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По данни на руските социолози персоналните промени във властта на 15
януари са се отразили положително и върху доверието към президента
Владимир Путин. В предпоследния месец на миналата година процентът
на доверие е бил 68,9 процента, докато през януари 2020 г. той е достиг-
нал 71,2 процента. Посланието на президента Владимир Путин пред Фе-
дералното събрание и последвалата оставка на премиера Дмитрий Мед-
ведев са били обявени за събития на януари от руските граждани.  ç
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София от 21 до 25 януари се проведе 71-вото
издание на най-стария боксов турнир в Европа
"Странджа". Дълго време това състезание носе-
ше името на партизанина и загиналия командир
на рота във Втората световна война Кирил Нико-

Çàùî ëè ñå ñðàìóâàìå
îò ãåðîèòå ñè?Îùå àðåñòè

лов - Странджата. След промените "скриваме" героя,
преименувайки турнира от "Странджата" в "Странджа".
Това ни дава добър повод да припомним част от истори-
ята и опитите да омаловажим тези, които са загинали
във войните за България. Първият турнир по бокс "Стран-
джата" се провежда през 1950 г. и носи името на Кирил
Николов - Странджата, който загива, атакувайки немс-
ката укрепена линия "Маргит" на 31 март 1945 г., т. е.
преди 75 години. На 26 март 1950 г. пред 10 000
зрители на стадион "Юнак" в столицата в битка за
призовите места спорят два отбора от София и Плов-
див. Надпреварата е в 8 категории. Софиянци печелят
двубоя с 5:3 победи, а за най-добре представил се
боксьор и първи носител на купата е обявен Христо
Попов от Града на тепетата. По един и същи регламент
минават първите 5 турнира - двустранна отборна среща
между София и провинцията, която продължава само
ден. През 1955 г. състезанието вече е в три дни по
класическата схема на индивидуална надпревара. Тога-
ва, както и през следващите години - 1957 и 1958, се
обявяват по двама носители на купата - един от столи-
цата и един от провинцията. "Странджата" става между-
народен турнир през 1964-та. Тогава, освен българите,
на ринга се качват по 4-ма боксьори от Унгария и
Румъния. Авторитетът на турнира постепенно започва да
расте. Той е най-старият в Европа и се утвърждава като
един от най-силните на континента и в света. След
промените в България в началото на 90-те години на
миналия век обаче турнирът е преименуван, т. е. така се
прави опит да бъде забравен загиналият във Втората
световна война в състава на Първа българска армия
командир на рота Кирил Николов. Дали българската об-
щественост и в частност федерацията по бокс ще се
сетят, че тази година се навършват 75 години от края
на Втората световна война и за загиналия за победата
над хитлерофашизма Кирил Николов, чието име този
утвърден международен турнир носи десетилетия? Защо
ли се срамуваме от героите си? Или по някакви съобра-
жения преосмисляме историята.

Спирдон СПИРДОНОВ

Çà 72 ÷àñà ñà çàäúðæàíè áèâø âðåìåíåí êìåò îò ÃÅÐÁ è áèâø øåô íà ÂèÊ

заради водната криза в Перник
ившият управител на ВиК-
Перник Иван Витанов и
бившият и. д. кмет на Пер-
ник Севделина Ковачева са
с повдигнати обвинения
заради водната криза в гра-
да, съобщи говорителят на
главния прокурор Сийка
Милева на брифинг в Съ-
дебната палата. Двамата са
задържани за 72 часа,
предстои да бъде прецене-
но дали прокуратурата ще
иска съдът да ги остави за
постоянно в ареста. Вита-
нов е обвинен за умишле-
на безстопанственост и
сключване на неизгодна
сделка, а Ковачева, която
е била зам.-кмет и и. д.
кмет през 2019 г., за длъж-
ностно престъпление, съ-
общи БТА.

ÑÏÎÐÒÑÏÎÐÒÑÂßÒÑÂßÒ

ÖÑÊÀ è Òîíè Óîò
ñå ðàçäåëÿò

Словенският премиер Ма-
рян Шарец заяви вчера,
че изпраща оставката си
в парламента, и призова
за предсрочни избори.
Шарец каза, че неговото
правителство на малцин-
ството не може да про-
кара важни закони. С та-
зи коалиция, тази ситу-
ация в парламента, аз не
мога да изпълня очаква-
нията на хората. Ще мо-
га да ги изпълня след из-
бори, каза Шарец на
пресконференция. Преди
това оставка подаде ми-
нистърът на финансите
Андрей Бертонцел, веро-
ятно поради различия
около закона за здрав-
ното осигуряване.  ç

Пътищата на Тони Уот и
ЦСКА се разделят и на-
падателят ще напусне до
края на месеца, пише
"Дейли Рекърд". Издани-
ето уточнява, че българ-
ският клуб е уведомил
шотландеца да си търси
нов отбор. Бившият на-
падател на Селтик вка-
ра три гола в седем ма-
ча за ЦСКА от началото
на сезона. Уот не трени-
ра с "червените" от на-
чалото на зимната им
подготовка. Официално
от ЦСКА обявиха, че той
отсъства поради лични
причини. Медиите на Ос-
трова добавят, че напа-
дателят е получил гаран-
ции от ЦСКА, че може да
напусне без финансови
претенции, ако си наме-
ри нов отбор.  ç
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29-ото издание на
Международната сел-
скостопанска изложба,
която ще се проведе от
19 до 23 февруари в
Пловдив, за пореден
път ще покаже много
новости в областта на
растениевъдството.

Също вчера полицията
използва лютив спрей сре-
щу протестиращи заради
водната криза в Перник, ко-
ито се събраха пред Минис-
терството на регионалното
министерство и поискаха
оставката на правителство-

то, предаде БНР. Беше нап-
равен опит за щурм на
сградата.

Протестът е организи-
ран от партия "Възражда-
не". След сблъсъците про-
тестът се премести пред Ми-
нистерския съвет. < 2

Ñóïåðõðàíè íà èçëîæåíèåòî „Àãðà 2020“
Една от тях е фермата
за микрорастения,
които са подходящи за
отглеждане и в градска
среда - специално
подбрани култури и
сортове слънчоглед,
грах, репички, синап,
зеле, броколи, чесън,

нахут, кейл и други. Те
се консумират веднага
след появата на
първите листа, тъй
като тогава съдържа-
нието на полезни
вещества е най-
голямо. Краткият срок
на отглеждане позво-

лява да не се третират
с торове и препарати
за защита. Това са
новите суперхрани,
твърдят от фирмата
изложител, като
обръщат внимание и
на икономическия
ефект. < 4

Снимка
Пресфото
БТА

Със заупокойна панихида в памет на загина-
лите воини, военни почести, почетен залп, об-
щоградско поклонение и поднасяне на венци
и цветя обществеността на Добрич отбеляза
142 години от Освобождението на града от
османско владичество по време на Руско-тур-
ската освободителна война
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Главният прокурор
Иван Гешев е изпратил до
Конституционния съд
искане за задължително
тълкуване на чл. 103 от
Конституцията на Бълга-
рия - норма, отнасяща се
до имунитета на прези-
дента и вицепрезидента
на страната, съобщи
"Дарик радио". Според
ръководителя на държав-
ното обвинение разкрива-
нето на смисъла на тази
разпоредба е необходимо,
тъй като "нормата е лако-
нична" и "не дава едноз-
начен отговор" на поста-
вения въпрос. Според
основния закон президен-
тът и вицепрезидентът не

носят отговорност за
действията, извършени
при изпълнение на своите
функции, с изключение на
държавна измяна и нару-
шение на Конституцията.
Обвинението срещу тях се
повдига по предложение
най-малко на една четвърт
от народните представите-
ли и се поддържа от
Народното събрание, ако
повече от две трети от

народните представители
са гласували за това.
Конституционният съд го
разглежда в едномесечен
срок.

Ако бъде установено,
че президентът или вицеп-
резидентът са извършили
държавна измяна или са
нарушили Конституцията,
пълномощията им се
прекратяват.

Двамата не могат да

Íå å ÿñíî äàëè
çàïèòâàíåòî íà
ãëàâíèÿ ïðîêóðîð
å âúâ âðúçêà ñ
êîíêðåòåí êàçóñ,
èëè íå.

Ãðóïà ìúæå íàïàäíàõà øîôüîð íà àâàðèðàë
ÒÈÐ ñ áðàäâà è íîæ è ìó îáðàõà ñòîêàòà

Грипна епидемия обявиха в
София, областите Кърджали и
Хасково и община Луковит. До
второ нареждане се спират дет-
ските и женските консултации,
плановите операции и свижда-
нията в отделенията. А от днес -
и в Пловдив-град.

На границата между първия и
втория срок затворени остават

Ãðèïíà åïèäåìèÿ â Ñîôèÿ

Èâàí Ãåøåâ ïèòà Êîíñòèòóöèîííèÿ
ñúä çà èìóíèòåòà íà ïðåçèäåíòà
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бъдат задържани и срещу
тях не може да бъде
възбудено наказателно
преследване. Според
главния прокурор обаче
трябва да бъде тълкувано
съдържанието и разкрит
смисълът на понятията
"държавна измяна" и
"нарушение на Конститу-
цията", за да се избегне
противоречиво прилагане
на тази правна уредба,
както и настъпването на
неблагоприятни за нацио-
налната правна система
последици. В искането си
Гешев настоява още
Конституционният съд да
каже дали е законосъоб-
разно да бъдат извършва-
ни проверки и образувани
наказателни производства
срещу президента и
вицепрезидента, ако в
хода на дейността им
след встъпването им
длъжност компетентните
органи разкрият, че са
налице данни за извърше-
но от тях престъпление.з

Участници в протест
пред МРРБ са се
опитали да пробият
полицейския кордон
и да влязат в
министерството
Участници в протеста пред
МРРБ са се опитали да
пробият полицейския
кордон и да влязат в
сградата, съобщиха от
пресцентъра на МВР,
цитирани от БТА. При
действията на протестира-
щите е била счупена
входната врата на минис-
терството. Двама служите-
ли на реда са пострадали
от хвърлен предмет и удар
с дръжката на знаме.

Оказана им е медицинска
помощ. Въпреки предуп-
режденията протестиращи-
те не са изпълнили поли-
цейските разпореждания.
Това е наложило използва-
нето на помощно средство
- лютив спрей, уточняват
от МВР. Полицейското
присъствие в района
остава засилено с цел
опазване на обществения
ред. Установява се само-
личността на провокирали-
те напрежението пред
сградата.
Вълчев: Може да се
преструктурира
пропуснатият материал
заради ваканцията
Министърът на образовани-
ето и науката Красимир
Вълчев коментира в
Симеоновград, че има
възможност да се прест-
руктурира материалът,
който ще бъде пропуснат
по време на грипната
ваканция. Министърът
коментира още, че могат
да се оформят оценки и в
първите дни на втория
учебен срок. Най-важно е
здравето на учениците,
каза министър Вълчев и
допълни, че е констатирана
епидемиологична ситуация
и сме длъжни да реагира-
ме, въпреки че това може
да е в ущърб на процеса
на образование. Няма
съмнение, ще бъдат
пропуснати часове, но не
за първи път сме в грипна
ваканция. Има възможност
да се преструктурира
материалът, има възмож-
ност да се оформят и
крайните оценки, при
извънредна ситуация може
дори първите дни от
следващия учебен срок.
При всички случаи има
напрежение върху учители-
те и върху учениците, но не
за първи път сме в такава
ситуация.

Îò "Äîíäóêîâ" 2 îòãîâîðèõà
Няколко часа след като стана ясно, че главният прокурор

Иван Гешев иска от КС тълкувателно решение за имунитета на
президента, от "Дондуков" 2 излязоха с позиция по темата.
"След като главният прокурор е сезирал Конституционния съд,
очакваме развитие по образуваното дело. Само
Конституционният съд може да тълкува Конституцията", казаха
от президентството, цитирани от Би Ти Ви. В искането на
Гешев се посочва, че не е ясно и как трябва да се действа,
когато в хода на разследване бъдат събрани данни за
престъпление, извършено от президента или вицепрезидента.

стотици училища.
Само в столицата заради грип-

ната епидемия вкъщи до 6 фев-
руари ще са около 130 хиляди
ученици. Лекарите съветват по-
големите деца да избягват съби-
ранията с приятели в този пери-
од, а възрастните -  да не подце-
няват симптомите и да търсят ме-
дицинска помощ. ççççç

Увеличават се кражбите на
скъп алкохол от хранителните ма-
газини в Русе, бие тревога БНТ.
Повечето от извършителите са за-
ловени благодарение на камери-

Áóì íà êðàæáèòå íà ñêúï àëêîõîë
îò õðàíèòåëíèòå ìàãàçèíè â Ðóñå

Група мъже нападнаха шофьор
на аварирал ТИР с брадва и нож
и му обраха стоката, съобщиха
от полицията във Видин.

На 26 януари е бил получен
сигнал за разграбване на товар
- пресни зеленчуци, от аварирал
на Главен път Е-79 в района на
Медовница, турски товарен ав-
томобил с прикачено хладилно
полуремарке. Лицата, извършва-
щи посегателството, използвали
заплахи, а отнетата стока транс-
портирали с каруци и леки авто-
мобили. Изяснено било, че гру-
па местни жители заплашили во-
дача на авариралото превозно
средство, както и двама негови
колеги, също чужденци - шофьо-
ри на товарни автомобили. Един

от мъжете е ударил в гръдния кош
един от шофьорите, блъснал гла-
вата на друг, след което заплаш-
вал с нож и брадва. В хода на
предприетото разследване - на-
падателят, на 32 години, е бил
задържан.

По-голямата част от отнета
стока полицаите установили на
адреси в Медовница. Случаят е
докладван в прокуратурата, ко-
ментира "Дарик радио".ççççç

ЛИТЕРАТУРЕН САЛОН ЛЕГЕ 10 ПРИ
СОФИЙСКИЯ ГС НА БСП

ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀ ÂÅ×ÅÐ
На поета

ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВАТА МУ СТИХОСБИРКА
„КОЛХИДА“

Евгени Бенов ще изпълни песни по стихове на поета
29 януари 2020 г., сряда, 18.00 ч.

София, ул.“Леге“ №10, първи етаж

Ñâåòêàâè÷íî
Буквално минути след като прокуратурата обяви, че Иван

Гешев е изпратил искане до Конституционния съд относно
имунитета на държавния глава, от КС също излязоха със
съобщение - че образуват дело по искането. "Днес,
27.01.2020 г., Конституционният съд образува конституционно
дело № 1/2020 г. по искане на Главния прокурор на Републи-
ка България за даване на задължително тълкуване на разпо-
редбата на чл. 103 от Конституцията на Република България.
Докладчик по делото е съдия Мариана Карагьозова-Финкова",
се казва в краткото съобщение, публикувано на сайта на съда.

те за видеонаблюдение. Те са пре-
димно млади хора. А на входове-
те на някои от обираните магази-
ни са разлепени и снимки на крад-
ците.з
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В анализ на журналист-
ката Красина Кръстева,
публикуван в сайта "Епи-
център" в навечерието на
традиционната пресконфе-
ренция на президента и
вицепрезидента по повод
годишнината от встъпване-
то им в длъжност, се
казва: "Вицепрезидентът е
публичната длъжност в
България, най-ощетена
откъм функции. Но и
даваща възможност на
този, който я заема, да
изяви в най-голяма степен
себе си.
Както направи
вицепрезидентът
Илияна Йотова.

От началото на демок-
ратичните промени до
днес за вицепрезидента
се говори главно в кон-
текста на някакъв скан-
дал, обикновено на бурно
изказано несъгласие с
позиция на държавния
глава. За разлика от
предшествениците си
Илияна Йотова успява да
свети със собствена
светлина на пост, който
по определение е сатели-
тен - вицето няма собст-
вени прерогативи, изпъл-
нява това, което му възло-
жи президентът. А и то е
ограничено от конституци-
ята", припоня авторката.

Тя е категорична: "Едно
от най-важните качества
за един политик е предви-
димостта. Днес, три
години след кандидат-
президентската кампания
на Радев и Йотова, малци-
на си спомнят, че тя
обеща да бъде "добър и
директен съветник на
държавния глава". На
"Дондуков" 2 Йотова
прави точно това.

Настоящият вицепрези-
дент успя да излезе от
тези тесни рамки, в които
я поставя основният
закон - Илияна Йотова по
деликатен начин успява

Èëèÿíà Éîòîâà å
ðàçëè÷íèÿò âèöåïðåçèäåíò

Ïîñëàíèÿòà é ñà íà ïúðâî ìÿñòî
îòêðèòè è ðîäîëþáèâè, àêòèâíî
ðàáîòè ñ áúëãàðèòå â ÷óæáèíà,
ïðèîðèòåò çà íåÿ å ìÿñòîòî íè â ÅÑ,
ïèøå ñàéòúò "Åïèöåíòúð"

да отправя критични
бележки към изпълнител-
ната власт например, без
някой да я подозира, че
прекрачва прерогативите
си, дадени от Конституци-
ята.

На практика показа, че
не е необходимо един
политик да създава
скандали, за да заостри
вниманието към даден
наболял въпрос.

Йотова не сочи ви-
новни с пръст, но успява
да бръкне в раните на
обществото, засягайки
чувствителни теми като
липсата на реформи,
прекомерното използва-
не на език на омразата,
бедността и неравенст-
вата.

Предупреждава изпъл-
нителната власт, че не
бива да гледа само лъс-
кавата страна на медала,
като казва, че добрите
икономически резултати
не бива да са оправдание
за засилващите се нера-
венства. Социалните
проблеми никой няма да
ни ги реши отвън, колко-
то и пари да се изсипят
от еврофондовете и
колкото политики да
бъдат съгласувани с
Брюксел, заявява тя.

"Необходими са ни
знаещи, можещи и гра-
мотни управленци, но за
съжаление, дефицитът не
е само на работна ръка,
но и на управление",
посочва вицепрезидентът.

Йотова има дълга и
ярка политическа биогра-
фия, затова не е странно,
че е различният вицепре-
зидент.

Съзряването й като
политик е в най-трудното
за нейната партия БСП
време - след краха на
управлението на Жан
Виденов, когато въобще
не беше модерно да си

Лидерката на БСП Корнелия
Нинова отбеляза Деня в памет
на жертвите на Холокоста с текст,
публикуван в сайта на партията:
"Отбелязваме Международния
ден в памет на жертвите на хо-
локоста. Поклон. Това е най-
мрачният период в историята, от-

Êîðíåëèÿ Íèíîâà â ïàìåò íà æåðòâèòå íà õîëîêîñòà:

нел живота на милиони жени, мъ-
же и деца.

Днес светът обръща поглед
към миналото, защото престъп-
ленията и жертвите не бива да
се забравят, но поуките също -
да сме непримирими към насаж-
дане на омраза, към всеки акт

възхвалявано и реклами-
рано.

Визитите на Йотова в
чужбина са при българс-
ките общности. За разли-
ка от други хора на висш
държавен пост, посещени-
ята й зад граница не са
"дипломатически туризъм",
тя отива там, където има
нужда от българско учили-
ще, читалище, културен
дом. Не се уморява да
призовава за нова поли-
тика към българите в
чужбина. Бе сред първите
политици, които предупре-
диха, че сънародниците
ни във Великобритания
може да бъдат ощетени
при Брекзит.
"Необходима е държа-
ва, която да се грижи
за своите граждани,
без да ги разглежда като
поданици. Отговорността
на нашето поколение е
запазване на българската
нация", заяви тя м. г.,
отчитайки дейността си на
"Дондуков" 2.

На вицепрезидента
принадлежи идеята за
създаване на Български
културен институт, който
да направи още по-
успешна дейността на
българските училища в
чужбина.

Друга тема, която
редовно присъства в
посланията на вицепрези-
дента, е за мястото на

социалист. Йотова оглави
пресцентъра на столетни-
цата и успя да извади
партията от медийната
изолация, да я направи
дори симпатична. Остана
журналист, който се
обръщаше към другите
журналисти с "колеги" и
като народен представи-
тел в българския парла-
мент, и като евродепутат в
Брюксел.

Като евродепутат не
пееше в брюкселския хор.
Например не просто
не се поддаде на анти-
руската истерия, а
отстояваше правото на
България на специални
отношения с Русия.

Вече като вицепрези-
дент, в момент, в който
евро-атлантическите ни
партньори адмирираха
новата власт в Киев, тя
единствена обяви, че
законът за образованието,
приет от Върховната рада
на Украйна, е атака срещу
малцинствата, защото
нарушава правото им да
изучават майчин език.
Отиде при българите в
Украйна и Молдова, не се
уморява да посочва, че те
са част от българската
нация. И единствена
забеляза, че българските
общности в чужбина не са
поканени за председател-
ството, иначе толкова

на насилие и разединение. БСП
остава непоколебима срещу вся-
ка дума и действие, които могат
да накърнят изконните човешки
ценности, права и достойнство.
Гордеем се, че българският на-
род спаси евреите и това се
признава в цял свят".ç

Румен Радев и Илияна Йотова остават отличен екип в прези-
дентската институция, за което говори високият им рейтинг

България в Европейския
съюз. "След 12 години в
ЕС е време да се държим
като равноправен член,
със своите права и отго-
ворности", неотдавна
изтъкна тя. Йотова не
спира да предупреждава
за опасността от създава-
нето на двойни стандарти
в Общността, за тревож-
ното изоставане за Шен-
ген.

Когато на 22 октомври
м. г. Европейската коми-
сия направи препоръка
Механизмът за сътрудни-
чество и проверка да бъде
прекратен спрямо Бълга-
рия, вицепрезидентът
Йотова изрази категорич-
на позиция, че отпадането
на наблюдението не бива
да се обвързва с приема-
нето на предложения от
ЕК общоевропейски
механизъм за върховенст-
вото на закона. Защото
така има опасност Бълга-
рия да стане заложник на
приемането на други
решения. Както стана с
Шенген.

С други думи - послани-
ята на Йотова като вицеп-
резидент са на първо
място открити и родолюби-
ви. И не е странно, че
днес никой не си спомня
прокобите отпреди три
години на критиците на
Румен Радев, който твърдя-
ха, че Йотова ще бъде
политкомисарят, които ще
внимава президентът да не
забравя на коя партия
дължи избирането си.

С дейността си на
"Дондуков" 2 Илияна
Йотова показа, че вицеп-
резидентският пост има
значение. Че не е нещо
излишно, отживелица от
политическите баланси в
началото на прехода,
която трябва да бъде
премахната.

Има и още нещо - за
три години откакто е на
този пост, около Илияна
Йотова не се завихри
нито един скандал - нито
политически, нито битов.
Илияна живее нормален
живот, без да е обсебена
от мания за величие, камо
ли пък за злоупотреба с
атрибутите на властта,
припомня в своя анализ
"Епицентър".ç

Àíàëèç:

ÁÑÏ å íåïðèìèðèìà êúì íàñàæäàíåòî íà îìðàçà
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И тази година живот-
новъдството ще бъде
акцент  на Международ-
ната селскостопанска
изложба "Агра 2020",
която ще се проведе от
19 до 23 февруари в
Пловдив.  За първи път
ще бъдат показани  бико-
ве от десетте най-попу-
лярни месодайни породи
в света, като елитните
екземпляри ще дефили-
рат два пъти на ден в
специален ринг, съобщи-
ха от "Международния
панаир" в Пловдив. По
традиция и научни инсти-
тути ще представят  нови
разработки, подобряващи
съществуващите породи
говеда, овце и кози.

Инициативата  на
Международен панаир в
Пловдив да популяризи-
ра  бранша  привлече
като участници в "Агра"
много компании, предла-
гащи  проектиране и

Çà ïúðâè ïúò â Ïëîâäèâ ùå áúäàò
ïîêàçàíè  áèêîâå îò äåñåòòå íàé-
ïîïóëÿðíè ìåñîäàéíè ïîðîäè â ñâåòà

Øàíñ çà âòîðè
ïúò äà ñïå÷åëèì
êîíêóðñà
"Åâðîïåéñêî äúðâî
íà ãîäèíàòà"

За втори път България може
да спечели конкурса "Европей-
ско дърво на годината", съоб-
щи за БТА Люба Колчева от
фондация "ЕкоОбщност" - бъл-
гарската партньорска органи-
зация в международния кон-
курс.  Първият път, когато стра-
ната ни печели конкурса, е
през 2014 година със стария
бряст в Сливен.  През тази го-
дина дъб-пазител на великотър-
новското Ново село ще пред-
ставя България в конкурса "Ев-
ропейско дърво на годината",
а гласуването ще бъде откри-
то от първи февруари.  В със-
тезанието участват дървета от
16 държави, за които ще се
гласува до края на месеца на
сайта https://www.treeofthe-
year.org/vote.
Кметът на Ново село Христо

Христов уточни, че дъбът, кой-
то е на около 500 години, е
победител в миналогодишното

Òúðãîâöèòå íà ìàñëîäàåí ñëúí÷îãëåä íà áîðñàòà ïîâèøèõà îôåðòèòå
Цените на основните зър-

нени контракти по световни-
те борсови пазари продъл-
жиха да вървят леко нагоре
през изминалата седмица. В
САЩ пшеницата добави 8 до-
лара до 263 щатски долара
за тон. Пшеницата във Фран-
ция слабо поскъпна с 2 ев-
ро до 200 евро за тон, в Ук-
райна и Русия цените също
се повишиха с 8 и 10 долара
съответно до 226 и 227 щ.д./
т. При царевицата единодуш-
но трендът е възходящ - плюс
6 долара до 181 щ.д./т в Чи-
каго, в Украйна плюс 4 до-
лара до 183 щ.д./т, във Фран-

Ñóïåðõðàíè íà èçëîæåíèåòî
"Àãðà 2020"

ция плюс 2 евро до 177 ев-
ро/т. Ечемикът в Украйна ос-
тана без промяна на 186
щ.д./т, във Франция леко по-
нижение с 1 евро до 173 ев-
ро/т. При рапицата в Евро-
пейския съюз (Еuronext) ко-
тировките вървят нагоре с
плюс 2,75 евро до 407 евро/
т.

В подкръг "Зърно" на "Со-
фийската стокова борса" АД
хлебната пшеница от място
оферира цени на предлага-
не от 360 до 400 лева за тон,
търсенето беше на 320-350
лв./т. При фуражната пше-
ница купувачите са на 280-

290 лв./т, а продавачите са
на 320 лв./т. За маслодаен
слънчоглед търсенето е на

610 лв./т, предлагането се
вдигна на 630-700 лв./т. Всич-
ки цени са без ДДС. ç

Öåíèòå íà õðàíèòå ñêî÷èõà çà ñåäìèöà ñ áëèçî 5 %
Индексът на тържищни-

те цени (ИТЦ), който отра-
зява цените на хранител-
ните стоки на едро, скочи
през последната седмица
с 4,72 на сто, до 1,597 пун-
кта, съобщава Държавна-
та комисия по стоковите
борси  и  тържищата
(ДКСБТ). От началото на
годината ИТЦ се е пови-
шил със 7,47 процента.

Цената на оранжерий-
ните домати се понижи та-
зи седмица с 3 процента
до 2,60 лева за килограм,
а цената на оранжерийни-
те краставици се увеличи
с 13,3 на сто до 3,40 лева
за килограм. Картофите
поевтиняват с 4,0 на сто и
се продават по 0,72 лева
за килограм. Морковите

поевтиняват с 2,9 на сто и
се търгуват по 0,68 лева за
килограм. Цената на зеле-
то пада с 10,9 на сто до
0,49 лв./кг. Червените чуш-
ки поскъпват с 0,7 на сто,

наните се предлагат по
2,20 лева за килограм; пор-
токалите - по 1,35 лв./кг;
мандарините поевтиняват
с 2,9 на сто - до 1,65 лева
за килограм.

Кравето сирене поскъп-
ва с 0,2 на сто и се търгува
по 6,26 лв./кг; кашкавалът,
тип "Витоша", се купува по
10,46 лв./кг. Олиото поскъп-
ва с 1,5 на сто и се продава
по 2,05 лева за литър. Па-
кетче краве масло от 125
грама се продава по 2,20 ле-
ва. Пилешкото се търгува по
4,10 лева за килограм на ед-
ро в края на седмицата. За-
харта поскъпва с 0,8 на сто
до 1,30 лв./кг. Брашното, тип
"500", поскъпва с 5,6 на сто
до 0,95 лева/кг. Цената на
ориза се задържа 1,98 лева
за килограм. Яйцата се про-
дават средно по 0,21 лева
за брой. ç

оборудване за животно-
въдни ферми. Така желае-
щите да  развиват биз-
нес в тази област ще
могат да намерят цялост-
ни решения за своите
проекти - от избора на
породи до комплектова-
нето на стопанството.

29-ото издание на
Международната селс-
костопанска изложба ще
покаже също  много
новости в областта на
растениевъдството. Една
от тях е фермата за
микрорастения, които са
подходящи за отглеждане
и в градска среда -
специално подбрани
култури и сортове слън-
чоглед, грах, репички,
синап, зеле, броколи,
чесън, нахут, кейл и
други. Те се консумират
веднага след появата на
първите листа, тъй като
тогава съдържанието на
полезни вещества е най-

голямо. Краткият срок на
отглеждане позволява да
не се третират с торове
и препарати за защита.
Това са новите суперхра-
ни,  твърдят от фирмата
изложител, като обръщат
внимание и на икономи-
ческия ефект.

"Агра 2020" ще покаже
последно поколение
иновации  за класически-
те ферми, в които все по-
голямо приложение нами-
ра дигитализацията.
Производители и дистри-
бутори на водещи марки
ще демонстрират  модер-
ни технологии, техника и
инвентар за всички секто-
ри на селското стопанст-
во. Фермерите ще наме-
рят сортови семена,

посадъчен материал,
торове и  препарати за
растителна защита, специ-
ализирани услуги.  Селс-
костопанската академия
ще представи своите
нови научни постижения с
практическа насоченост.

Очакват се над 40
хиляди посетители от
България и Европа  да
разгледат шестото изда-
ние на мегафорума за
агробизнес, вино, храни
и оборудване. Той включ-
ва още три престижни
изложби - "Винария, за
лозарство и винарство,
"Фудтех" - за хранителна-
та индустрия, и "Вкусове
от Италия", а организа-
тор е Международен
панаир Пловдив. ç

издание на националния кон-
курс "Дърво с корен", органи-
зиран от фондация "ЕкоОбщ-
ност". Той припомни, че целта
на европейския конкурс не е
да представи красиви и стари
дървета, а да покаже дървета
с интересна история, които са
се превърнали в събирателен
образ на местната общност.
Димитър Пенчев, секретар на

читалище "Наука-1870", уточ-
ни, че историята на селото, ко-
ето е и родно място на отец
Матей Преображенски - Мит-
калото, е много любопитна.
Първоначално то се е намира-
ло на два километра западно
в местността Юрта. Според до-
кументи, пазени в Национал-
ната библиотека, през 1548 го-
дина селото в тази местност е
носело името Новосел. От там
е минавал пътят от Свищов за
Цариград и населеното място
е било обект на много набези.
В документ, пазен в търнов-

ските регистри, е посочено, че
в селото 178 души не са били
мюсюлмани, а поминъкът им е
бил свързан с отглеждането на
коне. Заради набезите хората
се преместват на мястото, къ-
дето днес е разположено се-
лото, което по онова време би-
ло непристъпна гора.  Според
Пенчев дъбът останал днес в
центъра на селото до стар кла-
денец е от дъбовата гора, къ-
дето новоселци са се настани-
ли. ç

средно до 3,02 лева.
Ябълките поевтиняват с

8,4 на сто до 1,09 лв./кг.
Лимоните поскъпват с 4,3
процента и се продават по
2,16 лева за килограм. Ба-
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Èêîíîìèñòè ïðîãíîçèðàò îáåäíÿâàíå
ïðè äåâàëâàöèÿ íà ëåâà

обменния механизъм (ERM
II). Това съответствие е
задължително условие за
присъединяване към
Валутно-обменния механи-
зъм.

Какво се случва с
валутния борд и готова ли
е България за тази крачка
към еврозоната? По
темата вчера разговаряха
в сутрешния блок на БНТ
икономистите Лъчезар
Богданов от  Института за
пазарна икономика, и
Георги Вулджев от Експер-
тен клуб за икономика, и
политика.

Георги Вулджев обясни,
че това при какъв курс ще
влезе България в ИЕРЕМ
2 и след това в еврозона-
та, ще е обект на прегово-
ри. "Това е, което се
променя и от там възник-
ва притеснението възмож-
но ли е да има някаква
девалвация на лева, което

"Проектът за промяна в Зако-
на за БНБ не поставя под въпрос
действащия режим на фиксиран
валутен курс. Както многократно
е подчертавано от правителство-
то и БНБ, този режим ще бъде
запазен до присъединяването на
България към еврозоната и прие-
мането на еврото." Тази офици-
ална позиция разпространиха в
неделя от Министерството на фи-
нансите, след като в медиите из-
лязоха публикации за  текст във
валутния закон, който създава те-
оретичен риск за валутния курс.
Поправките са внесени от пред-
седателят на парламентарната бю-
джетна комисия Менда Стоянова
и нейни колеги от ГЕРБ между пър-
во и второ четене на закона, без
да са минали през публично об-
съждане.

 Опитът досега сочи, че опас-
ността някоя държава или ЕЦБ да
посочат, че сегашният курс лев/
евро надценява валутата ни е са-
мо теоретична. В същото време
запознати с по-стари сондажи на
България за присъединяване към
еврозоната посочват, че влиятел-
ни представители на германско-
то правителство са били против
сегашния курс. Дали тези нагла-
си са останали, не е известно.

От Финансовото министерст-
во твърдят, че целта на законоп-
роекта е само да осигури съот-
ветствие на вътрешната норма-
тивна рамка с европейската нор-
мативна рамка, регулираща адми-
нистративния процес и оператив-
ните процедури за одобряване на
валутните курсове в условията на
Валутно-обменния механизъм
(ERM II). Това съответствие е за-
дължително условие за присъе-
диняване към чакалнята на евро-
зоната, пише в съобщението на
министерството.

От ведомството на Владислав
Горанов не коментират същест-
вува ли, макар и само теоретич-
на, възможност някоя от прего-
варящите страни да постави под
въпрос сегашният курс на лева
към еврото.  От Финансовото ми-
нистерство заявяват, че проектът
се подкрепя от БНБ и от ЕЦБ.

За да се запази изцяло дове-
рието в сегашната валутна сис-
тема обаче, може да се допише
текст, който дава мандат на пра-
вителството да преговоря само и
единствено при условие, че при-
съединяването на България към
механизма ("чакалнята") и по-къс-
но към еврозоната ще стане при
сегашния курс лев-евро и той ня-
ма да се променя, пише Иконо-
мист. бг. Същото трябва да е га-
рантирано със закон и за срока
на престой в "чакалнята на евро-
зоната", колкото и дълго той да
продължи. Подобен текст няма да
наруши възприетата в ЕС проце-
дура за присъединяване към ев-
рото, а само ще даде ясни рамки
за преговори на българското пра-
вителство, което и да е то, с ЕЦБ
и страните от еврозоната.ç

Ïðîô. Õðèñòèíà Âó÷åâà: Ïðåäëîæåíàòà íîâà àë. 3 íà ÷ë. 29 îò Çàêîíà çà ÁÍÁ,
ùå ñúçäàäå ìíîãî ïî-òåæêè ïðîáëåìè, îòêîëêîòî òåçè, êîèòî â ìîìåíòà
èìàìå îò ëîøàòà ðåäàêöèÿ íà àë. 3 íà ÷ë. 30 îò Çàêîíà çà õàçàðòà

ÌÔ îòðè÷à îïàñíîñò
çà êóðñà ëåâ-åâðî
â ïðåãîâîðèòå
çà åâðîçîíàòà

Ìåíäà Ñòîÿíîâà âêàðâà ïðîìÿíà â çàêîíà çà ÁÍÁ,
ñïîðåä êîÿòî ôèêñèðàíèÿò êóðñ åâðî-ëåâ ñòàâà
ïëàâàù ïðè âëèçàíåòî íè â ÷àêàëíÿòà íà
Åâðîçîíàòà

означава по-висока инф-
лация, на практика някак-
во обедняване на населе-
нието вследствие на
някакво превалутиране,
каза той.  "Притеснението
е, че може да се обезце-
ни лева. Това в други
случаи не се е случвало,
но не означава, че няма
никакъв риск. Ако се
девалвира левът, това би
довело до оскъпяване на
стоките в страната",
посочи той.

"Причината да сме тук
е едно конкретно измене-
ние към член 29 от валут-
ния закон, който касае
именно валутния курс на
лева спрямо еврото. Към
този закон се добавя и
една алинея 3, според
която курсът в момента, в
който влезем във валут-
ния механизъм ИЕРЕМ 2,
курсът между лева и
еврото на практика ще

По повод предложението за
изменение на чл. 29 от Закона
за БНБ може да се отбележи
следното:

Не съществува никаква пот-
ребност - правна или админист-
ративна, която да изисква пред-
ложеният текст от група народни
представители на ГЕРБ да се
включва в националното законо-
дателство, особено пък като трета
алинея на чл. 29 от Закона за
БНБ.

Цитираните в предложения
текст два документа на ЕЦБ и на
централните банки на държавите
извън еврозоната са задължител-
ни за работата на банките и без
да се включени в закон. Както е
известно, документите от такъв
вид са многобройни и могат да
се видят и на страницата на на-
шата централна банка.

Документите, които се споме-
нават в проекта на г-жа Менда
Стоянова, по съдържание се от-
насят за кандидати за паричния
механизъм с плаващи валутни
курсове, каквито са били първи-
те 11 страни, образували валут-
ния съюз, както и по-късно ос-
таналите, които са се присъеди-
нили, включително и Словакия
през 2009 г. По-точно, тези до-
кументи са валидни за включва-
нето в парично-валутния съюз,
както някои наричат еврозоната,
а не за присъединяване към т.
нар. чакалня. Може би и за това
се твърди, че предложеният текст
е приет от ЕЦБ. Тук ще си позво-
ля да цитирам един много извес-

тен немски социолог - Улрих Бек.
В книгата си "Германска Европа"
той споменава, че в Брюксел, а
и в Германия често се бърка ва-
лутният механизъм с валутния съ-
юз - еврозоната. Нещо подобно
е станало и при нашето съгласу-
ване между бюджетната комисия
и ЕЦБ.

През годините от 2008 и след-
ващите, съм имала възможност
да обяснявам, че страните с фик-
сиран курс на валута могат да
се включат в ERM 2, без да е
необходимо да преминават към
плаващ курс. Това е решено в
специална резолюция на ЕЦБ
през 2000 г. В периода 1992-
1997 г., когато са се обсъждали
въпросите на паричния съюз, е
имало идея да се изисква стра-

ните с фиксиран курс най-нап-
ред да излязат от него и след то-
ва да се присъединят към ERM II.
Тази идея е била изоставена по-
късно. В посоченото решение на
ЕЦБ от 2000 г. се изисква стра-
ните с фиксиран курс, в писмо-
то за присъединяване към ERM II
да посочат курса, който са фик-
сирали към еврото и да декла-
рират, че няма да има девалва-
ции в периода на престояване в
чакалнята. Така са постъпили бал-
тйските страни. Те обаче, за раз-
лика от нас, са влезли в чакал-
нята веднага с подписване на до-
говора за членство и админист-
ративната процедура е била из-
пълнена с писмата за фиксира-
ния курс. Едва при приемането
им в еврозоната са налице спо-

разумения с ЕЦБ, в които се ци-
тира и Споразумението от 16
март 2006 г., включено и в тек-
ста на Менда Стоянова.

Призовавам нашия министър-
председател, в битността си на
партиен водач на ГЕРБ, да по-
могне на вносителите да оттег-
лят това предложение за промя-
на на чл. 29 от Закона за БНБ.
Нека първо да се уточни, че сме
изпълнили т. нар. план за дейст-
вие за включване в чакалнята.
След това, че имаме съгласие на
ЕЦБ за приемане в банковия съ-
юз по реда за страни, които не
са членки на еврозоната, и след
това да се отправи писмо от пра-
вителството, както е редът, за
присъединяване към валутния ме-
ханизъм (ERM 2), като в него да
се запише фиксираният курс
1.95583, който обещаваме да
поддържаме през престоя си в
чакалнята. Едва след всичко то-
ва, ако има нещо за уточняване
в законодателството - нека да се
обсъди.

Може да се твърди, че пред-
ложената нова ал. 3 на чл. 29 от
Закона за БНБ ще създаде много
по-тежки проблеми, отколкото
тези, които в момента имаме от
лошата редакция на ал. 3 на чл.
30 от Закона за хазарта.

Христина Вучева е доктор
по икономика и професор по
финанси. Тя е бивш министър
на финансите в първото слу-
жебно правителство (1994-
1995 г.). Анализът е написан
специално за агенция БГНЕС.ççççç

На 23 януари 2020
година председателят на
Бюджетната комисия на
парламента Менда Стоя-
нова е внесла за разглеж-
дане проект за допълне-
ние на чл. 29 от Закона за
БНБ, който се отнася до
фиксирането българския
лев към еврото. В съобще-
ние до медиите на Минис-
терството на финансите и
на БНБ се посочва, че
двете институции подкре-
пят внесения проект, като
тази промяна се подкрепя
и от Европейската цент-
рална банка. Целта на
законопроекта е да се
осигури съответствие на
вътрешната нормативна
рамка с европейската
нормативна рамка, регули-
раща административния
процес и оперативните
процедури за одобряване
на валутните курсове в
условията на Валутно-

стане обект на преговори,
както е според изисквани-
ята за присъединяването
във валутния механизъм.
Основният проблем с това
е, че първо това по ника-
къв начин не беше подло-
жено на обществено
обсъждане", каза Вул-
джев.

Лъчезар Богданов от
Институт за пазарна
икономика се съгласи, че
не бива да се прави
законодателна промяна
по този начин. "Най-добре
е законопроектите да се
вкарват от Министерски
съвет, това показва поли-
тически ангажимент на
управляващото мнозинст-
во и на правителството.
Второ, процедурата да е
по-публична. Разбира се,
това, което видяхме,
показа, че не може да
има тайна процедура в
България". ç
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(Част четвърта)

В предишен брой на вестник "Земя" ви запознахме с една
част от материалите и темите, обсъждани от общите събрания
на кооперативните организации. Днес ще ви представим и
втората част от тях.

ТЕМИ И МАТЕРИАЛИ, КОИТО
СЕ ОБСЪЖДАТ И ПРИЕМАТ
ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Видимост и социални ангажименти
на кооперативната организация
Наред с организационното развитие, конкурентоспособ-

ността и финансовата устойчивост на кооперативния бизнес,
сред основните цели на приетата Стратегия 2030 е и повиша-
ване имиджа и разпознаваемостта на кооперативните орга-
низации. Основните действия и политики за постигане на за-
дачите в това направление са подробно разписани в разра-
ботената стратегическа пътна карта "Видимост 2030". Действи-
ята, които са свързани с повишаване на видимостта са свър-
зани с:
” Реализиране на единна комуникационна политика и стра-

тегия. Отправяне на ясни, последователни и разпознаваеми
послания, създаване и поддържане на устойчив и положите-
лен имидж
” Изграждане и поддържане обща визия на кооператив-

ните организации. Използване на унифицирани лога и тър-
говски марки, единна визия на интернет страниците, използ-
ване на общи рекламни материали, унифициране на външната
реклама, еднаква визия на търговските обекти и използвани-
те потребителски карти
” Обучение на експерти по кооперативен имидж и PR
” Провеждане на национални инициативи и благотвори-

телни кампании. Обединяване на местни и регионални кампа-
нии в национални. Превръщане на обектите КООП в център на
кампаниите
” Организиране на кооперативни лагери, създаване на ко-

оперативни библиотеки, градини, домове за възрастни и др.
” Активно участие в органите за местно самоуправление.

Активно и координирано взаимодействие с народни предста-
вители, браншови, граждански и неправителствени организа-
ции.

При изготвянето на отчетните доклади освен организаци-
онните и финансово-икономическите показатели, трябва да
бъдат отразени и дейности, отразяващи социалните ангажи-
менти и имиджа на кооперативната организация:

” Медийна политика - използване на съв-
ременните комуникационни и медийни канали
(интернет страницата на ЦКС www.cks.bg, и стра-
ниците в социалните мрежи).
” Информиране на член-кооператорите, ръ-

ководните органи и служителите в ПК и КС за
предстоящи кооперативни събития и обучения,
приети документи и др. чрез КООП зоната на
интернет страницата на ЦКС
” Участие на кооперативната организация в

благотворителните кампании под мотото "КООП
= СООР: Да изградим по-добър свят СЕГА".

” Участие на кооперативната организация в национална-
та инициатива "КООП - Заедно на пазар".
” Провеждани от кооперативните организации чествания

на повод Великден, Денят на детето, "На училище с КООП",
Коледа и др.

Обсъждане на резултатите от финансовите ревизии
При извършена финансова ревизия от главна дирекция

"Финансов контрол" на ЦКС, финансовият ревизор (предсе-
дателят или член на контролния съвет) прочита ревизионния
доклад, така както е съставен. Прочитането на ревизионния
доклад в резюме е предпоставка за частично и/или непълно
представяне на констатациите, формално обсъждане на резул-
татите от ревизията и липса на дискусия.

Ако ревизионният доклад не съдържа данни за констатира-
ни нарушения той само се изслушва и не се гласува.

В случаите когато в ревизионния доклад се съдържат данни
за констатирани нарушения, съгласно чл.15, ал.4, т.15 от За-
кона за кооперациите, общото събрание взема решение за
търсене на отговорност от виновните лица за допуснати вре-
ди на кооперативната организация с тайно гласуване.

Решенията по финансовите ревизии се приемат с мно-
зинство повече от половината присъстващи членове или пъл-
номощници.

Отчет за дейността на управителния съвет
като ръководен орган
В отчета трябва да бъде представена информация за броя

на проведените заседания на УС, обсъжданите теми и пробле-
ми, участие на членовете на УС в заседанията приетите реше-
ния и тяхното изпълнение, както и да се оцени степента, в
която взетите решения са спомогнали за решаване на реал-
ните проблеми на член-кооператорите и техните семейства,
реализиране на общата кооперативна политика и т.н.

Материали на Контролния съвет
на кооперативната организация
Два са материалите, които Контролният съвет на всяка ко-

операция и кооперативен съюз изготвя за общото събрание:
Заключение на Контролния съвет по дейността на Управител-

ния съвет за отчетния период, годишния финансов отчет и
предложението за разпределение на печалбата и Отчет за дей-
ността на Контролния съвет през отчетния период. Контрол-
ният съвет на ЦКС е изготвил образец, който може да се пол-
зва при изготвянето на заключението и отчета на контролния
съвет на кооперативната организация.

Заключението по отчетния доклад на Уп-
равителния съвет и Отчетът за дейността на
Контролния съвет трябва да съдържат обек-
тивни, точни и непредубедени оценки, из-
води и препоръки, без да преповтарят кон-
статациите и примерите от отчетния доклад
на Управителния съвет. Така общото събра-
ние ще получи реална представа за постиг-

натите резултати и допуснатите слабости в дейността на коо-
перативната организация и нейните ръководни органи през
отчетния период и ще набележи конкретни мерки за тяхното
преодоляване.

Годишен финансов отчет на
кооперацията/кооперативния съюз
Общото събрание на кооперативната организация приема

годишния финансов отчет на организацията, отчета за дей-
ността на Управителния съвет, както и одиторския доклад (ако
отчета на кооперативната организация подлежи на одиторска
заверка съгласно Закона за счетоводството) и взема решение
за разпределение на печалбата или покриване на загубата
след изслушване заключението на Контролния съвет.

Решенията по годишния финансов отчет се приемат с мно-
зинство повече от половината присъстващи членове или пъл-
номощници.

Годишният финансов отчет съдържа счетоводен баланс, от-
чет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци,
отчет за собствения капитал

Промени в устава на кооперативната
организация
Ефективната защита интересите на коо-

перативните организации и техните членове
зависи в голяма степен от хармонизирането
на уставите, което от своя страна в дългосро-
чен план повишава и тяхната устойчивост.

Анализът показва, че близо 1/3 от кооперациите (31%)
все още не са включили в уставите си възможността коопе-
ративният съюз или ЦКС да свикват общото събрание при
системни нарушения от страна на председателя или управи-
телния съвет водещи до деформиране на тяхната коопера-
тивна същност. Това намалява възможността за защита ин-
тересите на член-кооператорите в тези кооперации и по-
ефективната реализация на общата кооперативна политика.
Трябва да се знае обаче, че Законът за кооперациите пред-
вижда такова свикване и без да е вписано изрично в устава
(чл. 16, ал. 3, т. 2 от ЗК).

За да служат на кооперативната практика, уставите трябва
да се прилагат стриктно. Спазването на техните разпоредби и
заложените в тях критерии гарантират по-добро управление и
контрол на кооперативната организация и повече ползи за
кооперативните членове.

Решението за актуализация на устава на кооперативната
организация се взема с мнозинство 2/3 от присъстващите
член-кооператори (пълномощници).

Необходимо е да се има предвид, че когато събранието е
изборно, то изборите се провеждат по реда и условията на
вписания към момента в Търговския регистър устав на коопе-
ративната организация. Ако на общото събрание е извършена
актуализация на устава, то промените влизат в сила след впис-
ването му в Търговския регистър и не могат да се прилагат на
събранието, на което са приети.

При актуализация на устава администраторът на данни в
статистическата информационна система на кооперацията впис-
ва датата на актуализацията в модул "Кооперативни органи-
зации" до 5 работни дни след провеждане на събранието.

Ако данните се въвеждат в СИС от администратор на коо-
перативния съюз, в който кооперацията членува, експертът по
организационните въпроси или друго определено от предсе-
дателя на кооперацията лице, му предоставя информацията за
вписване на датата на актуализация на устава в Модул "Коопе-
ративни организации" в посочения срок.

Изборът на органи на кооперативни на кооперативната
организация ще разгледаме в следващ брой на в. "Земя".

Програма за управление на председателя
на кооперативната организация
Препоръчително е програмата за управление на председа-

теля на кооперативната организация да бъде разработена и
приета за срока на неговия мандат. Ако такава програма не е
приета в началото на мандата, тя може да бъде разработена за
остатъка от мандата или за друг избран период. Не е целесъ-
образно програмата да бъде едногодишна, защото в този случай
тя се припокрива с бизнес плана на кооперативната органи-
зация и няма функциите на програма за управление.

Програмата трябва да съдържа основните стратегичес-
ки направления в политиката на пред-
седателя и ръководството на коопе-
рацията или кооперативния съюз за
периода на мандата и да дава възмож-
ност въз основа на нея да бъдат раз-
работвани конкретни средносрочни
или краткосрочни програми за раз-
витие на кооперативната организация.

При избор на председател, е препоръчително всеки номи-
ниран кандидат да представи своя програма за управление.
Програмата на избрания председател се приема и утвърждава
от общото събрание след провеждане на избора.

Решението за утвърждаване на програмата за управление
се приема с мнозинство повече от половината присъстващи
членове или пълномощници.

Преустройство на кооперативни
организации
За да се съхрани кооперативното иму-

щество и повиши конкурентоспособ-
ността на кооперативните организации,
въпросът за ускоряване на преустройст-
вото чрез обединяване трябва да про-
дължи, като се вземат конкретни решения за неговото ре-
ализиране. При вземането на тези решения, обединението
трябва да се разглежда не като механично вливане на коо-
перации и съюзи, които са с изчерпан капацитет за разви-
тие, а като консолидация на кооперативни организации с
цел разширяване на териториалния обхват, пазарния сег-
мент и възможностите за привличане на нови членове.

Целесъобразно е най-неотложните предложения за прест-
руктуриране да бъдат обсъдени и съгласувани с другите заин-
тересовани кооперативни организации преди стартирането на
Кампания `2020 с оглед вземането на необходимите решения
от техните общи събрания. Решението за преустройство на
кооперативната организация се взема с мнозинство 2/3 от
присъстващите член-кооператори (пълномощници).

Участие в кооперативни и
междукооперативни предприятия
Съгласно Закона за кооперациите, всяка кооперация може

да създава кооперативни предприятия или да участва в меж-
дукооперативни предприятия с други кооперации. В такива
случаи, решението за образуване на кооперативни предпри-
ятия или за участие в междукооперативно предприятие се взема
от общото събрание, което определя капитала или дела в ка-
питала и упълномощава управителния съвет да извърши или
да участва в създаването на предприятието. Такава точка се
включва и в дневния ред на събранията на кооперативните
съюзи, в случаите когато ОС не е упълномощило управител-
ния съвет на съюза да взема решение за образуване и учас-
тие в кооперативно или междукооперативно предприятие.

Ползване на средства
от ФВП "Инвестиции"
При намерение за кандидатстване за пол-

зване на средства от фонд за взаимно подпо-
магане "Инвестиции", за които се изисква пред-
варително обезпечаване, общото събрание на
кооперацията взема решение за целта на ин-
вестицията, размера на заема и вида на обезпечението. Кога-
то заемът бъде обезпечен чрез учредяване на договорна ипо-
тека върху недвижим имот, в решението се посочва и описа-
нието на този конкретен имот. Такава точка се включва и в
дневния ред на събранията на кооперативните съюзи, в случа-
ите когато ОС не е упълномощило управителния съвет на съю-
за да взема решение за обезпечаване на задължения.

В следващ брой на в. „Земя“ ще ви запознаем с избора на
органи на кооперативната организация, приемането на ре-
шения на ОС, оформяне на документи от събранието и впис-
ване решенията в Търговския регистър, както и попълването
и изпращането на анкетна карта и участието на КС и ЦКС
при подготовката и провеждането на общите събрания на
кооперациите.

Стартира отчетно-изборна кампания 
,
2020 на кооперациите,

кооперативните съюзи и Централния кооперативен съюз

Стартира отчетно-изборна кампания 
,
2020 на кооперациите,

кооперативните съюзи и Централния кооперативен съюз

"РПК НАРКООП-ПЛОВДИВ
СЕЛИЩНО СЪБРАНИЕ

ДО
ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ НА
"РПК НАРКООП-ПЛОВДИВ"
Гр. ПЛОВДИВ

П О К А Н А
На основание Решение № 2, взето с Протокол № 1

от 27.01.2020 г., УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на "РПК
Наркооп-Пловдив"

С В И К В А
СЕЛИЩНО СЪБРАНИЕ на кооперацията на

13.02.2020 г., (четвъртък) от 14.00 ч., в "ИНТЕЛКООП"
ЕООД - гр. Пловдив, ул. "Константин Нунков" № 13 А,
със следния дневен ред:

1. Финансовият резултат на "РПК Наркооп-Плов-
див" за 2019 г.

Докл. Велина Стефанова - член на УС
2. Избор на пълномощници за Общото събрание на

"РПК Наркооп - Пловдив", за 2020 г.
Докл. Софка Кисьова - Председател на

Комисията по предложенията
за избор на пълномощници за ОС

Регистрацията на член-кооператорите ще се извърш-
ва в деня на събранието - 13.02.2020 г., (четвъртък), от
13.30 ч., в "ИНТЕЛКООП" ЕООД гр. Пловдив, ул. "Кон-
стантин Нунков" № 13 А.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА "РПК НАРКООП-ПЛОВДИВ

Дирекция "Кооперативна политика"
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Нарочно изчаках да
видя как ще се развие
поредната шпионска
афера, свързана с дейст-
вия на Русия в България.
Изчаках, защото не по-
вярвах на първите съоб-
щения, мотивирани от
данни на ДАНС и Проку-
ратурата. Помислих си, че
журналистите нещо не са
доразбрали, че истинските
мотиви за обявяването на
двама руски дипломати
(единият май не се оказа
такъв, а "член на техни-
ческия персонал на руско-
то посолство", но нейсе)
за шпиони ще бъдат
уточнени от тези две
много сериозни български
институции. Вчера обаче
обвиненията бяха потвър-
дени, а дипломатите
отзовани/изгонени/
заминали. Какви са обви-
ненията? Според прокура-
турата двамата са "съби-
рали информация, предс-
тавляваща държавна

Ñìåøíî-òúæíèÿò
"øïèîíñêè" ñêàíäàë

Проф. Искра БАЕВА
От "Клуб 24 май"

тайна с цел предаването й
на чужда държава", Дотук
- добре, съгласна съм, че
това е шпионаж, който
трябва да бъде категорич-
но пресечен. Какво обаче
се оказва при уточнение-
то на шпионската им
дейност? В първия случай
става дума за събиране в
продължение на три
години от 2017 г. насам на
"информация за механиз-
мите на изборния процес
в страната". Това ме
изуми, защото не мога да
си представя, че в най-
откритата процедура,
свързана с реализиране
на пряката демокрация,
може да има нещо тайно.
Всъщност мога да си
представя, но не ми се
иска да вярвам, че в една
демократична държава
изборните процедури са
държавна тайна, защото в
такъв случай тайна могат
да бъдат само механизми-
те за фалшифициране на

изборите. За това ли
става дума? Въпросът май
е реторичен. Във втория
случай в продължение на
две години от 2018 г.
насам е събирана инфор-
мация "от сферата на
енергетиката и енергийна-
та сигурност на страната".
Това звучи по-сериозно,
но продължението на
обвинението е, че "руски-
ят представител е осъщес-
твявал контакти с българс-
ки граждани, които са
имали достъп до информа-
ция от тази сфера". Тол-
ковa, не че е получил
документация, която
представлява държавна
тайна, или е вербувал
въпросните лица да му
дават такава информация.
А няма и обвинения към
въпросните български
граждани, че са издали
някакви държавни тайни.
Нима дипломати, незави-
симо коя държава предс-
тавляват, нямат право да

провеждат разговори и да
събират информация в
сферата, за която отгова-
рят? Например, за свобо-
дата на словото, за поли-
тиката, за икономиката.
Ако нямат такова право и
разговорите с българи от
тези сфери са шпионска
дейност, то тогава посолс-
твата на всички страни в
България са чисто и
просто шпионски центра-
ли. Но се оказва, че едни
имат такова право, а
други нямат. Вярно е, че с
едни сме съюзници в
НАТО и ЕС, а с други не
сме, но това не би трябва-
ло да се отразява на
дипломатическата дей-
ност, а да се проявява в
междудържавната. Поред-
ният шпионски скандал с
руското посолство показ-
ва не просто враждебно
отношение към Руската
федерация, което е лесно
обяснимо заради изостре-
ните отношения на нашите

съюзници с тази държава,
а е свидетелство за
нашия стар сателитен
синдром. Поне от начало-
то на 40-те години българ-
ските политици правят
всичко възможно да
получат одобрението на
силните на деня. А днес
виждаме продължение и
на една друга традиция -
да го правим без оглед
на убедителността на
действията. Мога да
припомня как се стига до
скъсване на дипломати-
ческите отношения между
България и Съединените
щати в края на 40-те
години на ХХ в. Само
дето този път мотивите за
раздухване на шпионския
скандал са смешни, а
изводите - тъжни. Дали
само толкова могат
нашите институции или
изобщо не ги интересува
общественото мнение, а
само какво ще кажат
силните не деня?

В изпращащата дър-
жава знаят кой е шпио-
нин и кой - не, в приема-
щата не е толкова прос-
то. Това е нещо, което
много бързо се диферен-
цира. "Не са нужни
години, за да се разбере.
На третия месец вече е
абсолютно ясно, по
простата причина, че
режимът на живот на
професионалиста разуз-
навач и на професионал-
ния чист дипломат много
сериозно се разминават".

Това каза за БНР
експертът и бивш зам.-
началник на Разузнаването
генерал Тодор Бояджиев.

Работата на разузна-
вача започва, след като
е свършил работата по
прикритието си, обясни
той. Държавите гонят
чужди дипломати не
когато ги разкрият като
шпиони, а "когато момен-
тът изисква да се вдигне
шум", допълни той. "Прие-
то е, докато имаше
Студена война, да се
говори, че разузнаването
работи против някого.
Невярна постановка!

Åêñïåðò: Ñ äåéñòâèÿòà ñè ÑÀÙ ãåíåðèðàò
àíòèàìåðèêàíèçúì íàâñÿêúäå ïî ñâåòà

Работи по съответната
страна и за защита на
националния интерес.

Експертът припомни
за нова форма на "прия-
телско разузнаване" след
края на Студената война.
"Факт ли е, че американ-
ците слушаха мобилния
телефон на Ангела Мер-
кел, на френския прези-
дент?".

В настоящето против-
никът не е задължително
да остава противник, но
е конкурент, обясни той:

"Преди 50 години
американците обявиха за
"персона нон грата"
трима френски диплома-
ти във Вашингтон, защо-
то ги уличиха, че по
линия на научно-техни-
ческото разузнаване
търсят конкретна инфор-
мация от Щатите и това
засилва позициите им
като конкурент".

САЩ са държали в
затвор израелски шпио-
нин в продължение на 30
години въпреки силния
международен натиск,
допълни той.

"На 16 юни 2009 година

в американското посолст-
во в София се получи
шифрограма на 10 стра-
ници. В момента я държа
в ръцете си. В тази
грама, с подписа на
държавния секретар
Хилъри Клинтън, се
казваше: "Прилагаме ви
новата национална дирек-
тива за агентурно разуз-
наване". В нея са описа-
ни конкретно целите и
задачите на американско-
то разузнаване в София -
какво искат да се разуз-
нава в София. Ще се
изненадате това нещо
защо не се появи. Вест-
ник "Гардиън" го публику-
ва! Оттам имам аз доку-
мента, шифрограмата, че
всеки един в американс-
кото посолство трябва да
се включи в процеса на
агентурно събиране на
информация".

За България приорите-
тите били да се събира
информация за официал-
ните държавни предста-
вители, дали се спазва
върховенството на зако-
на, каква е корупцията
сред официалните лица,

какви са аспектите на
енергийната политика и
други, включително
системата на провеждане
на избори - "това, за
което в момента ние
гоним да двама руски
дипломати".

"Преди 30 години
нямахме руско разузнава-
не в България, защото те
получаваха всичко, което
ги интересуваше, без
шпионаж". Активността по
отношение на Русия е
"защото новият голям брат
не иска някои неща да не
се случат", обясни той и
даде за пример спирането
на "Южен поток"

На въпрос каква би
била ответната реакция
Бояджиев разказа след-
ното: "Не е задължително
винаги едно и също
противодействие. Русна-
ците казаха "запазваме
си правото да реагира-
ме". Това не означава
непременно, че те ще
обявят двама български
дипломати за "персона
нон грата". Един пример
ви давам. Когато амери-
канците изгониха над 30

руски дипломати, руската
реакция беше, че те не
изгониха никой, но в
един хубав ден над 200
служители с руско граж-
данство в американските
представителства в Русия
- камериерки, шофьори,
готвачи, сервитьори -
наети от Американското
посолство и обслужващи
американската диплома-
ция в Москва, не се
явиха на работа. Извед-
нъж в американското
посолство се оказаха с
вързани ръце! Американ-
ският резидент впоследс-
твие го заяви: "С това си
действие руснаците
постигнаха това, че
моите хора от резиденту-
рата, шпионите, вместо
да тръгнат да вербуват,
трябваше да мият колата
на посланика".

Изключително успеш-
но с действията и мание-
рите си американски
държавни институции
успяват да генерират
антиамериканизъм нався-
къде по света, каза още
Тодор Бояджиев в интер-
вю по БНР.
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Уважаеми читатели,
Първата публикация по тема-

та относно писмените извори за
нестинарството в Странджа из-
лезе от печат през месеца, кога-
то се навършиха десет години от
вписването през 2009 г. от Орга-
низацията на Обединените нации
за образование, наука и култура
(ЮНЕСКО) на нестинарството в се-
ло Българи в представителния спи-
сък на нематериалното културно
наследство на човечеството. Обя-
вяването на това решение стана
на 30 септември същата година.
Горното обстоятелство приехме
като сериозна и убедителна мо-
тивировка да запознаем читате-
лите с по-важните писмени из-
точници по темата.

Започнахме с книжовното до-
кументално наследство от края
на XIX век. Спряхме се на трима
автори - Петко Славейков, Стоян
Шивачев и Стоян Русев. За съ-
щия период с основание бихме
могли да добавим и написаното
от други автори. Например Дими-
тър Мишев и отец Дионисий.

Продължихме с изследвания
на нестинарството от първата по-
ловина на миналия век. Четири
са имената, които откроихме във
втората публикация: Михаил Ар-
наудов, Христо Силянов, Димитър
Гавралов и Емануил Шаранков.
През същия период са популярни
и текстовете на А. Стоилов, Геор-
ги Попаянов и други автори.

През ноември акцентираме на
писмените извори за нестинарс-
твото през втората половина на
XX век. Пет са имената, чиито
творби посочихме в публикация-
та: Росица Ангелова, Иваничка Ге-
оргиева, Диана Радойнова, Вале-
рия Фол и Ружа Нейкова. Към тях
можем да добавим и написаното
от Райна Кацарова-Кукудова.

През декември представихме
част от писмените извори за нес-
тинарството от началото на XXI
век. Отново откроихме пет име-
на: Илия Петков-Парорийски,
Александра Куманова, Стоян Рай-
чевски, Тодор Гондов и Георги
Лапчев.

Днес е последната публика-
ция по темата за нестинарство-
то в Странджа. В нея ще се опи-
таме накратко да разкажем за
произхода, същността и перспек-
тивите на обичая през призмата
на някои спомени и размисли на
автора относно миналото, нас-
тоящето и бъдещето на огнения
феномен в родното му село Бъл-
гари.

Решението на ЮНЕСКО от пре-
ди малко повече от десет години,
както и осезаемото възраждане
на хилядолетната традиция през
последно време определят прак-
тикуването и днес в българска
Странджа на нестинарството като
злободневен проблем. Те прида-
ват на темата особена актуалност,
характеризират обичая като съ-
ществен и важен за съвременния
етап от развитието ни като де-
мократично общество и държава.

Целта на световната органи-
зация е максималното съхраня-
ване за поколенията на многове-
ковната нестинарска традиция. За
да се постигне тази благородна и
амбициозна цел е нужно стара-
телно да се издирят, задълбоче-
но да се изучат и умело да се
използват наличните писмени ар-
хивни документи за нестинарст-
вото. А това на съвременния етап
е крайно необходимо в нелеката
битка на научния интерес срещу
опитите на църквата за десакра-
лизирането (анатемосването ка-
то религиозна секта) и на дър-
жавата за комерсиализацията (из-
ползването като атракция на раз-
лични места, по разни поводи и
през различно време) на обичая.
Или казано по-накратко, в бор-
бата за съхраняването на него-
вата автентична привлекателност.

Предмет на четирите досегаш-
ни публикации са някои от най-

двамата се заражда още в пър-
вите векове на християнската епо-
ха в Тракия - V и VI век. Днес
нестинарите продължават да от-
дават на Св. Константин и на Св.
Елена най-висока почит от всич-
ки християнски светци.

Пет са по-важните моменти от
целогодишния календар на нес-
тинарската обредност?

Първите прояви са през Голе-
мия месец (януари). Големият ме-
сец е повсеместно название в
Странджа на първия месец от го-
дината - януари. През първия ден
на Големия месец (Васильовден),
идващ много скоро след Коледа-
та, нестинарите приготвят и раз-
чупват обредния хляб за Св. Кос-
тадин. Според запазените архив-
ни документи и спомените на по-
възрастните местни жители на Ва-
сильовден нестинарите всяка ве-
чер се събирали при главния нес-
тинар и оттам потегляли из село-
то с опашатите икони, тъпана и
гайдата, за да обходят къщите.
При тези посещения домакинът
или някой друг член от семейст-
вото обявявал оброка си за праз-
ника на Св. Константин, когато е
решил да направи такъв - за
здраве на хората и добитъка или
за избягване на някоя беда, за
спасението от която човекът е
могъл да разчита само на помощ-
та на светеца покровител. Ходе-
нето из населеното място и по-
сещението по къщите в някои се-
ла продължавало от първия до
осемнадесетия ден на януари -
празниците съответно на Св. Ва-
сил и Св. Атанас. През тези пър-
ви осемнадесет дни на Големия
месец някои от нестинарите прих-

местят каменните тикли, с които
те са били покрити през цялата
зима, и отново да ги почистят.

Върховният момент е Голям
Свети Константин (21 май/03
юни). Първият ден от големия
двудневен нестинарски празник
Св. Св. Константин и Елена се
нарича Голям Свети Костадин, кой-
то се чества на 21 май (3 юни).
Рано сутринта на тази дата, во-
дени от викилина, три млади мом-
чета пренасят трите нестинарски
икони от черквата в конака. Там
викилинът сменя премяната на
иконите (кунизмите), старата с но-
ва (празнична). След това икони-
те се пренасят до аязмата на Св.
Костадин, където викилинът по-
лива от водата на желаещите да
се премият за здраве или да си
налеят за вкъщи. Край аязмото
колят курбаните. Привечер е иг-
рата в огъня. Нестинарите навли-
зат с иконата в жаравата, като я
държат така, че образите на свет-
ците да гледат към тях, танцуват
боси в огъня, вторачени в образа
на Св. Костадин и вахкат (викат
"Вах, вах, вах"). Тогава те влизат
в ролята си на пророци (проро-
чици), изричайки някои предска-
зания, казани им, както те твър-
дят, от "миличкия Свети Коста-
дин". Когато свършат танците вър-
ху огъня, всички се улавят на хо-
ро и играят в кръг нестинарската
на гайда и тъпан.

И накрая, ще откроим Деня
на Света Елена (22 май/4 юни).
На този ден обредното шествие
отива на аязмата на светицата.
След обяда и привечер устрой-
ват ритуални посещения по къ-
щите с нестинарските икони.
Празникът на Св. Елена завърш-
ва с отнасянето на иконите от
конака (където викилинът сваля
празничната им премяна и ги об-
лича в старите им ризи) в черк-
вата, носени от трите момчета и

съпровождани от викилина и при-
състващите. Там те стоят до след-
ващия празник на Св. Св. Конс-
тантин и Елена.

Нестинарските светилища са
селската черква, конакът, манас-
тирчето, свещеният извор, одъ-
рът и столнината.

В черквата на село Българи
се пазят нестинарските икони.

Конакът бележи сакралния
център на територията на оби-
чая в дадено селище. От него
започват и в него свършват всич-
ки обредни шествия за нести-
нарския празник, както и за ос-
таналите обреди от нестинарс-
кия календар. Конаците са ви-
наги в селището, а не извън не-
го. Най-добре запазен в автен-
тичния си вид днес е конакът на
Св. Костадин и Св. Елена в Бъл-
гари. Там се съхраняват праз-
ничните премени на иконите и
свещеният тъпан.

В Странджа наричат паракли-
сите манастирчета. Те се строят
обикновено извън селото и очер-
тават сакралната територия на
селището. До манастирчето поч-
ти винаги има извор аязма.

Аязмите (язмите, според мес-
тния говор) са изворчета със све-
щена вода. Сред населението в
Странджа съществува вярване-
то, че водата на свещените из-
вори (аязмите) ставала лекови-
та едва след тяхното ритуално
отваряне през годината. Същес-
твува поверие, че е грешно вода
от свещения извор да се изпол-
зва за други цели, освен като
аязма.

Одърите представляват дърве-
ни четириъгълни платформи (по-
диуми), разположени край манас-
тирче (аязма) или на някоя край-
пътна горска поляна. На тях обик-
новено оставят иконите по време
на шествия.

значимите писмени източници
(извори) от последните 150 го-
дини за ритуала в Странджа пла-
нина.

За по-правилното разбиране
същността на нестинарството като
национален и световен шедьовър
на нематериалното културно нас-
ледство е задължително да се ак-
центира на върховното почитане
на двама светии - Константин и
Елена, целогодишния календар на
обредността, нестинарските све-
тилища, служители, реквизит, как-
то и етапите на самия ритуал.

Няма странджанско село, в
което да не се намери черква,
параклис, аязма или поне някоя
местност, посветени на Св. Конс-
тантин. Той е патронът на нести-
нарите. На особена почит от мес-
тното население е и неговата
майка - Св. Елена. Култът към

ващали за първи път през годи-
ната. На 20 януари (Св. Ефтим)
нестинарите също се събирали и
играели в конака и извън него.

На второ място е поклонение-
то на светилището във Влахово
(неделята преди празника на Све-
ти Константин). Тогава е покло-
нението на най-голямото и най-
старото светилище на нестина-
рите в Странджа - в местността
Влахово, намираща се между се-
лата Българи, Кондолово, Грама-
тиково, Сливарово и Кости. Тук е
Голямата аязма. След около 60-
годишно прекъсване, през пос-
ледните десетина години съборът
във Влахово е възстановен.

Следва Малък Свети Констан-
тин (четвъртъка преди Костади-
новден). През този ден в Българи
отиват да открият аязмите на Св.
Костадин и на Св. Елена, да от-

Íåñòèíàðñòâîòî â Ñòðàíäæà -
ïðîèçõîä, ñúùíîñò è ïåðñïåêòèâè

Петко Славейков, автор на най-
ранните писмени сведения

за нестинарството в Странджа
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Иван ГРАНИТСКИ

I.I.I.I.I.

Историята на отечествената литература е тра-
гично-сияйна* пулсация на българската народ-
на съдба. Жесток мартиролог на страдания, жер-
тви и покруси и същевременно - светло възнесе-
ние и неудържима пламенност. Удивително, фе-
номенално е припокриването и взаимното про-
никване на индивидуалната поетическа съдба,
на индивидуалния поетически глас и движение-
то на националния дух, тътнежа на расовото
саморазгръщане. И сякаш всяка конкретна пое-
тическа биография следва или отразява драмата
на българското историческо развитие.

Българската поезия има поети и поети. Пър-
вите са поетите на българската съдба, будители-
те на народната свяст, славеите на хармонията
- Ботев, Вазов, Алеко Константинов, Пенчо Сла-
вейков, Яворов, Дебелянов... Вторите са поети-
те на собствените си дребни лирически трепети,
егоистично самосъзерцаващите се. Без да ги про-
тивопоставяме (защото литературното движение
никога не е еднопосочно и едноизмерно), без да
лишаваме българската поезия от нейното поли-
фонично многозвучие, от пъстротата на много-
то и различни поетически гласове, не можем да
не видим главния разделителен признак. Носе-
щите греди на българската поезия са тъкмо по-
етите, в чиято индивидуална съдба и творчество
се оглежда жестоката и трагична съдба на наци-
ята. Ботев, Пенчо Славейков, Яворов, Дебеля-
нов са живото личностно и естетически-художес-
твено отражение на покрусения, накълцания ся-
каш с топор летеж на българския дух след Осво-
бождението. Смазан от две национални катаст-
рофи, спънат в естественото си обединение, раз-
бит в илюзиите си за социална справедливост,
свобода и равенство, потиснат от политиканст-
ва и просташка партизанщина, този летеж, този
порив кристализира като една сълза на майка
България в поезията на споменатите творци. В
тази трагично огромна сълза те се оглеждат и
тя тях оглежда. Това е тъжната симфония на
българската душа.

Именно в такъв контекст трябва да разглеж-
даме и Гео Милев. След Ботев, Пенчо Славей-
ков, Яворов и Дебелянов Гео Милев е следващо-
то действие от драмата на отечествения дух, пе-
тата част на симфонията.

Гео Милев - пароксизъм на националната
чувствителност, конвулсия на отечествените иде-
али, естетическо избухване на българската воля
за живот, странни, невероятни везни на народ-
нопесенния гений и модерните европейски ху-
дожествени тенденции, пламък от съзерцание и
действие.

Гео Милев е естественото, исторически зако-
номерно и естетически предопределено поредно
избухване на българския поетически гений в ус-
ловията на задълбочаваща се драма на българс-
кото общество. Той е presto-то на отечествената
поезия, противостоянието на вкаменена дина-
мика и огнено съзерцание, пулсиращото кълбо
на интелект, лирически гений и непримирима
гражданска позиция. В такъв аспект Гео Милев
поема в себе си вибрациите на противоположни
естетически и художествени търсения, богатст-
вото на поетическия натюрел на Ботев, Пенчо
Славейков, Яворов, Дебелянов именно като сво-
еобразни хроникьори на страданията и въззе-
манията на българската душа.

II.

Колкото повече времето ни отдалечава от Гео
Милев, от онази "далечна, трагична безконеч-
ност", която е всъщност неговият кратък - едва
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трийсетгодишен живот, виждаме до каква степен
е единна и цялостна тази личност.

Трудно ще разберем Гео Милев извън контек-
ста на социокултурната ситуация на 20-те годи-
ни от началото на века. Колосалните обществе-
ни трусове, войните, революциите в Русия, Гер-
мания и Унгария рушат основите на стария свят.
Рухват уж непоклатими идоли, преоценяват се
традиционни ценности, тревожният вятър на про-
мяната помита скрижалите на стара, патриар-
хална Европа. Мощни новаторски енергии нах-
луват в изкуството. Хармонията е атакувана от
дисхармонията. Фрагментът става главно изра-
зително средство. Човекът е с разкъсано, насе-
чено, раздробено съзнание. Общественото съз-
нание и индивидуалното съзнание се превръ-
щат в калейдоскоп на борещи се и взаимно от-
ричащи се ценности, принципи, формули, тър-
сещи адекватна на хаоса естетическа и фило-
софска форма. Човечеството дири нови пътища
за социалната си организация. Мирогледният
радикализъм на творците води и до трескаво тър-

сене на радикални изразни средства. Ето защо
годините след Първата световна война и Ок-
томврийската революция в Русия носят такъв
взрив на новаторски естетически и философски
идеи, заредени са с такова евристично проник-
новение и мащабност.

Социалната революция предпоставя естети-
ческата революция - взривяването на каноните
в изобразителното изкуство от Кандински, Ма-
левич, Врубел, Шагал, конструктивизмът на Ли-
сицки, Татлин, Родченко, геният на Майерхолд
и Айзенщайн, Стравински и Рахманинов; ко-
лажът, фрагментарността, кинематографични-
ят подход концептуализират новите художест-
вени експерименти. Руската религиозна фило-
софска мисъл в лицето на Владимир Соловьов,
Николай Фьодоров, Николай Бердяев, Лев Шес-
тов, Сергей Булгаков, Василий Розанов, Се-
мьон Франк, Дмитрий Мережковски и др. оп-
лодява болната за нови идеи мисъл на стара
Европа.

Към общоевропейските социални потресения
за България се прибавят Балканската и Меж-
дусъюзническата война, Войнишкото и Септем-
врийското въстание, огромни жертви и огром-
ни страдания на стотици хиляди хора, пълна
катастрофа на идеалите и мечтите за нацио-
нално обединение. Катастрофа, която отеква не
само в творчеството на българските творци, но
и в личния им живот. Яворов е прекършен от
краха на идеята за освобождение на Македо-
ния и отвратен от парвенюшко-интригантското
битие на столичния елит, от демагогията на
т. нар. висше общество. Нежната душа на Де-
белянов вcпие безутешна над бойните полета,
изтънченият Лилиев се затваря омерзен в ку-
лата си от слонова кост.

Главата на Гео Милев е взривена на фронта
и в буквалния смисъл. Провидението запазва
живота му, но решава да го натовари не само с
огромното вътрешно страдание по изгубените
национални идеали, но и с една ужасяваща фи-
зическа болка като изкупление на лични и ко-
лективни вини. Между неколкократните мъчи-
телни операции Гео Милев преосмисля трагич-
ния жребий на Европа, на Отечеството, своя
собствен вътрешен ад.

ГЛАВАТА МИ -
   кървав фенер с разтрошени стъкла,

загубен през вятър и дъжд, и мъгла
в полунощни поля.
Аз умирам под Кота 506
и възкръсвам в Берлин и Париж.
Няма век, няма час - има Днес!
Над последната пролет ти жадно и страшно пищиш,
о шпага! разкъсала мрежа от кървави капки
сред мрака -

     и в мрака
бог сляп ги
събира и мълком повежда към прежния призрак...
О, Сфинкс! с безпощадна гримаса на присмех -
- замръзнала, каменна, вечна и зла -
изправен в безкрайния, страшен, всемирен Египет:
пред тъмния просек Едип -
загубен през вятър и дъжд, и мъгла.

III.

Първата книга поезия на Гео Милев - "Жес-
токият пръстен", която излиза в 1920 г., включ-
ва стихотворения, писани между 1915 и 1920
година. Оценките за нея са полярни. Людмил
Стоянов нарича тази книга "блестяща, възхи-
тителна и парадоксална". Според него "Тя съ-
бужда душата от нейния делничен ден и я об-
сипва с елмазния прах на очарованието и би-

125 години от рождението на Гео Милев
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серната роса на тъжовни въжделения... Тук всич-
ко е звук и образ - сами за себе си - Вън от
реалността. Реалността е бреме, което отегчава
твореца и спъва порива на душата му. Какви са
корените на тоя нов душевен ехеlsior? Де се кри-
ят началните извори, отдето бликат тия пеещи
потоци, чиято музика е изтъкана от лъчи и баг-
ри, от внезапни извивки и ненадейни отраже-
ния?"

Именно склонността към рефлексия обясня-
ва при Гео Милев стремежа към пантеистично-
то сливане и разтваряне на лирическия персо-
наж в природата. Природното състояние или
послание е човешки одухотворено, нещо повече
- заредено с човешка страст. Удивително е, че
пантеистичната експлозия твърде често е прид-
ружена с многопластови митологични алюзии,
с философско-съзерцателни асоциации и същев-
ременно типичната символистична форма е вът-
решно обогатена от нови разчупващи я лири-
чески търсения.

О ДЪЖД, О ДЪЖД ОБИЛЕН И ПЕЧАЛЕН
- по тротоарите танцуваща вода!
Пиян, разголен, волен, вакханален,
но с черна маска - ти танцуваш безсмисления танец

на скръбта.
О Веселост маскирана! Ти с веселост маскирана печал!
О Весел плач! И танец под разхълцани цимбали!
И вечер, зачната сред мрак, но с буйнобял
дъжд озарена. Дъжд! О клоун в погребални карнавали!

И ти летиш - лъчи и смях, - и ти си бял, безумен,
по тротоарите танцуваща вода!
Вечерен дъжд, понесен в танец шумен
над катафалка черен на града.

При Гео Милев афишираната страст към
болното е не само инферналното потапяне в
живота на социалното и екзистенциалното под-
земие, но и естетическа игра, експресионисти-
чен фойерверк, зад чиято фасада стои напрег-
натото художествено търсене. Стихотворения ка-
то "Парсифал", "Кажи: внезапно да изчезнеш",
"И в този час, когато с протяжна безнадежд-
ност", "Сред тези сиви отчаяния", "Докато не
отвърнеш ти поглед в самотно съмнение" по-
казват неусетно и бавно, но твърдо движение
от символистичната чувствителност и образност
към експресионистичното изграждане на обра-
за, към поетическото фрагментиране на визия-
та, към търсене на смисъл отвъд текста в слов-
ните многопластови и полифонични нюанси, в
далечните алюзии и асоциации. Типичната за
символизма поетическа екстраполация на тра-
гически социални събития върху индивидуал-
ната чувствителност на лирическия персонаж е
ярко изразена в ранните творби на Гео Милев.
Трагизмът на Първата световна война - ужа-
сите, погромите, пълното незачитане на човеш-
кия живот, драматичната преоценка па ценнос-
тите - всичко това се напластява като втори
план, като невидим подтекст, като фон в поези-
ята на Гео Милев.

МЪРТВЕШКИ ЗЕЛЕНА, СЛОМЕНА ЛЕЖИ
луната над белия праг.
Записан е твоят мъчителен призрачен знак -
и в лунния лед над прага той лежи:
смел образ, огледан през злоба и мрак.
- Луната студена лежи.
Есенните гробища зеят -
о слепи прозорци и мъртви врати:
есенните гробища зеят -
удавници дребни и бледни деди,
обкичени с огън и смърт, и звезди.

("Балада")

Поразителна в някои стихотворения на Гео
Милев е езотеричната символика. Например по-
ливалентната метафора за Сфинкса в стихотво-
рението "Главата ми - кървав фенер с разтроше-
ни стъкла". В постоянната самоанализа, в екста-
тичното втурване в обемите на собственото съз-
нание поетът търси висшия смисъл на епохата,
скритата истина на времето и крайната цел на
човешкото същество. След Пенчо Славейков и
късния Яворов може би никой друг български
поет не е достигал до такива философски дълбо-
чини при опита поетически да прозре вътрешния
смисъл и задача на човешкото съществуване.

прекрасното, животът и смъртта, нищо и всичко.
Ето езотеричната тайна на човешката същност.

Удивително е, че дори към любовната темати-
ка Гео Милев има странен ракурс - пак открива-
ме пулсацията между символистичното естетизи-
ране на любовта по принцип и любовното чувс-
тво, и заедно с това изчистен почти предметно
очертан лирически рисунък. За редица от големи-
те български поети от началото на века до 20-те
години любовното чувство, поетизацията на лю-
бимото същество често пъти е своеобразна фило-
софско-поетическа импровизация. Любимата или
жената е и въплъщение на изкушението, тя е
знойната плът, която отклонява надоблачното съз-
нание на твореца от възвишеното съзерцание, тя
е демонът (понякога у Яворов), тя е разблудната
царкиня (у Дебелянов), тя е серафически изплъз-
ващата се нежна сянка (пак Яворов и Лилиев).
И Гео Милев има търсения в тази насока. Така е
в стихотворенията "Сред тези сиви отчаяния", "В
този час на вечерни измами". И същевременно
от високите съзерцания понякога поетът отива
към графично изчистеното лирическо изображе-
ние, към носталгичното любовно чувство, необ-
лъчено от абстрактност и имагинерност.

СЕГА Е ТВЪРДЕ КЪСНО. СБОГОМ.
(Защото много те обичам!)
Но няма в страст да те обкича.
(Аз избледнял съм. Твърде много.)
Сега е вече късно. Всичко.
Денят. Нощта. И аз. И ти.
И закъснялата усмивка,
разляна в скръб из вазите
на твоя взор...

Безплодна вечер!
Сърцето ми не чака тайна.
(Аз или тази бледна вечер -
но бледнината е безкрайна!)
Разбирам. Зная. Няма тайна.
Сега е твърде късно вече.

("Дневник")

IV.

Една от най-важните поетически творби, ко-
ято хвърля светлина върху особеностите на ли-
риката на Гео Милев, е поемата "Панихида за
поета П. К. Яворов". В седемте части, използ-
вайки една особена форма и конструкция, Гео
Милев прави поразително дълбок паралел меж-
ду поета и Бога. Удивителна е приликата между
обручаването и отричането при поета и Бога. В
лицето на Яворов виждаме мъченическата роля
и мисия на духовния водач в обществото (а то-
ва е едно от проявленията на божествената същ-
ност). Но сякаш Гео Милев говори не само за
Яворов, а за българския поет въобще (впрочем
той описва, провидчески предсказва собствена-
та си съдба само след десет години). Духовният
водач винаги е самотен, винаги е неразбран,
обруган в своето време и мъченически разпънат
от злобното общество и от бездарната фасулков-
ска маса (ако използваме израза на Пенчо Сла-
вейков). Способността на големия поет или лич-
ност да понесе ненюфарите на злата клевета е
едно от изпитанията за просветлената душа, ко-
ято приближава човека и обществото към исти-
ната. Яворов е такава мощна, самотно горда и
трагична фигура. Но такъв е въобще големият
български поет - от Ботев през Яворов, Дебеля-
нов и Смирненски до Далчев и Вапцаров.

СЛАВА
Ти си ангелът горд, ти си тъмний акорд

на печалната слава - прости!
Кръз звезди падаш ти с поломени крила

в тях стрела окървавена - ти!

Устрелен през нощта, устремен в пропастта
с тебе падат звезди без крила;

своите черни крила дух вечерен насън
ще затвори - под звън и мъгла.

Звън последен - прости! небеса без звезди
- нашта сетна целувка вземи!

Под безбурния взор на Сатурна в нощта
пепелта в твойта урна жуми.

Вечна памет в света. Спи кръвта под леда.
Вечна слава на Вишния Бог!

Вечна памет. Амин. Алилуя. Амин
Ти един - Вечен Син - и пророк.

("Панихида на поета П. К. Яворов")
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Ще ти задам едно Защо - о, колко земен
си ти, за да не чуеш своя глас!
да не останеш в никой миг без чувство!
Помни: магията не е изкуство -
и злото няма да намериш ти!
На дъното остава черен сок и яд

- мъчение - и с него ти си кръстен!
Затягай здраво пак жестокия
на свойта мисъл пръстен!
Без мечти
не ще останеш ти, но - те болят.
- О, знаеш ли де води твоят път? -
Нощта е без изходи. Аз съм ти.

Аз съм Ти, Ти съм Аз. Човекът е субстанция-
та на отвъдни същности, небесните послания са
човешки реалности. В играта на непрестанни
антиномии Гео Милев дири дълбокия, скрития
смисъл на човешката същност. Пулсациите на
полярни настроения, постоянният сблъсък на
диалектическите противоположности бележат
почти всички творби на Гео Милев. Във велико-
лепното стихотворение за Кръстьо Сарафов виж-
даме, че за Гео Милев човекът на изкуството е
създател на нови реалности, доколкото и новата
реалност е създател на човека. И отново "ти си
аз" се появява в изумителното философско-пое-
тично ноктюрно "Кошмар" (за превъплъщение-
то на Качалов в Иван Карамазов):

Пространство; Време; Мраз...
Квадрилиони... Квадрилиони... Квадрилиони...
Нито край... нито срок...
- Има ли бог?
Кажи го безстрастно.
Най-сетне хващам твоя поглед: Кой си ти?
Свещта угасна.
Знам.
Ти си аз.

Не само човекът на изкуството носи в себе си
една ужасна и прекрасна есен според Гео Милев.
Въобще човекът е божествената сфера, в която си
дават среща светлината и здрачът, ужасното и
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Самият Гео Милев е такъв духовен водач на
нацията. Той е не просто блестящ поет, изклю-
чително многостранна личност - театрален, ли-
тературен и музикален критик, преводач, режи-
сьор, художник, публицист, издател. Той е от оне-
зи личности, които поддържат жив огъня на на-
ционалната идентичност, легитимират българс-
кия народ, поемат националната кармична на-
товареност и запалват светлината в тунела на
бъдещето на нацията. В такъв аспект Гео Ми-
лев, както и Христо Ботев, Иван Вазов, Пенчо
Славейков, Яворов, Дебелянов, е един от духов-
ните водачи на българската нация.

След Пенчо Славейков и Яворов Гео Милев
е третият велик български поет, който не само
пренася в началото на XX век енергията на ду-
ховните послания на народната песен, но разг-
ръща нейните вътрешни социални и естетико-
художествени потенции. А след Яворов тъкмо Гео
Милев е поетът, който най-остро и болезнено
усеща трагиката на националната съдба, зако-
дирана в българската народна песен. Това също
има своя дълбок смисъл. Безименният народен
певец през столетията на трагични национални
изпитания е бил една от опорите (другата е пра-
вославната вяра) за оцеляването на българина
и българския род. От Възраждането насам бъл-
гарските поети поемат ролята на безименния
рапсод или народен певец, огромната нравстве-
на и социална отговорност и тежест на духовни
водачи на нацията. По правило те са и нацио-
налреволюционери, и учители (дори в житейс-
кия смисъл на думата), и певци. Затова в собст-
вената съдба на тези певци се оглежда и нацио-
налната съдба, а националната съдба е един тра-
гичен мартиролог на тези духовни водачи - Бо-
тев, Алеко Константинов, Яворов, Дебелянов,
Пенчо Славейков, Гео Милев, Вапцаров.

Тъкмо тази съдбовна, кръвна връзка между
поезия и национална съдба усеща и художестве-
но претворява Гео Милев.

- О гора моя черна сестра! -

Слънцето в пещери слепи убива го:
в страшни нощи без лъч и звезда

той възкръсва и гази в кръвта
на кръстопътища сплетени в ниски поля.

Моята болка настига го
- призрак без плът.

Червен от убийство и черен от мъртва мъгла
той влиза в съня ми

(иконите спят)

- страшен и чужд - преди да се съмне

(иконите спят)
и хвърля пред моите нозе
кървави ризи и черни глави

(иконите спят).

Вече нямам очи - Вече нямам лице
- о гора моя черна сестра!
и пътя пред мене се вий

в горчиво витло под мъртвешка зора.
("Стон")

У Гео Милев пулсират изгарящата Ботева лю-
бов и омраза, драматичното Пенчо-Славейково
философско съзерцание, огнената социална болка
на Яворов, кротката печал на Дебелянов. Всич-
ко това, съчетано с яростната вътрешна експре-
сия на собствения му дух, ражда ясното съзна-
ние за тъждеството между национална и инди-
видуална поетическа съдба. От "Жестокият пръс-
тен" през "Панихида за поета П. К. Яворов" и
"Иконите спят", през лиричната проза на "Експ-
ресионистично календарче" и "Грозни прози" до
поемите "Ад", "Ден на гнева" и "Септември" вър-
ви невидима свързваща нишка. Големият поет е
изкупителна жертва на вътрешните протуберан-
си на нацията, той е носещият съд на народна-
та участ. Гео Милев и в поезията си, и в личния
си живот повтаря трагичната съдба на Ботев,
Яворов, Пенчо Славейков. Именно затова той
също е еманация на расовия гений на българи-
на. Чрез тези поети, както и чрез Гео Милев
говори народната душа, могъщите извори на на-
родната песен се сплавят с инвенциите на мо-
дерното мислене. Сюжетно-разказвателната фак-

зение от събитията в България. Най-сетне тряб-
ва да посочим и чисто духовните мотиви. Спо-
менахме, че големите български поети са и ду-
ховни водачи на нацията. Те са учители по нрав-
ственост, по целеустременост и воля за разви-
тието на вътрешната енергия на нацията. Ето
защо Гео Милев като един от духовните пасти-
ри на своя народ не може да има друга реакция
освен крайното отрицание, осъждане, противо-
поставяне.

Неслучайно повечето литературни критици
посочват, че  "Септември" е изключително яв-
ление в българската литература. Невероятната,
неординарна и блестяща във всяко едно отно-
шение личност на автора със своя бурен и дра-
матичен живот като че ли сама се превръща в
поема. Радосвет Коларов посочва някои от при-
чините за особеното значение на тази творба:
"Нейната изключителност се определя както от
съдбовния национален момент, от разтърсва-
щите събития, послужили за основа на поети-
ческия � сюжет, така и от изключителността на
творческата личност, в която тези събития ре-
зонират. Поемата неотразимо завладява чита-
телите с размаха на идеите си, с гневното из-
бухване на гражданската съвест срещу фашист-
кия терор, със социалния си оптимизъм и вяра
в тържеството на социалистическата револю-
ция и същевременно - не по-малко - с образ-
ния си строй, с експресията на ритъма, инто-
нацията, удара на словото. Съчетанието на дъл-
бок демократизъм и политическа ангажираност
с новаторска форма, изпробваща неразкрити ре-
зерви за въздействие върху психиката на чита-
теля, определя мощния емоционален заряд на
творбата, обаянието и популярността."

Поемите "Септември" и "Ад" са най-мощна-
та, най-ярката илюстрация за единство и пос-
ледователност на Геовите социално-нравствени
и естетико-художествени терзания и търсения.
Няма противоречие между експресионистични-
те експерименти и социалноангажираната тен-
денция, формата е съдържателна, твърди Хе-
гел. У Гео Милев трагедията на народната съд-
ба приема тъкмо такава форма - експресивна,
динамична, синкопно насечена, задъхана, на
естетико-художествено претворение. Екстазни-
ят естетически експресионизъм отразява жесто-
кия етически реализъм. Не само неаргументи-
рано и контрапродуктивно, но и направо неле-
по е твърдението, че Гео се движи от безцелен
формализъм към осмислен реализъм. Можем
да направим великолепен паралел между гени-
алната поема на Александър Блок "Дванадесет-
те" и "Септември" на Гео Милев. И в двете
откриваме пределна експресивност на стиха, сво-
еобразна естетизация на насеченото слово, гра-
фически контрастно изграждане на строфата,
кресчендо на визуализираните баталии, скулп-
тиране на лирическия сюжет, експресивна зву-
кова оркестрация, алитерационен и асонансен
рисунък, използване на т. нар. ядрени рими,
натоварване на метафорите и сравненията с
трагически почти Микеланджелов блясък, кон-
дензиране на епическата поетична фраза, взрив-
ност, екстатичност, вътрешни поетични пара-
боли, елипси и прескоци.

тура на народното творчество психологически
се преосмисля в търсещия нови естетически хо-
ризонти български художествен дух. Традицион-
ното става модернистично, покоят става страст,
световната абстрактна хармония става конкрет-
на национална идея. Естетическата революция
се превръща в социална революция.

Движението на Гео Милев към поемите "Сеп-
тември", "Ад" и "Ден на гнева" е многопосочно
мотивирано. От една страна, имаме натрупване
на трагични социални разломи, колизии и ба-
талии - три войни - Балканска, Междусъюзни-
ческа и Първа световна, две национални катас-
трофи, в които не по-малко страшно от разру-
шението на държавата и стотиците хиляди жер-
тви е крушението на българския дух, пречупен в
неговия порив към постигане на националния
идеал; Войнишкото въстание от 1918 г., брутал-

но удавено в кръв, Деветоюнския преврат от 1923
г. и отрязването главата на Стамболийски, ле-
гитимния министър-председател на България,
Септемврийското въстание от 1923 г. и още по-
кървавото му потушаване. Това са десет години
на ужас, насилие, погроми, страдания - един
истински апокалипсис за българското общество.
Невъзможно е свръхчувствителната душа на по-
ет като Гео Милев да не откликне на тези съби-
тия.

От друга страна, за авангардното съзнание
на Гео Милев, когото иначе съдбата е предопре-
делила да бъде пионер на новаторски световни
тенденции и тяхното практическо разгръщане в
българското изкуство, споменатите събития са
тържество на посредствеността над таланта, зло-
кобен шабаш на парвенюшко-дебелашкото над
ангелски извисеното.

Така че освен социалните мотиви Гео Милев
има и мощни естетико-художествени подтици
не само за отрицание, но и за погнуса и омер-
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Есента
полетя
диво разкъсана
в писъци, вихър и нощ.
Буря изви се
над тъмни балкани
- мрак и блясък
и гракащи гарвани ято -

Кървава пот
изби по гърба на земята.
В ужас и трепет сниши се
всяка хижа и дом.
Погром!
Трясък
продъни небесния свод.

("Септември")

Георги Цанев проницателно посочва, че пое-
мата "Септември" е първият сполучлив и серио-
зен опит да се възслави едно от най-значител-
ните събития в новата българска история, как-
вото е Септемврийското въстание от 1923 г.: "Въс-
танието се рисува от Гео Милев като стихиен
бунт на масите - както се прави често в лири-
ческите поеми. В това отношение "Септември"
напомня отчасти поемите на Емил Верхарн, де-
то се описва стихийният бунт на тълпите. Но в
творбата на българския поет вярата в социалис-
тическото бъдеще служи като централен компо-
зиционен психологически фактор.

Гео Милев, взел изцяло и открито страната
на въстаналия народ, създава произведение с
неотразимо действени страни. Това са: възтор-
гът, революционният патос, с който се възпява
въстанието; устремът на разбунтуваните маси;
хубавите лирически моменти; реалистичните кар-
тини на фашисткия терор; прекрасният образен
стих, който звучи ту със сарказма на духовито
изнамереното ударно изобличително слово, ту
със стегнато изразената - като формула - любов
към народа и вяра в победата; най-после под-
чертана е вярата на народа в бъдещето въпреки
всичко и значението на Септемврийското въс-
тание. Всъщност най-голямата сила на "Сеп-
тември" е в патоса на изобличението и протес-
та. Тук е нейният и обществен, и художествен
смисъл. В ония години (1924-1925) на черна
реакция и масови политически убийства Гео Ми-
лев се осмели чрез своята поема да възпее въз-
торжено Септември, да възслави героизма на
въстаналия народ, от една страна, и да хвърли
гневен протест в очите на тъмните реакционни
сили, от друга. Чрез тоя негов граждански жест
българската литература прие великото септемв-
рийско дело на въстаналите работници и селяни
като свое и отрече, изобличи кървавото дело на
фашистката реакция."

Всъщност авангардизмът и експресионизмът
на Гео са невидимо художествено проявление на
олевяващите настроения и идеи в Европа и в
България. Неслучайно Гео Милев и като поет, и
като критик и публицист, и като художник иска
да усети излъчването на епохата и художестве-
ните превъплъщения на нейните послания у по-
ети и преводачи като Пейо Яворов, Димчо Де-
белянов, Николай Райнов, Людмил Стоянов, Ге-
орги Михайлов, както и у Стефан Маларме, Пол
Верлен, Рихард Демел, Емил Верхарн, Фридрих
Ницше... Дори и насочвайки своя проницателен
взор към себе си - великолепната поредица от
автопортрети - Гео Милев изследва не само пси-

хологическите бездни на собственото самосъз-
нание, но и трагичните знаци на времето и епо-
хата.

Финалите и на двете поеми - "Септември" и
"Ад", насочват вниманието ни и към друга осо-
беност на Гео-Милевата поетика. Словото, от-
делната дума, образ, сравнение, метафора се
натоварват не само със собствената си смисло-
ва енергия, но придобиват и своеобразна плас-
тическа обемност. Стихът зазвучава като ги-
гантска фреска и заедно с това напомня на мощ-
ни финални акорди на музикално произведе-
ние. Тема на отделно изследване би могло да
бъде странното и екзотично, но заедно с това и
дълбоко осмислено невидимо присъствие на
пластическите и музикалните решения в кон-
текста на Гео-Милевата поезия. Тук само ще
отбележим, че тъкмо това полифонично звуче-
не на образ, пластическо решение и звук или
музикална инвенция изграждат величествения
храм на двете поеми.

V.

Войната ликвидира, съкрушава, взривява
всички илюзии в мислещия и чувствителния чо-
век. Всичко, което Гео Милев пише след 1920 г.,
вече звучи по съвсем друг начин. Лиричната
проза, която представлява неговото "Експресио-
нистично календарче за 1921 г.", ни поднася жес-
токи, разтърсващи вътрешни пейзажи. И никак
не е случайно, че самият Гео Милев определя
календарчето като сборник от "12 социални пое-
ми". Войната само отприщва жестоките вътреш-
ни напрежения, тлеещи в обществото. В извес-
тен смисъл апокалиптичните потресения, които
преживява цяла Европа по време на Първата
световна война (а за България трябва да при-
бавим и трагедията около Балканската и Меж-
дусъюзническата война), са нещо като сблъсъка
на континенталните плочи дълбоко в недрата на

земята, който винаги ражда разрушителни зе-
метресения. Войната само изважда на показ от-
давна зреещи конфликти и напрежения. След
взрива мислещият човек - а това може би в
най-голяма степен се отнася за големия худож-
ник - започва да вижда не само външните, би-
тийните измерения на трагедията, но и да раз-
бира и осмисля вътрешните, скритите причини.
В такъв план експресионистичните и ярки мета-
фори, чрез които Гео Милев пресъздава отдел-
ните месеци, показвайки състоянието на лири-
ческия персонаж, извайват полифоничната и
противоречива картина на социалното и екзис-
тенциалното битие. Нека приведем само по едно
изречение, отнасящо се за конкретните месеци,
за да се убедим с каква сила на художественото
внушение в текста се оглежда драмата на конк-
ретното време и на епохата, драмата на българ-
ското общество, драмата на конкретния човек.

Януари - "Сърцето ми, новородено, замръзна
в миг: огромен светъл Къс от лед."

Февруари - "Злоба. Вражда. Под черните крила
на гневни дракони от искри и сажди. Безжалос-
тно убийство на лазура."

Март - "Ето червеният щит на слънцето в
нашите черни ръце."

Април - "Безбройните въпросителни на нощ-
ното небе."

Май - "Никога не е имало пролет и май и
лястовички и влюбени славеи и рози пред всеки
прозорец."

Юни - "Протяжен и страхотен вой на смърт."
Юли - "Световната пустиня замръзва в своя

страх."
Август - "Майка на всемирното равенство."
Септември - "О свирепа хидра на разплата,

хилядоглава, хилядоока със безбройните свет-
лини на нощния град, очакващ дванайсетия час."

Октомври - "Някъде тракат страшни зъби кар-
течници."

Ноември - "Ний градим барикади, ний копа-
ем вал: между вчера и утре."

Декември - "Сбръчкани черни чела пред яс-
ните ясли на новия бог."

Трудно можем да открием в българската лите-
ратура по това време по-мощно, по-концентри-
рано и художествено убедително отражение на
трагиката на националната съдба след катастро-
фите в трите войни и в навечерието на Септемв-
рийското въстание. Би трябвало произведения като
"При Дойранското езеро", "Експресионистично ка-
лендарче" или "Грозни прози" да определим не
като лирична, а като трагична проза. Неслучай-
но и самият Гео Милев нарича цикъла от експре-
сионистични фрагменти, публикуван в сп. "Пла-
мък", г. I, кн. 3 от март 1924 г., "Грозни прози".
Към цикъла има отправка "Берлин, 1918-1919 г.".
Но тези жестоки фрагменти се отнасят не само и
не толкова до революционните събития в Берлин
по това време, а характеризират и процеси в об-
щоевропейски мащаб. Ако в откъса "Драма" Гео
Милев показва абсурдността на епохата, а във
фрагмента "Питомци" - двуличието и перфидност-
та на епохата, в "Инвалиди" виждаме една от
най-силните метафори, изобразяващи безчовечи-
ето на епохата. Разбира се, жестокият реализъм
на Гео, приел в случая формата на експресионис-
тични фрагменти, се отнася и за българската во-
енщина (а и царедворците от тогавашния поли-
тически елит). Очевидно не само поемата "Сеп-
тември" и статиите от "Пламък" "Полицейска кри-
тика" и "Отворено писмо до г. Борис Вазов" не
могат да простят българските унтерпришибеев-
ци. Те не могат да преглътнат и изобличителните
гротески от "Грозни прози".

Лиричната проза на Гео Милев е своеобра-
зен мост между неговата поезия и неговата пуб-
лицистика. Внимателният прочит ще ни убеди,
че има вътрешна приемственост и преливане на
художествените идеи и на логиката на художест-
вените форми в различните произведения и в
различните периоди. Ако критиката разделя твор-
чеството на Гео Милев на два главни периода,
условно наричани "Везни" и "Пламък" (по спи-
санията, издавани от Гео Милев), то именно
"При Дойранското езеро", "Експресионистично
календарче" и "Грозни прози" могат да ни обяс-
нят някои привидни противоречия и логически
паузи в различните периоди и в цялостното твор-
ческо развитие на Гео Милев. Те могат да ни
помогнат и да проследим скокообразния, но пос-
ледователен характер на художествените и есте-
тическите търсения на твореца, както и негова-
та идейна еволюция.
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През къснобронзовата епоха Перперикон
се превърнал в грандиозно светилище

В последните години
един археологически обект
често се споменава в
медиите - Перперикон.
Древното светилище стана
известно покрай проучва-
нията, проведени от
известния български
археолог Николай Овча-
ров. Въпреки това малко
се знае какво реално
представлява то, каква е
историята и значението
му. С този текст ще се
опитаме да отговорим
именно на тези въпроси.

Перперикон е огромен
скален масив в
Източните Родопите,

за който се смята, че
възниква преди около
8000 години. Каменният
паметник се извисява на
15 километра от Кърджа-
ли, близо до Перперешка-
та река, от която се твър-
ди, че древните хора са
добивали злато. За първи
път археологическият
комплекс е описан от
проф. Иван Велков през
1930 година, но мястото
придобива публичност
вследствие на проучвания-
та проф. Николай Овча-
ров. Той е една от главни-
те причини за популяри-
зирането на Перперикон в
медиите, а вследствие на
това - засиленият турис-
тически интерес към този
култов комплекс. Мащаб-
ните разкопки, водени от
археологаq разкриват
двореца, акропола и други
интересни места, непозна-
ти дотогава на общество-
то. Стига се дотам, че
CNN отразява като съби-
тие Перперикон в своите
репортажи.

Древните обитатели
на тези земи вярвали
от незапомнени
времена в
Бога Слънце.

Това е една от причи-
ните те да се установят на
голямата скала поради
липсата на растителност и
удобното местоположение,
откъдето лесно може да се
наблюдава всяка сутрин
изгряващото слънце.
Малко по малко с разви-
тието на оръдията на
труда, усъвършенстването
на сечивата, силно разви-
вани през бронзовата
епоха, се давало възмож-
ност на хората да обра-
ботват камъка. Те започ-
нали да изсичат различни
култови ниши, светилища,
гробници. Така Перпери-
кон започнал да променя
своя естествен облик. В
някои от нишите са
открити множество оброч-
ни съдове, фугири, антич-
ни предмети, свързани с

култа към Бога Слънце.
Светилището развило
своето значение и през
късната бронзова епоха.

 Големият разцвет се
осъществил през XVIII-
XII в. пр. н. е. Това е
периодът на развитие и
на първата европейска
цивилизация - крито-
микенската култура. Кул-
товият комплекс се усъ-
вършенствал и  придобил
дренажна система за
отвеждане на водата. Един
от съдовете от този пери-
од впечатлява археолозите
с изображенията на
техния бог и шест човеш-
ки фигури. Хората са
оформени символично
като цветя, техните глави
са представени като малки
слънца. Малко по малко
култът към Слънцето се
развива и през ранноже-
лязната епоха, IX-VI в.
пр. н. е., се появяват и

на Перперикон. Първото
предопределило велики
завоевания и слава на
Александър Македонски, а
второто, направено някол-
ко века по-късно, предве-
щало властта на първия
римски император Гай
Юлий Цезар Октавиан
Август. Светоний описал
знаковото посещение в
светилището на бащата на
бъдещия пръв владетел.

През 2002 година е
открита огромна зала без
покрив, която отговаря на
всички описания на
храма на Дионис в антич-
ните текстове. В центъра
й се намира величествен
олтар с диаметър около 2
метра, висок около 3
метра. В олтара могат да
се забележат множество
издълбани ями, напълне-
ни с парчета керамика. В
подножието се откриват и
фрагменти от по-малки

глинени олтари. Очевидно
залата не е имала покрив
заради огнения пламък,
по височината на който се
е гадаело. Цялата окол-
ност и самият връх на
Перперикон са покрити с
хиляди скални изсичания
във вид на корита, басей-
ни, преливници. Всички
тези олтари най-вероятно
са се ползвали за жерт-
воприношения в чест на
боговете. Гледката на
монумента с хилядите
малки олтари и каменни
изсичания била внуши-
телна. Функциите на
Перперикон замират по
времето на елинизма (IV-
I в. пр. н. е.). През I в.
Тракия е завладяна от
Рим и Перперикон изжи-
вява истински ренесанс.

Перперикон се състои
от четири части: мощна
крепост - акропол, дворец-
светилище, който е непос-

много други богове.
Тракийската религия
например е силно ориен-
тирана към култа към
Орфей и Дионис, а Пер-
перикон се превръща в
своебразен център на тези
вярвания и обичаи.

През къснобронзовата
епоха Перперикон се
превърнал в грандиозно
светилище.  Много факти
ни навеждат на мисълта,
че точно на Перперикон
се е намирало прочутото
светилище на бог Дионис.
В Античността проница-
лището (езическо светили-
ще, където се прорицава)
на Дионис било известно
колкото оракула в Делфи,
но все още няма неопро-
вержими доказателства,
че точно там се е намери-
ло то.

Според легендите две
съдбоносни пророчества
били направени от олтара

Òàéíñòâåíèÿò ñâåùåí ÏåðïåðèêîíÒàéíñòâåíèÿò ñâåùåí Ïåðïåðèêîí
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редствено под акропола от
югоизток, северно и южно
подградие. По хълмовете
са построени много храмо-
ве и постройки. Издълба-
ни са широки улици, по
които всеки посетител
може да се разходи. Отст-
рани на всяка улица са
запазени къщи, изсечени в
самия камък. В източната
част на акропола е изсече-
на огромна базилика.
Базиликата най-вероятно е
била древен храм, а по
време на християнството
се е превърнала в църква.
От базиликата към вът-
решността на Акропола
води покрита колонада,
портик, чиито колони са
оцелели до днес. От данни-
те на античните и средно-
вековните автори е извест-
но, че

подобни портици
са строени само
в големите градове
и значителните
култови комплекси.

На този етап от проуч-
ванията са открити две
порти на акропола. Една-
та е от запад и се пази от
мощен правоъгълен
бастион. Другата бе
разкопана от юг през
2002 година. Нейното
предназначение е особено
важно, защото води към
внушителния дворец-
светилище.

Дворецът най-вероятно
бил храмов комплекс,
посветен на бог Дионис.
Той е разположен на
седем етажа, като в центъ-
ра му се намира тридесет-
метрова церемониална
зала, която най-вероятно
служела за извършване на
ритуали и обреди. Друг
забележителен обект в
двореца е масивен каме-
нен трон с поставка за
краката и облегалки за
ръцете. Под тухления под
на всяко помещение има
хиляди канали за оттича-
не на дъждовната вода -
нещо, което ни подсказва,

че е създадена една блес-
тяща за времето си кана-
лизационна система.
Дворецът е заобиколен с
огромна крепостна стена,
която е свързана с акро-
пола и заедно оформят
уникален ансамбъл.

Перперикон е уникален
комплекс, посветен на
култа към Бога Слънце.
Той е символ на една от
най-ранните култури по
нашите земи. Там се е
зародила религията, която
била в основата на разви-
тието на културата, архи-
тектурата и знанията.
Откриването на Перпери-
кон е нещо, което освен
морална би могло да носи
и материална полза за
българската държава,
стига да бъде представено
по достоен начин пред
света.

Боян ЧИПАНОВ
От сайта

"Българска история"

15. ÄÐÅÂÍÎÑÒ
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- Инициатива "Единение" из-
лезе с Обръщение към нация-
та, в което биете камбаната, че
"държавата се разпада, нация-
та е сред най-бързо изчезва-
щите в света, доходите са уни-
зителни, икономиката е инер-
ционна и зависима." Как ще спа-
сите държавата от разпад, а на-
цията от загиване?

- От четири години насам раз-
работваме дългосрочни национал-
ни цели, защото една държава е
успешна, когато си поставя за
хоризонт 25 - 30 години напред.
Всички промени, например в здра-
веопазване, образование, демог-
рафия, изискват време, за да да-
дат резултати. Ако днес напра-
вите някакви реформи, резулта-
тите ще бъдат след 10 - 15 го-
дини. А всеки, който идва да уп-
равлява, е с хоризонт до след-
ващите избори. Това е пробле-
мът на България. А след като ня-
маме дългосрочни цели, нищо не
се получава. Ще дам пример със
здравеопазването. Не ви ли прави
впечатление, че през последни-
те две седмици, който и да из-
лезе да говори - все едно от
коя партия, дали е от държавна
или частна болница, казва - има
проблеми за решаване. Затова -
трябва да се седне и да се го-
вори, на първо място, по въпро-
сите на здравеопазването. Но съ-
що така и по въпроса с демог-
рафията, с образованието.

- Казвате "да се седне". Кой
трябва да седне?

- Ние сме разработили с ек-
сперти примерни програми, кои-
то да бъдат основа за дискусии.
Ако ще говорим за здравеопаз-
ването, например, трябва да сед-
нат лекари, представители на по-

Реформи и пак реформи,
това е важното

Акад. Стефан Воденичаров, бивш председател на БАН

литическите партии, които ще
вземат решението и ще заста-
нат зад това решение, предста-
вители на професионалните ор-
ганизации. Това е кръгът от хора,
които в отделните области тряб-
ва да стигнат до необходимите
решения.

- Изпратихте ли им пока-
ни? Измислихте ли как да про-
тече тази дискусия? ова Кръг-
ла маса като тази от началото
на 90-те ли предлагате?

- С обръщението си ние ис-
каме да предизвикаме тази дис-
кусия! Материалите с нашите
програми са готови от няколко
години, представени са на пар-
тиите в парламента, на профе-
сионалните организации. И сега
е моментът да се организират те-
зи дискусии.

- Какви трябва да бъдат ак-
тивните действия след тези
дискусии?

- Активните действия са, за
да се предизвика дискусията. За-
щото инерцията и противопоста-
вянето между партиите не им поз-
волява да седнат и да помислят
за бъдещето на България, а не
за своите партийни цели.

- Искате състоянието на де-
мокрацията може да бъде по-
добрено. Как да стане това?

- Целият модел на управле-
ние на държавата се нуждае от
някакви промени, но първо ние
трябва да решим най-болните че-
тири - пет въпроса с дългосроч-
ни национални цели, за да изле-
зе средният българин от това със-
тояние, в което се намира в мо-
мента.

- Ясно е, че управляващите
не ви чуват - казвате, че от
четири години отправяте свои-

те предупреждения. Как без во-
лята на управляващата коали-
ция може да направите какво-
то и да било?

- Точно това целим! Искаме
да привлечем тяхното внимание,
за да разберат, че ако искат и в
бъдеще да бъдат припознавани
от българските избиратели, ще
трябва да направят нещо за те-
зи избиратели.

- Дискусията само по себе
си не е мярка. Какви са тези
мерки, за които говорите?

- Чрез възбуждане на мнени-
ето на българите из цялата стра-
на, че въпросите не търпят отла-
гане, да накара тези хора да ос-
мислят поведението си и да пое-
мат отговорността за това нещо.
Всички реформи, които трябва да
бъдат извършени, са болезнени!

- Не става ясно как ще пос-
тигнете това? Без партиите? Ли-
дерите им не си говорят.

- Когато става дума за бъде-
щето на България, когато става
дума за решаване на натрупани
проблеми, тези лидери сигурно
ще преосмислят поведението си.

- Това, за което алармирате
- демографската криза, рефор-
мите в образованието и здра-
веопазването, неведнъж са го-

ворили и Бойко Борисов, и Кор-
нелия Нинова. Значи те виж-
дат проблемите. Но всеки от
тях слага ударението на раз-
лично място. Тази ситуация мо-
же ли да бъде променена?

- В името на бъдещето на
държавата трябва да седнат за-
едно и да започнат да решават
тези проблеми един по един.

- Представяте ли си, че мо-
же да има нещо, предложено
от БСП, което да бъде възприе-
то от ГЕРБ?

- Има програми, подготвени
от професионалисти, които тряб-
ва да бъдат прегледани от по-
широк кръг професионалисти. Да
бъдат привлечени представители
от партиите, които да чуят какво
мислят професионалистите и да
решат - застават ли зад проме-
ните и реформите, които са не-
обходими.

- Какви реформи предлага-
те? Дайте пример.

- Още преди четири години
предложихме ЕГН-то на хората да
бъде тяхната шофьорска книж-
ка, тяхната здравна книжка,
книжката за тяхната собственост.
Ако това беше направено, няма-
ше да ги има, нито проблемите с
лекарствата, нито с болничните.

Казвахме, че болниците не може
да бъдат търговски дружества, че
лекарите не могат да бъдат тър-
говци. Тези неща са казани, по
тях трябва да са вземе отноше-
ние. Кризата във водния сектор,
например, поставя въпроса за
необходимостта от администра-
тивна реформа. За нас призивът
е - дайте да видим кои са ре-
формите, които да поправят нап-
равените грешки. Реформи и пак
реформи, това е важното.

- Младите са дезинтереси-
рани, как ще ги привлечете?
Без тяхната енергия никакви ре-
форми не биха успели.

- Младите хора не са толко-
ва безучастни към това, което
се случва. Те просто чувстват,
че каквото и да се направи, ня-
ма да има промяна. Това е, кое-
то ги отблъсква.

- Виждате ли нов полити-
чески субект като носител на
тези ваши идеи?

- Ако някой политически су-
бект припознае идеите ни, ще
бъде добре. Но голяма част от
съществуващите партии вече пол-
зват част от тези идеи. Вижда-
ме, че и управляващата партия
приема част от нещата, но ги
приема на порции. А не може да
се чака повече. Нещата ще ста-
ват по-страшни, стигнали сме до
ръба, не можем да прескачаме
нататък!

Хората трябва да проискат
реформите, а трябва активно да
участват в тях!

- Искали ли сте среща с
премиера, с президента, с пред-
седателя на парламента по проб-
лемите, които поставяте?

- Не, но нашите материали
са стигнали до президента, до
Министерския съвет, до парла-
ментарно представените партии.

Интервюто е на
Красина КРЪСТЕВА от

сайта "Епицентър"

- На 27 януари отбелязахме Меж-
дународния възпоменателен ден на хо-
локоста. Защо е важно да помним то-
зи момент от историята?

- Това е най-голямото злодеяние в
световната история, тъй като е индуст-
риално убийство на хора. Това са лаге-
рите на смъртта, създадени от нацисти-
те в Третия райх. Няма дадени толкова
невинни жертви в историята - 5 850
000. Има и други масово загинали, но
евреите стават един мъченически народ,
който е унищожаван заради своя произ-
ход. Това престъпление на нацизма не
бива да се забравя, като се напомня, че
антисемитизмът има корени не само в
нацистка Германия, но е имало много
преди Хитлер. Имало е и в Испания, Ан-
глия, Русия и др., но Хитлер престъпва
към масово унищожение или т. нар. окон-
чателно решение на еврейския въпрос,
съгласно конференцията във Ванзее на
20 януари 1942 г. Трябва да се помни и
да се предупреждава, защото антисеми-
тизмът не е изчезнал.

- Как се заражда идеята за геноци-
да над евреите?

Акад. Георги Марков, историк: Òðÿáâà äà ñå ãîðäååì
ñúñ ñïàñÿâàíåòî íà áúëãàðñêèòå åâðåè
Холокостът е най-голямото
злодеяние в човешката история

- Самият Хитлер още като младеж
чете антисемитски книги и е под влия-
ние на антисемитите от 19-и век, когато
обвиняват евреите, че са виновни за
световната стопанска криза. Той твър-
ди, че евреите от Wall Street са виновни
за тази криза и че германците са потър-
певши заради световното еврейство. Из-
вестно е, че евреите са организирани в
Световна ционистка организация и се
стремят да се завърнат в своето древно

отечество Палестина. Но вместо да им
се позволи това завръщане, те са оста-
вени в Европа да бъдат изтребени. Тук
вина имат и западните Велики сили, осо-
бено Британското правителство.

- Какво се случва с евреите в стра-
ната ни, след като се присъединява
към Тристранния пакт?

- Още преди подписването на Трист-
ранния пакт от Богдан Филов, в начало-
то на 1941 г. се приема Законът за за-
щита на нацията. Вярно е, че това е
един антисемитски патрон, който до го-
ляма степен е повлиян от Нюрнбергски-
те закони на Хитлер, но това е едно
изпреварване според мен на злото. Ня-
кои колеги няма да се съгласят с мен,
но е вярно, че поставя евреите в нерав-
ностойно положение примерно за нощен
час, неща за пазаруване и др. Законът
наистина е антисемитски, но той не се
изпълнява и по този начин цар Борис III
казва на Хитлер: "Ние ще се съобразя-
ваме с нашите местни условия". По-къс-
но това обяснява и съпротивата на мно-
го депутати.

- Кой се застъпва за българските
евреи и по какъв начин са спасени те?

- Първоначално съпротивата започва
от Кюстендил, където Димитър Пешев е
заместник-председател на Народното
събрание, там е Вальо Куртев, който е

един от деятелите на Вътрешната маке-
донска революционна организация, и
други депутати. Има една опозиция сред
хората, които са на власт. Освен това,
да не забравяме, голямата роля на Бъл-
гарската православна църква и най-ве-
че на Софийския митрополит и на Плов-
дивския митрополит, които имат досег
до царя. Те всъщност му влияят против
депортирането на евреите в старите пре-
дели на царството. Според мен българ-
ските евреи от царството са спасени.
Тук роля имат и политици, и Църквата, и
писателите начело с Елин Пелин. Сред
българския народ няма антисемитизъм.
На евреите не се гледа като заплаха. Те
не са били и толкова богати, както в
някои други държави. Когато цар Борис
III разговаря с Хитлер, казва, че евреите
му трябват като работна ръка за бело-
морска отбрана.

- Днес - толкова години по-късно,
трябва ли да сме горди с историята
си?

- Да, трябва, защото понякога е
обидно как Западна и Северна Европа,
които се държат учтиво, но има едно
пренебрежение. Като кажат Изтока, имат
предвид Русия, а като кажат Ориента
имат предвид Турция и арабските дър-
жави. Ние обаче можем да им кажем,
че българският народ спаси евреите и
това се признава и от самите евреи. Аз
съм срещал евреи, които са запазили
различни български традиции.

От Радио "Фокус"
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Столнината е дървена поли-
ца, на която се поставят и на-
реждат иконите в черквата, ко-
нака, манастирчетата или одър-
четата, донесени с обредните
шествия по време на нестинар-
ските празници.

Служителите на Св. Констан-
тин и Св. Елена са нестинарите,
викилинът, питропът (питропка-
та), икононосците и селският
свещеник.

Нестинари се наричат всички,
които, прихванати от Св. Конс-
тантин, изпадат в транс и призо-
вани от него, влизат да играят в
огън по време на големите нес-
тинарски празници на Св. Конс-
тантин и Св. Елена. Най-поддър-
жаното в научната литература
мнение за произхода на думата
"нестинар" я извежда от гръцка-
та дума "нестия" със значение на
огън.

Викилин се нарича мъжът, из-
биран от нестинарската общност
в цялото село, който следи за
точното спазване на традицията
за почитане на Св. Св. Констан-
тин и Елена. Неговата длъжност
е изборна и пожизнена. Викили-
нът ръководи целия ритуал във
връзка с нестинарската обред-
ност.

Питроп или питропка имат сел-
ската църква, конакът и всеки
един параклис. Те се грижат за
тяхното поддържане в ред.

Икононосците са момчетата,
които носят иконите по време на
обредните шествия. Те трябва да
са напълно ритуално чисти, тоест
да са ергени и да са от добри
семейства.

Ролята на селския свещеник
в нестинарската обредност е дос-
та формална. При ритуалите той
се явява, за да прекади донесе-
ните от жените обредни хлябове
на аязмата, както и да освети
курбаните.

Обредният реквизит включва
опашатите икони, премените на
иконите, маналчето, червените
кърпи, свещения тъпан и свеще-
ните сечива и уреди.

Нестинарските икони (кониз-
ми), с които се участва в ритуа-
лите, са три - Голяма, Средна и
Малка. Те се отличават от други-
те икони само по това, че от дол-
ната страна всяка икона има
дръжка, за да може да бъде но-
сена по време на шествие, както
се носят хоругвите. Затова ги на-
ричат "опашати икони". Нестинар-
ските икони имат една и съща
иконография - Свети Константин
и Света Елена с корона на гла-
вата, застанали прави от двете
страни на Честния кръст, Св. Кон-
стантин от дясната му страна, а
Св. Елена от лявата. В нестинар-
ските села има поверие, че ико-
ните отварят път за игра в огъня,
че Св. Константин или съответно
Св. Елена вървели пред влиза-
щите в огъня нестинари и с вода
гасели въглените, където те ще-
ли да стъпят.

Иконите на нестинарите ви-
наги са облечени с червени ка-
лъфи, наричани премени, ризи
или редби, които имат неголям
елипсовиден отвор отпред, за да
се виждат лицата на светците.
Всяка нестинарска икона има
две премени: всекидневна и праз-
нична.

Маналчето представлява же-
лезен свещник във формата на
кръст. Носи се от младо момче,
което върви винаги след викили-
на и пред икононосците. На ма-
нала се залепват свещи по вре-
ме на шествието, когато иконите
си почиват на одърите.

Дълги червени кърпи, замет-
нати на врата с провиснат зад
дясното рамо край, носят вики-
линът и икононосците.

Свещеният тъпан допринася
много за изпадането в транс на
нестинарите. Той през цялата го-
дина е в конака и се изнася от-
там само в деня на празника. Нес-
тинарската мелодия се изпълня-
ва от гайда и тъпан, но гайда в
конака не се държи.

Към обредния реквизит на
нестинарите някои прибавят още
жертвения нож, жертвената брад-
ва, жертвената маса или пън, жер-
твения чатал... Жертвеният бик
се е завързвал ритуално на спе-
циално застопорени в земята жер-
твени халки. Тези свещени сечи-
ва и уреди е забранено да се
ползват за други цели, освен при

се влиза в него пиян или със
запалена цигара в уста.

Относно предсказанията на
нестинарите трябва да подчерта-
ем, че в Българи са убедени, че
се сбъдва всичко, което Св. Кон-
стантин говори чрез думите на
прихванатите и миналите през ог-
нената жарава нестинари. Нести-
нарите пророкуват, когато изпад-
нат в състояние на транс - кога-
то са прихванати. Особено зна-
чение се отдава на пророкуване-
то по време на играта в огъня.

Текстът дотук дава достатъч-
но основание да се направят по-
не три важни извода относно същ-
ността на обичая:

Първо, за нестинарската об-
щност изпълняваните ритуали са
целогодишни обредни действия, с
които тя засвидетелства своята

в Странджа, авторите застъпват
различни мнения. Относно спор-
ните и понякога диаметрално про-
тивоположни тези (а те са де-
сетки), тук ще акцентирам само
на три от тях - за произхода,
същността и перспективите на
обичая.

Относно произхода на обичая
се открояват две становища - ед-
ното определя нестинарството ка-
то местно, домашно явление, ид-
ващо от траките (Ив. Георгиева,
В. Фол, Ст. Райчевски), а според
другото то е чуждо, привнесено
от Иран (А. Стоилов, Ал. Кумано-
ва) или Мала Азия (М. Арнаудов).

Във връзка с неговата същ-
ност прави впечатление, че ня-
кои автори го отричат като "дя-
волска работа" - секта, поклоне-
ние на огъня, езическа традиция
(Д. Мишев, отец Дионисий, А. Сто-
илов, Хр. Силянов), за други то е
неразделна част от истинското
християнство (М. Арнаудов, Ем.
Шаранков, Ст. Райчевски, Т. Гон-
дов, Г. Лапчев). Прави впечатле-
ние, че близо столетие не се пра-
ви разлика между нестинарство-
то (като целогодишна обредност)
и огнеходството, играта по огъня
(като еднократен, само един, ма-
кар и най-върховен момент, в об-
редния комплекс). За първи път
такова разграничение срещаме в
средата на XX век (Ем. Шаран-
ков), по-късно и у почти всички
автори (Ив. Георгиева, Д. Радой-
нова, В. Фол, Ст. Райчевски).

Две са и главните виждания,
касаещи перспективите на риту-
ала: залез, край на нестинарст-
вото (Ем. Шаранков, Р. Ангелова,
Р. Кацарова-Кукудова), както и об-
ратното мнение - добро бъдеще
за обичая, който представлява ед-
на значима част от живата бъл-
гарска народна старина (Ст. Рай-
чевски). Прави впечатление, че
мрачните прогнози са изключи-
телно от средата на миналия век.
Сега времената са други. Всички
автори са единодушни - нести-
нарството е перспективно направ-
ление за българския културен ка-
лендар.

В зависимост от заеманите
позиции по част или по всичките
разгледани по-горе три основни
направления за размисъл относ-
но хилядолетния обичай, в край-
на сметка се определя и отно-
шението на автора към него. То
варира от симпатия и уважение
(П. Славейков, Ст. Русев, Д. Ра-
дойнова, Ст. Райчевски, Т. Гондов),
до другия полюс - скептицизъм и
отрицание (отец Дионисий, А. Сто-
илов).

Петте публикации във вестник
"Земя" едва ли ще разрешат въз-
никналите спорове. Те и не си
поставят такава цел. Само ще
спомена, че моето становище по
повдигнатите въпроси също не е
еднозначно. Що се отнася до про-

изхода - нямам и не бих могъл да
имам категорично мнение. По от-
ношение на същността и перс-
пективите обаче за себе си съм
наясно - нестинарството не е ре-
лигиозна ерес, то определено не
е в залез и има едно красиво и
вълнуващо бъдеще.

И не може да бъде другояче.
Защото безспорен повод и дос-
татъчно основание за самочувст-
вие и оптимизъм у българските
граждани е фактът, че уникална-
та странджанска традиция оце-
лява през вековете. Въпреки заб-
раните от църквата и от светски-
те власти.

Тук е мястото да направя две
препоръки - съответно към свет-
ски и духовни лица.

Първата е към представите-
лите на ония светски институции,
в главите на които все още не е
угаснала идеята да изместят на
друго място центърът на нести-
нарството. Вярно, ако обичаят се
реализира например в някое чер-
номорско селище през летния ту-
ристически сезон, то материал-
ното обогатяване при всички слу-
чаи би било многократно по-го-
лямо. Но в същото време духов-
ното обедняване би донесло не-
поправими злини на българската
културна нематериална идентич-
ност.

Втората е към Българската
православна църква - няма да е
лошо, ако нестинарската общност
получи официално извинение за
многолетното определяне на ри-
туала като "дяволска работа",
анатемосването и забраните му.
Време е и за признаването на
обичая като неразривна част от
истинското християнство.

Защото положителната промя-
на през последните години към
нестинарството от страна на свет-
ските власти и, макар и в по-
малка степен, на официалната
църква, и особено обявяването му
през 2009 г. от ЮНЕСКО за кул-
турно наследство със световно
значение са повод за оптимизъм
както за нестинарската общност,
така и за местното население от-
носно спасяването на автентич-
ността на село Българи. Единст-
веното старо и несменило място-
то си нестинарско огнище в све-
та, в което традицията все още е
жива, както е жива там и цялата
система на святи места и култо-
ви обекти, очертаващи прилежа-
щата му сакрална територия.

Ето защо бъдещето на нести-
нарството би следвало да се раз-
глежда не като огнено шоу, а ка-
то вяра и оптимизъм за човеш-
кото съвършенство. Така, както е
съществувало през вековете.

Рубриката "Феномени"
подготви

полковник от запаса
Киро КИРОВ

жертвоприношение по време на
нестинарския празник.

При провеждането на нести-
нарския обред можем да откроим
шест етапа - жертвоприношени-
ето, свиждането на светците, бо-
ренето на светците, прихващане-
то, нестинарския огън и предска-
занията на нестинарите.

По време на жертвоприноше-
нието жертвата (курбанът) е ви-
наги мъжко животно - агне, овен,
теле или бик, чието месо се раз-
дава сурово.

Свиждането на светците
странджанските нестинари нари-
чат срещата на две обредни шес-
твия с иконите начело, идващи
от две съседни села, потеглили
едно към друго. Свиждането се
изразява в почукване на икони-
те една друга - това е така ха-
рактерното за нестинарите "по-
любване" (целуване) на иконите
на двете села.

След свиждането започва бо-
ренето на светците. То се изра-
зява в натискането една към друга
на две допрени с лицевата си
част икони, за да се види кой
светец от сборилите се пръв ще
отстъпи. Гощавката дава, против-
но на житейската практика, се-
лото победител.

Прихващането е изпадане в
транс - сигурен и задължителен
знак, че нестинарката или нес-
тинарят са призовани от Св. Кон-
стантин, обсебени от него, и сле-
дователно - вече готови да вля-
зат в огъня.

Заради нестинарския огън нес-
тинарите са били третирани като
езически огнепоклонници, прес-
ледвани и наказвани от църквата
и от властите. Целта обаче на
нестинарите е постигане на об-
щение със светеца, а влизането
в огъня - изпитанието, с което те
трябва да докажат силата на вя-
рата си. Огънят за тях не е бо-
жеството, пред което те се кла-
нят. Преклонението тук следова-
телно не е пред огъня, а пред Св.
Константин. За опазване на ри-
туалната чистота на нестинарс-
кия огън е забранено с въглен от
него да се пали цигара, нито да

дълбока християнска вяра, а не
моментна атракция и краткотрай-
но забавление във вид на огнено
шоу.

Второ, трябва да се прави раз-
лика между огнеходството и нес-
тинарството. Нестинарството не е
огнеходство. Огнеходството е са-
мо един елемент в ритуала, на-
речен нестинарство.

Трето, нестинарите не са ог-
непоклонници, а убедени христи-
яни, смятайки себе си дори за
по-истински християни от оста-
налите. Огънят, в който те влизат
по време на обредния танц, за
тях не е божество, а изпитание
за силата на вярата им. В този
смисъл трябва да се знае, че пре-
насянето от яки босоноги бълга-
ри (огнеходци) на изумени чуж-
денки над жаравата по родното
ни Черноморие може да е добра
туристическа реклама (огнеходс-
тво), но в никакъв случай не е
нестинарство.

Очевидни са тенденциите и
перспективите за все по-нараст-
ващ интерес към нестинарство-
то. Което означава, че писмена-
та литература по въпроса е в
очакване на богато по обем и, да
се надяваме, стойностно и доб-
ронамерено по съдържание раз-
витие.

Естествено е, че по много от
темите, касаещи нестинарството

Ïî÷èíà ïîñëåäíèÿò ãåðîé íà Ãðàíè÷íè âîéñêè
Александър Иванов Александров е ро-

ден на 19 май 1931 г. в село Княжева
махала, Монтанска област. Израства в
бедно многодетно семейство. С много
труд, упоритост и прилежание успява да
завърши гимназията в град Лом.

През ноември 1951 г. е повикан да от-
бие военния си дълг. Става граничар.
През октомври 1952 г. пристига с група
граничари на новостроящата се застава
"Искра" в Западните Родопи. За добра
служба е повишен в звание "ефрейтор".
Избран е за секретар на комсомолското
дружество.

На 1 срещу 2 юли 1953 г. като старши
на граничен наряд "Секрет" води бой с
промъкваща се към границата въоръжена
бандитска група. Ранен е в ръката. За про-

явен героизъм в битката до Римския мост
ефрейтор Александров е повишен в зва-
ние "младши лейтенант". След изтичане
на срока за службата и уволнението за-
вършва Учителския институт в Плевен.
Дълги години е директор на основното
училище в село Брусарци и преподавател
в ЕСПУ "Кирил и Методий" във Враца,
където живее със семейството си.

Уважаван и обичан от хората, сред ко-
ито живее и работи. Запасен капитан,
член на БКП.

На 01.10.2019 г. изпратихме Алексан-
дър Александров в отвъдното. На помена
присъстваха членове на клуб "Гранича-
ри" във Враца.

Старшина от запаса
Иван ПЕТКОВ
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На 13 февруари на сцената на
зала "България" ценителите на
класическата музика ще се
насладят на разтърсващия "Рек-
вием" на Моцарт и Концерта за
кларинет и оркестър № 2 на Карл
Мария фон Вебер. Специален
гост на събитието е водещата
изпълнителка на кларинет Шарон
Кам, която повече от 20 години е
солист на световноизвестни
оркестри в САЩ, Европа и Япо-
ния.

Солистите Беса Лугичи, Виоле-
та Радомирска, Михаил Михайлов
и Ивайло Джуров са селекцията
на маестро Найден Тодоров за
концерта на Софийската филхар-
мония в зала "България".

Кам е носител на много приз-
нания, сред които най-впечатля-
ващи са Лауреат на международ-
ния конкурс ARD в Мюнхен и
двукратна носителка на награда-
та ECHO за инструменталист.

Гл. ас. д-р Мария Манолова-
Войкова обясни: "Досега се е
смятало, че крепостта е строе-
на през 4.-5. век след новата ера.
През това лято е станало ясно,
че е вдигната близо два века по-
рано - още през късната римска
епоха. Обектът е от особен ин-
терес за археолозите, тъй като
има изключителна научна стой-
ност", каза Войкова.

Малко са крепостите и въоб-
ще селищата в страната, които
са обитавани толкова дълъг пе-
риод почти без прекъсване. На
Петрич кале се наблюдава точ-
но такъв феномен, тъй като кре-
постта е обезлюдявана само в
най-смутните времена от края на
седми до средата на девети век.
Крепостта е разрушена - през
1444 г. при битката на Владис-
лав Трети Ягело. Археолозите на-
мират много артефакти от тази
битка - части от снаряжение и
оръжия.

Южната кула на крепостта е
с напълно съхранен портал и ар-
ка. Това дава възможност за ко-
рекция на хронологията на ця-
лата крепост - тя е от римската
епоха. ç

Íîâè ïðîó÷âàíèÿ çà
êðåïîñòòà Ïåòðè÷ êàëå
íà Àâðåíñêîòî ïëàòî

Øàðîí Êàì - ñïåöèàëåí ãîñò
íà Ñîôèéñêàòà ôèëõàðìîíèÿ

Откриването на из-
ложбата е днес от 18.30
ч. в галерия "Оборище 5"
- София. "Нова българска
живопис" за първи път се
случва през 1996 г. по
идея на Хубен Черкелов.
Фактически тя е една от
първите изложби в ново-
откритата галерия XXL.
Тогава участват младите
художници от едноимен-
ната група, заявили
присъствието със сканда-
лен манифест в началото
на 1995 г. Идеята е да се
покаже настъпването на
едно ново поколение,
което, освен че стреми
да разшири полето на
българското изкуство,
заявява ясно дефинирано

На 4 и 5 февруа-
ри балетът на Со-
фийската опера ще
представи на вар-
ненска сцена три от
най-популярните си
постановки. През
първия ден зрители-
те ще видят "Кар-
мен-сюита" и "Пахи-
та" - по музика на
Бизе-Шчедрин и
Лудвиг Минкус, с
хореографии на
Мариус Петипа и
Алберто Алонсо.
Солисти в "Кармен-

�

Нов театър НДК
представя
„Осъдени души“

На 12 февруари от
19.30 ч. е премиерата
на "ОСЪДЕНИ ДУШИ" от
Димитър Димов. Драма-
тизация и режисура
Бойко Илиев. Участват:
Елена Петрова, Ники
Илиев, Любомир Кова-
чев, Димитър Мартинов,
Цветан Пейчев, Светльо
Иванов, Валентин Ченков
и Любомира Стефанова.
Сценография и костюми
Галина Абаджимаринова.
Музикално оформление
Ники Илиев. Продукция
ДКТ "Васил Друмев" -
Шумен.

Връчват годишната
награда на името
на Майстора
Годишната национална
награда за живопис на
името на Владимир
Димитров-Майстора ще
бъде връчена на офици-
ална церемония в деня
на рождението на
художника - 1 февруари,
от 12.00 ч. в Художест-
вената галерия "Влади-
мир Димитров - Майсто-
ра" в град Кюстендил.
Голям е приносът му
като военен художник.
Той създава стотици
скици на българските
войски, предавайки
емоциите в окопите и
бита на войната. Той е
първият официален
български военен
кореспондент.

Íàêðàòêî„Íîâà áúëãàðñêà æèâîïèñ III“ - èçëîæáà
íà ÷àñò îò ãðóïàòà XXL

иновативно отношение и
към традиционните изоб-
разителни полета.

Тези автори са вече
добре известни - Генади
Гатев, Хубен Черкелов,
Свилен Стефанов, Косьо
Минчев, Георги Тушев,
Иван Кюранов, Расим,
Петко Дурмана, Димитър
Яранов, Росен Тошев. Те
са в основата на следва-
щото издание на "Нова
българска живопис ІІ",
проведена през 1999 г.
Съставът се разширява,
а търсенията стават все
по-широки - от неоексп-
ресионизма, през фото-
реализма, до различни
форми на концептуалната
живопис. ç

Ñîôèéñêàòà îïåðà
ãîñòóâà âúâ Âàðíà

Изпълненията на произведения
на Вебер с оркестъра на Геванд-
хаус - Лайпциг й носят първата
награда ECHO, негови творби са
включени в записите на Кам и
Радиооркестъра на Лайпциг, за
които талантливата солистка
получава втората си награда
ECHO.

Шарон Кам ще свири Втория

кларинетен концерт на Вебер,
който се откроява с трактовката
на кларинета като солов инстру-
мент. В творчеството си съвре-
менникът на Бетовен изповядва
естетика и стил, емоционална
изтънченост и грация. Вторият му
концерт за кларинет е свързан с
постиженията му в оперния
жанр. ç

Ñúçâåçäèå îò òàëàíòëèâè ñîëèñòè ùå çàðàäâàò
öåíèòåëèòå íà êëàñè÷åñêàòà ìóçèêà

сюита" са Катерина
Петрова, Никола
Хаджитанев, Цецо
Иванов, Венера
Христова, Джон
Абенанти, а в "Пахи-
та" - Марта Петкова,
Емил Йорданов,
Вяра Иванчева,
Кристина Чочанова-
Иванова, Александър
Александров.

На 5 февруари е
срещата с магичната
"Кармина Бурана" по
музиката на Карл
Орф и с хореогра-

фията на Фреди
Франдзути. На
сцената ще танцуват

Катерина Петрова,
Марта Петкова,
Цецо Иванов, Алек-

сандър Александров,
Емил Йорданов,
Джон Абенанти. ç
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Китайското финансово
министерство и китайската
Държавна комисия по
здравеопазването отпусна-
ха близо 9 млрд. долара за
борба срещу разпростра-
нението на коронавируса,
предаде Ройтерс.

Броят на починалите от
вируса достигна вчера 81
души. Правителството
реши да удължи ваканция-
та по случай лунната Нова
година, а много компании
спряха работа или нареди-
ха на служителите си да
работят от вкъщи.

Стотици лекари бяха
изпратени да се борят с
разпространението на
коронавируса в град Ухан,
предаде ДПА, като се
позова на съобщение на
китайските здравни власти.
Деветстотин петдесет и
девет медицински екипи са
изпратени в Ухан, провин-
ция Хубей, от други китайс-
ки провинции. Болниците в
Ухан са препълнени и
стотици хора очакват да
получат медицинска по-
мощ, става ясно от репор-
тажи в медиите и видеок-
липове, публикувани в
социалните мрежи от
пациенти и техни роднини.
В Ухан са изпратени и

 Áðîÿò íà çàðàçåíèòå íàäõâúðëÿ
2700, Ïåêèí èçïðàùà ñòîòèöè
ìåäèöèíñêè åêèïè â Óõàí

Íàêðàòêî

:

Продължава разчистването на
срутени сгради в провинция
Елазиг, Източна Турция, след

земетресението на 24 януари.
Най-малко 45 оцелели бяха
спасени от развалините, но
надеждата за откриване на
други оцелели все повече

намалява. Най-малко 40 са
загиналите от труса, ранените

са над 1600.

Снимки Пресфото БТА

Полша
ще сключи договор със
САЩ за закупуване на 32
изтребителя от пето
поколение Ф-35 за 4,6
млрд. долара, съобщи
полският министър на
отбраната Мариуш Блаш-
чак. Сделката ще бъде
подписана в петък в град
Демблин на река Висла,
където има голяма база за
обучение на пилоти.
Компанията производител
"Локхийд Мартин" заяви,
че първите изтребители
може да бъдат доставени
на Полша през 2024 г.
Полските ВВС сега разпо-
лагат с 27 изтребителя
МиГ-27, 18 Су-22 и 48
Ф-16.

Самолет
на държавната афганистан-
ска авиокомпания "Ариана"
се е разбил в провинция
Газни, югозападно от
столицата Кабул. На борда
е имало 110 души, но
според местна телевизия
пътниците са били 83-ма.
Самолетът е изпълнявал
полет от летище Херат до
индийската столица Делхи.
Според Би Би Си причина
за катастрофата е техни-
ческа неизправност. След
удара в земята машината
се е запалила. Предполага
се, че самолетът се е
разбил в планински район,
който е контролиран от
талибаните.

Три от пет ракети,
изстреляни вчера срещу
иракската столица  Багдад,
са паднали в района на
посолството на САЩ. Една
от ракетите ударила
ресторант на дипломати-
ческата мисия, в който
вечеряли хора, като са
ранени най-малко трима
души. За първи път при
подобни нападения има
пострадали и ракети
попадат директно в посолс-
твото. Засега никоя
групировка не е поела
отговорност за атаката, но
Вашингтон обвинява
подкрепяните от Иран
военни формирования.
САЩ призоваха Ирак да
изпълни задълженията си и
да защитава дипломатичес-
ките институции на своята
територия, след като преди
дни няколко ракети паднаха
близо до посолството на
Вашингтон в Багдад.

Êèòàé îòïóñêà áëèçî 9 ìëðä. äîëàðà çà áîðáà
ñðåùó ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà êîðîíàâèðóñà

Работнички шият защитни облекла в предприятие за медицински
материали в Нантон, провинция  Джиангсу в източната част на Китай.
Китайските фирми за производство на защитно облекло, маски и

друго оборудване работят в извънреден режим.

Италианският крайноде-
сен опозиционен лидер
Матео Салвини не успя да
спечели изключително
важните регионални избо-
ри в неделя в италианска-
та област Емилия Романя,
предаде ДПА.

Салвини се надяваше
да завоюва този богат ре-
гион на север, който от-
давна е бастион на леви-
те. Кандидатът на негова-
та партия "Лигата" обаче
загуби срещу действащия

Ìàòåî Ñàëâèíè íå óñïÿ äà ñïå÷åëè
èçáîðèòå â Åìèëèÿ Ðîìàíÿ

губернатор, който е от ле-
воцентристката Демокра-
тическа партия (ДП).  Гу-
бернаторът Стефано Бона-
чини е преизбран с 51,4 %
от гласовете срещу 43,6 %
за кандидата на "Лигата"
Лучия Боргондзони.

По-рано Салвини заяви,
че победа на десницата ще
бъде равносилна на сигнал
за правителството на пре-
миера Конте, в което вли-
зат ДП и Движението "Пет
звезди", да си върви. Ли-

За пореден ден протестиращи срещу правителството в Ливан влязоха
в сблъсък с полицията пред сградата на парламента в Бейрут. Вчера
депутатите трябваше да обсъждат предложения от кабинета бюджет на

страна в условията на тежка финансова криза.

дерът на "Лигата" лично ог-
лави кампанията в Емилия
Романя. Седмици наред
той кръстосваше областта
и агитираше за Боргондзо-
ни.

След знаковата избор-
на загуба в Емилия Рома-
ня Салвини направи любо-
питен коментар. Той зая-
ви, че сега щял да има по-
вече време за хобитата си
и да отиде за риба. "Изоб-
що няма да имам време
да скучая, може би ще си
почина един ден и ще оти-
да за риба, нещо, което не
съм имал възможност да
направя от лятото", каза
Салвини. ç

военни лекари. В града се
строят две нови болници,
които трябва да бъдат
готови следващата седми-
ца. Китайският премиер Ли
Къцян посети вчера Ухан и
участва в брифинг, посве-
тен на мерките за борба
срещу разпространението
на вируса.

Според официалните
данни от днес за разпрост-
ранението на коронавируса
в Китай общият брой на
заразените е 2744, отбеляз-
ва АФП. В Тайланд заразе-
ните са петима - четирима
китайци от Ухан и една
тайландка, която е посети-
ла китайския град. В САЩ
заразените са петима - в
Калифорния, Аризона,
Илинойс и щата Вашингтон.
Всичките те са пътували до
Ухан. В Австралия заразе-
ните са петима. Поредният,
пети случай, е 21-годишна
жена, пристигнала от Ухан
в Сидни с последния полет
преди наложената от
китайските власти забрана
за напускане на града.
Един от другите четирима
заразени е пристигнал
преди седмица в Мелбърн
от Ухан. Останалите трима
също са били наскоро в
Китай. В Малайзия заразе-

ните са четирима, в Синга-
пур - също четирима. Три
случая на коронавирус
бяха регистрирани във
Франция. Това бяха първи-
те случаи на новия вирус в
Европа, отбелязва Франс
прес. Единият случай е в
Бордо, Югозападна Фран-
ция, а другите два - в
Париж.

В Япония бяха регистри-
рани три случая на корона-
вируса. Япония обяви, че
ще изтегли гражданите си
от Ухан, откъдето започна
разпространението на
коронавируса. Токио плани-
ра да изпрати чартърен
полет до столицата на

провинция Хубей най-рано
днес, за да бъдат евакуи-
рани японските граждани,
които искат да се завърнат
в Япония. По данни на
японското правителство в
Хубей живеят около 560
японски граждани.В Тайван
бях регистрирани три
случая на заразени с
коронавируса, в Южна
Корея - три, във Виетнам -
два, в Непал - един. Мон-
голските власти наредиха
училищата да спрат да
работят и затвориха гра-
ничните пропускателни
пунктове с Китай заради
опасенията от разпростра-
нението на коронавируса. ç
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Мирният план за
Близкия изток на амери-
канския президент Доналд
Тръмп няма да мине и
може да отведе палестин-
ците до нова фаза в
борбата им, предупреди
вчера водачът на палес-
тинското ислямистко
движение Хамас Исмаил
Хания, цитиран от АФП.

"Твърдо заявяваме, че
"споразумението на века"
няма да мине. Новият
заговор срещу Палестина
е обречен на провал",
каза в комюнике Исмаил
Хания. Движението Хамас
управлява в ивицата Газа
- палестински анклав с
население от два млн.
души.

Малко след като беше
разпространено комюни-
кето на Хания, израелска-
та армия съобщи, че от
Газа към Израел е била
изстреляна ракета, а в
отговор израелските
военни са нанесли в
неделя вечерта нови
въздушни удари в южната
част на ивицата Газа.

Àìåðèêàíñêèÿò ïðåçèäåíò ñå ñðåùà ñ Áåíÿìèí
Íåòàíÿõó è Áåíè Ãàíö â Áåëèÿ äîì

Пожарникари търсят затрупани хора вкъщи, унищожени от свлачище след силните дъждове в Барейро, щат Минас Гериас, Бразилия. Бурите,
съпроводени с проливни валежи, продължават в югоизточната част на страната.

Най-малко 46 са вече
загиналите при наводне-
нията в Бразилия, преда-
де АП, като се позова на
властите. 28 души са в
неизвестност вследствие
на природното бедствие
в югоизточната част на
страната, причинено от
проливни дъждове.

Най-малко 37 души са
загинали в щата Минас
Жераис и девет в съсед-
ния Еспирито Санто.  В
Бело Оризонте, столица-
та на Минас Жераис, в
24-часов период от чет-
въртък до петък са пад-
нали 171 мм дъжд - най-
големият валеж от 110
години. В 47 общини в
щата бе обявено извън-
редно положение, за да
се улесни изпращането
на помощ от федерално-
то правителство. 2000
души са били евакуирани
в община Итаперуна, в
Рио де Жанейро. ç

Íàé-ìàëêî 46 ñà
çàãèíàëèòå ïðè
íàâîäíåíèÿòà
â Áðàçèëèÿ

Съперничещите си израелски политически лидери
Бенямин Нетаняху и Бени Ганц

Ìèðíèÿò ïëàí íà Òðúìï çà Áëèçêèÿ èçòîê
íÿìà äà ìèíå, ïðåäóïðåäè ëèäåðúò íà Õàìàñ

Китай е на второ
място по производство
на оръжие в света след
САЩ. Четири китайски
компании от този бранш
са сред 20-те водещи
продавачи на оръжие в
света, се казва в публи-
куван вчера доклад на
шведски изследователски
институт, предаде ДПА.

Общите продажби на
четирите компании, сред
които е най-големият
китайски самолетострои-
тел АВИК (Aviation
Industry Corporation of
China), възлизат на 54,1
млрд. долара за 2017 г.,
посочва Стокхолмският
международен институт
за изследване на пробле-
мите на мира (СИПРИ),
като се позовава на нови
данни. С оръжейните си
продажби за 2017 г. на
стойност 20,1 млрд.
долара АВИК е на шесто
място по този показател.
Американската компания
"Локхийд Мартин" е
посочена като най-
големият оръжеен прода-
вач в света за същата
година с продажби за
около 43,9 млрд. долара.

През последните
десетилетия Пекин си
постави за цел "да си
стане самодостатъчен в
производството на усъ-
вършенствани оръжия", се
казва в доклада, който е
за периода 2015-2017 г. ç

Êèòàé å âòîðè
ñëåä ÑÀÙ ïî
ïðîèçâîäñòâî
íà îðúæèå

Хамас не пое отговорност
за изстреляната ракета,
но предупреди, че "е
време правата на палес-
тинците да бъдат възста-
новени чрез нов етап от
борбата срещу израелска-
та окупация".

Движението призова
също за преговори в
египетската столица
Кайро с другите палестин-
ски фракции, вкл. с парти-
ята Фатах на палестинс-
кия президент Махмуд
Абас (която управлява в
окупирания от Израел
Западен бряг), за съгласу-
ване на реакцията им на
американския план.

Очаква се днес прези-
дентът Доналд Тръмп да
огласи във Вашингтон
близкоизточния си мирен
план. Предвидено бе
късно в понеделник той
да разговаря поотделно в
Белия дом със съперниче-
щите си израелски поли-
тически лидери Бенямин
Нетаняху и Бени Ганц за
обсъждане на мирния му
план за Близкия изток.

Според критици избра-
ният момент за представя-
не на този мирен план -
преди израелските парла-
ментарни избори на 2
март и дебатите в израел-
ския парламент по молба-
та на Нетаняху за имуни-
тет от съдебно преследва-
не за корупция - де факто
е намеса на САЩ във
вътрешната политика на
Израел в полза на Нета-
няху, пише ДПА.

Палестинците вече
отхвърлиха плана на Тръмп,

тъй като според предвари-
телни съобщения в него не
се предвижда те да полу-
чат Източен Ерусалим за
столица на своя бъдеща
държава. Израелският в.
"Йедиот ахронот" пише, че
съгласно плана на Тръмп
палестинците няма да имат
обща граница с никоя
арабска държава освен
между ивицата Газа и
Египет. Освен това се
предвижда САЩ да призна-
ят еврейските селища на
Западния бряг. ç

Ирански пътнически
самолет излезе от

пистата при приземява-
нето си и спря на

автомагистрала. Инциден-
тът е станал в Бандар
Махшар, Югозападен

Иран. Пилотът се
приземил прекалено
късно и заради това
самолетът излязъл от

пистата и се оказал на
магистрала в съседство с
летището. Няма пострада-
ли сред 135-те пътници и
членове на екипажа на

самолета "Макдонъл
Дъглас МД-83" на

иранската компания
"Каспиан еърлайнс".

Журналист от държавната
телевизия, който пътувал
със самолета, съобщи, че

задният колесник се
счупил и самолетът се
плъзнал по корем до

мястото на спирането си.

Снимки Пресфото БТА
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Êàòàð ïîèñêà áèòêàòà Êóáðàò
Ïóëåâ - Àíòúíè Äæîøóà

Катар се включва в
битката за домакинство
на дългоочаквания мач за
световната титла по бокс
в тежка категория за
професионалисти между
Антъни Джошуа и Кубрат
Пулев. Новината съобщи
специално за bTV мени-
джърът на българина
Ивайло Гоцев в интервю
от Белмекен. Той се качи
на високопланинската
база, за да бъде близо до
Кобрата, който тренира
там от две седмици.

На Гоцев му предстои
пореден разговор с
промоутъра на Джошуа -
Еди Хърн. Преговорите
между двете страни са в
разгара си, а Катар е
четвъртата държава,
спрягана за домакин на
двубоя след Турция,
Великобритания и Саудит-
ска Арабия. Шансовете
този мач да се състои в
Истанбул, както бе по
предварителна договорка,
все още са валидни. "Ние
създадохме условия за
провеждането на мача в
Истанбул. Те искат в
Лондон. Предпочитат да
вземат по-малко пари, но
да са у дома. Изглежда,
се притесняват от Кубрат
Пулев", каза Гоцев.

Срокът, до който

"

Мениджърите на двамата боксьори трябва да се разберат
до 31 януари, в противен случай следва търг за домакинството

Ливърпул изтърва аванс от
два гола и завърши 2:2 при
визитата си на третодивизи-
онния Шросбъри в 1/16-фи-
нална среща от турнира ФА
Къп. Юрген Клоп направи 11
промени в състава и даде
шанс на повече млади фут-
болисти. Място сред титуля-
рите намериха още възстано-
вените Жоел Матип и Деян
Ловрен, който изведе тима с
капитанската лента.

След равенството двата ти-
ма ще трябва да преиграват
на "Анфийлд" и да излъчат 1/
8-финалист.

Манчестър Юнайтед побе-
ди с 6:0 Транмиър за ФА Къп,
а мениджърът Оле Гунар Сол-
скяер използва случая, за да
отвърне на критиците. "Не са-
мо в Транмиър се надяваха да
направят изненада, имаше и
доста други, които се надява-
ха това да се случи. Всички
искаха да се провалим, но не
ми пука. Не мога да си хабя
нервите. Доволен съм от по-
бедата, но няма да се отпус-
кам", започна Солскяер.

"Много съм доволен от иг-
рачите и от начина, по който
излязоха на терена. Играхме
футбол така, както трябва да
се играе, и се справихме впе-
чатляващо, макар теренът да
бе доста лош. Сега трябва да
останем сплотени и да мис-
лим за следващия мач. Тряб-
ва да запишем няколко побе-
ди и доброто настроение ще
се завърне", убеден е норве-
жецът.ç

Ëèâúðïóë
ñ ðåìè ñðåùó
òèì îò òðåòà
äèâèçèÿ

трябва да има окончател-
но разбирателство между
щабовете на Пулев и
Джошуа, е 31 януари. Ако
те не се споразумеят до
тази дата, от Междуна-
родната боксова федера-
ция могат да назначат
дата за таен търг. При

Световните медии гърмят за
една огромна трагедия в света
на спорта. Баскетболната леген-
да Коби Брайънт загина след па-
дане на хеликоптер. Сред жерт-
вите е и 13-годишната му дъще-
ря Джиана.  41-годишният бас-
кетболист, дъщеря му и нейна съ-
отборничка са пътували за мач
на девически отбор.

По-късно от полицията пот-
върдиха, че деветима са загуби-
ли живота си в тежкия инцидент,
като никой не е оцелял на бор-
да. Според вестник "Ню Йорк
Таймс" причината за катастрофа-
та е мъгливото време и лошата
видимост около хълмовете в ра-
йона на Калабасас.

Според "Лос Анджелис Таймс"
машината се е запалила във въз-
духа, като аварията е станала в
задната перка на опашката, в ре-
зултат на което хеликоптерът е
паднал в спираловидна траекто-
рия на земята. Няма оцелели, а
горящата машина е направила и
трудна ситуацията за работата на
екипа.

Агенция Асошиейтед прес съ-
общава, позовавайки се на род-
нини, че в трагедията живота си
са загубили още Джон Алтобели,
главен треньор на местния от-
бор по бейзбол, съпругата му Ке-

Âåëèêèÿò Êîáè Áðàéúíò çàãèíà â êàòàñòðîôà

това положение, който от
двата лагера излезе с по-
добра оферта, той ще
бъде обявен за организа-
тор на събитието.

Кубрат Пулев е задъл-
жителен претендент за
световната титла на IBF -
пояс, който понастоящем

ри и дъщеря им Алиса, която иг-
раела в един и същи отбор с дъ-
щерята на Брайънт. Също така от
полицията са съобщили, че сред
жертвите е и треньорката на ка-
лифорнийския баскетболен отбор
за момичета Кристина Маузер.

Времето в Лос Анджелис е би-
ло изключително мъгливо в деня
на трагедията и дори хеликопте-
рите и другите машини на поли-
цията не са били във въздуха
именно поради неблагоприятни-
те условия.

Данните за проследяване на
полети показват, че хеликопте-
рът на Кобе Брайънт се е сблъс-
кал с метеорологичните пробле-
ми  над зоологическата градина
на града. Той е обиколил този
район поне 6 пъти на много мал-
ка надморска височина - около
875 фута, като може би пилотът
е чакал мъглата да се изчисти.
Той се свързал с контролната
кула на летище Бърбанк и там
са били наясно, че машината
обикаля около 15 минути. В
крайна сметка хеликоптерът се
е насочил на север по магист-
ралата 118, преди да завие на
запад, и започне да лети над ма-
гистралата 101 около Уудланд
Хилс, Калифорния.

По-късно те се натъкват на

още по-сериозна и тежка мъгла
и хеликоптерът завива на юг. То-
ва е било критично решение, за-
щото са се насочили към пла-
нински район. Пилотът внезапно
и бързо се изкачил от около 1200
фута до 2000 фута. Малко след
това се случва и трагедията, при
която хеликоптерът катастрофи-
ра в хълм и се запалва.

Кобе Брайънт е роден през
1978 година. Той прекрати ак-
тивната си състезателна карие-
ра през 2016-а. Пет пъти е шам-
пион на НБА, 18 пъти е селекти-
ран за участие в Мача на звез-
дите. Двукратен олимпийски
шампион е със звездния отбор
на САЩ от Игрите през 2008 го-
дина в Пекин и четири години
по-късно в Лондон. Големият
баскетболист прекара цялата си
20-годишна кариера с клуба на
"Лос Анджелис Лейкърс".

През 2018 г. Коби Брайънт
спечели сърцата на зрителите, а
също и награда "Оскар" за късо-
метражния филм "Скъпи баскет-
бол". След като взе статуетката,
Коби сравни наградата с шампи-
онската титла на НБА.

"Да получа "Оскар", е по-при-
ятно от спечелването на титлата
в НБА. Кълна се, така е", заяви
тогава великият баскетболист.ç

Светът скърби за Коби Брайънт
Снимка Пресфото БТА

е притежание на Антъни
Джошуа. Ако Джошуа
откаже да се боксира с
българина, то той трябва
да оваканти пояса на IBF
и тогава срещу Кубрат ще
се качи следващият в
ранглистата на федераци-
ята.ç

От две седмици Кубрат Пулев се подготвя на високопланинската база Белмекен
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07.00 „Безценната перла“ – сериал   (п)
07.50 Музикален антракт
08.00 „Не се страхувай“ с Васил Василев    (п)
09.00 „Студио Икономика“ с Нора Стоич-

кова    (п)
10.00 ТВ пазар
10.15 Документален филм
11.00 ТВ пазар
11.15 „Сянката на Елена“  - сериал
12.05 „Холивудски знаменитости“
12.30 „Местно време“
12.45 ТВ пазар
13.00 „Безценната перла“ - сериал
13.50 Музикален антракт
14.00 „Следобед с БСТВ“ с водещ  Елена

Пенчукова
15.30 Новини
15.45 ТВ пазар
16.00 „Антидот“ с водещ Юлия Ал-Хаким
16.30 Киносалон БСТВ: „Пиле със сливи“

(2011 г.), Франция/Белгия
18.05 „Холивудски знаменитости“
18.30 Новини – централна емисия
19.15 „Местно време“
19.30 „Актуално от деня“
20.00 „Лява политика“ с Александър Симов
21.00 Киносалон БСТВ: „Ордата“ (2012г.),

Русия
23.10 Новини  (п)
23.50 „Актуално от деня“   (п)
00.20 „Лява политика“ с Александър Си-

мов   (п)
01.15 „Следобед с БСТВ“   (п)
03.00 „Не се страхувай“ с Васил Василев   (п)
04.00 „Общество и култура“ с Иван Гра-

нитски   (п)
05.00 Документален филм
05.45 „Сянката на Елена“ - сериал    (п)
06.30 „Антидот“ с водещ Юлия Ал-Хаким   (п)

ÁÍÒ 1

05.00 Още от деня /п/
05.40 Телепазарен прозорец
06.00 Сутрешен блок
09.00 По света и у нас
09.15 Култура.БГ
10.15 100% будни предаване за здравосло-

вен лайфстайл
11.15 Бързо, лесно, вкусно /п/
11.45 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Клуб "История.bg" /п/
13.30 Отворени досиета: Петко Огойски доку-

ментална поредица /България, 2014г./
, режисьор Димитър Коцев-Шошо

14.00 Малки истории /п/
14.15 Телепазарен прозорец
14.30 Приключенията на Илайъс 52-сериен

анимационен филм /Норвегия, 2015г./
14.45 Сид - дете на науката 2 анимационен

филм
15.10 Разследването на Мун тв филм
15.40 Телепазарен прозорец
16.00 По света и у нас
16.15 Новини на турски език
16.30 Бързо, лесно, вкусно
17.05 Стани богат тв игра/п/
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня
19.00 Завръщане в Брайдсхед тв филм /8

епизод/
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум
22.00 Моят плейлист музикално-развлека-

телно предаване
23.00 По света и у нас
23.25 Спортни новини
23.30 Бизнес награди на FORBES 2020 цере-

мония по награждаването
00.30 Култура.БГ /п/
01.30 100% будни предаване за здравосло-

вен лайфстайл /п/
02.30 Завръщане в Брайдсхед тв филм /8

епизод/п/
03.35 Туризъм.бг /п/
04.05 Извън играта /п/
04.35 Днес и утре

bTV

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

тие" - анимация, сериал, с.4 еп.6
06.30 "Тази сутрин" - информационно преда-

ване с водещ Антон Хекимян
09.30 "Преди обед" - токшоу с водещи Десис-

лава Стоянова и Александър Кадиев
12.00 bTV Новините - обедна емисия
12.30 "Комиците и приятели" - комедийно

шоу
13.30 Премиера: "Ягодова любов" - сериал,

еп.36
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал, с.7

еп.59
16.00 "Спасители в планината" - сериал, с.4

еп.9
17.00 bTV Новините
17.30 "Лице в лице" - публицистично преда-

ване с водещ Цветанка Ризова
18.00 Премиера: "Свободен дух" - сериал,

еп.57
19.00 bTV Новините - централна емисия
20.00 Премиера: "Завинаги" - сериал, с.2

еп.14
21.30 Премиера: "Вътрешен човек" - сериал,

еп.75
22.30 "Медичите" - сериал
23.30 bTV Новините - късна емисия
00.00 "Мъртва точка" - сериал, с.4 еп.15
01.00 "Смелите" - сериал, еп.9
02.00 bTV Новините /п./
02.30 "Преди обед" /п./
04.40 "Втори шанс" - сериал, еп.38

bTV Action

05.15 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп.17
06.00 Анимационен блок: "Джи Ай Джо: Сиг-

ма 6" - сериал, еп.2 - 5
08.00 "Платина" - сериал, с.3 еп.1
09.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп.17
10.00 "Стрелата" - сериал, еп.5
11.00 "Монк" - сериал, с.2 еп.10
12.00 "Супергърл" - сериал, с.2 еп.9
13.00 "Доносник" - екшън, драма, трилър

(САЩ, ОАЕ, Великобритания, 2013),
режисьор Рик Роман Уо, в ролите:
Дуейн Джонсън, Сюзан Сарандън, Джон
Бърнтол, Бари Пепър, Майкъл Кенет
Уилямс и др.

15.00 "Платина" - сериал, с.3 еп.2
16.00 "Смъртоносно оръжие" - сериал, еп.18
17.00 "Супергърл" - сериал, с.2 еп.10
18.00 "Монк" - сериал, с.2 еп.11
19.00 Часът на супергероите: "Стрелата" -

сериал, еп.6
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Наркос: Мекси-

ко" - сериал, еп.8
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на Екшън: "Сблъсък в Манила"

- екшън (САЩ, 2016), режисьор Марк
Дакаскос, в ролите: Алекзандър Невс-
ки, Каспър Ван Дин, Кари-Хироюки
Tагава, Тиа Карере, Марк Дакаскос и
др.

23.45 "Наркос: Мексико" /п./ - сериал, еп.8
00.45 "Животинско царство" - сериал, с.3

еп.5
01.45 "Стрелата" - сериал, еп.6
02.45 "Супергърл" - сериал, с.2 еп.10
03.45 "Монк" - сериал, с.2 еп.11
04.45 "Суперколи" - автомобилно предаване,

с.6 еп.16

bTV COMEDY

005.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
06.00 "Кое е това момиче" - сериал, с.5 еп.11,

12
07.00 "Супермаркет" /п./ - сериал
08.00 "Кухня" /п./ - сериал
09.00 "Преспав" /п./ - сериал
10.00 "Всъщност е забавна история" - коме-

дия, драма, юношески (САЩ, 2010),
режисьори Ана Боудън и Райън Флек, в
ролите: Киър Гилкрист, Зак Галифана-
кис, Ема Робъртс, Лорън Греъм, Зоуи
Кравиц, Вайола Дейвис, Джим Гафигън
и др.

12.00 "Преспав" /п./ - сериал
13.00 "Изгубеняци" /п./ - сериал
14.00 "Кухня" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 Премиера: "Преспав" - сериал, еп.32

18.00 "Преспав" /п./ - сериал
19.00 "Супермаркет" - сериал, с.2 еп.20, 21
20.00 "Новите съседи" - сериал, с.8 еп.10
22.00 "Кухня" - сериал, еп.11, 12
23.00 Премиера: "Изгубеняци" - сериал, с.3

еп.3, 4
00.00 "Всъщност е забавна история" /п./ -

драма, юношески (САЩ, 2010)
02.00 "Кое е това момиче" /п./ - сериал
03.00 "Преспав" /п./ - сериал
04.00 "Супермаркет" /п./ - сериал

bTV Cinema

06.00 "Фамилията" /п./ - сериал, еп.7, 8
08.30 "Добри момчета" - криминален, дра-

ма (САЩ, 1990), режисьор Мартин
Скорсезе, в ролите: Рей Лиота, Ло-
рейн Брако, Робърт Де Ниро, Джо
Пеши, Пол Сорвино, Катрин Скорсе-
зе, Чарлз Скорсезе, Деби Мазар,
Самюъл Джаксън и др.

11.15 Телепазар
11.30 "Фамилията" - сериал, еп.9, 10
14.00 Телепазар
14.15 "Войната за планетата на маймуните"

- фантастика, екшън (САЩ, 2017),
режисьор Мат Рийвс, в ролите: Анди
Съркис, Уди Харелсън, Стив Зан, Тери
Нотари, Тай Олсън, Тоби Кебъл, Амая
Милър, Джуди Гриър и др.

17.15 Телепазар
17.30 "Интерстелар" - фантастика, мистъри

(САЩ, Великобритания, 2014), режи-
сьор Кристофър Нолан, в ролите:
Матю Макконъхи, Ан Хатауей, Джеси-
ка Частейн, Уес Бентли, Кейси Афлек,
Макензи Фой, Майкъл Кейн, Уилям
Дивейн, Мат Деймън, Елън Бърстин и
др.

20.50 "Като на кино" - предаване за кино
21.00 Премиера в Месец на Оскарите: "Обич"

- драма, романтичен, биографичен
(Великобритания, САЩ, 2016), режи-
сьор Джеф Никълс, в ролите: Рут
Нега, Джоуел Еджъртън, Уил Далтън,
Шарън Блекууд, Кристофър Ман, Майк
Шифлет, Мартон Чокаш, Майкъл Ша-
нън и др.

23.30 "Ана Каренина" - драма, романтичен
(Великобритания, 2012), режисьор
Джо Райт, в ролите: Кийра Найтли,
Джуд Лоу, Ерън Тейлър-Джонсън, Ма-
тю Макфадън, Емили Уотсън, Алисия
Викандер, Донъл Глийсън, Кара Дела-
вин, Кели Макдоналд, Мишел Докъри
и др.

02.00 "Фамилията" - сериал, еп.9, 10
04.15 "Модна къща Версаче" - биографи-

чен, драма (тв филм, Канада, 2013),
режисьор Сара Шугърман, в ролите:
Джина Гършон, Енрико Колантони,
Колм Фиор, Дона Мърфи и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

05.20 "Добрата съпруга" - сериен филм,
сезон 6 /п/

06.20 "Здравей, България" - сутрешен блок

09.30 "На кафе" - предаване на NOVA
12.00 Новините на NOVA
12.30 "Моят живот" - сериен филм, сезон 4
13.30 "Остани с мен" (премиера) - сериен

филм
15.00 "Черна роза" (премиера) - сериен

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

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

филм
18.00 "Семейни войни" - телевизионна игра
19.00 Новините на NOVA - централна еми-

сия
20.00 "Черешката на тортата" - предаване

на NOVA, нов сезон
21.00 "Под прикритие" - сериен филм, се-

зон 2
22.00 "Хавай 5-0" - сериен филм, сезон 7
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Добрата съпруга" - сериен филм,

сезон 6
00.30 "Нощна смяна" - сериен филм, сезон

4
01.30 "Когато сърцето зове" - сериен филм
02.30 "Завинаги свързани" - сериен филм

Êèíî Íîâà

06.00 "Касъл" - сериал, сезон 8 /п/
07.00 "Любителката на мистерии: От пръв

поглед" - мистерии с уч. на Кели
Мартин, Катрин Харолд, Кейси Сан-
дър, Кларънс Уилямс III и др. /п/

09.00 "Любов на леда" - романтична драма
с уч. на Джули Берман, Андрю Уокър,
Гейл О'Грейди и др. /п/

11.00 "Касъл" - сериал, сезон 8
12.00 "Отмъщението" - сериал, сезон 4
13.00 "Ще се срещнем след седем години"-

романтичен филм с уч. на Пенелопе
Митчъл, Реджиналд Велджонсън, Крис
Катан, Шейн Харпър, Бруно Амато,
Чейс Колман, Шаника Кноулес и др.

14.40 "Ла Ла Ленд" - романтична драма с уч.
на Раян Гослинг, Ема Стоун, Джон
Леджънд, Джесика Рот, Розмари Де-
уит, Джей Кей Симънс, Фин Уитрок и
др. /п/

17.15 "Крийд: Сърце на шампион" - драма с
уч. Силвестър Сталоун, Майкъл Б.
Джордан, Теса Томпсън, Греъм Макта-
виш, Филиша Рашад и др. /п/

20.00 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 5

21.00 "Железният човек 2" - екшън-фантас-
тика с уч. на Робърт Дауни Младши,
Мики Рурк, Скарлет Йохансон, Гуинет
Полтроу, Дон Чийдъл, Сам Рокуел,
Самюел Джаксън и др.

23.30 "От местопрестъплението: Маями" -
сериал, сезон 5 /п/

00.30 "Кралицата девственица" - истори-
ческа драма уч. на Ан-Мари Дъф,
Тара Фицджералд, Сиена Гилори, Иън
Харт, Том Харди, Декстър Флетчър и
др., I част
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Вестникът използва емисии и информационни материали на БТА, БНР, БНТ, бТВ, НТВ, "Фокус",
БГНЕС, "Епицентър", ТАСС и други информационни канали в интернет.

ПРОМЕНЛИВО ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 17

ВОДОРАВНО: "Ти си небе". Асара. "Лебедова пе-
сен". Карерас (Хосе). ТАТА. "Вероника Герен". Ти-
нол. Ламарина. ЛАН. Регал. Код. Лед. НИКОН. ТА.
Карат. Тичане. МУ. Илоти. Атика. Лимони. "Аканат".
Сатир. "Палома". Ана Карина. АН. Реки. "Ира". Ара-
ма. Во. Анива. Апап. Меласа. Анан. "На". "Лола".
Акар. Рил. Риман (Берхард). Бибелота. Нинова
(Людмила). Анилид. Сатирик. САРИНА.
ОТВЕСНО: Вила Вилекула. Евелина. Серенада.
"Итаколомит". Биберон. Римини. Алани. Нерол. "На
Лора". Асанор. Редан. "Ритон". Кина. Ви. Босилек.
Типари. Абак. Цев. Каготи. Араваки. Атамани. Али
(Алиас). Анабас. Папагал. Чакона. Арена. Сетер.
Катамаран. Лир ("Крал Лир"). Масарик (Томаш).
Нина. АП. РОЛИ. Ре. Енотека. Аманитин. Канона-
да. Атина Палада.

Днес преди обяд ще превалява над западните,
част от южните и крайните източни райони, а след обяд - и на
места в останалата част от страната.

В Източна България ще духа слаб южен вятър, а в по-голяма-
та част от Дунавската равнина - слаб северозападен и там ще
бъде малко по-хладно.

Дневните температури след обяд ще достигнат 4-5 градуса в
западните и северозападни райони и до 12-13 в Източна Бълга-
рия. Преваляванията в низините и ниските планински части ще
бъдат само от дъжд, а сняг ще вали над 1400-1500 метра, дове-
чера - с няколкостотин метра по-ниско.

В сряда ще бъде облачно и меко, с температури сутрин от 1
до 6 и след обяд - от 7 до 12 градуса. Отново ще започнат
превалявания от дъжд, главно около Стара планина, а по-късно
над Южна България. Дъжд ще превали и в Софийско, а през
нощта срещу четвъртък той ще преминава в мокър сняг, но в
ниските части на Софийското поле снежна покривка най-вероят-
но няма да се образува, не и трайна такава.

bTV Cinema, 21:00 ч., "Обич" - драма, романтичен,
биографичен (Великобритания, САЩ, 2016),
режисьор Джеф Никълс, в ролите: Рут Нега,

Джоуел Еджъртън, Уил Далтън, Шарън Блекууд,
Кристофър Ман, Майк Шифлет и др.
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Наставникът на Левски
Петър Хубчев сподели, че
селекцията е отворен
процес, като според него
тя още не е приключила.
Специалистът отбеляза
още, че е щастлив от
факта, че всички негови
играчи са здрави и ще
могат да се включат
пълноценно в трениров-
ките.

"Доволен съм от пър-
вата част на подготовка-
та. Планирахме в Сан-
дански да наблегнем
повече на физическите
упражнения. Мисля, че
всичко, което имахме в
главите си, се получи. Не
съм говорил с Ейолфсон
в какво състояние се
намира. Селекцията е
отворен процес. Според
мен още не приключила.
Възможно е да вземем
някого или да се разде-
лим с някого. Радвам се,
че всички бяха здрави и
участваха максимално в
първия лагер. Всички
започват тренировки още
от първия ден в Турция",
заяви Хубчев преди
заминаването на тима за
втория подготвителен
лагер в Алания.

Треньорът на "сините"
взе 27 футболисти. Отбо-
рът излетя с полет от

Всичко в
Сандански се
получи, доволен
е треньорът
на "сините"

Ìèëîø Êðóø÷è÷ ïàê ñå
îïðàâäà çà çàãóáàòà ñ óìîðà

Веселин Топалов
допусна първо
поражение
на Откритото първенство на
Гибралтар по шахмат, което е с
награден фонд 179 500 лири.
Бившият световен шампион се
предаде с черните на 33-тия ход
в партията си от шестия кръг
срещу 14-годишния индиец
Прагнанандаа. Състезаващият се
за Грузия българин Иван
Чепаринов пък загуби на 52-рия
ход с белите от руснака Андрей
Есипенко. Антоанета Стефанова
също допусна поражение с
черните фигури от Максим
Матлаков (Русия).

Наставникът на Арда
Стамен Белчев
освободи
19-годишния нигерийски
нападател Нанна, който пристиг-
на преди дни на проби. Белчев
даде шанс на младока в
контролата с Прищина (Косово),
загубена с 0:5. Нанна разочаро-
вал с представянето и треньорс-
кият щаб на Арда е решил, че
няма смисъл да го задържа.
Днес е третата контрола на Арда
в Турция - срещу ЦСКА 1948,
който също е на подготовка в
курорта Белек.

Реал (Мадрид)
се измъчи
и спечели трудно с 1:0 при
визитата си на Валядолид в мач
от 21-вия кръг на Примера
дивисион. В 78-ата минута Начо
Фернандес вкара единствения гол.
Така Реал събра 46 точки и се
изкачи на върха в класирането с
3 пункта аванс пред Барселона.

Анастасия
Павлюченкова
е последната
четвъртфиналистка на Откритото
първенство на Австралия по
тенис. Рускинята победи Анжелик
Кербер (Германия) с 6:7(5),
7:6(4), 6:2. Резултати от други
осминафинални двубои: Симона
Халеп (Румъния) - Елизе Мертенс
(Белгия) - 6:4, 6:4, Анет Контавейт
(Естония) - Ига Свьонтек (Полша)
- 6:7(4), 7:5, 7:5, и Гарбине
Мугуруса (Испания) - Кики
Бертенс (Нидерландия) - 6:3. 6:3.

:
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Треньорът на ЦСКА Ми-
лош Крушчич се оправда
след загубата с 0:1 от япон-
ския Шонан Белмаре на ла-
гера в Марбея (Испания),
като обясни, че футболис-
тите били уморени. Специ-
алистът призна, че не е до-
волен от тима си през вто-
рата част, но подчерта, че
в такива проверки е важно
играчите да се подготвят за
предстоящите официални
двубои. Поражението е вто-
ро за ЦСКА след 0:5 от Нюр-
нберг, а "червените" още не
са вкарали гол в Марбея.

"През първото полувре-
ме контролирахме двубоя,
като имахме положения,
при които можехме да вка-
раме два гола. Не съм до-
волен обаче от второто ни
полувреме и от футболис-
тите, които тогава влязоха
в игра. Все още не сме

Носителят на 19 титли от "Големия шлем" и първи поставен в схемата Рафаел Надал спечели най-дългоочак-
вания осминафинален сблъсък от Australian Open срещу Ник Кирьос с 6:3, 3:6, 7:6(6), 7:6(4) на препълнена-
та "Род Лейвър Арина". Напред продължават още Стан Вавринка, който се наложи над Даниил Медведев
(Русия) с 6:2, 2:6, 4:6, 7:6(2), 6:2, Доминик Тийм (Австрия) - Гаел Монфис (Франция) 6:2, 6:4, 6:4, и

Александър Зверев (Германия) - Андрей Рубльов (Русия)  6:4, 6:4, 6:4.

Õóá÷åâ ðàçêðè ïîäðîáíîñòè
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Пет български отбора отлетяха за турския курорт Алания, където ще водят подготовка за новия сезон

Терминал 1 на аерогара
София, който закъсня с
над 1 час и 40 минути.
Както вече стана ясно, в
чартъра са още Локомо-
тив (София), Монтана,
Пирин (Благоевград) и
юношеските национали
до 19 години със селек-
ционер Ангел Стойков.

"Сините" ще се подгот-
вят в Алания до 7 февруа-
ри, като са предвидени
четири контролни срещи:
на 29 януари с Пюник
(Армения), на 1 февруари
с Рапид (Виена), на 4
февруари с националния
отбор на Узбекистан до 19
години и на 6 февруари с
Олександрия (Украйна).

В същото време стана
ясно, че Лехия (Гданск)
следи ситуацията около
футболиста на Левски
Франко Мазурек. Аржен-
тинецът беше привлечен
като свободен агент през
лятото, но има проблеми
с аклиматизацията на
"Герена". През есента
Мазурек участва в общо
20 мача във всички
турнири, в които вкара 2
гола.

Според полските
медии Мазурек може да
свърши работа на Лехия,
където през сезон 2016/
2017 игра новото попъл-
нение на Левски Симеон
Славчев. Тимът от Гданск

продаде четирима футбо-
листи по време на зим-
ната пауза и сега има
нужда от подсилване,
особено в предни пози-
ции. Точно затова и
обсъжда внимателно
възможността да вземе
нисичкия аржентински
плеймейкър, който им е
бил предложен от аген-
ти.

Местните издания
обръщат и специално
внимание на факта, че
Франко има и полско
потекло. Лехия също е на
подготовка в Турция.
Очаква се двете страни
да преговарят на място
за играча. ç

100% готови, днес отново
бяхме уморени. Важното е
обаче да сме подготвени за
шампионата, а не за прия-
телските срещи. Правим по
две тренировки на ден.
През първата част имахме
две-три голови ситуации, но
през втората нивото ни на
игра спадна. Надявам се да
дойдат още нови попълне-
ния, не ни е лесно. Нужна
ни е свежа кръв на някои
позиции. Трябва да разпо-
лагаме с различни опции,
ако искаме да играем с два-
ма нападатели. Нямам ин-
формация за напускащи иг-
рачи", анализира предста-
вянето на ЦСКА Крушчич.

На въпрос дали е имало
разговор с ръководството
след загубата от Нюрнберг
с 0:5, сърбинът отговори:
"Не, нямаше такъв. Тази ин-
формация не е вярна." ç


