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Досегашният заместник главен прокурор Иван Гешев влиза в битката за поста на главен
държавен обвинител. Зад кандидатурата му застава цялата прокурорска колегия на ВСС,
включително и действащият главен прокурор Сотир Цацаров. Гешев е на 48 години.
Завършил е право в Академията на МВР. Бил е оперативен работник в МВР, следовател и
прокурор в Софийската районна прокуратура и в Градската прокуратура. През 2016 г.
оглави Специализираната прокуратура. Според Даниела Машева, член на ВСС, Гешев най-
вероятно ще е единственият кандидат за главен прокурор. < 2
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 скоро българинът може да забрави за
евтиното свинско по магазините, след
като африканската чума е напът да
обхване цялата страна. Срещу заразата
няма разработена ваксина и няма
ефективно лечение. Единственият начин
за борба, прилаган в над 23 държави на
3 континента, е умъртвяване на всички
заразени и контактни свине. Така ще е
съдбата на 17 000 животни от свинеком-
плекса в русенското село Николово, в
който през изминалата седмица беше
потвърдено наличието на африканска
чума по свинете. Първите 300 прасета
бяха евтаназирани още в събота и те са
загробени на територията на фермата.
Според непотвърдена информация
унищожаването на животните става чрез
пожарникарска пяна - метод, който бе
използван при епидемията на птичи
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От 23-ма шефове на дирекции
в Държавен фонд "Земеделие"
само трима са на работа в
момента. Останалите са в отпуск
или имат болнични. Такава
ситуацията заварил във фонда в
петък новият му директор Васил
Грудев, разказа той пред "Нова
телевизия". В края на миналата
седмица ръководството на фонда
бе сменено, след като шестима
висши чиновници бяха арестува-
ни при акция на Специализира-
ната прокуратура. Грудев описа
заварената от него ситуация като
шокираща и показваща, че във
фонда има кардинален проблем.
В късния следобед на вчерашния
ден стана ясно, че отстраненият
зам. изпълнителен директор на
фонда Калоян Костадинов е
върнат на работа. В мярката му
се казва, че не се изисква отст-
раняване от каквато и да е
длъжност, т. е няма как да има
конфликт", коментира за Агри.БГ
новият шеф на фонда Васил
Грудев.

за евтино свинско
грип преди две години в Пловдивско и
остава спорен относно хуманността си.
Същата съдба очаква и домашните
прасета в 3-километровата зона около
комплекса. Участъкът се охранява от
полицията. Ограничен е и достъпът на
външни лица. Комисия от областната
дирекция по безопасност на храните
продължава прегледите на домашните
прасета в региона. Само на няколко
километра от Николово се намират други
два големи свинекомплекса в селата
Голямо Враново и Бръшлен. Заедно
трите обекта осигуряват 1/3 от свинското
месо в страната. Въпреки наложените
мерки за сигурност свиневъдите в Доб-
ричка област са притеснени. В най-
големия промишлен комплекс в Добрич-
ка област, разположен в село Козлодуй-
ци, се отглеждат 70 000 прасета.

20 äèðåêòîðè èçëåçëè â îòïóñê
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Пострадалите от бушува-
щата в Португалия огне-
на стихия са над 30 ду-
ши. Повече от 1000 по-
жарникари продължават
да се борят с пламъците
на фона на изключител-
но високите температу-
ри, съобщи АП. Около
90% от зоната на пожа-
рите е в Кастело Бранку,
на 200 километра севе-
роизточно от столицата
Лисабон. Там огнеборци-
те постепенно са поста-
вили огъня под контрол
благодарение на по-хлад-
ните нощи, обясни Пед-
ро Нунес, ръководител на
местната агенция за
гражданска защита.ç

Реферът Георгиос Коми-
нис ще ръководи сре-
щата от втория предва-
рителен кръг на Лига Ев-
ропа между Валур и Лу-
догорец. През март 2018
г. Коминис ръководи клю-
човия двубой от мест-
ното първенство между
ПАОК и АЕК. При резул-
тат 0:0 малко преди
края собственикът на
тима от Солун Иван Са-
видис нахлу на терена,
недоволен от отсъжда-
нията на арбитъра. Биз-
несменът беше въоръ-
жен с пистолет, а Коми-
нис получи сериозни
заплахи от спортния ди-
ректор Любош Михел и
прекрати мача. < 24

фриканската чума по българските свине се
оказа много подозрително явление. Първо, мис-
териозно е шахматното разпределение на ог-
нищата на недоказана чума. Все едно бацили-
те са пръскани като градушка равномерно със
самолет. Помним, че миналата година поради

×óìà, ëîáèçúì èëè óäàð ïî
äðåáíèòå ïðîèçâîäèòåëè

подобна предполагаема епидемия беше ликвидиран дреб-
ният рогат добитък в Югоизточна България. Ветеринар-
ните власти избиваха животни безмилостно, а после се
оказа, че случилото се е било прибързано. Второ, влас-
тите отново се престарават, подлагайки на баташка сеч
прехраната на хората. Подобна истерична дейност не
виждаме в съседна Румъния, откъдето идва епидемията.
И дали въобще държавата си взе поуките от случилото
се преди година? Очевидно не - нито в превенцията и
профилактиката, нито в диалога с животновъдите, нито
в предохранителните мерки, които включваха ограда,
която се оказа явно неефективна. Нали по същия начин
сривът в Търговския регистър не беше урок за властта,
която година по-късно проспа хакерската атака срещу
НАП. Но само престараване и некомпетентност ли имаме
на хоризонта? Дали пък избиването на хиляди животни
не е и лобизъм в интерес на вносителите на свински
пържоли, които се продават в големите търговски вери-
ги? Или в интерес на крупните свиневъди и на едрия
аграрен и търговски бизнес, които са сред евентуални
спонсори на управляващите партии по новия закон за
държавните субсидии. Да си спомним недалечната 2013
година, когато народът бе въстанал срещу модела "ГЕРБ"
и наглостта на монополите. Именно тези крупни живот-
новъди докараха камиони с прасета в защита на каби-
нета на ГЕРБ и размахваха  плакати "Бойко кръстник на
свиневъдите!" и "Бойко, ако теб те няма, и нас няма да
ни има". Каквото и да се крие зад действията на власт-
та, е видно, че тя се грижи за всичко друго освен за
дребния производител и потребителя. Първият отново
ще загуби поминъка си, а вторият ще затяга колана,
защото цената на месото ще расте и ще изчезва от
трапезата ни.

Георги ДИМИТРОВ
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Стара Загора. Христо Стоичков участва в пресконференция в община Стара
Загора във връзка с  представянето на биографичната му книга  "Историята".
Стоичков обяви, че  ще дари приходите от продажбата на книгата за лечението
на старозагорката Камелия Добрева, която  се нуждае от трансплантация на
стволови клетки. Снимкa Пресфото БТА
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Кметът на Пловдив
няма да се кандидатира
за трети мандат
Кметът на Пловдив Иван Тотев
няма да се кандидатира за
трети мандат. Това обяви
самият той пред журналисти
часове преди да започнат
събранията за номинации на
ГЕРБ за местните избори,
съобщи БНТ. "Ще си направя
самоотвод на събранията,
категорично съм решил. След
12 години в управлението
чувствам умора и нещо като
"бърнаут". Искам да си почина,
но ще продължа да работя
активно за ГЕРБ, обяви
градоначалникът, който е и
общински лидер на партията.
Той отказа да съобщи кого би
подкрепил за кмет на Пловдив.
След два мандата превърнахме
Пловдив в платформа, в която
всеки може да намери своето
място. Горд съм от постигнатото
през моите два мандата,
подчерта Тотев.

Опитали да хакнат и
Комисията за защита на
личните данни
Опит за хакерска атака е
направен в Комисията за
защита на личните данни,
потвърди за БНР председателят
й Венцислав Караджов. Опитът
е направен през безжичната
Wi-Fi мрежа на комисията,
което означава, че извършите-
лят физически е бил в района
на сградата й, за да се опита
да извърши хакерска атака в
системата. Караджов заяви, че
атаката е спряна и затова не
може да каже дали целта е бил
сайтът на комисията, или
базата данни. Според него това
е целенасочен опит за саботаж
на работата на комисията.

Оставиха в ареста
младеж, обвинен в
жестоко убийство
Окръжният съд - Шумен наложи
мярка "задържане под стража"
за 21-годишния Юзджан Р.
Младежът е обвиняем за
убийство, извършено с особена
жестокост на жител на село
Вълнари, съобщават от проку-
ратурата. Юзджан е напуснал
България с полет от летище
Варна за Истанбул три дни след
престъплението. Веднага след
случката той е бил обявен за
общодържавно и международно
издирване. Открит е в Турция
след намесата на Европол. На
31 март  е задържан за 40 дни
от властите в южната ни
съседка, а на 17 юли е
екстрадиран.

Извършват се тестове
за уязвимости в НАП,
потвърди говорителят на
приходната агенция Росен
Бъчваров пред БНР. Ако
това налага спиране на
някои електронни услуги,
това ще бъде направено,
каза още Бъчваров. Пара-
лелно с това за нас е
важно да продължи нор-
малното опериране на
останалата част от дей-
ността на НАП, свързана с
деклариране, плащане,
администриране на данъ-
ци. Възможно възможно
най-малко да попречим на
хората да използват
електронните услуги на
НАП, посочи още Бъчва-
ров, цитиран от Епицен-
тър.бг. Според него при
хакерската атака не става
дума за катастрофа, нито
за нещо безобидно. Фоку-
сът ни е насочен в тези
дни върху две основни
теми. Първата е да оце-
ним има ли други уязви-
мости на информационни-
те системи на НАП и ако
такива бъдат намерени, те

да бъдат затворени ведна-
га, така че да се елимини-
ра всеки риск за продъл-
жаващо нарушение и
злоупотреба. Вторият ни
основен фокус е да дадем
възможно най-много и
най-подробна и полезна за
гражданите информация,
чиито данни са изтекли,
посочи още Бъчваров.

Скоро НАП ще предос-
тави на гражданите прило-
жение, с което могат да
проверят какви техни
лични данни са изтекли
при хакерската атака,
заяви още говорителят на
агенцията.

Той заяви, че атаката е
показала уязвимостта на
компютърната система и
отговорност за нея ще се
поеме, но непосредствена-
та задача е агенцията да

ÍÀÏ çàïëàøåíà îò ãëîáà
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Ðîñåí Áú÷âàðîâ: Ïðàâÿò ñå òåñòîâå çà
óÿçâèìîñòè â àãåíöèÿòà, àêî òðÿáâà,
ùå ñïðåì íÿêîè îò åëåêòðîííèòå óñëóãè

ÂËÀÑÒÒÀ

Èâàí Ãåøåâ å ïúðâîòî ïðåäëîæåíèå çà íîâ ãëàâåí ïðîêóðîð
Зад кандидатурата на зам.-

главния прокурор Иван Гешев зас-
тават 11 души, сред които и се-
гашният главен прокурор Сотир Ца-
царов, чийто мандат изтича през
януари. Гешев е дал съгласието си
да бъде кандидат, заяви Даниела
Машева, която представи номина-
цията му, съобщи Дир.бг. Припом-
няме, че ВСС откри процедурата
по избор на нов главен прокурор
на 15 юли. На първото заседание
не бе предложено нито едно име.
В следващите 2 заседания на пле-
нума на 25 и 29 юли ще бъдат
издигани евентуално и други кан-
дидатури, а на 24 октомври тряб-
ва да бъде гласуването. Гешев е

Íàêðàòêî
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на 49 години. Завършил е право в
Академията на МВР. Започва ка-
риерата си в Министерство на пра-
восъдието, като оперативен работ-
ник през 1994 г. От 1995 до 2006
г. е следовател в столичната след-
ствена служба. Влиза в държав-
ното обвинение през 2006 г., ко-
гато започва работа в Софийска-
та районна прокуратура, където ос-
тава до 2012 г. През 2016 г. огла-
ви Специализираната прокуратура.
Две години по-късно Гешев стана
заместник на Сотир Цацаров. От-
тогава непрекъснато е спряган за
негов приемник начело на държав-
ното обвинение. Преди време Ге-
шев прогнозира мръсна кампания.

"Ще се купуват магистрати, поли-
тици, журналисти за информация,
за очерняне, за лобиране...", каза
той в началото на юни.

Най-голямото дело в кариера-
та му е това за източването на
Корпоративна търговска банка, по
което е обвиняем бившият й ма-
жоритарен собственик Цветан Ва-
силев.

По този повод след внасянето
в съда на обвинителния акт от хи-
ляди страници ще се запомни реп-
ликата на Гешев: "Задачата пред
разследващия екип по КТБ беше
със сложност, близка до това с
дизелов двигател да кацнеш на Лу-
ната".ççççç

каже на гражданите дали
има техни данни за мен,
за Б, какви са тези данни
и Ц, какво може да напра-
ви един гражданин, чиито
данни са в този текст, така
че да намалим дотолкова,
доколкото е възможно
неблагоприятните последи-
ци от това. Той може да
изтегли кредит от мое име,
може някой да продаде

имота ми. Тези сценарии
изглеждат малко вероятни,
защото тези системи били
системите за конвенцио-
нални банкови кредити.
Били за бързи кредити и
функционира модел, който
изисква физическото
присъствие на човека,
идентификацията му, така
че най-сериозните заплахи,
които биват споменавани,
към момента изглеждат
малко вероятни, успокои
хората Бъчваров пред БНР.
Той уточни, че са изтекли
личните данни на над 4
милиона живи българи и
на повече от 1 милион
починали.ççççç

Îò "Îáåäèíåíè ïàòðèîòè" ïðåäëàãàò ïðÿê èçáîð íà êìåò â íàñåëåíè ìåñòà ñ íàä 200 æèòåëè
Промени, внесени между две-

те четения на Изборния кодекс от
"Обединени патриоти", предвиждат
пряк избор на кмет в населени
места с над 200 жители. От ДПС
настояват за поетапно въвеждане
на машинното гласуване и машин-
но преброяване на бюлетините, съ-
общи БНР. Сега действащият пра-
вен режим предвижда, за да има
кметство в дадено населено мяс-
то, то трябва да има над 350 жи-
тели. С предложенията на ВМРО и
независимия депутат Спас Панчев
се сваля прагът на "над двеста жи-
тели". Мотивите са, че все повече

места се обезлюдяват, а прекият
избор на кмет ще доведе до по
голяма финансова самостоятел-
ност на кметствата и възможност
да участват в европейски програ-
ми. Подобно предложение са внес-
ли от БСП като прагът, който те
предлагат, е над 150 жители. Пред-
ложенията на ДПС между двете че-
тения на Изборния кодекс пред-
виждат машинното гласуване за
местни и парламентарни избори
да остане като предлагат поетап-
ното му цялостно въвеждане, ма-
шините не да се наемат, а да се
закупят. Извън това от движение-

то предлагат и машинно преброя-
ване на бюлетините. От ВМРО
предлагат още за местните избо-
ри в изписването на участниците
в бюлетината да може да се
включват и имена на кандидати,
а не само партиите, които ги из-
лъчват. Миналата седмица на пър-
во четене бяха приети предложе-
нията на ГЕРБ машинното гласу-
ване да отпадне за местни и пар-
ламентарни избори. Днес прав-
ната комисия в Народното съб-
рание ще обсъди измененията на
второ четене, съобщи още наци-
оналното радио.ççççç

Започна проверката на Комисията за защита на личните
данни в Националната агенция за приходите заради безпрецеден-
тното изтичане на данъчна и осигурителна информация за 5
милиона българи заради хакерски пробив.

До месец ще стане ясно какви нарушения е допуснала
Приходната агенция и какъв ще бъде размерът на санкциите
срещу нея. Възможно е те да достигнат 20 милиона лв.
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Åëåíà Éîí÷åâà: Áúëãàðèÿ å àâòîðèòàðíà äúðæàâà,
áèòêàòà çà äåìîêðàöèÿ ïðîäúëæàâà

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

Битката за мен продъл-
жава, вече и на европейс-
ко ниво. България е авто-
ритарна държава и ни
трябват съюзници, за да
успеем да преборим този
авторитаризъм. Причината
да не сме още диктатура е
членството ни в ЕС.

Това каза в Сутрешния
блок на БТВ евродепута-
тката от БСП Елена Йон-
чева.

"Гласувах "против"
Урсула фон дер Лайен. Тя
не беше от водещите
кандидати за председател
на ЕК и никой не беше
запознат с нейната плат-
форма. Тя направи много
силно изказване в Евро-
парламента, но с него се
опита да се хареса на
всички. Франс Тимерманс
имаше реални шансове.
За съжаление, сделката
надделя. В БСП сме
демократично настроени и
всеки има право да изка-
же своето мнение.

"Ние не спечелихме

Ëèäåðêàòà íà ÁÑÏ áëàãîäàðè íà ñîöèàëèñòèòå
çà ïðîÿâåíîòî äîñòîéíñòâî

Áúëãàðèÿ íå å â Øåíãåí è Åâðîçîíàòà
çàðàäè êîðóïöèÿòà, íåïðåêúñíàòèòå
ñêàíäàëè, ïðîáëåìèòå ñ
îáùåñòâåíèòå ïîðú÷êè, çàÿâè
åâðîäåïóòàòêàòà îò ëåâèöàòà

нищо от преговорите в
Европейския съвет. Наше-
то правителство се лута-
ше до последно. България
не е в Шенген и Еврозо-
ната заради корупцията,
непрекъснатите скандали,
проблемите с обществени-
те поръчки. Последният
скандал е с хакерската
атака. CNN обяви вчера,
че цяла една държава е
хакната. Това е безпреце-
дентен случай", каза още
Йончева.

"Скандалите при това
правителство не спират.
Има достатъчно доказа-
телства в прокуратурата -
за къщата в Барселона,
за Ларгото, за "Ало,
Банов съм", за АПИ.
Досега не сме получили
никакви резултати, въпре-
ки че сме подали изклю-
чително много доказател-
ства, за които са работи-
ли много юристи", заяви
Йончева.

Тя коментира и подкре-
пата за Лаура Кьовеши за

европейски прокурор,
изразена от премиера
Борисов. Според нея
думите на Борисов, че ще
подкрепи Кьовеши за
европейски прокурор, са
поредното лицемерие.
Йончева припомни, че
конкурентът на Кьовеши
най-вероятно ще се оттег-
ли и реално румънката
остава единствен канди-
дат.

Евродепутатката отгово-
ри и на въпрос за намале-
ните партийни субсидии.

"Орязването на субси-
диите е удар по демокра-

цията. Това е удар срещу
опозицията и опит на ГЕРБ
да се задържи на власт.
ГЕРБ контролира всичко,
включително и бизнеса.
Коя е тази фирма, която
ще подкрепи опозицията,
като знае, че ще бъде
ликвидирана от управлява-
щите?

Българите не вярват на
политическата система и
на българската, и на
европейската. Това е така,
защото ЕНП дълги години
прикриваше престъпления-
та на управляващите у
нас", коментира Йончева.ç

Ìëàäèòå ñîöèàëèñòè ñ èíèöèàòèâà
"Îñòàâàì â Áúëãàðèÿ! Ïðîìåíÿì ñâîÿòà îáùèíà!"

БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
БЪЛГАРСКИ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

КАНИМ ВИ

ДА ОТБЕЛЕЖИМ ЗАЕДНО 77-ГОДИШНИНАТА
ОТ РАЗСТРЕЛА

НА НИКОЛА ВАПЦАРОВ И НЕГОВИТЕ
ДРУГАРИ

на 23 юли 2019 г., вторник

”””””  от 10.00 ч. на МЕМОРИАЛНИЯ КОМП-
ЛЕКС "ГАРНИЗОННО СТРЕЛБИЩЕ"
С участието на Илияна Йотова - вицепрезидент на Република
България, Калоян Паргов - председател на Софийския ГС на
БСП, политици, общественици, интелектуалци, ветерани от
Съпротивата срещу фашизма, граждани.
””””” от 18.00 ч. на ПАМЕТНИКА НА НИКОЛА ВАПЦАРОВ В
ГРАДИНАТА ЗАД НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ,
ул. "МОСКОВСКА"
Рецитал с участието на поети и писатели от всички поколения.
Водещ - Боян Ангелов, председател на СБП

"Оставам в България! Проме-
ням своята община!" е темата на
младежката дискусия, която се
организира от младите социалис-
ти в деня на Националния събор
на левицата - Бузлуджа 2019 г.

Специален гост на събитието
ще бъде председателят на Наци-
оналния съвет на БСП Корнелия
Нинова, както и членовете на Из-
пълнителното бюро на партията.

Целта на младежката диску-

Åâðîêîìèñàð Âåðà Þðîâà ñåçèðàíà çà
îðÿçâàíåòî íà ïàðòèéíèòå ñóáñèäèè

След сигнала от  пред-
седателя на НС на БСП
Корнелия Нинова до Евро-
пейската комисия за реше-
нието на правителството на
ГЕРБ  и приетите от управ-
ляващото мнозинство в На-
родното събрание законо-
дателни промени, свързани
с модела на финансиране
на политическите партии в
България, беше получен от-
говор от ЕК, че  европейс-
кият комисар по правосъ-
дие Вера Юрова ще проу-
чи внимателно казуса и ще
се произнесе в кратки сро-
кове.ç

:

Събития
” 1929 г. - Фашисткото
правителство на Италия
забранява употребата на
чужди думи в италианския
език.
” 1942 г. - На гарнизонно-
то стрелбище в София са
разстреляни Антон Иванов,
Никола Вапцаров, Антон
Попов, Петър Богданов,
Георги Минчев и Атанас
Романов.
” 1952 г. - Създадена е
Европейската общност за
въглища и стомана - основа
за бъдещия ЕС.
” 1974 г. - В Гърция е
свалена от власт военната
хунта на черните полковни-
ци.
Родени
” 1888 г. - Реймънд
Чандлър, американски
писател
” 1892 г. - Хайле Селасие,
император на Етиопия
” 1914 г. - Борис Велчев,
български политик, член на
Политбюро и секретар на
ЦК на БКП от 1962-1977 г.
Починали
” 1885 г. - Юлисис Грант,
18-и президент на САЩ
” 1901 г. - Васил Друмев,
български духовник и
политик
” 1948 г. - Дейвид Уорк
Грифит, американски
режисьор

” 2002 г. - Катя Паскале-
ва, българска актриса
” 2011 г. - Ейми Уайнхаус,
английска певица

Íà òîçè äåí

сия е да бъдат обсъдени и ра-
зисквани конкретни политики, ко-
ито кандидатите за кметове на
населени места и кандидатите за
общински съветници на БСП
трябва да отстояват по време на
местните избори тази есен.

На 27 юли от 13:30 часа, на
поляната над Малка Бузлуджа,
младите социалисти ще обсъждат
бъдещето както на България, така
и на родните си места.ç
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Çàáðàâåòå çà åâòèíî
ñâèíñêî ñëåä ÷óìàòà

Óìúðòâÿâàò 17 000 æèâîòíè â
çàðàçåíàòà  ôåðìà â Ðóñåíñêî ÷ðåç
ïîæàðíèêàðñêà ïÿíà, íî òîçè ìåòîä
îñòàâà ñïîðåí îòíîñíî
õóìàííîñòòà ñè

Продължава евтаназира-
нето на животните в свине-
комплекса в село Николо-
во, Русенско, където бе ус-
тановено наличие на афри-
канска чума, информира
БНР. В работата по ограни-
чаването на периметъра на
заразата са включени по-
лиция и армия. Заместник
областният управител на Ру-
се Свилен Иванов подчер-
тава, че ако популацията на
диви свине не бъде нама-
лена до минимални брой-
ки, има опасност заразата
да се разпространи още и
да обхване и други промиш-
лени обекти. По думите му
това е национален проблем,
тъй като не може да се спре
заразата. Иванов е на мне-
ние, че най-вероятно цяла-
та страна ще пострада. Той
съветва хората, които имат
домашни животни, да ги из-
колят, за да не ги загубят.

Първите 300 прасета бя-
ха евтаназирани още в съ-
бота и са загробени на те-
риторията на свинекомплек-
са. Според непотвърдена ин-
формация унищожаването
на животните става чрез по-
жарникарска пяна - метод,
който бе използван при епи-
демията на птичи грип пре-
ди две години в Пловдивс-

ко и остава спорен относно
хуманността си.

Свинекомплекс Николово
АД управлява една от най-
големите свинеферми в Бъл-
гария. Построен е в период
от 1972-1975 година. В него
се отглеждат породите го-
ляма бяла свиня и ландрас
с английски произход. През
1997 година комплексът е из-
купен от компанията "Лау-
дис Интернационал" ООД.
Свинекомплексът има соб-
ствен цех за месопреработ-
ка, откъдето предлага на па-
зара прясно охладено ме-
со, както и богат асортимент
от пресни и сухи колбаси,
кайма и деликатеси - су-
джук, филе "Елена", свинс-
ка кайзер пастърма, "Петро-
хан", луканка "Трапезица",

сушеница, филе "Арбанаси",
Словенско роле, роле "Мон-
тана" и други.

Между селата Николово
и Просена полицейски пат-
рул спира и проверява ав-
томобилите за нелегален
превоз на животни,инфор-
мира БНТ. В района не се
допускат външни лица, заб-
ранено е и снимането с ка-
мери. Специално сформи-
рана комисия извърши про-
верка в селата Николово,
Долно Абланово и Просе-
на, за да установи дали сто-
паните, които гледат прасе-
та за лични нужди, вече са
ги умъртвили. Ловните дру-
жинки и горските служите-
ли също се включват в бит-
ката с африканската чума
по свинете. Държавата за-

почна санитарен отстрел на
глигани, който се извърш-
ва в три зони по 20 кило-
метра: около огнищата на
заразата, около свинеком-
плексите и край базите за
изкуствено развъждане на
дивеч. Ловците обаче няма
да имат достъп до огнища-
та. Там отстрелът ще се из-
вършва само от горски слу-
жители. Ситуацията в райо-
на на село Николово оста-
ва тревожна. Само на ня-
колко километра от него се
намират други два големи
свинекомплекса в селата
Голямо Враново и Бръшлен.
Заедно трите обекта осигу-
ряват 1/3 от свинското ме-
со в страната. Според екс-
перти цената на свинското
месо ще се покачи.

Проф. д-р Паскал Желяз-
ков от Националния диагнос-
тичен научноизследователс-
ки ветеринарномедицински
институт и доц. д-р Чавдар
Филипов от факултета по
"Ветеринарна медицина" в
Лесотехническия универси-
тет ще се включат на 23 юли
в заседание на Областната
епизоотична комисия в Доб-
рич.  Близостта на Румъния
налага завишен граничен
контрол по сухоземната гра-
ница в Добричка област. Ин-

Пълен стрес в системата - та-
ка новият стар директор на фонд
"Земеделие" Васил Грудев опри-
личи състоянието на ръководния
екип на ведомството при новото
си встъпване в длъжност. Още при
назначението му на поста в пе-
тък Грудев бил посрещнат само
от трима от общо 23-мата дирек-
тори във фонда - останалите си
взели отпуск по различни причи-
ни, съобщи в интервю за Нова
телевизия изпълнителният дирек-
тор на ведомството. И обеща си-
туацията да се нормализира.

На новия шеф обаче никак ня-
ма да му бъде лесно, защото ма-
совото самоволно излизане в от-
пуск на почти целия ръководен
екип си е чист бунт - и то възник-
нал след прокурорските провер-
ки от миналата седмица, свърза-
ни с проектите на Миню Стайков.
Източници от ведомството още то-
гава обясниха, че част от разс-
ледваните служители са сред ло-
ялните експерти, което предизви-
кало недоволството на цялата ад-
министрация във фонда. Излиза-
нето в отпуск е своеобразен знак
за несъгласие, породено от несп-
раведливото насочване на разс-
ледването не към истинските ви-
новници.

Ще припомним, че схемата, по
която фирми, свързани с Миню
Стайков, са спечелили проекти,
много над допустимия таван за
един кандидат, се е случила чрез

Ñàìî òðèìà äèðåêòîðè ïîñðåùíàëè çà "äîáðå
äîøúë" íîâèÿ øåô íà ôîíä "Çåìåäåëèå",
îñòàíàëèòå 20 áèëè â îòïóñê èëè áîëíè

създаване на изкуствени условия
за свързаност, благодарение на
които един бенефициент е успял
да получи многократно повече от
лимита от 1,5 и 3 милиона лева,
разписани в законодателството.

За единия от служителите,
арестувани миналата седмица,
който бил кадър на ниско ниво в
дирекция "Оторизация по ПРСР"
(одобрение на проекти), след
обиските се разбра, че разпола-
гал с брониран мерцедес и  цели
1,8 милиона лева, които давал на
заем на фирми за кредити.

На този фон всеки земеделски
фермер, който като получател на
субсидии е изпитвал арогантност-
та на чиновници във фонда, кога-
то безуспешно е искал една или
друга информация, ще бъде важ-
но да научи дали подведените под
отговорност от прокуратурата са
действали самоволно, или са има-
ли висша протекция. Ще припом-
ним, че системата за субордина-
ция (всяко действие да се съгла-
сува с прекия шеф) във фонда е
напълно задължителна. А всички
знаем, че пряко отговорна за ПРСР
като зам. - директор на фонда дъл-
ги години беше  Атидже Алиева,
избрана за евродепутат. До този
момент обаче от прокуратурата не
са съобщавали дали Алиева заед-
но с бившия директор на фонд "Зе-
меделие" Румен Порожанов и пред-
шествениците му са разпитвани
във връзка с арестите на 6-имата

служители от фонда от миналата
седмица. И е чудно, че над имена-
та на бившите шефове е поставен
ореол на мълчание като над "све-
щени крави".

В интервюто Васил Грудев, кой-
то дълги години беше на управ-
ленски позиции във фонда и Зе-
меделското министерство, съоб-
щи, че основната му цел ще бъде
да върне престижа на ведомст-
вото. "Тук работят 1500 души, ко-
ито са професионалисти и рабо-
тят съвестно. Не смятам, че слу-
чаи като проверяваните от про-
куратурата, трябва да влияят върху
работата на всички", посочи Гру-
дев.

Лично той не е познавал слу-
жителя - милионер, но каза лас-
кави думи за разследвания от про-
куратурата зам. - директор Кало-
ян Костадинов, който по онова
време е ръководел оторизацията
във ведомството. "Познавам Кос-
тадинов като честен и съвестен
експерт, но нямам представа по
какви обвинения тече прокурор-
ската проверка", уточни Васил Гру-
дев.

Ще припомним, че на Коста-
динов беше възложена от минис-
тър Десислава Танева спешната
проверка на къщите за гости, ко-
ито все още са под мониторинг,
за които се разбра, че от 288
проекта 15 къщи не се ползват
по предназначение и парите ще
трябва да се връщат.

Очевидно е, че за новия из-
пълнителен директор на фонда ще
бъде изключително тежко да вър-
не доверието към ведомството. А
съвсем скоро ще се разбере с
кои от шефовете на дирекции Гру-
дев ще продължи да работи.

За да пресече досегашната
практика на непрозрачност, типич-
на за това ведомство, и Васил
Грудев като един от предшестве-
ниците си Димитър Тадаръков (кой-
то се канеше да осветли всички
назначени по шуробаджанашка
линия, но това не се случи) обе-
щава пряка директна връзка меж-
ду кандидатите за субсидии и чи-
новниците. "Ще въведем пълна
електронизация на фонда, така че
чрез кол център всеки земеделс-
ки производител да се свързва
директно с експерта, за да прос-
леди на какъв етап е проектът му",
посочи новият шеф. Досегашна-
та практика да се търсят посред-
ници, за да стигнеш до хората,
които трябва да дадат верния от-
говор, ще бъде прекратено, уве-
ри още Грудев. И посочи, че кол
центърът ще работи денонощно,
коментира още Синор.БГ.

Арестите в ДФЗ се случиха за-

спектирана е оградата, а вли-
защите автомобили се про-
веряват за превоз на храни
и преминават през дезин-
фекционни ями.

Срещу АЧС няма разра-
ботена ваксина и няма ефек-
тивно лечение. Единствени-
ят начин за борба с АЧС,
прилаган в над 23 държави
на 3 континента, е хуманно
умъртвяване на всички за-
разени и контактни свине.
Въпреки наложените мерки
за сигурност, свиневъдите в
Добричка област са притес-
нени. В най-големия про-
мишлен комплекс за отглеж-
дане на прасета в Добрич-
ка област, разположен в се-
ло Козлодуйци, се отглеж-
дат 70 000 прасета.

Припомняме, че на 20
юли стана ясно, че афри-
канската чума е поразила
индустриална свинеферма в
Русенско.  Преди това от
БАБХ съобщиха, че се заб-
ранява свинското месо на
всички фермерски пазари.
До този момент огнищата
на чума по свинете у нас
бяха 16. На 16 юли свине-
въди обявиха, че са необ-
ходими железни мерки и
военно положение заради
разпространието на зара-
зата.ç

ради разследване за злоупотре-
би по линия на собственика на
винпром "Карнобат"  Миню Стай-
ков. В същото време обаче в ме-
дийното пространство изтече ин-
формация за предстоящи много
по-големи разследвания в срав-
нение със случая по аферата "Кар-
нобат", за която се твърди, че има
финансови измами по най-мал-
ката мярка - Млад фермер, а съ-
що и по лозаро-винарската прог-
рама. По-големите разследвания
на база  подадени сигнали към
европейската служба за борба с
измамите - ОЛАФ, щели да дове-
дат до пълна ревизия на всички
проекти за преработвателни пред-
приятия по мярка 4.2 и ревизия
на проектите по мярка 4.1 - за
инвестиции в земеделска техни-
ка и изграждане на оранжерии,
отбелязва сайтът АгроКлуб.БГ.ç
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Икономистът Христина
Вучева определи като
"икономическа неграмот-
ност" заявеното от прави-
телството, че за държавата
няма да има проблеми с
увеличения дефицит при
покупката на осемте
изтребителя Ф-16. 2 млрд.
лева, гласувани за сделка-
та със САЩ за новите
изтребители Ф-16, са
"загубени пари", смята
проф. Вучева. "Когато
искате да имате икономи-
чески растеж, е добре да
имате повече разходи,
дори с цената на дефицита.
Това е положително, не е
толкова страшно, но е
важно за какво се прави
дефицит", каза Вучева пред
БНР.

Според нея в политичес-
ки смисъл управляващите
може би си знаят защо го
казват. Да се направят
разходи в социалната
сфера, би било икономи-
чески много по-полезно,
защото това ще доведе до
растеж, смята тя. "Всякакви
бюджетни разходи вътре в
страната ще фиксират
растеж. Когато обаче се
прави разход за нещо
навън, това вече има друг
смисъл. Особено когато се
купуват неща за въоръже-
нието. Обикновено това

България е страната с най-нис-
ки заплати в ЕС. В нея има меж-
ду 600 хиляди и 800 хиляди "ра-
ботещи бедни", 400 хиляди полу-
чават минимална работна запла-
та. Това се казва в репортаж не
германската телевизия АРД. Ми-
нималната работна заплата в Бъл-
гария се определя еднолично от
правителството. Просто защото
синдикатите и организациите на
работодателите вече от години не
могат да се споразумеят за конк-
ретните параметри на минимал-
ната работна заплата.

"Месечната стойност на про-
изводителността е около 1020 ев-
ро. От тази сума работодателят
изплаща трудовото възнагражде-
ние, част от осигуровките, а съ-
що така отчисления за амортиза-
ция и инвестиции. Имаме средна
работна заплата от около 615 ев-
ро и минимална работна заплата
от 286 евро. Тоест, минималната
работна заплата представлява по-
вече от 25% от производителност-
та на труда. В селското стопанс-
тво обаче през тази година про-
изводителността възлиза на 256
евро, а и там работодателите са
длъжни да плащат минималната
работна заплата от 286 евро -

ÀÐÄ: Íèñêîòî çàïëàùàíå ïðîãîíâà õîðàòà îò Áúëãàðèÿ

Първоначалната регистрация
на автомобили ще се осъществя-
ва от частни фирми в специални
пунктове за идентификация и про-
верка на техническата изправност.
Това предвижда нов закон за път-
ните превозни средства, публи-
куван за обществено обсъждане.
Вносител е новата агенция за път-
на безопасност.

С текстовете управляващите
правят крачка към осъвременя-
ване на законодателството за дви-
жението по пътищата и пътната
безопасност. Вносителят припом-
ня, че в управленската програма
за периода 2017-2021 г. е зало-
жено приемането на три отделни
закона - нов за движението по
пътищата, за пътните превозни
средства и за водачите на мо-
торни превозни средства
(МПС).Два от трите проектозако-
на - за движението по пътищата
и за изискванията към водачите,
са готови още от началото на го-
дината и минаха обсъждания. За-
конът за пътните превозни сред-
ства се забави, обаче, заради
спор между институциите имен-
но кой да прави първоначалните
регистрации на автомобилите.

В България всяка година се
регистрират около 300 хил. ав-
томобила, посочва вносителят на
текстовете. От тях около 40 хил.
са новите пътни превозни средс-
тва. Останалите са употребява-
ни, като се внасят основно от
Западна Европа.

Текстовете предвиждат Пътна
полиция да получи лицензи за
прегледи и регистрация на слу-
жебни автомобили на ведомства.
Държавната агенция "Технически
операции" ще изгради собствени
пунктове за нейните автомоби-
ли.Към Пътна полиция ще се преп-
ращат и съмнителните превозни
средства, например при опасе-
ния за манипулации на километ-
ража, проблеми с идентификаци-
ята и т.н.

Всяко внесено в страната пре-
возно средство ще получава пас-
порт от агенцията "Автомобилна
администрация" преди регистра-
цията му. Предвижда се и подд-
ръжка на технически досиета на
автомобилите.

В закона се въвежда изиск-
ване автосервизите да се регист-
рират в "Автомобилна админист-
рация", която ще издава съответ-
ни удостоверения за работа и ще
поддържа специален регистър. За
нелегални автосервизи се пред-
виждат глоби в размер до 5 хил.
лева. Автосервизите се задължа-
ват и да издават 6 месеца гаран-
ция за извършени ремонти.

Предвижда се още забрана за
регистрация на автомобили с де-
сен волан. Търговия с авточасти
втора употреба ще се осъщест-
вява само от лицензирани лица,
записано е още в текстовете. Тя
ще се контролира от кметовете
на общини.ç

Õðèñòèíà Âó÷åâà: 2 ìëðä. ëâ.
çà Ô-16 ñà "çàãóáåíè ïàðè"

носи след себе си нови
разходи", коментира финан-
систът.  Според проф.
Вучева у нас има подчерта-
но невежество по отноше-
ние на ролята и на значе-
нието на т. нар. общи
потребности за държавата.

"Пълна безпътица", бяха
думите на проф. Христина
Вучева за икономическата
стратегия на правителство-
то. "Това е липса на вся-
каква координация. От
време на време се появя-
ват идеи, които аз приветс-
твам и заради които си
мисля, че е настъпил
някакъв прелом", допълни
тя.

Междувременно стана
ясно, че се планира нов
държавен дълг от нови 200
млн. лв. за покупката на
изтребителите Дългът може
да бъде поет под формата
на държавни ценни книжа.
На аукциона ще бъдат
предложени 20-годишни
облигации. Това е второто
предлагане на дългови
книжа през годината, като
при първото беше поет
дълг от над 300 млн. лева.

Очаква се парите от
новите заеми да се насочи
за купуването на изтреби-
телите F-16.

Припомняме, на 16
януари 2019 г. депутатите
гласуваха мандат на прави-
телството да преговаря със
САЩ за договаряне за
изтребители Ф-16. На 24
април 2019 г. бе открит
заводът, където биха били
построени военните само-
лети за България. След
като българска делегация
замина за САЩ, министър
Каракачанов обясни, че
България може да каже
"не" на сделката. По-късно

Åêñïåðòúò îïðåäåëè êàòî "èêîíîìè÷åñêà íåãðàìîòíîñò" çàÿâåíîòî
îò ïðàâèòåëñòâîòî, ÷å çà äúðæàâàòà íÿìà äà èìà ïðîáëåìè ñ
óâåëè÷åíèÿ äåôèöèò ïðè ïîêóïêàòà íà îñåìòå èçòðåáèòåëÿ

на заплата получават около 400
хиляди души. Ето защо от няколко
години насам ние настояваме за
увеличение на всички заплати с
поне 10%." Както стана дума, сред-
ната работна заплата тази година
възлиза на 286 евро бруто. В Бъл-
гария ДОД е нисък и възлиза на
10% за всички категории заплати.
След неговото приспадане и след
отчисляването на вноските за со-
циално и здравно осигуряване, за
работника накрая остават 222 ев-
ро чисти.

Димитър Манолов, президент
на синдиката "Подкрепа", казва
следното: "Ниското заплащане ня-
ма да доведе до нищо друго, ос-
вен че прогонва българските ра-
ботници да си търсят късмета в
чужбина. Квалифицирани кадри,
които работят за малко пари - то-
ва го има само при диктатурите
или в условията на затворени гра-
ници.

Когато се работи в условията
на отворена пазарна икономика,
винаги се случва едно и също: ква-
лифицираните хора бягат натам,
където са високите заплати."

Най-високата минимална ра-
ботна заплата през 2019 година
се изплаща на квалифицираните
мениджъри в отрасъла "Производ-
ство на продукти от рафиниран пет-
рол и от кокс". Тя възлиза на око-
ло 900 евро преди удръжките. ç

това е реалността," казва Димитър
Банков, заместник-председател на
Българската стопанската камара.

България е страната с най-нис-
ки заплати в ЕС. При това след при-
емането на страната в ЕС през 2007
година трудовото възнаграждение
значително се покачи. Според Пла-
мен Димитров, президент на КНСБ,
проблемът е в това, че пропастта
между високите и ниските заплати
е станала много дълбока. За пос-
ледните 7-8 години всъщност сред-

ната работна заплата се повиши
почти двойно - с 90%. Проблемът
на България обаче е в неравенс-
твото между работещите хора. Две
трети от всички работещи изкар-
ват възнаграждение под средно-
то. В този смисъл е добре, когато
средната работна заплата се по-
качва, само дето ниските заплати
не растат толкова бързо, колкото
високите. В България има между
600 хиляди и 800 хиляди "рабо-
тещи бедни", а минимална работ-

×àñòíèöè ùå íè
ðåãèñòðèðàò
àâòîìîáèëèòå

той заяви, че 1.8 млрд. лв.
е само рамката на спора-
зумението. След това от
Военното министерство
съобщиха, че Американски-
ят конгрес е одобрил
сделката.

На 17 юни от посолство-
то на САЩ в България
съобщиха, че са внесли
предложението за осем
изтребителя Ф-16 в Минис-
терството на отбраната.
По-късно президентът
Румен Радев поиска прави-
телството да даде гаранции
за бойните възможности на
офертата за този тип
изтребител.ç

Ðîäíè ðåàëíîñòè

400 000 íàøåíöè ñå ðàçïèñâàò â êðàÿ íà ìåñåöà çà 222 åâðî
çàïëàòà, ìåæäó 600 000 è 800 000 ñà "ðàáîòåùè áåäíè"
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Инициативата

„КООП - Заедно на пазар“:
Участвай и спечели!

Инициативата

„КООП - Заедно на пазар“:
Участвай и спечели!

За 12-а поредна
година Централ-
ният кооперати-
вен съюз органи-
зира Инициати-
вата "КООП - За-
едно на пазар".
За първи път тя
се провежда през
2008 г. в чест на
86-тия Междуна-
роден кооперати-
вен ден.

Национална
търговска верига
КООП обединя-
ва над 700 мага-
зина, разположе-
ни на територи-
ята на цялата
страна. Чрез тях
веригата дава
в ъ з м о ж н о с т
всички член-коо-
ператори, които
притежават кли-
ентска карта да
се включат в
Инициативата
"КООП - Заедно
на пазар".

Всяка година
наградите се тег-
лят през месец
декември в прис-
тъствието на чле-
новете на ръко-
водните и конт-
ролни органи на

ЦКС. За 2018 г.
голямата награда
лек автомобил бе
спечелена от
Омар Керимов,
член-кооператор
на РПК "Стра-
теш" гр. Ловеч,
КС Ловеч. Бяха
раздадени и дру-

ги атрактивни
награди: 2 почив-
ки за двама в ко-
оперативни хо-
телски комплек-
си, телевизори,
смартфони, таб-
лет и преносим
компютър.

Можете да по-
дадете заявление
за членство в ко-
операция и да по-
лучите клиентска
карта в търговс-
кия обект във ва-
шете населено
място. Повече за
ползите от член-
ство в коопераци-
ите на:

www.cks.bg

Станете част от
голямото коопе-
ративно семейс-
тво! Пазарувайте
и спечелете сво-
ята награда!

Главна
Дирекция

"Търговия",
ЦКС
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Николай
ЦОНЕВ,

министър на
отбраната
за периода

2007-2009 г.

При изтре-
бителите
логистиката
струва
много
повече от
самите
машини

Íèêîëàé Öîíåâ ïðåäè 3 ãîäèíè:
Èìàøå îôåðòà çà 8 èçòðåáèòåëÿ
Ô-16 çà 350 ìëí. äîëàðà

- Г-н Цонев, когато бяхте  министър,
за пръв път се заговори за купуване на
нов тип бойни самолети за армията.
Имаше ли тогава оферти и какви бяха?

- Не, не е точно така. За придобива-
не на нов тип бойни самолети за
нашите ВВС започна да се говори още
през 1999 г. По мое време, през 2008-
2009 г., когато бях министър, започна
да се дискутира по-сериозно, но по ред
причини не се случи. Това е тема на
дълъг разговор, има предистория.
Преди това Министерството на отбра-
ната бе сключило договор, тогава
министър бе Николай Свинаров, за
възстановяване на летателната годност
на изтребителите МиГ-29.

Поръчката бе на стойност 48 млн.
долара за ремонта на 16  изтребителя -
това са почти всичките МиГ-29, с които
разполагаме.  Производителят, руската
държавна компания РСК-МиГ, си
изпълни задълженията по договора.
Това бе решение за нашата изтребител-
на авиация до 2029 г. Дотогава е
окончателният срок, до който може да се
използва планерът на МиГ-29, казано
на  обикновен език - това е неговата
коруба.

- Добре, а защо сега летят само
няколко изтребителя МиГ-29?

- Самолетът е сложна система и през
определени срокове и налетени часове
във въздуха се нуждае от капитални и
междинни ремонти на двигател и други
системи и механизми. Нуждае се и от
резервни части. Това е постоянен
процес. Двигателят може да е ремонти-
ран, но в същото време изтича ресурсът
на някоя друга от системите му и той
остава приземен. Например т. нар. КСА
- кутия на самолетните агрегати, която
командва всичко в самолета.

В момента на повечето от изтребите-
лите тя е с изтекъл ресурс и трябва да
се ремонтира. А поляците това не могат
да го извършат. Така че и да получим
от тях ремонтирани двигатели, изтреби-
телите пак няма да могат да летят.
Освен това трябва постоянно да се
доставят части и консумативи за ВВС.
Ако няма гуми, да речем, или пиропат-
рони за катапултите, изтребителите са
мъртво желязо на земята. Или спирач-
ни парашути, които на определен брой
отваряния трябва да се подменят. През
2011 г. имаше сключен договор с РСК-
МиГ за логистична поддръжка на МиГ-
29, чийто срок изтече в началото на
септември 2015 г. Това бе последният
договор с производителя на нашите
бойни самолети.

- И така стигнахме до необходимост-
та да купим нови самолети, преди да
са изчерпани напълно възможностите
на старите?

- Непрекъснато се говореше за нови
самолети, които обаче никой нямаше
смелостта да  купи, и сега ВВС просто
са поставени на колене.

- Какъв изтребител трябва да купим
- нов или втора ръка? И като държа-
вата е бедна, цената ли е водеща при
избора?

- При избора на нов тип боен само-
лет влияние оказва политическата
целесъобразност, макар да се декларира,
че водеща е военнотехническата експер-
тиза. Изтребителят по принцип е
оръжие, с което може да се решават
стратегически цели. Ако намеренията
ни са само да си охраняваме и отбра-
няваме въздушните граници, ще избе-
рем един тип изтребител.

Но ако имаме външна политика,

която може да ни въвлече в активни
военни действия срещу друга държава,
или ако не се изключва варианта, че в
коалиционен формат може да участваме
във война извън пределите на страната
и с бойна авиация, ще ни е необходим
друг изтребител. След като ръководство-
то на държавата очертае тези намере-
ния и заяви целите си, което не се е
случило, тогава има думата военната
експертиза. Но управляващите чакат
какво ще им кажат отвън - те нямат
национална политика в рамките на ЕС
и НАТО.

Има и друг аспект - покупката на
нов изтребител е като право на брак без
развод. Този тип оръжие трябва да се
купува с ясното съзнание, че го взимаш
за 30-40 години напред. Не може да го
сменяш като система през няколко
години. Става дума за поддръжки и
ремонти, за доставки на части и боеп-
рипаси - въобще за логистика, която
струва много повече от самите машини.
Изтребителят е оръжейна система, с
която се преследват и стратегически
задачи, затова изборът му е сложен
баланс от политически, военни и ико-
номически фактори.

- Когато бяхте министър, какви
оферти за покупка на изтребител
имаше?

- Имаше само предложение да се
сключи политическо споразумение
между България и САЩ за доставка на
употребявани изтребители  Ф-16.

- Предложението от нашето прави-
телство ли дойде или от американско-
то?

 - Предложението бе на САЩ - от
Пентагона. Но не е обсъждано на ниво
правителства. Беше само до Министерс-
твото на отбраната. Получихме го
малко преди изборите през 2009 г. и не
остана време да бъде внесено в прави-
телството за разглеждане.

- За колко самолета ставаше дума и
на каква цена?

- Американците ни предложиха да
купим 8 изтребителя Ф-16 и 2  учебно-
бойни самолета, също Ф-16. Цената
общо бе 350 млн. долара.

- А сега проектът за превъоръжаване
на ВВС, който прие Народното събрание,
май предвижда много по-висока цена?

- Сега проектът е за 8 изтребителя
на стойност 1,5 млрд лева, (около 1,04
млрд. долара по сегашния курс - бел.
ред.). Това е само първият етап от
превъоръжаването на изтребителната
авиация за 5-6 г. След това се предвиж-
да да се закупят още толкова самолети,
цена не се споменава, но вероятно ще
отидат още доста милиони. Сега ако се
закупят 8 самолета, те не вършат
работа.

Ако искаме да снемем окончателно от
въоръжение МиГ-29 и да изпълняваме
задачите си по линия на "Еър поли-
синг" за охрана на въздушните ни
граници са ни необходими поне 16
нови изтребителя. Това не са празни
приказки, а е базирано на строги
разчети и авиаторите са в правото си
да ги искат. Защото 3 самолета дежурят
на стоянка, два трябва да са в резерв.
Тези машини не може да се пипат за
друго. Поне 6-7 са нужни за тренировки
и поддържане на летателната годност
на пилотите, трябва да се предвидят и
бройки, които ще са в ремонт, и т. н.
Така че осем нови самолета не вършат
работа.

- Добре, ама за толкова има пари…
- Но вижте какъв йезуитски подход се

предлага - най-големите плащания по
проекта са заложени в мандата на
следващия кабинет. Важно е сега да се
сключи договорът, да успокоим общест-
веността, че на първо време не трябват
много пари, да усвоим комисионите, а
следващият кабинет, който вероятно
няма да е на ГЕРБ, да му мисли. Той да
тегли хомота. ГЕРБ е партията, която
нанесе най-големите удари по армията
и въоръжените сили - като се започне
още от първия мандат на Бойко Бори-
сов.

За пръв път не само в историята на
армията, но и на българската държава
полицията, респективно МВР, е с по-
висок бюджет от армията. Това никога
не е било. Случи се при ГЕРБ. За пръв
път военен министър в лицето на
Николай Младенов тогава доброволно
се отказа и сам предложи военният
бюджет да се свие с 40%. Такъв преце-
дент от военен министър няма дори в
световната история. ГЕРБ има най-
големия грях към армията, но ако
започна да говоря, ще отнеме много
време.

- Колко бойни кораба имаме и с
какво трябва да се превъоръжат ВМС?

- ВМС в момента разполагат с 6
бойни кораба - три от тях са руски,
които имат живот поне 4-5 години.
Другите три са две белгийски фрегати и
един кораб "минен ловец" - всичките
втора ръка, купени са  общо за 106 млн.
лв. Два от тези кораби  са оперативни,
а един не поддържа необходимата боес-
пособност поради липса на финансови
средства. Белгийските кораби имат още
около 15 години живот.

Вярно, че имат технически проблеми,
свързани с въоръжението, чийто ресурс
на годност е изтекъл. Не е ли по-
логично да се хвърлят немного пари,
някъде около 300 млн. лв., за да се
решат проблемите им и ще имаме
годни бойни кораби още 15 години? А
сега предлагат да купим два нови
многофункционални патрулни  кораба
за 820 млн. лв. - безумно скъпо. По
тази нашенска ценова листа излиза, че
един патрулен кораб струва колкото 3 и
половина изтребителя. Такова животно
по белия свят няма. И тази сума,
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Полша е член
на НАТО, но
има на
въоръжение
32 броя
МиГ-29 и с
тях охранява
въздушните
граници на
прибалтийските
републики

забележете, трябва да бъде платена до
2020 г. Но според управляващите това е
евтин вариант, тъй като корабите щели
да бъдат строени у нас.

Явно на някого вече са обещани тези
пари. Под сурдинка вече се говори
името на един  новоизгряващ олигарх.
Сред депутатите от комисията по отбра-
на вече се шушука името на фирмата,
която ще изпълнява проекта, който
изникна буквално от нищото в послед-
ния момент.

- От фактите, които изнасяте, може
да се предположи, че поръчките на
самолети и кораби са резултат от
някакви корупционни схеми, а армията
има по-различни нужди?

-  От всичко това отново губещи са
Сухопътните войски. А те са водещи в
армията - не само защото са най-
многочислени. Делът на тяхната отго-
ворност в общата система на отбраната
е най-голям. Предимно те участват в
задгранични мисии, и то в най-тежките.
Но техният проект необяснимо по какви
причини бе отложен и въобще не бе
разгледан в Министерския съвет. Си-
гурно защото трябваше да се прокара
поръчката за двата патрулни кораба. Те
изядоха парите за пехотата.

Сухопътните войски трябва да са
приоритетни в  превъоръжаването на
армията, но са забравени. Големият
проблем в министерството и в Щаба на
отбраната е неспособността да се гледа
с години напред и да се подреждат
приоритетите, по които трябва да се
модернизира армията - кое да бъде най-
важното и кои да са следващите стъпки.

- Ако бяхме оставили на въоръжение
повече руски самолети, това по какъв
начин прави България зависима и
доколко?

- Това са повече политически и
необективни изказвания. Най-много по
тази тема се напъва министър Николай
Ненчев. Ако се вслушат в експертите,
ще разберат, че няма значение кой е
производителят, а е важно да има
съвместимост с техниката на съюзни-
ческите армии. Важна е и поддръжката,
защото без адекватна логистиката
бойната техника не струва нищо.

Полша е член на НАТО, но има на
въоръжение 32 броя МиГ-29 и с тях
охранява въздушните граници на
прибалтийските републики на ротацио-
нен принцип, защото те нямат авиация.
С тях, а не с Ф-16, с които също са
въоръжени, защото руските изтребители
са по-евтини за поддръжка и по-надежд-
ни. Словакия също е член  на пакта и
има 16 броя МиГ-29. Сега словаците
сключиха договор с РСК-МиГ за абона-
ментна поддръжка на самолетите им до
2019 г. и не мислят за нищо. Това
обаче не ги прави по-малко европейци
и натовци, нали?

Например РСК-МиГ по поръчка
извършва модернизация на изтребители
в сътрудничество със западни оръжейни
компании. Преди 3-4 години Пентагона
купи от Москва 54 бр. чисто нови
вертолети последна модификация на
МИ-17- МИ-117 за нуждите на афга-
нистанската армия. А защо не купи
"Кугар", както направихме ние? Защото
руските вертолети са здрави, надеждни,
не са капризни и лесни за обслужване.
Гърция и Кипър също купуват оръжия
от Русия. Пехотата на турската армия
експлоатира доста руски бетеери. В
света на оръжията няма сантименти, а
има интереси. Само ние сме наопаки.

Заради някаква неистова русофобия,
която го е обсебила, Николай Ненчев
доведе до колапс изтребителната авиа-
ция.  Буквално я  срина, така срина и
отбранителната способност на армията
въобще, което се отрази негативно на
състоянието на цялата национална
сигурност на държава. Състоянието на
изтребителната ни авиация е трагично
именно заради него.

Не искам да привеждам конкретни
данни, защото са класифицирана ин-

формация, но имам чувството, че той
ще е първият военен министър, който
ще понесе политическа и съдебна
отговорност за срива на бойната готов-
ност на войската заради умишлено
бездействие. Затова панически се скри
зад парламента с ратификацията на
договора с поляците за ремонт на
двигателите за МиГ-29. И с поправката
в Закона за отбраната и Въоръжените
сили, която предоставя възможност и
чужди самолети на съюзниците да
охраняват въздушните ни граници.
Което обаче противоречи на Конститу-
цията. Крие се Ненчев,  вероятно
защото скоро няма да можем да пазим
сами небето си.

- Добре, само негова ли е вината
тези 16 изтребителя МиГ-29 да останат
неизползваеми, преди да им е изтекъл
животът, и в момента да летят само 4-
5 от тях?

- Когато бях министър, наредих на
тогавашния командващ ВВС ген.
Симеон Симеонов да проведе обществе-
на поръчка за доставка на резервни
части  за миговете, за да могат да
изпълняват дежурства по линия на
"Еър полисинг". Той, както е известно,
не направи абсолютно нищо. Това
обаче не му попречи след това да стане
началник на отбраната.

След години президентът Георги
Първанов призна, че е сгрешил с това
назначение. Това е постфактум призна-
ние, ген. Симеонов и като началник на
отбраната не свърши нищо полезно за
войската.

Мястото на Симеонов като команд-
ващ ВВС тогава зае сегашният начал-
ник на отбраната ген. Константин
Попов. Твърдя най-отговорно, че от
2009 г. никой не правеше нищо за
възстановяване на летателната годност
на изтребителите, с изключение на ген.
Румен Радев сега, който завари тежко
наследство. Благодарение на него и
смелостта му да поема отговорност,
макар че това не е негово задължение,
все още има няколко изтребителя, които
летят и с които си пазим небето, защо-
то ВВС удължава ресурса им със собст-
вени сили.

Ген. Константин Попов, вместо да
бъде наказан за бездействие като ко-
мандващ ВВС, Ненчев го издигна до
най-високата армейска длъжност. А
преди да предприеме такава стъпка,
трябваше да направи нещо елементарно
- да поиска справка при кой командващ
авиацията колко броя и какви авиоин-
циденти са допуснати.

- Стана известно, че през 2012
година единият Миг-29 падна и пило-
тите катапултираха. Кой е виновен?
Техническа неизправност?

- Инцидентът е от 26 април 2012 г.
Тогава учебно-боен самолет МиГ-29 се

разби край Пловдив. Двамата пилоти
катапултираха и останаха живи и
здрави. После комисия установи, че
причината за инцидента е грешка при
пилотирането, а не техническа неизп-
равност на самолета. За подготовката
на пилотите отговаря командирът. ВВС
загуби един изтребител - 40 млн. лв.
държавни пари изгоряха в пловдивски-
те ниви. Аз не знам и не съм чул на
ген. Попов да е потърсена отговорност
за този случай или да е наказан.  А
това е само един от инцидентите по
негово време като командир на ВВС.
Ще ви кажа и още нещо, което малцина
знаят. Сегашният началник на отбрана-
та, без да му мигне окото, взима към
заплатата си т. нар. летателни пари.

- Как? Без да лети?
- Добавки "летателни пари" се пола-

гат на военни пилоти, които не са на
летателни длъжности, но няколко пъти
в годината летят, за да поддържат
тренинга си. Но ген. Попов не лети.
Той се вози на втора седалка в учебен
изтребител като куфар или по- точно
него го возят. Прави един, най-много
два полета в годината с обща продъл-
жителност около 50 минути. Последният
път, преди броени дни, го вози майор
от Граф Игнатиево. И за да не бие на
очи, пресцентър на МО пусна смешно
съобщение, че инспектирал полета на
майор Иларионов. Представяте ли си -
първият военен в държавата проверява
един майор. Пълно безумие.

По същата логика ген. Златан Стой-
ков като началник на отбраната трябва-
ше да инспектира шофьор на камион. И
така с един "полет"от 40-50 мин на
втора седалка като багаж ген. Попов си
осигурява 1000 лв. бонус към месечната
заплата. А той няма право на тези
пари, защото е с медицинска забрана да
лети. Има документи за това.

Има лекари, които са живи и
здрави, които помнят. Те знаят и чия
е вината, защо пилотите ни не пре-
минават регулярно през барокамера и
центрофуга, за да бъде потвърдена
летателната им годност, каквито са
авиомедицинските изискванията в
НАТО. Дали защото ген. Попов,
няма да издържи натоварването в
барокамерата? Питам. В армията се
говори, че той си е правил операция
в чужбина. Дали за да няма докумен-
тални свидетелства у нас? Твърди се,
че той въобще е негоден за военна
служба по медицински показатели и
не може да е военнослужещ. Но ГЕРБ
си го отглежда, лансира го и го
издигна на върха на военната йерар-
хия.

8

От стр. 7

От  e-vestnik
Интервюто е публикувано

през 2016 година
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Дан Колов е един от най-
големите български спортис-
ти на всички времена. Ори-
гинален и самобитен борец,
ненадминат в богатството на
схватките, които прилага.
Непобедим е на тепиха. През
цялата си спортна кариера
води над 700 тежки схватки
и има само десет загуби.

Събира публика около 30
000 зрители. Всяка негова
победа се следва от българ-
ския и световния печат. Той
е европейски шампион от
Париж през 1936 и 1937 г.
Носител на "Европейски по-
яс" и "Диамантен пояс".
Има голяма популярност в
САЩ, където емигрира, но
завинаги остава български
поданик, защото повече от
всичко обича родината си.

"Българин съм роден,
гордея се с моето отечество
и ще остана истински бъл-
гарин до края на живота
си!", обичал да повтаря
той. След смъртта си се
превръща в истинска леген-
да.

Дан Колов е един от
най-добрите кечисти на
Америка. Канят го в Па-
риж. С него и свободната
американска борба кеч се
пренася от САЩ във френ-
ската столица. Така Фран-
ция става център на кеча
през 1933 г. чрез самия Дан
Колов. Започва френският
му период, който е триумф
за кариерата му и го пра-
ви най-силния борец на
света.

За интимния му живот
почти нищо не се знае. Из
семейните писма са запазе-
ни няколко от рускинята Со-
ня Ефремова. Тя била мод-
на шивачка на оперната ни
прима мецосопран Илка По-
пова в парижката "Гранд
опера".

Самата Илка Попова
казва за Дан Колов: "Имах
възможност да присъствам
на неговите борби в Париж
в зала "Пале дьо спорт", къ-
дето се провеждаха състе-
зания на борци от свето-
вен мащаб. Моят сънарод-
ник и приятел беше едно
чудо на тепиха. Като човек
беше незаменим, състрада-
телен към изпадналите хо-
ра, подкрепяше ги духом и
с пари. Неговите триумфи
в спортната зала по борба
"Пале дьо спорт" в Париж
бяха на високо ниво. Като
спортист и силен човек той
беше ненадминат. Париж-
ката публика през времето
на борбата го аплодираше
като някакво чудо на при-
родата. Наричаха го "Бал-
кански лъв", "Кинг Конг".

Илка Попова подкрепя
Дан Колов при срещата му
с Анри Деглан, европейски
шампион по борба, извес-
тен с "хилядата хватки". Тя
се случила през 1936 г. Сблъ-
съкът им е изключително
труден, защото публиката
силно аплодира Анри Дег-
лан. Минути преди срещата

Íåïîáåäèìèÿò Äàí Êîëîâ
"Българин съм роден, гордея се с моето
отечество и ще остана истински българин до
края на живота си!", обичал да повтаря той

на тепиха изскача самата
Илка Попова. Тя е вярна по-
читателка на Дан Колов.
Поднася му голям букет с
цветя. Пожелава му победа.
Този жест възвръща само-
чувствието и силите на Дан
Колов и той побеждава своя
съперник Анри Деглан.

През 1934 г. Илка Попо-
ва пее в театър "Шатле" в
състава на световноизвест-
ния Фьодор Шаляпин. При-
мата запознава руския опе-
рен бас с Дан Колов. При
срещата той се вижда за пър-
ви път и със Соня Ефремо-
ва. Между тях се събужда
любов, която трае до смърт
на големия борец. Тази лю-
бов е единствената му ис-
тинска, макар в последните
години от живота му.

Дан Колов помага на
красивата рускиня да открие
шивашко ателие във френс-
ката столица. Тя е грижовна
и всеотдайна към него. Май-
сторът на тепиха й подаря-
ва пръстен с брилянт.

Съдбата не е благосклон-
на към тази любов.

Туберкулозата взема
живота на големия борец
много млад - през март
1940 г., едва 48-годишен.

Малко преди това в раз-
говори със свой приятел Дан
Колов казвал, че има слава
и пари, но няма семейство.
Мечтаел да има син, който
да изпрати, за да се учи, за-
щото учени хора били нуж-
ни на България.

Само месец преди смърт-
та влюбената Соня пише на
измъчения от болестта бо-
рец: "Мой маленкий Май-
мунче. Что с тобой случи-
лось? Как твое здаровье?
Почему ты не пишеш? Ты не
пишеш и я все время вол-
нуюсь с твоемь здоровье.
Напиши мне хот что ты здо-
ровь и я буду спокойна. Це-
лую тебя очень крепко как
люблю. Твоя Соня Ефремо-
ва".

Броени дни преди да си
отиде от живота Дан Колов,
тя му пише в друго кратко
писмо, че не се страхува, ако
е залюбил друга, защото
много го обича и чака все-
ки ден писмо от него. Неж-
но го целува и е уверена, че
ще сте видят скоро. Соня все
още не знае за болестта на
любимия си мъж.

След смъртта му родни-
ните му са заинтересувани
за наследството и се обръ-
щат по този въпрос към Ди-
митър Борисов, който живее
в Париж. Българинът пише
до брата на бореца на 31 май
1940 г.: "Госпожа Соня е дос-
та добра и интелигентна же-
на и тя е единствената, коя-
то знае къде какво има Дан
Колов".

Соня никога не идва в
България. Запазени са две
писма до брата му Деню
Желев, който до последно
се грижи заедно със съп-

ругата си за големия борец.
Той съобщава тъжната но-
вина на Соня Ефремова за
смъртта на брат си. Пис-
мата й са писани в първи-
те седмици след смъртта на
Дан Колов. Красивата рус-
киня кани Деню Желев в
Париж, като иска да й за-
несе някакъв златен медал,
който тя подарява на Дан
Колов - от едната страна е
изобразена борбата му с
Перейра, а от другата е из-
писано "Д. К. 27 декември
1936-1937 година". Пише и
за някаква нейна снимка с
Дан Колов. Във второто
писмо някак тайнствено до-
бавя, че има неща за кои-
то не може да му разкаже в
писмо и той ще ги разбере
при тяхната среща в Па-
риж. Соня прави уговорка,
че не иска да причини ни-
що лошо на роднините.
Към писмото си е добави-
ла своя снимка. Дали се е
случила тази среща - не е
известно.

Освен като непобедим на
тепиха, Дан Колов е извес-
тен като голям дарител. Той
дава пари за закупуването
на самолет за Червения
кръст.

Докато живее още в Па-
риж, при него отива делега-
ция от българи, които

събирали средства за
освобождаването на
Георги Димитров от
Лайпцигския процес и
той извадил 2000
тогавашни лева.

Подарява значителна су-
ма за ловното дружество в
Севлиево. Самият той е бил
страстен ловджия.

Дарява пари също за чи-
талището и за детска коло-
ния.

В София организира тур-
нири в помощ на семейст-
вото на друг голям борец -
Никола Петров.

Със свои средства съз-
дава и обзавежда спортна
база в столицата, а в Банкя
- тренировъчна база, която
снабдява с тюфлеци и спор-
тни съоръжения. А когато
се бори с Чарли Сантен на
игрище "Юнак" в София,
плаща от джоба си автобус,
храна, нощувки и билети за
съселяните си.

Помага на млади борци.
За училището в село Сен-
ник, където е до днес къща-
та музей, купува шкафчета
за всяка стая. Когато се вър-
нал на село след години ски-
тания по света, изплатил
дълговете на всичките си
роднини.

Никога не отминавал де-
те, без да го зарадва с бон-
бонче или пък подадена за
милост ръка. За себе си ни-
що не искал.

Един ден с компания се
връщал от Ловния дом в
Севлиево. На моста на Ро-
сица забелязва свита до па-
рапета на реката бедна

старица. Подава на своя
стар приятел Хари Стоев
банкноти и го моли да ги
предаде на старата жена. Не
обичал да се показва като
благодетел. Раздавал всич-
ко, което имал, с лека ръка
и без да се замисли.

Останал без баща едва
петгодишен, той бил селс-
кият палавник и пехлива-
нин, от когото се оплаква-
ли на майка му Яна, вдо-
вица с шест деца. Тя не го
защитавала, а напротив -
държала до вратата пръчка
и го поступвала. Борбата
от тогава му е любимо за-
нимание. Не бил ученолю-
бив, завършил само второ
отделение. Едва на трина-
десет години, през 1905 г.,
майка му го изпраща на
гурбет в Унгария с група
от селото и по-големия му
брат Деню. До Свищов
отива пеш, а до Будапеща
с параход. Четири години
работи в зеленчукова гра-
дина в Унгария. После е ха-
малин на пристанището в
Ню Йорк, пренася релси,
работи като миньор и стро-
ител на шлюзи на река
Мисисипи. Работник е във
вагоностроителен завод
"Карнеги".

В Америка отново се от-
дава на борбата, но не го
допускат до тепиха често,
защото не приемал подку-
пи и комбинации. Дейвид
Харисън го посъветвал, че
за да има успех, трябва да
промени името си Дончо
Колев Денев, както и по-
данството. Борецът приема
само фамилното му име да
завършва на "ов". Вместо
Дан Колин става Колов.
Запазва поданството си и
винаги на тепиха се вее
българското знаме.

Той успява да постигне
мечтата си - налага се
като голям борец в перио-
да 1917-1925 г.

Големите му успехи са
свързани със срещите му на
тепиха с руския борец Иван
Подубни и турнето му в Япо-
ния през 1925 г. След като се
завърнал в България, разказ-
вал, че най-трудно му било в
Япония. Японците искали да
го убият, полицията трябва-
ло да му помогне да се из-
мъкне от залата. Когато вля-
зъл в хотела, един нож доле-
тял през прозореца и се за-
бил във вратата. Дан Колов
по най-бързия начин напус-
нал страната и се зарекъл, че
кракът му повече няма да стъ-
пи там.

Майсторът в спорта изг-
радил свой стил на борба и
предпочитал най-силните съ-
перници. В Япония победил
шест първокласни борци и
Джики Хиген, истински сим-
вол на японците. Следват по-
беди в Китай, Южна Африка
и Южна Америка. Прави тур-
не в Австралия. Той разна-
сял навсякъде българското
знаме и слава и се борил на
тепиха винаги като българс-
ки поданик.

През спортния си път Дан
Колов срещал много пречки
и търпял унижения. Пред род-
нините си казвал: "Много ор-
ганизатори на състезания ми
пречеха да се проявя още в
началото, като не ми даваха
да се боря честно". Благода-
рение на усилени трениров-
ки и желязната воля, която
притежавал, той създава свой
стил на борба и израства ка-
то един от големите борци на
България. Мирела

КОСТАДИНОВА
От "Епицентър"
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Транспортът не е само от-
ражение на състоянието на
икономиката и на техничес-
кия прогрес във всяка отдел-
на страна, но и мерило за
нейното интелектуално и
културно развитие.

Железопътното дело в
България води началото си
от построяването на първа-
та линия Русе - Варна през
1866 г. След Освобождение-
то, Народното събрание, по
времето на управлението на
Петко Каравелов, приема за-
кон за създаването на Бъл-
гарските държавни железни-
ци. Дължината на железо-
пътните линии през 1939 г.
е 4426 км. Превозени са 6
100 000 тона товари и 12
400 000 пътници за година-
та. Тези цифри, съпоставе-
ни с другите страни от на-
шия континент, показват, че
България дели с Албания
последно място в Европа
както по гъстота на жп ли-
нии на един квадратен ки-
лометър от територията, ко-
ято притежава, така и по
обема на реализираните пре-
вози. Тя е прашно, затънте-
но царство в задния двор на
Европа…

От дистанцията на вре-
мето лесно могат да се отп-
равят квалификации от раз-
лични ъгли на зрение, но
обективността изисква да се
приеме, че новите управля-
ващите след 1944 г. напип-
ват пулса на времето и бър-
зо намират верния подход.
Първите обекти, обявени за
национални строежи, са
транспортни: линията Пер-
ник-Волуяк, Проходът на Ре-
публиката през Хаинбоаз,
пътят Пещера - Доспат, ли-
ниите Ловеч - Троян и Са-
муил - Силистра, мостът на
дружбата Русе - Гюргево.
Под разветите бригадирски
знамена се събират десетки
хиляди млади хора от цяла-
та страна и от чужбина, раз-
лични по политически убеж-
дения, образование и рели-
гиозни чувства, запленени
от романтиката на своята
младост и от предизвикател-
ството на времето да започ-
нат нов живот за себе си и
за поколенията.

Железопътната линия
Перник - Волуяк - София,
дълга 58 км, е завършена
предсрочно в края на 1949
г. Тя поема огромния това-
ропоток от и за пернишката
агломерация - тогавашното
младо промишлено сърце на
България.

На 21 декември 1952 г.
е въведена в експлоата-
ция цялата предбал-
канска линия

София - Карлово - Карно-
бат - Бургас, третата основ-
на артерия в направление-
то Изток-Запад. Паметни ще
останат в летописа на тран-
спортното строителство пос-
тиженията на бригадата на

първия Герой на социалис-
тическия труд Тодор Стоич-
ков при пробивите на най-
дългите тунели Козница и
Гълъбец.

Новата линия установя-
ва пряка връзка с черномор-
ските пристанища и импул-
сира старите занаятчийски
селища в тези региони към
промишлено развитие и кул-
турен разцвет.

Железопътната линия
Левски - Ловеч - Троян е про-
дължение на връзката от р.
Дунав - Свищов - Левски
със замисъл в бъдеще да се
свърже чрез тунел под Ста-
ра планина с подбалканска-
та линия към Пловдив. През
1948 г. линията е обявена
за национален строителен
обект. В изграждането й взи-
мат участие над 12 000 мла-
дежи бригадири от страната
и от чужбина. За отбелязва-
не са два любопитни факта.
Първият е, че около 30 000
души - мъже и жени от то-
гавашната Троянска и Ло-
вешка околия, отдавна над-
хвърлили бригадирската въз-
раст, доброволно изработват
62 000 м земни работи. Из-
важдат камъни, ръчно под-
готвят 25 000 м баласт и
превозват със собствените
каруци 51 000 броя травер-
си. Вторият факт е, че зна-
мето на първенството в тру-
да неизменно се носи от
единствената бригада от
млади свещеници и семина-
ристи.

Изградената жп линия
Самуил - Силистра с обща
дължина 114 км създава най-
благоприятни условия за
развитието на този краен дял

от територията на страната.
Освен тези три железо-

пътни линии през този пе-
риод са построени и въведе-
ни в експлоатация още еди-
надесет по-малки линии и
участъци: Горна Оряховица
- Лясковец - Златица - Еле-
на, Червен Бряг - Златна
Панега, Видин - Кошава и
други с обща дължина 203
км. Те допълват изграждане-
то на цялостната железопът-
на инфраструктура, играят
конкретна регионална роля,
изпълняват важни социал-
ни, икономически и отбра-
нителни функции в най-теж-
ките и бедни райони.

Към края на 1985 г.
в страната са изградени
747 индустриални
жп клонове,

които обслужват най-големи-
те промишлени предприя-
тия, енергетиката, пристани-
щата, строителните комби-
нати и крупните складови ба-
зи. В тях се извършват над
60 % от товаро-разтоварни-
те операции в железниците.

Освен разширяването на
обхвата на железопътната
мрежа, ръководствата на ми-
нистерството и на Обедине-
нието Български държавни
железници (БДЖ) започват
да решават глобално важни
стратегически задачи по ин-
тензификацията на техноло-
гичните процеси, автомати-
зираното управление на вла-
ковото движение и механи-
зацията на товаро-разтовар-
ната дейност.

Главни направления за
реализацията на тази стра-

тегическа задача са ускоре-
ната електрификация и уд-
вояването на основните ма-
гистрали и на отделни учас-
тъци, изчерпали вече своя-
та пропускателна способност.
Започва се от абсолютната
нула, от нито един електри-
фициран коловоз. Километър
по километър живителният
ток заменя парната тяга за
да се стигне до венеца на
тези усилия: завършването
на големия електрифициран
пръстен София - Плевен -
Горна Оряховица - Русе -
Варна - Карнобат - Бургас -
Стара Загора - Пловдив -
София. Електрифицирани са
още трета линия от Зимни-
ца през Карлово до София,
седма Мездра - Враца - Лом
- Видин, пета София - Дуп-
ница и редица по-малки
участъци с обща дължина
2650 км.

Това позволява, от една
страна, над 83 на сто от
всички превози по БДЖ да
се извършват с електричес-
ка тяга, и от друга, въз ос-
нова на електрификацията,
да се започне с автоматиза-
цията, електронизацията, ме-
ханизацията на процесите и
с внедряването на съвремен-
ните компютърни техноло-
гии. Изгражда се първата
комплексна система - еталон
за автоматизирано управле-
ние на влаковото движение
(КСАУДВ) в 150-километро-
вия участък София - Плов-
див с участие на български
институти и организации,
както и на сродни специа-
листи от Москва и Ленинг-
рад и на световноизвестни-
те фирми АСЕА - Швеция,

"Саксби" - Франция, "Иск-
ра" - Словения, "Сименс" -
Германия, и други за техно-
логичното комплектуване и
оборудване.

С най-голям съзидателен
резултат през този период е

удвояването на близо
1000 км жп линии,

първоначално по главното
северно направление София
- Мездра - Плевен - Горна
Оряховица - Варна, дълго
500 км. Започва се активна
работа и по основното юж-
но направление за затваря-
не на този пръстен от Вар-
на през Синдел - Карнобат
- Бургас - Стара Загора -
Пловдив - София.

Производството на нови
транспортни средства обхва-
ща пътнически вагони раз-
лични класи, товарни - 4.6
и 8-осни, в това число цис-
терни, циментовози, хладил-
ни вагони, зърновози и раз-
лични видове контейнери,
съоръжения за автоматика,
релейни осигурителни инс-
талации и полуавтоматична
блокировка, струнобетонни и
импрегнирани траверси,
мостови и портални крано-
ве, хидравлични преси и
други изделия от твърде спе-
цифичната транспортна но-
менклатура.

Създават се реални усло-
вия да отзвучат последните
акорди от "реквиема" на ве-
терана - парния локомотив.
Той е изцяло изваден от ек-
сплоатация и отива на зас-
лужен отдих в музея. Него-

3
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вото място поемат съвремен-
ни и мощни електрически и
дизелови локомотиви.

Успоредно с целенасоче-
ната дейност, която се разг-
ръща, за да се превърне те-
риторията на страната в
транспортен мост между Ев-
ропа, Азия и Африка, се сла-
га началото и на развлека-
телно строителство. През
1962 г. с помощта на общи-
на Кърджали в парка на гра-
да е построена първата дет-
ска железница "Пионер".
През 1979 г. в подножието
на южната част на Младеж-
кия хълм в Пловдив е пус-
ната втората детска желез-
ница. Планове и разчети за
такива железници се подгот-
вят за София, Варна, В. Тър-
ново, Плевен и другаде. Те
имат голям възпитателен
ефект върху подрастващите,
много от децата обслужвали
първите железници, стават
след време железничари.

Как изглежда жп панора-
мата на България чрез крат-
ка цифрова равносметка в пе-
риода между Девети и Десе-
ти: разгънатата дължина на
жп линии от 4426 км дости-
га 7662 км; двойните линии
- от 0 км до 965 км; електри-
фицирани линии - от 0 км
до 2650 км; превозените то-
вари - от 6 100 000 тона до
88 300 000 тона, или 82 200
000 тона в повече; превозе-
ните пътници от 12 400 000
до 106 900 000 пътници, или
94 500 000 пътници в пове-
че; 4 дребни работилници
срещу 15 съвременни про-
мишлени предприятия и т. н.

В единната транспортна
система незаменима роля иг-
рае водният транспорт. Чрез
него се реализира значител-
на част от външнотърговс-
кия стокообмен. Неговите
функции са важни и за отб-
ранителната способност на
страната.

През 1892 г. във Варна е
организирано първото "Бъл-
гарско търговско параходно
дружество" с частно участие
и субсидиране от държава-
та. През 1942 г. морският
флот притежава 9 кораба с
обща товароносимост 30 178
тона. Той е изцяло потопен
през Втората световна вой-
на. На Девети септември
България е без нито един
морски кораб.

Държавното предприятие
"Българско речно плаване"
по р. Дунав се създава през
1935 г. с 4 кораба и малък
брой шлепове с товароноси-
мост 7300 тона. Пристани-
щата, са без необходимите
съоръжения, вълноломи, мо-
лове, кейове, кранове и
складови площи, корабните
места в морските пристани-
ща са 14 на брой, в речните
- 10, целият обем на обра-
ботените товари, главно с
ръчен докерски труд, е 737
470 тона.

От Освобождението до
1944 г. българското корабос-
троене произвежда 86 броя
плавателни съда за море и
река с обща товароподемност
15 500 тона. Максималната
товароподемност достига ед-
ва до 370 тона. Общата про-
дукция от кораборемонта за
1939 г. възлиза на 200 000
лева. Парадоксално е обсто-
ятелството, че България, ко-

ято от векове притежава не-
малка и много удобна морс-
ка брегова ивица, не влиза
в списъка на признатите за
морско корабоплаване стра-
ни. За морска държава тя е
призната едва през социа-
листическия период, когато
морският корабен тонаж над-
хвърля един милион тона то-
вароносимост.

Водният транспорт пре-
живява организационни
преустройства след 1945 г.,
когато се създава Българс-
кият морски флот. Бързо на-
растващият външнотъргов-
ски стокообмен изисква вод-
ният транспорт да се рекон-
струира и модернизира чрез
превръщането на пристани-
щата в съвременни големи
комплексни транспортни
предприятия за механизира-
на обработка на генерални,
пакетирани, насипни и на-

АССР. Край Бургас е създа-
дено голямо пристанище за
обработка на танкерите със
суров нефт и други петрол-
ни деривати. С нови прис-
танища се сдобиват Русе,
Свищов, Силистра, Лом и
Видин. Тези обстоятелства
позволяват през 1989 г. да
се обработят общо 23 725 000
тона товари, като степента
на механизираната обработ-
ка е над 92 %.

Отечественото корабо-
строене мери ръст с
развитите в това
направление страни.

Започва и производство-
то на кораби с максимална
товароподемност до сто хи-
ляди тона, какъвто е танке-
рът "Хан Аспарух". Продук-
цията се търси от много из-
вестни фирми от търговския

ски флот - 911 000 тона.
Тази производствена си-

туация решително помага
флотът да се попълни с но-
ви и с добри мореходни ка-
чества кораби. Заедно с но-
возакупените плавателни съ-
дове от други страни през
1989 г. България разполага
вече с 109 броя различни ти-
пове морски кораби с обща
товароподемност 1 821 737
тона, а речното корабопла-
ване - със 153 плавателни
съда с обща товароподемност
169 961 тона. Тук не се
включва драгажният флот.

Тази създадена от труда
на корабостроителите от
Варна, Бургас и Русе арма-
да от кораби, умело водена
от опитни капитани, плава
редовно по всички открити
за експлоатация морски ли-
нии и пристанища в света,
развява националния три-

на борда си по 108 броя го-
леми руски вагона. Ферибо-
тът превозва над 3 500 000
тона вносно-износни това-
ри годишно между България
и Съветският съюз. Значи-
телна работа е извършена
съвместно с Гърция и Си-
рия за изграждането от три-
те страни съвместно на нов
голям международен ферибот
"Волос-Латакия" за транс-
портиране на автокомпози-
циите на СО МАТ от Евро-
па до Близкия изток. За съ-
жаление, времето не стига
този високоефективен проект
и да бъде реализиран док-
рай.

Първата самоходна кола,
доставена в България, е
парният файтон - автомо-
бил, произведен през 1897
г. във френската автомобил-
на фабрика "Дьо Дион Бу-
тон". През 1905 г. се доста-
вят първите автомобили за
стопанска дейност от дирек-
цията на пощите и неголям
брой коли за нуждите на Ми-
нистерството на войната.

През 1944 г. в България
се движат 5896 броя авто-
мобила, в това число 802 ав-
тобуса, 3867 товарни, 1227
леки - от тях 643 броя за
таксиметрови услуги. Мно-
го важна роля за ускорява-
не на развитието в този от-
расъл имат приетият през
1947 г. Закон за автомобил-
ния транспорт, който реор-
ганизира дейността в съот-
ветствие с изискванията на
плановата икономика като
основен клон от единната
транспортна система и Пос-
тановление № 2 от 03.І.1948
г. на Министерския съвет,
което създава Държавното
автомобилно предприятие
(ДАП). Организиран е и ве-
домствен транспорт, който
обхваща вътрешнозаводски-
те, вътрешноскладовите, вът-
решностроителните, руднич-
ните и някои други прево-
зи.

В годините на възход се
изгражда мощна материал-
но, техническа автобаза, ко-
ято представлява съвкупност
от: огромен брой различни
по товароносимост и пред-
назначение видове и марки
автомобили, обслужващи
всички сфери на стопанска-
та дейност и населението,
различни съоръжения и ус-
тройства - гаражи, сервиз-
ни и ремонтни работилни-
ци във всеки автокомбинат
и всяко автостопанство и 12
съвременни заводи за основ-
ни ремонти на автомобил-
ната техника и производст-
вото на резервни части (Га-
ра Искър, Кърджали, Ляско-
вец и в още 9 града).

Построени са десетки то-
варо-разтоварни бази, депо-
зитни складове за товарни-
те автомобилни линии и за
намаляване на празния про-
бег. В страната са създаде-
ни като комплексни предп-
риятия 29 автокомбината с
подразделения в почти всич-
ки по-големи селища, сто-
тици гаражни площадки и
стоянки за домуване в бли-
зост до обектите и пътува-
щите хора. С всяка година
се увеличава значително ав-
тобусният парк и се свърз-
ват все повече селища с ре-
довни автолинии.

ливни товари.
Построяват се пристани-

ще Варна-Запад и ферибот-
ният комплекс Белослав. В
Девненската промишлена
зона са построени още две
специализирани пристани-
ща за разтоварването на
вносните въглища за ТЕЦ
Варна и на дървения мате-
риал, доставян от Коми

флот по света. Пазарната ре-
ализация на построения то-
наж за периода 1971-1985 г.
например се разпределя в
пълна товароподемност как-
то следва:

- износ за страните - член-
ки на СИВ - 1 516 000 тона;

- износ за западните
страни - 1 044 000 тона;

- за националния търгов-

багреник по морета и океа-
ни.

Кораборемонтната про-
дукция от 200 000 лв. нарас-
тва на 30 млн. лв. Когато се
прави равносметка, обеза-
телно трябва да се каже, че
в България е построен най-
големият до сега в света же-
лезопътен ферибот Варна-
Иличовск. Всеки кораб вози
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През 1966 г. дължината
на автобусните линии
достига 71 000 км меж-
ду 4740 населени места.
През 1989 г. автобусите
стават 24 500 броя - 15
000 за общо ползване и
9500 на различните
ведомства.

Относителният дял на
автотранспорта от общия
брой превозени пътници е
около 70 %. Почти на всяко
по-голямо предприятие се
осигурява отделно обслужва-
не с автобуси за превоз на
работниците в зависимост от
сменността на тяхната ра-
бота, отделни автобуси и ли-
нии за превоз на ученици в
слабо населените места, до
железопътните гари, за ту-
ризъм и екскурзии и т. н. В
края на 1989 г. общият брой
на автомобилите нараства до
2 237 484.

Обслужването на населе-
нието с пътнически превози
непрекъснато се подобрява
и чрез строителството на
стотици нови автогари във
всички по-големи населени
места. В много от селищата
се развива вътрешноградс-
кият автобусен, тролейбусен,
таксиметров и маршрутен
превоз, в столицата е изг-
радена част от метрополи-
тена.

Стопанското обединение
за международен автомоби-
лен транспорт (СО МАТ) е
предприятие за външни пре-
вози, създадено през 1960 г.
Какво представлява това
уникално в световен мащаб
обединение?

- над 4800 автокомпози-
ции, доставени от водещи ев-
ропейски автомобилни фир-
ми ("Мерцедес", "Волво",
"Ивеко", "Рено" - за автомо-
били и "Кесборер", "Фрюоф",
"Шмитц" - за полуремаркета),
отговарящи на последните
постижения на автомобилна-
та техника през тези години;

- 600 автокомпозиции,
плюс 800 души персонал, ра-
ботещи извън страната;

- 4 елитни речни и 4 мор-
ски кораба за извършване на
комбинирани Ro-Ro прево-
зи по р. Дунав и море;

- 6 експлоатационни
предприятия (Горубляне и Х.
Димитър - София, ЕП Русе,
ЕП Бургас, ЕП Пазарджик,
ЕП Видин) по марково спе-
циализирани;

- 3 промишлени предпри-
ятия за ремонт на възли и
агрегати, за регенерат на гу-
ми и производство на полу-
ремаркета и за производст-
во на поп нитове;

- зад граница е изграде-
на стройна производствено-
експлоатационна и управ-
ленска подсистема с 9 сме-
сени фирми, създадени са
десетки сервизи и бюра, 10
общежития с над 1000 лег-
ла, почивни станции, управ-
ленски и други звена;

- 17 транспортно-техно-
логични линии от различен
характер, в това число ком-
бинирани с участието на
чужди превозвачи.

Разходите по развитието
си, включително строителс-
тво и закупуване на основ-
ни средства (автомобили, ко-
раби, машини и съоръжения

и др.) СО МАТ обезпечава
самостоятелно със собстве-
ни левови и валутни средст-
ва. Съотношението 90 към
10 между активните и пасив-
ните фондове в полза на ак-
тивните е едно несрещано
явление в този вид транс-
порт.

Бурното развитие на СО
МАТ започва от началото
на седемдесетте години.
От 1971 г. до 1985 г.
тази организация предос-
тавя на държавата около
$ 1 млрд. и 200 млн.
валутен резултат

(валутна печалба). До края
на 1989 г. числата нараст-
ват на $ 1 млрд. и 400 млн.
Всичко това е постигнато са-
мо от около 10 000 служите-

втората въздушна линия Со-
фия - Варна. През септемв-
ри същата година въздушна
линия свързва София с Бу-
дапеща. Това е началото на
международните връзки на
гражданската авиация. През
октомври е извършен пър-
вият специален санитарен
рейс със самолет "Шорх".

След две години се отк-
риват още девет вътрешни
и международни въздушни
линии на Българска граж-
данска авиация (БГА). На 30
юни 1948 г. е отвлечен в Тур-
ция пътническият самолет
Ю-52 по линията София -
Бургас. Убити от терористи
- бивши царски авиатори, са
главният директор генерал
Борис Ганев, който е на бор-
да на самолета, и радиоте-
леграфистът Недялко Недял-
ков - първите жертви на

тност като туристически въз-
ли и въздушен пристан на
Европа, Азия и Африка. В
края на 80-те години всяко
от тях обслужва по над 15
000 -16 000 самолета годиш-
но. Малката аерогара Видин
обслужва средно по около 40
000 пътници годишно, тази
в Русе още през 1976 г. -
над 1 000 000. Някои от ле-
тищата като Пловдив, Тър-
говище, Горна Оряховица,
Русе и Силистра се специа-
лизират по искане на вън-
шната търговия и за обслуж-
ване на самолети с продук-
ция за износ на стоки от "Ро-
допа-импекс", "Булгарплод"
и "Винимпекс". От там се
извършват директни полети
до Абу Даби, Джеда, Дамаск,
Киев, Ленинград, Москва и
други градове. До всички те-
зи летища в страната има

специализирано авиозвено
се формира през 1952 г. с 6
самолета ПО-2 към ТАБСО.
Впоследствие дейността зна-
чително се разраства и се ор-
ганизират пет авиоотряди в
Русе, Плевен, София, Плов-
див и Горна Оряховица със
свои бази, звена и площад-
ки. Освен на територията на
страната, селскостопанската
авиация работи много актив-
но години наред в Иран, Су-
дан, Египет, Ангола, Мозам-
бик, Етиопия, СФРЮ и дру-
ги страни. Там тя успешно
се справя с конкуренцията,
печели търгове и дълго вре-
ме доминира.

Само в Суданската акция
през 1978 г. вземат участие 54
самолета. Годишно се обработ-
ват от 10 000 000 до 16 000
000 декара земя в чужбина.

През периода 1980-1989
г. ССА реализира печалба
от 1 500 000 до 6 000 000
лева годишно. В края на
1989 г. тя разполага общо с
230 летателни апарати - 180
самолети и 50 вертолети.

Като отделна структура в
системата на БГА, е създа-
дена и авиация със специ-
ално предназначение: за са-
нитарни акции, за геолого-
проучвателна работа, рибно
разузнаване, аерофотосни-
мане, строително-монтажна
дейност, превоз на туристи,
за други услуги и стопански
задачи.

"Пътнико, пътища
няма. Пътищата се
правят с ходене"

Векове се потвърждава та-
зи изстрадана сентенция и
за България. Географското й
разположение е определящо
тя да бъде естествен кръсто-
път на маршрутите, водещи
от Централна Европа за
Близкия Изток и Азия и от
Средиземноморието за Се-
верна Европа.

При Освобождението
България наследява едва
2570 км окаяни пътища. Път-
ното строителство започва
при управлението на Ал.
Стамболийски с приемане-
то на Закона за трудовата
повинност, но на Девети
септември в пътната мрежа
от 22 195 км едва 409 км са
покрити с трайни настилки,
предимно паважни. Само де-
вет километра от Варна до
Евксиноград са асфалтира-
ни. Около 1400 населени
места въобще не са свърза-
ни с редовни пътища. За да
се стигне до околийския цен-
тър, най-близката жп гара,
училище или лекар, се ходи
пешком много километри -
обикновено с багаж на гър-
ба или с болно дете в ръце.
Такава е картината в равно-
то Софийско поле, на един
хвърлей от столицата. Как-
во остава за Трънския край,
Родопите , Делиормана ,
Странджанския регион или
за другите планински селца
и махали.

Новата власт бързо из-
вършва съществени подоб-
рения в организацията на
проектирането, строителство-
то и поддържането на пъти-
щата. През 1948 г. се създа-
ва проектантският институт
"Пътпроект", през 1950 г. е
учредена специализираната
строителна организация

ли и работници. От друга
страна, българското стопан-
ство е осигурено със собст-
вен елитен, подвижен, бърз
и евтин транспорт за внос
и износ. България заема
първо място в международ-
ния автомобилен транспорт
на три континента. Нейни-
те близо 5000 транспортни
посланици са чакани с ува-
жение от хиляди товарода-
тели, спедитори и търговци
по света, които с увереност
им доверяват своята стока и
са сигурни, че тя ще прис-
тигне непокътната точно по
предназначение.

До 9.ІХ.1944 г. в Бълга-
рия няма граждански възду-
шен транспорт, пътнически
самолети, летища, кадри,
нито дори инженеро-авиаци-
онна служба. Действително-
то излитане започва от "ко-
та нула".

На 27 декември 1946 г.
Министерският съвет прие-
ма Постановление № 8, с ко-
ето към правителството се
създава Дирекция въздушни
съобщения (ДВС). На нея
се възлага да постави въз-
духоплаването в услуга на
народното стопанство за из-
пълнение на икономически,
социални, културни и други
специални задачи, като отк-
рие вътрешни и външни
въздушни линии.

Рожденият ден на БГА е
29.VІ.1947 г., когато се отк-
рива първата въздушна ли-
ния в България София - Бур-
гас. Един месец по-късно из-
лита първият самолет по

въздушен тероризъм на Бал-
каните.

БГА всяка следваща
година разширява
въздушните линии

и увеличава броя на прево-
зените пътници. Положител-
на роля за развитието на
гражданската авиация изиг-
рава смесеното транспортно
авиационно българо-съветс-
ко дружество (ТАБСО), съз-
дадено по силата на междуп-
равителствена спогодба в
края на 1948 г. През 1954 г.
с междуправителствен про-
токол съветската част от ак-
тивите на ТАБСО се преда-
ва безвъзмездно на Бълга-
рия.

Жизненоважни за авиа-
цията са летищата и аеро-
гарите. Първото летище в
София е близо до централ-
ната жп гара, на голяма по-
ляна, където сега се намира
ТЕЦ София. След време то
е преместено в Божурище.
Строителството на бетонна-
та писта на летище Враж-
дебна започва в края на
1943 г. и завършва през 1948
г. За периода от 1947 г. до
1983 г. се построяват общо
15 летища в почти всички
по-големи центрове. Приб-
лизително на всеки две го-
дини се въвежда в експлоа-
тация по едно летище и ае-
рогара, оборудвани със съ-
ответните комуникации. Ле-
тищните комплекси във
Варна и Бургас бързо при-
добиват международна извес-

редовни по график полети от
и за столицата, както и от-
делни самостоятелни линии
между тях като например Ви-
дин-Варна, Русе-Бургас и
други. През периода 1970-
1989 г. БГА оперира успеш-
но по 57 международни дес-
тинации в света. През 1958
г. се открива първото предс-
тавителство на БГА в чуж-
бина - във Виена. След то-
ва такива представителства
и бюра се създават в десет-
ки други страни. През ап-
рил 1964 г. се извършва най-
дългият междуконтинентален
полет на българската авиа-
ция. Самолетът Ил-18 със
знаците на България преко-
сява Европа, Африка, Атлан-
тическия океан и се призе-
мява в столицата на Перу
Лима. Прелетени са 16 123
км. Пак с Ил-18 са прелете-
ни 10 000 км и до Ню Йорк.
През 1978 г. се открива най-
дългата редовна българска
въздушна линия София -
Триполи - Лагос - Луанда-
7200 км със самолет Ту - 154.
Докато през 1950 г. са пре-
возени общо 22 100 пътни-
ци и 840 тона товари, то за
периода 1980-1989 г. средно
годишно са транспортирани
по 2 650 000 пътници и по
30 000 тона товари по вът-
решни и международни ли-
нии.

Освен транспортната
България създава и своя
мощна селскостопанска ави-
ация. Началото се поставя
през 1949 г., но първото

На стр. 12
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"Пътни строежи".
Началните години се ха-

рактеризират с частични ре-
конструкции на отделни пъ-
тища с особено важно сто-
панско и стратегическо зна-
чение: Русе - Велико Търно-
во - Килифарево, варианта
"Витиня", участъци от пътя
София - Карлово - Бургас.
След 1957 г. започва въвеж-
дането на леки асфалтови
покрития на голяма част от
трошено-каменните пътища,
но същевременно се разра-
ботва генерален перспекти-
вен план за развитие на път-
ната мрежа през 1963-1980
г. България се присъединя-
ва към международната кон-
венция за движение по пъ-
тищата. Въвеждат се в експ-
лоатация по различни нап-
равления дълги отсечки, из-
градени като двулентови с
увеличена пропускателна
способност: Калотина - Со-
фия - Пловдив - Поповица
- Харманли - Свиленград,
Поповица - Стара Загора -
Сливен - Бургас, Варна -
Бургас, Варна - Добрич,
Кюстендил - Гюешево, Асе-
новград - Смолян и редица
други.

С Разпореждане № 239 на
Министерския съвет се ут-
върждава изграждането на
автомагистрален пръстен в
страната по направления
София - Пловдив- Сливен -
Бургас - Варна и София -
Плевен - Бяла - Попово -
Нови Пазар - Варна, с об-
ща дължина 1000 км.

Този пръстен включва
три самостоятелни магис-
трали: "Тракия", "Хемус",
и "Черно море",

които стават приоритетни за
дейността на Министерство-
то на транспорта и на Глав-
но управление пътища.

Периодът 1972-1989 г. се
отличава с качествено израс-
тване на пътното дело. За-
почва проектирането на уни-
кални пътища и пътни съо-
ръжения, според изисквани-
ята на световната пътна на-
ука. Тук голяма роля изиг-
рава научно-техническото
сътрудничество със страни-
те членки на СИВ. Особено
внимание се обръща на дос-
тавката на високопроизводи-
телна пътностроителна тех-
ника. "Пътни строежи" и
"Транспортни войски" са
окомплектовани с мощни
хидравлични булдозери, и
универсални автогредери с
обща мощност няколко де-
сетки хиляди конски сили.
Парните валяци отстъпват
място на високоефективни
вибрационни уплътнителни
машини. В системата на
ГУП специалисти и работ-
ници изграждат и модерни-
зират кариерното стопанст-
во. Доставени са електричес-
ки и хидравлични багери,
нов тип трошачно-пресевни
инсталации, решен е въпро-
сът за добива на високока-
чествени инертни материа-
ли, основен компонент при
изграждането на всеки път.
Паралелно с това се реконс-
труират старите и изграждат
нови асфалтови бази, обо-
рудвани с напълно автома-
тични асфалтосмесители Д
- 645 - 2 и Д - 508.

В края на 1989 г.
пътната мрежа
достига 37 560 км.

От тях 32 597 км са пътища
с трайна настилка, преди
всичко с асфалтово покри-
тие. Дължината на въведе-
ните в експлоатация автома-
гистрали е 274 км. Построе-
ни са 3589 нови мостове и
виадукти, а 3468 дървени
мостове са заменени с ма-
сивни. Сред тези обекти са
най-големият и най-висок
(128 м) мост на Балканския
полуостров край р. Бебреш,
Ботевградско на магистрала
"Хемус", Аспаруховият мост
край Варна, под който ми-
нават морски кораби и мос-

тът на дружбата при Русе.
Няма да бъде цялостна

картината в този сложен от-
расъл, ако, макар и с някол-
ко щриха, не се отбележи,
че освен създаването на та-
зи огромна материална ба-
за, са решени кардиналните
социални и битови пробле-
ми на десетки хиляди желез-
ничари, моряци, летци, шо-
фьори, транспортни и път-
ни строители.

Транспортното ведомство
често е наричано държава в
държавата, заради крупните
стопански обединения под-
разделения, които доизграж-
дат инфраструктурата и
оформят технологически
единната транспорта систе-
ма:

- Главно управление
"Транспед" - за организация
и координация на превозна-
та, товарно-разтоварната и
спедиционната дейност на
превозвачите, товародатели-
те и товарополучателите;

- ДСП "Деспред" - за вът-
решна и международна спе-
диция по всички видове тран-
спорт, комбинирани превози
по суша, въздух и вода;

- ДСП "Булфрахт", което
успешно работи на между-
народната фрахтова борса
по фрахтоването и отдава-
нето на корабен тонаж;

- ДТП "Инфлот", което
извършва цялата агентна ра-
бота на български и чужди
кораби, посещаващи морс-
ки и дунавски пристанища;

- ВТО "Трансимпекс", ко-
ето обслужва външнотъргов-
ската дейност на министер-
ството като цяло, обезпеча-
ва бункероването и шипшан-
дерската дейност на кораби-
те, предоставя екипажи на
чужди корабособственици,

стопанисва всички "фрий-
шопове" в летищата и гра-
ничните входно-изходни
пунктове на страната;

- ИСО "Транскомплект" -
осигурява износа на инже-
нерингови услуги и реали-
зацията на специфични
транспортни технологични
операции и строителство зад
граница;

- СП "Ресторанти и спал-
ни вагони" с над 3 000 души
персонал и цехове за кухнен-
ска продукция, сладкарски
изделия и бордови закуски,
необходими за комплексно-
то обслужване на пътници-
те.

- Собствени разсадници
и оранжерии за цветя и де-
коративни растения, офор-

мят ландшафта около гари-
те и край железопътните ли-
нии и пътищата.

Посочените структури са
високоефективни предприя-
тия с изключителна компе-
тентност в своята област.
Държавата не влага никак-
ви средства. Те са на сто-
панска сметка и осигуряват
ежегодно значителни валут-
ни постъпления в бюджета.
Министерството като прин-
ципал ги подкрепя и гаран-
тира тяхната дейност, пора-
ди което клиентите, особено
чуждестранните, имат голя-
мо доверие и сигурност в
контактите с тях.

Транспортни войски -
близо десетхилядна
ведомствена армия

- са специално създадени,
обучени, с добра техническа
квалификация водени от ин-
женери-командири. Войски-
те играят решаваща роля в
железопътното и автомагис-
тралното строителство. На
тях се възлагат най-отговор-
ните и тежки участъци по уд-
вояването, електрификация-
та, мостовите и тунелни съ-
оръжения.

Началото на транспортна-
та наука е положено през 1949
г. с Научноизследователски
институт по транспорта, от
който се оформят осем подот-
раслови и два проектантски
самостоятелни института:

Институт за комплексни
транспортни проблеми, Ин-
ститут по експлоатацията на
железопътния транспорт,
Институт по воден транс-
порт във Варна, с филиал в
Русе, Институт по автомо-
билен транспорт, Институт
по гражданска авиация, Цен-

тър за транспортна кибер-
нетика и автоматизация с 5
филиала, Транспортно-меди-
цински институт с психо-те-
ритории, ИПП "Транспро-
ект" за проучване и проек-
тиране на транспортното
строителство, ИПП "Пътп-
роект" за проучване и про-
ектиране на пътното строи-
телство, и редица бази за
развойна и внедрителска
дейност.

Подготовката на кадри е
основна задача. Висшето во-
енно транспортно училище
"Т. Каблешков" обучава
специалисти за БДЖ, войс-
ките на транспорта, "Транс-
трой" и ведомствения жп
транспорт. Командният със-
тав за БМФ и БРП се готви

във Висшето военноморско
училище "Н. Вапцаров". Кад-
рите за БГА се обучават във
Висшето военновъздушно
училище "Г. Бенковски", в
СССР и в специални шко-
ли. Създават се много сред-
ни училища по автомобилен
транспорт и механизация на
пътното строителство.

По искане на Министер-
ството на транспорта, във
Висшия машинно-електро-
технически институт, Вис-
шия икономически институт,
Висшия институт за архи-
тектура и строителство и дру-
ги университети са разкри-
ти транспортни специалнос-
ти. Изпращат се големи гру-
пи младежи да учат в СССР,
ГДР, ЧССР и другаде. Прак-
тика е да се издържат голям
брой стипендианти и да се
изисква следдипломна ква-
лификация.

В отрасъл  "Транспорт"
през 1980 г. работят
7600 специалисти с
висше образование,

8500 с полувисше, и над 35
000 души със средно специ-
ално.

Ако за периода 1971-1980
г. в материалното производ-
ство са вложени 52,485 млрд.
лв., то в транспорта те са
5,622 млрд. - над 10 %. През
1980 г. 8,1 % от национал-
ния доход се формира в сфе-
рата на транспорта и съоб-
щенията. За последните 10
години до 1989 г. транспор-
тът осигурява от 390 до 430
млн. валутни лева приходи
средно годишно. Като се има
предвид, че тогава 1 долар
се равнява на около 0,80 ва-
лутни лева, става ясно, че
около половин милиард до-

лари се внасят годишно са-
мо от международната пре-
возна дейност като приходи
в държавата. В системата на
транспорта е изграден огро-
мен ведомствен жилищен
фонд, общежития и столове,
голяма почивна база. За пе-
риода 1975-1989 г. са пост-
роени над 8000 ведомствени
апартамента. Транспортни-
ците отмарят в чудесни по-
чивни домове във Варна,
Приморско, Китен, Родопи-
те, Стара планина, Паничи-
ще, Студенец, Вонеща вода
(със закрит плувен басейн,
боулинг и фитнес-център), в
санаториуми и профилакто-
риуми край Бургас, Хисаря
и Кюстендил. За децата -
ученици на работниците и
служителите от отдалечени-
те кантони, гари и ремонт-
ни бази са организирани ве-
домствени пансионати с
пълна издръжка.

В София, Варна, Плов-
див, Бургас, Русе, Г. Оряхо-
вица и други градове се съз-
дават големи транспортни
многопрофилни болници
със стотици легла и специа-
лизирани поликлиники. Ле-
чението е напълно безплат-
но и висококвалифицирано,
фирмено. Във всеки по-го-
лям транспортен възел са
изградени културни домове
с богата художествена дей-
ност. На всички работници
и служители от експлоатаци-
ята напълно безплатно се
полага специфично за все-
ки вид транспорт униформе-
но облекло, - от обувките до
фуражките. Всеки работник
и служител може да получи
от службата си безлихвен
дългосрочен кредит при за-
купуване на ведомствено жи-
лище, който погасява от ра-
ботната си заплата на мал-
ки вноски. По този благоп-
риятен начин хиляди тран-
спортни работници осигуря-
ват семействата си и децата
си с лични жилища.

България се присъединя-
ва към почти всички между-
народни конвенции, спогод-
би и транспортни съглаше-
ния в ИМО (Международ-
ната морска организация),
ИМАРСАТ (Международни
морски комуникации), ФЕ-
РИБОТНИЯ МОРСКИ
ПУЛ, ИНТЕРЛИХТЕР, ДУ-
НАЙТРАНС, UIC (Между-
народен железничарски съ-
юз), в които членуват над
100 страни; България е не
само член, но и президент
на организацията ОСЖД
(Организация за сътрудни-
чество между железопътни-
те организации).

Българското участие е
респектиращо и в още ре-
дица отговорни междуна-
родни организации и инс-
титути в областта на въз-
душния ,  автомобилния
транспорт и пътищата. Ре-
довното заседание на Гене-
ралната асамблея UIC през
1988 г. в Хамбург избира
за президент на организа-
цията ръководителят на
Българските държавни же-
лезници - Стоил Фердов.

Историята казва тежка-
та си дума не от полити-
чески трибуни. Нужна й е
дистанция във времето, и
за нейното очертаване све-
денията, които тук са при-
ведени, ще бъдат необхо-
дими.
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По инициатива на СЪЮ-
ЗА НА ВОЕННОИНВАЛИ-
ДНИТЕ КООПЕРАЦИИ В
БЪЛГАРИЯ с председател     г-
н Борис Николов,  Национал-
на инициатива "Една детска
сълза - една молитва" с чле-
нове над 50 военно-патрио-
тични организации в страна-
та, БЪЛГАРСКИ ЛОВНО-
РИБАРСКИ СЪЮЗ с пред-
седател  г-н  Асен Пиперков,
Община Трявна, Кметство
Плачковци, Сдружение "Воен-
на академия "Г. С. Раковски"
и СВИКБ", краеведът Тихо-
мир Славов, о. р. полк. Ва-
лентин Николов, арх. Миха-
ил Михаилов, ген.- майор д-
р Груди Ангелов, г-жа  Сил-
вия  Кръстева, г-н Костадин
Малчев,  г-н Петър Беевски
и проф. д-р Пламен Павлов
са стартирани действия по ре-
ализиране  на Военно исто-
рически парк "Кръстец". В из-
пълнение на проекта Общин-
ския съвет на община Тряв-
на с Решение №99 от
10.07.2019 г. взе решение за
изграждането на Военноисто-
рически парк "Кръстец". Ми-
нистерството на отбраната ще
бъде патрон на проекта. В мо-
мента се чака разрешение от
аграрното и екологичното ми-
нистерство.

Идеята е паркът да бъде
разположен в подножието на
връх Кръстец. Той се нами-
ра в Тревненския дял на Ста-
ра планина. Върхът е висок
1007 м. Известен е с това, че
именно тук спира процесия-
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Общественици и военно-патриотични организации работят за изграждане на
Военноисторически парк под връх Кръстец в Тревненския балкан

та с мощите на св. Иван Рил-
ски, когато през 1195 г. са
пренесени от Средец към Тър-
ново. Шествието е водено от
архиепископ Василий, глава-
та на българската църква по
време на Асеневци. Лично
цар Асен с велможите си ид-
ва тук, за да посрещне ре-
ликвите. Престояват 7 дни,
изчаквайки да се довърши
градежа на църквата на све-
теца на Трапезица. В чест на
събитието в периода 1999-
2002 г. е изграден параклис
във самата скала, в основа-
та на която е вградена час-
тица от мощите на св. Иван
Рилски. От  следващата ис-
торическа справка, предоста-
вена от Военната академия
"Г. С. Раковски", виждаме и
стратегическото положение
на връх Кръстец:

След неуспеха в сражени-
ето при Стара Загора на
19 юли 1877 г. руските
части и подразделенията
на Българското опълчение
се изтеглят на север от
Балкана.

Взето е решение да се
премине към отбрана на ста-
ропланинските проходи, ко-
ято да ги превърне в непре-
одолима преграда срещу усил-
ващите се турски сили южно
от Балкана. Особено внима-
ние се обръща на Шипченс-
кия проход, който предоста-
вя най-удобната връзка между
северната и южната част на
България. С заемането му
руската армия си осигурява
безопасно маневриране на
войските на север и широки
логистични възможности с
оглед на преминаване южно
от Балкана. Същевременно
се предотвратяват опити на
османските войски да се при-
текат на помощ на обсаде-
ния плевенски гарнизон.

С заемането и отбраната
на Шипченския проход е на-
товарен създаденият на 3 юли
1877 г. в Габрово специален
отряд в състав от три бата-
льона, пет конни сотни и де-
сет оръдия под командване-
то на генерал-майор Валери-
ан Дерожински - командир
на 2-ра бригада от руската
9-а пехотна дивизия. На то-
ва формирование е възложе-
на и задачата да обезопася-

ва Тревненския проход, през
който Шипченската позиция
може да бъде обходена и об-
хваната по странични пъти-
ща и пътеки. Неговата отб-
рана е поверена на българс-
ката Шеста опълченска дру-
жина и на самостоятелната
Уралска казашка сотня - ед-
но от най-елитните подраз-
деления на руската импера-
торска армия.

На 20 юли те се настаня-
ват в село Беброво и влизат
в подчинение на Тринадесети
драгунски полк, командван от
полковник Александър Лер-
монтов. Ускорено се изграж-
да отбранителна позиция,
прикриваща направлението
Сливен - Стара река - Елена.
Възложена им е и допълни-
телна задача - при настъпле-
ние на силен противник от

страна на Осман пазар
(Омуртаг) към Търново те
трябва да се оттеглят от Беб-
рово към Златарица, за да
прикриват десния фланг на
руските войски. До края на
юли формированието встъп-
ва в спорадични сблъсъци с
отряди от башибозук, които
се опитват да навлязат в Твър-
дишкия проход и им нанася
значителни загуби.

В началото на август
Шеста опълченска дружина и
2-ра сотня на 23-ти казашки
полк се предислоцира изця-
ло в района на Тревненския
проход и заемат отбранител-
на позиция на рида Кръстец.
Впоследствие позицията е со-
лидно укрепена в инженерно
отношение от руския Пети
сапьорен батальон. Към края
на август 1877 г. отбраната
е усилена и с подразделения
от Четиридесет и първи пе-
хотен Селенгински полк.

На 28 август 1877 г. про-
тивникът атакува с превъз-
хождащи сили левия фланг
на руските части, разположе-
ни на Шипченския превал.
Завързва се продължителна
престрелка, в чийто крити-
чен момент от Кръстец ко-
мандирът на Шеста опълчен-
ска дружина майор Николай
Беляев изпраща в помощ Тре-
та рота под командването на
щабскапитан Иван Шостак.

Той атакува турския отряд
в тил и го принуждава
да отстъпи в безредно
бягство.

В началото на януари
1878 г. защитниците на по-
зицията при Кръстец заедно
с руските части от Трявна
преминават през Тревненския
проход, за да участват в ата-
ката на турския укрепен ла-
гер при Шейново, където е
съсредоточена многочислена
османска групировка под ко-
мандването на Вейсел паша.
Нейното обкръжаване и уни-
щожаване открива пътя към
Одрин и Цариград.

Така в продължение на
около половин година бъл-
гарските опълченци и руски-
те войни с ограничени сили
и при тежки теренни условия
изпълняват успешно важна
стратегическа задача в реши-
телен момент от хода на Ос-
вободителната война", се каз-
ва в историческата справка.

Целта  на проекта
за изграждане на
Военноисторическия
парк "Кръстец" е

отдаване почит на  руските
войни и български опълчен-
ци, воювали за освобождени-
ето на България през Руско-
турската война 1877-1878 г.,
изграждане на паметник и
възстановяване на стражевия
лагер за охрана на Тревненс-
кия проход на вр. Кръстец от
2-ра сотня на  23-ти Донски

казашки полк и 6-а и 9-а
опълченска дружина, създава-
не на туристически маршрут
за развитие на туризма в об-
щина Трявна и гр. Плачков-
ци и не на последно място
повишаване на патриотично-
то възпитание за съхранява-
не, запознаване и  популя-
ризиране  сред  младите  хо-
ра, традиционните български
духовни  и културни ценнос-
ти и славната ни история.

Инициативния комитет с
главни координатори Борис
Николов и Тихомир Славов
има амбицията да разгърне
кампания за събиране на
средства за изграждане райо-
на на лагера на паметник,
указателни табла, места за по-
чивка и беседи и пътека и път.

Позициониране на Воен-
ноисторическия парк:

По проект на арх. Миха-
ил Михаилов е направен
проектът на бъдещия памет-
ник, който ще е  разположен
в началото на парка в райо-
на на вр. Кръстец,  там къ-
дето е имало лагер за охра-
на на Тревненските проходи.

На паметника ще има
плоча, на която да има над-
пис:

"НА РУСКИТЕ ВОИНИ
И БЪЛГАРСКИ ОПЪЛЧЕН-
ЦИ, ВОЮВАЛИ ЗА ОСВО-
БОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГА-
РИЯ  ПРЕЗ  РУСКО-ТУРС-
КАТА ВОЙНА 1877-1878 Г.
С ПРЕКЛОНЕНИЕ ОТ
БЪЛГАРСКИЯ НАРОД  И
ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА
ТРЯВНА"

"НА ТОВА МЯСТО ОТ 26
юли 1877 г.  ДО 3 януари
1878 г. ВОИНИТЕ ОТ 2-ра
СОТНЯ НА 23-ти ДОНСКИ
КАЗАШКИ ПОЛК И 6-ТА и
9-ТА  ОПЪЛЧЕНСКА ДРУ-
ЖИНА НОСЕХА СТРАЖЕ-
ВА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА
НА ТРЕВНЕНСКИТЕ ПРО-
ХОДИ"

Паметникът ще бъде с ви-
сочина 4 метра от камък, а в
основата ще има надпис с
златни букви. Ще се фикси-
рат окопите и землянките на
палатките на лагеруващите в
района на вр. Кръстец, така
както са изградени, без да се
променя съществуващата
природа.

Отпред ще има площад-
ка, покрита с дребен натро-
шен камък на мястото на съ-
ществуващ временен склад за
добив на дървен материал.
Отзад  в страни ще има ука-
зателно табло, където подроб-
но ще се опише какво е има-
ло и какви бойни действия
са станали. Такива още две
табла ще има в град Плач-
ковци до кметството и до
сградата на община Трявна,
като на тях ще има и схема
как ще се стигне дотам. До
всеки фиксиран окоп и зем-
лянка ще има указателна та-
бела с рисунка на инженер-
ното съоръжение  от време-
то на Руско-турската война
1877-1878 г.

Отстрани ще се изгради
покрита беседка и маси с пей-
ки за почивки и провеждане
на беседи.  Отпред и отстра-
ни на съществуващия път ще
се изгради площ за парки-
ране на съществуваща пло-
щадка. Ще се възстановят
подходите до местността, ко-
ито съществуват. Ще се изг-
радят отводнителни съоръже-
ния на местата. Ще се офор-
ми паркинг за автобуси на
мястото на бившия рудничен
табан, а за леки автомобили
пред площадката на памет-
ника, без да се нарушава
околната природа.

Паркът ще бъде разполо-
жен към върха около същес-
твуваща еко пътека за парак-
лис на св. Иван Рилски на
връх Кръстец. Ще бъдат мар-
кирани и възстановени око-
пи и землянки, които до ден
днешен са видимо запазени
и отбелязани с описателни
табели. Ще се възстанови
горският пън до подножието
на връх Кръстец за улесня-
ването на достъпа до парка.

За организиране на изг-
раждането е изработен под-
робен проект с количествени
стойности за видовете дей-
ности.

Инициативният комитет
призовава всички, които же-
лаят да помогнат, да се об-
ръщат към СЪЮЗА НА
ВОЕННОИНВАЛИДНИТЕ
КООПЕРАЦИИ В БЪЛГА-
РИЯ в лицето на председате-
ля Борис Николов и секре-
таря  Даниела Тронкова.
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Никола Йонков Вапцаров е роден под
най-високия връх на Пирин в Банско през
1909 година. Баща му Йонко Вапцаров
на младини, през 1903 и 1912 г., заедно
с поета Пейо Яворов, участва в борбата
за свобода на още поробения по това
време македонски край. Майката Елена,
културна и образована жена, възпитава
децата си в любов към труда, знанието и
родината. От нея бъдещият поет е нас-
ледил интереса към литературата.

Ученическите години на Никола Вап-
царов протичат в трагичните бедни дни
след Първата световна война. От 1924г.
до 1926г. учи в Разложката гимназия. Ув-
лечението му по литературата вече е се-
риозно и в ученическия вестник "Борба"
излиза първото му напечатано стихот-
ворение "Към светли идеали". Мечтае да
завърши пълния курс на гимназията и
да следва литература, но по настояване
на властния си баща през есента на 1926
г. постъпва в Морското машинно учили-
ще във Варна, което завършва през 1932г.
От суровия казармен режим там търси
спасение в любимите книги. Участва в
рецитали и театрални постановки, започ-
ва да пише системно стихотворения и да
ги печата в тогавашните младежки изда-
ния. Морското училище събужда у въз-
торжения поклонник на Пирин планина
и друга страст - към морето и машини-
те.

След завършване на училището Вап-
царов работи като огняр и по-късно като
машинен техник във фабриката "Българ-
ска горска индустрия" в с. Кочериново.
Участва в театрална трупа и се бори за
интересите на работниците. През 1934
година сключва брак с Бойка Вапцарова
и след като е уволнен от фабриката, се
премества със семейството си в София
през 1936 година.

През юли умира седеммесечният му
син Йонко. В годините 1938-1939 са на-
писани някои от най-хубавите му твор-
би. През януари 1940 г. успява да издаде
единствената си стихосбирка "Моторни
песни".

Веднага след 22 юни 1941 г. - нападе-
нието на фашистка Германия - БКП мо-
билизира силите си за въоръжена борба.
Вапцаров приема да участва в нелегал-
на дейност като помощник на Цвятко
Радойнов във Военната комисия на ЦК
на БКП.

На 4 март 1942 г. домът му в София
е обискиран и поетът е арестуван. Срещу
него е повдигнато обвинение по чл. 3 и
чл. 16 от ЗЗД. На 23 юли същата година
в тунела - стрелбище на Школата за за-
пасни офицери в София заедно с други
комунисти Никола Вапцаров посреща кур-
шумите на палачите. През 1952 г. поетът
получава посмъртно Световната награ-
да за мир.

Îòáåëÿçâàìå 77 ãîäèíè îò
ãèáåëòà íà Íèêîëà Âàïöàðîâ
Поетът посмъртно получава Световната награда за мир

се гледаме строго
и боря се с него,
доколкото мога.
С живота сме в разпра,
но ти не разбирай,
че мразя живота.
Напротив, напротив! -
Дори да умирам,
живота със грубите
лапи челични
аз пак ще обичам!
Аз пак ще обичам!
Да кажем, сега ми окачат
въжето
и питат:
"Как, искаш ли час да живееш?"
Веднага ще кресна:
"Свалете!
Свалете!
По-скоро свалете
въжето, злодеи!"
За него - Живота -
направил бих всичко. -
Летял бих
със пробна машина в небето,
бих влезнал във взривна
ракета, самичък,
бих търсил
в простора
далечна
планета.
Но все пак ще чувствам
приятния гъдел,
да гледам как
горе
небето синее.
Все пак ще чувствам
приятния гъдел,
че още живея,
че още ще бъда.
Но ето, да кажем,
вий вземете, колко? -
пшеничено зърно
от моята вера,
бих ревнал тогава,
бих ревнал от болка
като ранена
в сърцето пантера.
Какво ще остане
от мене тогава? -
Миг след грабежа
ще бъда разнищен.
И още по-ясно,
и още по-право -
миг след грабежа
ще бъда аз нищо.
Може би искате
да я сразите
моята вяра
във дните честити,
моята вяра,
че утре ще бъде
живота по-хубав,
живота по-мъдър?
А как ще щурмувате, моля?
С куршуми?
Не! Неуместно!
Ресто! - Не струва! -
Тя е бронирана
здраво в гърдите
и бронебойни патрони
за нея
няма открити!
Няма открити!

ÇÀÂÎÄ

Завод. Над него облаци от дим.
Народът прост,
животът - тежък, скучен. -

Живот без маска и без грим -
озъбено, свирепо куче.
И трябва да се бориш неуморно,
и трябва да си страшно упорит,
за да изтръгнеш от зъбите
на туй настръхнало,
                вбесено псе
парченце хлеб.
Във залите плющят каиши,
трансмисии скриптят
от всеки кът.
И става толкоз душно,
че да дишаш
не би могъл спокойно,
с пълна гръд.
А недалече пролетния вятър
люлее ниви, слънцето блести...
Дърветата опират
              във небето,
а сенките -
в заводските стени.
Но как е чуждо
             и ненужно тука,
съвсем забравено
               това поле!
Една ръка изхвърли на боклука
идилиите с синьото небе.
Защото миг на некаква заблуда,
защото миг с размекнато сърце,
би значело напразно да загубиш
работните си
           жилави
                ръце.
И този шум
         и трясък на машини
ще трябва непременно да крещиш,
да могат думите
              разбрано да преминат
пространството, което те дели.
И аз крещях години -
цяла вечност...
Долавях, че и другите крещят -
машините,
       завода
            и човека
от най-затуления
               тъмен кът.
И този крясък стана сплав,
                        с която
бронирахме живота си така,
че сложиш ли му
прът във колелата -
ще счупиш своята ръка...
И ти, завод, се мъчиш
пак отгоре
да трупаш дим и сажди
пласт след пласт.
Напразно! Ти ни учи да се борим -
ще снемем ние
слънцето при нас.
Завод, притиснал с мъка
                      толкоз хора
с осаждени от черен труд
                       лица,
едно сърце във тебе неуморно
пулсира с хиляди сърца.

ÏÐÎÙÀËÍÎ

На жена ми

Понякога ще идвам във съня ти
като нечакан и неискан гостенин.
Не ме оставяй ти отвън на пътя -
вратите не залоствай.

Ще влезна тихо. Кротко ще приседна,
ще вперя поглед в мрака да те видя.
Когато се наситя да те гледам -
ще те целуна и ще си отида.

ÂßÐÀ

Ето - аз дишам,
работя,
живея
и стихове пиша
(тъй както умея).
С живота под вежди
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Десет тайни за любовта
Първа тайна: Силата на мисълта
- Любовта започва с мисъл
- Ние сме това, което мислим. Мислите, из-

пълнени с любов създават изпълнен с любов жи-
вот и отношения изпълнени с любов.

Втора тайна: Силата на уважението
- За да обичате когото и да е, първо се науче-

те да го уважавате
- Преди всичко уважавайте себе си
Трета Тайна: Силата на даряването
- Ако искате да получите любов, просто трябва

да подарите любов! Колкото повече любов даря-
вате, толкова повече ще получите.

- Да обичаш - означава да дариш част от себе
си без уговорки и без да очакваш нещо насреща.
Практикувайте доброта просто така, без очаква-
ния.

- Тайната формула на любовта се състои в
това винаги да обръщаш внимание не на това как-
во можеш да вземеш, а на това какво можеш да
дадеш.

11 типа хора, които ще живеят в самота
Според скорошно проучване

на "Галъп интернешънъл" близо
60% от човечеството се състои
от самотници. На какво се дължи
това и кои са типовете хора, ко-
ито най-малко се харесват?

1. Маминото синче
Представете си да излизате с

мъж, на когото майкa му е избра-
ла ризата, праща му всяка сед-
мица храна, пере го, идва да му
чисти и да му подрежда гардеро-
ба и държи да му се обади всеки
път когато се прибере. Вярно е,
че майчината любов е най-хуба-
вото нещо на света, но съгласете
се, че не е никак романтично мъж
на 35 да живее още с родителите
си или да звъни на майка си, за
да я пита в кой ресторант да за-
веде приятелката си например.
Още повече ако е пред нея.

2. Запалянкото
"Не мога да дойде у вас сега,

ще ходя на мач!" - чуете ли тези
думи, значи си имате работа със
заклет запалянко, който винаги ще
поставя хобито си и интересите
си пред вас. По-добре не възла-
гайте големи очаквания на тази
връзка и я прекратете възможно
най-скоро. Този човек ще дава ви-
наги приоритет на заниманията с
приятели, които най-вероятно съ-
що нямат семейства, и ще ви ос-
тавя често сама.

3. Скулпторът
Този човек разполага мисле-

Ново изследване уста-
нови, че магнезият като
добавка към храната може
да подобри паметта и
способността за научаване.

Учените са изследвали
въздействието на магнезия
върху плъхове, на които е
бил даван Л-треонат.

Резултатите показали,
че добавката е подобрила
множество форми на
паметта на ученето в
сравнение с контролната
група плъхове.

Според статистиката
само една трета от
хората получават необхо-
димото количество маг-
незий с диетата си.

Магнезият се намира в
по-големи количества при:
” Тъмните листни

зеленчуци
” Рибата
” Бобовите растения
” Зърнените растения,

като ориз

Магнезият помага на
ученето и паметта

От обекти;

- Ако обичате някого, пуснете го на свобода.
Ако се върне при вас, значи е ваш, ако ли не - той
никога не е бил ваш.

- Дори и в най-силните любовни отношения е
необходимо собствено лично пространство.

- Ако искаш да се научиш да обичаш, първо
трябва да се научиш да прощаваш и да се осво-
бождаваш от стари обиди, печал, страх, преду-
беждения и уговорки.

Седма тайна: Силата на общуването
- Когато се научим да общуваме открито и чес-

тно, животът се променя.
- Да обичаш някого, означава да общуваш с

него.
- Дайте на хората да разберат, че ги обичате и

цените.
- Никога не се страхувайте да кажете трите

вълшебни думички: "Аз те обичам".
- Не пропускайте никога възможността да пох-

валите някого.
- Винаги се  разделяйте с любов с този, когото

обичате - може да го виждате за последен път.
Осма тайна: Силата на предаността
- За да е една любов истинска, е необходимо

да сме й предани и тази преданост се отразява в
мислите и действията

- Преданост и вярност - това е истинската про-
верка за любовта

- За да имате любовни отношения, е необхо-
димо да сте предани на тези отношения.

- Предаността отличава силните от крехките
отношения.

Девета тайна: Сила на проявяване на чув-
ствата

- Чувствата поддържат огъня на любовта и не й
дават да угасне. Силните чувства на любовта се
характеризират с дълбока преданост, ентусиазъм,
интерес и радостно вълнение.

- Чувствата може да се разгарят, пресъздавай-
ки минали ситуации, когато те се били по-силни.

- Спонтанността и изненадите пораждат съот-
ветните чувства.

Десета тайна: Силата на доверието
- Доверието е жизненоважно за любовта. Без

него единият става подозрителен, тревожен и изпъл-
нен с опасения, а другият се чувства в емоционален
капан, струва му се, че не може да диша свободно.

- Не е възможно да обичаш някого в действи-
телност, ако не му се доверяваш напълно.

- Един от начините да решиш дали някой ти
подхожда е да се попиташ: "Доверявам ли му се
напълно и бе никакви уговорки?"

но с бяло платно, на което иска
да нарисува идеалния партньор.
Това означава, че вие ще бъдете
само суровият щрих. Пригответе
се да поискат от вас коренна про-
мяна - от външния вид до нави-
ците и поведението. Нищо чудно
да ви накарат да си смените и
образованието и/или професия-
та. Няма как да просъществува
връзка с подобен тип човек, кой-
то не умее да възприема другия
като реалност, а като някакъв про-
ект на мечтите си, който се нуж-
дае от основен ремонт.

4. Шегобиецът
Този тип човек с радост ще

ви разкаже всички вицове, които
знае; забавни случки, на които е
бил свидетел или за които е чул,
но няма да е склонен да живее в
реалността тук и сега. Трудно ще
намерите общ език с подобен чо-
век. Той не умее да поема отго-
ворност, няма реална представа
за нещата, неспособен е да гово-
ри за проблемите, още по-малко
да търси решението им. А живо-
тът не е безкраен анекдот.

5. Непреживелият бившата
"Скъсахме с гаджето, реших-

ме да си дадем малко почивка!",
чувате вие, докато мъжът, с кого-
то сте били на среща, ви отваря
вратата към дома си и вие виж-
дате дамски пантофи до вратата,
дамско палто на закачалката и т.н.
Нищо чудно, че цяла вечер е го-

ворил за "бившата" си. Тук неща-
та или не са приключили, или си
имате работа с човек, който е
вманиачен по миналото, неспо-
собен да преодолява трудностите
и да продължава напред.

6. Прахосникът
Прахосникът ще ви покани на

най-скъпия ресторант, ще поръча
най-скъпото ястие в менюто и най-
отлежалото вино. Накрая обаче
ще ви предложи да си разделите
сметката или ще ви поиска наза-
ем 50 лв. Жената прахосница от
своя страна най-вероятно живее
в заеми, склонна е да похарчи
всичките си пари за последния
модел телефон или скъпо кожено
палто. Връзката с такива хора е
обречена, защото те не са спо-
собни да поемат отговорност, не-
разумни са и емоционални нез-
рели.

7. Скандалджията
Изстинала вечеря, мляко с из-

текъл срок на годност, петно на

килима - ако това е повод за ог-
ромен скандал, то имате си рабо-
та с невротик скандалджия. Пред-
ставете си какво би се случило
при по-сериозни провинения.

8. Пристрастеният към теле-
фона си

Разказвате за най-драматич-
ния момент от живота си, когато
сте загубили кучето си, и забе-
лязвате как човекът срещу вас
тайничко надзърта в телефона си.
Тук трябва да ви светне не чер-
вена лампа, а гигантски светофар.
Този човек има проблем - прист-
растен е към телефона си и той
винаги ще бъде на първо място,
което означава, че няма да е спо-
собен на истинско привързване,
на открити отношения и чувства.

9. Скъперникът
Колкото е вредно разточител-

ството и прахосничеството, тол-
кова е вредно и скъперничество-
то. Ако видите човек с най-стар
модел телефон и ви каже, че си

работи чудесно (въпреки че мо-
же да си позволи по-нов), кърпе-
ни чорапи, протрита чантичка, за-
хабени дънки, то да знаете, че си
имате работа с ненадминат скрън-
дза. Скъперничеството е порок,
който не е за подценяване. Връз-
ката с такъв човек няма как да
просъществува, освен ако и вие
самият не сте такъв.

10. Отчаяният
Този тип човек си е поставил

една-единствена цел - да се за-
доми колкото се може по-скоро.
Ако на първата среща ви попитат
колко деца искате да имате, зна-
чи нещо не е наред.

11. Активистът
Хората, които са отдадени

страстно на някаква идея или ка-
уза, могат да бъдат сериозен
проблем. Ако имат специфични
хранителни навици (например са
вегетарианци или вегани и не то-
лерират чуждите вкусове), ако са
страстни защитници на животни-
те (а вие носите кожено палто),
ако са пламенни застъпници за
чистотата на природата (а вие не
изхвърлите боклука си разделно),
ако са фенове на някой конкре-
тен отбор, ако поддържат опре-
делена партия и т.н. Това са ос-
нови на светогледа и не се възп-
риемат като дребни разминава-
ния в характерите. Такава връзка
няма как да просъществува.

” Киселото мляко
” Бананите
” Смокините
"Магнезият е ключов за

правилното функционира-
не на много тъкани в
тялото, включително
мозъка, и по време на
предишно изследване ние
демонстрирахме как
магнезият е стимулирал
гъвкавостта на синапсите
в култивирани мозъчни
клетки", обяснява Проф
Лиу, водещият учен на
изследването.

Екипът на проф. Лиу е
разработил и ново съеди-
нение на магнезия, което
да помогне за увеличава-
нето на нивата му в
мозъка.

По-високите нива на
магнезий също изиграли
много положителна роля
при подобряването на
дългосрочната и краткос-
рочната памет.

Четвърта тайна: Силата на приятелството
- За да намериш истинската любов, трябва ка-

то начало да намериш истински приятел.
- Любовта не означава да се гледате един друг,

а заедно да гледате в една посока.
Пета тайна:Силата на докосването
- Докосването е едно от най-мощните прояв-

ления на любовта, разрушаващо бариерите и ук-
репващо отношенията.

- Докосването променя физическото и емоци-
онално състояние и прави хората по-възприемчи-
ви към любовта.

- Докосването може да подпомогне  изцелени-
ето на тялото и да сгрее сърцето. Когато отваряш
обятия, ти разкриваш сърцето си.

Шеста тайна: Силата на принципа "Пусни на
свобода"
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Opera Open посрещна
на Античния театър в
Пловдив едни от водещите
солисти на най-големите
оперни и балетни сцени.
Имена като Паата Бурчу-
ладзе, Хуи Хе, Ана Лукре-
ция Гарсия, Елизабет
Стрид, Доната Ломбарди,
Алберто Газале, Кристиан
Бенедикт, Лила Лий,
изпълнители от "Фолксо-
пер"-Виена и Оперетата
на Будапеща, премиер
балетисти от Болшой
театър и много други.

Водещия тенор Хосе
Кура (Аржентина), един
от най-известните из-
пълнители на партията
на Отело, прие поканата
на Операта в Пловдив
да участва в спектакъла
на доц. Нина Найдено-
ва. В Метрополитън
опера той получава
титлата "четвърти тенор
в света" след Павароти,
Доминго и Карерас. :

Íàêðàòêî
"Цветно лято в Жеравна"
Театрални постановки,
игри и занимания очакват
участниците в "Цветно
лято в Жеравна" от днес
до 25 юли. Организато-
рите на инициативата са
Фондация "Обществен
дарителски фонд -
Сливен" и Художествена
галерия "Христо Тодоров"
- Жеравна. За децата са
предвидени представяне
на книги, свързани със
здравословното хранене,
игри и театрални поста-
новки. Те ще оцветяват
рисунки с шевици,
килими, престилки и
маскарадни костюми и
ще се запознаят с книги,
посветени на преденето
и тъкането.

Приказен финал на
оперния сезон в Брюксел
Настоящият сезон на
Кралския театър "Ла
Моне" в Брюксел завър-
ши с операта на Николай
Римски-Корсаков "При-
казка за цар Салтан".
Либретото на Владимир
Белски следва достовер-
но любимата на всички
приказка на Ал. Пушкин.
В ролята на Царкинята-
лебед преди много
години се изявява
бележитото руско
сопрано Надежда Забела-
Врубел. Пушкин описва
живота на цар Салтан.
Първоначално през 1828
г.той е искал да редува
стихове с проза, но по-
късно изоставя тази
идея.

Ðîæåíñêèÿò
ñúáîð ñúáðà 280-
õèëÿäíà ïóáëèêà

Рожен отново бе сцена на
българската фолклорна му-
зика и традиции през трите
дни на събора. Традиционна-
та проява с над 100-годиш-
на история събра на Рожен-
ските поляни над 280 хиля-
ди посетители и 3500 пев-
ци, танцьори и инструмента-
листи от всички фолклорни
области. Изложби и истори-
чески препратки напомниха,
че Роженският събор е въз-
никнал преди столетие като
среща на разделени българ-
ски родове от времето, пре-
ди да падне границата, отде-
ляла Родопите от свободна
България.

"Роженският събор наис-
тина обединява българите;
хората идват, за да "глътнат"
от въздуха на Рожен и от му-
зиката на Родопите", комен-
тира Костадин Илчев, вирту-
озен гайдар и ръководител
на оркестър "101 каба гай-
ди".

Етнографски и музейни
изложби, базари на био- и
фермерски продукти от Ро-
допите, занаятчийски рабо-
тилници, етноселище и из-
ложения бяха представени в
програмата на събора. ç

Â Áà÷êîâñêèÿ ìàíàñòèð ïðîó÷âàò ñòàð
æèâîïèñåí ñëîé îò XIV â.

Живописен стенопис,
датиращ от XIV век, рестав-
рират в църквата "Свети Ар-
хангели" на Бачковската
света обител.

Към момента се извър-
шват сондажни проучвания
в църквата, където се ока-
за много интересен мо-
мент. "Там откриха по-стар
живописен слой от XIV век,
a отгоре има и от XIX век.
Сега се проучва XIV век,
ако е по-ценен и по-добре
запазен, той ще бъде раз-
крит за посетителите", съ-
общи секретарят на Бач-
ковския манастир Теодор
Пеев. Според него най-ра-
но догодина може да бъде
окончателно завършена
реставрацията. Проектът се
извършва с пари от частен
спонсор.

Õîñå Êóðà ùå ïåå â "Îòåëî"
íà 26 þëè â Ïëîâäèâ

"Äâîðåöà" â
Áàë÷èê ùå
áúäå äåêîð
íà áàëåòà
"Ïåïåëÿøêà"

"Двореца" в Балчик ще
бъде естествен декор на
балета "Пепеляшка" по му-
зиката на Сергей Проко-
фиев. Спектакълът се иг-
рае на откритата сцена на
3 август. Артисти от Дър-
жавния театър за опера и
балет в Красноярск, Русия,
и Държавната опера във
Варна ще пресъздадат кла-
сическата приказка на
Шарл Перо.

В ролята на Пепеляшка
ще танцува Елена Свинко,
лауреат на Международ-
ния балетен конкурс във
Варна. Партията на Прин-

Хосе Кура е световноиз-
вестен с оригиналните
си оперни интерпрета-
ции, с нетрадиционните
и новаторски концертни
изяви, с хипнотизиращо-
то сценично присъствие
и освен блестящ изпъл-
нител, е образован
диригент и талантлив
композитор. Солисти в
забележителната опера
са Хосе Кура, Таня
Иванова, Пиеро Терано-
ва - гост, Елена Чавда-
рова - Иса, Марк Фулър,
Александър Баранов,
Александър Носиков.
Режисьор - доц. Нина
Найденова. Диригент е
Диан Чобанов. Действи-
ето в известната опера
се развива в пристани-
щен град на остров
Кипър в края на XV век.
През 1880 г. Ариго Бойто
предлага на Верди
сценарий за либрето на
Шекспировата драма

"Отело". Верди работи
над операта в продълже-
ние на пет години, като
преработва "Симоне
Боканегра" и "Дон Кар-
лос". Премиерата е на 5
февруари 1887 г. в миланс-

кия театър Ла Скала.
В България "Отело" е

поставена за първи път в
Софийската народна
опера през 1922 г. с
диригент Тодор Хаджиев и
режисьор Н. Веков. ç

ца е поверена на италиан-
ския балетист Марчело Пе-
лицони .  Съвременният
прочит на хореографията
е на заслужилия артист на
Русия Сергей Бобров, гла-
вен балетмайстор на Вар-
ненската опера , който
превръща известния "Танц
на часовете" в рамка на
цялата постановка. Визи-
ята за изтичащото време,
пресъздадена от дванай-
сет балетисти, е допълне-
на с ефектни костюми, де-
кори и светлинни решения,
допълват от културния цен-
тър "Двореца". ç

"Процесът по реставра-
цията започна от преди око-
ло две години. Завършени
са стенописите в притвора
с екип, ръководен от проф.
Григор Григоров. Скоро при-
върши реставрацията и на
централната църква. Там

има стенописи от 1850 г. от
одринския зограф Моско
Велев, които са с много ви-
соко качество", отбеляза
секретарят.

Бачковският манастир
се намира на 10 км от Асе-
новград. Построен е от два-

мата братя грузинци Григо-
рий и Абасий Бакуриани
през 1083 г., по времето на
византийския император
Алексий I Комнин. Двама-
та братя при него са били
висши административни
служители. ç
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Пет политически сили
влизат в състава на
новата Върховна рада на
Украйна, предаде ТАСС,
като се позова на данни-
те от обработени 30,9
процента от протоколите
от произведените неделя
предсрочни парламентар-
ни вчера избори в стра-
ната.

Начело продължава да
е партията "Слуга на
народа" на президента
Володимир Зеленски. Тя
има засега 42,12 процен-
та от гласовете. Следва я
проруската Опозиционна
платформа - Живот  на
Виктор Медвечук, Юрий
Бойко, Вадим Рабинович
с 12,69 процента. На
трето място е "Европейс-
ка солидарност" на
бившия президент Петро
Порошенко с 8,7 процен-
та. Партията "Отечество"
на бившия премиер Юлия

Ïåò ïîëèòè÷åñêè ïàðòèè ùå èìàò
äåïóòàòè âúâ Âúðõîâíàòà ðàäà

Ïàðòèÿòà íà Çåëåíñêè "Ñëóãà íà íàðîäà" ñïå÷åëè
âîòà â Óêðàéíà, âòîðà å ïðîðóñêàòà
Îïîçèöèîííà ïëàòôîðìà - Æèâîò

Ôîí äåð Ëàéåí ñå çàñòúïâà çà ïðåãîâîðè
íà ÅÑ ñúñ Ñêîïèå è Òèðàíà

Председателят на Евро-
пейската комисия Урсула
фон дер Лайен заяви, че ще
се застъпва за начало на
присъединителни преговори
между ЕС и Северна Маке-
дония и Албания веднага
след като бъде оценено, че
тези две страни са изпълни-
ли критериите, съобщи аген-
ция Танюг.

В интервю за "Шпигел"
Фон дер Лайен каза, че те-
зи две страни са съседи на
ЕС.  Трябва да започнем пре-
говори с тях веднага след ка-
то Европейският съвет при-
еме заключение, че са из-

пълнени критериите.  Тряб-
ва да оставим подадена ръ-
ка на тези страни. Споделя-
ме един континент, една ис-
тория, ние сме съседи. Ако
затворим вратата на този ре-
гион, ще предизвикаме вре-
да на себе си, обясни пред-
седателят на ЕС  тя в интер-
вюто.

Преди десетина дни по
време на своето представя-
не в Европейския парламент
Урсула фон дер Лайен пох-
вали Северна Македония и
я посочи като светъл при-
мер заради позитивните пос-
тижения. Тогава тя отбеляза,

че Западните Балкани тряб-
ва да се възприемат по-се-
риозно.

Фон дер Лайен е първа-
та жена в историята на ЕС
начело на Европейската ко-
мисия. По време на кампа-
нията, в която убеждаваше
европейските депутати да
гласуват за нея, тя на някол-
ко пъти посочваше като свой
приоритет започването на
преговори с Албания и Се-
верна Македония.

Урсула фон Лайен след-
ва да поеме поста предсе-
дател на Европейската ко-
мисия на 1 ноември 2019 г. ç

Данните на украинската ЦИК показват, че партията "Слуга на народа" може да получи 247 места в Радата,
което ще й позволи да създаде еднопартийно мнозинство и правителство без други коалиционни партньори.

Президентът на Север-
на Македония Стево Пен-
даровски изказа мнение,
че смесената комисия за
историческите въпроси
между неговата страна и
България е навлязла в за-
дънена улица, съобщи МИА.
Агенцията цитира интервю
на президента на Северна
Македония за радио "Сво-
бодна Европа". Според
Пендаровски с изявление-
то си за Гоце Делчев той е
подсилил македонската
преговорна позиция. Маке-
донската общественост
трябва да знае, че коми-
сията от историци, съста-

Ïåíäàðîâñêè: Ñ èçÿâëåíèåòî ñè çà Ãîöå ïîäñèëèõ
ïðåãîâîðíàòà ïîçèöèÿ íà Ñåâåðíà Ìàêåäîíèÿ

вена от Македония и Бъл-
гария, навлезе в задънена
улица, каза президентът на
Северна Македония. На
практика се стигна до си-
туация, стигна се до пери-
ода от Х-ХХ век, в който
българската страна насто-
яваше, по мое убеждение
от политически мотиви,
всичко, което се е случва-
ло в този период, да бъде
приписано само на българ-
ската история и всички те-
зи дейци, всички тези ре-
волюционери и събития да
бъдат дефинирани изклю-
чително като български,
добави той.

На 21 юни Пендаровс-
ки заяви по скопския те-
левизионен канал "Алсат-
М", че Гоце Делчев се е
обявил за българин, като
същевременно се е борил
за самостоятелна маке-
донска държава.  Според
него това са "два безспор-
ни исторически факта"  и
затова той предлага  ком-
промисен подход към лич-
ността и работата на ре-
волюционера, дефиниране-
то на които доведе до нап-
режение във връзките Со-
фия-Скопие и заплашва да
влоши отново отношения-
та между двете страни. ç

Тимошенко получава 8,2
процента. Партията Глас
на музиканта Святослав
Вакарчук получава 6,4
процента.

Данните на украинска-
та ЦИК показват, че
Партията "Слуга на наро-
да" може да получи 247
места в Радата, което ще
й позволи да създаде
еднопартийно мнозинст-
во и правителство без
други коалиционни парт-
ньори, прогнозира ТАСС.

Опозиционна платфор-
ма - Живот води на
изборите за Върховна
рада в Донецка и Луганс-
ка област. В Донецка
област при обработени
25,82 процента от прото-
колите партията получава
между 33,18 и 52,53
процента, а в Луганска
област между 39,13 и
55,27 процента.

Кандидатите на воде-

щата партия "Слуга на
народа" побеждават в 107
от 199-те едномандатни
избирателни района.

В Украйна се гласува
по смесената изборна
система. 225 места в
парламента се определят

по пропорционалната
система, а 199 - по
мажоритарната в един
тур. ç
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Вчера следобед течеше
процедурата  погласуване-
то за нов лидер на управ-
ляващата британска
Консервативна партия и
за премиер на Великобри-
тания, предаде АП. Члено-
вете  на партията имаха
срок  до 16:00 ч. по Грину-
ич да върнат по пощата
бюлетините, с които
гласуват за нов лидер.
Двамата претенденти
поста са бившият кмет на
Лондон и бивш външен
министър Борис Джонсън
и сегашният външен
министър Джереми Хънт.
Съобщено бе, че името на
победителя ще бъде
обявено днес, а в сряда
той ще смени Тереза Мей
на премиерския пост.

Фаворит във вота е
Борис Джонсън. Няколко
от министрите в правител-
ството на Мей заявиха, че
ще подадат оставка,
преди да бъдат уволнени

Ôàâîðèò çà ïîñòà å Áîðèñ Äæîíñúí, êîéòî
ïðåäëàãà Âåëèêîáðèòàíèÿ äà íàïóñíå ÅÑ ÷ðåç
ñïîðàçóìåíèå çà ñâîáîäíà òúðãîâèÿ

Äíåñ ùå ñå ðàçáåðå êîé ùå å
ïðåìèåð íà Âåëèêîáðèòàíèÿ

Американският президент
Доналд Тръмп поднови ожес-
точените си нападки срещу
четири конгресменки от Де-
мократическата партия с

Òðúìï ïàê ïîäíîâè àòàêèòå ñðåùó ÷åòèðèòå öâåòíîêîæè êîíãðåñìåíêè
четирите представителки в
Конгреса са способни да
обичат Америка", написа
Тръмп в Туитър. "Те трябва
да поднесат извинения на
Америка и на Израел за ужа-
сяващите им и изпълнени с
омраза изказвания. Те рушат
Демократическата партия, но
са слаби и нестабилни лич-
ности, които в никакъв слу-
чай не могат да разрушат
Америка!"

От една седмица Тръмп е
под обстрел от критики за-
ради нападките му срещу че-
тирите дами от Конгреса на
САЩ, които вече няколко пъ-
ти посъветва да си ходят в
страните, от които са дошли,
въпреки че три от тях са ро-

Øåñòèìà çàãèíàõà îò æåãèòå â ÑÀÙ
Шестима американци за-

гинаха по време на необик-
новените жеги в САЩ. В ня-
колко американски щата бя-
ха поставени температури
рекорди по време на горе-
щата вълна през последни-
те дни. Жегата обхвана те-
ритории от Средния запад
до Атлантическото крайбре-
жие, предаде АФП. Общо 150
милиона души бяха засегна-
ти от горещините. Рекорди
бяха отчетени от седем ме-
теорологични станции, сред
които на летище Кенеди в
Ню Йорк и в Атлантик сити в
Ню Джърси. Според местни
медии най-малко 6 души са
починали в резултат на го-
рещините. Четири от жерт-

вите са в щата Мериленд. За-
ради горещата вълна в Ню
Йорк бяха отворени 500 цен-
търа за разхлаждане, а три-
атлонът, в който трябваше да
участват 4000 души, както и
фестивал в Сентръл парк и
надбягване на хиподрума Са-
ратога бяха анулирани. В
разгара на горещата вълна
десетки хиляди потребители
се оказаха без ток в Ню
Йорк. Беше възстановено
електроподаването на 13 000
от тях в Бруклин, но още 40
000 из различни части на гра-
да все още нямат електри-
чество, допълва АП. За пре-
късвания на тока бе съобще-
но и от столицата Вашинг-
тон. ç

Арестуваха сърбин на
границата с Косово
Сърбинът Станишич  бе
арестуван на границата
между Сърбия и Косово по
обвинение, че е убил десетки
цивилни по време на
войната. Ръководителят на
сръбската правителствена
служба за Косово Марко
Джурич очаква арестите на
сърби от косовските власти
да продължат. Той каза това
по повод ареста вчера на
сърбина Горан Станишич от
косовски полицаи, предаде
Танюг. Джурич изтъкна, че
Станишич живее в Младено-
вац (Сърбия) от 20 години и
няма нищо общо с никакви
убийства.

Израелски
министър:Израел
убива иранци
Израелски министър заяви ,
че Израел е единствената
страна в света, която убива
иранци вече от две години,
предаде ДПА. Министърът на
регионалното сътрудничество
Цахи Ханегби каза това в
интервю за израелско радио
във връзка с напрежението
между Иран и Съединените
щати. Думите на министъра
бяха в отговор на въпрос за
"предпазливата реакция" на
Вашингтон спрямо спора
между Великобритания и
Иран за задържаните от
двете страни петролни
танкери.  "Нанасяме стотици
удари на иранците в Сирия -
понякога го признаваме, а
понякога това става ясно от
чуждестранните медии,
понякога го съобщава
началникът на генералния
щаб, понякога - ръководите-
лят на отиващата да изпълня-
ва мисия авиационна група,
но всичко това е координи-
рана политика. Виждате, че
иранците са доста сдържани
при отговора си и това не е
защото нямат възможности, а
защото разбират, че Израел
действа сериозно", каза
Ханегби.

Местни избори в
Северна Корея
Севернокорейският лидер Ким
Чен-ун гласува на местните
избори, организирани вчера в
цяла Северна Корея. Според
изборните власти избирател-
ната активност е била близка
до 100 процента, както е на
всеки вот в страната,
предадоха световните агенции.
Според данните гласували са
99,98 процента от избирате-
лите, което с 0,01 процента
повече в сравнение с местния
вот през 2015 г. Само онези,
които са били в чужбина или
които работят в морето, не са
могли да гласуват. Но
избирателите, които са болни
или възрастни, за да излизат,
са гласували благодарение на
осигурени мобилни урни.
Обикновено 99 процента от
избирателите подкрепят
единствените кандидати,
излъчени да запълнят
провинциалните, градските и
общинските събрания. Ким
Чен-ун е упражнил правото си
на глас в провинция Северен
Хамгьон.

Íàêðàòêî

от Джонсън заради това,
че се противопоставят на
заканите му да изтегли
Великобритания от ЕС със
или без сделка за Брек-
зит.

Заместник министърът
на външните работи Алан
Дънкан подаде оставка и
това показва силните
настроения в Консерва-
тивната партия срещу рис
Джонсън, която би довела
до Брекзит без сделка,
отбелязва Ройтерс.

Междувременно в
авторска статия в седмич-
ната си рубрика във в.
"Дейли телеграф" Джонсън
изказа мнението, че
Великобритания може да
напусна ЕС чрез догова-
ряне на споразумение  за
свободна търговия, което
да премахне нуждата от
един от по-проблематич-
ните елементи на обсъж-
даното предишно споразу-
мение между Лондон и

Брюксел, предаде Рой-
терс. Джонсън смята, че
може да бъде направено
така, че да отпадне необ-
ходимостта от така наре-
ченият предпазен меха-
низъм за Северна Ирлан-
дия. Механизмът бе залег-
нал в предишното спора-
зумение между Великоб-
ритания и ЕС, но мнозина
от депутатите в британс-
кия парламент го отхвър-
лиха.

По-рано ирландският
министър на външните
работи Саймън Ковини
заяви, че ЕС няма да

променя споразумението
за раздялата с Великобри-
тания, част от което е и
предпазният механизъм.
Той посочи, че ако Вели-
кобритания скъса това
споразумение, "и двете
страни ще се окажат в
беда". Ковини обаче
допусна вариант новият
премиер на Обединеното
кралство да получи някои
промени в политическата
декларация за бъдещите
отношения между Лондон
и Брюксел, чрез които да
отпадне нуждата от пред-
пазния механизъм. ç

малцинствен произход. Той
ги нарече слаби и нестабил-
ни и поиска те да поднесат
извинения на Америка, пре-
даде АФП.    "Не мисля, че

дени в САЩ, напомня АФП.
Камарата на представите-

лите, в която имат мнозинс-
тво демократите, прие във
вторник декларация, в която
остро осъди расистките ко-
ментари на президента. Той
си навлече критики и от чуж-
ди лидери, сред които гер-
манската канцлерка Ангела
Меркел и британската минис-
тър-председателка Тереза
Мей.  Но тези осъдителни ре-
акции не възпряха американ-
ския президент, който е твър-
до решен да задълбочи раз-
деленията в Америка и да за-
ложи на мобилизация на
своя електорат, за да бъде
преизбран догодина, добавя
АФП. ç

:
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Ìàðòèí Ñòîåâ:

Националният отбор по
волейбол за юноши до 17
години спечели сребърни-
те медали на европейско-
то първенство в София. На
финала младите "лъвове"
отстъпиха на Франция с
1:3 (20:25, 25:23, 20:25,
13:25). Така младите волей-
болисти в състав: Стоил
Палев, Георги Татаров,
Владимир Гърков, Алексан-
дър Николов, Лазар Буч-
ков, Ивайло Дамянов  -
Християн Великов - либеро
(Борислав Николов, Ерик
Стоев, Виктор Недялков,
Войн Войнов), спечелиха
сребърните медали и
въпреки разочарованието
от загубения финал зат-
върдиха отличните впечат-
ления, които оставиха.
Това е крачка напред за
България, която преди
година остана на четвърто
място на първенство в
тази възраст в Турция.
Франция пък стана шампи-
он на Стария континент за
първи път в историята.

Полша завоюва бронзо-
вите отличия след победа
над Чехия с 3:0.

"Тежко е след загуба на
финал. Един бронзов
медал е по-сладък от
сребърния, защото завър-
шваш първенството с
победа. Загуба на финала
тежи. Но не трябва да се
омаловажава това, което
направи отборът. Сребъ-
рен медал за такава
възраст е взет мисля, че
2010 година. Имаме хубави
деца, играха на максиму-

Ìàðòèí Ñòîåâ: Òåæêî å ñëåä çàãóáà
íà ôèíàë íà åâðîïåéñêî ïúðâåíñòâî
Сребърните
медали на
юношите до 17
години са лъч
светлина в
тъмния тунел на
българския
волейбол, заяви
треньорът

ма. В първи и втори гейм
бяхме равностойни, в
третия и четвъртия ни
отслабна атаката. Франция
игра по-силно от нас и
затова спечели. Нашата
публика е уникална. Тя
заслужава да има победи.
Радвам се, че залата беше
препълнена да гледа
юношеско първенство.
Надявам се и в бъдеще да
е така и да имаме все
повече такива успехи,
защото липсват", каза
селекционерът на Бълга-
рия U17 Мартин Стоев.

Специалистът коменти-

Õàíäáàëèñòêèòå íè
÷åòâúðòè âúâ Âàðíà

България загуби от Украйна
22:33 (11:16) в мача за бронзо-
вите медали в дивизия 2 на ев-
ропейското първенство по ханд-
бал за девойки до 19 години във
Варна. Така момичетата на Весе-
лина Златева останаха четвърти
в крайното класиране.

Двубоят започна с леко пре-
димство на украинките, но след
добра серия от 7:2 гола в средата
на първата част те дръпнаха с 15:8
малко преди почивката и до края
контролираха срещата. Гостенки-

ра и решението на БФ
волейбол играчи до 21
години да не бъдат транс-
ферирани в чужбина:
"Определено тези деца не
са готови да играят мъжки
волейбол. Това, че те
играят добре, красиво, но
те не са мъже. Има още
доста хляб да изядат.
Първо трябва да се научат
на правилен волейбол и
ако станат шампиони, най-
вероятно ще заминат
където трябва".

Мартин Стоев, който
изведе мъжете ни до
бронз на световното

първенство през 2006
година и на Световната
купа през 2007 година,
както и до пето място на
Олимпиадата в Пекин
2008, коментира и състоя-
нието на мъжкия ни волей-
бол "Сребърни медали на
европейското за юноши до
17 г. е лъч, лъч светлина в
тъмен тунел! В тези мрач-
ни времена на българския
волейбол, доведени от
наши "другари" (да се има
за цел оставане в групата
на Лигата на нациите, тоест
да не сме последни, губей-
ки от страни като Китай,
Португалия, Австралия и
други) и като се има
предвид, в какви студени и
малки зали тренират
повечето от юношеските
национали, без средства за
възстановяване и други
необходими неща за
правилното развитие на
един спортист, тези деца
оставиха зад себе си
Русия, Италия, Полша и
т. н. Тежко е да загубиш
финал, но въпреки това,
горе главите за нови
успехи", заяви Мартин
Стоев.ç

Снимка Пресфото БТА

Тихомир Иванов завърши на
трето място в скока на висо-
чина на турнира от Диаманте-
ната лига в Лондон. Българи-
нът постигна 224 см от първи
опит, но след това направи три
фаула на 227 см и нямаше как
да се бори за по-предно място
на почетната стълбичка.

Победител в състезанието
стана сириецът Мажд Един Га-
зал с 230 см. На второ място
се нареди катарецът Мутаз Бар-
шим с 227 см, който е свето-
вен шампион от 2017 година.

За Иванов класирането сред
медалистите в турнир от Диа-
мантената лига е второ в кари-
ерата му. Българинът бе втори
в Рабат през 2017 година.

Двукратната олимпийска
шампионка Шели-Ан Фрейзър-
Прайс спечели състезанието на
100 м при дамите. Спринтьор-
ката от Ямайка финишира за
10.78 сек, като остави на цели
14 стотни зад себе си британ-
ката Дина Ашър-Смит и на 20
стотни от секундата Мари-Жо-
зе Талу от Кот д'Ивоар.

Победа за Ямайка донесе и
Ръшел Клейтън на 400 м с пре-
пятствия, която спечели с ли-
чен резултат от 54.16 сек. На
второ място остана двукратна-
та световна шампионка Зузана
Хейнова от Чехия с 54.33 сек,
а трета завърши Тиа-Адана Бел
от Барбадос с 54.54 сек.

Ямайската доминация бе
затвърдена и при мъжете, след
като на 400 м гладко бягане
спечели Акийм Блумфийлд, кой-
то завъртя една обиколка за
44.40 сек. Втори остана Джо-
натан Джоунс с национален ре-
корд на Барбадос от 44.63 сек,
а трети е ямаецът Нейтън Алън
с 44.85 сек. На 5000 м при
дамите Кения наложи тотална
доминация, след като осемте
представителки на страната
влязоха сред челните 9. Побе-
дата отиде при Хелън Обири с
най-добър резултат за сезона -
14:20.36 мин.

В скока на дължина побе-
дата взе германката Малайки
Миамбо със 7,02 м. В хвърля-
нето на диск при мъжете на
първо място се класира шве-
дът Даниел Стал с 68,56 м.

Следващото състезание от
Диамантената лига е  на 18 ав-
густ в Бирмингам.ç

Òèõîìèð Èâàíîâ
ñ áðîíç îò
Äèàìàíòåíàòà ëèãà

Юношеският национален отбор по волейбол до 17 години извоюва сребърен медал на европейското първенс-
тво в София

Âëàäèìèð Ãúðêîâ è Ãåîðãè Òàòàðîâ â
Èäåàëíèÿ îòáîð íà Ñòàðèÿ êîíòèíåíò

Двама българи попаднаха в Идеалния отбор на европейското
първенство за юноши до 17 години. Владимир Гърков и Георги
Татаров взеха индивидуалните отличия съответно за "Най-добър
посрещач" и "Най-добър диагонал" на надпреварата след двубои-
те, изиграни в зала "Христо Ботев".

Ето и останалите в Идеалния отбор на Евроволей 2019:  Най-
добро либеро - Енцо Бланк (Франция); Най-добър център - Шимон
Горовски (Полша); Най-добър втори център - Томаш Букачек (Че-
хия); Най-добър втори посрещач - Хили Ено (Франция); Най-добър
разпределител - Анатол Шабуасант (Франция); Най-полезен играч
- Нейтън Канова (Франция).

те окончателно предрешиха мача
десетина минути преди края, кога-
то поведоха с 28:20, а в края аван-
сът им дори стана двуцифрен.

Добър мач за българките нап-
рави Мадлен Тодорова с 6 попа-
дения, а 5 пъти се разписа Мари-
нела Панайотова. За победител-
ките Анна Диабло се отличи с 14
гола.

Сърбия спечели титлата във
Варна, след като на финала сръб-
кините победиха с 22:20 (12:10)
състава на Полша.ç

Националният отбор по хандбал за девойки до 19 години, с треньор Веселина Златева, не можа да се
пребори за медал на европейското първенство във Варна
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01.30 „Гласове“ (п)
02.30 „Общество и култура“ (п)
03.30 „Червен картон“(п)
04.30 „Следобед с БСТВ“ (п)
06.05 Музикален антракт
06.30 „Не се страхувай“ (п)
07.30 Музикален антракт
07.50 „Местно време“ – с. Лазарово, об-

щина Кнежа
08.00 „България се събужда“ с водещ Сто-

ил Рошкев   /избрано/
10.00 ТВ пазар
10.15 „Холивудски знаменитости“:  Ашли

Джъд (п)
10.40 „Безценната перла“, сериал, 58

еп. (п)
11.30 „Червен картон“ – спортно предава-

не с Кирил Веселински (п)
12.30 Новини
12.50 „Местно време“ - с. Лазарово, об-

щина Кнежа (п)
13.15 „Следобед с БСТВ“ /избрано/
14.50 „Местно време“ - с. Лазарово, об-

щина Кнежа (п)
15.00 ТВ пазар
15.15 „Маша и Мечока“ – анимационен

филм
15.25 „Безценната перла“, сериал, 59 еп.
16.15 Киносалон БСТВ: „Афоня“, (1975 г.)

(п) реж. Георгий Данелия , в ролите
Борислав Брондуков, Валентина Та-
лязина, Евгени Леонов, Евгения Си-
меонова, Леонид Куравльов.

18.00 „Холивудски знаменитости“: Холи
Бери

18.20 „Лява политика“ с  Александър Си-
мов

19.20 „Местно време“ - с. Лазарово, об-
щина Кнежа (п)

19.30 Новини – централна емисия
20.00 Актуално от деня
20.30 Киносалон БСТВ: „Иван Василиевич

сменя професията си“ (1973 г.), Ру-
сия, режисьор Леонид Гайдай, в ро-
лите Юрий Яковлев, Леонид Курав-
льов, Александър Демяненко, Ната-
лия Селезньова. Млад съветски учен
изобретява машина на времето. За-
едно със свой съсед той попада в
Русия от XVI век, когато управлява
цар Иван Грозни

22.00 „Елиас Канети от Русчук“ – док. филм
22.30 „Иван Ведър“ – док. филм
22.50 „Местно време“ - с. Лазарово, об-

щина Кнежа (п)
23.00 Новини (п)
23.30 „България се събужда“ (п)

ÁÍÒ 1

05.15 Още от деня /п/
05.55 Телепазарен прозорец
06.10 Търсачи на реликви 2 сериен тв филм

/4 епизод/п/
07.00 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 История.bg Византия vs. България/п/
09.45 Кеймбридж документален филм /Бъл-

гария, 2015г./
10.50 Капри тв филм /25 епизод/п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Златният век тв филм /2 серия/
13.30 Бързо, лесно, вкусно Кулинарно пре-

даване /п/
14.00 Малки истории /п/
14.10 Телепазарен прозорец
14.25 Мъже без мустаци тв филм /6, пос-

ледна серия/
15.25 Приключенията на горските мечоци

анимационен филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.25 Капри тв филм /27 епизод/
17.20 Япония днес
17.30 Бързо, лесно, вкусно Кулинарно пре-

даване /п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня коментарно предаване

19.00 Търсачи на реликви 2 тв филм /5
епизод/

19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Раят на дамите 10-сериен тв филм /

Италия, 2015 г./, 1 епизод, режисьор
Моника Вуло, в ролите: Джузепе Дзе-
но, Джуди бошеми др.

21.55 Госпожо Държавен секретар 2 тв
филм /10 епизод/(14)

22.40 Скритият език на парите документал-
на поредица

23.00 По света и у нас
23.30 Брат за брата 3 тв филм /24 епи-

зод/(16)
00.20 История.bg Византия vs. България/п/
01.25 Туризъм.бг /най-доброто/ /п/
02.25 Госпожо Държавен секретар 2 тв

филм /10 епизод/п/(14)
03.20 Скритият език на парите документал-

на поредица
03.40 Туристически маршрути /п/
04.05 Изкуството на 21 век
04.30 Брат за брата 3 тв филм /24 епи-

зод/п/(16)

bTV

05.40 "НепознатиТЕ" /п./
06.00 "Трансформърс: Рескю Ботс" - ани-

мация, сериал, еп.16
06.30 "Богатствата на България" - док. по-

редица
07.00 "Тази сутрин" - информационно пре-

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

сислава Стоянова и Александър Ка-
диев

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

еп.55
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал

с.6, еп.5
16.00 Премиера: "Сестра Бети" - сериал,

с.4 еп.9
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публицистично пре-

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

с.13, еп.54
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Сълзи от Рая" - сериал,

еп.49
21.00 Премиера: "Вътрешен човек" - се-

риал, еп.30
22.30 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу

с водещ Слави Трифонов
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Лонгмайър" - сериал, с.6, еп.6
01.10 "Вечно твоя" - сериал, еп.239, 240
02.10 bTV Новините /п./
02.40 "Преди обед" /п./
04.50 "Опасни улици" /п./ - сериал

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" - сериал, с.2 еп.6
06.00 Анимационен блок: "Трансформърс:

Роботи под прикритие" - сериал,
еп.13 - 16

08.00 "Монк" - сериал, с.8 еп.12
09.00 "Мъртва точка" - сериал, с.2 еп.6
10.00 "Луцифер" - сериал, еп.1
11.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.2

еп.15
12.00 "Готъм" - сериал, с.3 еп.18
13.00 "Лъкът на справедливостта" - екшън

(Китай, 2012), в ролите: Ян Сон, Чен
Юан Ли и др.

15.00 "Монк" - сериал, с.8 еп.13
16.00 "Мъртва точка" - сериал, с.2 еп.7
17.00 "Готъм" - сериал, с.3 еп.19
18.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.2

еп.16
19.00 Часът на супергероите: "Луцифер" -

сериал, еп.2
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Последният

кораб" - сериал, с.4 еп.1
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Срамежливия

стрелец" - екшън, комедия, приклю-
ченски (Великобритания, 2017), в ро-
лите: Антонио Бандерас, Олга Кури-
ленко [14+]

00.00 "Последният кораб" - сериал, с.4 еп.1
01.00 "Луцифер" - сериал, еп.2
02.00 "Монк" - сериал, с.8 еп.13
03.00 "Готъм" - сериал, с.3 еп.19
04.00 "Бягство от затвора" - сериал, с.2

еп.16

bTV COMEDY

06.00 "Майк и Моли" - сериал, с.6
еп.10, 11

07.00 "Столичани в повече" - сериал
08.00 "Двама мъже и половина" - сери-

ал
09.00 "Домашен арест" - сериал, еп.19, 20
10.00 "Раждането на лъжата" - фентъзи,

комедия, романтичен (САЩ, 2009),
в ролите: Рики Джървейс, Джени-
фър Гарнър и др.

12.00 "Приятели" - сериал
13.00 "Кухня" - сериал
14.00 "Двама мъже и половина" - сери-

ал
15.00 "Дивата Нина" - сериал
16.30 "На гости на третата планета" -

сериал
17.00 "Шоуто на Слави" (2016)
18.00 "Приятели" - сериал, с.9 еп.22, 23
19.00 "Столичани в повече" - сериал,

с.4 еп.12
20.00 Премиера: "Дивата Нина" - се-

риал, еп.9
21.30 "На гости на третата планета" - се-

риал, еп.10
22.00 "Двама мъже и половина" - сери-

ал, с.8 еп.7, 8
23.00 "Кухня" - сериал, с.6 еп.9, 10
00.00 "Раждането на лъжата"

/п./ - фентъзи, комедия, романти-
чен (САЩ, 2009)

02.00 "Майк и Моли" - сериал
03.00 "Приятели" - сериал
04.00 "Кухня" - сериал

bTV Cinema

06.00 "Революция Z" /п./ - сериал, еп.3,
4

08.00 "Призрачен ездач 2: Духът на от-
мъщението" - фентъзи, екшън,
трилър (САЩ, ОАЕ, 2011), в роли-
те: Никълъс Кейдж, Кирън Хайндс
и др.

10.15 "Революция Z" - сериал, еп.5, 6
12.15 Телепазар
12.30 "Девет" - музикален, драма, ро-

мантичен (САЩ, Италия, 2009), в
ролите: Даниел Дей-Луис, Никол
Кидман, Пенелопе Крус и др.

15.00 "Юношество" - биографичен, дра-
ма (САЩ, 2014), в ролите: Итън
Хоук, Елар Колтрейн

18.45 "Дънди Крокодила II" - приклю-
ченски, комедия (Австралия, САЩ,
1988), в ролите: Пол Хогън, Лин-
да Козловски и др.

21.00 Премиера: "Най-екзотичният хотел
Мариголд 2" - комедия, драма (Ве-
ликобритания, САЩ, 2015), в ро-
лите: Джуди Денч, Ричард Гиър,
Силиа Имри

23.30 "Ед" - комедия, спортен, семеен
(САЩ, 1996), в ролите: Мат ЛеБ-
ланк, Джейн Брук и др.

01.30 "Революция Z" /п./ - сериал,
еп.5, 6

03.30 "Отмъщението на сестрите" - три-
лър (тв филм, Канада, 2013), в
ролите: Брук Бърнс и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.00 "Добрата съпруга" - сериен филм /п/
06.00 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, се-

зон 23 /п/
07.00 "Здравей, България"
09.30 "На кафе"
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) - сериен

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

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

филм
17.55 "Теглене на Лото 5 от 35 - "Златната

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

на NOVA, избрано
21.00 "Хавай 5-0" (премиера) - сериал, се-

зон 9
22.00 Новините на NOVA
22.30 "Добрата съпруга" - сериен филм,

сезон 2
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, се-

зон 23
00.30 "Пожарникарите от Чикаго" - сери-

ал, сезон 5
01.30 "Завинаги свързани" - сериен филм
02.30 "Ритъмът на мечтите" - сериен филм

Êèíî Íîâà

06.00 "От местопрестъплението: Кибер
атаки" - сериал, сезон 2 /п/

07.00 "Да се превърнеш в мачо" - ро-
мантична комедия с уч. на Кристи-
ан Улман, Айлин Тезел, Дар Салим,
Аксел Щайн и др. /п/

09.00 "Куче футболист: Еврокупата " - се-
мейна комедия с уч. на Ник Мо-
ран, Джейк Томас и др. /п/

11.00 "От местопрестъплението: Кибер
атаки" - сериал, сезон 2

12.00 "Огледало с две лица" - романти-
чен филм с уч. на Барбара Стрей-
сънд, Джеф Бриджис, Пиърс Брос-
нан, Лорън Бакол и др.

14.40 "Последният повелител на въздуха"
- приключенски екшън с уч. на
Джаксън Ретбоун, Ноа Рингер, Дев
Пател и др.

16.45 Игрален филм /п/
19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити се-

риал
20.00 "От местопрестъплението: Маями"

- сериал, сезон 2
21.00 "Лоши момчета" - екшън-комедия

с уч. на Уил Смит, Мартин Лорънс,
Теа Леони и др.

23.30 "От местопрестъплението: Маями"
- сериал, сезон 2 /п/

00.30 "Заличителките" - екшън с уч. на
Емануел Шрики, Емили Озмънт, Ми-
си Пайл, Дейвид Аркет и др.

Тв Тв Тв Тв Тв програма - вторник, 23 юли ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ПППППроменливо ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 137

ВОДОРАВНО: "Белези по душата". Ливан. Ливер. Си-
тар. Кок. Каса. "Как". Барак. "На М". Мак. Балатон.
Ки. Фет (Афанасий). Тенор. Секурит. Реване. Сено-
кос. Наков. Мила. "Анар". Кот. Аба. Олар (Алфонс).
Вад. Паради (Ванеса). Итабира. Дисаги. Амонал. Пи.
Имола. Ана ("Ана Каренина"). Си. Отемоле. АП. Ламе.
Обада. Аки. Бала. "Ора". Орак. Текила. Абадо (Клау-
дио). Бацилоносител. Бакалов (Слав). Карима (Ана).
ОТВЕСНО: Деликатеси. Адис Абеба. Литак. Келари.
"Има как". Левак. Фунабаси. Елица. Зар. Беро (Е.).
Адамо (Салваторе). Алил. Лин. Батика. Игото. Ало.
"Кал". Тоно. Илебо. Ов. Сорорат. Сали. Амарин. Ка-
тер. Рата. Ода. Ок. Пул. Конен (Валентина). Рамала.
Аса. "Шик". Новак (Витезслав). Боне. Обир. Раван.
Раковина. Арати. Тесак. Нотара (Константин). Академ.
Карамитев (Апостол). Далапикола (Луиджи).

Привечер и през нощта във вторник през
страната ще премине не особено добре из-
разен студен атмосферен фронт и на места
в планините, а по-късно и над североизточ-
ните райони ще превали и прегърми.

През деня във вторник ще има промен-
лива облачност. Температурите ще се понижат с няколко граду-
са и ще бъдат от 26 до 31 градуса. Ще има купеста облачност
и  на места в планините , източните райони и по Черноморието
ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици.

В сряда ще има променлива облачност, по-значителна над
планините и по Черноморието, където ще превали слаб крат-
котраен дъжд.

Дневните температури ще са от 28 до 32 градуса, в северо-
западните райони до 34.

От четвъртък отново ще се установи слънчево и горещо
време, с температури от 29 до 35 градуса.

bTV Action, Бандата на Екшън: "Срамежливия стре-
лец" - екшън, комедия, приключенски (Великобрита-
ния, 2017), в ролите: Антонио Бандерас, Олга Кури-
ленко [14+], 22.00 ч.
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Етър и Левски завър-
шиха 0:0 в двубой от
втория кръг на еfbet
Лига във Велико Търно-
во.  Домакините старти-
раха шампионата с 2:2
при гостуването на
другия столичен гранд
ЦСКА, а сега спряха и
"сините" у дома.

Треньорът на Левски
Петър Хубчев заяви, че
неговият тим е бил по-
близо до трите точки.
"Мисля, че към края на
мача желаехме повече
победата. Не ни достиг-
на гол за пълен успех.
Имахме достатъчно
положения, но беше
въпрос на майсторство
да отбележим. Повече се
интересувам от желание-
то и хъса да се победи,
не само днес, но и по
принцип. Има какво да
се желае, но се видяха и
добри неща. Към края
имахме възможности да
вземем мача. Ние се
стремим да не използва-
ме елементарните обяс-
нения и оправдание с
двубоя в Лига Европа.
Това ще бъде бягане от
отговорност. Аз лично не
видях умора в играчите
днес, след двубоя срещу

Åòúð ïðåïúíà è Ëåâñêè
Треньорът на тима
от Велико Търново
Росен Кирилов
доволен от
спечелената точка

Минути след началото на втората част гостуващата агитка направи сериозна димна завеса, което принуди
реферът Станислав Тодоров да прекрати за няколко минути срещата

Ñúäèÿòà íà Âàëóð - Ëóäîãîðåö ïëàøåí ñ ïèñòîëåò

:

Íàêðàòêî
ЦСКА може да бъде
най-доволен от жребия
за третия квалификационен
кръг на Лига Европа. Ако
отстранят хърватския Осиек,
"червените" ще се изправят
срещу победителя от двойката
Будучност (Черна гора) - Зоря
(Украйна).  При положение
че отстрани кипърския АЕК
(Ларнака), Левски ще се
изправи в третия кръг срещу
победителя от двойката Гент
(Белгия) - Виторул (Румъния).
Носителят на Купата Локомо-
тив (Пд) има мачове със
Спартак (Търнава), а ако
успее да преодолее този
съперник, то на пътя на
"смърфовете" ще застане
победителят от двойката
Страсбург (Франция) -
Макаби Хайфа (Израел). И
трите ни отбора ще бъдат
домакини в първите срещи,
ако преодолеят втория кръг.

Новакът в елита Арда
(Кърджали) направи
вече и първия
изходящ трансфер, след като
защитникът Венцислав
Василев премина в отбора на
ЦСКА 1948. Василев дойде в
Арда през лятото и записа
два мача в efbet Лига с екипа
на тима от Кърджали.

Лудогорец II и
Ботев (Гълъбово)
завършиха 2:2
в мач от първия кръг на
Втора лига.

Националният отбор
на България по
баскетбол за
мъже попадна
в група "H" в квалификациите
за европейското първенство
през 2021 година в Германия,
Чехия, Италия и Грузия.
Съперници на българския тим
ще бъдат съставите на Гърция,
Латвия и Босна и Херцегови-
на. За еврошампионата се
класират първите три отбора
от всяка група.

Реал (Мадрид) е
отправил оферта
за Неймар,
твърди каталунското издание
"Мундо Депуртиво". Според
информацията на всекиднев-
ника "белият балет" е
предложил на ПСЖ зачеркна-
тия Гарет Бейл и доплащане
на 90 милиона евро. Желани-
ето на футболиста е да се
махне от ПСЖ, а в Барселона
сякаш вратите за него са
затворени след привличането
на Антоан Гризман, за когото
бе изтеглен кредит.

От стр. 1
Двубоят между Валур и

Лудогорец ще се играе в чет-
въртък от 22 часа. Ако отст-
рани  исландския тим, бъл-
гарският шампион ще има
за съперник в следващия
кръг загубилия от двойката
Дъ Ню Сейнтс - Копенхаген.
Това отреди тегленият вче-
ра жребий в Нион. Първата
среща ще е на 8 август в
Разград, а реваншът е след

efbet Ëèãà - 2-ðè êðúã
Ботев (Пд) - Дунав (Рс)                   3:1
0:1 Георги Динков 22, 1:1 Тодор Неделев 36, 2:1

Тодор Неделев 62, 3:1 Тодор Неделев 86

Етър - Левски                              0:0
Берое - Лудогорец                  2:4
ЦСКА - Черно море                  1:3
Локомотив (Пд) - Славия      3:2
Царско село - Арда                  0:0

Витоша (Бистрица) - Ботев (Вр)
след приключване на броя

Италианският рефер
Паоло Валери ще свири
първия двубой от втория
предварителен кръг на

Лига Европа  между ЦСКА
и Осиек. Срещата ще се

състои на "Българска
армия" в четвъртък от

20,30 часа. 41-годишният
арбитър от 11 години

свири двубои от Серия "А"

седмица в Уелс или Дания.
Дъ Ню Сейнтс е шампи-

он на местната Премиър
лийг и за момента участва
в предварителните кръгове
на Шампионската лига. В
първия етап от надпрева-
рата "светците" елиминира-
ха шампионите на Косово
Фероникели - 2:2 и 1:0.
Преди години TNS, както
съкратено е името на от-
бора на английски език, иг-

ра с ЦСКА в Лига Европа,
където претърпя пораже-
ние.

От своя страна Копен-
хаген все още не е играл
мачове в евротурнирите
през този сезон. Датчани-
те ще дебютират в Шампи-
онската лига именно сре-
щу Дъ Ню Сейнтс, като ще
се прехвърлят към Лига Ев-
ропа само при загуба от
TNS, което е малко веро-

ятна според прогнозите.
Копенхаген е "черна кот-

ка" за българските отбори.
През 1998 година датският
клуб елиминира Левски за
КНК, през 2017 година Ко-
пенхаген отстрани Лудого-
рец в елиминациите на Ли-
га Европа, а през миналия
сезон датчаните не срещ-
наха проблеми срещу ЦСКА
в предварителните кръгове
на същия турнир. ç

Ружомберок", каза Хуб-
чев.

 "В детайли не съм
гледал следващия ни
съперник в Лига Европа
- кипърския АЕК, така че
не мога да коментирам
нищо, освен че трябва
да сме мотивирани и
свежи, за да дадем най-
доброто от себе си",
завърши специалистът.

Левски гостува в
Кипър този четвъртък в
18,30 часа българско
време.

Наставникът на Етър
Росен Кирилов бе дово-
лен от точката, спечеле-
на от неговия тим срещу
Левски на стадион

"Ивайло". Старши треньо-
рът е на мнение, че
"сините" са в по-добро
състояние от ЦСКА, след
като минаха двата мача
на "виолетовите" срещу
двата тима.

"Изключително тежък
мач - Левски е един от
грандовете в родния
футбол. Те са в добър
ритъм, така че мисля, че
трябва да сме доволни
от точката. Знаехме, че
Левски са силни на
контраатака и използ-
вахме сгъстена защита.
Понякога оставяхме
пространства, а идеята
беше да осъществяваме
бърз преход, но не

успяхме да използваме
моментите си. На "Бъл-
гарска армия" срещу
ЦСКА имахме повече
ситуации. Левски е в по-
добро състояние от тях в
момента. Добро начало
за нас на сезона. Искам
да изглеждаме както
бяхме в София през
второто полувреме.
Мисля, че не отстъпваме
на Черно море, смятам,
че имаме възможности
да направим добър мач
във Варна", каза Кири-
лов.

Етър гостува на Черно
море в среща от третия
кръг на първенството в
петък от 18,30 часа. ç


