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ÏÀÒÐÈÎÒ
Разполагането от САЩ на наземно базирани ракетни системи край рус-
ките граници може да доведе до конфронтация, сравнима с Карибската
ракетна криза, каза вчера руският зам. външен министър Сергей Рябков.
Карибската (или наричана още Кубинска) ракетна криза се разрази през
октомври 1962 г., когато Русия отговори на разполагането на американс-
ки ракети в Турция с изпращане на балистични ракети в Куба. Тази криза
постави света на ръба на ядрена война. ç

първите дни на лятото войната на пътя про-
дължава с пълна сила. Ежедневно валят нови-
ни за катастрофи, за ранени и жертви, вклю-
чително жени и деца. Близо 240 са жертвите
от началото на годината. В лавината от чо-
вешки трагедии на пътя се слива всеобщата
безотговорност - на шофьорите (особено мла-
дите и тези с лъскавите джипове), които вяр-
ват, че "на мен няма да ми се случи", на КАТ,
който сред народа е един от синонимите на
корупция, на държавата в лицето на управля-
ващите, които все обявяват война на войната
на пътя, все поправят законите и поправят
поправяното, и все резултат няма. Впрочем
пряка отговорност на държавата е и състоя-
нието на пътищата, което нерядко е една от
причините за жертвите. Защото премиерът се
хвали с магистралите, но там бързо цъфват
дупки, неравности, ремонтираното се ремон-
тира, пропадат булеварди, чиито ленти тър-
жествено са отрязани 2-3 дни по-рано. Но
милиардите от обществени поръчки се вливат
в нечии бездънни джобове или се връщат под
формата на коленопреклонна "лепта" на биз-
неса към  управляващите... Даже бе създаде-
на Държавна агенция за безопасност на дви-
жението, от което то далеч не стана безопас-
но, както от това, че има Министерство на
правосъдието, не следва, че има правосъдие,
нито от това, че има Външно министерство, не
следва, че имаме самостоятелна външна по-
литика, или че Министерството на здраве-
опазването ни гарантира, че някой пази здра-
вето на българина. А и къде е наказателната
отговорност - та за умишлени убийства на-
казват нежно, символично, камо ли за катас-
трофи. Помним, че един висш политик, станал
участник наскоро в транспортно произшест-
вие, взело живота на малко бебе, не просто
си поиска обратно шофьорската книжка, а
съдиите поръчаха на прокуратурата да изясни
дали може да плати 10 000 лева гаранция.
Защото имали съмнение!? Пътната безопас-
ност е въпрос и на отговорността на всеки
шофьор, но и на държавата, чиято роля е
преди всичко да създаде респект, да дисцип-
линира гражданите.

Д-р Теофан ГЕРМАНОВ
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ългария ще продължи да бъде част от уси-
лията на ООН за засилване на междуна-
родната солидарност за постигане на ус-
тойчив глобален подход и превенция в за-
щита на човешките права, заяви прези-
дентът Румен Радев в изказването си пред
Съвета на ООН по правата на човека. В

човешки
права
без мир
ÁÁ
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Комисията за противодействие на
корупцията и за отнемане на неза-
конно придобитото имущество не е
установила нарушения при провер-
ките на апартаментите на властта,
заради които бяха подадени пореди-
ца от оставки.

С покупката на имотите си не са
направили нарушения вече бивши-
ят шеф на ПГ на ГЕРБ Цветан Цве-
танов, министърът на туризма Ни-
колина Ангелкова, бившият зам.-ми-
нистър на младежта и спорта Ваня
Колева, бившият зам.-министър на
енергетиката Красимир Първанов,
Цецка Цачева и други, съобщи БТА.

За апартамента на Лозан Панов
КПКОНПИ е приела, че сигналът
срещу него ще бъде препратен към
Инспектората на ВСС.

„Àïàðòàìåíòãåéò“.

Ïðåçèäåíòúò â ÎÎÍ
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Íåæåëàí îò
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çà Ëåâñêè
Желаният от Левски на-
падател Дени Алар е сил-
но нежелан от треньора
на настоящия си клуб Ра-
пид (Виена) Дитмар Кю-
бауер. Специалистът обя-
ви, че се надява "сини-
те" или някой друг тим
да успее да убеди гола-
джията за трансфер,
иначе ще трябва една го-
дина да търка скамей-
ката. "Хубаво за всеки
треньор е да разчита на
оптимална група играчи.
Затова не мога да си
позволя да имам прека-
лено разширен състав",
заяви Кюбауер.

Руският президент Вла-
димир Путин с указ
удължи до края на 2020
г. специалните икономи-
чески мерки срещу про-
дукция от страните от
ЕС. Отделни специални
икономически мерки
срещу страни от ЕС бя-
ха въведени с указ на
президента от 6 август
2014 г., след което че-
тири пъти бяха удължа-
вани. На 20 юни лиде-
рите на ЕС удължиха с
6 месеца икономичес-
ките санкции срещу Ру-
сия, наложени заради
конфликта в Украйна. ç < 24

Женева се провежда 41-вата сесия на меж-
дународния орган, където българският дър-
жавен глава е на посещение. От тази го-
дина страната ни е пълноправен член на
Съвета по правата на човека за периода
до 2021 г. Това се случва за пръв път от
създаването на международния орган. < 2

< 2
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Ðåãèñòúð ùå ñëåäè
âíîñà íà çàðçàâàò îò
ãðàíèöàòà äî ùàíäà
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От 24 юни до 6 юли Китайският културен е бъде домакин на Дните на китайската
култура, които са посветени на традициите и забележителностите на провинция
Джъдзян. На снимката: Н. Пр. Дун Сяодзюн, извънреден и пълномощен посла-
ник на КНР в България, открива културното събитие. < 18

Снимка Пресфото БТА
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Президентът Румен
Радев участва в 41-вата
сесия на Съвета на ООН
по правата на човека в
Женева. По време на
сесията държавният глава
изнесе реч, в която заяви,
че защитата на правата на
човека не е постижима без
траен мир и устойчиво
развитие. Радев отбеляза,
че с оглед на тази взаимна
зависимост свързаността и
сътрудничеството между
органите и агенциите в
системата на ООН трябва
да бъдат допълнително
засилени, коментира
"Дарик радио". От тази
година страната ни е
пълноправен член на
Съвета по правата на
човека за периода до 2021
година. Това се случва за
пръв път от създаването на
международния орган.
Нашата страна подкрепя
усилията на ООН за укреп-
ване на мултилатеризма
чрез улесняване на между-
народната солидарност и
провеждането на глобален,
цялостен и превантивен
подход за справяне с тези
предизвикателства, посочи
държавният глава. Той
потвърди ангажимента и
решимостта на България да
продължи да допринася
активно за зачитането,

Ïðåçèäåíòúò Ðàäåâ ïîõâàëè Áúëãàðèÿ
ïðåä Ñúâåòà íà ÎÎÍ ïî ïðàâàòà íà ÷îâåêà

насърчаването и защитата
на човешките права,
следвайки националните
политики и участвайки в
регионални и световни
органи за правата на
човека.

Президентът определи
изменението на климата
като едно от най-големите
и най-сериозни предизви-
кателства на нашето време
и посочи, че това пречи на
хората да упражняват
основни човешки права -
на живот, на подходяща
храна, на жилище, на
медицинско обслужване,
на образование.

Според Радев изпълне-
нието на съответните
мерки за намаляване на
отрицателните последици
от изменението на климата
е основен приоритет. Той
припомни, че в съответст-
вие със задълженията си
по Парижкото споразуме-
ние България е приела
Национален план за дейст-
вие по изменение на
климата, който предвижда
конкретни мерки за нама-
ляване на емисиите на
парникови газове. Ние
силно подкрепяме инициа-
тивите в Съвета по правата
на човека, които разглеж-
дат въздействието на
влошаването на околната

ÂËÀÑÒÒÀ

среда и изменението на
климата върху правата на
човека, декларира Радев.
Страната ни високо оценя-
ва факта, че Съветът по
правата на човека започна
да разглежда въздействие-
то на новите и създаващи
се цифрови технологии,
включително на изкустве-
ния интелект, върху права-
та на човека, посочи още
президентът и отбеляза, че
България е готова да
участва активно в предсто-
ящите дебати и да се
присъедини към действия
по този приоритетен
въпрос. Румен Радев
очерта правата на детето
като приоритет и припом-
ни, че България е стартира-
ла редица инициативи за
приобщаващо образование
на деца с увреждания. Той
отбеляза и напредъка на
България по отношение на
правата на жените и
цитира данни на Евростат,
според които страната ни

Караянчева заминава
за Москва, среща се с
Лавров
Българска парламентарна
делегация, начело с предсе-
дателя на Народното събра-
ние Цвета Караянчева,
заминава на тридневна
официална визита в Москва.
Посещението е по покана на
председателя на Съвета на
федерацията Валентина
Матвиенко. В делегацията са
включени съпредседателите
на Групата за приятелство
България - Русия в Народното
събрание Красимир Велчев и
Антон Кутев, заместник-
председателят Волен Сидеров
и членовете Диана Саватева,
Боряна Георгиева и Ахмед
Ахмедов. В края на деня те
ще се срещнат в посолството
ни в Москва с представители
на българската общност.
Официалната част от посеще-
нието започва днес с
полагане на венци пред
Могилата на незнайния воин
край стените на Кремъл.
Програмата предвижда срещи
на Караянчева с руския
министър на външните работи
Сергей Лавров, с председате-
ля на Съвета на федерацията
Валентина Матвиенко и с
председателя на Държавната
дума Вячеслав Володин.

17 души са задържани
при спецакция срещу
група за трафик на
мигранти в София,
Ямболско и Бургаско

17 души са задържани в
рамките на специализираната
операция срещу организирана
престъпна група за трафик на
мигранти. Участниците са
временно пребиваващи чужди
граждани и граждани с
хуманитарен статут.  Действи-
ята са продължение на
мащабната операция "Хали-
факс" на полицейските и
съдебни служби в Европа
през 2017 г., каза на
извънреден брифинг замест-
ник главният прокурор Иван
Гешев. Групата набира хората
в Афганистан, прехвърля се
през Иран, Турция. Групата,
българската, посреща на
турска граница съответните
"клиенти" да ги наречем,

кандидати, които искат да
попаднат в Западна Европа,
мигранти, незаконно се
преминава турската граница,
посрещат се, настаняват се в
района на Свиленград, друга
част от групата ги транспортира
до София, до циганските махали
във "Факултета" и "Орландовци",
настаняват се в рамките на
два-три дена и от там се
транспортират към зелената
граница на Сърбия, обясни той.
Заплащането е ставало по т.
нар метод "Хавала", каза Гешев и
обеща подробна информация за
операцията, която по думите му е
"най-мащабната по рода си".

Íàêðàòêî

:

се нарежда на първо място
в ЕС по дял на жените и
момичетата, заети в секто-
ра на ИКТ - 27,7 на сто,
като средното равнище в
ЕС е 16 на сто. Страната
ни също е на първо място
по дял на жените специа-
листи по информационни
технологии, които са близо
30 на сто, при средно
равнище за държавите от
ЕС 16 процента.

В програмата на българ-
ския президент има срещи
с върховния комисар по
правата на човека Мишел
Бачелет, с генералния
директор на Службата на
ООН в Женева Михаел
Мьолер, с генералните
директори на Световната
здравна организация и на
Световната търговска
организация - Тедрос
Гебрейесус и Роберту
Азеведу. Румен Радев ще
се срещне и с представите-
ли на българската общност
в Женева.ççççç

Комисия за противодействие
на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущес-
тво не е установила нарушения
при проверките срещу Цветан
Цветанов, министър Николина Ан-
гелкова, бившия зам.-министър
на младежта и спорта Ваня Ко-
лева, бившия зам.-министър на
енергетиката Красимир Първа-
нов, Цецка Цачева, Вежди Раши-
дов и председателя на ВКС Ло-
зан Панов, става известно от ре-
шенията на комисията, публику-
вани на нейния сайт, цитиран от
"Дарик радио". Те бяха разслед-
вани от комисията по информа-
ция в медиите, излязла преди ня-
колко месеца, за имоти, купени
на по-ниски цени от пазарните.

ÊÏÊÎÍÏÈ èç÷èñòè “Àïàðòàìåíòãåéò” çà  Öâåòàí Öâåòàíîâ,
Ëîçàí Ïàíîâ, Íèêîëèíà Àíãåëêîâà è îùå îñåì äðóãè

ложение на Лозан Панов - пред-
седателят на ВКС, както и нару-
шаване на изискванията на Вис-
шия съдебен съвет за висок мо-
рал на представителите на съ-
дебните власти. КПКОНПИ е прек-
ратила още и проверките по сиг-
налите срещу Валери Симеонов,
Елена Йончева, Валери Жабля-
нов и Крум Зарков. Те са по раз-
лични казуси, този със Симео-
нов се отнася за сделка в пери-
ода, когато той е бил председа-
тел на Общинския съвет в Бур-
гас. Сигналът срещу Жаблянов е
за грешна информация, подаде-
на декларация във връзка с имот
и средствата, свързани с него.
При Крум Зарков сигналът е за
имотни сделки. ççççç

При Лозан Панов КПКОНПИ е
приела, че сигналът срещу него
в качеството му на председател
на Върховния касационен съд и
председател на Административен

съд - София-град в периода 2007-
2012 г. ще бъде препратен към
Инспектората на ВСС. В сигнала
се съдържат твърдения за обла-
годетелстване чрез служебно по-

Äåñåòêè â àðåñòà
ñëåä ìåëå ìåæäó
äâà öèãàíñêè
êëàíà â Ðîçèíî

Íÿìà çàùèòà íà ÷îâåøêèòå ïðàâà áåç ìèð,
êàòåãîðè÷åí å äúðæàâíèÿò ãëàâà â Æåíåâà

На два етапа са били задържани жители
на карловското село Розино. В събота в арес-
та са вкарани 8, а ден по-късно - 44 души,
съобщи Нюз.бг. Скандал между циганските фа-
милии Сребреви и Искендерови е била при-
чината за напрежението. Стигнало се е и до
масово сбиване. В мелето има сериозни ма-
териални щети - изпочупени коли и щети по
домакинства.

Жители на махалата твърдят, че при ма-
совото сбиване се е влизало по домовете и
нарочно се е трошало имущество.

При претърсванията са открити огнестрел-
ни оръжия - двуцевни пушки и газови писто-
лети. В Розино вече има разположени и спе-
циализирани полицейски сили от Пловдив и
жандармерия, които осигуряват реда в маха-
лата. Самото село има около 3000 жители.ççççç

Снимкa Пресфото БТА
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Ñïîðåä êúìïèíãóâàùèòå ïîïðàâêèòå
â çàêîíà, íàëîæåíè îò ÃÅÐÁ
è ìíîçèíñòâîòî,
ñà ïðîòèâîêîíñòèòóöèîííè

Ãðàæäàíñêà îïîçèöèÿ: Îìáóäñìàí
è ãðàæäàíè ñðåùó áåòîíèðàíåòî
íà ×åðíîìîðèåòî

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

Омбудсманът Мая
Манолова се срещна днес
с представители на Бъл-
гарското кемпер общество
и Обединена група "Бето-
номорие", които протести-
рат срещу промени в
Закона за Черноморското
крайбрежие, съобщиха от
пресцентъра на омбудсма-
на на Република България.

Според тях гласуваното
законодателство с необос-
новано строгите си забра-
ни ще ограничи правото
на гражданите на свобод-
но придвижване, като на
практика забранява палат-
ките, кемперите и карава-
ните по Черноморието.
Също така ще се обезоб-
разят и бетонират послед-
ните метри от българското
крайбрежие и ще се
унищожи природата.

Протестиращите се
обърнаха с писмо към
омбудсмана, в което
настояват да бъдат предп-
риети действия и устано-
вяване на противоконсти-
туционност на закон, с
който по думите им се
нарушават права и свобо-
ди на българските гражда-
ни.

"Протестиращите са
абсолютно прави. С екипа
ми заставаме твърдо зад
справедливите им искания
за отмяна на текстове в
Закона за Черноморското
крайбрежие. Неприемливо
е решенията да се вземат,
без да се чуе мнението на
общността на къмпингува-
щите.

Според омбудсмана е
необходим анализ на
проблема, към който да

се подходи с идеи за
регулация и за огранича-
ване на застрояването по
Черноморието, а не
просто да се налагат
санкции и забрани. По
думите й законодателните
решения са в противоре-
чие с принципа на право-
вата държава и с чл. 35 от
Конституцията, който дава
право на свободно прид-
вижване на българските
граждани.

"Заедно с екипа ми ще
анализираме и другите
текстове и в случай че не
бъде наложено вето върху
този закон или то бъде
преодоляно, в незабавен
порядък ще аргументира-
ме конституционна жалба
за отмяната на текстове-
те, срещу които хората
възразяват и протести-
рат", каза Манолова.

От Обединена група
"Бетономорие" и Българс-
кото кемпер общество
обявиха, че са се обърна-
ли към омбудсмана не за
защита на нечии интере-
си, а за защита на конс-
титуционните права на
всички български гражда-
ни.

По думите им 22-рата
поредна поправка на
Закона за устройството
на Черноморското крайб-
режие е противоконститу-
ционна, защото не опазва
околната среда, не защи-
тава дюните, а създава
възможност на местната
власт да приема наредби
без устойчив регламент,
като нарушава правата на
гражданите. Освен това
уличава тяхното съсловие

едва ли не като единствен
разрушител на Черномор-
ското крайбрежие.

"Кадастър, който не знае
къде са му дюните, две
министерства - на туризма
и на регионалното развити-
те, не изпълняват задълже-
нията си вече 5-а година,
да направят така, че
специализираните кадаст-
рални карти да съвпаднат.
3200 дка дюни от 4500 дка
вече са частни", алармира
Мирослава Петрова,
представител на Обедине-
на група "Бетономорие".

По думите на Манолова

:

Събития
” 1863 г. - В Цариград Петко
Славейков започва да издава
вестник "Гайда".
” 1877 г. - Избухва Каварненс-
кото въстание на каварненци и
селяни от околните села за
самозащита от настъпващия
към града башибозук, местни
турци и черкезка конница.
” 1950 г. - Студената война:
Северна Корея напада Южна
Корея, с което започва
Корейската война.
” 1978 г. - Аржентина спечел-
ва Световното първенство по
футбол.
” 1988 г. - В Люксембург е
подписано споразумение между
Европейската общност и СИВ за
взаимно признаване и официал-
ни отношения.
” 1996 г. - При терористичен
акт на Хизбула срещу жилищен
блок на американска военна
база в Саудитска Арабия
загиват 19 души и са ранени
372.
Родени
” 1852 г. - Антони Гауди,
каталунски архитект
” 1894 г. - Димитър Пешев,
български парламентарист с
голям личен принос за спасява-
нето на българските евреи
” 1903 г. - Джордж Оруел,
английски писател
” 1909 г. - Димитър Димов,
български писател
” 1930 г. - Георги Черкелов,
български актьор
” 1953 г. - проф. Иван Илчев,
български историк, бивш
ректор на СУ "Св. Кл. Охридски"
” 1956 г. - Борис Трайковски,
президент на Република
Македония
” 1975 г. - Нина Николина,
българска певица
Починали
” 1923 г. - Херман Шкорпил,
чешко-български археолог
” 1927 г. - Боян Пенев,
български филолог
” 1977 г. - Петко Стайнов,
български композитор
” 1997 г. - Жак-Ив Кусто,
френски морски изследовател
” 2009 г. - Майкъл Джексън,
американски поп певец
” 2009 г. - Фара Фосет,
американска актриса

Íà òîçè äåí

Изпълнителното бюро на БСП
ще проведе заседание в Ямбол
днес.

Това съобщиха от пресцентъ-
ра на Националния съвет на пар-
тията.

Ще бъдат обсъдени проблеми
от региона, актуални политически
теми и подготовката за местните
избори. На заседанието ще при-
състват и председатели на общин-
ски съвети на БСП от областта,
кметовете на Тунджа и Болярово и
народните представители от Ям-
бол. В 14.00 часа ще има прес-
конференция в клуба на БСП, на
ул. "Цар Иван Александър" №7.

Èçïúëíèòåëíîòî áþðî íà ÁÑÏ çàñåäàâà â ßìáîë äíåñ
Преди седмица соцръководст-

вото взе решение да работи на
терен преди местния вот. Сбирка-
та в Ямбол е първата след това
решение.

Целта на изнесените заседа-
ния е, съвместно с ръководствата
на общинските и областните струк-
тури, да се обсъди и оцени готов-
ността на партията за участие в
местните избори.

След оценка на местните проб-
леми ще се изготвят управленски
платформи за всяка община. С
местните организации ще бъдат об-
съдени и предложенията за кан-
дидати за кметове.ç

НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН САЛОН “СТАРИННИЯТ ФАЙТОН”

ÒÓÊ ÑÚÌ!
Вечер за ВЕЛИН ГЕОРГИЕВ

С участието са близки, приятели и колеги на
ВЕЛИН ГЕОРГИЕВ, основател и художествен ръководител

на  Националния литературен салон “Старинният файтон”.
Поканени са творци на изящното слово, актьори и музиканти,

които през последните двадесет и пет години гостуваха по покана
на Велин Георгиев в “Старинният файтон” и превръщаха вечерите
в къщата-музей на Димитър Благоев-Дядото в София, в Националния
клуб на БСП и на много други места в София и страната в празници
на поезията, прозата и публицистиката.

Водещ - ЕЛЕНА АЛЕКОВА
Очакваме Ви

на 1 юли 2019 г., понеделник, от 17.30 ч.
в Националния клуб на БСП, София, ул. “Позитано” №20

За повече информация и за предварителна заявка
за участие се обадете

на тел. 02/8107330 и 02/8107219

ИЗДАТЕЛСТВО
"БЪЛГАРСКИ ПИСАТЕЛ"

ви кани
на премиерата на

книгата

ÍÀ ÊÎËÜÎ ÃÅÎÐÃÈÅÂ
"ÆÈÂÎÒ

ÍÀ ÊÓÏ×ÈÍÀ"
С УЧАСТИЕТО НА
БОЯН АНГЕЛОВ
ИВАН ЕСЕНСКИ

26 юни 2019 г.,
сряда, 18.00 ч.

Национален клуб на бсп
София, ул. "Позитано" № 20

текстовете, които уличават
къмпингуващите като
замърсители и унищожи-
тели на природата, трябва
да бъдат отменени като
противоконституционни. Тя
бе категорична, че няма
никакво колебание да
подкрепи протестиращите.

"Безобразията по
Българското Черноморие
са най-видими и последо-
вателно извършвани.
Няма човек, който да не
настръхне, когато види
поредната сценка на
изливане на бетон", зак-
лючи омбудсманът.ç
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Световният пазар на
череши минава през
мълниеносно развитие,
което безспорно се дължи
на развитието на новите
технологии, без които
търговията с този нежен
плод не би могла да дос-
тигне размерите, на които
сме свидетели през пос-
ледните 6-7 години. Според
прогнозите през 2024
година производството и
реализацията на череши
ще надхвърли 1 милион
тона, и то при растяща
средна цена. Данните са от
анализ на ИнтелиАгро,
чиито икономисти следят
пазара на плодове и
зеленчуци, с идеята да
дадат ориентир на родните
градинари за възможните
нови пазари. Ако през 2012
година в световен мащаб
са били продадени едва
380 хиляди тона череши
при средна цена от 3,50
евро на килограм, то през
миналата година количест-

Ðîäíàòà íè ñòîêà ñå ïëàñèðà â íàé-íèñêèÿ öåíîâè êëàñ â Åâðîïà, çà ðàçëèêà îò ìàëòèéñêèòå
è ëþêñåìáóðãñêèòå ÷åðåøè íàïðèìåð, êîèòî ñà åäíè îò íàé-ñêúïèòå

Ñâåæèÿò ïëîä òðÿáâà äà å íà òðàïåçàòà äî 24 ÷àñà îò îòêúñâàíåòî

Ако се чудите защо в че-
решово време купувате увех-
нали и видимо стари череши
от пазарите, то за пореден
път причината е в търговски-
те схеми на големите зелен-
чукови борси, които прели-
ват от гръцка стока. За кай-
сиите е ясно, че по това вре-
ме на годината не са българ-
ски, а идат от градините в
южната ни съседка. Въпро-
сът е защо в разгара на че-
решобера, когато родните
фермери искат да изкарат
продукцията си на пазара, са
блокирани от вноса, за кой-
то не един и два пъти е писа-
но дали е регламентиран, ка-
къв данък е платен за него и
на какви цени се декларира
продукцията. Все въпроси, ко-
ито уж опират до Земеделс-
кото министерство, но не съв-
сем - заради "непоклатимите

5,4 åâðî çà êèëîãðàì ÷åðåøè? Äà, íî ñëåä 5 ãîäèíè

Ìåðêè ñðåùó áðóòàëíèÿ âíîñ íà ïëîäîâå è çåëåí÷óöè îò ñúñåäíèòå ñòðàíè î÷àêâàò
ðîäíèòå ïðîèçâîäèòåëè

 Îáâúðçàíàòà ïîäêðåïà äà ñå äàâà ñïîðåä Êàðòàòà íà çåëåí÷óöèòå â Áúëãàðèÿ

вата нарастват на почти
700 хил. т, като средните
световни цени вече дости-
гат 4,2 евро за килограм.
Очакванията са през 2023
г. световното производство
да надхвърли 1 млн. т, като
цената за килограм може
да достигне 5,4 евро за кг.

На този етап български-
те износители са прохож-
дащи в бизнеса, тъй като
експортът е минимален и
варира от 1100 (2014 г.) до
1600 тона (2015 г.). Другият
съществен проблем е, че
родната стока се пласира
в най-ниския ценови клас в
Европа, за разлика от
малтийските и люксембург-
ските череши например,
които са едни от най-
скъпите. Те се пласират до
10 евро за килограм,
докато българските, гръцки-
те и румънски череши се
продават между 1,50 и 2
евро за кг.

Глобалната среда на
пазара за пресни череши

остава благоприятна,
въпреки сериозния ръст на
търгуваните количества
през 2018 г. Най-сериозен
ръст както в обемите, така
и в изкупните цени се
очакват в Азия.

ЕС задоволява вътреш-
ното търсене на над
70%със собствено произ-
водство, а останалото се
внася основно от Турция.
Пиковете на търговията в
ЕС често вървят заедно с
пикове в цената заради
дефицит на прясна продук-
ция. Най-големите вносите-
ли на пресни череши в ЕС
са Германия, Австрия,
Великобритания, Нидерлан-
дия и Италия. Чрез търгов-
ците там производителите
могат да получат достъп до
пазари и в трети страни.

Анализаторите от Инте-
лиАгро сочат, че расте и
пазарът на ранни череши
(през май) в основните
държави-вносители. През
месец май съществува

значителна ценова премия
на външните пазари спря-
мо юни и особено спрямо
юли. Тук трябва да отбеле-
жим, че отскоро български-
те череши намират добър
прием във Великобритания,
но и там сме в ниския
ценови клас, въпреки
добрите вкусови качества
на родните череши.

Според икономистите с
ориентирането на Испа-
ния към Китай и на Турция

към Русия и Китай, въз-
можностите за износ на
висококачествени българ-
ски череши към ЕС ще
нараснат. В това отноше-
ние българските произво-
дители вече се развиват и
инвестират в нови сорто-
ве, заготовка и покрива-
нето на международни
стандарти ще се конкури-
рат успешно в колегите си
от Турция, Гърция, Италия
и Испания. ç

чадъри" от другите ведомст-
ва върху сивия сектор. А сиг-
налите за незаконния внос
идват от Съюза на градина-
рите, чийто председател Сла-
ви Трифонов обясни за Си-
нор.БГ, че на борсите в Со-
фия 80% от черешите в мо-
мента са вносни.

Но все пак да се върнем
към последния консултативен
съвет в сектор "Плодове и зе-
ленчуци", където ръководст-
вото на министерството пое
ангажимент да въведе защит-
ни механизми срещу незакон-
ния внос. И то чрез много
елементарен модел за про-
дажба на "свеж плод и зе-
ленчук", заимстван от Евро-
па, където обраната продук-
ция се транспортира до бор-
сите на максимум 100 кило-
метра от градините - и то в
рамките само на 24 часа.

"Според европейското за-
конодателство разликата
между пресния и свежия
плод е огромна, защото да-
ва предимство на местните
фермери да реализират бър-
зо своите плодове и зелен-
чуци, като осигурят витами-

нозна храна на потребители-
те", поясни Георги Василев от
Асоциация Български пипер.
Ако свежият продукт трябва
да се продаде максимум за
едно денонощие, то пресни-
ят може да стои по борсите
3-4 месеца, дори година. Го-

лемият плюс на първия е, че
като прясно обран плод или
зеленчук той запазва вита-
мините и полезните си вещес-
тва в рамките само на един
ден след откъсването му.
"След тези 24 часа вие купу-
вате само вода и маса, коя-
то е загубила ценните си ка-
чества", обясни още Василев.

По време на консултатив-
ния съвет всички браншови
организации от земеделието
са застанали зад искането за
бързи нормативни промени,
които да въведат понятието
"свежи плодове и зеленчуци".
Дали депутатите ще бъдат съ-
що така ентусиазирани от
предложенията на бизнеса,
ще го разберем до няколко
месеца. А дотогава не се чу-
дете защо достъпът на бъл-
гарските фермери до родни-
те пазари остава труден и за-
що липсват защити срещу не-
лоялния внос. ç

"Âñè÷êè çíàÿò, ÷å âúâ Âèäèí ïèïåð íå ñòàâà, çàòîâà è
ìèíèñòåðñòâîòî íå áè òðÿáâàëî äà ïîäïîìàãà ïîäîáíè
íà÷èíàíèÿ", êîìåíòèðà Ãåîðãè Âàñèëåâ, èçïúëíèòåëåí
äèðåêòîð íà Àñîöèàöèÿ "Áúëãàðñêè ïèïåð"

Ако обвързаната подкре-
па в сектор "Плодове и зе-
ленчуци" беше съобразена
с Картата на зеленчуците в
България, градинарите няма-
ше да експериментират с
нетрадиционни култури в ра-
йони, където никога досега
не са гледани пипер, дома-
ти или бамя. Това коменти-
ра в интервю за Синор.БГ
Георги Василев, изпълните-
лен директор на Асоциация
"Български пипер", по повод
изработената от браншови-
ците Карта на зеленчуците
в България с точно описа-
ние на ареалите на разп-

ространение на важните за
земеделието култури.

С подготовката на карта-
та асоциацията има за цел
да насочи администрацията
в правилната посока при
подпомагането на сектора,
като субсидиите се плащат
за икономически ефективен
бизнес в региони, където зе-
ленчуците се отглеждат спо-
ред почвените, климатични
и други условия за получа-
ване на добри добиви.

"От името на асоциация-
та съм представял нашата
карта на двама министри -
Десислава Танева и Румен

Порожанов, без да мога да
си обясня незаинтересова-
ност по темата от страна на
техните подчинени", комен-
тира още Василев. Според
него районирането е клю-
чът за възстановяване на
градинарството, но само
ако и обвързаната подкре-
па се извършва на база на
тази карта. А за нейното раз-
пространение трябва да се
погрижат хората от общин-
ските служби по места.

Според това районира-

не най-хубав пипер може да
се получи само в Пловдив-
ско-Пазарджишко, Кавар-
на-Шабла и Плевенско -
около Дунав. "Всички зна-
ят, че във Видин пипер не
става, затова и министерс-
твото не би трябвало да
подпомага подобни начина-
ния", коментира Василев.

"Единствените райони за
производство на бамя пък са
Ямболско и Хасковско, така
че да импровизираш с този
зеленчук в Ловешко е рав-
нозначно на това да нали-
ваш пари в празна каца", по-
сочи още експертът.

Според браншовиците е
важно администрацията да
разпространи Картата на зе-
ленчуците в България сред
фермерите, които искат да
се занимават със зеленчу-

копроизводство, защото тра-
дициите в производството
неслучайно са спазвани. И
когато човек без опит тръг-
не да инвестира в земеде-
лие, ако не разполага с до-
бър агроном, трудно ще раз-
вива успешен бизнес.

Именно затова от браншо-
вата организация ще потър-
сят нов контакт с експертите
на Министерството на земе-
делието, отговорни за секто-
ра "Плодове и зеленчуци". ç
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Според осъществено
проучване от Съвместния
изследователски център
към Европейската коми-
сия за двойното качест-
во на храните в 19 стра-
ни - членки на ЕС, 9 на
сто от продуктите са се
различавали по състав,
въпреки че опаковката
им е била идентична. При
анализа на близо 1400
проби от 128 хранителни
продукта в 19-те страни,
сред които и България, 22
на сто от тях са били с
различен състав, въпре-
ки че са имали сходна
опаковка. По този начин
разлики в състави при

Държавата планира да
създаде регистър на
търговците на плодове и
зеленчуци и ще проследя-
ва стоката на вносителите
от границата до щанда.
Ще се контролира дали
вносителят разполага със
склад и дали вносът е на
реална или занижена
цена. Това съобщи вчера
зам.-министърът на земе-
делието Чавдар Маринов
пред БНР. Базата данни
ще бъде свързана със
структурите на Национал-
ната агенция за приходи-
те, на агенция "Митници" и
на Българската агенция за
безопасност на храните.
"Целта е да знаем какво
консумираме и произхода
на стоката. Уведомен съм
от производители от
Петрич и Сандански за
внос на занижени цени от
Гърция", коментира зам.-
министърът. "В Гърция се
прилага този модел, никой
български производител

не може да продава
свободно на пазара в
Солун. Същият модел ще
се прилага у нас", добави
той.

Маринов прогнозира,
че в резултат на тези
мерки плодовете и зелен-
чуците няма да поскъпнат,
а на пазара ще остане
само регламентираният
внос. "Целта не е да
забраняваме търговията на

плодове и зеленчуци,
целта е регулиране, за да
знаем какво консумираме.
Това е вид защита за
родното производство на
плодове и зеленчуци.
Целта е да се търгува при
ясни правила и проследи-
мост", подчерта зам.-
министърът.

Ðåãèñòúð ùå ñëåäè âíîñà íà çàðçàâàò îò
ãðàíèöàòà äî ùàíäà
Áðàíøúò òâúðäè, ÷å 90% îò ïëîäîâåòå
è çåëåí÷óöèòå íà ïàçàðà íè íå ñà
áúëãàðñêè, Àãðîìèíèñòåðñòâîòî ñìÿòà
òàçè ñòàòèñòèêà çà íåêîðåêòíà

Големият пожар, който
пламна преди обед вчера
в държавната ТЕЦ "Мари-
ца-изток 2" е овладян. Ня-
ма пострадали и ранени
хора, заявиха от центра-
лата. Паднал е обаче час-
тично коминът на сероо-
чистката на седми блок,
откъдето реално е тръгнал
огънят. Мести хора обаче
твърдят, че той се е сру-
тил напълно. От Министер-
ството на енергетиката съ-
общиха, че пожарът е при-
чинен от възпламеняване
на гума на един от абсор-
берите на сероочистваща
инсталация на един от бло-
ковете, който е в планов
ремонт. Взети са всички
необходими мерки за обе-
зопасяване на района. Ня-

Ãîëÿì ïîæàð â ÒÅÖ „Ìàðèöà-èçòîê 2“
ма опасност за населени-
ето, посочват от министер-
ството. Пожарът не е пов-
лиял на текущата работа
на електроцентрала. Засе-
га не е констатирано за-
мърсяване на околната
среда. Предстоят обаче
допълнителни анализи.

Областният управител на
Стара Загора Гергана Ми-
кова обяви, че ремонтът на
мощността е бил извърш-
ван от външна фирма. По
думите й още е рано да се
каже каква е причината за
инцидента. Микова отказа
да коментира дали се раз-
следва версия за саботаж.
"Не мога да кажа, има ор-
гани, които могат да отго-
ворят на този въпрос",  за-
яви тя.

Âúïðåêè çàêàíèòå
íà Þíêåð ïðîäúëæàâà
äâîéíèÿò ñòàíäàðò
ïðè õðàíèòå

Данъчни провериха зеленчуковата борса в Кърналово

Инспекторите от дирекция "Фискален контрол" проведоха
10-часова акция в зеленчуковата борса в петричкото село Кър-
налово в края на седмицата, съобщиха от НАП. Проверени са
всички влизащи и излизащи от борсата превозни средства.
Инспекторите са сравнявали дали декларираните стоки отгова-
рят по вид и количество на описаните в транспортните доку-
менти, както и дали търговците спазват изискванията на На-
редба Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите чрез
фискални устройства.

При направените проверки в борсата са установени три не-
съществени нарушения. Малкият брой констатирани нередности
е резултат от целогодишния контрол от страна на приходната
агенция и подобреното данъчно поведение на търговците, уточ-
ниха още от НАП.

По думите му се работи
и върху прилагането на
европейската формула за
"свеж плод" - продуктът да
е набран не по-рано от 24
часа преди доставката в
търговския обект, а транс-
портът да не е на повече
от 150 км. "Така считаме,
че ще подкрепим значи-
телно българските произ-
водители. Би следвало до
септември да имаме
първоначални резултати
по реализирането на тази
идея", каза Маринов. Той
посочи, че по данни на
браншовите организации
вносът на плодове и
зеленчуци заема около
90% от пазара, но според
агроведомството тази
статистика не е коректна.
Затова сега се правят
проучвания колко ще са
засегнатите търговци от
бъдещия регистър. ç

Пожарът в ТЕЦ "Марица-изток 2"
е локализиран и не може

да се прехвърли върху други
съоръжения. Огънят е пламнал

вчера след 10.00 часа внезапно от
гума на абсорбера на сероочиства-

щата инсталация на блок 8.
Коминът на съоръжението, висок

135 метра, се е срутил.

Остават шест дни, в които фир-
мите, нерегистрирани по ДДС и кои-
то не ползват софтуер за управле-
ние на продажбите, трябва да сме-
нят касовите си апарати съобразно
изискванията на Наредба Н-18, на-
помня Националната агенция за при-
ходите.

Трийсети юни е крайният срок, в
който всички фискални устройства
трябва да издават касови бележки с
QR код и да подават информация към
приходната агенция за всяка извър-
шена продажба, ако търговците не
са регистрирани по ДДС и не полз-
ват софтуер за управление на про-
дажбите, напомня приходната адми-
нистрация.

Чрез новите касови бележки пот-
ребителите също вече могат да осъ-

Ìàëêèòå ôèðìè èìàò áðîåíè äíè, çà äà ñìåíÿò êàñîâèÿ ñè àïàðàò
App Store за телефони с операцион-
на система iOS или през Google Play
- за Android устройства.

Над 210 000 касови апарати ра-
ботят според новите изисквания, ре-
гистрират продажби и подават нуж-
ната информация в НАП на всеки 5
минути, съобщиха от данъчната ад-
министрация.

Наближава краен срок и за он-
лайн търговците, започнали дейност
преди 29 декември 2018 г. До 29 юни
т. г. те ще трябва да обявят своите
електронни магазини в НАП. До мо-
мента над 12 000 вече са декларира-
ните електронни магазини. Подава-
нето на данните става само по елек-
тронен път чрез портала за е-услуги
на НАП, като е необходим електро-
нен подпис. ç

ществяват контрол върху отчитане-
то на приходите на фирмите. Доста-
тъчно е да сканират QR кода със сво-
ето мобилно устройство, за да про-
верят дали дадената им касова бе-
лежка е отчетена в НАП.

Мобилното приложение на НАП
може да се изтегли безплатно през

Съмнително е обаче до-
колко централата ще успее
да се справи с този проб-
лем в условията на изклю-
чително тежко финансово
състояние. Дружеството
приближава милиард лева
дългове и трудно успява да
пласира енергията си на
свободния пазара заради
скъпите цени в резултат на
повишените тарифи на пар-
никовите газове. Реално
държавната електроцентра-
ла е в технически фалит. За
излизане от него правител-
ството разчита да получи
одобрение от Европейска-
та комисия за държавна по-
мощ под формата на вди-
гане на капитала на компа-
нията с 600 млн. лв., които
всъщност въглищната цент-
рала дължи на собствени-
ка си - "Българския енерги-
ен холдинг". ç

абсолютно идентични или
сходни пакетирани храни
са засечени при една
трета от продуктите. Док-
ладът обаче не разкрива
значима разлика в съдър-
жанието между Изтока и
Запада в блока, въпреки
оплаквания от новите
страни членки, че мулти-
националните компании
продават по-нискокачес-
твена храна в супермар-
кетите си, предаде БР.

Унгарският еврокоми-
сар Тибор Наврачич зая-
ви, че е удовлетворен, че
няма доказателство за
различия в качеството на
храните между Изтока и
Запада в ЕС, но опреде-
ли новите разкрития ка-
то "смесени". "Притеснен
съм, че около една трета
от тестваните продукти
имат различен състав,
въпреки че опаковката и
марката им е една и съ-
ща", отбеляза той.

Председателят на Ев-
ропейската комисия
Жан-Клод Юнкер лично
се ангажира с борбата
срещу двойния стандарт
на храните в ЕС в речта
си за състоянието на съ-
юза през септември 2017
година. Според автори-
те на проучването не са
забелязани последова-
телни географски тенден-
ции. ç

Снимка Пресфото БТА
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ПК „Плиска“ работи в полза
на своите член-кооператори
Успех е
увеличението на
стокооборота

Основната стопанска
дейност на кооперация-
та е търговията на дреб-
но. През изминалата го-
дина ПК "Плиска" отчи-
та добри приходи от
дейността и за поредна
година се нарежда в Топ
50 от комплексното кла-
сиране на ЦКС. Търгов-
ските обекти на коопе-
рацията са предпочита-
ни от местното населе-
ние заради разнообраз-
ните стоки, справедли-
вите цени и доброто об-
служване, а качеството
на стоките е гарантира-
но с договорите, които
кооперацията сключва с
производители на про-
дукти и доставчици.
Притежавайки големи
складови площи и в
двата си обекта, коопе-
рацията може да пред-
ложи на жителите в
с. Златна нива и град
Плиска и промишлени

„Нашата коопера-
ция е създадена през
далечната 1914 г.,
като през годините
по различни причи-
ни се е обединявала
с други кооперации,
а от 1991 г. е самос-
тоятелна такава, ко-
ято обслужва две на-
селени места - гр.
Плиска и с. Златна
нива. През всички-
те 105 години, в ко-
ито ПК "Плиска"
осъществява търгов-
ската си дейност, тя
успя да оправдае до-
верието на своите
членове и да присъс-
тва в живота на две-
те населени места.
Надявам се и в бъ-
деще да можем да
се похвалим с по-
добно присъствие.
За съжаление и в на-
шия географски ре-
гион демографската
криза оказва своето
негативно влияние.
Населението е пре-
димно от възрастни
хора с ниска поку-
пателна възмож-
ност, което допълни-
телно усложнява пос-
тигането на добри
финансови резулта-
ти. Въпреки труднос-
тите, с които се
сблъскваме ежед-
невно кооперацията
остава устойчива, а
ние член-кооперато-
рите и ръководство-
то продължаваме да
вярваме в коопера-
тивната идея.“

Красимир
ИВАНОВ,

ята е и ракиеизварява-
нето, което продължава
да се осъществява в град
Плиска и отговаря на
нормативните изисква-
ния.

Земеделската земя,
собственост на коопера-

� ПК "Плиска" членува в ОКС Шумен
� В кооперацията членуват 61 член-кооператори,

от които 7 са на възраст до 35 години;
� Основната стопанска дейност е търговия на дребно;
� Кооперацията стопанисва 2 обекта от търговска

верига КООП и обслужва 2 населени места.

Визитка ПК „Плиска“

председател на
ПК „Плиска“:

стоки за бита и дома-
кинството.

Голяма част от стоки-
те се доставят от склада
на ОКС Шумен по ли-
ния на единния коопе-
ративен пазар (ЕКП).
Зареждането е по пред-
варителни заявки с тран-
спорт на съюза. В нача-
лото на тази година ко-
операцията закупи нов
собствен автомобил, с
който ще подобри снаб-
дяването на търговски-
те обекти. Зеленчуците се
зареждат няколко пъти в
седмицата, за да са све-
жи и затова клиентите
ги предпочитат. Част от
дейността на коопераци-

цията, е 191 дка и е от-
дадена под аренда.

ПК „Плиска“
с вяра
в бъдещето

Благодарение на доб-
рото управление и ак-
тивната дейност на ръ-
ководството, през пос-
ледните десет години ко-
операцията е увеличи-
ла стокооборота на обек-
тите си с близо 50%.
Постигнатите резултати,
са плод на усилен труд
на целия екип и добро-
то управление на мага-
зините. Работещи в ко-
операцията се сблъскват

ежедневно с проблеми,
на които се търсят най-
правилните решения.
Въпреки това ръковод-
ството на ПК "Плиска"

продължава да си пос-
тавя няколко задачи,
имащи за цел да
оптимизират работата
на кооперацията. Сред
тях е подобряване на
възрастовата и образо-
вателна структура на на-
етите работници и слу-
жители, както и приема-
не на нови член-коопе-
ратори под 35-годишна
възраст. Друга приори-
тетна цел на коопераци-
ята е модернизиране на
търговските обекти и за-
купуване на нови хла-
дилни витрини и фри-
зери.

Дирекция "Кооп медии
и реклама"

по материали
на ПК "Плиска"
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Íå òðÿáâà äà ïîçâîëèì áåçóìèåòî
äà ñòàíå îáùîïðèåòà íîðìà
Èçâðàòåíèÿò õîìîñåêñóàëåí íà÷èí íà æèâîò, ðàçïðîñòðàíåí ñðåä ïî-ìàëêî îò 3 ïðîöåíòà
îò íàñåëåíèåòî, íå ìîæå äà ñå ðåêëàìèðà êàòî íåùî ïðåêðàñíî è ôóíäàìåíòàëíî

На входа на Walmart ви-
дях огромна реклама на во-
да за уста "Листерин". Бу-
тилката беше разкрасена с
цветовете на дъгата и над-
пис ЛГБТ. Текстът на изло-
жения експонат съдържаше
проповед за любовта, ува-
жението и отказа от лице-
мерие. Защо компанията
Johnson & Johnson, чиято
собственост е брендът "Лис-
терин", с такава страст бе
приела за необходимо да
рекламира извратения на-
чин на живот, разпростра-
нен сред по-малко от 3 про-
цента от населението, като
нещо прекрасно и фунда-
ментално?

Жена ми Мери ми пока-
за снимка от Фейсбук на
един филаделфийски поли-
тик заедно със сексуалния
си мъжки партньор. Сексу-
алният партньор на полити-
ка беше с гъста брада и
ярък женски грим, а самият
политик беше облечен с по-
ла. Кога стана така, че в
Америка всичко успя да се
обърне с главата надолу, че
ако кажете, че тази съвър-
шено очевидно извратена
снимка предизвиква у вас
отвращение, веднага ще ви
лепнат етикета хомофоб и
ще ви накажат жестоко?
Главната уловка на активис-
тите от ЛГБТ обществото бе-
ше тази, че те успяха да
убедят корпорациите и аг-
ресивните законодатели да
повярват в

лъжата, че хората

с ЛГБТ наклонности
се раждат такива.

Научно е доказано, че
никой не се ражда като
ЛГБТ. Всеки човек обаче,
който се осмели да твърди
тази истина, рискува да
разруши живота си. За да
се убедите в това, само пог-
леднете буквата "Т" в на-
бора от букви ЛГБТ. Док-
тор Мишел Кретела, пре-
зидент на Американския ко-
леж на педиатрите, обяс-
ни, че ако мозъкът на чо-
века от раждането възпри-
ема себе си като предста-
вител на противоположния
пол, дължащо се на факто-
ри, предшестващи ражда-
нето, то всички близнаци
биха имали винаги една и
съща джендърна идентич-
ност. А това не е така. Иден-
тичните близнаци имат ед-
накво ДНК. В този смисъл,
ако трансджендърността се
определя от гените, то то-
гава в 100 процента от слу-
чаите и двата близнака би-
ха били или трансджендъ-

тялото, то професионални-
те медици ще констатират,
че той определено страда
от психично отклонение, из-
разяващо се в синдром на
невъзприемане целостност-
та на собственото тяло. Но
ако човек иска да отреже
напълно здравите си гърди
или пенис, професионални-
те медици го диагностици-
рат като трансджендър.
Доктор Кретела твърди, че
трансджендърността е пси-
хично заболяване, което не
трябва да се отнася към
сферата на гражданските
права. Проблемът е в това,
че всички се страхуват да
заявят на всеослушание ре-
алните факти и истината от-
носно ЛГБТ идеологията.
Доктор Кретела каза също
така, че с нея тайно се
свързват дори медици с ле-
ви възгледи, като изразя-
ват своята благодарност за
мъжеството й да изрази аб-
сурдността на ЛГБТ идеоло-
гията. Самите те не могат
публично да говорят за то-
ва, опасявайки се да не за-
губят работата си.

Когато бях още само ед-
но чернокожо хлапе и през
1950 г. живеех в Балтимор,
аз вярвах, че Америка е ве-
лик източник на добро за
целия свят. Аз и досега вяр-
вам в това. Смятах, че пре-
зидентите ни са велики хо-
ра, че Рой Роджерс и Су-
пермен също са добри хо-
ра, както и моят баща, кой-
то винаги се стремеше да
постъпва правилно. Като
младеж вярвах, че полити-
ците ни не могат да лъжат.
Колко съм бил глупав. Днес
младежите учат, че не съ-
ществуват утвърдени вед-
нъж завинаги "правилни" и
"неправилни" постъпки.
Какво стана с нас? Библей-
ският морал, върху който
беше основана Америка, се
оказа систематично поста-
вян под забрана от наши-
те власти. Демократическа-
та партия, активистите на
ЛГБТ, фейковите медии нас-
тояват на мястото на биб-
лейския морал да дойде
диктуваното от държавата
сатанинско зло, лъжата и
пълното безумие. Не тряб-
ва да позволяваме безуми-
ето да стане общоприета
норма в Америка.

Лойд МАРКЪС
От American thinker

Оригинал на публика-
цията: We Must Reject

LGBTO Craziness Becoming
America's Accepted Norm

Превод Никола Стефанов,
сайт "Гласове"

ри, или не. Но изследва-
нията сочат, че ако единият
от близнаците е трансджен-
дър, то в 72 процента от
случаите вторият близнак
е нормален.

Това е доказателство, че
върху идентичността оказ-
ват влияние основно съби-
тия, случващи се на човека
след неговото раждане.

С други думи, транс-
джендърността е пси-
хическо разстройство.

Използвайки лъжата, че
хората се "раждат такива",
активистите от ЛГБТ заявя-
ват, че ако отричате тех-
ния стил на живот, така
както те го разбират, зна-
чи сте хомофоб, което е съ-
поставимо например с то-
ва да изпитваш неприязън
към мен, защото съм се ро-
дил черен. Това са пълни
глупости, защото моето
ДНК потвърждава, че аз
съм се родил черен, но то
не потвърждава, че аз ге-
нетично съм хомосексуа-
лист.

Както вече казах, да се
говори открито за тази на-
учна истина в САЩ не е
разрешено, това незабавно
ще ви навлече жестоко на-
казание от агресорите. Аз
намирам, че е мракобесие
да не се разрешава публич-
но да се излагат факти, по-
зовавайки се на здравия
смисъл и истината. Всъщ-
ност привържениците на
ЛГБТ искат от нас да прие-
мем с готовност лъжата,
злото и безумието.

Доктор Кретела споде-
ли с мен ужасна история,
случила се в една от гру-
пите в детска градина в
Калифорния. Учителката
прочела на децата две аги-
тационно-поучителни исто-

рии за трансджендъри,
предназначени за деца.
След като ги прочела, мал-
кият Джои отишъл в тоа-
летната и се върнал в гру-
пата, облечен в рокля. Учи-
телката казала: "Момчета
и момичета, всъщност на-
шия Джои е момиче, както
Джаз от разказите, които
ви прочетох. От днес ние
трябва да го наричаме Джо-
зефин". По този начин ро-
дителите на Джои и учител-
ката представили на другар-
четата му неговата транс-
формация. Това силно сму-
тило останалите деца от гру-
пата. Едно от момиченцата
изпаднало в ужас. Вкъщи
след като го изкъпали, май-
ка му го загърнала в хавли-
ена кърпа. Минавайки пок-
рай огледалото момиченце-
то забелязало, че косата му
е сресана назад. То изпад-
нала в паника и се разпла-
кало, като питало майка си:
"Мамо, какво става, в мом-
че ли се превръщам? Не ис-
кам да ставам момче. Джои
се превърна в момиче. А
аз в момче ли ще се пре-
върна"?.

Хора, ще позволим ли
на безумната идеоло-
гия ЛГБТ да травмира
невероятно жестоко,
безразсъдно и безотго-
ворно нашите деца?

Господ ни заповяда да
защитаваме децата си. В
Евангелието на Марк, гл. 9,
стих 42 е казано: "А който
съблазни едного от тия
малките, които вярват в
Мене, за него е по-добре,
ако му надянат воденичен
камък на шията и го хвър-
лят в морето".

"Аз съм Джаз" е една от
агитационно-поучителните

детски книги за трансджен-
дъри, прочетена в детска-
та градина в групата на
Джои. Съвършено безумно
родителите на Джаз са
пристъпили към промяна
на пола му от мъжки на
женски, когато той е бил
едва на три години. Как въ-
обще разумни родители
могат да направят извода,
че тяхното тригодишно де-
те се е родило в несъот-
ветстващо тяло? Джаз се-
га е на 17 години. От торса
нагоре той изглежда като
момиче и е звезда в собс-
твено телевизионно шоу.
Активистите от ЛГБТ искат
да направят изучаването
на разказа "Аз съм Джаз"
задължителна част от на-
ционалната програма в
държавните училища. Това
говори, че продиктуваното
от правителството сексуал-
но издевателство над де-
цата ще се разпространя-
ва в държавните училища
по цяла Америка.

Освен това огромен
брой християнски пастори
вече започнаха да ни че-
тат проповеди за това, че
сме длъжни да се отнася-
ме толерантно към ЛГБТ хо-
рата. Но въпреки всичко аз
продължавам да се дове-
рявам на Господ. Отговор-
ните родители казаха "не"
на изучаването на разка-
за "Аз съм Джаз" от свои-
те деца в училище. Прек-
расните християнски патри-
оти от "Съвета за свобода"
също защитават интереси-
те на родителите в тази
битка.

Доктор Кретела даде
един чудесен пример също
в полза на нормалността.
Тя каза, че ако някой иска
да си отреже здрава ръка
или крак, считайки тази ам-
путация като нормална за
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Ïîêëîí ïðåä âàñ, çàùèòíèöè
íà Áúëãàðèÿ! На 18 юли се навършват 83 години от създаването на българската

Гражданска отбрана (защита).
Като честитим предстоящия празник, днес в рубриката "Бойна слава"

решихме да представим част от споделеното от полковник от запаса
Христан Михайлов през 2016 г. в книга четвърта на издаваната от
Издателска къща "Земя" поредица "Българи завинаги".

Няколко дни след като навърши 93-годишна възраст, доблестният
служител на Гражданска отбрана прекрачи границата между нашия и
отвъдния свят. Но неговите прочувствени спомени и размисли ще останат
в нашите сърца. Почивайте в мир, полковник Михайлов!

Ïîëêîâíèê Õðèñòàí Ìèõàéëîâ:
Îãðîìíà áåøå ìèñèÿòà íà Ãðàæäàíñêàòà îòáðàíà
â èíòåðåñ íà íàñåëåíèåòî è íàðîäíîòî ñòîïàíñòâî

Времето минава незабелязано
бързо. Минават години, десетилетия,
дори столетия. Раждат се поколения
и умират. Други се раждат и пак уми-
рат. И други се раждат... И при сво-
ето съществуване оставят добри и
лоши следи и спомени. Но всичко
се забравя, ако не се запише някъ-
де. Както сполучливо се е изразил
мъдрецът - казаното отлита, написа-
ното остава!

Но има неща, които не бива да
се забравят. Те трябва да се знаят и
помнят от поколенията и общество-
то. Защото хубавите спомени ще
служат за пример, самочувствие и
гордост, лошите - за размисъл, поу-
ка и предпазване от непочтени пос-
тъпки.

Нашите прадядовци, дядовци и ба-
щи са ни оставили интересни спо-
мени за техния живот.

Защо не направя и аз това за
поколенията ми относно моя живот?!

Моят 90-годишен живот не мина
гладко. Безброй бяха страданията,
несгодите, премеждията. Но с много
труд, воля и упоритост, граничещи
понякога с инат, аз оцелявах до днес.

последствията от такива нападения.
Започна периодът на Студената

война в света и надпреварата във
въоръжаването на държавите. Но па-
ралелно с това се взеха и усилени
мерки за защита на населението от
атомно, химическо и биологическо
оръжие.

България също трябваше да взе-
ме изключителни мерки по този въп-
рос за защита на населението и на-
ционалното стопанство от съвремен-
ните оръжия за масово поразяване...

В такова динамично и напрегна-
то време, след като завърших през
1959 г. Военната академия, бях наз-
начен за заместник-началник тил в
щаба на Гражданска отбрана. Това
стана с много настояване от страна
на началника на тила на ГО пред от-
дел "Кадри" на МВР да им бъде изп-
ратен подготвен офицер за замест-
ник-началник по тила, който бил про-
учен още в Академията (това бях аз).

В този момент попаднах в съв-
сем нова ситуация, която не беше
практикувана в поделенията на МВР,
нито изучавана във Военнотехничес-
ката академия.

димите финансови средства (изразя-
ващи се в милиони лева). Необхо-
димо беше да има подготвени хора
да ги оползотворяват рационално. И
наистина в щаба вече имаше под-
готвени инженери, химици, тактици.
Но тилът беше още неокомплектован
- бяхме само трима офицери.

След подготовката по планиране-
то и организацията на работата в ща-
ба, беше необходимо да се обърне
много сериозно внимание и на от-
четността на милионите средства, ко-
ито се изразходваха. А тя, в интерес
на истината, беше слаба. Предложих
на началника на тила и на началника
на щаба - полковник Петров, прек-
расен ръководител, интербригадист в
Испания, да се изготви правилник за
отчета и отчетността за щаба на Граж-
данската отбрана.

Тази задача беше възложена на
мен. Аз, като финансист и завършил
Военнотехническата академия, имах
необходимите знания и опит за из-
пълнение на тази много отговорна
задача. Това ми костваше много труд
и безсънни нощи. За два месеца се
справих със задачата. Проектът за
правилник беше съгласуван с финан-
совите органи на МВР, Министерст-
вото на финансите и Българската на-
родна банка. И отпечатан. Но още
по-трудно беше създаването на ор-
ганизация по внедряването му за
стриктно изпълнение в окръжните ща-
бове на страната. И тази задача без-
спорно трябваше да изпълнявам аз.

Отпечатани бяха всички посоче-
ни в правилника формуляри и кни-
ги. Организиран беше в щаба 3-дне-
вен сбор с всички материалноотго-
ворни лица от окръзите по детайл-
ното им запознаване с правилника
и с формулярите. Проведени бяха
практически занятия за работа с тях.
На третия ден раздадох необходими-
те формуляри и с пожелание за доб-
ра работа изпратих материалноотго-
ворните лица по окръзите.

Но и това не беше достатъчно.
Необходимо беше впоследствие да се
правят проверки и контрол по мес-
та. За тази огромна и отговорна дей-
ност бях награден със заповед на на-
чалник-щаба.

През 1962 г. получих заповед за
заместник-началник по тила на Со-
фийския градски щаб по Гражданска
отбрана.

Какво означаваше за мен Граж-
данската отбрана? Основната й за-
дача беше - подготовка на населени-
ето на страната за защита при въз-
душно, атомно, химическо и биоло-
гическо нападение, запазване мате-
риалните ценности и народното сто-
панство и ликвидиране последствия-
та от нападенията.

Няма в страната подобна инсти-
туция, като Гражданската отбрана - с
такава огромна мисия (задача).

Ако помисли човек по-задълбо-
чено и реалистично какво значат те-
зи думи с всеобхватно значение за
защита населението и народното сто-
панство от такива нападения с тако-
ва оръжие и какви биха били пос-
ледствията и жертвите от това, ако
се случеше, вероятно косата му би
се изправила или за 24 часа би по-
беляла.

Всички тези мащабни и особе-

1963 г. Майор Христан Михайлов,
заместник-началник на Софийския
градски щаб на Гражданска отбрана

Полковник от запаса Христан
Игнатов Михайлов е роден на
29.04.1926 г. в село Петокладенци,
Свищовско, днес община Белене -
Плевенско, в крайно бедно селско
семейство от 13 члена.

В селото завършва прогимна-
зия като отличник, но не може да
продължи обучението си в гимна-
зия, поради липса на средства.

В съседното село Стежерово
записва допълнително земеделско
училище - 2-годишен курс.
Завършва първата година като
отличник, но това не го задоволя-
ва. През 1941 г. постъпва в
Държавната търговска гимназия
"Димитър Хадживасилев", носеща
името на дарителя за построяване-
то през 1885 г. на първата
търговска гимназия в България.

След като през 1946 г. завърш-
ва гимназията, започва обучението
си в Търговската академия "Димитър
А. Ценов", именувана също на голям български дарител.

По решение на околийския комитет на БКП през 1948 г. е върнат за
счетоводител на ТКЗС в родното си село, като едновременно с това
продължава образованието си в академията. През май 1949 г. е назначен
на работа в ОК на БКП - Свищов, в помощ за окончателното масовизира-
не на ТКЗС в околията.

През септември 1950 г. постъпва в първа стрелкова рота на Школата
за запасни офицери - Велико Търново. Една година по-късно (септември
1951 г.) по разпределение започва офицерската си служба като младши
лейтенант във Вътрешни войски на МВР - София. Следва по желание ново
разпределение - в полка на Вътрешни войски в Плевен. След това - в
новосформирания батальон в Горна Оряховица като командир на стрелко-
ва рота.

Предсрочно е произведен в звание лейтенант през май 1952 г. От
1953 г. е заместник-командир на батальон в Мездра към жп бригадата,
охраняващ тунелите и мостовете от Червен бряг до Кумарица и затвора
във Враца.

От ноември 1954 г. служи в София като заместник-командир по
снабдяването на самостоятелен батальон - жп охрана за цялата страна.

След подаден рапорт за уволнение, през септември 1955 г. се среща с
министъра на вътрешните работи Георги Цанков - не е уволнен, а е
преназначен за заместник-командир по снабдяването на самостоятелния
батальон на МВР във Враня, носещ правителствената охрана - Политбюро,
ЦК на БКП, централния затвор, резиденция "Бояна", Министерския съвет и
Народната банка.

По нареждане на министъра е изпратен на обучение във Военна
академия "Г. С. Раковски". От 1 септември 1956 г. е слушател във
Военнотехническата академия - тилов профил, като старши лейтенант -
най-младият и най-младшият офицер в академията. През 1957 г. е
произведен в звание капитан.

След като завършва академията през 1959 г., е предвиден за командир
на батальон в град Белене, охраняващ острова и затвора. С много
настояване от страна на щаба на Гражданска отбрана пред МВР е отменено
това разпределение.

От ноември 1959 г. е на длъжност заместник-началник тил в щаба на
Гражданската отбрана на страната. А от 1962 г. като майор е заместник-
началник щаб по снабдяването на столичния щаб на ГО.

През периода 1962-1967 г. учи задочно икономика на външната
търговия в Стопанския университет - София.

След негов рапорт през 1972 г. по собствено желание е уволнен, без
оставане шест месеца в разпореждане. Заповедта за уволнение е от 30
септември, а още от следващия ден (1 октомври 1972 г.) започва работа
в Министерството на външната търговия като директор на дирекция, тъй
като заповедта за това на министъра на външната търговия е издадена
няколко месеца предварително - на 30 юни същата година.

През 1974 г. започва работа в Комитета за наука, технически прогрес
и висше образование (при Начо Папазов). Там е директор на дирекцията
за пропаганда на науката и техническия прогрес у нас и в чужбина.

От 1982 г. е началник на отдел "Вътрешно-финансов контрол" в
Държавно стопанско обединение "Машинно-тракторни станции и мелиора-
ция" към Министерството на земеделието.

През 1991 г. създава собствена фирма за финансова и счетоводна
помощ, чиято дейност прекратява през 1997 г. поради заболяване.

От 1997 г. до дълбока старост е финансов ревизор на граждански
договори.

През 2018 г. Издателска къща "Земя" отпечатва книгата му "Моята
фамилия". В своите встъпителни думи към книгата големият приятел на
ветерана от Гражданска отбрана полковник професор д-р Марин Калонкин
подчертава: "Това е той! Надарен от природата с най-прекрасните човешки
качества като любознателност, трудолюбие, упоритост и находчивост,
доброта, неспокоен търсещ новаторски дух, с разум и всеотдайност той
работи за България и за народа български."

1964 г. Столичният градски щаб на ГО провежда занятие по огнева
подготовка на стрелбището в Панчерево. Заместник-началникът майор
Михайлов е в средата на снимката и внимателно почиства пистолета си

Роден съм на 29 април 1926 г. -
пред Великден, преди великия хрис-
тиянски празник "Възкресение Хрис-
тово". И понеже съм момче, баба ми
е предложила да бъда кръстен Хрис-
тан, вместо Христос. Но по-късно като
ученик много хазяйки в Свищов ме
наричаха Христос.

Семейството ми беше многолюд-
но, състоеше се от 13 члена, и беше
крайно бедно. Бяхме много деца, са-
мо аз бях момче и първия внук.

Бих желал да споделя спомени и
размисли от моя живот като офицер
в българската Гражданска отбрана
(1959 г. - 1972 г.).

През това време Гражданска отб-
рана ускорено се изграждаше като
съвременна, необходима и полезна
за Родината структура.

Основната нейна и на българско-
то правителство задача тогава беше:
защита на населението и неговите ма-
териални ценности от въздушни и хи-
мически удари.

След Втората световна война се
откри атомното оръжие. Неговото
изпробване над Япония през 1945
г. беше причина правителствата да
разберат колко е важна задачата да
има такава организация, която да
подготвя населението за ликвидиране

Когато поех новата си длъжност,
началник на тила в щаба на ГО беше
майор Сава Танчев, също дошъл от
Вътрешни войски. Действително аз
му станах дясната ръка.

След като се запознах със състо-
янието на тила в щаба, по мое пред-
ложение беше изготвен план за фор-
сиране на окомплектуването на вое-
низираните поделения за страната, а
те бяха 30 батальона, с всичко необ-
ходимо за изпълнение на предназ-
начението им - ликвидиране на пос-
ледствията от въздушни, химически
и биологични нападения. А това оз-
начаваше - нова инженерна и про-
тивохимическа техника и облекла.
Трябваше да се намерят подходящи
места и да се изградят бази и скла-
дове за снаряжението и техниката.

До този момент това беше само
на книга. Всичко беше пръснато по по-
деления на Министерството на народ-
ната отбрана и разни стопански сгра-
ди. А това много затрудняваше извър-
шването на мобилизацията и окомп-
лектуването на поделенията. Тази дей-
ност трябваше да се извърши за ча-
сове, а на практика ставаше за дни.

В интерес на истината съм длъ-
жен да подчертая, че по това време
правителството осигуряваше необхо-
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Едва през 2017 г. след натиск от наша страна Албания призна българите
за малцинство, но от това не последва нищо

Костадин
КОСТАДИНОВ

За първи път отидох в
Албания през есента на
2004 г. Отдавна ми се ис-
каше да посетя областите,
населени с българи, но ня-
маше как, защото бяха да-
лече от България, пътища-
та бяха несигурни и лоши,
а и не познавах никой, кой-
то да беше ходил там пре-
ди мен и да ме упъти. Един
мой приятел обаче се съг-
ласи да рискува отиване
дотам и се нае да отидем с
неговата кола. Така за око-

ло 10 дни престой успяхме
да обиколим Мала Прес-
па, Корчанското поле, Мок-
ра, Гора, Елбасан, Тирана,
Москополе, Връбник, Били-
ща, като не успяхме да оти-
дем само до Голо бърдо и
Кукъска Гора. Запознах се с
доста хора, завързах приятел-
ства. Някои от моите прияте-
ли вече не са между живите
като покойния председател на
Българското дружество "Иван
Вазов" Сотир Митрев. Други
не са в Албания от години.
Трети пък ги сполетя съвсем
различна съдба...

Когато преминавахме
границата с Албания при
Стенье, македонските грани-
чари ни арестуваха, защото
в багажника си носехме пес-
нопойки и книжки за деца,
предназначени за българи-
те в Мала Преспа. Беше по-
викан служител от специал-
ните служби на Македония,
който надълго и нашироко
ни разпитваше защо иска-
ме да отидем до Албания и
какво ще правим там. Забе-
лежете - ние излизахме от
държавата им, но македон-
ците се интересуваха какво
ще правим ние, чуждите
граждани, в чуждата държа-
ва. След като ни задържаха
почти цял ден, ни пуснаха в
края на деня, само за да ни
задържат сега пък албанци-
те на свой ред. Там се при-
нудихме да оставим песно-
пойките и книжките и вече
по мръкнало влязохме в Ал-
бания. 10 метра след КПП-
то асфалтът свърши и ние
попаднахме на разоран и из-
дълбан черен път, без да зна-
ем къде отиваме. Спряхме
и докато се чудехме какво
да правим, точно в този мо-
мент една кола излезе зад
нас, също спря и от нея из-
лезе човек, който решител-
но се запъти към нашия ав-
томобил. Вече се бяхме нас-
троили да очакваме най-ло-
шото и тъкмо когато се ка-
нехме да почваме да се би-
ем и се оглеждахме дали от

храстите няма да изскочат
и други мъже, човекът най-
вежливо и приятелски ни по-
пита дали има къде да спим.
Оказа се, че бил след нас,
разбрал какво се случва, ви-
дял, че сме българи, и ре-
шил да ни помогне. Така се
запознахме с Вангел Гадже-
то, както се представи, кой-
то се занимаваше с търго-
вия и чат-пат контрабанда.
Ние питахме за хотел, той
ни каза, че най-близкият е в
Корча, на 2 часа път, от ко-
ито половината по черен път,
и веднага ни покани да спим

у тях. Приехме, без да се
колебаем. У тях ни посрещ-
наха жена му и детето му,
които ни се зарадваха така,
все едно сме стари родни-
ни, които отдавна не са им
идвали на гости. Вечерта
пихме ракия "Сливенска пер-
ла", защото Вангел каза, че
като българин пиел само
българска ракия, и когато
легнахме в леглата си, имах-
ме чувството, че сме си у
дома.

В следващите дни се за-
познах с десетки българи.
Всички до един изразяваха
горещи български чувства,
искаха да имат български
паспорти, искаха децата им
да учат български, искаха
да има българско консулст-
во в Корча, за да не им се
налага да ходят за най-
дребни неща до посолство-
то в Тирана. Няма да заб-
равя как ни заведоха до ста-
рата българска гранична
застава на планината Гали-
чица, наричана тук Иван
планина, и докато разглеж-
дахме бетонната сграда, ко-
ято не беше мръднала през
годините, нашият водач със
страхопочитание рече: "Ова
е правено от бугарите, с бу-
гарска рака, нема рушенье.
Сериозна работа - бугарска
работа". Тук за първи път
чух израза "българска ра-
бота" със съвсем друг сми-
съл от този, който ние, бъл-
гарите в България, сме свик-

нали да го чуваме. Ходих
до Връбник, най-източното
албанско село до гръцката
граница, в което живееха то-
гава 250 жители, само бъл-
гари, и в което имаше учи-
лище с 1 дете. Ходих до
Бобощица и Дреново, пос-
ледните български села в
Корчанското поле, в които
обаче българите вече бяха
останали по една шепа на-
род - 27 души в Бобощица
и 45 в Дреново. И в двете
села вече преобладаваха
власите и албанците. Тога-
ва в деветте села на Мала
Преспа, която обиколихме
нашир и надлъж, живееха
10 000 души, всички до един
българи.

През следващите годи-
ни посещавах тези области
отново и отново. Нищо от
това, което българите иска-
ха да им се случи, не се
случи. България не откри
нито консулство, нито от-
вори училища за тях. Едва
през 2017 г. след български
натиск Албания призна бъл-
гарите за малцинство. Но
от това не последва нищо.
Единствено управляващите
към този момент България
"патриоти" от ВМРО-БНД
започнаха по-учестено да
продават български паспор-
ти на албански българи, из-
ползвайки по най-нечистоп-
лътен начин желанието на
нашите сънародници там да
се интегрират пълноценно
към останалите българи. По
ирония на съдбата човекът,
с когото бях през 2004 г. в
Албания, днес е депутат в
Народното събрание точно
от тази партия. Сега онова,
което искаха българите от
нас тогава, зависи до голя-
ма степен от него, но какво
прави той, вече стана ясно.

Точно поради тези при-
чина реших да отида отно-
во преди месец, за да видя
на място как стоят неща-
та. Сега, няма да кажа "доп-
лака ми се" от това, което
видях, но ще ви кажа, че
ме заболя сърцето. Сега ще
разберете защо.

Населението на Мала
Преспа се е стопила двой-
но за тези 15 години от 2004
г. насам. Днес там живеят
не повече от 5000 души.
Жителите на Връбник, един-
ственото чисто българско се-
ло в Корчанско, са се сто-
пили до около 40 души и са
намалели повече от 5 пъти
в сравнение с 2004 г. Учи-
лището там отдавна е зат-
ворено. В Дреново са оста-
нали около 20 българи, а в

Бобощица има едва 1 чо-
век от български произход.
Тъй като там живееше един
забележителен българин, И-
льо Кунешка, реших да оти-
да и да се запозная с пос-
ледния българин в селото.
Оказа се жена, Елписа Ман-
чо, на преклонна възраст.
Благодарение на Софика
Мале, българка от Глобо-
чани, Мала Преспа, баба
Елписа имаше инсталира-
на българска телевизия
(Булсатком) и гледаше и
слушаше български новини,
музика и забавни предава-
ния. Защото иначе просто
няма с кого да говори на
български. Тя е последната
българка в това някога ле-
гендарно българско село, ус-
тояло на столетен албанс-
ки натиск. Когато заговорих-
ме с нея за покойния Ильо
Кунешка, тя се развълнува
и рече: "Ильо ми каза, дека
кога умре, нема с кой да
приказвам на кай нас". И
продължи - "Само с мачка-
та мога да приказвам на
болгарцки, ама тя не раз-
бира". Мачката е котката,
ако не сте се досетили…

Междувременно в Кор-
ча, където има от няколко
години крепко българско
дружество с 1500 членове,
развиват своя дейност гръц-
ко и румънско консулство.
Българско консулство, ни-
то пък български културен
център, както може да се
досетите, няма. България не
подкрепя по никакъв начин
дейността на това дружест-

во. Единствената помощ за
него идва от фондация
"Българска памет" на Ми-
лен Врабевски, която пок-
рива част от разходите на
организацията по местното
българско неделно училище,
наема на офиса и режий-
ните разноски. И това е -
официалната българска дър-
жава липсва напълно. А да
ви разказвам ли, че в мо-
мента в Албания има мест-
ни избори и за поста на кме-
та в община Пустец (обх-
ващаща цяла Мала Прес-
па) се борят двама канди-
дати, от които единият, про-
македонският, е подкрепян
изцяло, официално и нео-
фициално, от македонската
държава, докато другият
кандидат, приятелски наст-
роен към България, не е по-
лучил дори и елементарна
морална подкрепа? Айде ня-
ма да ви разказвам, а ре-
зултатите от изборите, кои-
то ще са на 30 юни, може-
те отсега да ги отгатнете.

Е, кажете, как да не ви
заболи сърцето? Докато раз-
говарях с баба Елпи, както
й казват на галено, се за-
мислих какво очаква оста-
налите българи в тези най-
далечни западни български
краища? Не ми дойдоха ни-
какви хубави мисли… С опи-
саните по-горе тенденции
след още 15 години българ-
ското присъствие в тези ста-
ри и хубави български земи
вече ще е само спомен. То-
ва, при условие че Бълга-
рия продължи по същия на-
чин, както и досега, да не се
интересува от съдбата на сво-
ите сънародници тук. Но
хайде сега да сложим ръка
на сърцето и да си кажем -
нашата държава не се въл-
нува от съдбата на нас бъл-
гарите, които живеем в нея,
та какво остава за българи-
те, живеещи в чужбина?

От Kostadin.eu,
официален блог на

Костадин Костадинов
Елписа Манчо -

последната българка
в с. Бобощица,

Корчанско (Албания)



приложение
ПАТРИОТ

ЗЕМЯ 25 ЮНИ 2019

ВТОРНИК 11. ÀÐÕÈÂÈÒÅ ÃÎÂÎÐßÒ

В историческия архив на Национал-
ната библиотека "Св. св. Кирил и Мето-
дий" се съхранява дневникът на Дабко
Устагенчев (Димитър Генчев Майсторов)
от Трявна, публицист, юнкер от Военното
училище през 1889-1892 година, офи-
цер от българската армия. Син на уста
Генчо Кънчев, самоук архитект и строи-
тел от епохата на Българското възраж-
дане, той описва своите преживявания
при освобождението на Разложкия край
от турското робство през 1912 г. в спо-
мени, озаглавени "Осем месеца в Родоп-
ския отряд и Четвърта армия през Пър-
вата балканска война 1912-1913 г." С
директивния стил на строеви офицер в
един ръкописен труд от около 500 стра-
ници Дабко Устагенчев разкрива слож-
ния вътрешен механизъм на военната ма-
шина по време на война, нишките, които
спойват стратегическите замисли на во-
енното командване с безпримерния ге-
роизъм на българския войник.

Първоначалната задача на Родопс-
кия отряд е да овладее Тъмраш и Раз-
ложката котловина, като заедно с това
пази левия фланг на Седма пехотна Рил-
ска дивизия, който действа по долина-
та на река Струма. Щабът на отряда се
настанява в Ракитово, Пещерска око-
лия, която заема централно място в пред-
стоящия фронт. Изпити и бледи са ли-
цата на всички от напрегнатото очак-
ване. И ето че на 5 октомври сутринта
камбаните на Лъджене и Чепино баня
(днес квартали на Велинград) започват
да бият продължително. Оживлението в
лагера достига своя връх. "Тук бяха се
стекли мнозина, за да изпратят своите
синове, братя, сродници и приятели -
разказва Дабко Устагенчев.- 0бширно-
то пространство встрани от шосето Лъ-
джене-село Чепино баня скоро се очисти
от биваци и обози, от мнозината добро-
волци, които пълнеха кръчмите по ту-
кашните села, също не остана никой.
Всички бяха заминали на пограничната
линия по най-скритите пътеки, що во-
деха в неприятелска територия. Тия от
тях, които бяха избрани за водачи, на-
мираха се по своите места."

Първото село, в което навлиза Ро-
допският отряд след преминаването на
границата, е тогавашното село Якоруда.
Селяните, повечето жени, облечени в
празнични носии, напират от двете страни
на главната улица, която пресича надъл-
го селото, разнася се гръмогласно "ура".

Дневникът на Дабко Устагенчев разказва малко известни моменти за
освобождението на Разложкия край от турско робство през 1912 година

„Ðÿäêî ñå ñðåùà âîéíèê òàêà èçäðúæëèâ
è áåçñòðàøåí êàòî íàøèÿ…“

"Както се види - пише Устагенчев, - в
Якоруда има стари мъже, които помнят
Освободителната война 1877-1878 го-
дина, защото те ни поздравяваха със
"Здрасти, братушка!", както са поздра-
вявали тогава руските войници."

Командването на отряда действа бързо
и енергично. Оказва се, че в казармите
се спотайват доста турски войници, ед-
ни с униформа, други с домашно облек-
ло, които оставят оръжието и просят ми-
лост. Веднага техните пушки са разда-
дени на селската стража, в която доб-
роволно постъпват якорудските младе-
жи. В черква е отслужен молебен, "на-
редена" е административната власт. Осо-
бено силно е впечатлението на Устаген-
чев от тукашната младеж "По улиците
сновяха мнозина доброволци, повечето
интелигентни хора. Двама такива спряха
познат тям офицери и започнаха да му
говорят, че от Якоруда води потеклото
си П. Р. Славейков."

По-нататък освен за битките с турс-
кия поробител край Елешница авторът
си е водил подробни бележки и за сра-
жението при село Бачево, където в ка-
зармата се укриват 500 турци. Преди
това те успяват да изкопаят окопи, да
барикадират улиците и да приспособят
за отбрана всички по-големи и здрави
къщи. Две български роти заемат южни-
те и източните покрайнини на селото и
по заповед на майор Йорданов е изпра-

тен един подофицерски патрул, предвож-
дат от учителя, който след среща с тур-
ците докладва, че те ще се предадат
доброволно. Минава обаче доста време
и от турска страна няма никаква вест.
Изпратен е втори подсилен патрул, но
щом наближават, турците откриват ма-
сиран огън. Престрелката продължава
през цялата нощ и чак на другия ден,
след като българите заемат височините
над селото, турците са принудени да вдиг-
нат бялото знаме.

Главните сили на 27-и Чепински полк
през нощта се установяват на бивак по
бреговете на р. Места, до устието на
десния приток, който идва откъм Бели-
ца. Доста подробно Дабко Устагенчев от-
белязва в дневника си инцидентите, ко-
ито вгорчават войнишкото всекидневие.
Особено тревожно е положението с те-
леграфния взвод, тъй като често линия-
та е прекъсвана умишлено. "Телеграфис-
тите, ядосани, грабваха карабините си и
отиваха бързо по дължината на линията
да я поправят и от тая смяна някои вой-
ници станаха жертва на помашки куршу-
ми. Един телеграфист надзорник бе на-
мерен убит по пътя за с. Якоруда. Също-
то стана и с един артилерийски подофи-
цер, който бе отишъл за фураж по коли-
бите."

Докато все още силите се съсредо-
точават, бой за освобождението на Ме-

хомия (Разлог) води четата на Христо
Чернопеев. Силите са неравни, защото
тук се струпват около 1000 души аскер
от разбитите турски погранични части и
многоброен башибозук. В боя особено
се отличават поетът харамия П. К. Яво-
ров и Методи Алексиев. В крайна сметка
под натиска на многобройния противник
четниците са принудени да отстъпят, но
на следваща сутрин, виждайки пътя си
за отстъпление към Добринище на юг
отрязан, притиснати от две страни от
българските войници и от четниците, тур-
ците се разбягват.

По-нататък Дабко Устагенчев описва
бойния път на Четвърта армия, като за-
вършва дневника си с възхвала на бъл-
гарския войник и неговия несломим дух:
"Рядко се среща войник така издръжлив
и безстрашен като нашия. Той прекарва
в усилен поход деня и нощта, а на сут-
ринта влизат в бой, той почива в безпо-
койство под дъжд, сняг и пек и върви
напред. Той гладува и жадува по цели
часове, без да падне телом и духом, той
не роптае срещу никакви трудности и
лишения, а с готовност прогонва врага…"
От по-нататъшните думи на автора струи
страшното огорчение и дълбоката болка
от недалновидността на българския цар
Фердинанд, довел въпреки героизма на
българския войник страната до първата
национална катастрофа.

В състава на Родопския отряд
влизат Първа (Девети пехотен пловдив-
ски полк и Двадесет и първи пехотен
средногорски полк) и Трета бригада
(Двадесет и седми пехотен чепински
полк и Тридесет и девети пехотен полк)
на Втора пехотна тракийска дивизия,
както и Втора пионерна дружина, Трети
скорострелен артилерийски полк, Трети
планински артилерийски полк (7-а
скорострелна и 3-та нескорострелна -
общо 10 батареи), Първи планински
артилерийски полк (7-а скорострелна
батарея - общо 7 батареи) и Осми
конен полк. Общо 16 дружини, 20
батареи и 1 ескадрон.За началник е
назначен командващият Втора дивизия
генерал-майор Стилиян Ковачев.

Задачата на Родопския отряд е да
осъществи настъпление в Средните и
Западните Родопи, като окупира

 Ãåíåðàë Ñòèëèÿí Êîâà÷åâ êîìàíäâà Ðîäîïñêèÿ îòðÿä
Тъмръш, представляващ потенциална
заплаха за железопътната линия
София-Пловдив, и достигне до Западна
Тракия, прекъсвайки железопътната
линия Дедеагач-Солун. Отрядът трябва
да действа на много широк фронт от
около 180 км в тежък планински
терен.

Родопският отряд се включва във
военните действия в деня на влизането
на България във войната, 18 октомври
(5 октомври стар стил) 1912 година.
На десния фланг българските войски
отблъскват османските гранични
отряди, на 22 октомври навлизат в
долината на Места, а на 24 октомври
влизат в Мехомия. В централния
участък Девети полк среща ограничена
съпротива и на 20 октомври достига
Доспат. На левия фланг българските
части също напредват относително

бързо и на 21 октомври превземат
Дьовлен. По-силна съпротива срещат в
района на Пашмакли, но на 25 октомв-
ри отблъскват оттам османските сили.
През следващите дни частите на
Родопския отряд навлизат в Беломори-
ето. На 2 ноември са завзети Сяр и
Просечен, а малко по-късно Ксанти,
Драма и Кавала. Части от дясната
колона на отряда се придвижват към
Солун, но не успяват да достигнат
града преди гръцките войски.

В средата на ноември останалите
части на отряда са прехвърлени към
Дедеагач, където стават част от
новосформираната Четвърта българска
армия. Родопският отряд е окончателно
разформирован на 28 август 1913 г.

Страницата подготви
Петър ХАДЖИЕВ

Майор Дабко Устагенчев (1867-1935)

Прочутата картина "На нож" на Я. Вешин

Генерал Стилиян Ковачев
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Áðàòÿòà Äàë÷åâè -
ïîåò è ñêóëïòîð
Спомени за големите творци разказва бившият министър на
културата Георги Йорданов в мемоарната си книга "Срещи"

На 12 юни се навър-
шват 115 години от
рождението на поета
Атанас Далчев, а на 27
декември
2019 г. - 117 години от
рождението на скулп-
тора проф.
Любомир Далчев

Няколко месеца преди да
си отиде от този свят, превър-
налият се в легенда Радой
Ралин ми се обади по телефо-
на - трябвало да се видим по
много важен въпрос. Не се
изненадах. С него се позна-
вахме от десетилетия. Като
ученици в Сливенската
гимназия често се навъртах-
ме около книжарницата на
неговия баща, която беше в
центъра на града. След
смъртта му Радой предостави
жилището си на ул. "Раковс-
ки" до Пожарната команда за
квартира на мои съученици и
приятели, които се опитваха
да навлизат в литературата.
Той вече бе известен със
своята антифашистка дейност
и стихове. "Войнишка тетрад-
ка" се появи след края на
Втората световна война, в
която Радой Ралин (Димитър
Стефанов Стоянов) е добро-
волец в Първа българска
армия.

През 60-те години вече
популярният Р. Ралин често
гостуваше в града. Дори
предизвика гнева на дейци в
народните съвети; разоблича-
ваше техни постъпки в
сатирични издания и филми.
Особено зачестиха нашите
връзки през 70-те години.
Беше изцяло обзет от грижата
за своите деца, но енергично
се застъпваше и за битовото
устройване и лечение на свои
приятели - Борис Димовски,
Александър Геров, за приоб-
щаването на емигриралия
Милчо Левиев…

Често ме посещаваше в
Градския партиен комитет.
Носеше ми молби от млади
творци, които покровителст-
ваше. След освобождаването
на журналистите Пенка
Чернева, Ива Йолова, Елео-
нора Владимирова… от в.
"Народна младеж" дойде
развълнуван, настоявайки да
се намери работа "на тия
способни момичета". Във
връзка с неговата 60-годи-
шнина направих предложение
за награждаването му с най-
високото държавно отличие
орден "Георги Димитров". На

церемонията в Държавния
съвет двамата с Тодор Жив-
ков искрено се шегували.
Много издателства отпечата-
ха в големи тиражи произве-
денията му.

Не познавам човек, който
може да откаже на застъпни-
чеството на красноречивия и
всеотдаен Радой. Ръсеше с
щедри похвали творби на
млади талантливи автори.
Донесе ми току-що отпечата-
ната стихосбирка "Вечерен
тромпет" на Борис Христов.
"Това момче от Перник скоро
ще прави чест на цялата ни
литература." Беше близък с
Владимир Василев, Констан-
тин Константинов, Атанас
Далчев…

Допуснах, че Радой бърза
да се срещнем, обзет от грижа
за някой изпаднал в беда
негов пишещ приятел.

Седнахме в кафенето на
Националната библиотека
"Св. св. Кирил и Методий".

Демонстративно и на
висок глас подчерта, че ще
черпи. Каза, че вече е орга-
низирал група от писатели и
интелектуалци, в която е
включен и поетът Георги
Константинов, с цел да се
направи поход по пътя на
"солунските братя". Трябвало
да водя групата; надява се да
намеря автобус.

Не можах да разбера по
кои пътеки на Солунските
братя искаше да се движим.
Попитах го чак до Моравия
ли ще ходим? Той ме изгледа
учудено: "Не бе, става дума за
солунските братя Атанас и
Любомир Далчеви. Ти бе
близък и с двамата. Те имат

опожаряването на жилището
ми по време на бомбардиров-
ките и след малкия ремонт
повече от двадесет години аз
живях със семейството си от
6 членове в голяма теснотия.
Няма да посочвам какво
отражение е имало това
върху работата и самочувст-
вието ми.

И ето, Вие сега ме спася-
вате. Защото това за мене е
действително спасение. Вие
ми давате възможност да водя
най-сетне един нормален
човешки живот и да продължа
на спокойствие работата си.
Същевременно с трогателното
си внимание Вие ми вдъхвате
нова вяра, давате ми да
почувствам, че моето дело се
цени и моят труд не е безпо-
лезен.

Благодаря Ви, другарю
Йорданов! Дано са останали
у мене още сили, за да
заслужа Вашето участие в
моята съдба.

Желая Ви от сърце здраве,
бодрост и все по-големи и по-
големи успехи във Вашата
висока и отговорна работа!

Ваш Атанас Далчев"
Почувствах се неудобно.

Убеждавах го, че улесненията,
които му се създават, са най-
малкото, което може да се
стори като признателност за
десетилетното му активно
участие в културния живот.
Той извикваше спомени,
свързани с огорчението, което
са му причинявали груби
чиновници от Министерство-
то на просветата, от Писател-
ския съюз, от общината.

още един брат - архитект,
когото не познаваш. Както
знаеш, родени са в Солун, но
пътят на родителите им
минава през Цариград. На
връщане ще минем през
селища, където има паметни-
ци на Любомир. Непременно
ще се отбием и в Пантеона
на антифашистите в Плов-
див, който е сред шедьоврите
му. След няколко дни ще се
приберем в София..." Не му
казах, че великолепният
ансамбъл на монументалното
изкуство на Любомир Далчев
е полуразрушен от новите
"демократи". Знаех, че тая
вест ще го обезкуражи, ще го
разстрои.

За съжаление, проектът на
мечтателя не се осъществи.
Наскоро след това приключи
жизненият път на винаги
забързания и жизнерадостен,
постоянно протестиращ Радой
Ралин.

А сега за двамата "солунс-
ки братя", както Радой ги
назова.

С Атанас Далчев ме
запозна Константин Констан-
тинов. Няма да скрия, че
благоговеех пред изключител-
ния интелектуалец. Тогава
големият поет не беше толко-
ва известен. Беше познат
повече като преводач на
класическа литература от
френски и руски език. Силно
впечатление ми правеха
неговите "Стихотворения &
Фрагменти". Дребен на ръст,
с очила. Дебелите стъкла
подсказваха, че е късоглед.
Мълчалив, сдържан. Предпо-
читаше да отговаря на въпро-
си, вместо да ги задава. На стр. 13

Никога не говореше за себе
си. Невероятните му позна-
ния за българската и евро-
пейската литература силно ме
впечатляваха. Не споделяше,
нито повеждаше разговори по
семейни и битови въпроси.
Деликатно разбрах, че с
многолюдното си семейство
се тъпче в тясно жилище на
ул. "Солунска". Предложих да
го устроим в нов дом. Той се
развълнува. От лицеизраза
му разбрах, че е бил готов да
понася всякакви несгоди, без
да поиска нещо за себе си.
Съдействах му и за решаване
на някои творчески въпроси.

Едва ли друг заслужаваше
повече от него да има добри
условия, за да осъществи
огромния си художествен
потенциал. Ето защо трудно
разбирах изявите на благо-
дарност, с които той се отна-
сяше към това закъсняло
внимание.

Забележителният поет
Атанас Далчев, преводачът
на "Червено и черно" на
Стендал, на Чехов, Хосе
Ортега и Гасет, Балзак и
Лафонтен, се отличаваше с
изключителна скромност и
благовъзпитание. Това про-
личава и от писмото му, кое-
то получих на 16.06.1973 г.:

"Уважаеми другарю Йорда-
нов,

Позволете ми още веднъж
да Ви изкажа моята безкрай-
на благодарност и благодар-
ността на цялото ми семейст-
во за Вашата отзивчивост и
неоценима помощ. Вие
правите за мен това, което
никой досега не е направил!

След разрушаването и
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Разбирах го. Достойнството
бе същностна черта на
характера на поета. Нему
принадлежат думите, че
България е богата на таланти
и бедна на характери.

Високите морални ценнос-
ти, които изповядваше, се
оказаха много широка рамка,
за да се промушват в нея
напористи, но маломерни
творци, които постигат
популярност чрез груби,
непремерени набези или
незаслужено покровителство.
Подаряваше ми всяка своя
новоизлязла книга. Милваше
я в ръцете си като драгоцен-
ност. Изваждаше перодръжка-
та и с четлив почерк изписва-
ше автографа.

Ето "Балкон": "На другаря
Георги Йорданов с най-добри
чувства и благопожелания..."
Или "Стихотворения &
Фрагменти": "На другаря
Георги Йорданов с дълбоко
уважение и голяма благодар-
ност! 1974 г., Ат. Далчев", и т.
н.

Веднъж го запитах какво е
преживял, та е изплакал
мъката си от обидата на
другари. Той ме погледна през
дебелите си стъкла - перчем-
чето му беше покрило голяма
част от челото - и зададе
въпрос, който силно ме
изненада. Защото, както казах
и преди, той никога за нищо
не питаше. Макар че може би
е имал отговор за всичко,
което го интересува. "Какво
имате предвид?" Прорецити-
рах негов стих:

Натрупват се годините
и ни заграждат, и ни зазиждат в

свойта самота,
врази ни стават старите

другари
и опустява медлено света...

Той промълви: "Откъде
знаете и тия мои стихове?"
"Вероятно са изблик на
горчиво страдание или
изпитание?" Само отрони:
"Вие сте още много млад. Не
ви пожелавам да преживеете,
което аз съм преживял..." Тия
думи, произнесени с печал,
ме пронизаха...

Наскоро след това, на 17
януари 1978 г., си отиде все
така тихо, както бе живял.
Издателство "Български
писател" издаде книгата му
"Страници".

Класикът на българската
литература Ат. Далчев се
изучава в учебниците и се
чете с голям интерес и духов-
но удовлетворение и от
млади, и от възрастни у нас
и в други страни. А Хердеро-
вата награда на Виенския
университет е доказателство,
че е автор с международно
измерение. Неговият живот е
пример за гражданска доб-
лест. Той виждаше щастието
на човека в обикновените
неща. В труда, в изпълнение-
то на дълга пред отечеството
и пред близките. Достатъчно
е да си припомним: "Честит
е, който вечер носи вкъщи
сладка умора и хляб на
децата". Или "Към родината":

Не съм те никога избирал
на земята.

Родих се просто в теб
на юнски ден във зноя.

Аз те обичам не защото си

 богата,
а само за това,

че си родина моя.
И българин съм не заради

твойта слава
и твойте подвизи,

и твойта бранна сила,
а зарад туй, че съм безсилен

да забравя
за ослепелите бойци

на Самуила.
Да търси който ще във теб

сполука бърза
и почести, и власт

със страст една и съща!
Страданието мен по-силно

с теб ме свързва
и нашата любов

в една съдба превръща…

Няколко пъти посещавах
гробницата пантеон на
антифашистите в Пловдив -
дело на неговия брат проф.
Любомир Далчев. Мисля, че
ансамбълът е на равнището
на най-доброто в областта на
монументалното изкуство.
Наскоро след това се запоз-
нах и със станалия вече
много известен автор на
композицията. Изненадах се
от голямата физическа разли-
ка, която го отличаваше от
неговия брат поет. Проф.
Любомир Далчев беше висок,
тънък, строен, с огромно,
както казваше той, македонс-
ко чело, с живи очи и енер-
гични жестове.

Творческият му авторитет
бе на голяма висота. Разгова-
ряше със самочувствие и
категоричност, присъщи на
безспорни творци с ярки
постижения. Негово дело са
класическата украса на
Съдебната палата и паметни-
ци в страната, елементи от
мащабната композиция на
Паметника на Съветската
армия в София и "Альоша" в
Пловдив. Отговори на наша-
та покана и създаде, подпо-
маган от свои асистенти,
монумента на безстрашния
хайдутин, който се възвисява
до легендарното войводско
кладенче в Сливенския
балкан в района на Сините
камъни.

В началото на 70-те
години все по-често се сре-
щахме. Общото гледище и
проекти за изграждането на
столичния град ни сближиха.
Бях удовлетворен, че споделя-
ме усилията за благоустройст-
вото и одухотворяването на
средата в София. Започнах
често да го посещавам в

неголямата му къща на
Околовръстния път, в непос-
редствена близост до прави-
телствената резиденция
"Бояна", която тогава усилено
изграждахме. В подземното
пространство и на първия
етаж на къщата човек не
можеше да се размине от
натрупани завършени проек-
ти, модели и материали за
бъдещи реализации. Предло-
жих му да осъществи и в
София мащабни проекти. "Не
виждаш ли, че няма къде да
се провра!"

"Можем да построим
голямо хале в двора." Той се
съгласи. Пренесе, както се
изрази, чукалата си в това
ателие, за което очевидно е
мечтаел. Там разгърна и
осъществи няколко шедьовъ-
ра, които и днес красят
центъра на София. Направи
и мемориален паметник на
входа на нацисткия концент-
рационен лагер Маутхаузен в
Австрия.

Изграждахме Дом на
борците против фашизма и
капитализма на улица "Пози-
тано" 20 в столицата. В тази
сграда днес се помещава
националното ръководство на
БСП.
Проф. Л. Далчев се съгласи
да направи скулптурна група
за антифашистката борба. Не
след дълго представи пред
държавната комисия макета
на своята бъдеща творба. Тя
беше продължение на твор-
ческата му линия, осъществе-
на по блестящ начин в
пловдивския мемориал и
австрийския концентрационен
лагер.

Както се разхождаше в
просторното си ателие,
отметна едно платно и показа
грамадната фигура на Кли-
мент Охридски с двете вдиг-
нати ръце и с лицеизраза на
едно безсмъртие, което озаря-
ва посветените на духовност-
та. За изграждането на
паметника пред Софийския
университет "Св. Климент
Охридски" и откриването му,
както и за творческото взаи-
мосътрудничество между
проф. Л. Далчев и
арх. Н. Николов пиша на
друго място.

Проф. Л. Далчев ни
консултираше и при градежа
на Паметника на Незнайния
воин, който се осъществи по
проект също на арх. Никола
Николов в чест на паметната

1300-годишнина на българс-
ката държава.

Двамата големи автори не
скриваха яда си, че срещу
паметника, между чудесната
сграда на Светия синод и
старото руско посолство,
стърчат няколко грозни
постройки, вероятно струпани
след американо-английските
бомбардировки. Така се роди
идеята тук да се направи
галерия на открито от творби
на Любомир Далчев. В
центъра, естествено, би
трябвало да се постави
композицията "Ослепените
Самуилови войници". Пред-
ложи и няколко други творби.
Избрахме "Свободата". Така
пространството около храма
"Св. Александър Невски" се
обогати с класическите
монументални пластики,
предизвикващи възторга на
столичани и гостите на
София.

Проф. Л. Далчев не
обръщаше внимание на
ретроградни критици, които
не одобряваха новаторското
му творчество. Той отмахваше
с ръка и повтаряше станалия
обичаен негов израз на
безразличие към глупостта:
"Ха, холан, де..."

Сподели ми своя лелеяна
идея: да проектира ансамбъл
на българското покръстване с
паметник на свети княз
Борис-Михаил I. Обхождахме
заедно софийските височини.
Спряхме се на терена северно
от Правителствената болни-
ца. Чрез Южния парк мону-
менталният комплекс би
обединил зеленината от
Витоша с пространството
около Националния дворец на
културата.

Проф. Л. Далчев се зае да
предложи идеен проект. Днес
реализацията му е немисли-
ма, тъй като
веднага след ноемврийските
промени през 1989 г. това
забележително място е отреде-
но за посолство и информа-
ционен център
 на "новия голям брат" -
САЩ.

Суровият на пръв поглед
Любомир Далчев беше
сърдечен баща. Неговите и
на съпругата му Ана, също
скулпторка, грижи за подраст-
ващия им син бяха трогател-
ни. Момчето растеше буйно
като всички юноши, неподат-
ливо на строгите учителски и
родителски изисквания.

От стр. 12 Именитият му баща на
няколко пъти и с мое съдейст-
вие го мести от техникум в
техникум.

Може би не съм прав, но
все ми се струва, че желания-
та на любимия син и семей-
ни внушения са в основата
на решението на проф.
Любомир Далчев да се
възползва от изложба, която
му уредихме в Австрия, за да
потърси убежище на Запад.
Тая негова постъпка буквално
ни стъписа. Та той беше най-
уважаван автор. Бе получил
от държавата всички възмож-
ни отличия и най-добри
морални и материални
подтици за творчество. И до
днес не разбирам защо
антифашистът, радетелят на
социалистическата идея,
крупният автор обърна гръб
на своето минало и на
отечеството.

Проф. Любомир Далчев
мотивира семейното решение
да заживее в САЩ с обида от
някои от членовете на ръко-
водството на СБХ. Въпреки
желанието на негови отрица-
тели да бъде анатемосан,
оценките за творчеството му
не бяха подложени на прео-
ценка. За разлика от други
емигранти, големият скулптор
предпочете мълчаливо да
преживее унижението на
бежанските лагери, преди да
се установи в щата Калифор-
ния. Не зная от какви подбу-
ди се е ръководил, за да
направи няколко скулптури,
които са в противоречие не
само с неговите разбирания,
но и с целия му творчески
път. Може би това е обясне-
нието за невисокото художест-
вено равнище на произведе-
нията му, създадени през
последните години на странс-
тване зад океана. Видях
такава негова скулптура в
Канада, в близост до Ниагар-
ския водопад.

Ще вметна, че между
братята Атанас и Любомир
Далчеви зееше някаква
хладина. Причината може би
трябва да се дири в характе-
рите им или в неизвестни
семейни обстоятелства. Нито
единият, нито другият са ми
говорили за отношенията си.

Наближаваше 100-годиш-
нината на проф. Любомир
Далчев. Създадохме инициа-
тивен комитет с участието на
неговите студенти и роднини.
Най-активна роля играеше
студентът му
Стефан Начков, който под-
държаше постоянна връзка с
него. Насрочихме събитието
за края на
2002 г., около рождената му
дата - 27 декември. Ала
месеци преди това безотго-
ворни хулни публикации в
българския печат обидиха
чувствителния артист, който
отказа да участва в юбилей-
ните тържества. Наскоро след
това - на 11 юли, големият
скулптор премина в небитие-
то.

Погребан е далеч, далеч от
родината... Ала неговият
български дух, претворен в
творби с изключителна
художествена стойност,
продължава да е неделима
част от културата на отечест-
вото.

2012 г.
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На вчерашния 24 юни почитаме свети Йоан Предтеча
Еньовден е стар народен

празник, който се чества
на 24 юни всяка година.
На същата дата източно-
православната християнска
църква чества деня на
Йоан Кръстител и често
обредите и традициите на
двата празника се препли-
тат. Самото име Еньовден
идва от кратките форми на
Йоан - Яне и Еньо.

В различните географс-
ки области името се произ-
нася по различен начин -
в област София името на
празника е Яневден, в
Струга - Иванден, в Охрид
- Ивъндън, във Великотър-
новско - Иван бильобер
или Драгийка. Празникът
почти съвпада с лятното
слънцестоене, затова и
много от поверията и
обичаите са свързани с
пътя на небесното светило
и култа към него.

На този ден своя имен
ден празнуват всички с
имена Еньо, Енчо, Йоана,
Йоан, Яни, Яна, Янина,
Янка, Янита, Янко, Янчо.

В полунощ срещу
празника небето се отваря
- стават чудеса, но и черни
магии. Сънищата са
пророчески. Там, където
има заровено имане, от
мястото излиза син пла-
мък. Звездите слизат на
земята и се къпят в засти-
налите вълни на морето.

Всички тези природни
явления въздействат на
цветята и тревите, прида-
ват им целебна сила и
омаен аромат, а водата
придобива животворяща
сила. Затова на Еньовден
рано сутрин се берат

билки, с които се лекуват
всички болести.

Чер трън, еньовче,
вратига и комоника,
иглика и маточина, мента
и коприва, маслодайна
роза се използват за лек
през цялата година.

Много важно е на
входната врата да окачим
букет от синьо цвете, което
цъфти в житото - синчец.
Той ще запази дома от зли
мисли, завист, магии.
Вярва се, че който види
сутрин рано при изгрев
окъпалото се в жива вода
слънце, ще бъде здрав през

цялата година. Още по-
здрав ще е, ако се окъпе в
росата, както правят голите
магьосници бродници в
нощта срещу Еньовден
според народните вярва-
ния.

Билките се вият на

венци и се разпределят на
Св. Врач, отбелязван на
1 юли. Общо те са 77 и
половина - от толкова се
приготвя и еньовденският
венец (през който се пре-
минава за здраве) или
китка (по която на сутрин-
та се гадае). Половинката е
за една специална болест

"без име", която само
отбрани лечители знаят.

Точно преди изгрева
цъфти приказното цвете
разковниче. То притежава
силата да отваря всичко
заключено и да лекува
неизлечими болести.

Докато с билките, набрани
на Гергьовден, се церят
животни, с еньовските се
лекуват хора. С тях може
да се гонят и зли духове.
Прави се и бяла магия за
любов и здраве. Възможно
е да се завърти главата на
някой момък с любовен
талисман, пише факти.бг.

ци се събличат голи и
яхват метлите. Те първи
обират лековитата роса.
После прелитат над ниви и
ливади и ограбват плодо-
родието със специални
наричания. Злите старици
се развихрят и затова на
Еньовден хващат всички
видове уроки и други
заклинания на тъмните
сили. Това е нощта и на
повелителките на горите -
самодивите. Когато се
спусне тъмата, отиват край
езеро или река.

Плуват, перат дрехите
си, след което ги оставят да
съхнат на лунна светлина.
После извиват вълшебно
вихрено хоро. Обожават
мелодията на кавала.
Затова често похищават
овчари, за да им свирят.
Магическите създания се
влюбват в хора. Самодиви-
те - в юнаци, а змейовете -
в девойки. Само един
поглед на ефирните руси
създания с дълбоки сини
очи е достатъчен, за да
омае и плени завинаги.
Тези страсти са пагубни за
простосмъртните, измъчват
ги до смърт. От гибелната
обич момъкът може да се
предпази с отвара от
перуника, а момата да се
спаси от влюбения до уши
в нея змей, като се окъпе в
отвара от пелин.

  По материали от
интернет

Ревниви девойки извърш-
ват ритуал за раздяла на
либето си от своя съперни-
ца.

Еньовден има и тъмна
страна. Според легендата в
потайна доба, по първи
петли вещици и магьосни-
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У нас това нито става, нито

може да стане, защото нашият
начин на мислене и на чувстване
е: "каквото с мене, това и без
мене. Аз ли ще помогна!" Центъ-
рът всякога си оставаме ний - не
делото, не бедствието, не чуждо-
то, страдующото "аз". Но това са
отрицателни злини, а положител-
ните са такива, че не бих имал
смелостта да изброя всичките.
Думата ми е за презрението към
законите и към човешката лич-
ност, за отсъствието на съвест и
за явното хищничество спрямо об-
щото. Във в с я к а държава има
злосторници, има престъпници. Но
да не се боях от страшната дума,
бих противопоставил тая антите-
за: н и к о я друга държава не е
в основа тъй гнила - тъй развра-
тена, тъй хищническа, тъй анти-
социална. Без съмнение в импе-
рията на падишаха се вършат по-
вече държавни престъпления и по-
вече грабителства, но... има една
разлика: ония, които ги вършат,
считат това за свое право. У нас
- като наченеш с най-последния
и свършиш с най-първия държа-
вен служител - престъпленията
спрямо народа се вършат в пъл-
но съзнание за тяхната престъп-
ност...

Безидейността на нашата ин-
телигенция е била отбелязана и
бичувана и от наши писатели и
публицисти. Несъмнено бичуване-
то в подобни случаи е най-без-
полезната работа на света. Един-
ственото средство за борба е да
се разкрият и уяснят причините
на самото явление. В това отно-
шение, за жалост, нищо не е би-
ло направено…

След реализирането на вели-
ката освободителна идея, която
бе раздвижила и разбудила всич-
ко способно за живот в Бълга-
рия, настъпи една колкото естес-
твена, толкова и неизбежна ре-
акция. Великите и самоотверже-
ни борци се намериха като по едно
чудо, спасени не само от грозно-
то иго, но и от ония опасности,
които костваха живота на толко-
ва хиляди, и пред съблазните на
едно "благодарно" отечество, ко-
ето възнаграждаваше и отрупва-
ше с блага всекиго, който поп-
росваше.

Никаква опасност вече не сду-
шаваше сърцата и не убиваше
анималните инстинкти, никаква
велика мисъл не възвишаваше ду-
шите. Патриотическият ентусиа-
зъм отлетя и се замени с трез-
вото и "разумното" вардение на
"доброто име", на спечелената по-
чет, на грубия интерес.

В живота на народа настъп-
ваше епоха, много сходна с оная
епоха, оная криза, която прежи-
вява всеки индивидуум, когато
бляновете му станат действител-
ност или изгубят някогашното оча-
рование; когато той се намери
посред вълните на живота, ли-
шен от крилата, които са го до-
несли дотука, и от оная сила на
характера, от оня идеализъм, кой-
то би могъл да му замени леките
крила...

Епохата на терора, главни ге-
рои на която бяха по една ковар-
на игра на историята именно ня-
когашни дейци във велики и без-
користни народни движения - За-
хари Стоянов, Стефан Стамболов

и др., - уби това поколение или
го потопи в тинята на низките
инстинкти, които взеха връх в тия
борби въпреки всичките крясъци
за тяхната мнима патриотичност
и народоспасителност.

Бруталността на средствата, с
които си служеше властта спря-
мо непослушните, напомняше ужа-
сите на едвам забравеното тегло
и пропъди най-малко за десет го-
дини от участие в обществения
живот всички ония, които не пра-
вят професия от политиката, ни-
то са в оная възраст, която няма
товар на плещите си - товар от
години, от грижи и от опитност.

Но колкото и голямо място да
имат като автори на тоя терор
хората от старото поколение, не
по-малка роля игра в него едно
ново поколение. Израсло бе вече
ново поколение,.без никакво слав-
но минало, но с толкова по-голя-
ма жажда за славно бъдеще - за
кариера, за блясък, за богатства.

Хранено в своето грамадно
болшинство от зрелището, което
представляваше бурният, но бе-
зидеен обществен живот на мла-
дото княжество, това поколение
бе набрало "на лету" външните
белези на знатност и образова-
ност. Лишено от всяка по-дълбо-
ка култура на ума и на сърцето и
от всяка вътрешна потреба за та-
кава култура, както и от ония не
особено мощни чувства на хуман-
ност, които оставя общото тегло,

защото му липсват всички усло-
вия за това. Масата можем при
това да оставим настрана - ней-
ната психология е съвсем друга -
и да се ограничим с интелигенци-
ята.

Има ли тя какво-годе съзна-
ние за длъжност спрямо нещо об-
що, колективно - в своето поня-
тие може би абстрактно, но в сво-
ето битие досущ конкретно? Про-
явила ли е тя досега един-единс-
твен път такова съзнание, извър-
шила ли е по внушение на свои-
те собствени чувства и убежде-
ния едно колективно, социално
или интелектуално действие? Не
говорим за отделни единици; не
твърдим, че няма хора с най-дъл-
бок и искрен алтруизъм; но твър-
дим, че и тия най-добри единици
никога не са образували едно жи-
во, органическо цяло,  е д и н

кали по цели шест месеца да ги
молят с публични покани да  в н
е с а т  записаното.

Но най-характерно е безспор-
но това, че тия пожертвувания
почти никога не се правят по соб-
ствена инициатива, т.е. не са след-
ствие толкова на съзнанието и
чувството на гражданина, колко-
то на - невъзможността да не ги
направи, на съревнованието...на
срама... "Искат, няма що..." вся-
къде другаде последният гражда-
нин, който може да помогне, ще
се счете длъжен още в първия
момент и сам да предложи леп-
тата си. У нас това нито става,
нито може да стане, защото на-
шият начин на мислене и на чув-
стване е: "каквото с мене, това и
без мене. Аз ли ще помогна!" Цен-
търът всякога си оставаме ний -
не делото, не бедствието, не чуж-
дото, страдующото "аз".

Но това са отрицателни злини,
а положителните са такива, че не
бих имал смелостта да изброя
всичките. Думата ми е за презре-
нието към законите и към човеш-
ката личност, за отсъствието на
съвест и за явното хищничество
спрямо общото. Във в с я к а дър -
жава има злосторници, има прес-
тъпници. Но да не се боях от
страшната дума, бих противопос-
тавил тая антитеза: н и к о я
друга държава не е в основа тъй
гнила - тъй развратена, тъй хищ-
ническа, тъй антисоциална.

Без съмнение в империята на
падишаха се вършат повече дър-
жавни престъпления и повече гра-
бителства, но... има една разли-
ка: ония, които ги вършат, считат
това за свое право. У нас - като
наченеш с най-последния и свър-
шиш с най-първия държавен слу-
жител - престъпленията спрямо
народа се вършат в пълно съзна-
ние за тяхната престъпност...

Личният интерес е върховният
принцип на държавното управле-
ние. Правдата съществува, за да
се презира; законите се пишат,
за да се тъпчат или да се упот-
ребяват за нечестни оръдия. Вър-
ховните вожди  с а  или  с т а в
а т въплъщение на нечестие и на
недобросъвестност и всеки про-
поведник на идеали, всеки рат-
ник за правдини се превръща ся-
каш по чудо в неразумна твар,
щом стане активен обществен
служител...

Ето картината на оная дър-
жава, която е създадена и се
поддържа от българската инте-
лигенция. Тая картина е мрачна;
на мнозина тя може да се стори
твърде мрачна, но тя е много
близка до действителността. И
при все това тая същата държа-
ва представлява единственият ав-

торитет в страната.
Наистина тоя авторитет не е

следствие нито на моралния прес-
тиж на властта, нито на някаква
английска лоялност на българс-
ките граждани към нея, нито на
някакво доверие към личните ка-
чества на властителите. Напро-
тив, всичко, що има независима
и горда душа, всичко, що мисли,
всичко, що вижда, що се върши,
има спрямо властта у нас немно-
го по-голямо доверие, отколкото
спрямо правителството на един
турски султан. Но всички тези
елементи са разединени и неор-
ганизирани, а властта има груба-
та сила, има и блясъка, който за
тълпата значи повече и от сила-
та. Следствието на всичко това
е, че нито в един конфликт -
откак България съществува и до
днес -  л и ч н о с т т а  н е  е
б и в а л а  п о б е д и т е л к а
н а д  д ъ р ж а в а т а. И не
само  о т д е л н а т а  личност,
но и никоя  г р у п а  лица, никоя
к о р п о р а ц и я.

Ний имаме наистина институ-
тите на най-напредничавите дър-
жави на XIX в., но нашите идеи
за държавата са от XV и XVI век.
Освен ония, които имат малко-
много революционни идеи, кой
друг мисли, че властта на държа-
вата спрямо индивидуума има тес-
ни граници; че гражданинът има
право на всеки произвол на
властта да противопостави орга-
низирана колективна самозащи-
та?

Това е едната причина; вто-
рата е тази, че в тая държава от
разпокъсани индивидууми не се
признава никакво чуждо превъз-
ходство. Войници в нея няма,
всички са генерали. Мощни лич-
ности, които да се издигнат ви-
соко над другите, които да имат
власт над духовете, и не вследс-
твие на външни и случайни обс-
тоятелства, а в силата на своя
гений - такива мощни личности
ний нямаме. Които гримасничат
като такива, са изкуствени идо-
ли на изкуствени котерии.

Между туй нам ни липсват хо-
ра, които притежават всички ин-
дивидуални качества да бъдат та-
кива. Но каква полза от това, че
индивидуалните условия са нали-
це, когато социалните, колектив-
ните условия - особените качес-
тва на племето - са крайно неб-
лагоприятни. Че тоя национален
недостатък дава особен отпеча-
тък даже на нашите училища и
нарушава техните възпитателни и
образователни влияния, вярваме,
не е тайна за никой по-остър наб-
людател.

но наследило голяма и изтънчена
сервилност, това поколение се е
хвърляло в борбата с безразсъд-
ството на младостта, и то в ония
нейни редове, които най-скоро
водят към въжделените негови це-
ли. Това ламтение за облаги си
остана типично за нашата инте-
лигенция…

Трудно би било да се намери
у кой да е друг народ нещо ана-
логично на антисоциалността на
нашата интелигенция. В народи,
по-културни от нас, има съзнание
за дълг спрямо обществото или
спрямо една негова инкарнация,
има национално чувство или по-
саден и развит от училището пат-
риотизъм. У народи, по-долу сто-
ящи от нас - ако не друго, поне
шовинизъм или даже фанатизъм.
У нас няма нищо.

Един строг и по-дълбок наб-
людател на нашия обществен жи-
вот дълго би се колебал, преди
да реши дали съществува бъл-
гарски  н а р о д. И действително
онова, което ний образуваме, мо-
же да бъде един много добър кон-
гломерат от индивидууми, едно ге-
ографическо и етнографско или
даже административно цяло, но
народ то не е и не може да бъде,

индивидуум. Не говорим за ония
случаи, когато ни въодушевяват
най-партийни, най-лични интере-
си.

Само един пример.
Най-елементарната форма, в

която се проявяват социалните
чувства на една интелигенция, са
народните бедствия. Дето тия чув-
ства не съществуват и в тая фор-
ма, там те въобще не съществу-
ват. А дали у нас те съществуват,
нека реши по съвест читателят,
ако и да принадлежи на тая ин-
телигенция. Нека за момент си
спомни той само нейните - и сво-
ите - действия при най-пресните
случаи: наводненията, които опус-
тошиха страната, както и ужаси-
те в Македония и техните зло-
чести жертви.

Не само нямаше и най-слабо
проявление на състрадание, на
участие, но и материалните по-
мощи, които се събираха за тия
голи и гладни клетници, бяха съв-
сем нищожни и начинът, по който
се събираха, твърде характерен.
Нужна беше моментална помощ,
а пожертвуванията се събираха с
недели и месеци. Но не стига туй.
Намерили се даже хора, които за-
писали пожертвувания и които ча-

От сайта "Гласове"
Д-р Кръстьо КРЪСТЕВ

(1866-1919) е главен редак-
тор на списание "Мисъл"
(1892-1907). Извънреден
професор при Катедрата
по философия в Софийс-
кия университет, където

чете лекции по философия,
естетика и литература

(1908-1919). Статията му
"Българската интелиген-
ция", която препечатваме
със значителни съкраще-
ния, излиза през 1898 г. в

сп. "Мисъл".
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През последните две го-
дини от живота на Никола
Бейски, известен като мно-
го добър математик в Гор-
на Оряховица и окръжен ин-
спектор преди 10 ноември
1989 г., имах възможност
да разговарям с него за сре-
щите му с политика Атанас
Буров, въдворен през 1951-
1952 в гр. Дряново, където
Бейски е бил 16-годишен
гимназист.  Заточеният по-
литик често е идвал в ба-
щината кръчма на гимна-
зиста. Тогава Буров е съ-
ветвал младия Бейски да
продължи висшето си об-
разование. Преди да се раз-
делят, Атанас Буров е пре-
дал на младия си приятел
пендара, от която след го-
дини математикът е напра-
вил пръстен на съпругата
си. Завършвайки висшето
си образование, Бейски е
назначен за учител по ма-
тематика в град Елена, къ-
дето среща млада колежка,
която довежда в Горна Оря-
ховица и се оженва за нея.
До пенсионирането си и два-
мата обучават голям брой
ученици по математика в
Техникума по електротехни-
ка в града.

 Преди да отлети в не-
бесните селения, Бейски ми
довери, че пръстенът е скъп
спомен от Дряново, в което
е наблюдавал журналиста
Михаил Топалов да следва
дружелюбно Атанас Буров
и настоявал  да  му разка-
же житейската си история,
която да остане в бъдеще-
то.

В предговора  към кни-
гата си "Срещи с Буров"  То-
палов съобщава, че още
през септември 1944 г. Вла-
димир Поптомов - виден
партиен функционер, го из-
праща  при хората от ми-
налия режим като стеног-
раф да взема интервюта от
тях, предразполагайки  ги
към спокоен и сърдечен раз-
говор, защото като "си оти-
дат тези хора, няма вече от-
къде да узнаем истината за
много исторически съдби и
събития", съветва Попто-
мов.

Ще се спрем на отноше-
нието на Атанас Буров към
Муравиев. Той не го е ха-
ресвал, определяйки го ка-
то проста кратуна, изцеде-
на във военното училище и
съвсем доизглупял в затво-
ра, по време на Сговора.

След амнистията излиза от-
там и става през 1931 г. ми-
нистър на просветата. По
това време обявяват за про-
дан къщата на Петко Рачов
Славейков, на Пенчо Сла-
вейков, на днешния площад
"Славейков" № 8-9-10. Там
е била тази стара къща, с
голям двор. Искали софи-
янци, искали и молили Му-
равиев да я изкупи за му-
зей на Славейкови или за
музей на Министерството на
просвещението. Но той от-
казал. През негово време
разрушили и съсипали та-
зи хубава стара къща. Бу-
ров бил там, когато я ру-
шали и видял как от тава-

на и мазетата извличали то-
нове книжа - книжата  на
семейство Славейкови. Ви-
дял и плакал. Той вече е
бил само един банкер, са-
мо един паднал от власт
министър. Работниците из-
вличали  вързопите от ма-
зето, хвърляли ги в камио-
ните и те изчезвали. А мо-
же би там е била историята
на България, на българския
народ. Рухнала тази къща
и на нейно място се издиг-
нали десетина други.

Впечатлиха ме литера-
турните познания на Ата-
нас Буров при разговора му
с Памукчиев. Банкерът в
изгнание подчертава обич-

та си към майка България,
нейната земя кърмилница,
от която българският селя-
нин изкарва хляба си с по-
мощта на своите крави и
волове. Той нарича разказа
"Старият вол" най-доброто
произведение на Елин Пе-
лин, той е "разказ - символ
на българската душа, на
българската почит към тру-
женика, към вола, който ни
е бил другар и ни е хра-
нил". И още: "Голям, велик
разказ. Апотеоз на българ-
ския дух, на добрия бълга-
рин". Буров е запомнил края
на разказа: "И винаги кога
се върна на село, аз се пок-
ланям на два мили гроба -
майчиния и Белчовия".

В началото на септемв-
ри 1944 г. в кабинета на
Буров влизат добре екипи-
рани  трима мъже с натъп-
кани раници от храна и
оръжие. Единият от тях -
Никола Гешев - го кани да
бягат към турската грани-
ца. Банкерът отказва. Ня-
ма да стане родоотстъпник.
Гробът му ще бъде в Бъл-
гария.

Роденият в Горна Оря-
ховица държавник днес ос-
тава в родния си град с ху-
бав паметник в цял ръст и
отложена шапка в ръка.

Никола ЧОЛАКОВ,

Горна Оряховица

Öèòàòè îò Àòàíàñ Áóðîâ
"Партията е един инструмент, необходим при

всяко конституционно-парламентарно управление.
Да се отрекат партиите, то е равносилно да се
отрече демокрацията в управлението, да се спре
парламентаризмът… Пазете се, господа, от тези
формули на безпартийност, защото са много удобни,
а всяка формула, която е удобна лично, почти вина-
ги е против морала, против дълга на човека…"

"Когато една обществена класа, която господства и
управлява в дадена епоха, престане да има туй
чувство, когато тя престане да бъде полезна на
обществото, на което тя служи, тя понася участта,
която понася всеки орган в един организъм, когато
престане да работи: тя почва да се изражда, щом
престане да служи на обществото."

"Въобще българинът и по-специално селската маса
поради вековното робство под турците е свикнала
всеки да разчита на себе си. Българинът е станал
ценен като личност, но слаб за всяка обща акция…"

"За всеки здравомислещ човек е ясно, че преди да
делиш богатството, трябва да го създадеш."

"Голямата задача на едно управление е да се създадат
начини, чрез които могат да се натрупат повече блага,
повече богатства, за да може да се увеличи общото, а
оттам и частното богатство."

"Едно производство засилено изисква като условие
предварително  едно работничество издигнато, едно
работничество обезпечено материално, издигнато
културно, което да чувства интереса, който има самото,
да запази и засили производството."

"Ние, обществениците, спим, когато трябва трескаво
да работим, прекарваме в удоволствия, когато трябва да
носим мъчителния кръст на политиката."

"Над отделните класови интереси, над отделните
политически амбиции стоят големите интереси на
българската държава."

"Трябва да възпитаме децата на България в свещена
омраза против лъжата и безчестието. Само върху тази
здрава основа ще изградим бъдещето на България."

"Не се насажда родолюбие и сцепление в един народ,
ако не се култивира у него съзнанието на общността и
ценността на неговото битие. Не се подготвя едно добро
бъдеще, като на едро се отрича миналото."

Атанас Буров е една от най-любопит-
ните личности в политическия и общест-
вения живот на Третото българско царст-
во. Роден на 30 януари 1875 година в
Горна Оряховица, Буров оставя трайна сле-
да с дейността си на банкер, индустриа-
лец, политик и държавник. Негови родни-
ни по майчина линия са борецът за цър-
ковна независимост Иларион Макариопол-
ски и писателят Стоян Михайловски.

Буров е дългогодишен член на На-
родната партия и един от радетелите за
създаването на Обединената народно-
прогресивна партия. Акционер в Българ-
ската търговския банка (1919-1923 и 1940-
1946), няколкократно министър и наро-
ден представител.

Любопитен щрих от биографията му е,
че при обявяването на Балканската вой-
на той ускорено завършва Школата за

запасни офицери и според някои източ-
ници е единственият действащ депутат,
записал се за доброволец. Буров взима
участие в боевете при Чаталджа, като след
войната е отличен с орден "За храброст"
заради поведена атака "на нож", при коя-
то едва не намира смъртта си. След де-
мобилизацията се завръща в политиката,
първоначално с поста си като подпредсе-
дател на Народното събрание, а след то-
ва и като министър на търговията.

След 9 септември ключовата му роля
в политическия и обществения живот
на страната спира да е факт. Става жер-
тва на репресиите, като първоначалната
присъда от Народния съд е отменена.
През 1945 г. той е интерниран в лагер, а
по-късно и осъден да излежи 20-годиш-
на присъда в Пазарджишкия затвор. Уми-
ра на 15 май 1954 година.
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но отговорни задачи, за изпълне-
нието на които се иска висок мо-
рал, страшна отговорност, голяма
воля и сериозна компетентност, бя-
ха възложени на шепа хора: офице-
ри, цивилни специалисти и волно-
наемни служители с почти мизерни
за времето си заплати.

В централното управление на
Гражданска отбрана и окръжните ща-
бове работеха по 3-4 офицери, за
столицата и районните щабове - по
трима. Тези хора не жалеха сили и
средства за изпълнение на задачите,
произтичащи от думите "подготовка
и защита на населението и народно-
то стопанство на страната". Тези офи-
цери за мен бяха истински герои. То-
ва мое твърдение те много пъти са
го доказвали.

Но властимащите нерядко са ги
подценявали. Например, в МВР и
МНО понякога, когато трябваше да
се отърват от някого или ако той не
отговаряше на службата, го изпра-
щаха в Гражданска отбрана или По-
жарната. Като не преценяваха каква
е тежестта и отговорността на тези
офицери, а това пречеше на работа-
та и на останалите.

Въпреки, че периодът беше мно-
го сложен, в света имаше Студена
война, и всеки се готвеше за осигу-
ряване колкото се може по-добре в
това отношение.

При идването ми в градския щаб
на столицата стъпих почти на голо.
Дотогава нямаше заместник по ти-
ла, трябваше всичко да се започне
от а и б.

Първо трябваше да се изготвят
необходимите планове и разчети за
софийския щаб и районните щабове
- а те бяха 7 на брой, като Креми-
ковци се обособи като район с ра-
йонен щаб.

Трябваше да се запозная с цяла-
та материална част на градския и ра-
йонните щабове. Както и с отчета и
отчетността по новия правилник, кой-
то вече бях внедрил. Софийският щаб
разполагаше с много оборудване,
пръснато из столицата и по перифе-
рията й. Нямаше подходящи складо-
ве и по районите.

Към столичния щаб мобилиза-
ционно имаше 6 военизирани ба-
тальона, за които нямаше нито една
база. Те бяха разпределени мобили-
зационно по един батальон към все-
ки район.

Положението беше повече от
ужасно. Оборудването, техниката и
вещевото имущество бяха пръснати
по разни складове, а оръжието и тех-
никата - към поделенията на МНО.
Всичко оставено без особени гри-
жи, каквито са необходими.

Още от първите дни за мен бе-
ше като неотложна първостепенна
задача - намиране на бази и тяхно-
то документално уреждане. След мно-
го проучване установих, че откри-
тият рудник за въглища над село Ал-
домировци е закрит. Установих вед-
нага връзка с ресорния заместник-
министър на енергетиката и мине-
ралните ресурси - Занчев, и започ-
нах преговори, които вървяха труд-
но. Оказа се, че има и други канди-
дати. Трябваше политика, тактика и
настойчивост, а такива на мен не ми
липсваха.

Вербувах секретарката на замес-
тник-министъра за нашата кауза. И
през ден, когато той беше в Минис-
терството, тя ми съобщаваше и аз
след десетина минути бях пред вра-
тата му и настоявах за решаване на
въпроса. Така осигурих и него като
защитник на моя страна. Необходи-
мо беше той да осигури подписва-
нето на заповед от министъра, че
бившата мина Алдомировци - 440 де-
кара площ, заедно със съществува-
щите постройки се прехвърлят без-
възмездно на столичния щаб на
Гражданска отбрана.

Но министърът - ту в отпуска, ту
в командировка в чужбина... В един
удобен момент заместник-министъ-
рът ми съобщи, че министърът е на
работното си място и след час за-
минава за Германия. При тази дъл-
гоочаквана вест, моя милост изхвър-
ча като стрела и след 10 минути бях

пред кабинета на министъра. Запо-
ведта беше предварително подгот-
вена от заместник-министъра и за-
едно я поднесохме, с кратко обяс-
нение от моя страна, подкрепено от
заместник-министъра. Заповедта бе-
ше подписана.

Излизайки от кабинета на минис-
търа, се срещнахме с един генерал и
двама полковници от МВР. Те чакаха
да влязат при министъра по същия
въпрос. Бяха сериозните претенден-
ти за мината. Аз ги поздравих и им
показах заповедта, при което им ста-
на ясно, че няма защо да влизат при
министъра.

Не можете да си представите кон-
фузното положение на генерала, кой-
то наруга полковниците с думите:
"Вие, двамата, не заслужавате колко-
то един майор от Гражданска отбра-
на!" Така осигурих мобилизационна
база за три батальона - 440 декара
площ и постройки.

Това за мен беше голям успех,
за което бях награден от началник-
щаба.

Наредих веднага подготовка на
базата - освобождаването й от нае-
матели, замислих ограда с телена
мрежа, бодлива тел и циментови
стълбове - 3 километра. Не ми лип-
сваше организаторски опит, като
партиен секретар. Организирах ме-
роприятия на всички служители от
градския и районните щабове, бри-
гади за ограждането. Платих само на
външни лица от селото за опъване
на телта. Направих портал, назна-
чихме и охрана.

Същата година имахме мобили-
зационен сбор на трети батальон. Той
беше мобилизиран на новата база.
С помощта на командването на бата-
льона използвах наличната техника
и организирах извозването на 1200
кубически метра чакъл за направа на
пътищата и площадките за техниката
в базата. С помощта на колектива и
на партийната организация, заедно
с началника на инженерното отделе-
ние към щаба построихме гаражи за
техниката, складове за оръжието и
другото имущество.

Дислоцирахме имуществото и
техниката на трите батальона.

Задачата за осигуряване на ба-
зи за останалите три батальона про-
дължи.

Моите проучвания също продъл-
жиха. Чрез столичната община успях
да издействам предаване на 5 дека-
ра общинска земя в село Горна ма-
лина, непосредствено до военното
поделение, където построихме поме-
щение и складове за още два бата-
льона. Това също беше оценено по-
ложително от началството.

Но беше ни необходима още ед-
на база за шестия батальон. Тя тряб-
ваше да бъде в югоизточно направ-
ление. Моите проучвания продължи-
ха. Познавайки района в това нап-
равление, аз се ориентирах към Гор-
ското стопанство. Открих подходящо
място - площадка между селата Же-
лезница и Плана.

С много настояване относно не-
обходимостта за Гражданска отбра-
на на това място, успях да убедя съ-
ответните инстанции да предадат 5
декара от горския фонд за база на
столичния щаб. Всичко беше уреде-
но, по същия начин мястото беше
оградено, водоснабдено и електри-
фицирано. Изготвихме планове за
изграждане на съответните сгради,
складове и гаражи за шести бата-
льон.

Но построяването се извърши от
моя заместник. Аз подадох рапорт за
пенсиониране по собствено желание.
И през септември 1972 г. се пенси-
онирах.

Аз изпълних моето офицерско
задължение да допринеса за осигу-
ряване на защитата на страната чрез
обезпечаване боеспособността на ба-
тальоните, които бяха основната си-
ла на градския щаб на Гражданска от-
брана.

Дойде време да кажа няколко ду-
ми и относно материално-техничес-
кото и мобилизационното осигуря-
ване на щабовете по райони, фор-
мированията и населението при раз-
личните операции и поражения.

Наред с работата по осигурява-

нето на батальоните, стоеше задача-
та по подготовката и обезпечаване-
то и на формированията и населени-
ето при различните обстановки.

В столицата и по районите бяха
изградени на базата на държавните
учреждения, заводите, търговските
предприятия, училищата, детските
градини - спасителни отряди, звена
по организиране на евакуацията им,
както и на личния състав и населени-
ето по райони и направления до мес-
тата за настаняването.

Изградени бяха 28 продоволст-
вени отряда за осигуряване топла
храна при евакуация на населението
и формированията.

Активно работеха и формирова-
нията за защита и евакуация на ма-
териалните ценности.

За изпълнение на всички меро-
приятия се изискваше голяма подго-
товка, стриктно планиране и много
трениране. Необходима беше висо-
ка организация на офицерите от сто-
личния и районните щабове при пос-
тоянен контакт и взаимодействие с
администрацията, ръководствата на
предприятията и общинските съвети.
Без това щабовете не можеха да из-
пълняват задачите си.

Взаимодействието много зависе-
ше от подготовката, тактиката и уме-
нията на офицерите за работа с ци-
вилните. Те бяха главният изпълни-
тел на заповедите на централния щаб.
До офицерите нарежданията стигаха
по военному, а те трябваше да ги

роятността от нападение се увелича-
ваше. Времето беше към края на де-
кември. Студено. Ръководството взе
решение за извеждане на личния със-
тав на щаба и формированията към
него на запасния команден пункт и
оттам да ръководи мероприятията.

Запасният пункт на щаба беше
в района на село Ветрен на 25 ки-
лометра от града в сградите на Дър-
жавното земеделско стопанство
(ДЗС) - на 2 километра от селото.
Времето като че ли се движеше в
синхрон с усложняване на военната
обстановка.

Посредниците (ръководителят на
занятието) подадоха нова обстанов-
ка: разузнаването донася, че готов-
ността на противника се увеличава.

Ръководството на окръжния щаб
взе решение за провеждане на ева-
куация на един район от града. Това
беше най-уязвимият район - с прис-
танището, корабостроителния завод
и моста. Евакуация на 10-15 хиляди
души.

Но метеорологичната обстановка
реално ни изпревари. Още при из-
насянето на окръжния щаб около
14,00 часа започна да вали сняг. Ко-
гато пристигнахме снегът се усилва-
ше и продължаваше да вали силно.
През нощта снежната покривка стигна
над 50-60 сантиметра. Натрупаха се
преспи.

Решението беше: евакуацията да
започне в 04,00 часа сутринта в не-
деля. Всички разпореждаха по теле-

за проверка защитата на фермите.
Виелицата го възпрепятствала, затъ-
нал в преспа, снегът затрупал кола-
та. Той успял да излезе от нея. Пог-
леднал по карта - на километър-два
имало постройки. След няколко ча-
са борба с преспите стигнал до ня-
каква изоставена сграда от летен тип.
Укрил се там.

При нас в щаба на окръга в село
Ветрен настъпи паника - три деноно-
щия не можехме да го открием.

Връзката беше възстановена и ние
разбрахме как е извършена евакуа-
цията на хората от района. От пред-
видените 10-15 хиляди души едва ус-
пели да принудят да излязат около 1
000 души. Извели колоната на кило-
метър, повече било невъзможно при
тая природна обстановка. Хората
премръзнали, наредило се да се вър-
нат. А на другия ден, понеделник, и
през вторник поликлиниките - пъл-
ни от болни хора.

Но ние във Ветрен останахме в
капан. Бурята намаля, но беше не-
възможно да се отиде до селото, ни-
какво превозно средство не може-
ше да дойде до него, нито до ДЗС.
Във вторник решихме да направим
опит да се придвижим до Ветрен.
Вървяхме в колона. С нас беше и
свързочната рота, мобилизирана за
учението, около 100 души - мъже и
жени.

Наближихме селото. Вървяхме по
една преспа като хребет. Когато стиг-
нахме до нейния край, тя беше като
пресечена, се оказа, че ние се нами-
раме на покрива на едноетажна къ-
ща, затрупана от едната страна от
преспата.

И така, пристигнахме в селото.
Но то също беше изолирано от Вар-
на, всички пътища бяха затрупани.
Настаниха ни в училищния салон и
вечерта останахме да нощуваме край
печката в салона, а жените бяха за-
ведени в детската градина.

Но усложнената обстановка про-
дължаваше. В селото маята свърши и
фурнаджията не можеше да пригот-
ви хляб. Няма за селото, няма и за
нас! Наложи се фурнаджията да ни
направи по две мекици.

Магистралата (пътят) Варна-Со-
фия до летището беше затрупан с
4-метрови преспи. С нищо не мо-
жеше да излезем от Ветрен. Опита-
ха се да пробият пътя от Провадия с
тежка техника, но и това беше не-
възможно.

На третия ден, сряда, пристигна-
ха до селото два танка, които праве-
ха път, а след тях се движеха два рей-
са. Те ни откараха до гарата в Прова-
дия и заминахме за Варна да си при-
берем багажа.

Така приключи занятието в мор-
ската ни столица. Обстановката беше
толкова действителна, създадена от
природата, че оставаше само да пад-
не атомна бомба. Жертвите щяха да
бъдат поне 90 на сто от населението.
Защото щабът не можеше да проти-
водейства на природната обстанов-
ка, а още повече на последствията
от атомното нападение.

Това учение беше голямо изпи-
тание за офицерите от щабовете и
цивилното ръководство на Гражданс-
ка отбрана във Варна и служеше ка-
то сериозен нагледен пример какво
може да се случи и как трябва да се
действа в такава обстановка. Това бе-
ше истинска война, но минахме без
жертви, само 200 души болни. И го-
лям опит за Гражданската отбрана.

Разбира се, имало е и негативни
моменти. Те обаче не могат да за-
мърсят чистото ми чувство на уваже-
ние и преклонение към славната бъл-
гарска Гражданска отбрана. Към всич-
ки нейни доблестни ръководители и
към самоотвержения й редови със-
тав. Защото, както вече имах въз-
можност да споделя по-напред - ог-
ромна беше мисията на Гражданска-
та отбрана в интерес на населението
и народното стопанство. В този сми-
съл считам, че и аз изпълних с чест и
достойнство моето офицерско задъл-
жение към Родината.

Рубриката "Бойна слава"
подготви

полковник от запаса
Киро КИРОВ

приведат в действие в зависимост
от подготовката и желанието на ци-
вилния началник.

Много често се случваше да ни
отговарят: "Не ме занимавай сега с
вашите въпроси, имам работа!" И
разговорът приключваше. Или: "Ела
другия месец!" А по заповедта ни се
даваше срок за изпълнението -
обикновено два дни или седмица.
При такива условия работеха офи-
церите в Гражданска отбрана - вклю-
чително и аз.

За сложността и трудностите при
провеждане на занятия по подготов-
ка на населението ще разкажа един
спомен при провеждане учение в град
Варна през 1963 г.

Учението се проведе по плана на
Републиканския щаб. Мобилизираха
се всички офицери (специалисти) на
щаба. Аз бях привлечен като посред-
ник специалист от градския щаб на
София.

Заданието беше: проверка изпъл-
нението на плана за подготовка на
окръжния щаб на град Варна при ус-
ложнена обстановка в страната и ве-
роятно нападение на града с нанася-
не ядрен удар от противника.

Ръководството на окръжния щаб
се събра, запозна се с обстановката
по заданието и започна планиране-
то на мероприятията.

Всички посредници участвахме в
учението и следяхме изпълнението на
мероприятията по заданието. Аз наб-
людавах планирането и изпълнение-
то на мероприятията по материално-
техническото осигуряване от групата
в окръжния щаб.

Посредниците подадоха нова об-
становка, която се усложняваше и ве-

фона. Ръководството в района тряб-
ваше да осигури евакуацията.

Сутринта аз и още четирима офи-
цери-посредници трябваше да зами-
нем за района и да наблюдаваме ева-
куацията. Аз трябваше да наблюда-
вам материално-техническото осигу-
ряване на евакуацията и работата на
продоволствените отряди при еваку-
ация на много хора.

В 3,00 часа с придадения ни джип
от Военноморските сили едва стиг-
нахме до портала на ДЗС и колата
затъна в пряспа. На помощ ни изка-
раха трактор, той ни придвижи 20
метра и също закъса. Преспите бяха
големи.

Заповедите следваха, но изпъл-
нението им беше невъзможно.

Прекъсна се и телефонната и ра-
дио връзката с града, която се осъ-
ществяваше от войници на Военно-
морските сили. Щабът и посредни-
ците останахме на място.

Съмна се. Виелицата още бушу-
ваше. Във Варненски окръг всички
пътища бяха затрупани с преспи.

Наред с евакуацията на района и
работата на окръжния щаб при атомно
нападение, се проверяваше и защи-
тата на селското стопанство от хими-
ческо и биологическо оръжие. Това
означаваше проверка относно защи-
тата от радиация по селата на живот-
новъдните ферми, отглеждащи кра-
ви, овце, свине, птици... В тази връз-
ка по селата бяха изпратени посред-
ници (специалисти, агрономи, вете-
ринарни лекари).

Имаше и един професор вете-
ринарен лекар. Какво се беше слу-
чило с него? Той вечерта тръгна за
едно село със собствената си кола

29.04.2016 г. Честване 90-годишния юбилей на ветерана от българската
Гражданска отбрана (със светлия костюм и вратовръзката).

Щастливият дядо с четиримата си внуци (отляво надясно) Зорница,
Христо, Лиляна и Венцислав.
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Òåàòúð "Áúëãàðñêà àðìèÿ" òðúãâà
íà ëÿòíî êîìåäèéíî òóðíå

Театър "Българска
армия" по традиция
стартира своето нацио-
нално турне с едни от
най-гледаните комедийни
спектакли на театралния
сезон - "Арсеник и стари
дантели", Ножица-тре-
пач", "Дa разлаем кучета-
та" и "Черна комедия".

Още днес във ФКЦ -
ВАРНА се играе комедия-
та "Арсеник и стари
дантели". Историята за
лелите Аби и Марта
Брустър, на които съвсем
им хлопа дъската, ще
накара зрителите да се
смеят с цяло гърло,
докато внукът им - убе-
ден, че е президентът
Теди Рузвелт, копае
трупове в мазето. Двуча-
сов смях с чудатите
членове на семейство
Брустър очаква публика-
та в Бургас, Елхово и
Сливен, на 26, 27 и 28
юни.

В криминалната паро-
дия участват Гергана
Данданова, Радосвета :

Íàêðàòêî

Гастрол на изявения
цигулар Веско
Ешкенази в Плевен
С голям интерес се
очаква гастрол на
изявения наш цигу-
лар Веско Ешкенази
в Плевен.
Меломаните ще
имат уникална
възможност в
негово изпълнение
да преживеят забе-
лежителните цикли
"Годишните време-
на" от Вивалди и
Астор Пиацола в
една концертна
вечер. Това ще се
случи на 20 септем-
ври в зала "Емил
Димитров" на чита-
лище "Съгласие
1869". Един от
световноизвестните
български цигулари
- Васко Василев,
ще се изяви в
същата зала на 10
ноември.

Седмица на занаятите
се откри в Пловдив
Седмица на тради-
ционните занаяти се
откри вчера в Плов-
див. В сградата на
Регионалния етног-
рафски музей 40
майстори представят
различни занаяти,
някои отварят и
занаятчийски рабо-
тилнички.

Äèìèòúð Ïåòðîâ
çàëàãà íà
"Ñîëåíî ñèíüî"

Изложба живопис под нас-
лов "Солено синьо" представя
художникът Димитър Петров в
бургаската галерия "Пролет".
Показаните в експозицията
творби са от последния му ци-
къл картини и са изцяло ад-
ресирани към пространствата
на галерията. "Със силно емо-
ционално чувство към край-
морския град създадох тези
картини", сподели авторът. В
творбите си пресъздава свое-
то усещане за морското прос-
транство, изразено по един
пластичен начин, чисто живо-
писен, като техника, която е
плод на авторско търсене през
последните години. "Стремял
съм се в творбите си да изра-
зя всичко, което имам като
чувствителност, като преживе-
ни емоции, като мисли и въ-
обще моето усещане за мо-
рето". Изложбата "Солено си-
ньо" може да се разгледа до
10 юли. Димитър Петров е за-
вършил Националната худо-
жествена академия. Специали-
зирал е в Индия и Франция.
Негови творби са в галериите
на Кюстендил, Стара Загора и
Бургас, както и на редица час-
тни колекции в България, Гер-
мания, Гърция, Швейцария,
Италия, САЩ, Япония. ç

Èçëîæáà íà Ðóìåí Äðàãîñòèíîâ ñúáðà ïî÷èòàòåëè íà
êàðèêàòóðàòà â Ìîñêâà

Ретроспективна излож-
ба на карикатуриста Ру-
мен Драгостинов бе отк-
рита преди дни в Моск-
ва. Творбите на един от
най-известните съвремен-
ни български карикату-
ристи са изложени от 20
юни в Руската младежка
библиотека - любимо мяс-
то на младите московча-
ни. Изложбата, организи-
рана от Българския кул-
турен институт в Москва,
събра почитатели на то-
ва  изкуство ,  не гови
студенти. Румен Драгости-

От 24 юни до 6 юли Ки-
тайският културен център
отново отвори врати за лю-
бителите на традиционно-
то и съвременно китайско
изкуство През 2019 г. Дни-
те на китайската култура са
посветени на традициите и
забележителностите на
провинция Джъдзян. Н. Пр.
Дун Сяодзюн, извънреден
и пълномощен посланик на
КНР в България, зам.-ми-
нистърът на културата Аме-
лия Гешева и представител
на ръководството на Сто-
личната община откриха
Дните на китайската култу-
ра в София на 24 юни в
сградата на Китайския кул-
турен център с изложбата

Äíè íà êèòàéñêàòà êóëòóðà â Ñîôèÿ
ïðåäñòàâÿò êðàñîòàòà íà Èçòîêà

Василева, Асен Кобила-
ров, Тигран Торосян,
Милен Миланов, Веселин
Ранков, Мирослав Па-
шов, Иван Налбантов,
Луизабел Николова,
Симеон Дамянов, Алек-
сандър Дойнов, Йордан
Алексиев и Калин Ива-
нов.

На 1 и 2 юли в Търго-
вище и Карлово звездите
на театъра представят
хитовата комедия "Ножи-
ца-трепач". Опостушител-
но забавление, в което
публиката активно участ-
ва заедно с актьорите
Ненчо Илчев, Веселин
Ранков, Иван Радоев,
Георги Къркеланов,
Гергана Данданова,
Стефания Колева и Сашо
Дойнов. В полицейското
разследване се разпит-
ват шестима заподозре-
ни. Постепенно от крими-
нален трилър пиесата се
превръща в изпълнена
със смях и искрено
забавление комедия.

На 3, 4 и 5 юли в

Свищов, Габрово и Сапа-
рева баня се присъединя-
ват Васил Михайлов,
Иван Налбантов, Стефка
Янорова, Георги Кадурин,
Анастасия Ингилизова,
Веселин Анчев, Тигран
Торосян, Асен Кобиларов,
Милен Миланов, Мирос-
лав Пашов и Борислав
Стоилов, които "безпо-

щадно" ще ви разсмиват
с комедията "ДА РАЗЛА-
ЕМ КУЧЕТАТА".

Летните усмивки про-
дължават на 8 и 9 юли с
една ужасно смешна
комедия, която се разиг-
рава на тъмно. С "Черна
комедия" публиката на
РУСЕ и ПЛЕВЕН ще се
посмее от сърце. ç

нов (1956-2011) e член на
СБХ, носител на 30 наци-
онални и 150 награди за
карикатура .  Неговият
стил е ярък и разпозна-
ваем, посланията, които
отправя към света, звучат
и днес актуално. Негови-
те работи бяха възприе-
мани не като злободнев-
ни шаржове, а като фи-
лософски размисли, и то
срещу заплахите и опас-
ностите на съвременното
общество. Драгостинов бе
много популярен сред ко-
легите си в Иран, Русия,

Турция, Китай, Бразилия,
Мексико, Испания, Азер-
байджан, защото често

участваше в международ-
ни конкурси и винаги с
награди. ç

"Красотата на Изтока".
Изложените експонати

са от Музея на една от най-
красивите китайски про-
винции и разкриват хиля-
долетната история и нео-

бятната дълбочина на ки-
тайската култура, изразя-
ваща аристократичния и
изтънчен живот на юг от
река. Яндзъ.Музеят на про-
винция Джъдзян е основан

през 1929 г. и има ранг на
национален музей, със зас-
троена площ над 40 000 кв.
м. Класиран е на 15-о мяс-
то в световната класация
на музеите.

В Театър "Азарян" на
НДК бе представен спек-
такъл на известния танцов
състав за съвременни тан-
ци от Театъра за песни и
танци на провинция Джъ-
дзян под надслов "Живот
в душата на танца". От 23
юни до 2 юли ще бъдат ор-
ганизирани и два курса: по
китайско бойно изкуство
"Бадзицюен" и въвеждащ
курс по китайско изобра-
зително изкуство и калиг-
рафия. ç
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Кандидатът на опозици-
ята Екрем Имамоглу пече-
ли повторния вот за кмет
на турския мегаполис
Истанбул. За Имамоглу са
гласували 53,6% от избира-
телите, а за съперника му
Бинали Йълдъръм, канди-
дат на управляващата
Партия на справедливостта
и развитието (ПСР) и бивш
премиер на Турция, са
гласували 45,4% от избира-
телите, съобщават турски
медии.

Бинали Йълдъръм прие
загубата и поздрави съпер-
ника си Екрем Имамоглу
за преднината му в избо-
рите, след като започна
обявяването на резултати-
те. На пресконференция
бившият премиер обяви, че
"засега" води противникът
му, и го поздрави - доказа-
телство, че турската демок-
рация работи "съвършено",
предаде Ройтерс. Часове
след предишния вот на 31
март Йълдъръм и управля-
ващата Партия на справед-
ливостта и развитието
отказваха да признаят
поражението. Именно това
и последвалата жалба
заради нередности доведо-

Àêòèâíîñòòà íà ïîâòîðíèÿ
âîò å íàä 84 ïðîöåíòà

Êàíäèäàòúò íà îïîçèöèÿòà Åêðåì Èìàìîãëó
ïå÷åëè èçáîðèòå çà êìåò íà Èñòàíáóë

Хиляди привърженици на опозиционния кандидат за кмет на Истан-
бул Екрем Имамоглу заляха улиците на града след обявяването на

неговата победа

Американският
президент
Доналд Тръмп е готов да прегова-
ря с Иран за споразумение, което
да доведе до отмяна на санкциите
на САЩ, но е необходимо Техеран
да прекрати своята ядрена и
ракетна програма и да спре да
подкрепя подставени групировки,
каза днес висш американски
служител. Специалният пратеник
на САЩ за Иран Брайън Хук заяви
пред репортери, че Иран може да
"дойде на масата или да гледа как
икономиката му рухва". Той обаче
отказа да даде повече подробнос-
ти за очакваните нови американс-
ки санкции.
Кратер
с широчина 10 и дълбочина 4 м
се появи на поле в Германия,
очевидно в резултат на избухване
на бомба от Втората световна
война, предаде АП. Полицията
заяви, че кратерът е бил открит в
неделя следобед близо до град
Лимбург и че няма признаци да е
предизвикан от селскостопанска
техника или други инструменти.
Местни жители са чули силна
експлозия. Никой не е пострадал.
Специалисти по обезвреждане на
експлозиви са изследвали
формата на кратера и са устано-
вили, че той се е образувал в
резултат на избухване на бомба
от Втората световна война.
Виетнамски съд
 осъди американски гражданин на
12 г. затвор, след като го призна
за виновен в "опит за сваляне на
правителството" при съдебен
процес, продължил половин ден,
каза адвокатът му. 55-годишният
Майкъл Фьонг Мин Нгуен се
призна за виновен, но помоли
наказанието му да бъде намалено,
за да може да се върне при
семейството си, каза адвокатът му
по телефона пред Ройтерс след
процеса в съда в град Хошимин.
Нгуен ще бъде депортиран, след
като излежи наказанието си.
Нгуен бе признат за виновен за
подстрекаване на виетнамци да се
присъединят към протести и да се
опитат да нападнат правителстве-
ни сгради в Ханой и Хошимин с
коктейли Молотов и прашки,
съобщи в."Туой Тре", като се
позова на съдебното решение.
Трус
с магнитуд 7,5 разтърси отдалечен
район на Индонезия в морето.
Няма предупреждение за опасност
от цунами. Не се съобщава за
пострадали и разрушения.
Огнището е било на дълбочина от
220 км. Първоначално бе съобще-
но, че магнитудът е 7,2. Банда е
междуостровно море в Тихия
океан, разположено в западната
част на Тихия океан, между
Индонезия и Източен Тимор.

Íàêðàòêî

:

Кандидатът на опозицията
Екрем Имамоглу приветства
привържениците си в Истан-

бул след обявяването на
резултатите от кметските
избори. Това не е победа,

това е ново начало. Ерата на
поляризацията завърши,

започна ерата на уважението
и любовта, каза Имамоглу.

Снимки Пресфото БТА

Спасители откриха
вчера двама оцелели

под развалините на 7-
етажна сграда, която
се срути в Сиануквил

- процъфтяващ
пристанищен туристи-
чески град в югоза-

падната част на
Камбоджа в събота.

Спасителите вече бяха
изгубили надежда да
намерят оцелели и

откриването на
двамата под бетонните
отломки може да се
смята за истинско
чудо. Срутването в

събота късно вечерта
на строяща се сграда

в Камбоджа отне
живота на 28 души.

Спасени са 24
работници, които са

нощували на обекта и
са били ранени.

Ìåêñèêî ïðåäëàãà íà òúðã
êúùè è àïàðòàìåíòè,
èççåòè îò íàðêîòðàôèêàíòè

Къщи с басейни и тунели
за бягство, ранчо с хектари
земя, луксозен апартамент с
мрачна история - това са част
от 27-те имота, конфискува-
ни от мексиканските власти
от наркотрафиканти и други,
които бяха предложени на
търг, съобщи Ройтерс.

Мексиканският президент
Андрес Мануел Лопес Обра-
дор обеща, че приходите от
търга на имоти, иззети от
предишни правителства, ще
отидат за подпомагане на
маргинализирани общности
в бедния и опасен Гереро.
Един от апартаментите, обя-
вени на търг, е на лидер на

наркокартел, който е бил
убит в него от братята си.
При подобен търг в края на
май властите събраха 1,5
млн. долара от продажба на
луксозен автомобил "Лам-
боргини" и други вещи, кон-
фискувани от престъпници и
от един политик.

След като дойде на власт,
президентът Лопес Обрадор
бързо наложи план за ико-
номии, предвиждащ включи-
телно продажба на президен-
тския самолет и други пре-
возни средства на правител-
ството, и разпусна президен-
тската гвардия, която отгова-
ряше за охраната му.  ç

ха до повторните избори в
неделя.

Това е "ново начало" за
Истанбул, каза Екрем
Имамоглу в първия си
коментар, над половин час
след този на Йълдъръм.
Той изрази готовност да
работи с президента (и
бивш кмет на града)
Реджеп Ердоган "хармо-
нично" и иска да му предс-
тави "пътната си карта", с
която да се справи с
проблемите на града.

Кметското място на най-
големия турски град вече
беше спечелено от Имамог-
лу на 31 март, но управля-
ващите заявиха, че е
имало нарушения при
гласуването, оспориха
победата му и се стигна до
повтаряне на изборите. Той
ги спечели още по-убеди-
телно, отколкото през март,
когато разликата между
него и Йълдъръм беше
около 14 000 гласа, а този
път - 800 000 гласа.

Истанбул е водещ за
турската икономика, град с
доходни инфраструктурни
проекти за много милиони
долари, който осигурява
една трета от БВП на

Турция. Разходната част на
бюджета му за 2019 г. е
23,9 млрд. лири (4,08 млрд.
долара), отбелязва ДПА.
Имамоглу е обещал да
разкрие подробности за
"разхищенията" и "коруп-
ция" на градските власти
при управлението на ПСР.
Тя обаче все още контро-
лира местния парламент,
освен това цялата власт е
в ръцете на правителството
в Анкара, което може
рязко да ореже ресурсите
на Истанбул.

Днес вие поправихте
демокрацията, от утре
започва нашата работа,

заяви в неделя вечерта
новият кмет, обръщайки
се към симпатизантите
си. Той изрази надежда,
че работейки в Истанбул,
ще си сътрудничи с
президента Реджеп Ердо-
ган. Бих искал да се
срещна с вас и да обсъ-
дим проблеми, които
можем да решим заедно -
като транспорта, кризата
с бежанците, подготовка-
та за възможни земетре-
сения. Бихме искали да
ви представим нашия
план за действие, каза
Имамоглу, обръщайки се
към президента. ç



ÑÂßÒ ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

20 25.06.2019

Хиляди чехи излязоха в
неделя в Прага на протест
с искане за оставка на
премиера Андрей Бабиш,
в най-масовата проява на
обществено недоволство
от Нежната революция
през 1989 г., която беляза
края на комунизма, пре-
даде Ройтерс.

Митингът в парка "Лет-
на" беше кулминация на
поредица от демонстрации
срещу Бабиш през послед-
ните седмици. Премиерът е
разследван заради предпо-
лагаеми измами и конф-
ликт на интереси.

Организаторите казаха,
че по техни изчисления са
се отзовали около 250 000
души от цялата страна, но
тези данни няма как да
бъдат проверени. Участни-
ци в протеста носеха
лозунги с текст "Оставка",
"Писна ни", а други развя-
ваха чешки знамена и
флагове на ЕС. Много
семейства бяха довели
децата си на протеста,

Äåìîíñòðàíòèòå èñêàò îñòàâêàòà íà ïðåìèåðà Àíäðåé
Áàáèø çàðàäè çëîóïîòðåáà ñ åâðîïåéñêè ôîíäîâå

Áëèçî ìèëèîí ìèãðàíòè â ÅÑ ÷àêàò
ðåøåíèå ïî ìîëáèòå ñè çà óáåæèùå

В края на миналата годи-
на броят на мигрантите, ко-
ито очакват решение по мол-
бите си за убежище в ЕС, е
около 896 560, показват дан-
ни, разпространени от Евро-
пейската комисия.

Миналата година в ЕС са
били подадени 664 480 мол-
би, от които девет на сто са
били повторни искания. Миг-
рантите произхождат основ-
но от Сирия (13 на сто), Аф-
ганистан и Ирак (по 7 на сто).
Сред първите 10 места на
произход са също Пакистан,
Нигерия, Иран, Турция (по 4
на сто), Венецуела, Албания
и Грузия (по 3 на сто).

Най-често статут в ЕС
получават гражданите на
Йемен (89 на сто), Сирия

Държавният секретар на САЩ Майк Помпейо пристигна в Саудитска
Арабия за консултации за напрежението между Вашингтон и Техеран и
разговаря с крал Салман. По-рано Помпейо каза, че иска да изгради
глобална коалиция срещу Иран по време на спешни консултации в
Близкия изток след кризисна седмица, в която САЩ бяха на ръба да

предприемат военен удар срещу Иран, но се отказаха.

Снимки Пресфото БТА

Поредният протест в Прага беше организиран от гражданската група
"Милион моменти за демокрация", създадена от студенти. На събитие-

то не бяха поканени политици.

(88 на сто) и Еритрея (85
на сто), а най-рядко - на
Молдова (един процент),
Северна Македония (2 про-
цента) и Грузия (5 процен-
та). Миналата година пове-
чето молби за убежище са
подадени в Германия ,
Франция, Гърция, Италия и
Испания. Към март т. г. 20
292 сирийски бежанци са
били разселени от Турция
в държави от ЕС. От 2015
до 2017 г. в ЕС са разселе-
ни общо 27 800 мигранти.
По данни на ВКБООН до
края на 2018 г. сирийските
бежанци в съседните дър-
жави (Ирак, Йордания, Ли-
ван, Турция и Египет) и в
други страни от Северна
Африка са около 5,7 млн. ç

Дванайсетимата млади
тайландски футболисти и
техният треньор, които
привлякоха вниманието

на света миналата година,
след като бяха блокирани

в наводнена пещера за
повече от две седмици,

отбелязаха вчера
годишнината от началото
на своето премеждие с
религиозна церемония.
Много от момчетата,

които сега са на възраст
между 12 и 17 години,

казват, че все още
мечтаят да станат

професионални футболис-
ти. Други казват, че искат
да станат командоси във

военноморските сили
като тези, които се
включиха в тяхното

спасяване. Младежите се
изгубиха в пещера в

Тайланд и бяха открити
след  9 дена. Докато

бъдат изведени благопо-
лучно, минаха още 8 дни.

Говорителят на иранско-
то външно министерство ка-
за вчера, че мирният план
на САЩ за Близкия изток,
чиято икономическа част
ще бъде представена тази
седмица на международна
конференция в Бахрейн, е
"срамен" и "обречен на про-
вал", предаде Ройтерс. "Та-
зи конференция и продаж-
бата на Палестина няма да
доведат до никъде", каза
Абас Мусави.

Същевременно председа-
телят на ливанския парла-
мент Набих Бери каза, че Ли-
ван няма да бъде подмамен
от плана на САЩ за инвес-

Èðàí è Ëèâàí îòõâúðëÿò ìèðíèÿ
ïëàí íà ÑÀÙ çà Áëèçêèÿ èçòîê

тиране на милиарди в стра-
ната в замяна на устройване
на палестинските бежанци.

Планът на президента на
САЩ Доналд Тръмп за ре-
шаване на израелско-палес-
тинския конфликт, който
трябва да бъде представен
от неговия зет Джаред Къш-
нър на конференция в Бах-
рейн, предвижда инвестиции
за 50 млрд. долара, които да
дадат тласък на палестинс-
ката икономика и на иконо-
миките на съседните арабс-
ки държави.

Данните за палестинско-
то население в Ливан вари-
рат. Докато ООН смята, че

са регистрирани около 470
000 палестинци, официално
преброяване през 2017 г. ус-
танови около 175 000 живе-
ещи в Ливан палестински
бежанци. Планът на САЩ
предвижда повече от поло-
вината от 50-те милиарда до-
лара да бъдат предоставе-
ни за палестинските тери-
тории за период от 10 г. 6
милиарда ще бъдат за Ли-
ван, 7,5 - за Йордания, и 9
млрд. за Египет. Къшнър ка-
за, че Вашингтон се надява
богатите държави в Персий-
ския залив и страните от Ев-
ропа и Азия да осигурят го-
ляма част от средствата. ç

който протече мирно,
както и предишните,
насочени срещу Бабиш и
неговия министър на
правосъдието.

През април полицията
обяви, че Бабиш - бизнес-
мен милиардер, влязъл в
политиката, трябва да
бъде обвинен в измама
заради злоупотреба с
европейски субсидии
преди 10 г., с които пост-
роил хотел и конферентен
център край Прага. Бабиш
отрича да е извършил
нещо нередно.

Назначаването на нов
министър на правосъдието
непосредствено след като
становището на полицията
беше огласено, предизви-
ка демонстрации, на
които беше изразено
подозрение, че Бабиш се
опитва да влияе върху
разследванията срещу
него. Той отрича и това
обвинение.

Протестите бяха орга-
низирани от гражданската

група "Милион моменти за
демокрация", създадена от
студенти. На събитието, в
късния неделен следобед,
не бяха поканени оратори
политици.

Бабиш претърпя и друг
неуспех заради изтекли
предварителни резултати
от одит на Европейската
комисия, който заключа-
ва, че той е бил в конф-
ликт на интереси като
бенефициент на довери-
телни фондове, където
прехвърлил бизнеса си на
стойност 3,7 млрд. според
сп. "Форбс".

Бабиш твърди, че
одитът е неточен и това
може да се докаже чрез
окончателните заключе-
ния, които се очакват по-
късно тази година или в
началото на 2020 г.

Премиерът каза, че
хората имат право да
протестират, но категорич-
но отказа да подаде
оставка. Неговото попу-
листко движение АНО

остава най-популярната
партия, макар че подкре-
пата за нея спадна леко
през последните два
месеца до 27,5 на сто,
според допитване на
агенция Кантар, чиито

резултати бяха оповесте-
ни на 9 юни. Бабиш има и
достатъчна парламентарна
подкрепа, където вот на
недоверие, насрочен за
идната седмица, вероятно
ще бъде неуспешен. ç

Õèëÿäè ÷åõè èçëÿçîõà íà íàé-ìàñîâèÿ ïðîòåñò
îò Íåæíàòà ðåâîëþöèÿ ïðåç 1989 ã.
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Волейболистите от
националния отбор на
България прекъснаха
черната си серия от
четири поредни загуби в
Лигата на нациите. Състе-
зателите на Силвано
Пранди се пребориха и
направиха пълен обрат от
0:2 до крайното 3:2 (26:28,
18:25, 25:23, 25:19, 15:10)
гейма срещу Германия в
последния си мач от
турнира в Група 16 от
четвъртия уикенд в Лигата,
игран пред около 4000
зрители в зала "Аецин
Токантинс" в Куяба (Брази-
лия). Най-полезен за
българския тим отново
беше Цветан Соколов с 21
точки за победата. Мартин
Атанасов и Розалин Пен-
чев добавиха по 11 точки
за успеха. Трябва да се
отбележи и отличната игра
на центровете Светослав
Гоцев и Красимир Георги-
ев, които завършиха
съответно с 9 и 8 точки.

Така българските "лъво-
ве" продължават да са на
12-о място във временното
общо класиране с 4 побе-
ди, 8 загуби и 10 точки.
Тази седмица, в последния
пети уикенд от груповата
фаза на Лигата, България
ще бъде домакин на
турнира в Група 18 в зала
"Колодрума" в Пловдив,
където ще играе срещу
лидера в подреждането
Иран, САЩ и Сърбия.

Германия пък остава на

Áúëãàðèÿ ïðåáîðè Ãåðìàíèÿ
ñëåä îáðàò è ïåòãåéìîâà äðàìà
Трима от най-опитните
национали се връщат в състава
за последния турнир в Пловдив

"

Реал (Мадрид) купува цял
отбор. Сумата на сделката е
доста ниска за подобна ин-
вестиция. Става дума за 350
000 евро. Испанските медии
твърдят, че "кралете" откупу-
ват лиценза на новака в жен-
ския футболен елит на стра-
ната - Такон.

По този начин Реал ще се
сдобие с женски отбор, ка-
къвто нямаше до момента. От
друга страна, големите конку-
ренти на "белия балет" в Ис-
пания - Барселона и Атлетико
(Мадрид), имат дамски фор-
мации, които са истински до-
минатори през последните го-
дини.

Смята се, че президентът
на Реал (Мадрид) Флоренти-
но Перес е бил натиснат за
сделката от доставчика на еки-
пи "Адидас", който искал да
увеличи продажбата на фла-
нелки на Кралския клуб.

 "За нас ще е чест да има-
ме Реал (Мадрид) в шампио-
ната. Това е грандът, който ни
липсваше", обяви Рафаел дел
Амаро - президент на женс-
кото направление към Испан-
ската футболна федерация.

Шеф на Такон е Рене Ра-
мос, който е брат Серхио Ра-
мос и негов агент. Смята се,
че той може да запази дирек-
торския си пост и след като
Реал (Мадрид) купи женския
футболен клуб. Такон е осно-
ван през 2015 година и е си-
туиран в испанската столица.ç

Ðåàë (Ìàäðèä)
ñè íàïàçàðóâà
öÿë îòáîð

14-о място в таблицата с 2
победи, 10 загуби и 8
точки. Този уикенд Бундес-
тимът също ще бъде
домакин на турнир в
Лайпциг, но в Група 20,
като ще спори със светов-
ния шампион Полша,
Япония и Португалия.

Мъжкият национален
отбор на България ще
излезе в зала "Колодрума"
за двубои от последна
седмица от Лигата на
нациите (28-30 юни). Турни-
рът е изключително важен
за "лъвовете", защото ще
бъде последният тест на
отбора преди олимпийска-
та квалификация през
август. В същото време
съперниците на България в
група 19 са едни от най-
добрите в света - бронзо-
вият медалист от светов-
ното първенство в Бълга-
рия и Италия през 2018
година и шести в момента
в общото класиране на
Лигата  - САЩ, четвъртият
от световното първенство
2018 и носител на бронз от
Европейското 2017 - Сър-
бия, както и водачът в
таблицата в Лигата на
нациите и изключително
прогресиращ тим на Иран.

В Пловдив се очаква
италианският селекционер
на "лъвовете" Силвано
Пранди да повика всички
опитни състезатели, които
получиха почивка в нача-
лото. България ще играе в
зала "Колодрума"  с целия

потенциал и ще бъде
представена в пълния си
блясък, като феновете ще
станат свидетели на
страхотни битки.

Либерото на национали-
те Теодор Салпаров, който
е "сърцето и душата на
лъвовете" се завръща в
състава за турнира в
Пловдив. "В София съм и
водя подготовка. Може да
се каже, че за този пери-
од, в който не пътувах,
презаредих батериите,
защото на моята възраст
имам нужда от това. С
оглед на тежките първенст-
ва всички опитни играчи
имат нужда от малко отдих
и презареждане. Почивка
е силна дума, защото ние
поддържаме активно
форма. Здравословно
може да се каже, че съм
добре, обаждат се някои
болежки и стари травми,
но това е нормално",
заяви Салпаров.

"Очаква се Силвано
Пранди да събере всички
най-опитни състезатели за
турнира в Пловдив, като

ще се присъединят и
Виктор Йосифов, и Ники
Николов. Надявам се в
последната седмица да
покажем ниво и боеспо-
собност пред родна публи-
ка. Никой не се и съмнява,
че ни очакват трудни и
тежки битки. Въпреки, че
се събираме опитните
състезатели, не трябва да
има прекалено големи
очаквания, независимо, че
сме домакини. Да, излиза-
ме да се борим за победи
и ще направим всичко
възможно да се предста-
вим на ниво. Но основно-
то е да видим как ще
стоим на игрището, да
усетим играта, да възвър-
нем синхрона и взаимо-
действията помежду си.
Тези три мача са много
важни за нас. Те ще бъдат
генерална репетиция за
предстоящата олимпийска
квалификация във Варна.
Двубоите ще бъдат част от
подготовката и излизаме
да направим всичко
възможно за успех", каза
още Теди Салпаров.ç

Àðæåíòèíà ñå äîáðà äî
1/4-ôèíàë íà Êîïà Àìåðèêà

Отборът на Аржентина победи
с 2:0 Катар в последния си мач
от група "В" на Копа Америка и
си осигури място на 1/4-финали-
те. Преди тази среща Лионел Ме-
си и компания вървяха последни
във временното класиране и се
нуждаеха от задължителен успех,
за да продължат напред. Попаде-
нията за "гаучосите" пред над 40
000 зрители на стадиона на Пор-
то Алегре отбелязаха Лаутаро
Мартинес в 4-тата и Серхио Агуе-
ро в 82-рата минута.

Капитанът на Аржентина Лио-
нел Меси изрази оптимизъм за
представянето на "гаучосите" в
турнира Копа Америка. Звездата
остана доволен от победата с 2:0
над Катар в последния мач от
груповата фаза. Меси не успя да
се разпише часове преди рож-
дения си ден (вчера навърши 32
години, роден е на 24 юни 1987

г.). "Изиграхме добър мач и зас-
лужено спечелихме. Трите точки
бяха много важни. Имахме нуж-
да от такъв двубой, за да си вър-
нем спокойствието и увереност-
та", каза Меси след победата.

Колумбия победи Парагвай с
1:0 в последна среща от група
"В" на Копа Америка и приключи
без загуба. В 31-вата минута Гус-
таво Куеяр завърши с гол атака
на Колумбия за 1:0.

Êðàéíî êëàñèðàíå â ãðóïà Â

1. Колумбия 4-0 9
2. Аржентина 3-3 4
3. Парагвай 3-4 2
4. Катар 2-5 1

На четвъртфиналите Аржен-
тина ще срещне Венецуела на
28 юни, а съперник на Колум-
бия ще е Чили или Уругвай. То-
зи двубой е на 29 юни.ç

36-годишният Теодор Салпаров се завръща в националния отбор по
волейбол за двубоите в Пловдив

Отборът на Камерун приключи участието си на световното първенство за жени във Франция, след като отстъпи
с 0:3 от Англия в 1/8-финалите. За този мач обаче продължава да се говори, след като африканският отбор
предизвика нечуван скандал на терена, както и след това, обвинявайки ФИФА в расизъм и други грехове.

                                                                                                     Снимка Пресфото БТА

Флорентино Перес
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07.30 Новини
07.40 "България се събужда" с водещ Стоил

Рошкев
09.00 ТВ пазар
09.15 "България се събужда" (продьлже-

ние)
10.30 Новини
10.40 "Безценната перла", сериал, 38 еп. (п)
11.30 "Червен картон" (п)
12.30 Новини
12.50 ТВ пазар
13.05 "Следобед с БСТВ" с Елена Пенчукова
15.00 ТВ пазар
15.15 "Маша и Мечока" - анимационен филм
15.30 Новини
15.45 "Безценната перла", сериал, 39 еп.
16.35 "Възрожденец по дух и наследство" -

документален филм
17.00 "Тихият Дон" - сериал, 6 епизод (п)
18.05 "Холивудски знаменитости": Матю Ма-

конъхи
18.30 Новини - централна емисия
19.00 "Лява политика" с Александър Симов
20.00 Актуално от деня
20.30 "Тихият Дон" - сериал, 7 епизод, Ру-

сия (2015 г.)
21.30 Новини
21.50 "Последната любов на г-н Морган"

(2013 г.), САЩ, Киносалон БСТВ
23.45 Новини - късна емисия (п)
00.05 "България се събужда" (п)
03.10 "Не се страхувай" (п)
04.10 "Лява политика" (п)
05.05 "Следобед с БСТВ" (п)
07.00 Актуално от деня (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 /6 епизод/п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Дом за нашите деца: Време за път -

тв филм /2 серия/
13.35 Бързо, лесно, вкусно/п/
14.05 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Васко да Гама от село Рупча - тв

филм /6, последна серия/
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Капри - тв филм /7 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 /7

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 /13 епизод/(14)
23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Брат за брата 3 - тв филм /8 епизод/

(16)
00.20 Култура.БГ /п/
01.20 100% будни /най-доброто/ /п/
02.20 Госпожо Държавен секретар - тв

филм /13 епизод/п/(14)
03.10 Туристически маршрути
03.35 Търсачи на реликви - тв филм /7

епизод/п/
04.20 Брат за брата 3 тв филм /8 еп./п/(16)

bTV

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

тие" - анимация, сериал, с. 4, еп. 22
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. 35
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 5, еп. 61
16.00 Премиера: "Сестра Бети" - сериал,

с. 3, еп. 7
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. 34
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Сълзи от Рая" - сериал,

еп. 29
21.00 Премиера: "Вътрешен човек" - сери-

ал, еп. 14
22.30 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу с

водещ Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 6,

еп. 9
01.00 "Вечно твоя" - сериал, еп. 201, 202
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" - сериал, еп. 9
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Рескю Ботс" /п./ - сериал, с. 3, еп. 9,
10

07.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - сери-
ал, с. 3, еп. 11, 12

08.00 "Монк" - сериал, с. 7, еп. 8
09.00 "Мъртва точка" - сериал, еп. 9
10.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 2, еп. 16
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 17
12.00 "Готъм" - сериал, с. 2, еп. 20
13.00 "Тъмна вълна" - екшън, приключенски

(САЩ, Великобритания, ЮАР, Герма-
ния, Франция, 2012), режисьор Джон
Стокуел, в ролите: Хали Бери, Оливие
Мартинес, Ралф Браун, Марк Елдър-
кин и др.

15.00 "Монк" - сериал, с. 7, еп. 9
16.00 "Мъртва точка" - сериал, еп. 10
17.00 "Готъм" - сериал, с. 2, еп. 21
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 18
19.00 Часът на супергероите: "Легендите на

утрешния ден" - сериал, с. 2, еп. 17
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Луцифер" -

сериал, с. 3, еп. 21
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Максимален удар"

- екшън, комедия (Русия, САЩ, 2017),
режисьор Анджей Бартковяк, в роли-
те: Александър Невский, Евгений Стич-
кин, Дани Трехо, Кели Ху, Том Ар-
нолд, Марк Дакаскос, Уилям Болдуин

00.00 "Луцифер" - сериал, с. 3, еп. 21
01.00 "Легендите на утрешния ден" - сери-

ал, с. 2, еп. 17
02.00 "Монк" - сериал, с. 7, еп. 9
03.00 "Готъм" - сериал, с. 2, еп. 21
04.00 "Бягство от затвора" - сериал, еп. 18

bTV COMEDY

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

с. 6 еп. 12, 13
07.00 "Столичани в повече" - сериал
08.00 "Двама мъже и половина" - сериал
09.00 "Домашен арест" - сериал, с. 2, еп.

13, 14
10.00 "Ваканция с приятели" - комедия

(САЩ, 2013), режисьор Малкълм Лий,
в ролите: Моника Калхун, Морис
Честнът, Мелиса Де Суза, Терънс
Хауърд, Реджина Хол и др.

12.00 "Приятели" - сериал
13.00 "Кухня" - сериал
14.00 "Двама мъже и половина" - сериал
15.30 "Барът на Пепе" - сериал

16.30 "На гости на третата планета" - сери-
ал

17.00 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
(2016)

18.00 "Приятели" - сериал, с. 8, еп. 6, 7
19.00 "Столичани в повече" - сериал, с. 3

еп. 6
20.00 "Тя е баща ти" - сериал, еп. 6
21.30 "На гости на третата планета" - сери-

ал
22.00 "Двама мъже и половина" - сериал,

с. 3, еп. 13, 14
23.00 "Кухня" - сериал, с. 4, еп. 9, 10
00.00 "Ваканция с приятели" /п./ - комедия

(САЩ, 2013)
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. 15 - 17

09.00 "Двете лица на януари" - трилър,
романтичен (Великобритания, Фран-
ция, САЩ, 2014), режисьор Хосеин
Амини, в ролите: Виго Мортенсен,
Кирстен Дънст, Оскар Айзък, Дейвид
Уоршофски, Дейзи Бевън и др.

11.00 Телепазар
11.15 "Седем часа разлика" - сериал с. 2,

еп. 18, 19
13.15 Телепазар
13.30 "Kingsman: Тайните служби" - екшън,

комедия, приключенски (Великобри-
тания, САЩ, 2014), режисьор Матю
Вон, в ролите: Тарън Еджъртън, Колин
Фърт, Самюъл Джаксън, Марк Стронг,
Майкъл Кейн, Джак Давънпорт, Марк
Хамил, София Бутела и др.

16.15 "Вината в нашите звезди" - романти-
чен, драма (САЩ, 2014), режисьор
Джош Бун, в ролите: Шейлийн Уудли,
Ансел Елгорт, Лора Дърн, Уилем Де-
фо, Нат Улф, Лоте Вербеек и др.

18.45 Телепазар
19.00 "Последният ергенски запой" - коме-

дия (САЩ, Германия, 2009), режи-
сьор Тод Филипс, в ролите: Зак
Галифанакис, Брадли Купър, Джъстин
Барта, Ед Хелмс, Хедър Греъм, Майк
Тайсън, Джефри Тамбор, Майк Епс

21.00 Премиера: "ФАНатик" - трилър (тв
филм, Канада, 2017), режисьор Жан-
Франсоа Ривар, в ролите: Бетси Бранд,
Бенджамин Артър, Кейти Брайър, Али-
сън Лаудър и др.

23.00 "Пандорум" - хорър, фантастика, пси-
хотрилър (Германия, Великобритания,
САЩ, 2009), режисьор Кристиан Ал-
варт, в ролите: Бен Фостър, Денис
Куейд, Кам Джигандей, Антье Трауе,
Кунг Ле и др. [16]

01.15 "Седем часа разлика" /п./ - сериал,
с. 2

03.15 "Професия жиголо" - романтичен,
комедия, драма (САЩ, 2009), режи-
сьор Дейвид Маккензи, в ролите:
Аштън Къчър, Ан Хейш, Маргарита
Левиева, Себастиан Стан и др. [16]

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Кобра 11: Обади се!" - сериен филм,
сезон 22 /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) - сериен

филм
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 - централна еми-

сия
20.00 "Черешката на тортата" - предаване

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

сезон 22
00.30 "Костюмари" - сериен филм, сезон 7
01.30 "Завинаги свързани" - сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" - сериен филм

Êèíî Íîâà

06.00 "Отмъщението" - сериал, сезон 4 /п/
07.00 "Ключът към моето сърце" - романти-

чен филм с уч. на Триша Хелфър,
Джей Ти Ходжис, Марк Луц, Кристина
Росато и др. /п/

08.50 "Пеещото кутре" - семеен филм с уч.
на Джед Рийс, Джордж Нюбърн, Том
Евърет Скот, Кейтлин Махер, Дейвид
Делуис, Джон Раценбергер и др.

11.00 "Отмъщението" - сериал, сезон 4
12.00 "Мултиплициране" - комедия с уч. на

Майкъл Кийтън, Анди Макдауъл, Ха-
рис Юлин, Юджийн Леви и др. /п/

14.30 "Далеч от дома" - драма с уч. на Бари
Уотсън, Стефани фон Пфетен, Пол
МакГилиън, Том МакБет, Ели Гори и
др.

16.30 "Прецакването" - екшън с уч. на
Робърт Де Ниро, Едуард Нортън, Мар-
лон Брандо, Анджела Басет, Гари
Фармър и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
сериал

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

21.00 "Мис Слоун" - трилър с уч. на Джеси-
ка Частейн, Марк Стронг, Джон Лит-
гоу, Джейк Лейси, Алисън Пил, Сам
Уотърстоун и др.

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

00.45 "Звездни рейнджъри: Герой на Феде-
рацията" - екшън-фантастика с уч. на
Били Браун, Ричард Бърдж, Кели Кар-
лсън, Сай Картър, Сандрин Холт, Ед
Лутър и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - вторник, 25 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.

ГГГГГорещо ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 117

ВОДОРАВНО: Целулоза. "Акага". Паракимен. Мер.
Кивот. Каролина. Дисаги. Орелек. Нона. Иносан.
Ри. Савитар. Моран (Пол). Китара. "Арарат". РА.
Инота. Амок. Ке (Шарл). Иганово. Ори (Исраел).
Напа. Аринин (Михаил). Каротин. Олано (Абрахал).
Итос. Таро. Ут. Завера. Ативоло. Такин. Мен. Ран.
Вата. Асар. Кит. КА. Анит. Сан. Панарет. Ната. "Ме-
салина". "Анар". Санитари. Алила.
ОТВЕСНО: Лепидосирена. Атакама. "Лавината". Ари
Ватанен. Куросава (Акира). Ипотека. Аси. Лата. Ири-
гатори. Арат. Кок. Гитана. Исана. Ела. Зикина (Люд-
мила). Онан. Сатир. Лама. Оратор. Таман (Густав).
Ни. Ерос. "Рави". Атерина. Панорама. "Онорин". ТА.
"Ленора". Илов (Никола). Тал (Михаил). Тамил. Ра-
мона. "Орисани". Генератор. "Нулата". Ал (Даниил).
Варакин (Иван). Килотон. Нара.

Днес гръмотевични бури са възможни
над цялата страна, но интензитетът им в
повечето райони няма да бъде голям. Отно-
во не са изключени и локални градушки.
Дневните температури ще са от 24 до 31 градуса.

Жълт предупредителен код за утре е обявен за 5 области в
Централна Северна България: Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търно-
во и Търговище.

Без промяна ще остане времето и в сряда - нестабилно в крат-
котрайни превалявания и гръмотевици. Температурите ще останат
от 25 до 31 градуса. В четвъртък ще бъде слънчево, почти без
валежи. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса.

В петък отново ще бъде по-нестабилно над западните и цент-
рални райони и там на много места ще превали и прегърми. Темпе-
ратурите ще бъдат от 26 до 32 градуса. В събота такива явления
ще има главно над планините и част от западните райони, а според
предварителните прогнози, в неделя ще бъде предимно слънчево.

bTV Cinema, "Пандорум" - хорър, фантастика,
психотрилър, в ролите: Бен Фостър, Денис Куейд,

Кам Джигандей, Антье Трауе, Кунг Ле и др., 23.00 ч.
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След два дни
състезателката
ни по самбо ще
мери сили и в
схватките по
борба

:

Íàêðàòêî
Григор Димитров отстъпи
с три места
в световната ранглиста, след
като започна със загуба
сезона на трева. Българинът
претърпя поражение в първи
кръг на турнира в Куинс и вече
заема 48-о място в ранглиста-
та. В Топ 10 не настъпи нито
една промяна, като Новак
Джокович запази лидерската
си позиция, а Топ 10 допълват
Рафаел Надал, Роджър
Федерер, Доминик Тийм,
Александър Зверев, Стефанос
Циципас, Кей Нишикори, Кевин
Андерсън, Карен Хачанов и
Фабио Фонини.

Нова опция за трансфер
се отваря пред звездата
на Ботев (Пд)
Тодор Неделев. След пропада-
нето на трансфера във
Фенербахче заради финансо-
вата криза в тима и привлича-
нето на Жоазиньо, пред
родния техничар се отваря
възможност за заиграе в
Италия. Интерес към национала
проявява Болоня.

Нюкасъл ще има нов
мениджър
за новия сезон във Висшата
лига. "Свраките" обявиха със
съжаление на официалния си
сайт, че Рафаел Бенитес
напуска поста си. 59-годишни-
ят испанец ще остане начело
на "черно-белите" до 30 юни,
когато приключва договорът му
с клуба от "Сейнт Джеймсис
Парк". Бенитес беше начело на
Нюкасъл от 11 март 2016
година, като в първата си
година преживя изпадане и
завръщане във Висшата лига.
Смята се, че причината за
провалените преговори за
продължаване на контракта на
испанския специалист, е
нежеланието на Бенитес да
работи си със собственика на
Нюкасъл Майк Ашли.

Мария Оряшкова спече-
ли първия медал за Бълга-
рия на Европейските игри
в Минск. Деветкратната
европейска и четирикрат-
на световна шампионка в
самбото стигна до титлата
в категория до 80 килогра-
ма, след като на финала
се справи с конкуренцията
Жанара Кусанова. Руски-
нята първа реализира
точка, но българката
отвърна и така си осигури
златото.

Оряшкова започна
турнира в Минск с трудна
победа срещу представи-
телката на домакините
Светлана Тимошенко с 3:2
точки, а на полуфиналите
се справи с украинката
Алина Ковалска с 2:0.

Точната мотивация и
правилните хора! Това
стои в основата на успеха
на Мария Оряшкова -
първата златка медалистка
за България на II европей-
ски олимпийски игри в
Минск (Блрс). Тя триумфи-
ра в турнира по самбо в

Ìàðèÿ Îðÿøêîâà äîíåñå ïúðâî
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категория до 80 кг, след
като победи рускинята
Жанара Кусанова.

"Щастлива съм. Когато
имаш точната мотивация и
точните хора зад гърба си,
мисля, че се получава.
Беларус, Украйна и Русия
са първите в ранглистата.
Горда съм, че съм българ-
ка. Винаги ще се боря за
страната си", бяха първите
думи на Оряшкова след
успеха.

"Ще си взема един ден
почивка и продължавам.
Засега вървя добре, ще
видим и след борбата
какво ще стане. За момен-

та в самбото се чувствам
по-сигурна. Тренирам от
дете и ми е по на сърце.
Целта ми в борбата са
олимпийските игри", каза
още победителката в
самбото.

Оряшкова ще участва в
Минск и в турнира по
борба в категория до 76
килограма, така че в
следващите няколко дни
ще трябва да свали килог-
рами, за да влезе в кате-
горията си. Схватките в
турнира по борба започват
на 27 юни.

Ивайло Иванов не успя
да се пребори златно

Новият треньор на Левски Пе-
тър Хубчев стартира мачовете си
със „сините” с поражение в де-
бютната контрола на отбора по
време на летния лагер в Австрия.
В градчето Ангерберг тимът от „Ге-
орги Аспарухов” допусна пораже-
ние с 0:1 от втородивизионния
бразилски Ред Бул Бразил. Един-
ственият гол дойде в 26-ата ми-
нута, когато Бруно Тубарао бе то-
чен за Ред Бул Бразил.

След загубата треньорът на
Левски Петър Хубчев изрази за-
доволство от физическата под-
готовка на част от футболисти-
те, но потвърди, че „в много ас-
пекти отборът е много назад”.
Същевременно наставникът до-
вери, че отборът чака до трима
нови играчи в предни позиции,
като изрази надежда те да акос-
тират възможно най-скоро.

 „Нервни бяхме по време на
мача. Исках да се получи едно
нещо 60 минути, при някой ста-
на и за цял мач. Трудно е да

Ïåòúð Õóá÷åâ: Îòáîðúò å
íàçàä â ìíîãî àñïåêòè

кажа какво ме удовлетворява се-
га от тази среща. Имаме някол-
ко играчи на различен етап от
подготовката. Стремим се всич-
ки да бъдат на ниво за първия
официален двубой. Вижда се, че
сме много назад в някои аспек-
ти. Имаше играчи, които бягаха
много, а сутринта тичаха 12 ки-
лометра”, анализира  Хубчев пред
DIEMA SPORT.

„Резултатът не ни интересу-
ва. Рано е да говорим за спорт-
но-технически елементи. Целта е
да се подготвим добре. Ние не
крием и всеки, който е гледал
мача, вижда, че чакаме трима ду-
ши, които да ни помогнат в на-
падение. Надявам се да се случи
скоро това. Грешна е информа-
цията, че спортният директор на
клуба Ивайло Петков е при нас”,
завърши Петър Хубчев.

Днес  „сините” ще се изпра-
вят срещу руския гранд Зенит
(Санкт Петербург) във втора про-
верка.ç

отличие. Представителят
ни в категория до 81
килограма на турнира по
джудо отстъпи с вадзари
16 секунди преди края на
редовното време на белги-
еца Матиас Касе. Възпита-
никът на Атанас Герчев
беше равностоен през
цялата борба, но след
реализираното вадзари от
Касе той нямаше време да
реагира и да доведе
финалния двубой до "злат-
на точка".

Касе е световен шампи-
он до 21 години от Загреб
2017, а тази година има
два бронзови медала от
турнирите от Големия
шлем в Дюселдорф и Баку.

Турнирът по джудо в
Минск важи и за европейс-
ко първенство, така че
българинът ще натрупа
точки и за световната и
олимпийската ранглисти.
По пътя към финала Ива-
нов постигна три победи с
ипон - над Иура Свейн-
бьорн (Исландия), Шамил
Борчашвили (Австрия) и
Антонио Еспозито (Италия),
в полуфинала надви с
вадзари унгареца Атила
Унгвари.

Така до момента българ-
ските спортисти спечелиха
общо девет отличия - 1
златен, 4 сребърни и 4
бронзови медала. Лидер в
класирането по медали е
Русия с 38 медала - 19
златни, 9 сребърни и 10
бронзови.ç

Мария Оряшкова е единствената състезателка, която ще участва на
Игрите в Минск в два вида спорт

от стр.1
"Честно казано, надявам се Дени Алар да се махне

от отбора. Той трябва да си намери друго място, на
което ще се чувства щастлив и ще играе, защото в
Рапид това няма да се случи", категоричен е треньо-
рът на австрийския клуб.

Алар бе закупен преди година от Щурм Грац,
където се представи много силно, и за него бяха

Íåæåëàí îò Ðàïèä, ãëàñåí çà Ëåâñêè
платени 600 000 евро. В Рапид обаче той има
едва четири гола и 12 мача като титуляр.

Нежеланието на Кюбауер да задържи Алар е
добра новина за Левски. "Сините" ще могат да го
закупят за по-малка трансферна сума, а и няма
как мениджърите да им извиват ръцете за по-ви-
сока заплата. Според пресата в Австрия столича-
ни ще платят около 300 000 евро за нападателя.ç

Желаният от Левски напада-
тел Дени Алар е силно
нежелан от треньора на

настоящия си клуб Рапид
(Виена) Дитмар Кюбауер

Снимка Пресфото БТА


