивала Тиери Фремо.

Копола е на 80 годи-
ни, режисьор на трилоги-
ята "Кръстникът", четирик-
ратен носител на "Оскар"
и двоен на "Златна пал-
ма" в Кан. Той поема ща-
фетата от актрисата
Джейн Фонда, която ми-
налата година получи наг-
рада "Люмиер". Отличие-
то се връчва на известни
личности в света на сед-
мото изкуство за цялост-
ната им кариера. Ще бъ-
дат почетени френските
актьори Даниел Отьой и
Марина Влади, южноко-
рейският режисьор Бон
Джун-хо и британският
режисьор Кен Лоуч. ç

Ôðàíñèñ Ôîðä
Êîïîëà ùå ïîëó÷è
íàãðàäàòà
„Ëþìèåð“

�

Продадоха първата
рисунка на Гоген
за 80 хиляди евро
Първата творба от
ръката на френския
художник Пол Гоген е
продадена на търг
за 80 хиляди евро.
Както е установило
изследването, рисунката
е от 1865 г., когато
художникът е бил само
на 17 години. На
платното е изобразена
хижа "Ерленбах им
Зиментал" в района на
Берн, Швейцария.

Йенс Харцер получи
диамантен пръстен
„Ифланд“
Йенс Харцер бе почетен
като най-добрия немс-
коезичен актьор във
Виена, като получи
инкрустиран с диаманти
пръстен "Ифланд" -
загадъчно отличие с
неизвестен произход,
което се предава след
смъртта на всеки
носител. Решението е
съобразено с волята на
предишния му носител
Бруно Ганц. Швейцарс-
кият актьор, известен с
ролята на Адолф Хитлер
във филма "Крахът на
Третия райх", почина
през февруари на
77 години.

Íàêðàòêî
Изложбата "Отражения"

събира живописни творби
на художничката, която е
носител на Златен медал
за рисунка на Фондация
"Агаци", Италия. Минчева е
ученичка на акад. Светлин
Русев в Националната ху-
дожествена академия.

Автор на над 35 самос-
тоятелни изложби у нас и
в чужбина. Тя е професор
по рисуване в НХА. Изна-
сяла е лекции в Париж,
Мексико сити, Барселона,
Милано, Сиан, Ханджоу.

В изложбата са включе-
ни картини, рисувани през
последните месеци. Тема-
та за отраженията, тяхна-
та реалност или нереал-
ност, фигурира във всяко
едно от платната. Пейза-

Ретроспективната излож-
ба в СГХГ стартира днес и
продължава до 14 юли. След
26 години от последната из-
ложба на Райко Алексиев е
време да си припомним за
него. Роден е през 1893 г. в
Солун в семейство на учите-
ли от Панагюрище. Семейст-
вото се мести от град на град
до установяването им във
Враца, където той рисува
първите си карикатури и за-
вършва гимназиално образо-
вание. Завършва литература
в Софийския университет и
посещава Рисувалното учи-
лище. Едва осемнадесетгоди-
шен става сътрудник на ху-
мористичното списание "Ба-
рабан", а следващата годи-
на е редактор и основен ка-

Ãàëåðèÿ „ÀÑÒÐÈ“ ïðåäñòàâÿ âåðíèñàæ íà Äåñèñëàâà Ìèí÷åâà íà 20 þíè

Вълнуваща среща с
един от родите таланти,
получили най-голямо
признание в света, очак-
ва софийската публика на
20 юни. Яна Дешкова -
концертмайстор наСим-
фоничния оркестър в
Олбор, Дания, излиза на
сцената на зала "Бълга-
рия" под диригентската
палка на маестро Найден
Тодоров, за да представи
едно от най-любимите си
произведения - Концерта
за цигулка и оркестър на
Корнголд. В програмата
са включени още "Танц на
Кашчей Безсмъртни" от
Стравински и Десета
симфония на Шостакович.

Цигуларката Яна
Дешкова заема достойно
място в престижния
списък на българските
концертмайстори в света.
Младата дама печели
специалната награда на
Националния конкурс
"Светослав Обретенов"
едва на 6 години. Ученич-
ката на голямата педа-
гожка Благородна Танева

Ñîôèéñêàòà ãðàäñêà õóäîæåñòâåíà ãàëåðèÿ
ñ ðåòðîñïåêòèâà íà Ðàéêî Àëåêñèåâ

Áúëãàðêà - êîíöåðòìàéñòîð â
Äàíèÿ, ñâèðè â çàëà „Áúëãàðèÿ"

е черпила опит и вдъхно-
вение и от майсторските
класове с Пинкас Цукер-
ман, Минчо Минчев и
Ифра Нийман, при когото
е учила в консерватория-
та "Гилдхол" в Лондон в
периода 1996-2000 г. През
1997 г. Яна печели първа-
та награда на междуна-
родния цигулков конкурс

"Родолфо Липицер", както
и специалната награда
"Липицер". Следват мно-
жество концерти в Ита-
лия, Германия, Англия. От
2004 г. Яна Дешкова е
първи концертмайстор на
симфоничния оркестър
на Олбор, Дания, както и
гост-концертмайстор на
оркестрите в Орхус,

жът, отразен във водната
повърхност, балерините и
изящните женски образи
пред огледалото са зага-
дъчни и многопластови.
Често отражението съдър-
жа повече истинност от
действителния обект. Пре-
дизвиква въпроси и дава
отговори.

Майстор на рисунката,
фин колорист с естетика от
най-висока проба, Десис-
лава Минчева е сред най-
значимите имена на съвре-
менната българска живо-
пис и изложбите й са съ-
битие за всеки, докоснал
се до нейното изкуство и
принос в културното нас-
ледство на България. Из-
ложбата може да се види
до 14 юли. ç

рикатурист в хумористично-
то списание "Людокос".

През 1914 г. мери силите
си с бащата на българската
карикатура Александър Бо-
жинов в сп. "Смях", изготвя
Карикатурната седмица в из-
ключително популярното
илюстровано списание "Аз
знам всичко", прави първа-
та си самостоятелна излож-
ба във Враца. В годините на
Първата световна война, с
острите си карикатури във
водещите списания "Бълга-
ран" и "Барабан", Райко Алек-
сиев вече е задминал доа-
йена Александър Божинов.
Издава сборниците "Душес-
пасителна книжица" и "Щу-
рец".

Пребивава в Германия,

пътува в Италия - период, за
който почти нищо не знаем.
През 1925 г. режисира и иг-
рае главната роля в коме-
дийния филм "Коварната
принцеса Турандот", иниции-
ра документалната лента
"България в картини", илюст-
рира и е съставител заедно

Дания, и Трондхайм,
Норвегия.

"Най-голямо удоволст-
вие ми доставя музика,
създадена заедно с парт-
ньори на сцената, особе-
но когато са верните
хора. Има нещо много
специално в това да
музицираш заедно с
някого" - казва Яна.

с Димитър Подвързачов и
Марин Влайков на читанки
за I, II и III отделение. Във
вестник "Зора" се раждат не-
говите герои Гуньо Гъсков и
отец Тарапонти, там е и пър-
вата публикация на "Хумо-
ристична история на българ-
ския народ". ç

ßíà Äåøêîâà
ïðåäñòàâÿ
Êîíöåðò
çà öèãóëêà
íà Êîðíãîëä
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На 93-годишна възраст
в Москва почина легендар-
ният руски ветеран от спе-
циалните служби армейски
генерал Филип Денисович
Бобков. Ветеран от Вели-
ката отечествена война, ра-
ботил в органите на Коми-
тета за държавна сигурност
на Съветския съюз в тече-
ние на 47 години, най-дъл-
гогодишният ръководител
на Пето управление на КГБ
- "Борба с идеологическа-
та диверсия", с принос за
превенцията на тероризма
и национализмите в бив-
шия Съветски съюз, замес-
тник и първи заместник-
председател на КГБ на
СССР, избиран за народен
депутат на Русия.

Филип Денисович Боб-
ков е роден на 1 декември
1925 г. в село Червона Ка-
менка, Кировградска об-
ласт на Украинската ССР
в семейството на земемер,
загубил майка си рано, той
израства в Донбас, еваку-
иран след началото на Оте-
чествената война в Кеме-
ровска област, където за-
почва трудовия си път на
строител едва на 15 годи-
ни. Година по-късно заед-
но с баща си стават доб-
роволци на фронта. Участ-
вал в сложни зимни боеве
в рамките на Смоленската
настъпателна операция, ра-
нен е два пъти, вторият от
които тежко - с над 40 ос-
колки от граната. След
осеммесечно лечение в
болница, Филип Бобков от-
ново отива на фронта, за
да участва в освобождава-
нето на Прибалтика от фа-
шизма. Носител е на висо-
ки бойни награди - орден
"Слава", два ордена "За
доблест", като боец от Чер-
вената армия на 19 години
е приет за член на Кому-
нистическата партия на Съ-
ветския съюз.

Завършва курсовете
"Смерш" (Смърт на шпиони-
те) и  Школа за контрара-
зузнаване в Ленинград през
1946 г. като отличник и е
разпределен на работа в
Москва - в централния апа-
рат на държавната сигур-
ност на СССР. По линия на
контраразузнаването рабо-
ти като оперативен работ-
ник и ръководител, в нача-
лото на 50-те години завър-
шва и Висша партийна шко-
ла на КПСС. Заема посто-
вете на началник отдел и
зам.-началник във Второ
главно управление на КГБ,
първия си генералски чин
получава на 39 години през
1965 г. Сред акциите, които
е ръководил през 50-те и 60-
те години, са свързаните с
разкриването на корупция
в сферата на външната тър-
говия със западни държа-
ви, както и контролирано-
то изпускане на информа-

Òîé áå åäèí îò ðúêîâîäèòåëèòå íà ÊÃÁ, óâàæàâàí ñðåä
ïðîôåñèîíàëíàòà îáùíîñò â Ðóñèÿ, â Áúëãàðèÿ è ïî ñâåòà

Ïî÷èíà ëåãåíäàðíèÿò êîíòðà-
ðàçóçíàâà÷  Ôèëèï Áîáêîâ

ция към западни медии, за
убеждаването на САЩ и Ев-
ропа, че преразглеждането
на граници в контекста на
Берлинската криза ще е па-
губно за мира на континен-
та. Също така той е архи-
тект на първите мащабни
пропагандни и информаци-
онни кампании, целящи оп-

ровержение на антикому-
нистическата пропаганда и
подривни слухове в съвет-
ското общество. Сред най-
блестящо изпълнените ме-
дийни кампании са тези по
информационното осигуря-
ване на нормализацията на
отношенията между Запад-
на и Източна Германия,
между ФРГ и Полша.

След 1967 г. Бобков е
сред най-близкия кръг от
сътрудници на дългогодиш-
ния председател на КГБ, а
по-късно и съветски лидер
Юрий Андропов. Историци-
те считат този период за
върхов в съветските орга-
ни за сигурност, които се
утвърждават като най-ефек-
тивните в света. Именно в
този период ген. Бобков ог-
лавява идеологическото
контраразузнаване. Про-
тивно на антикомунистичес-
кото клише, че оглавявано-
то от Бобков Пето управле-
ние и КГБ като цяло са има-
ли като единствена задача
- разправата с дисидентс-

ки движения (по това вре-
ме те са малобройни и сла-
би), сред задачите на Пето
управление (както и съот-
ветно на аналозите му в Из-
точна Европа, сред които
Шесто управление на бъл-
гарската ДС) са борбата с
корупцията по високите ета-
жи на властта, превенция-

та на национализми и меж-
дуетнически конфликти, на
тероризма. Лично Филип
Бобков е ръководил създа-
ването на експертни доку-
менти и на планове за прак-
тически действия, свърза-
ни с армено-азербайджан-
ския грузино-абхазкия кон-
фликтис, с положението на

немците в Поволжието, на
отношенията мюсюлмани-
християни, както към евре-
ите в СССР - и това много
преди тези конфликтни точ-
ки да станат горещи и акту-
ални. Ген. Бобков ръководи
разследването на серия от
взривове в московското
метро, оказали се дело на
арменски националисти,
разследва и убийството на
премиер-министъра на Кир-
гизката ССР, при което при-
лага най-съвременните ви-
соки технологии за разкри-
ване на престъпления.

И също противно на ми-
товете за тайнствеността и
враждебността на висшите
офицери от съветските спец-
служби, ген. Бобков е редо-
вен лектор на конференции
и научни дискусии в Акаде-
мията на науките на СССР,
във Всесъюзното дружест-
во "Знание", на сбирки на
главни редактори на съюз-
ни, републикански и облас-
тни медии, в Московския
университет и в Московския
държавен институт за меж-
дународни отношения.

През 1983 г. е назначен
за зам.-председател, а през
1985 г. до разпада на СССР
в края на 1991 г. е първи
заместник-шеф на КГБ. От
1972 г. е генерал-лейтенант,
от 1984 г. е генерал-полков-
ник, а от 1987 г. - армейски
генерал на СССР. Член на
Централния комитет на
КПСС в периода 1986-1990
г. Носител на три ордена "Ле-
нин", орден "Октомврийска
революция", на ордени и ме-
дали от държавите - членки
на Варшавския договор. Ра-
ботил при общо 12 ръково-
дители на съветските служ-
би, известен с удивителна-
та си трудоспособност - ра-
ботен ден от 14-15 часа.

Генерал Бобков е сред
тези, които се противопос-
тавят на разпада на СССР,
на разрухата и обругаване-
то на идеалите на поколе-
ния честни комунисти, на
труда на милиони честни
граждани на Русия и други-
те народи на СССР. В сво-
ите мемоари (само в Русия

те са със 100 000 тираж) той
е сред най-изявените бор-
ци за историческата исти-
на и за прецизност в оцен-
ките, давани на съветските
спецслужби, с жар защита-
ва професионализма, опи-
та и постиженията на свои-
те колеги срещу лъжите на
"свои" и чужди. Книгата му
"КГБ и властта" има и две
успешни издания в Бълга-
рия, където е приета добре
от професионалистите в
системата за сигурност и от
широката публика.

След промените от 1992
г. Филип Бобков е автор на
книги и статии, заема пос-
та на генерален инспектор
на руската армия (почетен
статут на носителите на
най-висши военни звания),
като ръководител на Ана-
литичния център на група-
та  "МОСТ" ген. Бобков ста-
ва и един от водещите ли-
дери в сектора на корпо-
ративния анализ и корпо-
ративната сигурност не са-
мо в Русия, но и в между-
народен мащаб.

В последните години на
живота си ген. Бобков е ак-
тивен член на Донецкото
землячество в Москва, ре-
довен гост на трибуната на
военните паради в чест на
Деня на великата победа 9
май, отдава се на своята
голяма любов към книгите
и театъра. Той поддържаше
приятелски отношения с
Мая Плисецкая и Родион
Шчедрин, с Елена Бистриц-
кая и Сергей Бондарчук, с
Булат Окуджава и Влади-
мир Висоцки.

Със смъртта му си оти-
ва и една епоха в история-
та на световната професи-
онална общност на служ-
бите за сигурност - хора,
които, макар и на различ-
ни страни на геополитичес-
ката барикада, умееха да
пазят уважение към профе-
сионализма и патриотизма
на другия. Генерал Бобков
е последният от ветерани-
те на най-славните време-
на на руските и съветски
спецслужби, но животът и
делото му ще се помнят -
и в Отечеството и сред не-
говите многобройни бъл-
гарски приятели и колеги.

Филип Денисович беше
читател и автор на нашите
издания "Земя" и "Росия
днес-Россия сегодня".

Поклон пред паметта му!

ЗЕМЯ

Генерал Филип Бобков на посещение в редакцията на вестник
ЗЕМЯ, 1999 г. На снимката дружески разговор с проф. Димитър
Иванов - председател на редакционния съвет на вестник ЗЕМЯ и

вестник "Русия днес"

С президента на Русия Владимир Путин, 9 май 2015 г.
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Петимата претенденти
за лидер на Консерватив-
ната партия и премиер на
Великобритания атакуваха
шестия си съперник и
фаворит в надпреварата -
бившия кмет на Лондон и
бивш външен министър
Борис Джонсън, че не се
е явил на телевизионните
дебати в неделя вечерта,
за да избегне да отговаря
на въпроси, предаде АП.

"Къде е Борис?", попита
външният министър Дже-
реми Хънт, на когото,
наред с другите четирима
претенденти, бяха зададе-
ни въпроси как ще изпъл-
нят основното им обеща-
ние: деблокиране на
Брекзит и извеждане на
Великобритания от Евро-
пейския съюз.

На сцената в студиото
на телевизия Чанъл 4 бе
оставена празна катедра
за Джонсън. Петимата
участници в дебатите
изтъкнаха, че притежават
качество, липсващо според
мнозина на отсъстващия
претендент: че са достойни
за доверие. "Аз съм канди-
датът, към когото е най-
голямо доверието, че ще
ни изведе от ЕС до края
на октомври", заяви бивши-

Äæîíñúí îáåùàâà äà ñëîæè êðàé íà
"äèãèòàëíîòî ðàçäåëåíèå" äî 2025 ã.

"Êúäå å Áîðèñ?", ïîïèòà âúíøíèÿò ìèíèñòúð
Äæåðåìè Õúíò íà òåëåâèçèîííè äåáàòè

Öèïðàñ çàïëàøè Òóðöèÿ ñúñ ñàíêöèè îò ÅÑ
çà ñîíäàæè â èêîíîìè÷åñêàòà çîíà íà Êèïúð

Гръцкият премиер Алек-
сис Ципрас предупреди
Турция, че я очакват пос-
ледствия, които могат да
стигнат и до санкции от
ЕС, ако се потвърди, че
тя е започнала сондажи
за газ в изключителната
морска икономическа зо-
на на Република Кипър,
предаде ТАСС.

Премиерът каза това
пред журналисти след те-
лефонен разговор с пре-
зидента на Кипър Никос

Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров се срещна в
Москва с южнокорейската външна министърка Кан Кьон-уа. Предвиде-
но бе сред темите на разговорите да бъде нова съвместна инициатива
на Русия и Китай за уреждане на ситуацията на Корейския полуостров
въз основа на пътната карта от 2017 г., която предвижда замразяване
на ракетно-ядрената дейност на КНДР, срещу което Южна Корея и

САЩ да стеснят мащаба на военните си учения.

Снимки Пресфото БТА

Датският бизнесмен Клаус Руе Мадсен стана първият чужденец,
избран за кмет на голям германски град. Мадсен, който се
кандидатира като независим кандидат, спечели 57 на сто от

гласовете на проведения в неделя балотаж в Рощок. Щефен Бокхан
от партия Левите получи 43 на сто от гласовете.46-годишният
Мадсен е роден в Копенхаген и живее в Германия от 1992 г.

то и двете страни сме
членки. Договорихме се в
най-близко време да прис-
тъпим към подготовка на
почвата за това, срещата
на върха на ЕС следваща-
та седмица да приеме
правилни решения, включ-
ващи дори приемане на
санкции срещу Турция, ако
бъде потвърдено, че е нап-
равила сондиране в изк-
лючителната икономичес-
ка зона на Кипър", каза
Ципрас. ç

Ðóñèÿ, ÑÀÙ è Èçðàåë ùå ðàçãîâàðÿò
â Åðóñàëèì çà Ñèðèÿ è Áëèçêèÿ èçòîê

Договорена е тристран-
на среща на топ експерти
по сигурността на Русия,
САЩ и Израел, която ще се
състои до края на този ме-
сец в Ерусалим, съобщи в
интервю зам.-секретарят на
руския съвет за сигурност
Александър Венедиктов, ци-
тиран от ТАСС.

В безпрецедентната сре-
ща ще участват секретарят
на руския съвет за сигур-
ност Николай Патрушев, по-
мощникът на президента на
САЩ по националната си-
гурност Джон Болтън и
председателят на съвета за

национална сигурност на
Израел Меир Бен Шабат.

Според Венедиктов рус-
ката страна разчита в тази
среща на практически ре-
зултати по стабилизация на
обстановката в Сирия и в
целия Близък изток. "Тряб-
ва да отдадем дължимото
на американските партньо-
ри, че след като продължи-
телно време диалог не се
получаваше, те проявиха
достатъчно политическа во-
ля, и сега сме готови за сре-
ща на секретарите на съ-
ветите за сигурност)", отбе-
ляза руският представител.

Прессекретарят на рус-
кия съвет за сигурност Ев-
гений Аношин уточни, че
централна тема на прегово-
рите на срещата може да
стане близкоизточната
проблематика. На свой ред
специалният представител
на САЩ за Сирия Джеймс
Джефри, който говори на
семинар в Института за
Близкия изток във Вашинг-
тон, каза, че Русия, САЩ и
Израел не са постигали ни-
какви предварителни дого-
ворености в навечерието на
предстоящите консултации
в Ерусалим. ç

Кандидатът за лидер на Консервативната партия Борис Джонсън говори пред журналисти пред дома си
вчера, след като петимата му съперници го обвиниха, че с неучастието в телевизионните дебати с тях в

неделя вечерта, се опитва да избяга от основните въпроси за бъдещето на партията и Брекзита

Анастасиадис и последва-
лото извънредно заседа-
ние на правителствения
съвет по външни работи и
отбрана на Гърция. Изяв-
лението на премиера бе
предавано по гръцката те-
левизия ЕРТ.

"Имах възможност да
поговоря с президента на
Кипър Никос Анастасиа-
дис, за да определим за-
едно стъпките на Гърция
и Кипър на дипломатичес-
ко равнище в ЕС, на кой-

ят министър за Брекзит
Доминик Рааб. Хънт каза,
че консерваторите трябва
да изберат "премиер, на
когото семействата из
цялата страна могат да
поверят бъдещето си".

Джонсън е безспорен
засега фаворит след
първото гласуване на
депутатите консерватори
преди повече от седмица
за излъчване на приемник
на подалата оставка
Тереза Мей. Сега 313-те
депутати консерватори в
Камарата на общините ще
участват в серия гласува-
ния, за да определят
двама претенденти, чиито
кандидатури ще бъдат
предложени за национал-
но гласуване на 160-те
хиляди членове на партия-
та. Победителят, който ще
бъде избран за партиен
лидер и министър предсе-
дател, ще стане известен
през юли.

Същевременно Борис
Джонсън, който е с най-
големи шансове да заеме
мястото на Тереза Мей
като лидер на Консерва-
тивната партия и премиер
на Великобритания, обеща
вчера да "сложи край на
дигиталното разделение" с

осигуряване на оптичен
широколентов интернет за
всички до 2025 г., предаде
Ройтерс.

След като бе критикуван,
че отказа да участва в
телевизионните дебати
между претендентите за
поста на Тереза Мей,

Джонсън написа в авторс-
ката си колонка във в.
"Телеграф", че ще ускори
изграждането на оптична
мрежа за широколентов
интернет. "Правителството
току-що определи цел за
сто процента широколентов
оптичен интернет - до 2033

г.! Това е смехотворна
липса на амбиция", написа
Джонсън. "Нека кажем
сбогом на подхода "маняна"
("утре" на испански) на
Обединеното кралство към
широколентовия интернет и
да го осигурим за всички
до 2025 г.", пише Джонсън. ç
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Наставникът на Левски
Петър Хубчев даде интер-
вю пред "Евима спорт", в
което обяви, че е доволен
от представянето на
футболистите си по време
на лагера в Добринище,
но иска много повече
като организация и нови
играчи.  "Това, от което се
нуждае един футболен
отбор за подготовка, го
намерихме тук. Хората
бяха много мили. Смея да
кажа, че тази седмица
мина по най-добрия начин
за футболен отбор. Като
добавим и перфектния
терен. Моля се да имаме
такъв терен и на "Герена".
Мисля, че това, което
искахме да видим от
първия лагер, макар и без
целия отбор, се получи
много добре. Не съм
напълно удовлетворен от
целия тренировъчен
процес. Като обем, нато-
варване и отношение към
тренировките, нямам
забележки към момчетата.
От друга страна, има
чисто професионални
неща, които искам да са
много по-добре - като
организация, като нови
футболисти… Но с тези
момчета, които бяха тук,
се получи това, което
искахме. С уговорката, че
сме нови хора, имаме
нови изисквания и те
трябва да се нагаждат
към нас. Мисля, че до
голяма степен се получа-

Ïåòúð Õóá÷åâ: Èçêàðâàò
ìå åäâà ëè íå òåðîðèñò
В Левски съм преживял и титли,
но и пето и шесто място, заяви
треньорът на "сините"

"

беше преди. Това играе
много голяма роля за
състоянието на тези
отбори. Преди 30 години
парите не бяха на първо
място. Сега, който ми каже,
че парите не са най-важно-
то във футбола, просто
няма да повярвам. Богатите
хора успяват във футбола.
Така е и тук. Ще отворя
една скоба - допускани са и
много грешки. Финансите
са много важни, но много
се и злоупотребява на
всяко ниво", допълни
специалистът, който е
категоричен, че няма да
лежи на стари лаври.

"Аз много добре знам,

че имидж се гради много
дълго време и много
трудно. Бързо и лесно
може и да се срине. Не
се заблуждавам с този
имидж. Увереност ми дава
начинът, по който работим
с екипа ми и момчетата.
Тънкият момент е, че във
футбола се иска време, за

ва",  започна Хубчев.
"В Левски съм прежи-

вял и пето и шесто място.
Но най-запомнящи се са
титлите и купите. Трябва
да убедим момчетата, че
това, което правим, е за
тяхно добро и за доброто
на клуба. Като започнем
от бяганията, поведението
на и извън терена, което
е важно за имиджа на
клуба. Какви ли не неща
се говорят за нашия екип
- като дисциплина, теро-
ристи и не знам какво. Те
са много преувеличени",
добави новият треньор на
Левски.

 "Времената са други.
Жалко, че живеем още с
миналото. Имам обясне-
ние за себе си. Не пре-
тендирам, че е най-пра-
вилното. Традициите са
хубаво нещо, но те са за
това да се нарушават.
Това, че Левски и ЦСКА
са били по 20-30 пъти
шампиони, не значи, че
трябва да продължи.
Светът се развива. Има
много отбори с традиции,
които изживяват труден
период. За съжаление, и в
ЦСКА, и в Левски това
продължава дълго време.
А по-възрастните хора са
свикнали по съвсем друг
начин да виждат тези
отбори. Съгласен съм, че
възможностите, поведени-
ето и начинът, по който се
тренира, са коренно
различни от това, което

да промениш нещо. В
съвременния футболен
живот се смята, че тряб-
ват между 2 и 3 години,
за да реализираш своите
идеи. Ясно ми е, че в
отбор като Левски, няма
кой да ти даде такова
време. Нека да видим
дали шефовете на Левски
ще удържат на думата си.
Когато отборът върви,
всичко е ОК и всички се
съгласяват. Най-тежко е,
когато не вървят нещата,
тогава лесно се отказваш
от принципите си. Трудно
ще пренесем модела на
Барселона, Манчестър
Юнайтед, Байерн в стра-
ната, в която живеем.

Няма как само футболът
да просперира. Това е
отражение на действител-
ността. Мразя обаче,
когато някой каже, че
това е България и повече
нищо не можем да напра-
вим. Трябва да опитаме",
завърши Петър Хубчев.ç

От стр.1

Тази седмица Григор има да
защитава 45 точки от турнира
в Куинс, където миналата годи-
на отпадна във втория кръг от
Новак Джокович.  Първият му
мач е срещу Феликс Оже-Али-
асим днес. 19-годишният кана-
дец е един от най-прогресира-
щите млади световни таланти.

Единственият българин в
мъжкия тенис елит Григор Ди-
митров даде интервю за ATP
Tennis TV в навечерието на за-
почващия тази седмица турнир
на трева в Куинс. "Какви са це-
лите и надеждите ми за сезона
на трева? След последните ме-
сеци, сега се връщам към фор-
мата, която търсех. Въодушевен
съм, винаги е така, когато дой-
де време за този период от го-
дината, той е важен за мен.
Пристигнах тук малко по-рано,
за да се подготвя и мисля мач
за мач. Смятам, че играя по-
добър тенис, чувствам се по-
добре физически и се надявам
да използвам това. Идвам на
този турнир, откакто съм в про-
фесионалния тенис. Атмосфера-
та винаги е прекрасна, хората
са невероятни. През последни-
те дни времето беше малко кап-
ризно, но всяка прекарана на
корта тук минута означава мно-
го за мен. Победата срещу тол-
кова качествен играч като Ма-
рин Чилич на "Ролан Гарос" оз-
начава много за мен. Срещу
Стан (Вавринка) после имах
доста възможности, но нещата
не се развиха в моя полза. Тряб-
ва да продължавам в същия дух
и да се надяваме, че резулта-
тите ще дойдат", заяви Гришо.

"Радек Щепанек? Познава-
ме се от известно време и имах
нужда от нещо неортодоксално
в сравнение с това, с което бях
свикнал. Трябваше отново да се
кача на гърба на коня, образно
казано, да се върна към коре-
ните, към това, което умея да
правя най-добре на корта. Това
бе едно от нещата, за които
имахме единомислие с Радек.
Надявам се работата ми с него
да си проличи в мачовете", ко-
ментира Григор работата си с
новия треньор.ç

Ôðàíöóçèí
ïîìàãà íà Ãðèøî

Пореден футболист от Румъния е пред-
лаган на Левски, съобщава БЛИЦ. Става
дума за крилото Адриан Стоян. 28-годиш-
ният футболист може да играе и като на-
падател, а "Трансфермаркет" го оценява
на 1 милион евро. Стоян е предложен на
Джовани Бекали, който трябва да убеди
ръководството на Левски в качествата му.
Футболистът пристигна в гранда от Буку-
рещ през януари, но така и не се наложи
и изигра едва 100 минути с екипа на Стя-
уа. Преди това е защитавал цветовете на
Кротоне, Киево, Бари и Верона в Италия.

Преди години е определян за голяма
талант и е закупен от Рома, но има само
една минута с екипа на тима - срещу
Ювентус през 2009 година. Стоян бил съг-
ласен да продължи кариерата си в Левс-
ки, но всички зависи от условията, които
ще му предложат "сините".

В същото време шефовете на "Герена"
ще трябва да измислият нов начин, по

Ïðåäëàãàò íà "Ãåðåíà"
èãðà÷ çà ìèëèîí åâðî

който да се отърват от халфа Фелипе На-
шименто. Португалецът игра под наем в
румънския Политехника Яш и се очаква-
ше да подпише постоянен договор с ти-
ма, а столичани да получат трансферна
сума от 150 000 евро.

Вместо това обаче Нашименто ще тряб-
ва да се завърне в Левски и да се реши
бъдещето му. От Политехника обявиха име-
ната на над 10 ненужни футболисти, чии-
то договори са прекратени. Сред тях е и
Нашименто.

Треньорът Петър Хубчев обяви, че ня-
ма да разчита на него и халфът трябва
да  намери друго място за продължаване
на кариерата си. Той обаче има договор
с Левски и "сините" трябва да го прода-
дат или да прекратят контракта и да пла-
тят неустойка. Третият вариант е да го
държат на резервната скамейка и да пла-
щат заплатата му, която е доста висока -
15 000 евро.ç

Треньорът на Левски Петър Хубчев чака още нови футболисти за
втория лагер на отбора

24-годишният Фелипе Нашименто е нежелан от новия треньор Петър Хубчев
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00.15 „България се събужда“  (п)
02.35 „Гласове“ (п)
03.35 „Червен картон“- спортно предаване

(п)
04.35 „Следобед с БСТВ“ (п)
06.30 „Не се страхувай“ (п)
07.30 Новини
07.40 „България се събужда“ с водещ Сто-

ил Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 „България се събужда“ (продьлже-

ние)
10.30 Новини
10.40 „Безценната перла“, сериал, 33 еп.

(п)
11.30 „Червен картон“ (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 „Следобед с БСТВ“ с  Елена Пенчуко-

ва
15.00 ТВ пазар
15.15 „Маша и Мечока“ – аним. филм
15.30 Новини
15.45 „Безценната перла“, сериал, 34 еп.
16.35 „Иван талантът и децата“ - док. филм
17.00 „Тихият Дон“ – сериен филм, 1 епи-

зод  (п)
18.05 „Холивудски знаменитости“: Кевин

Клайн
18.30 Новини – централна емисия
19.00 „Лява политика“ с  Александър Симов
20.00 Актуално от деня
20.30 „Тихият Дон“ – сериен филм, 2 епи-

зод, Русия (2015 г.)
21.30 Новини
21.50 „Валенса: Човек на надеждата“ (2013

г.), Полша, Киносалон БСТВ режи-
сьор Анджей Вайда, в ролите Роберт
Виецкевич, Агнешка Гроховска, Иво-
на Биелска, Збигнев Замаховски, Ма-
рия Розария Омаджо и др.

23.55 Новини (п)

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня /п/
06.00 Сутрешен блок - информационно пре-

даване с водещи Боряна Каменова,
Ели Гигова, Даниел Михайлов и Илия
Илиев

08.30 По света и у нас
08.45 Култура.БГ - културно-информацио-

нен слот с водещи Анна Ангелова,
Александра Гюзелева, Димитър Стоя-
нович и Михаил Заимов

09.45 100% будни /най-доброто/ - преда-
ване за здравословен и съвременен
начин на живот

10.45 Капри - тв филм /1 епизод/п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Дом за нашите деца - тв филм /2

серия/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14.00 Малки истории /п/
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Васко да Гама от село Рупча - тв

филм /2 серия/
15.30 Приключенията на горските мечоци -

анимационен филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Капри - тв филм /2 епизод/
17.25 Зелена светлина
17.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Търсачи на реликви - тв филм /2

епизод/
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум - дискусионно предава-

не с водеща Добрина Чешмеджиева
22.00 Госпожо Държавен секретар - тв

филм /8 епизод/(14)
23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Брат за брата 3 - тв филм /6 еп./(16)

00.20 Култура.БГ /п/
01.20 100% будни /най-доброто/ /п/
02.20 Госпожо Държавен секретар - тв

филм /8 епизод/п/(14)
03.10 Туристически маршрути
03.35 Търсачи на реликви - тв филм /2

епизод/п/
04.20 Брат за брата 3 - тв филм /6 еп./п/

(16)

bTV

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

тие" - анимация, сериал, с. 4, еп. 17
06.30 "Тази сутрин" - информационно пре-

даване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Шоуто на Слави" /п./
13.30 Премиера: "Втори шанс" - сериал,

еп. 30
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 5, еп. 56
16.00 Премиера: "Сестра Бети" - сериал,

с. 3, еп. 2
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публицистично преда-

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

с. 13, еп. 29
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Сълзи от Рая" - сериал,

еп. 24
21.00 Премиера: "Вътрешен човек" - сери-

ал, еп. 10
22.30 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 6,

еп. 4
01.00 "Вечно твоя" - сериал, еп. 191, 192
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" - сериал, еп. 4
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Рескю Ботс" /п./ - сериал, с. 2, еп.
21, 22

07.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - сери-
ал, с. 2, еп. 23, 24

08.00 "Монк" - сериал, с. 7, еп. 3
09.00 "Мъртва точка" - сериал, еп. 4
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 2, еп. 11
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 12
12.00 "Готъм" - сериал, с. 2, еп. 15
13.00 "Контрабанда" - екшън, криминален

(САЩ, Великобритания, Франция,
2012), режисьор Балтазар Кормакур,
в ролите: Марк Уолбърг, Джовани
Рибиси, Кейт Бекинсейл, Калеб Лан-
дри Джоунс, Бен Фостър, Лукас Хаас
и др.

15.00 "Монк" - сериал, с. 7, еп. 4
16.00 "Мъртва точка" - сериал, еп. 5
17.00 "Готъм" - сериал, с. 2, еп. 16
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 13
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на

утрешния ден" - сериал, с. 2, еп. 12
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Луцифер" -

сериал, с. 3 еп. 16
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Земята на мърт-

вите" - фантастика, хорър, трилър
(САЩ, Франция, Канада, 2005), ре-
жисьор Джордж Ромеро, в ролите:
Джон Легуизамо, Азия Ардженто, Сай-
мън Бейкър, Робърт Джой, Юджийн
Кларк, Денис Хопър и др. [16+]

23.45 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 16
00.45 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 2, еп. 12
01.45 "Монк" - сериал, с. 7, еп. 4
02.45 "Готъм" - сериал, с. 2, еп. 16
03.45 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 13
04.45 "Коли на мечтите" - автомобилна

поредица, еп. 2

bTV COMEDY

05.00 "Теория за големия взрив" - сериал
06.00 "Теория за големия взрив" - сериал,

с. 5, еп. 22, 23

07.00 "Столичани в повече" - сериал
08.00 "Барби: Страната на сънищата: Праз-

ник на смеха" - анимация
09.00 "Домашен арест" - сериал, с.2 еп.13,

14
10.00 "Неправна кантора" - комедия (Ита-

лия, 2013), режисьор Умберто Ричо-
ни Картени, в ролите: Фабио Воло,
Зои Феликс, Енио Фантастикини, Ни-
кола Ночела и др.

12.00 "Приятели" - сериал
13.00 "Кухня" - сериал
14.00 "Двама мъже и половина" - сериал
15.30 "Тя е баща ти" - сериал
17.00 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу

(2016)
18.00 "Приятели" - сериал, с.7 еп.20, 21
19.00 "Столичани в повече" /п./ - сериал,

с.3 еп.1
20.00 "Тя е баща ти" - сериал, еп.2
22.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с.3 еп.3, 4
23.00 "Кухня" - сериал, с.3 еп.19, 20
00.00 "Неправна кантора" /п./ -
02.00 "Теория за големия взрив" - сериал
03.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Столичани в повече" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Седем часа разлика" - сериал с.2 еп.
5 - 7

09.00 "Невидима зона" - спортен, биогра-
фичен, драма (САЩ, 2009), режи-
сьор Джон Лий Ханкок, в ролите:
Куинтън Ерън, Сандра Бълок, Тим
Макгроу, Джей Хед, Лили Колинс, Рей
Маккинън, Кати Бейтс и др.

11.30 Телепазар
11.45 "Седем часа разлика" - сериал с.2

еп.8, 9
13.45 Телепазар
14.00 "Дървото на живота" - фентъзи, дра-

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

16.45 "Перфектна майка" - психотрилър,
драма (тв филм, САЩ, 2013), режи-
сьор Ричард Габай, в ролите: Хелън
Слейтър, Мейгън Мартин, Патрик Фа-
биан, Саманта Бейли и др.

18.30 Телепазар
18.45 "Мис Таен агент" - комедия, екшън,

криминален (САЩ, Австралия, 2000),
режисьор Доналд Петри, в ролите:
Сандра Бълок, Майкъл Кейн, Бенджа-
мин Брат, Кандис Бъргън, Уилям Шат-
нър, Хедър Бърнс, Мелиса Де Суза,
Диърдра Куин и др.

21.00 Премиера: "Най-дългото пътуване" -
романтичен, драма (САЩ, 2015),
режисьор Джордж Тилман мл., в
ролите: Скот Истууд, Брит Робърт-
сън, Алън Алда, Ууна Чаплин, Джак
Хюстън, Мелиса Беноист, Лолита
Давидович и др.

23.30 "Кибритлии" - криминален, комедия
(САЩ, 2003), режисьор Ридли Скот, в

ролите: Никълъс Кейдж, Алисън Ло-
ман, Сам Рокуел, Брус Макгил, Най-
джъл Гибс, Шийла Кели и др.

01.45 "Седем часа разлика" /п./ - сериал
03.45 "Утеха" - криминален, психотрилър

(САЩ, 2015), режисьор Афонсо По-
ярт, в ролите: Антъни Хопкинс, Джеф-
ри Дийн Морган, Аби Корниш, Колин
Фарел, Зандър Бъркли, Шарън Ло-
рънс, Рей Хернандес и др. [16+]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Кобра 11: Обади се!" - сериал /п/
06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок
09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен филм, сезон 3
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериал
15.00 "Прости ми" (премиера) - сериал
16.00 Новините на NOVA
16.10 "Плюс - Минус" - публицистично пре-

даване, на живо
17.00 "Намери ме" (премиера) - сериал
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Златната

топка"
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Черешката на тортата" - предаване

на NOVA, нов сезон
21.00 "Шеф под прикритие" - риалити
22.00 "Добрата съпруга" - сериал
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, сезон

22
00.30 "Костюмари" - сериал, сезон 6
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

Êèíî Íîâà

06.00 "Отмъщението" - сериал, сезон 4 /п/
06.50 "Войната на Фойл" - сериал, сезон 9
08.50 "МВП: Маймунски Вертикални Пости-

жения" - семейна комедия с уч. на
Дейвид Кей, Тони Алкантар, Камерън
Банкрофт, Рей Галети, Трой Рупташ

11.00 "Отмъщението" - сериал, сезон 4
12.00 "Хотел Трансилвания" - анимационен

филм /п/
14.15 "Златните обувки"- семеен филм с уч.

на Ерик Робъртс, Джон Рис-Дейвис,
Дейвид Делюис, Вивика А. Фокс,
Дина Майър, Аедин Минкс и др.

16.10 "Идалго: Океан от огън" - приключен-
ски екшън с уч. на Виго Мортенсен,
Омар Шариф, Луиз Ломбард, Зулейка
Робинсън, Джей Кей Симънс и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
сериал

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

21.00 "Бърлога на крадци" - трилър с уч. на
Джерард Бътлър, Пабло Шрайвър, О’
Шей Джаксън мл., Фифти Сент и др.

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

01.00 "Войната на Фойл" - сериен филм,
сезон 9 /п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - вторник, 18 юни ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

КККККраткотрайни превалявания ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 112

ВОДОРАВНО: Пенелопа. Адора. Ринология. Нат.
Показател. Гена ("Разказ за леля Гена"). Нотабили-
тет. Пило. Оратор. Ма. Карар. Новатор. Цам. РАМ.
Насита. МАРАТОН. "Ритон". "Да работим". МОК. Ри-
кар (Антоан). Виноват. Асник (Адам). Венев (Стоян).
РА. Отомотор. Рит (Мартин). Риванол. Мина. Калане-
тика. Рар. КА. Ативоло. ГАК. Рами. Ван. "Габарите".
Атити. Кале. Окопаник. Витамин. Тамара.

ОТВЕСНО: "Вероника Марс". Инагаки (Хироши).
Никола Маринов. Рабат. СЕНАТОР. Ракитак. Кала.
Лоза. Арабаконак. Рем. Колабопатор. Молари. По-
тир. Мот (Невил). Вола. Атон. Магелан (Фернандо
Де). Нивет (Сали). Намек. Илитон. Миномети. От
(Дмитрий). Сая. Товар. Нерити. АПА. Герасимов (То-
дор). Нив. Там (Игор). Сонет. Титов (Герман). Рако-
вина. Ран. Мотокари. Алатир. Катамаран. "Тату". Они-
ка (Дмитрий).

Днес превалявания и гръмотевици ще има
в планините на Западна България и около
източната част на старопланинската верига.
Температурите ще са от 27 до 32 градуса. В
сряда температурите ще останат без същес-
твена промяна, но атмосферата ще бъде по-стабилна. В по-голя-
мата част на страната краткотрайни превалявания няма да има.
Такива са възможни над Рило-Родопската област и югозападните
райони. Краткотрайни превалявания с локален характер в четвър-
тък ще има само на места на североизток и в планините на Юго-
западна България. В петък ще превали и прегърми около планини-
те на Западна България. Температурите ще са от 28 до 32 градуса.
В събота и неделя температурите ще се повишат с по градус-два
на ден и ще достигнат 34 градуса. Валежи с гръмотевици в низи-
ните са по-малко вероятни. Условия за подобни явления има в
планините и полупланинските райони на Западна България.

bTV Cinema, "Кибритлии" - криминална комедия, в
ролите: Никълъс Кейдж, Алисън Ломан, Сам Рокуел,

Брус Макгил, Найджъл Гибс, Шийла Кели и др., 23.30 ч.
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Светлин Димитров и Кристиан
Василев попаднаха в идеалния отбор
на турнира за Световната купа

:

Íàêðàòêî
Кубрат Пулев има
реалния шанс отново
да се боксира за
световната

титла в тежка категория.
"До 10 дни трябва да
стане ясно кога ще се
случи това", обяви
Кобрата пред bTV. Бълга-
ринът е официален
претендент за световната
титла на Международната
боксова федерация (IBF),
след като на 27 октомври
2018 г. постигна 26-ата си
победа на професионал-
ния ринг над британеца
Хюи Фюри. Така Пулев
получи възможността да
се боксира за световната
титла в тежка категория за
трети път в последните 10
години. През 2014 г. той
загуби такъв мач от
Владимир Кличко -
единственото поражение в
професионалната му
кариера до момента. През
2016 г. Пулев трябваше да
се боксира за световните
титли с Антъни Джошуа, но
се отказа заради сериозна
контузия. В момента
титлата в тежка категория
на IBF е притежание на
един от най-изненадващи-
те шампиони - мексикане-
ца Анди Руис.

Исмаил Иса е второто
ново попълнение

на Черно море. Футболис-
тът ще се присъедини към
лагера на "моряците" в
Банско. Бившият играч на
Дунав, който се разписа
и при дебюта си за
националния отбор, се
обвърза с  двегодишен
договор с Черно море.

Националният отбор на
България спечели бронзо-
вите медали на третата
Световна купа за новоизг-
ряващи страни на ханд-
балната сцена IHF
Emerging Nations в Тбили-
си (Грузия). Воденият от
селекционера Никола
Карастоянов тим разгро-
ми Великобритания с
47:31 в спора за бронза
на турнира. Българските
хандбалисти бързо взеха
инициативата в мача и
поведоха с 6:2. След това
разликата варираше
между 6 и 9 гола, за да
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дойде почивката при
резултат 26:17. През
второто полувреме нищо
не се промени, британци-
те не успяха да се проти-
вопоставят на "трикольо-
рите" и България спечели
бронзовите медали след
разгром с 47:31.

Най-полезен за Бълга-
рия беше Георги Атанасов,
който реализира 12 гола и
бе обявен за MVP на
мача. Кристиан Василев и
Светлин Димитров доба-
виха съответно 9 и 8
попадения за победата.

"Полуфиналът с Куба

беше много равностоен,
но за съжаление, го
загубихме. Срещу британ-
ците отборът беше много
концентриран, показахме,
че заслужаваме повече
победата. Ще продължим
да развиваме играчите си
и да ставаме все по-
добри и по-добри, за да
играем по-силно и повече
важни мачове", сподели
селекционерът на Бълга-
рия Никола Карастоянов
след победата.

С успеха в Грузия
българските "лъвове"
направиха крачка напред
след петото място на
предното издание на
турнира, на който бяхме
домакини преди две
години в Габрово и Вели-

ко Търново.
Двама българи попад-

наха в идеалния отбор на
първенството по хандбал
в Тбилиси. Светлин Димит-
ров беше избран за най-
добро дясно крило, а
Кристиан Василев заслу-
жи приза за най-добър
централен бранител.

Титлата  взеха домаки-
ните от Грузия след побе-
да на финала над Куба с
31:21 (14:10). Силният
отбор на Куба успя да се
противопостави на дома-
кините в първите 25 мину-
ти. Кубинците взеха пред-
нина, но това се случи
само веднъж в мача.
Грузия изравни резултата
и поведе, като запази
аванси си до края.ç

Отборът на Италия се оказа
прекалено силен и победи Бълга-
рия с 3:1 (25:14, 25:20, 22:25,
25:21) гейма в последния мач от
турнира от волейболната Лига на
нациите, който се игра във Варна
пред около 4500 зрители. Цветан
Соколов бе най-резултатен за на-
шия тим с 23 точки, а Алекс Гроз-
данов добави още 11. Джулио Пи-
нали бе най-резултатен за гости-
те със 17 точки. Успехът е трети
за италианците в турнира и общо
седми в Лигата на нациите. Ита-
лия има 2 загуби и общо 21 точ-
ки в актива си. България остана с
3 успеха, 6 загуби и 8 точки.

"Първото със сигурност, кое-
то трябва да направя, е да започ-
на да стабилизирам основния със-
тав, основната шестица. Това пос-
тепенно ще започне да носи спо-
койствие. Това обаче може да ста-
не след завръщането на Теодор
Салпаров и Виктор Йосифов в със-
тава. Това е следващата цел пред
мен", заяви националният селек-
ционер по волейбол Силвано
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Пранди след загубата от Италия.
"Факт е, че към настоящия мо-

мент работим с една група от иг-
рачи, някои от които трябваше
да се възстановят и се включва-
ха постепенно към основния със-
тав. За мен лично не е притесни-
телно, защото сега не е такъв спе-
цифичен момент, в който трябва
да се намираме във върхова фор-
ма. Това е истината. Когато за-
почнахме работа, имахме една по-
голяма група, с която работим и
до момента. За мен не е важно
сега да сме във форма, а да се
получи, когато е най-важно", ко-
ментира още Пранди.

"Обстоятелствата налагат да
бъдем само с двама типични пос-
рещачи за турнира в Бразилия.
Искам да дам малко почивка на
Тодор Скримов, който има опре-
делени физически проблеми, след
като участва във всички мачове
до момента. Също така и на Ни-
колай Пенчев, който има лични
причини. Това са обстоятелства,
с които трябва да се съобразим

и не виждам някакъв сериозен
проблем", каза още селекционе-
рът на България.

"Днес като цяло съм по-спо-
коен в сравнение с предишния
мач. Смятам, че ще имаме време
да се подготвим добре за олим-
пийската квалификация. А това да-
ли ще я спечелим и ще се класи-
раме за Олимпийските игри, за-

Националният отбор по хандбал на България се представи силно на турнира в Грузия и спечели бронзовите медали

виси преди всичко от това, какви
способности ще имаме тогава.
Към настоящия момент съм спо-
коен, че имаме време да подгот-
вим нашия отбор да играе както
трябва. Трудно е да правя някак-
ви предсказания дали отново мо-
жем да бъдем сред най-силните в
света. Това, което мога да кажа
е, че ние ще работим да създа-

дем един силен отбор, който да
се представя по най-добрия на-
чин срещу своите съперници", за-
върши Силвано Пранди.

Следващият турнир за нацио-
налите ни в Лигата на нациите е
в Бразилия от 21 до 23 юни, къ-
дето България играе последова-
телно с домакините, Русия и Гер-
мания.ç

Цветан Соколов изигра добър мач срещу Италия, но това не бе достатъчно за успеха на българския тим


