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9% îò áúëãàðèòå
ãî ïîäêðåïÿò

Хората по света масово поставят националните интереси пред глобалните. Това
сочи проучване на "Галъп интернешънъл", направено в 58 държави. Националните
интереси са приоритет за 70% от гражданите на света срещу 21%, гласували за
международното сътрудничество и глобализацията. В ЕС двама от трима гласопода-
ватели обръщат гръб на глобализацията, а подкрепата за нея е по-висока от 30%
само във Финландия и Германия. Във Великобритания съотношението е 71% към
16%. У нас то е 81% към едва 9%. България е в челната десетка по националисти-
чески настроения в ЕС. ç
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Албания предостави на
гражданите на Русия пра-
во на безвизови пътува-
ния в страната за перио-
да от 1 април до 31 ок-
томври, предаде ТАСС, ци-
тирана от БТА. В момента
между Албания и Русия
действа споразумение от
1993 г., според което рус-
ките граждани могат да пъ-
туват в Албания с паспорт
и виза. Безвизовият режим
ще се отнася за престой
на руски граждани в Ал-
бания с продължителност
до 90 дни. ç9
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ицепремиерът Томислав Дончев заяви преди
ден в интервю, че не може да има търпимост
към нито един политик, който е загубил дове-
рието. "Прав е Томислав", подчертал няколко
пъти Борисов в тесен кръг, давайки да се раз-
бере, че споделя тезите му, коментира сайтът
"Епицентър". Премиерът и лидер на ГЕРБ Бой-
ко Борисов е силно ядосан на заместника си
Цветан Цветанов заради опита му да органи-
зира съпротива в партията, чиито успехи са
плод на личната харизма на Борисов, но пък
организационната работа е под контрола на
Цветанов. Именно под диктата на заместника

"Апартаментгейт" осветли моралния облик
на върхушката на ГЕРБ. Пролича кой е силни-
ят човек в тази партия и кое е неговото
обкръжение. Цветан Цветанов, Цецка Цачева,
зам.-министърката на спорта, на която Цве-
танов е кум, както и този на енергетиката,
висш магистрат, номиниран по лично предло-
жение на Цветанов. Общото - те са щастливи
новодомци в суперлуксозни жилища в София.
Ударили са джакпота на Съдбата с цени в
пъти по-ниски от тези за простосмъртните,
при това - навръх най-големия пик в поскъп-
ването на имоти от десетилетие насам. Кол-
кото и да ни залъгват, че са късметлии, раз-
хождащи се край точния строителен изкоп,
лъсват и факти за схемата. Имаме рекет със
заплаха за проверки (кой в бизнеса не е
наясно, че щом редови депутат от ГЕРБ може
да ти вземе тонове суджук, то най-висшият
депутат може да ти стъжни живота с инспек-
ции, натиск, разследвания), после имаме нуж-
ната покупка на символична цена, а накрая -
"точната" лобистка поправка в нужния закон.
Това не е правен фарс, даже не е търговия с
влияние. Повече е - ако се докаже, това е
организирана група, застанала на входа и из-
хода на демокрацията и на държавността. И
душаща същата демокрация, унищожаваща до-
верието в нашата държавност! Не е странно,
че партийни активисти застанаха на амбра-
зурата, за да защитят Цветанов - 90% от тях
дължат кариерата си именно на него. Без
късмета да го срещнат на разклона на живо-
та, щяха да са виждали парламента само по
телевизията… Ясно е, че част от едрия капи-
тал подкрепя ГЕРБ - без тяхното покровител-
ство нямаше да има щедри еврофондове и
ремонти с тенекиено качество, но на златна
цена. Още от 30-те години на миналия век,
когато Ал Капоне е закопчан заради непла-
тен данък, на всеки, който е решил да прави
далавера, е ясно, че нещата трябва да са
изпипани законно. Затова и съответните ор-
гани ще констатират, че е така. Пък и те
дължат кариерите си на ГЕРБ, нали! Въпросът
е, че в този "ГЕРБ-фронт" на гласовитите ад-
вокати на властта нямат място политолози,
социолози и журналисти. А в последните дни
доста от тях бъркат професиите си с тази на
пиара и повтарят мантрите на същата тази
власт - "Бойко Борисов нищо не е знаел";
"Всичко е законно"; "ГЕРБ без Цветанов не
може", и вечното "Помощ, ако не са "наши-
те", ще дойде БСП". С "апартаментния" поли-
тически елит в бездната ще отиде и прекло-
нената пред управляващите част от полито-
логическия и журналистическия елит. А точно
те трябва да имат  усет и към народната
социология - в последните дни по кафенета,
спирки, магазини и офиси хората буквално
псуват онези с евтините апартаменти. Жур-
налистите трябва да помнят, че заради вен-
цехваленето, даже заради мълчанието пред
далаверите на властта, сме на унизителното
111-о място по свобода на словото. Четвър-
тата власт трябва да е Първа опозиция, а не
сектор "Научен Цвъ.Цвъ.-изъм" към отдел "Про-
паганда и агитация" към централата на ГЕРБ.
Замислете се, колеги, достойнството струва
повече от паница леща и даже повече от нов
апартамент!
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в ГЕРБ
се готвят декларации от партийните структури,
които да го защитават и да подчертават неза-
менимостта му като партиен строител и орга-
низатор. Междувременно проверки установиха
още приближени до властта, облажили се от
евтини апартаменти. Това е зам.-министърът
на енергетиката Красимир Първанов, съобщи
Би Ти Ви. Сред новите попълнения в "Апарта-
ментгейт" са бившият шеф на Комисията по
регулиране на съобщенията Веселин Божков
и Гергана Мутафова, която е член на ВСС,
избрана като лично предложение на Цветан
Цветанов през септември 2017 г. < 2

Теофан
ГЕРМАНОВ

Ðàçêðèõà îùå çàìåñåíè â „Àïàðòàìåíòãåéò“, î÷åðòàâà ñå
êîíôëèêò ìåæäó ôðàêöèèòå íà Öâåòàíîâ è Òîìèñëàâ Äîí÷åâ

София. Омбудсманът Мая Манолова  обяви началото на четвъртото
издание на Националната кампания "Великден за всеки - дари праз-
ник на баба и дядо"  в двора на православния храм "Св. св. Кирил
и Методий" на Женския пазар.

Заради продължава-
щото засушаване в Доб-
ричкия регион състояни-
ето на около 48 на сто
от пшеничените посеви
се оценява от областна-
та комисия по зърнопро-
изводство като "средно".
За резултатите от напра-

Æèòîòî â Äîáðóäæà â ïëåí íà ñóøàòà
Ñúñòîÿíèåòî
íà îêîëî 48 %
îò ïøåíè÷åíèòå
ïîñåâè ñå îöåíÿâà
 êàòî „ñðåäíî“

веното първо обследване
с идването на пролетта
на 10 на сто от масивите
със зърнената култура
съобщи директорът на
областната дирекция "Зе-
меделие" Десислава Ива-
нова. Според експертите
други 40 на сто от поле-

тата със зърнената кул-
тура са в добро, а 10 на
сто - в много добро със-
тояние. Добричка област
е традиционен лидер в
производството на пше-
ница, като новата рекол-
та се очаква от 1 300 520
декара. < 4

ìàðêàòà „ÃÅÐÁ“

Левски изигра две учебни
игри, които бяха срещу юно-
шески формации на тима -
тези до 17 и 19 г. Треньо-
рът Георги Дерменджиев бе
разделил отбора си на две,
така че всеки един от иг-
рачите му да играе по 90
минути. Спарингите бяха за-
секретени. В тях участие не
взеха националите на Бъл-
гария Николай Михайлов и
Станислав Костов, както и
Еркебулан Сейдахмед, кой-
то е част от селекцията на
Казахстан. "Сините" се гот-
вят за първия си двубой от
плейофна шестица, където
са домакини на Ботев (Пд).
Мачът срещу "канарчетата"
е на 31 март. ç

Снимка Пресфото БТА

Ãðàíèöàòà - òåðèòîðèÿ çà
ìúæåñòâî è ðîäîëþáèå

< 8, 17
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Борисов бил бесен на
Цветанов, застава зад
Томислав Дончев

Томислав Дончев намек-
на в телевизионно интер-
вю, че не може да има
търпимост към нито един
политик, който е загубил
доверието. "Прав е Томис-
лав", подчертал няколко
пъти Борисов в тесен кръг,
давайки да се разбере, че
споделя тезите му, комен-
тира Епицентър. Премиерът
и лидер на ГЕРБ Бойко
Борисов е силно ядосан на
заместника си Цветан
Цветанов заради позицията
му да не подава оставка от
нито един пост и по този
начин да не поема отговор-
ност за "Апартаментгейт",
който тресе държавата.
Двамата са се чули преди
ден по телефона. Цветанов
е декларирал пред Бори-
сов отказ да се дръпне
встрани от обществената
сцена въпреки огромното
недоволство, което събира.
Той не се смята за вино-
вен, тъй като всичко по
сделката с евтиния му
ВИП - Апартамент според
него било законно. За
Борисов обаче са важни
общественото мнение,
гласът на улицата и морал-
ния удар, който понася
партията. Борисов е ядо-
сан и на факта, че Цвета-
нов организира съпротива
в партията - под диктата на
заместника му се готвят
декларации от партийните
структури, които да го

Çàïî÷íà
èñòèíñêà âîéíà
ñðåä âëèÿòåëíè
ôèãóðè íà
óïðàâëÿâàùèòå

ÂËÀÑÒÒÀ

"Äîìàøíî îãíèùå" ðàçïàëè
ïðèÿòåëñêè îãúí â ÃÅÐÁ

тел на промените в Закона
за устройство на територи-
ята. Те облагодетелстват
фирмата "Артекс", която пък
през 2018 г. продава на
супер ниска цена на поли-
тика нов суперлуксозен
апартамент с частен ВИП
асансьор срещу старите му
2 и доплащане (то покрива
само цената на асансьора),
припомня Епицентър.
Александър Ненков не
просто е юрист и вносител
на текста, син е на донеот-
давнашния конституционен
съдия Румен Ненков и на
шефката на КЗК Юлия
Ненкова, която пък е
заместник-кмет по правни-
те въпроси в началото на
строежа, заради който
"Артекс" спестява 260 000
лв., защото не е необходи-
мо да плаща ново разре-
шително, плюс още 3 г.
срок за градеж на небос-
търгача си до хотел "Мари-
нела". Въпреки твърденията
от петък на Ненков, че
законът няма обратна сила,

факт е, че внесената от
него промяна послужва за
писмо, което МРРБ издава
на главния архитект на
София,

В събота фирмата
заплаши медиите, които
продължават да вадят
разкрития по казуса, със
съд. Интересно е, че в
предаването ЕвроДикоф
Данаил Кирилов - шеф на
правната комисия в парла-
мента, се направи, че не
знае за поправката "Ар-
текс" в ЗУТ. Разкрития на
"Гласове" обаче показаха с
документи, че Кирилов
идва от адвокатската

защитават и да подчерта-
ват незаменимостта му
като партиен строител и
организатор. Това означа-
ва, че Цветанов иска да
изправи партията срещу
Борисов. "Тази партия аз
съм я създал", подчерта в
началото на скандала
Борисов и неизменно
държи това да се знае от
всички. Премиерът е
гневен и на фен страница-
та във фейсбук "Цветанов е
невинен", където най-
верните му депутати вече
пишат заклеймяващи
атаката срещу Цветанов
постове. Страницата е
споделена от председателя
на правната комисия
Данаил Кирилов, а също и
от председателката на
Жени ГЕРБ Ирена Соколо-
ва. Публичен изразител на
мнението на премиера е
вицепремиерът Томислав
Дончев, който в остро
изказване преди ден по
БНР заяви, че скандалът
ще търпи развитие и че
поведението на Цветанов
нанася политически щети
на правителството.
Верният на Цветанов
депутат Александър
Ненков е вносител на
поправката "Артекс"

Съсед на Цветанов в
блока със заменените му
апартаменти на ул. "Еле-
маг", освен негов подчинен
като председател на ПГ на
ГЕРБ, е депутатът Алексан-
дър Ненков, който е вноси-

Партиите, които искат да ви-
дят себе си на бъдещия полити-
чески хоризонт, трябва сами да
се чистят от корумпирани и не-
компетентни кадри с управленс-
ки амбиции, заяви президентът
Румен Радев, който пристигна на
посещение в Египет, за имотния
скандал във властта и последва-
лите две оставки в правителст-
вото, съобщи БНР.

Не съм дошъл в Египет да ко-
ментирам апартаментите на гос-

Ïðåçèäåíòúò îò Åãèïåò: Íå êîìåíòèðàì àïàðòàìåíòèòå
íà Öâåòàíîâ, íî ïîçèöèÿòà ìè å ïðèíöèïíà

подин Цветанов, но моята пози-
ция винаги е била принципна.

Партиите, които искат да ви-
дят себе си на бъдещия полити-
ческия хоризонт, трябва сами да
се чистят от корумпирани и не-
компетентни кадри с управлен-
ски амбиции, а не да чакат да
гърмят скандали и да ги гасят с
оставки, увери държавният гла-
ва.

Радев подчерта, че сътрудни-
чеството на България и Египет е

Президентът Румен Радев и съпругата му Десислава Радева пристигнаха
на международно летище в Кайро. Румен Радев е в Египет, където ще
бъде на официално посещение до 27 март по покана на колегата си

Абдел Фатах ас Сиси.

Приемането или неприемането на моралната
стойност на "Апартаментгейт" сред управлява-
щите доведе до масивен приятелски огън в ГЕРБ,
прицелен във високите етажи на властта с ми-
шени - депутати, вицепремиери, министри и зам.-
министри, та дори и шефа на партията Бойко Бо-
рисов. Сред арсенала са разкрития, притежание
на кв. метри, законодателни инициативи и род-
нински връзки и зависимости, свидетелства Епи-
център.бг.

Снимки Пресфото БТА

важно за националната ни си-
гурност, защото африканската
държава има ключова роля в ре-
гиона в борбата с тероризма,
нелегалната миграция и радикал-
ния ислям.

Наред с това Египет е най-
големият търговски партньор на
България в региона на Близкия
изток и Африка, изтъкна Радев,
който е придружаван от внуши-
телна по собствените му думи
бизнес делегация.ççççç

Още един
зам.-министър
с евтин апартамент
от фирмата

Още един политик от
властта се оказа с апар-
тамент от "Артекс", заку-
пен на преференциални
цени, става въпрос за
заместник-министърът на
енергетиката Красимир
Първанов, информира Би
Ти Ви.

По данни на телевизия-
та Първанов е закупил
апартамент от 150 кв. м и
2 гаража с обща площ от
50 квадрата.

Цената, която той
заплатил за това, възли-
зала на 240 000 лв. Смет-
ката показва, че цената
за един квадратен метър
от жилището на политика
е 616 евро, която е дори
по-евтина от тази, която е
платил Цветанов.

Първанов се сдобива с
имота на 28 септември
2018 година според справ-

Александър Ненков

кантора, която се афишира
като обслужваща "Артекс"
със заплахите си. Нещо
повече - той и до момента
е описван от фирмата като
лектор на нейните събития,
личи от сайта на Пенков,
Марков и партньори. В
други сайтове пък Кирилов
е представен дори като
съдружник в адвокатската
кантора.

ка в Службата по вписва-
нията.

 Проверката на телеви-
зията и "Антикорупцион-
ния фонд" показват още,
че с апартамент в същата
сграда няколко дни по-
рано се е сдобил и екс-
шефът на Комисията за
регулиране на съобщения-
та Веселин Божков,
коментира Нюз.бг. ççççç

Красимир Първанов
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Åëåíà Éîí÷åâà: 10 ãîäèíè ÃÅÐÁ
íè îòäàëå÷àâà îò Åâðîïà
Àôåðàòà ñ àïàðòàìåíòèòå íå å êîðóïöèîíåí ñêàíäàë, à òúðãîâèÿ ñ âëàñò,
êàòåãîðè÷íà å âîäà÷êàòà íà ñîöèàëèñòè÷åñêàòà åâðîëèñòà â èíòåðâþ çà ÁÑÒÂ

 "Вече 10 години групи-
ровката, която управлява
България, на практика се е
сраснала с организирана-
та престъпност", каза
говорителят на ПГ на "БСП
за България"  и водач на
листата на БСП за предс-
тоящите евроизбори Елена
Йончева пред БСТВ. Тя
добави, че е тъжно  да
гледаме до каква степен
се е разпаднала България
заради тях. "Аферата с
апартаментите не е коруп-
ционен скандал, а  търго-
вия с власт, която не се
прощава никъде в Европа
и Америка", каза още
народната представителка.
Йончева бе категорична,
че тя трябва да бъде
разкрита докрай, а не
просто един или двама
души да подадат оставка.
Тя коментира, че управля-
ващите се опитват да
изкупят цялата вина с
Цецка Цачева, по чието
време като председател на
парламента е приет лобис-
ткият закон, облагодетелст-
ващ "Артекс". "Не трябва
да забравяме, че човекът,
който проверяваше първия
скандал с апартаментите
на Цветанов, тогава шеф
на НАП, и който тогава
каза, че няма нищо неред-
но, по-късно стана депутат
от ГЕРБ. Как да бъдем
сигурни, че тази търговия
с влияние ще бъде разс-
ледвана от антикорупцион-
ната комисия, след като

нейният състав бе предло-
жен и гласуван от Цвета-
нов и управляващите",
попита Елена Йончева.  Тя
коментира още, че Цвета-
нов няма да бъде наказан
и пожертван, защото е
голяма фигура в ГЕРБ и
държи местните структури,
затова този случай ще
бъде замазан. "Нужни са
избори, на които тези
хора да бъдат наказани от
обществото.

Евроизборите са вот на
недоверие към ГЕРБ,

те са начин, по който
можем да ги премахнем и
от тук нататък да започнем
да градим България",
категорична бе Елена
Йончева. "Искаме достойн-
ство и справедливост за
България в Европа. За да
получим тази справедли-
вост, битката трябва да
започне от тук. Тази битка

е невъзможна без Европа,
защото групировката е
овладяла всички механиз-
ми и местната власт",
категорична бе Елена
Йончева. Тя припомни, че
в последния си доклад ЕК
констатира, че 2/3 от
сигналите за видни поли-
тически личности у нас се
замитат. Йончева коменти-
ра, че е важно левицата
да има повече гласове в
ЕП, защото така ЕНП, с
която Борисов се прегръ-
ща, ще бъде по-слаба. "10
години управляващите ни
отдалечават от Европа и
фактите го показват.
Свободата на медиите
става все по-малка, обра-
зованието и здравеопазва-
нето затъват все повече, а
доходите са на дъното -
40% от хората живеят на
прага на бедността. Бълга-
рия има алтернатива, ГЕРБ
си отива и БСП няма
избор да не се справи",

категорична бе Елена
Йончева.

Тя даде поредния
пример за това, че ГЕРБ
не се интересува от об-
щественото мнение, с
обявената обществена
поръчка за изграждането
на площадки за бежански
центрове в Елхово, Люби-
мец и Малко Търново, без
да има какъвто и да е
дебат с местните жители.
"Само в Елхово ще бъдат
изградени временни
жилища за над 1600 души,
което е почти 20% от
населението, обясни тя и
попита - подготвя ли се
завръщане на мигранти,
основно от Германия, в
България, след като съдът
на ЕС даде такава въз-
можност?

Елена Йончева комен-
тира  атаките за КТБ, като
уточни, че е смятала, че
няма да й повлияят, защо-
то няма от какво да се
притеснява. "Доносите,
които трима депутати от
ГЕРБ направиха и се
опитаха да направят
публично порицание,
успяха да ми повлияят
негативно.

Давам си сметка, че
няма от какво да се
оплаквам, защото няма
как да нападнеш тази
организирана престъпна
група и да очакваш да ти
се размине", каза още
водачката на листата на
левицата. ç

:
Íà òîçè äåí

Събития
” 1828 г. - Австрийският

композитор Франц Шуберт
изнася единствения си
публичен концерт.
” 1913 г. - Балканска

война:  Втора българска
армия превзема Одрин.
” 1934 г. - Националният

отбор по футбол на България
за пръв път участва в
световна квалификация и
губи в София от Унгария с
1:4.
” 1934 г. - В Обединено-

то кралство е въведен
шофьорски курс.
” 1969 г. - В Космоса е

пуснат първият съветски
метеорологичен спътник.
” 1992 г. - Американският

боксьор Майк Тайсън е
осъден на десет години
затвор за изнасилване.
” 1995 г. - Влиза в сила

Шенгенския договор.
” 2000 г. - На президент-

ските избори в Русия за
президент на страната е
избран Владимир Путин.

Родени
” 1874 г. - Робърт Фрост,

американски поет

"Младите хора във всички държави се въз-
държат от активно участие в политиката. Тряб-
ва да ги накараме да бъдат активни и да
вземат бъдещето в ръцете си",  заяви зам.-
председателката на БСП Деница Златева по
време на срещата с младите лидери от реги-
она. Тя е на мнение, че днес сме изправени
пред една разделена Европа на много ско-
рости. "И за нас, като социалисти и предста-
вители на малка държава, на малък регион в
Европа, е много важно да не позволяваме
това. Трябва да има равни възможности за
младите хора - да учат в чужбина, да разви-
ват кариерата си, да могат да работят където
поискат. Ние, като социалисти, разработих-
ме Младежката гаранция преди няколко го-
дини и това беше голяма борба в Европейс-
кия съвет и дори в нашето социалистическо
семейство по онова време", подчерта зам.-
председателяката на БСП. Според нея тряб-
ва да се даде шанс на младите хора да  бъ-
дат ключови участници на предстоящите Ев-
ропейски избори. "Например, имаме квота в
нашата листа - 30% за младежи от 17 места,

Çëàòåâà: Âñåêè òðåòè â
åâðîëèñòàòà íà ÁÑÏ ùå å ìëàäåæ

ÎÏÎÇÈÖÈßÒÀ

т. е. с 5 или 6 места за лица под 35 години,
и се надявам, че един от тези 6-има ще бъде
избран. Това също е инструмент да мотиви-
раме младите хора да станат по-активни, ко-
гато говорим в какво общество или съюз ис-
кат да живеят", каза още Златева. Тя допъл-
ни, че в платформата има ключови моменти,
които се отнасят до младите гласоподавате-
ли. "Единият е достойно заплащане за досто-
ен труд. Това се отнася не само за преодоля-
ване на разликите в заплащането на мъжете
и жените, а също и за възможността първата
работа на всеки млад човек да бъде достойна
и да получава достойно заплащане. Имаме
младежка гаранция, имаме детска гаранция,
защото е важно, когато човек е млад и реши
да създаде семейство и да има дете, то да
има гарантирано образование и достъп до
здравни грижи", подчерта тя. Според нея е
важна и програмата "Еразъм+", която е осно-
вен ключ за образователен и културен об-
мен. "Искаме да имаме повече средства в
следващия европейски бюджет за тази прог-
рама", подчерта тя. ç

” 1911 г. - Тенеси Уи-
лямс, американски драматург
” 1935 г. - Махмуд Абас,

палестински политик, прези-
дент на Държавата Палестина
” 1944 г. - Даяна Рос,

американска певица
” 1985 г. - Кийра Найтли,

английска актриса
Починали
” 1827 г. - Лудвиг ван

Бетовен, немски композитор
” 1892 г. - Уолт Уитман,

американски поет
” 1923 г. - Сара Бернар,

френска актриса
” 1940 г. - Дан Колов,

български борец
” 1945 г. - Борис Ша-

пошников, съветски маршал
” 1945 г. - Дейвид Лойд

Джордж, английски политик,
премиер на Великобритания.

” 2010 г. - Никола
Рударов, български актьор
” 2018 г. - Николай

Кауфман, български музико-
вед

Славянското дружество на свое Общо
събрание категорично осъди зачестилите
медийни публикации с предложения за про-
мяна на името на връх Шипка. От Дружес-
твото напомнят, че името е дълбоко вко-
ренено в народната памет и е символ, свето
име за българския народ. Сред допълни-
телните аргументи, които Дружеството е
оформило и като писмо до президента Ру-
мен Радев, е това, че Шипка като име е
узаконено от непреходния Иван Вазов в
неговата поема "Опълченците на Шипка".
Историческият символ е изписан с кръвта
на българските опълченци и руските вои-
ни, а общо е мнението на изказалите се
общественици и интелектуалци, че промя-
ната на името би било посегателство към
българската идентичност. "То бе отхвърле-
но от трима президенти досега", припом-
ниха от Славянското дружество, което осъ-
ди публикуваните псевдонаучни изследва-
ния по темата, които опорочават величие-
то на Руско-турската освободителна вой-
на, която върна България на картата на
Европа. ç

Ñëàâÿíñêîòî äðóæåñòâî:
Äà çàïàçèì èìåòî
íà âðúõ Øèïêà!
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48% îò æèòíèòå íèâè â Äîáðóäæà
â ïëåí íà ñóøàòà

Експертите повишават
прогнозите за зърнената ре-
колта в Русия на фона на ран-
ната пролетна сеитба и доб-
рото състояние на есенници-
те, информира Интерфакс.
"Засега  ситуацията със сеит-
бата и състоянието на бъде-
щата реколта са благоприят-
ни и ние увеличихме прогно-
зата до 122 милиона тона",
заяви пред  Интерфакс гене-
ралният директор на Инсти-
тута за изследване на аграр-
ните  пазари (ИКАР - Моск-
ва) Дмитрий Рилко.

В рамките на две-три сед-
мици прогнозната летва е ка-
чена с 1 млн. т. В същото
време, Рилко сподели, че ко-
ментарите за доброто състо-
яние на зимните култури се
отнасят до южните райони,
основни доставчици на зър-
но за износ.

"Това, което ще се случи
в други региони, все още не
е ясно. В Самара например
през полетата все още има
до половин метър сняг и ми-
нусови температури през
нощта", каза Д. Рилко. Ако
снегът се стопи бавно, тога-
ва се появяват рискове от
задушаване на посевите, тъй
като  се образува ледена ко-
ра  в горния слой да снеж-
ната покривка. Съществуват
рискове ,че това явление мо-
же  да усложни състоянието
на зимните култури и в дру-
ги райони.

В аналитичния департа-
мент на най-големият руски
превозвач "Русагротранс" нас-
троенията са по-оптимистич-
ни. Ръководителят на Центъ-
ра  Игор Павенски повиши
прогнозата си с до 124 ми-
лиона тона. Това може да бъ-
де вторият резултат след ре-
кордната  2017 г., когато в
Русия са били ожънати  135,5
млн. тона зърнени храни.

Генералният директор на
"ПроЗерно" Владимир Петри-
ченко повиши оценката си за
реколтата 2019 г.  от 127 ми-
лиона тона до над 128 мили-
она тона. Той не изключи въз-
можността прогнозираният
размер отново да бъде кори-
гиран във възходяща посока.

Перспективите  за новата
руска реколта от пшеница са
най-оптимистични. Прогноз-
ните цифри вече  се колеба-
ят в диапазон 77-80 млн. т, в
сравнение със 72,1 млн. т,
официално отчетени от Ми-
нистерството на селското сто-
панство на РФ за 2018 г.ç

Âñå ïî-îïòèìèñòè÷íè
î÷àêâàíèÿ çà çúðíåíàòà
ðåêîëòà â Ðóñèÿ
ïðåç 2019 ã.

Заради продължаващо-
то засушаване в Добрич-
кия регион състоянието на
около 48 на сто от пшени-
чените посеви се оценява
от областната комисия по
зърнопроизводство като
"средно". За резултатите от
направеното първо обс-
ледване с идването на
пролетта на 10 на сто от
масивите със зърнената
култура, съобщи на БТА
директорът на областната
дирекция "Земеделие"
Десислава Иванова. По

думите й очакванията са
да паднат стопански
значими валежи, които да
подобрят запасите от
влага и да благоприятстват
развитието на пшеницата.

Според експертите
други 40 на сто от полета-
та със зърнената култура
са в добро, а 10 на сто - в
много добро състояние.
Само в две на сто от
обследваните масиви
посевите са в незадоволи-
телно състояние.

Поради преобладаващо

Ñïîðåä åêñïåðòèòå äðóãè 40% îò
ïîëåòàòà ñúñ çúðíåíàòà êóëòóðà ñà â
äîáðî, à 10% ñà â ìíîãî äîáðî ñúñòîÿíèå

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ПРАВЕЦ,

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

О Б Я В А
Община Правец организира на 09.04.2019 год. от 11:30 ч. в Заседателна зала на

Общинска администрация, публичен търг с тайно наддаване за продажба на общинс-
ки недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ Урегулиран позем-
лен имот (УПИ) XXIX - 1260 (двадесет и девет отреден за имот планоснимачен номер
хиляда двеста и шестдесет), целият с урегулирана площ от 1678 (хиляда шестстотин
и седемдесет и осем) кв. м., находящ се в кв. 2 (две) по плана за регулация на гр.
Правец, община Правец, област Софийска, актуван с Акт за частна общинска собст-
веност № 3296 - II/ 07.01.2019 г.

Начална тръжна цена на имота в размер 25170.00 лв. (двадесет и пет хиляди сто
и седемдесет лева) без ДДС.

Тръжната документация за участие се закупува в срок от 27.03.2019 г. до 17.00 ч.
на 08.04.2019 г. в Информационния център на Община Правец, срещу сумата от
70.00 (седемдесет) лева.

Депозит в размер на 10% от началната тръжна цена на имота без ДДС се внася
до 17:00 часа на 08.04.2019 г. по сметката на Община Правец, посочена в тръжната
документация.

Документите за участие се приемат в запечатан плик до 17.00 ч. на 08.04.2019 г.
в Информационния център на Община Правец.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до 08.04.2019 г., след
предварителна уговорка със служител на общината на тел. 07133/4877.

При необходимост, повторни търгове ще се проведат на 16.04.2019 г. и
23.04.2019 г., при същия ред и условия.

За справки: ет. 1, ст. 105, тел.: 07133/4877

П О К А Н А
Управителният съвет на ОКС "Косматица", с. Върбовка на основание чл. 26, ал. 1
от Устава на кооперацията свиква своите членове на редовно годишно отчетно
Общо събрание за отчетната 2018 г., което ще се проведе на 13.04.2019 г. в

малкият салон на читалището на с. Върбовка от 8.00 часа при следния
Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Отчет на УС за дейността му през 2018 година.
2. Приемане годишният финансов отчет за 2018г одина.
3. Приемане на инвестиционната програма за 2019 година.
4. Промени в състава на КС и УС и избор на нови членове.
5. Освобождаване от отговорност Председателя и УС.
6. Разни
При липса на кворум, събранието ще се проведе 1 час по-късно от обявеното

при същият дневен ред и на същото място.

ниските температури в
масивите не са констати-
рани болести, а развитие-
то на плевелите е забаве-
но. Няма и опасност от
полски мишки, като в
отделни полета са устано-
вени до две-три активни
колонии на декар, сочи
обследването.

Добричка област е
традиционен лидер в
производството на пшени-
ца, като новата реколта
се очаква от 1 300 520
декара. През миналата
година земеделските
стопани в региона произве-
доха около 650 000 тона
зърно от 1 200 000 декара.ç

България е държава със
статус "страна с чума по
дребните преживни живот-
ни" и това ще важи още
шест месеца, тъй като ог-
нището в Болярово не е
унищожено. Това каза пред
БНТ доктор Дамян Илиев,
директор на Българската
агенция по безопасност на
храните (БАБХ).

Коментарът е във връз-
ка с решението на Район-
ния съд в Елхово да отме-
ни глобата от 1900 лева, на-
ложена на Ана Петрова от
Болярово.

Миналото лято тя отка-
за да допусне ветеринар-

ÁÀÁÕ ñå çàêàíè, ÷å ùå óíèùîæè „÷óìàâàòà“
îâöåôåðìà íà Àíà Ïåòðîâà îò Áîëÿðîâî

ни лекари до стопанството
си, въпреки че там бяха от-
крити две положителни
проби за чума по овцете.
Така общината беше обя-
вена за огнище на чума и
към момента казусът не е
решен.

"Компетентността на
фермерите в Болярово не
е достатъчно солидна. Оти-
ваме на втора инстанция",
каза Илиев. Той допълни,
че докато не е унищожено
огнището в тази ферма (в
Болярово - б.р.), статусът
на България ще е, че в
страната има чума по жи-
вотните.ç

На световния зърнен па-
зар цари спокойствие с ле-
ки тенденции към повише-
ние на цените, стана ясно
от седмичния обзор на Со-
фийската стокова борса. В
Чикаго цената на пшеница-
та е с плюс 2,00 долара до
212,00 долара/тон, във
Франция имаше плюс 1 ев-
ро до 194,00 евро/тон, а Ук-
райна и Русия обърнаха
тренда и имаше повишение
от 3,00 и 4,00 долара до
226,00 и 227,00 долара/тон.

У нас в подкръг "Зърно"
на Софийската стокова бор-
са цените останаха леко на-
долу. Хлебна пшеница се
търсеше на 260,00 лв./тон,
но продавачите искаха
290,00 лв./тон. Всички цени
са без ДДС.

При царевицата в САЩ
след две седмици на зас-
той на цените беше регист-
рирано повишение с 6,00
долара до 177,00 долара/

Ïðåäïàçëèâî ïîñêúïâàíå íà
ïøåíèöàòà ïî áîðñèòå

тон. Поскъпване има и в Ев-
ропа, макар и по-малко. В
Украйна увеличението е с
1,00 долар до 171,00 дола-
ра/тон, но във Франция е
налице лек спад с 0,50 ев-
ро до 170,50 евро/тон.  На
зърнената борса у нас ца-
ревица не се търсеше, а
предлагането беше на ни-
во 300,00 лв./тон.

Рапицата в Европейския
съюз (Еuronext) поскъпна с
2,75 евро до 359,50 евро/
тон. Стойността на ечеми-
ка във Франция и Германия
се движи отново в близки
граници - 178,00-179,00 ев-
ро/тон.ç
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Следвайки своята кор-
поративна политика и пра-
вила, "Еврохолд България"
АД не коментира слухове
или спекулативни инфор-
мации особено, когато то-
ва засяга трети страни, за-
явяват от дружеството в
официална позиция до ме-
диите по повод твърдени-
ята, че компанията е тре-
ти кандидат за закупува-
нето на активите на  "ЧЕЗ
България". По-рано вчера
редица медии, включител-
но БНР и bTV, писаха, по-
зовавайки се на чешкото
издание "Лидове новини",
че "Еврохолд" е третият по-
тенциален купувач на бъл-
гарските активи на ЧЕЗ.
Според информацията тър-
говското финансиране мо-
жело да бъде предоставе-

но от руска банка, преда-
ва bTV. Позовавайки се на
клаузи за конфиденциал-
ност от ЧЕЗ нито потвър-
ждават, нито изключват та-
зи възможност пред чеш-
кия вестник.

"Бихме искали да при-
помним на всеки, че "Ев-
рохолд" е публична компа-
ния, чиито акции се търгу-
ват на Българската и Вар-
шавската фондова борса и
като такава тя спазва
стриктно законовите раз-
поредби и правилата за
разкриване и разпростра-

Юридическият екип на КНСБ
обвинява правителството в не-
законни практики срещу трудови
права на стотици граждани. Уп-
равляващите трябва да си при-
помнят, че който сее вятър, ще
жъне бури и че социалната сре-
да не е блато, та да "джапаш в
него с ботуши в името на нечии
егоистични интереси", заяви Чав-
дар Христов на брифинг в цент-
ралата на синдиката. Юридичес-
кият екип на КНСБ се противо-
поставя на приета от правителс-
твото позиция, според която ра-
ботник, който е бил незаконно
уволнен и след това възстановен
на работа от съда, няма право
на платен годишен отпуск за вре-
мето от датата на уволнението
до датата на възстановяването му
на работа.

Откакто съществува Кодекса
на труда, правото на отпуск е про-
изводно от придобития трудов
стаж. Това каза главният секре-
тар на КНСБ Величка Микова.
Според синдикатите чисто в пра-
вен аспект проблемите са таки-
ва, че не може периодът на не-
законно уволнение да се счита
за трудов стаж, без да се зачи-
тат правата на отпуск.

×åøêîòî èçäàíèå "Ëèäîâå íîâèíè" îáà÷å òâúðäè, ÷å áúëãàðñêàòà çàñòðàõîâàòåëíà
êîìïàíèÿ å òðåòèÿò ïîòåíöèàëåí êóïóâà÷ íà àêòèâèòå íà ÅÐÏ-òî

ÊÍÑÁ îáâèíè
âëàñòòà, ÷å ïîãàçâà
òðóäîâè ïðàâà

"Åâðîõîëä" îòðè÷à äà èñêà "×ÅÇ Áúëãàðèÿ"

нение на корпоративна ин-
формация - процес, който
се следи внимателно от
финансовите регулатори",
се казва още в официал-
ната позиция на "Еврохолд
България" АД. От дружест-
вото обясняват, че всяка
една публикувана спекула-
тивна непотвърдена ин-
формация би могла да пов-
лияе на цената на акциите
на холдинга и да увреди
интересите на акционери-
те, включително минори-
тарните, като това би мог-
ло да се счита и за нару-
шение на законите, които
регулират дейността на
публичните компании. "Ако
компанията и подразделе-
нията й възнамеряват да
реализират нови придоби-
вания в бъдеще, те ще ги

обявят публично и своев-
ременно ще информират
всички заинтересовани ли-
ца", казват още от "Евро-
холд България".

Последната официална
информация около прода-
ването на активите на ЧЕЗ
е от средата на февруари,
когато стана ясно, че India
Power е понижила своята
оферта за сделката.  India
Power беше класирана на
второ място в търга за въп-
росните активи, но след
като ръководената от Гин-
ка Върбакова "Инерком" не
успя да получи зелена
светлина за закупуването
им от Комисията за защи-
та на конкуренцията, ЧЕЗ
се обърна към другата ком-
пания, отбелязва Инвес-
тор.БГ. ç

Лидерът в управлението
на земеделски активи "Аг-
рион" организира за четвър-
та поредна година търгове
с тайно наддаване за отда-
ване под наем или аренда
на земите от портфолиото
си. Компанията е първата
на пазара, която въведе
аукционите като инструмент
за определяне на рентните
нива. Преди това практика-
та беше крупните собстве-
ници пряко да договарят на-
емите с арендаторите от
конкретно землище.

Процедурата с търгове-
те е разработена така, че
да гарантира равно начало
и честни и прозрачни ус-
ловия, казаха от компания-
та. Никой няма да се полз-
ва с преимущество при тър-
говете с тайно наддаване,
а за наемател на земите на
"Агрион" ще бъде избран то-
зи, който е предложил най-
атрактивни условия. Този
принцип дава възможност
на земеделците сами да оп-
ределят цената, на която ще
вземат желаната от тях зе-
мя под наем или аренда.
Пълна информация за ус-
ловията може да се наме-
ри на адрес : ht tp://

„Àãðèîí“ îòäàâà çåìåäåëñêà çåìÿ ñ òúðãîâå
Ñóáñèäèèòå è çåìåäåëñêàòà ïðîãðàìà
ñòèìóëèðàò õîðà èçâúí àãðîñåêòîðà
äà íàåìàò ïàðöåëè

agrion.bg/bg/services/rental.
Така на практика конку-

ренцията между фермери-
те и желанието им да нае-
мат добри парцели ще оп-
ределят рентните нива,
вместо дружеството едно-
лично да ги налага при пря-
ко договаряне, каквато е
масовата практика в секто-
ра. Заявките за участие в
търговете се приемат във
всички офиси на компани-
ята в цялата страна. Пред-
видена е и опция участни-
ците в търговете да пода-
ват своите документи по ку-
риер.

"При организирането на
търговете за нашата земя
никой няма да се ползва с
преимущество, а всичко ще
зависи от условията, които
предлага", категорични са
от "Агрион". Според тях про-
веждането на аукционите
позволява на всеки, който
иска да се занимава със зе-
меделие, да се включи, до-
ри и да не притежава опит
в земеделието. Това е изк-
лючителна възможност за
млади фермери и за хора
извън агросектора, които
нямат финансова възмож-
ност или желание да купу-

ват собствена земя. Прак-
тиката до сега показва, че
броят на запитванията от
по-малки стопанства, кои-
то искат да влязат в нови
землища, се увеличава еже-
годно.

"С всяка изминала годи-
на участниците в търговете
стават все повече и пове-
че, тъй като сами се убеж-
дават, че определянето на
рентните нива чрез аукци-
они е най-честно и прозрач-
но", казаха от "Агрион".
Арендаторите са доволни,
че успяват да наемат пло-
дородна земя на добри це-
нови нива, без скрити кла-
узи и задкулисни договор-
ки.  "Интересът към търго-
вете е огромен и сме до-
волни, че все повече земе-

делски производители изби-
рат "Агрион" за партньор и
наемат нашите земи, каза-
ха от компанията.

"Искаме да дадем шанс
и на по-дребните и средни
производители да останат
на пазара и да развивам
модерно земеделие", каза-
ха от компанията. Според
експертите в бранша тър-
говете дават възможност за
развитие на малките фер-
ми, които имат шанс да пре-
одолеят капсулирането
между арендаторите в ня-
кои региони. Очакванията
са, че чрез аукционите на-
чинаещи фермери и по-мал-
ки арендатори да успеят да
разместят позициите на го-
лемите играчи в част от най-
привлекателните землища.

Âîäíè öåíòðàëè
âëÿçîõà â êîíôëèêò
ñ ðèáàðè çàðàäè
ðåêèòå

Представители на водни-
те електроцентрали (ВЕЦ) и
риболовните клубове в Бъл-
гария влязоха в открит кон-
фликт за реките у нас и пра-
вата на всяка една от стра-
ните върху водните ресур-
си на страната. Темата ко-

ментираха в Bloomberg TV
Bulgaria Станислав Мънков
- председател на риболовен
клуб "Стари видри" и наци-
онален състезател по рибо-
лов, и Боян Кършаков -

председател на "Асоциация
Хидроенергия". Общото
между двете гледни точки
е виждането им, че зако-
нът не е достатъчно ясен и
категоричен, когато се изг-
ражда ВЕЦ.

Според Мънков реки ка-
то Златна Панега и Благо-
евградска Бистрица, са пре-
сушени, което води до уни-
щожаване на биоразнообра-
зието по устието им. Кър-
шаков пък е на мнение, че
по-голям проблем представ-
ляват злоупотребите със за-

мърсяване и нерегламенти-
ран риболов.

Проблемът трудно би бил
решен без диалог, защото
водните централи са основ-
ният екологичен енергиен
източник на България, а при-
зивите за пълното им зак-
риване няма как да дове-
дат до положителен резул-
тат, смята още Кършаков.
Опонентът му мисли, че ал-
тернативният туризъм тряб-
ва да е национален прио-
ритет, както е в Босна и Хер-
цеговина или Сърбия. ç

На фона на кризата за ра-
ботна сила, бизнесът е проме-
нил отношението си към увол-
нението, смята зам.-председате-
лят Чавдар Христов, но колкото
и малко да са работниците, по-
зицията на правителството е все
така враждебна към пазара на
труда и създава опасност за из-
воювани от години придобивки,
които са залегнали в българско-
то законодателство. От КНСБ ис-
кат да се даде възможност да се
обсъди въпроса и мненията на
синдикатите да бъдат присъеди-
нени към позицията на прави-
телството.

Христов изтъкна, че тезата за
майчинския отпуск е близка до
тезата за трудовия отпуск.

Твърди се, че по време на
майчинство си в отпуск, следо-
вателно жената не би следвало
да има право на платен годишен
отпуск за времето, през което
ползва отпуск по майчинство. При
отпуск по майчинство не се от-
чита, че конституцията възлага на
родителите отговорността за отг-
леждането и възпитанието им до
определена възраст.

Щом държавата следи през
различни закони това, тя може
дори да ти отнеме детето. Това
не е ли ходене на работа по за-
ръка на държавата, пита Хрис-
тов. Майките не почиват в сми-
съла на състоянието и поведени-
ето на лицето, когато е в отпуск.
Бизнесът обаче не отчита, че ра-
ботата на майката е 24 часа, без
почивка. ç
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На 21 март 2019 г. Упра-
вителният съвет на ЦКС
проведе в гр. София второ-
то за годината заседание, в
което взеха участие и чле-
новете на Контролния съвет.
Заседанието беше открито от
Председателя на Съюза
проф. Петър Стефанов, кой-
то поздрави всички с нас-
тъпването на Първа пролет.

Заседанието започна с
приемане на решенията от
предходното заседание на
УС на ЦКС и отчета за
работата на главна дирек-
ция "Финансов контрол" за
2018 г. След като обсъдиха
необходимостта от актуали-
зация на фонд "Реклама" и
доклада на главния директор
на главна дирекция "Финан-
сов контрол" Емилия Соф-
рониева, Управителният съ-
вет препоръча на председа-
телите на контролните съве-
ти към кооперативните съ-
юзи да извършат проверка
на кооперциите относно об-
служване на съществуващи
задължения и изготвянето на
оздравителни планове, къде-
то е необходимо.

И на това заседание ос-
новният акцент на дискуси-
ите беше приемането на
Стратегическите пътни кар-
ти 2030 в областта на фи-
нансовата стабилност и сто-
панските дейности, които да
определят приоритетите и
действията на кооперативни-
те организации в дългосро-
чен план. Те ще бъдат осно-
вен инструмент за успешно-
то преодоляване на предиз-
викателствата пред, които е
изправена кооперативната
система.

Финансова стабил-
ност на кооператив-
ните организации

Стратегическа пътна кар-
та 2030 в областта на фи-
нансовата стабилност беше
представена от г-жа Веска
Димитрова, зам.-председател
на ЦКС. Тази стратегическа
карта има за цел да начертае
политиките, целите и дейст-
вията в областта на финан-
совата стабилност, която е
ключов фактор за устойчиво
икономическо развитие, от-
говорно управление на акти-
вите и активна социална и
дивидентна политика. Пър-
вата ключова стъпка за реа-
лизиране на поставените це-
ли е ефективен вътрешен кон-
трол и мониторинг. Той ще
бъде основен инструмент за
прилагане на:
� единни правила за до-

кументиране, отчитане и те-
кущ контрол на материални-
те запаси;
� единни правила за от-

читане на основните стопан-
ски дейности;
� единни стандарти за

оценка и текущ мониторинг
на финансовата ликвидност
и прилагане на оздравител-
ни мерки.

Втората стъпка е ефектив-
но управление на активите.
Тя е насочена към преструк-
туриране на активите и на-
маляване дела на неизполз-
ваните, текущо поддържане
и обновяване на използва-
ните активи и надеждно съх-
ранение на документите за
собственост.

Третата стъпка е свърза-
на с разработване на фон-
дова и дивидентна полити-
ка състояща се в създаване
на:
� действащи специали-

зирани фондове - текущ мо-
ниторинг и актуализиране
при необходимост;
� нови специализирани

фондове - образуване при
необходимост;
� базови правила за при-

лагане на дивидентна поли-
тика.

За успешното реализира-
не на тези действия, Веска
Димитрова предложи да се
сформира Експертен съвет
с участието на водещи спе-
циалисти в областта на фи-
нансово-счетоводна дей-
ност, които да бъдат посо-
чени от кооперативните съ-
юзи и Централен коопера-
тивен съюз.

Устойчива коопера-
тивна търговия

Стратегическа пътна кар-
та 2030 за реализиране на
целите, политиките и дейст-
вия в областта на коопера-
тивната търговия, бе предс-
тавена от г-жа Бойка Доб-
рева, зам.-председател на
ЦКС. Тя сподели с присъст-
ващите членове на Управи-
телния съвет, че изготвяне-
то на картата в областта на
търговията е започнала в
средата на миналата година
и е претърпяла три етапа на
развитие:
� анкета за развитие на

кооперативните организации
до 2030 с конкретни отворе-
ни въпроси касаещи дейност-
та;
� провеждане на срещи

с водещи кооперативни ор-
ганизации в сферата на тър-
говията и проведената дис-
кусия относно предприема-
не на конкретни мерки за
развитието на дейността;
� сформиране на Борд по

търговия към Управителния
съвет на ЦКС.

Бойка Добрева изтъкна,
че след тези действия, стъп-
вайки на добрите практики
и натрупания опит, са раз-
работени основните стъпки
за развитие на кооператив-
ната търговия до 2030. Пър-
вата стъпка цели повишава-
не ефективността на търгов-
ската дейност, което може да
се постигне, чрез прилагане
на единна политика за обек-
тите от ТВ КООП. Това
включва единна визия, на-
лагане на бранда КООП и
богат асортимент на стоки с
марката КООП, използване
на търговско-информацион-
на система (ТИС) и Прог-
рама за лоялни клиенти
(ПЛК), както и доразработ-
ване на Единната-търговс-
ко информационна система
(ЕТИС).

Втората стъпка е разши-
ряване на търговската дей-
ност и развитие на пазара
на бързооборотни стоки и от-
криване на специализирани
магазини за продажба на био
продукти, специализирани
хранителни и нехранителни
обекти, малки производства
и др., както и прилагане на
нетрадиционни форми на
търговия - мобилни и елект-
ронни магазини и вендинг
апарати за лекарства.

Третата стъпка е разши-
ряване на пазарните пози-
ции, видимостта, обществе-
ния имидж и спазване на
политиките от ЕС по отно-
шение на търговската дей-
ност.

Кооперативна
промишленост,
изкупуване, селско и
горско стопанство

Стратегическа пътна кар-
та 2030 за реализиране на
целите, политиките и дейст-
вия в областта на коопера-
тивната промишленост, сел-
ско и горско стопанство и
изкупуване бе представена
от Васил Митрев, зам.-пред-
седател на ЦКС. При коо-
перативна промишленост
основните политики са: раз-
витие на хлебопроизводство,
развитие на традиционни
дейности, нови интегрирани
производства, реклама и
маркетинг.

Хлебопроизводство
Заложените цели в този

сектор са свързани с текущо

технологично обновяване на
съществуващите и открива-
не на нови районни цент-
рове за хлебопроизводство,
внедряване на иновации,
единна доставка на основ-
ните суровини, регионално
предлагане на продукцията,
типизиране на произвежда-
ните продукти под марката
КООП - здравословен хляб,
тестени изделия, текущо обу-
чение и обмяна на опит.

Развитие на
традиционни дейности
Предизвикателствата са

свързани с технологично об-
новяване на производство-
то (месо и месни продукти,
вино и високоалкохолни на-
питки, минерална вода и
др.), внедряване на нови
проекти, реализация на про-
извежданите продукти в ТВ
КООП и чрез платформата
за електронна търговия, раз-
ширяване на асортимента
със здравословни и Био про-
дукти под марката КООП.

Нови интегрирани
производства
Този сектор е нов в коо-

перативната политика и е
съобразен с динамично раз-
виващата се пазарна иконо-
мика в световен мащаб. Ще
се заложи на производство-
то на етерично-маслени ек-
стракти, дестилати и студе-
но пресовани продукти, про-
изводство на мармалади и
сладка от култивирани пло-
дове, и др. Реализация на
произвежданите продукти ще
се осъществява в ТВ КООП
и чрез платформата за елек-
тронна търговия, ще се тър-
сят и международни пазари
за реализация.

Успешното реализиране
на тези политики ще доведе
до устойчиво развитие на
дейностите и ефективно из-
ползване на финансовите,
материалните и трудови
ресурси, максимална свърза-
ност на обектите от ТВ КО-
ОП, утвърдени пазарни по-
зиции на вътрешния и вън-
шен пазар и ръст на произ-
водството.

Изкупуване
За тази традиционна дей-

ност в кооперативната сис-
тема заложените основни по-
литики са повишаване на
обема и качеството на изку-
пената продукция, нови ин-
тегрирани производства и
повишаване на доходността

и ефективността. Това ще
стане възможно чрез култи-
вирано отглеждане на бил-
ки, медицински растения и
горски плодове, закупуване
или наемане на земя, раз-
ширяване производството на
технически семена, техноло-
гично обновяване на изкуп-
вателните центрове и откри-
ване на нови, сертифицира-
не на част от култивирано-
то производство като биоло-
гично. Това ще затвърди ус-
тойчивото развитие на дей-
ността и ще доведе до раз-
ширяване на пазара и на
международно ниво.

Земеделие и гори
Основни политики раз-

работени за земеделието са
закупуване на модерна тех-
ника, закупуване или нае-
мане на земя, обединяване,
разширяване структурата на
отглежданите култури с пло-
дове и зеленчуци, включи-
телно био продукти, сътруд-
ничество с научните инсти-
тути, създаване на коопера-
тивен бранд, създаване на
суровинна база за нови про-
изводства, създаване усло-
вия за развитие на селски
туризъм.

За горското стопанство
поставените цели са обно-
вяване на дърво обработва-
емата техника - машини и
съоръжения за цялостно ус-
вояване на дървесната маса
в краен продукт- пелети за
огрев, разширявания на сто-
панисвания горски фонд, из-
ползване на възможности за
финансиране от европейски
фондове, преработка на дър-
весината с висока добавена
стойност и създаване свър-
заност чрез НЕКП с коопе-
ративните предприятия и ТВ
КООП.

Членовете на Управител-
ния съвет приеха единодуш-
но предложените Стратеги-
чески пътни карти 2030 и се
обединиха около мнението,
че те са подробно разрабо-
тени и при мобилизиране на
усилията, поставените в тях
цели са реалистични и съ-
образени с възможностите
на кооперативните органи-
зации.

Заседанието продължи с
утвърждаване на годишните
финансови отчети на коопе-
ративните предприятия, ед-
нолична собственост на
ЦКС, и избор на одитори за
2019 г. По следващите точ-
ки от дневния ред участни-
ците в заседанието приеха
и годишния финансов отчет
на Централния кооперати-
вен съюз за 2018 г., както и
доклада на регистрирания
одитор по него.

Участие в дискусията взе-
ха Валентин Димов - пред-
седател на ГКС София,
Лазар Филчев - председател
на РКС-Пловдив, Бранимир
Дивинисиев - председател на
КС Монтана.

Дирекция "КООП медии
и реклама"

Управителният съвет на ЦКС прие
Стратегически пътни карти 2030 за стопанските

дейности и финансовата стабилност

Управителният съвет на ЦКС прие
Стратегически пътни карти 2030 за стопанските

дейности и финансовата стабилност
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Има още един голям
скандал, свързан с този с
апартаментите, който
тепърва ще се развива.

А той е как реагират
някои медии и анализато-
ри. Вместо журналисти и
коментиращи да покажат
непримиримост към
корупцията и граждански
позиции, повечето от тях
се държат като партийни
партизани, които опитват
да оправдаят безобразие-
то. Или да омаловажат
ефекта, като говорят за
имотите на хора от опо-
зицията и припомнят
случки от миналото.

Има и откровено
пропагандни медии.
Тезата им се свежда
накратко до написаното
в един коментар в
topnovini.bg - че сегашни-
ят скандал с апартамен-
тите бил "активно мероп-
риятие, което цели да
отстреля ключови фигури
в ГЕРБ". Това било "втори
Костинброд". И червените
имали имоти, ама тях не
ги закачали, и т. н.

Журналисти и полито-
лози се мъчат да обършат
задника на властта.
Водещи в обществени
медии задават загрижени
въпроси към хората от
ГЕРБ "откъде идва уда-
рът?". Като че ли става
дума за някакво злодея-
ние. На което журналис-
тът от "Биволъ" Атанас
Чобанов иронично комен-
тира, че "ударът" идва от
имотния регистър*.

Впрочем скандалът

тръгна от сайта "Сво-
бодна Европа" и от
сдружение против
корупцията фи-
нансирано от "Амери-
ка за България".

Параноя е да се
мисли, че има някаква
задкулисна американска
политическа игра, която
цели да компрометира
хора от върховете на
ГЕРБ, с втория човек
Цветанов начело. Просто
е извадена на светло
нагла корупция.

Но тъй като много от
коментиращите оспорват,
че има корупция, всичко
било законно, ето накрат-
ко в какво се състои тя.

През 2017 г. мнозинст-
вото на ГЕРБ в парламен-
та приема поправка в
Закона за устройство на
територията, според
която срокът, в който
важи разрешителното за
строеж, се удължава от 5

Çàáëóæäàâà ñå, êîéòî ìèñëè, ÷å èñòîðèÿòà ñ àïàðòàìåíòèòå
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ÃÅÐÁ ïîòúâà, à Áîðèñîâ
ñòàâà âñå ïî-íàãúë

на 10 години. В този
момент фирмата "Артекс",
строител на луксозни
имоти, е силно заинтере-
сована да се удължи този
срок. Тя е получила
веднъж разрешително да
строи "небостъргач", тоест
34-етажна сграда, в
столичния квартал "Лозе-
нец". Но 5-годишният му
срок е изтекъл. През 2012
г. те са получили удължа-
ване на разрешителното
с още 5 години. Но и те
са изтекли, без да започ-
не строежът, и по закон
не е възможно подновя-
ване на разрешителното.

Точно тогава ГЕРБ
удължава със закон
срока на 10 години и
"Артекс" може спокойно
да продължи работата по
"небостъргача". Услугата
не се състои в спестена-
та таксата от 260 хил.
лева за удължаване на
разрешителното, както
пишат някои медии.
Таксата "Артекс" са
платили и после, след
приемане на закона, са
си поискали обратно.

Но услугата е много
по-голяма. След като е
получил разрешително за
строеж, за този район на
София е приет Подробен
устройствен план, който
изключва строителство с
такава висока етажност.
Тоест след окончателното
изтичане на разрешител-
ното "Артекс" ще трябва
да кандидатства наново
през всички процедури и
има нормативни пречки
да получи ново разреши-
телно за такава висока
сграда. Тоест поправката
в закона ги е спасила. Те
вероятно са взели и
авансово пари от клиен-
ти, на зелено. Инвестито-

рът ще спечели от тази
сграда над 100 млн. евро
- ако се сметне на квад-
ратен метър застроена
площ.

И това може би обяс-
нява такива любезни
подаръци като луксоз-
ни апартаменти на
цената на панелки
за Цветан Цветанов,
Цецка Цачева, Вежди
Рашидов, зам.-министър-
ката на спорта и кумица
на Цветанов (а кой знае
и на кого още, на името
на роднини).

Най-ниски са цените
за апартаментите по 200
квадрата на Цветанов и
Цецка Цачева - около 4
пъти по-ниски от тези, на
които се продават жили-
ща в тези сгради на
други клиенти. Личният
асансьор на Цветанов не
влиза в сметката.

Не е най-важното
откъде имат толкова пари
Цецка или човекът с
прякор Цецо Шестте
апартамента. И спестени-
те данъци с декларирани-
те суми по сделките не
са най-важни. Има също
така светкавичното впис-
ване в един и същи ден
на замяната на два
апартамента на Цветанов,
с доплащане, за новия
луксозен и моменталното
прехвърляне на тези
апартаменти на прибли-
жен на Цветанов човек от
ГЕРБ. Това също не е най-
важно, макар че юристи
оспорват да е възможно
да се впишат така в един
ден имоти.

Най-важното е, че
парламентарната група
на ГЕРБ,

под диригентството
на Цветанов,
действа като организира-
на банда - прави лобист-
ка поправка в закона, а
после главатарите се
облагодетелстват с евти-
ни луксозни апартаменти.
Това наистина е наглост.

Дни преди да сключи
договор за апартамента
си, Цветанов изисква и
получава от Столична
община писмена инфор-
мация за строежа на
небостъргача на "Артекс".
Не е заради рекет, както
смятат някои. Това е
подсещане към общината
да не прави пречки.

Но въпреки оставките,
засега само на Цачева и
зам.-министърката на
спорта Ваня Колева
(кумицата и съседка на
Цветанов), това не спася-
ва положението на ГЕРБ в
обществените настроения.

Предстои най-инфарк-
тното за управляващата
партия - да освободи
Цветанов от поста шеф
на парламентарната
група и зам.-председа-
тел на ГЕРБ. Може да
се получи скандал -
депутати и представите-
лите на местните орга-
низации на ГЕРБ да
откажат да гласуват
освобождаването му.
Цветанов е заел отбра-
нителна позиция и не
чувства срам - всичко
било законно. Е, нека
клакьорите на ГЕРБ в
медиите да защитават
това. Доверието към тях
потъва заедно с ГЕРБ,
колкото и да не им се
вярва. И резултатът е
видим при някои медии
- така беше с водещите
вестници "Труд" и "24

часа", които изгубиха
влиянието си и днес са
изцяло на изкуствено
дишане, не се знае доко-
га ще ги издържат.

Първите коментари
на Борисов по скан-
дала бяха изненад-
ващо нагли.

"Кой живееше в най-
хубавите апартаменти
тогава - на "Позитано", на
"Оборище", в центъра? Те
ще говорят сега за апарта-
менти. А ние в село Банкя
си карахме жигулитата и
им гледахме мерцедесите",
каза Борисов пред журна-
листи в Брюксел.

Думите му, разтълкува-
ни, означават, че 30 години
по-късно от онова време
се чувства ощетен, че не е
живял в най-хубавите
апартаменти. И сега е
справедливо, след като са
взели властта, да се уреж-
дат да живеят в още по-
хубави и да карат още по-
скъпи коли от тогавашните.

Другата грешка на
Борисов е, дето смята,
че само "те", тоест социа-
листите, "говорят за
апартаменти". Не са само
"те", възмутена е много
по-широка част от об-
ществото.

"Тази партия съм я
създал да се бори с коруп-
цията, да се бори с коруп-
цията на комунистите вече
столетие" - каза още
Борисов. Също откровено
самопризнание, че иска да
се бори само с червената
корупция, не с тази на
своите. Нищо, че каза как
щели да си понесат пос-
ледствията.

Заблуждава се, който
мисли, че историята с
апартаментите ще отшуми
както други афери, свърза-
ни с Борисов и ГЕРБ.
Въпреки замазването на
скандала от страна на
медиите, хората у нас са
особено чувствителни на
тема имоти и това, което
им спестяват от екрана, се
коментира и разпространя-
ва от ухо на ухо.

* С приетата неотдавна
поправка в Закона за
защита на личните данни
на практика става наруше-
ние публикуването на
данни от имотния регистър
в медиите и то може да
бъде санкционирано от
Комисията за защита на
личните данни. Така управ-
ляващите се ограждат като
недосегаеми за медиите.

Иван БАКАЛОВ
От e-vestnik

Колаж ЗЕМЯ



ÁÎÉÍÀ 8 26.03.2019ÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌßÇÅÌß

На стр. 17

това той върви край скалите и
продължава да стреля, докато си-
лите го напускат и пада... Само
след минута вражески куршум
пронизва и Георги Стоименов.

Бандитите отново потеглят към
граничната бразда. Тук ги посре-
ща с огън младши сержант Асен
Илиев. Боят е неравен - един сре-
щу трима - но мъжественият гра-
ничар е неустрашим. Противников
куршум попада върху пълнителя на
автомата му и Илиев продължава
боя с гранати. Само няколко ми-
нути преди да дойдат на помощ
бойните му другари, неприятелски
куршум смъртно го пронизва.

В книгата "Страж на българс-
ките граници", излязла от печат
през 1982 г., краят на сражени-
ето е описан така:

"Битката продължава. Банди-
тите са посрещнати с огън от ком-
сомолския секретар граничаря
Григор Манчев. Патроните свър-
шват. Манчев изчаква бандитите
с празен автомат и им извиква
да се предадат. Те залягат. Опит-
ният граничар използва гранати-
те. Пада убит водачът на бандит-
ската група. След това младши
сержант Митков ликвидира вто-
рия от бандитите, а третият се
предава."

За достойно изпълнен дълг
пред Родината Асен Илиев, Стоил
Косовски и Георги Стоименов са
повишени посмъртно в офицерс-
ко звание "младши лейтенант", а
заставите, в които са служили,
дълги години носеха имената им.

Тук е мястото да споменем с
дълбока признателност и за два-
мата доблестни редници със зе-
лени пагони. Редник Георги Атана-
сов Стоименов е роден през 1929
г. в село Стефаново, Пернишко.
Редник Стоил Илиев Косовски е

Младши сержант Асен Георги-
ев Илиев е роден на 24 април
1929 г. в село Караманово, Ру-
сенско. Нерадостни са детските
му години - изпълнени с много ли-
шения. От малък слугува в чорба-
джийски чифлик, насища се на
хокането и побоищата. След това
става работник в ДЗС (Държавно
земеделско стопанство). На 15 го-
дини е член на РМС (Работничес-
кия младежки съюз). Става най-
обичаният и любимец на всички в
селото. В Гранични войски пос-
тъпва през есента на 1950 г. За-
вършва с отличие сержантската
школа "Хаджи Димитър" и служи
на граничната застава "Орел" край
връх Сарабурун, която е в съста-
ва на поделение 10 330 (Люби-
мец).

През май 1951 г. Асен Илиев
задържа нарушител на държавна-
та граница, който се оказва кри-
минален престъпник.

На 31 март 1952 г. в бой при
разгромяването на бандитска гру-
па геройски загива в местността
Сарабурун, Източни Родопи.

Президиумът на Народното съб-
рание на Народна република Бъл-
гария с Указ № 407 от 1952 г.
награждава посмъртно Асен Илиев
с орден за храброст - трета сте-
пен.

За проявен героизъм и мъжес-
тво посмъртно му е присвоено
офицерското звание "младши лей-
тенант". Българската застава на
Сарабурун, в която е служил, и
южната съветска застава при се-
ло Сарпи, Батумска област - Гру-
зинска ССР (съветска социалис-
тическа република) дълги години
носят неговото име. В родното му
село Караманово е издигнат па-
метник в негова чест. Централна-
та улица в селото също се казва
"Асен Илиев".

За проявен пламенен патриоти-
зъм, загиналият в бой с вражеска и
шпионска банда младши лейтенант
Асен Илиев с решение/протокол №
93/8 от 22 април 1952 г. е запи-
сан под № 79 в Почетната книга на
ЦК на ДКМС (Централния комитет
на Димитровския комунистически
младежки съюз).

През 1983 г. Полиграфическа-
та база на МВР, София, отпечатва

рите носят службата бдително.
Въпреки шума на близката река
старшият на наряда чува стъпки
и незабавно подава уговорен сиг-
нал. Когато тримата нарушители
преминават край тях, Асен Илиев
командва да се предадат, но те
откриват огън и побягват. Започ-
ва жестокият бой.

Граничарите преследват нару-
шителите и водят огън по тях от
движение. Бандитите наближават
границата. Асен Илиев решава да
им пресече пътя.

На помощ идват граничари и
от съседните застави. Това са
редниците Стоил Косовски, Геор-
ги Стоименов, Евтим Трендафилов
и Милуш Гогов. Косовски и Стои-
менов напускат скалата, зад ко-
ято са се укрили, и се промъкват
във фланг на бандитите. Когато
Косовски пълзи към нарушители-
те, те го раняват тежко. Въпреки

в рамките на "Библиотека на гра-
ничаря" второто допълнено изда-
ние на документалната повест "Мо-
мъкът достигна върха" с автор Ни-
кола Гаговски. Григор Манчев на-
писва книгите "От браздата за-
почва Родината" и "Бяла огнена
линия". На Асен Илиев и другите
двама загинали в битката на Са-
рабурун - Стоил Косовски и Геор-
ги Стоименов, е посветен доку-
менталният филм "Хора на грани-
цата".

Ãðàíèöàòà - òåðèòîðèÿ
çà ìúæåñòâî è ðîäîëþáèå!

На 31 март 1952 година, в изпълнение на своя
отечествен дълг по охрана и отбрана на държав-
ната граница на България, в тежък бой при раз-
громяването на бандитско-шпионска група, изп-
ратена от чуждото разузнаване на наша терито-
рия, геройски загиват младши сержант Асен Ге-
оргиев Илиев и редниците Георги Атанасов Сто-
именов и Стоил Илиев Косовски - едни от най-
популярните бойци със зелени пагони от време-
то на Гранични войски, посмъртно повишени в
офицерско звание "младши лейтенант".

роден през 1929 г. в село Сапа-
рева баня, Кюстендилско.

Един от най-добрите бойни
другари на Асен Илиев по време
на наборната му граничарска
служба е писателят Никола Га-
говски. Неотдавна господин Гагов-
ски с умиление ми разказа:

- Книгата си "Момъкът дос-
тигна върха" написах за моя го-
лям приятел Асен Илиев, който
загина като истински герой на
връх Сарабурун. И аз участвах в
тази драматична битка и бях жив
свидетел на неговия подвиг.

Ще си позволя да ползвам са-
мо три цитата от повестта.

Първият представлява кратка
характеристика на героя-грани-
чар, с която всъщност започва
войнишкият дневник на бъдещия
писател Гаговски от далечната
1950 г.:

"Асен е хубавец. Постоянната
усмивка го прави симпатичен и
обаятелен. Миловидните трапчинки
придават на лицето му топлина и
то става някак по-жизнено, по-
привлекателно. Очите му са като
че ли отражения на две малки
слънца, които имат способността
да сгряват и най-студените сър-
ца. И гласът му е приятно звъ-
нък. Лиричен глас, с ярка обаг-
реност. Дори когато е ядосан и
гласът му звучи сурово, той пак
излъчва покоряваща близост и
сърдечност. Дързост се чете са-
мо в напетата му войнишка стой-
ка. И в упоритостта му. Асен има
плавни и естествени движения на
ръцете, които придават на тялото
особена грация. Макар че е дос-
та темпераментен, той умее да
се владее и да се приспособява
към хората. Цени много бойния
си другар, обожава приятеля си
и ако се наложи, страстно защи-
щава тяхното достойнство. Жиз-
нен, умен, приятен момък. Щаст-
лив съм, че вляво от мене диша
той - Асен..."

Ето така описва Гаговски своя
най-близък боен другар, земляк и
приятел в сержантската школа
"Хаджи Димитър", Горна баня - Со-
фия. Записките са правени по вре-
ме на съвместното им обучение.

Вторият цитат загатва за пър-
вата и последна любов на Асен:

"Едва на третия ден от наша-
та среща на границата Асен ми
се похвали, че обикнал едно мо-
миче от този край. Казвало се
Станка...

Асен се усмихна...:
- Тази вечер ще прекараме за-

едно. Искам да те запозная с нея
на забавата...

Забавата беше в читалищния
салон. Усмихнат акордеонист и
двама китаристи свиреха танцо-
ви мелодии, а няколко млади
двойки плавно се носеха по дан-
синга...

Докато аз се занимавах с но-
вия читалищен грамофон, Асен и
Станка успяха да изиграят с нас-
лада няколко танца. И двамата
бяха поруменели, жизнени, кра-
сиви. Възхищавах се на тяхната
очарователна влюбеност.

Музикантите се измориха и аз
като "специалист" пуснах грамо-
фона. Разля се приятна мелодия
на румба...

Станка танцуваше плавно, ле-
ко, приятно.

Младши сержант Асен Илиев

„ÍÅ ËÚÆÈ, ÍÅ ÊÐÀÄÈ,
ÍÅ ÊËÞÊÀÐÑÒÂÀÉ!“

(Опит за представяне на младши лейтенант Асен Георгиев Илиев,
един от най-обичаните български граничари от втората половина
на миналия век - ако беше жив, на 24 април смелият боец щеше
да навърши 90-годишна възраст)

Краят на март 1952 г. На
наша територия е разкрита бан-
дитска група, прехвърлена от чуж-
дото разузнаване със задача да
извършва шпионска и разузна-
вателна дейност. Целият район е
вдигнат по тревога. Независимо
от дъждовното и мъгливо време
търсенето продължава пет дено-
нощия, но е безрезултатно. На
мястото, където се очаква да пре-
минат нарушителите, командване-
то изпраща в нощен наряд ко-
мандира на отделение от застава
"Орел" (намираща се в Северо-
източните Родопи, на 5 километ-
ра североизточно от село Вълче
поле, община Любимец, и на 3
километра източно от връх Шей-
новец) младши сержант Асен Или-
ев с редниците Боянов и Цочев.
Използвайки нощната тъмнина, от-
към "Голаците" се спускат група
врагове на народа. Но гранича-

Пред паметника на младши лейтенант Асен Илиев в центъра на родното му
село Караманово, община Ценово, област Русе.

Белокаменният монумент е открит на 2.06.1973 г. Проектант е архитект
Белчо Петров, скулптурата е дело на русенците Георги Радулов и Никола
Терзиев, а изпълнител е Борис Лозанов. Средствата за паметника са
осигурени от окръжния народен съвет в Русе и управление "Гранични

войски" на Министерството на вътрешните работи
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Тя бе талантлив писател и академик на Българската академия на науките
"Благодаря ти, Господи, че ми вдъхна на-

халство да пропиша, че ме сподоби с такъв
калабалък от измислени  човеци. Радвах им
се, сякаш изненадващо ги срещам, вниквах в
личността им, ядосвах се, ако разкалят тере-
на. Живот, докрай реален. А аз пък, макар
неканена, бях се озовала сред тях и нямаше
начин да се отърват от мене.", пише Вера Му-
тафчиева в "Не/бивалици".

Акад. Вера Мутафчиева, доктор на истори-
ческите науки, учен, писател и публицист е
родена на 28 март 1929 г. в София в семейст-
вото на историка проф. Петър Мутафчиев.

Творческият й път започва от 1952 г. със
студии и монографии за историята на Бълга-
рия в османската епоха. Автор е на десетки
изследователски студии по османистика, бал-
канистика, на монографии и на множество пуб-
лицистични материали. Има над 35 белетрис-
тични книги, някои от които многократно из-
давани и превеждани. Претърпял 10 издания
на български език, "Случаят Джем" е превеж-
дан на 12 езика в общо 22 чужди издания.

Незабравими остават историческите й ро-
мани, повести и разкази, сред които "Летопис
на смутното време", "Книга за Софроний",

"Случаят Джем", "Последните  Шишмановци",
"Рицарят", "Белот на две ръце", "Богомили",
Аз, Анна Комнина", "Алкивиад Малки", "Ал-
кивиад Велики", "Младостта на Раковски", "Бе-
лият свят", "Бомбите", "Предречено от Пага-
не", мемоарите "Бивалици", "Разгадавайки ба-

ща си", "Семейна сага".
Сценарист е на първата българска филмо-

ва суперпродукция "Хан Аспарух". Носителка-
та на десетки български и международни наг-
ради умира на 9 юни, през 2009 година.

 От АФИШ.БГ

Младши научен сътрудник в Института по история
при БАН (1958-1964), младши научен сътрудник в Инс-
титута по балканистика при БАН от основаването му
(1964-1965), старши научен сътрудник II степен в Инс-
титута по балканистика (1965-1979) и в Института за
литература при БАН (1979-1980), старши научен сът-
рудник I степен в Института за литература (1980-1991),
в Института по демография (1991-1992) и в Института
по история при БАН (1992-1993).

В. Мутафчиева е доктор на историческите науки след
защита на дисертацията "Кърджалийско време" (1978).

Основателка и директорка на Центъра за древни ези-
ци и култури към Комитета за култура (1978-1980). Ди-
ректорка на Българския изследователски институт в Ав-
стрия (1980-1982). Вера Мутафчиева е заместник-пред-
седателка на БАН (1993-1996), председателка на Аген-
цията за българите в чужбина (1997-1998).

Научната продукция на Вера Мутафчиева включва
издаването на извори за българската история под ос-
манска власт, над 80 студии и статии в български и
чуждестранни списания, както и монографии.

Преди да се впусне в художествената литература, Ве-
ра Мутафчиева публикува научнопопулярните книги
"Ранни въстания", "Да се знае…", "Повест за доброто и
злото", "Габрово", "Голямата борба" и "Кърджалийско
време", но и по-късно остава вярна на пристрастията
си към този жанр с книгите "Богомили", "В сянката на
Азия. Завладяването на България от османците и бъл-
гарските земи в османската държавна система", "Тур-
ция. Между Изтока и Запада" (в съавторство) и пр.

Тя ръководи интервюиращ екип от журналисти и
учени, като през 2005 и 2006 г. издава два тома "Ис-
торията населена с хора" с общо 110 интервюта на
наши съвременници.

С Йордан Радичков

Êàòî ó÷åí è èçñëåäîâàòåë

” "Мислиш си уж нещо с години, а го
проумяваш докрай чак когато го кажеш дру-
гиму."
” "Роденият роб рано обръгва на гав-

ра."
” "Защото борбата срещу една идея съз-

дава само мъченици и апостоли."
” "Е, добре, да кажем, че сушата не е

била от тях, ами низамите? Те и не бяха
облечени, както що дал бог - фереджета или
салтамарки, а носеха някакви московски си-
ни куртки, закопчани от брадата, та чак до
чатала. Къде е имало такова нещо из сул-
танските земи? И откъде ще да е дошло, ако
не от неверниците? Някои подшушнаха до-
ри, че низамите ядели в чорбата си свинс-
ко, а от човек, който яде свинско, може да
чакаш всичко."
” "Разбойникът бе едничкият свободен

човек в света на роби и господари, върху
него не тежеше законът на господарите и
страхът на робите."
” "Как става то, че човек предава всич-

ко свое - дори онова, което още сам не е
осъзнал - чрез словото? И защо то свързва
хората повече от общ хляб и обща постеля,
от една майка?"
” "Стига сте били доволни, дето още не

са ви ограбили и заклали; стига сте броили
своето жалко благополучие, за връх на чо-
вешките пожелания! Има нещо над него,
отвъд него. То никога не е било тъй лесно
постижимо, както днес."
” "Но аз си викам пък: дали винаги

мисълта води движението? Дали не се случ-
ва и така, че самото движение да принуди
хората към мисъл?"
” "Макар че като на мъдър държавник

трябваше да му е известно: истина бива най-
често онова, което най-малко ти се ще."
” "Защото хората не искат да разберат,

че не е важно как са те ударили, а колко те е
заболяло."
” "Мигар два товара злато правят от

роба човек?"
” "Как става, че ония, които най-малко

си дават сметка за историята, най-вярно на-
мират мястото си в нея?"
” "Всеки роден водител се чувства огра-

бен, отделят ли го от хората му."
” "За един владетел борбата дори кога-

то изглежда яростна, на живот и смърт -
никога не е точно борба; тя е игра."
” "От всичко на света един самозванец

най-много се бои да не го вземат за самоз-
ванец."
” "Гладът е не само глад - да те пие под

лъжичката и да ти се вие свят, гладът е и
обида, и злоба, но и прозрение."
” "Не кръвта, а еднаквият живот свърз-

ва хората."

Ñïîìíÿìå ñè Âåðà
Ìóòàô÷èåâà ñ èçáðàíè
îòêúñè îò "Ëåòîïèñ
íà ñìóòíîòî âðåìå":



приложение
ПАТРИОТ

ЗЕМЯ 26 МАРТ 2019

ВТОРНИК 11. ÁÃ ÒÀËÀÍÒÈ

Преди 12 години от този свят си
отиде големият художник Борис Ди-
мовски.

Скандален и уникално талантлив
е най-често срещаното определение
за Борис Димовски. Като един от
последните мохикани на истината
той до последните мигове от своя
живот запазва правото си да казва
това, което мисли, твърдят хората,
които го познават най-добре.

Димовски остава себе си дори
когато е в златните води на поли-
тиката - като депутат във Велико-
то народно събрание от БСП, по-
късно бе привърженик на монар-
хическата кауза.

Роденият в пловдивското село
Яворово Борис Димовски учи гра-
фика в Художествената академия
при Илия Бешков, след което е ху-
дожник във вестниците "Труд" и
"Стършел", редактор и художник е
в Българската национална телеви-
зия. Майсторът на графичния ди-
зайн, акварела, живописта, имп-
ресията, стенописа и сценографи-
ята рисува на живо в предаването
"Всяка неделя".

Изящната словесност ще възк-
ръсне след смъртта на техническа-
та революция, пророкува Димовс-
ки. Според него културната криза
у нас е по сценарий - "отровите-
лите се кискат на болногледачите,
а лъжедемокрацията е освободила
криминалните".

Като че ли най-истински остават
думите му, когато говори за хората и
отношенията между тях: "Да бъдем
хора, да се уважаваме и да си пома-
гаме, друг изход няма", казва Димов-
ски на премиерата на неговата кни-
га албум "Време да плачеш, време да
се смееш" през 2003 година.

По думите му всеки говори, че
има криза, хленчи у дома си, но не
се събира със съседи и приятели,
за да се справят заедно с труднос-
тите. Ако не сме малолетни, то сме
малоумни и ще ни трябва още вре-
ме да помъдреем, заключава шего-
вито Борис Димовски.

Според него мъжът има нужда
от девет жени, за да произвежда ток,
да си търси реброто, да храни дяво-
ла, да заглавиква ангела и т. н.,
пише в есе в същата книга. "Лю-
бовта е като отиването на Луната -
мислиш кой знае какво, а то и там

Големият карикатурист умееше
да нарисува народния дух

Áîðèñ Äèìîâñêè-

ïîñëåäíèÿò ìîõèêàí

” На този свят всичко може да
се отложи - освен смъртта
” Аз никога не съм бил кабине-

тен художник, винаги съм бил об-
щественик. Съжалявам обаче, че чес-
то пъти съм самотник, защото бъл-
гаринът е смлян на кайма и да ис-
ка, горкият, не може да се органи-
зира. Аз имам хоби към историята
и съм заявявал: Ще има и в бъдеще
разделение между хората по много
причини.
” "Необходими са ми 200, но ми

стигат 2." Това ми е било кредото от
село още. Аз съм
живял бедно, но
много достойно.
Имах достойни
родители. Негра-
мотна майка с
чувство за хумор.
Всеки човек иска
да бъде богат не
за друго, а за да
живее нормално.
Народът има
още една версия
й баба знае две
и двеста. Това за
мен е една неов-
ладяна лакомия.
Докато в моето
има становище -
мъдро да поемеш
и да признаеш,
че не можеш ка-
то мазохист да се
задоволиш. Ето
аз нямам кола. Да сте чули някъде
на някого да споделям това? Аз се
радвам моите близки да имат коли,
гаражи, аз нямам влечение към то-
ва.
” Трябва ли да бъда наречен ху-

дожник, щом не мога да превърна
калта в цветя, а ябълката в усмив-
ка?
” В нас едновременно живее доб-

рото начало и злото.
” Като погледна човек, знам, че

той е мерзавец, лицемер. Нарисувал
съм стотици хиляди типажи, и хо-
рата като ги погледна, знам какви
са… Покровителите на хората, дос-
тойни за затвора, са в парламента.
И коват такива закони, че ако вка-
рат неговия човек, който е престъп-
ник, в затвора, той да е с много
добри условия.

” Да не слушате народоведите
и социолозите. Те са чиновници и
подмазвачи, най-много да устано-
вят, че народът обича бяло вино с
пастърма или, че червеното върви
с печено.
” Любовта е като отиването на

Луната - мислиш кой знае какво, а
то и там - пръст и камъни.
” Мъжът има нужда от девет же-

ни, за да произвежда ток, да си тър-
си реброто, да храни дявола, да заг-
лавиква ангела и т. н.
” Фактът, че се намират много

загубени хора,
доказва, че в
природата ни-
що не се губи.
” Аз и до-

сега считам за
свой първоу-
чител един
руски фило-
соф, който каз-
ва: "Истината
трябва да се
следва, неза-
висимо дали
тя ще пореже
и тебе. Тя е ле-
куващият нож,
който може да
изреже гангре-
ните."
” Само ос-

танки от мъже
могат да се от-
крият - в ня-

кои кръчми и барове. Тези, дето
се стрелят по улиците, не са мъ-
же, а наркотрафиканти. Светът
повтаря от едно време "шерше ла
фам", не казва "шерше льо мъж…"
” Като се каже "карикатура",

се разбира подигравка, нещо урод-
ливо. А карикатурата е метафора.
Българският мъж не е карикату-
ра, а креатура - в библейския сми-
съл. Да не забравяме, че Адам е
по-стар от Ева и че е трябвало да
се оперира - да му се махне реб-
ро, за да се появи и жената. Трябва
да го пожалим, да му напомним
за най-важното: без неговото учас-
тие не може да има деца. Нашите
прадеди имаха по 6-7 деца, а ние
днеска хленчим, че не ни стигат
парите, да не би те да са били
по-богати?

Òîé êàçà

- пръст и камъни", е друго открове-
ние на бележития художник.

Според него "мъжете робуват на
модата повече от жените".

Димовски илюстрира над 200 кни-
ги за деца и възрастни, сред които
"Моля заповядайте" - епиграми от
Радой Ралин (1966), "Невчесани
мисли" от Станислав Йежи Лец
(1968), "Мигове в кибритена кутий-
ка" от Олга Кръстева (1970), "Весе-
ли народни приказки (1974). Офор-
мя театрални постановки като "Им-
провизация" от Валери Петров и Ра-
дой Ралин (1961), "Божествена ко-
медия" от Исидор Щок (1967).

По материали от интернет

С големия
приятел

Радой
Ралин
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Àíäðåé Ïàíòåâ - Ìúä
Големият учен и родолюбец навършва 80 години

На стр. 13

Едва ли големият историк и
общественик, харизматичен
преподавател и блестящ пар-
ламентарен оратор проф.  Ан-
дрей Пантев се нуждае от пред-
ставяне. Днес той навършва
80 години - възраст за почит и
за равносметка. ЗЕМЯ публи-
кува части от негови изказва-
ния и интервюта, свързани с
важни исторически събития,
дати и процеси. Както винаги,
проф. Пантев говори запом-
нящо се, но и мъдро.

За Независимостта,
държавността и
духовната свобода

Независимостта е не толко-
ва романтично събитие като
например Априлското въста-
ние, Освободителната война,
Съединението, величествените
подвизи на нашите герои по
време на Балканските войни.

Но на тази дата - 22 сеп-
тември, ние окончателно ма-
хаме духовните фесове от гла-
вите си.

 Най-сетне нашите мъчени-
ци, бунтари, революционери,
книжовници извоюват достой-
но място на България в съ-
поставка с останалите евро-
пейски страни. До тази дата
Портата, сиреч Турция, одоб-
ряваше всички наши действия,
в т. ч. с кого да сключим поли-
тически съюз, макар често то-
ва е било съвсем формално.

Друг е въпросът и той е
абсурден, че фактически до 22
септември 1908 г. сме вземали
повече мъдри и храбри реше-
ния и действия, отколкото след
това.

Но така или иначе с този
акт България вече стои "бара-
бар Петко с мъжете" - наравно
с всички останали европейски
страни. Идеята на балкански-
те държави да се дава незави-
симост на час по лъжичка е
един от коварните замисли да
се контролират тези държави.

Една по една те отхвърлят
тази зависимост, за да пока-
жат, че най-сетне са част от
европейското общество, семей-
ство и държавна система.

1908 година вече можем да
кажем, че България се израв-
нява напълно по дипломати-
чески статут и контакти с оста-
налите европейски държави. То-
ва става без насилие, без да
сме се били и да сме давали
кръв, което е много важно.

В литературата ни, дори в
европейската, няма романти-
ка в отразяването на този
акт, а той е финалният акорд
на нашите мъченичества - от
Чипровското въстание през
Априлското и прочее, можем
да кажем, че самото Съедине-
ние, което честваме до 1908
г., е формално - под егидата
на султана.

Ето това е смисълът на не-
зависимостта.

Не бива да се забравя, че
зад този акт стоят хилядите
щикове на нашата армия. То-
ва го нямаше през Априлското

въстание и Съединението. Ци-
вилизовано е осъществен един
мирен акт. В същото време зад
тази декларация стоят една ве-
че значима сила - от учители,
офицери, дипломати, полити-
ци и това вече ни прави рав-
ни на другите, а в някои отно-
шения и малко повече от тях.

Независимостта е условие,
но не е гаранция, че ще се
вземат правилни и мъдри
решения.

Повече или по-малко най-
фаталните решения през пос-
ледвалите войни 1913 - 1915
г. сме ги вземали сравнител-
но самостоятелно. Но не е
възможно да се прави това,
ако сме зависими от другите и
не сме самостоятелни. В това
отношение можем да кажем,
че България поема своята от-
говорност като самостоятелна
държава. Друг е въпросът с
какво се разплаща това по-
късно.

Ние обаче вече сме готови
да плащаме за всичките си
решения - мъдри, храбри, не-
разумни, престъпни... Затова
този ден трябва да се помни -
България е равна на другите.

Да вземаш самостоятелни
решения, е част от нашето
достойнство. Дори когато те
не са мъдри, все пак е по-
добре да вземаме не мъдри
решения сами, отколкото да
следваме останалите.

За Освобождението
- Проф. Пантев, Освобож-

дението на България е исто-
рическото събитие в нашата
история, което най-малко раз-
деля нацията. То ни поставя
като държава на европейска-
та карта. От тук нататък ви-
наги се поставят въпроси: мо-
жеха ли българите сами да
постигнат своята държавност?
Какви интереси имаше Русия
в 12-ата си война срещу Тур-
ция? Как идеалът за Сансте-
фанска България предопреде-
ли историята ни през 20. век?

- Как може едно събитие,
възстановило някогашната ни
държавност и книжовно вели-
колепие, да ни разделя? Ето
това е нашата прокоба не са-
мо по тази тема. Дано един
ден да се отървем от тези ги-
белни пороци.

Ние не можехме сами да
извоюваме своята независи-
мост. Трябваше да разбием ед-
на триконтинентална импе-
рия. При гърците, които се
бият за независимост седем
години, сърбите, бъдещите ру-
мънци и останалите е друго.
Те са в периферията на ос-
манските владения. Те не бя-
ха разположени в центъра на
Европейска Турция. Не, са-
мите не можехме да осъщест-
вим тази грандиозна мисия.
Следваше външна решител-
на военна намеса.

Дължим признателност. То-
ва не означава раболепие, нес-
пособност, безличие, а осмис-
ляне на свирепи стратегичес-
ки реалности по това време.

Неслучайно първи падаме и
последни с общи усилия доча-
кахме своето избавление. Но
"чакането" не беше покорно,
въпреки цялата историческа об-
реченост на бунтове, чети, съ-
заклятия, завери, мъченичест-
ва и въстания.

- Умеем ли българите да
бъдем благородни и благодар-
ни на чуждите нации, и най-
вече - на руската? Виждате
ли комплекси в отношението
ни към Русия, чието начало е
там, около Освобождението
на страната?

- Трети март е резултат от
военно стълкновение между две
империи, с немного благоро-
ден престиж в очите на чове-
чеството. След кланетата на
априлци от 1876 г. половин
Европа гневно скърбеше за на-
шите страдания, но нямаше да
си помръдне пръста, ако не
беше руското оръжие, пресякло
Дунав и Балкана. Така беше
изгонена турската власт след
пет века угнетение. Това е неу-
молим реален факт и никакви
"нови прочити" не могат да
донесат алтернатива, каквито
и мотиви да бъдат привиква-
ни като негово отрицание.

- Познавате историята, има-
те тънко око и за съвремен-
ните събития: освободени или
свободни сме днес?

- Свободата е субективно
състояние. Тя е лично чувство.
Има свободни хора в затвора
и несвободни в Холивуд. Но
нации и държави са в друго
състояние. Хубаво е да живе-

еш в свободна държава, дори
и когато ти не си свободен.
Така бе и с България след Ос-
вобождението.

- Светът, Европа, България
изживяват отчетлив подем на
патриотичните и националис-
тическите настроения. Крач-
ка назад или крачка напред е
подобно развитие?

- По времето на Великата
френска революция от 1789 г.
национализмът бе преди всич-
ко интелектуално движение, ко-
ето поставяше нацията над ди-
настията. Днес национализмът
е загубил това си обаяние, но
носи очарованието за съхра-
нение облика на национални-
те държави пред тревогата от
полирания, неравнопоставен,
канцеларски и безличен глоба-
лизъм. Аз правя разлика меж-
ду национализъм и патриоти-
зъм. Те не са свързани с пар-
тийна субсидия, значка на ре-
вера и патетични декларации.
Те не са професия. В това от-
ношение крачки напред и на-
зад няма. Има размразяване
на замразения от векове бал-
кански национализъм, който
прави Балканите толкова ле-
сен за подигравки, нарицател-
ни категоризации. А често и
причина за намеса отвън. Днес
е същото. Много повече сме
склонни към приятелство с да-
лечни страни, отколкото по съ-
седски…

- През 2018-а ще отбележим
140 години от Освобождение-
то (интервюто е взето през 2017
г. - бел. ред.). Какво подготвя-

те за честванията? Какъв е
според вас най-добрият начин
вие, историците, да разкажете
събитията, които родиха една
нова държава?

- Не е потребно да си исто-
рик, за да се вълнуваш от
историческата проекция, че
най-сетне възкръсва една дър-
жава - важен и траен компо-
нент на европейското Средно-
вековие. Може да не е мечта-
ната държава, но е Отечество
завинаги! Тъжните сенки на
нашите мъченици към това
стремление - четници, книжов-
ници, бунтовници, въстаници
и всички онези, които са оти-
вали на съзнателно заколе-
ние, ни гледат от небето - не
всичко одобряват от нас, даже
напротив, но са си отдъхна-
ли, че каквато и да е тя - това
е нашата България. Това е
смисълът, вълнението и вели-
чието на Трети март!

За антикомунизма
Колкото и да са токсични

темите - "комунизъм" и "анти-
комунизъм", това са непълни
и условни понятия. Затова, чес-
то пъти в тълкуването им виж-
даме също неясен, дори поня-
кога и комичен характер. В
техните интерпретации преоб-
ладава все още не толкова на-
уката, колкото публицистика-
та. Не следва да игнорираме
предпоставката, че това което
наричаме антикомунизъм има
в преобладаващата си част си-
туационен характер. Той е яв-
ление постфактум, съгласно
формулата на Д. Благоев за
произхода на политическата
динамика у нас.

Аз не съм познавач на този
период и неговата разнолика
проблематика. Затова си поз-
волявам да поднеса само до-
пълнителен, почти периферен
щрих към явлението антико-
мунизъм с български облик и
наши краски. След промените
принадлежността към антико-
мунизма стана тест за благо-
надеждност. Както преди - при-
вързаността към комунизма.
Усърдно и предварително  го
покриваха повечето от тези,
които не бяха питани за тако-
ва отношение. Всеки изтъква-
ше знатен произход, страда-
ния при комунизма, "десни
убеждения". Въпрос на гузно
минало, пропорционално на
неоконюнктурното старание.

Ако посочим нещо морално
отблъскващо в рухването на
системата преди 1989 г., то
това е поведението на част от
нейните храненици след про-
мените. След толкова години
на адаптация днес никой не се
пита къде се дянаха и каква е
професионалната и идейна
преориентация на повечето
преподаватели от 20-те идео-
логически катедри у нас. Този
хлъзгав контраст навежда към
далечни паралели, които удоб-
но подминаваме. Такава заб-
рава не е новост в нашата

Àíäðåé Ïàíòåâ - Ìúä
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история. Ако това е субектив-
на мемоаристика, нека отпра-
вим поглед назад.

Аналогиите и паралелите не
са доказателство за истина, но
все пак са основание за раз-
мисъл и тревога. Това, което
се е случило в българската ис-
тория, не е уникално, защото
при различни обстоятелства и
форми се е възпроизвеждало.
Може би е така само в край-
ностите, които ги има и друга-
де, но там те не ни впечатля-
ват толкова, защото не ни за-
сягат и са чужди. Затова си
позволявам да се "връщам" за
кратко в нашата история в тър-
сене на сходни явления, про-
цеси и личности, които неви-
наги имат пряко отношение
към темата. Ние не можем да
разглеждаме антикомунизма у
нас вън от цялата политичес-
ка история на България.

Така че българският анти-
комунизъм, без да е уникален,
свидетелства специфични ис-
торически особености. Нека
напомня също, че антикому-
низмът не е ново явление в
световната история, както и
неговият антипод, изобретен
в библиотеката на Британс-
кия музей. Той съществува дъл-
го преди 1917 г. Към него са
се присъединили според "Ма-

нифеста", "Папата и Метер-
них". Кой ли не беше назован
комунист - от  Бисмарк до
Джон Ленън  и по-нататък.
Кой ли не се оказа мъченик
отпреди 1989 г. - пред уволне-
ние, арест, а и дори друго.
Тогава, когато липсваше дру-
га аргументация за противо-
поставяне или нагаждане, то-
зи дамгосващ етикет - кому-
нист,  вършеше работа, но
свидетелстваше за идейно без-
силие. Тези хора също се на-
зоваваха антикомунисти, кои-
то подражаваха на  ранните
аналози в Испания, Италия
и Германия на тази тема. Го-
вореше, че при комунизма же-
ните ще бъдат общи. Но след
неговия крах жените станаха
май повече общи. Така че и
българските ситуационни ан-
тикомунисти не са откривате-
ли. Комунизмът е част от де-
журните  виновници за повече-

то ни национални  поражения.
Няма защо да крием,  че

справедливо или не, имиджът
на България като страна с бър-
зо и крайно променящи се ори-
ентации получи поредните ис-
торически проекции и  парале-
ли. Две години след трагична-
та драма на тракийци през 1913
г., ние бяхме в боен съюз с
Турция, воюващи редом с нея
не само в Добруджа, но и в
Македония. Разменяхме си ор-
дени. Ние бяхме сочени като
модел на най-преданата и най-
съветизираната страна в Из-
точна Европа, преди така на-
речените промени.

Сега спорим с Албания за
най-американофилската нация
в Югоизточна Европа. При
целите ни резерви към поня-
тието народопсихология, не мо-
жем да не си припомним как
обяснявахме нашата съюзни-
ческа привързаност към Тре-
тия Райх. Иначе Хитлер щял
да ни смачка. Вярно е, а това
е  утешително за тогавашните
войнишки майки. Но ако така
са разсъждавали всички на-
ции и страни, Фюрерът може-
ше да стигне до Тихия океан.
Нима сърби, гърци, датчани и
дори поляци не са знаели, че
ще бъдат прегазени. Но те ка-
заха "охи" и "болье рата него
пакта", знаейки какво ги очак-

ва. Ние предпочетохме услов-
ното сътрудничество с по-сил-
ните, което не ни донесе пози-
тивен имидж в очите на света.
Колко и кои чужди представи-
тели присъстваха на погребе-
нието на оплакания цар Бо-
рис? Такива бързи обрати не
са прецедент в нашата исто-
рия, колкото и да се наричаме
народ непреклонен.

Още преди Първата све-
товна война не ни вярваха
много в преговори и ангажи-
менти, защото ни виждаха ка-
то непостоянен и изменчив
партньор. Във Виена ни по-
дозираха и приемаха като ру-
софили, а в Петербург като
австрофили. При съюзите си
по време на двата световни
конфликта се обявявахме за
генетично чужди на славянст-
вото, а после дойде време за
"вечната, нерушимата и све-
тата" дружба със СССР, който

днес подиграваме. Тези угод-
нически амплитуди  не са от
вчера. Как ли са се чувствали
онези храбри войничета, кои-
то до месец през Балканската
война са се били срещу об-
щия угнетител заедно със сър-
би и гърци и след това да се
насочат срещу "съюзници раз-
бойници"? Как бойните ни пи-
лоти, които заедно със седем
германски изтребителя са бра-
нили небето на София и след
това, пребазирани в Скопие,
вече се насочили срещу "ме-
сершмидите" и "юнкерсите"?
Ами генералите - съветски въз-
питаници, сега слушащи в
НАТО? Много трудно сменяш
врагове  и приятели по време
на бой,но при нас не винаги
е така. По време на Междусъ-
юзническата война един наш
генерал подаде оставка, защо-
то според него армията не мо-
же да има "две души".

В почти непозната у нас
книга от хърватския историк
и дипломат Владимир Деди-
ер, автор на "Сараево 1914",
назована "Изгубената битка
на Йосиф Висарионович", има
шеговито свидетелство. Съвет-
ският посланик в Белград се
оплаквал на Тито, че в Югос-
лавия малко славят Сталин.
"Вижте, изтъкнал посланикът,
как се слави навсякъде името
на Сталин от българите." Пос-
ледвал язвителен отговор:
"Ами те много славеха името
на Хитлер, та сега гледат да
наваксат!". Да, у нас имаше
булеварди "Хитлер" и "Мусо-
лини", после Варна стана Ста-
лин. Не посочвам тези при-
мери, за да омаловажа дос-
тойнството, храбростта и граж-
данската доблест на много
българи през тези времена,
заплатили дори и с живота си
за принципи, убеждения и пат-
риотизъм. А все пак досадна-
та аналогия се натрапва.

Една значителна част от
онази прослойка, върху която
се бе излял целият рог на со-
цизобилието, веднага след ма-
гическата 1989 г., прибързано
обяви, че няма нищо общо с
тази работа. Винаги е било
така. Колкото и общи да са
явленията, персонажът и про-
явите в цяла Източна Европа
след тази промяна, наблюда-
ваме и специфичен български
привкус, който напомня поз-
нати исторически аналогии, ко-
ито, без да са изключение в
сравнение с другите страни,
навяват някои локални анало-
гии. Тук привеждам един ци-
тат, който намирам за подхо-
дящ за случая, който се опит-
вам да илюстрирам.

Дочо Христов, министър на
вътрешните работи и народ-
ното здраве от 14.ХI.1943 до
1.VI.1944 г., с изпълнена смър-
тна присъда от Народния съд,
пише в мемоарите си: "Аз не
съм от онези лековерци, които
правят заключенията си от
официалните посрещания и из-
пращания на министрите, от
гръмките викове "Ура" и от
ръкоплясканията. Аз знам, че
един и същ е народът, който с
песни и гайди замина да учас-

тва в Балканската война за
освобождението на Македония
и Тракия; който викаше "Ура"
при поемането на властта от
Александър Стамболийски;
който с облекчение посрещна
на 19 май 1934 година превра-
та срещу Мушановото прави-
телство и който "си отдъхна",
когато през същата година К.
Георгиевото правителство раз-
тури партийно-политическите
организации и обяви безпар-
тийния режим; който изпадна
в делириум при присъединя-
ването на Добруджа, а впос-
ледствие на Македония и Бе-
ломорието към България; кой-
то посрещна като освободите-
ли минаващите през Бълга-
рия немски войски, който ма-
сово и непринудено пролива-
ше сълзи през 1943 г. за почи-
налия цар Борис; който масо-
во се стичаше на митинг, за да
ме чуе като министър и изра-
зяваше одобрението си от из-
ложението на моята вътрешна
политика; който по села и гра-
дове се надпреварваше да съз-
дава групи на Народния съюз;
който малко по-късно адмири-
раше правителството на Баг-
рянов и на Муравиев; който
вика и днес "Ура" на всяка
дума, казана от правителство-
то на Отечествения фронт, а
това правителство отрича всич-
ко, за което до вчера неговият
народ викаше "Ура". [Това е
част от неговата книга "Пред
истински демократичен съд бих
се оправдал. Мемоари". С.,
1991, с. 38.]

Заемам този цитат от кни-
гата на Емилия Каменова
["Царски времена", изд. 1998
г.], според която той е необхо-
димо да бъде изречен целият.
И още един подобен. Депута-
тите от 25-ото  народно съб-
рание наричат пакта Моло-
тов-Рибентроп "Щастливо съв-
падение за нашата страна" и
се възхищават от "национал-
ните сили" в СССР и лично
от "другаря Сталин". Отгово-
рът на тронното пред същото
събрание е също забележите-
лен. Депутатът Петър Дума-
нов отхвърля укорите на Анг-
лия и САЩ към България и
СССР. В същото време наш
историк, от когото съм силно
впечатлен, Александър Кертин
пък посочва контрастиращ
донкихотовски случай. Пора-
ди пакта  членове на старо
болшевишко ядро в Троян из-
ключват Сталин от комунис-
тическото движение. Как ли
след Девети септември  са се
отнасяли към тях?

Разбира се, такива метамор-
фози не са само българско яв-
ление. Половин Франция въп-
реки Съпротивата сътрудниче-
ше на нацистките победители.
Морис Шевалие пееше във
"Фоли Бержер" за немските
офицери, Пикасо си купуваше
на черната борса хайвер, Анд-
ре Жид пишеше, че да уважа-
ваш победителите, в случая на-
цистите, не е раболепие. По-
ловината Франция работеше
за Хитлер, както и цяла неут-
рална Швеция. Малко преди
триумфалното шествие на ген.
Шарл дьо Гол по - "Шан-зе-
лизе", колаборационистът мар-
шал Петен бе посрещнат с
овации в същия Париж. Има-
ло дори снимки, при които се
виждали едни и същи посре-
щачи. В същото време героите
от френската съпротива са уми-
рали да очакват постове. А,
нека помним, че след 1945 г.
имаше юридическото обвине-
ние за "хоризонтално сътруд-
ничество" от страна на фран-
цузойките. Такива контрасти
виждаме в много страни. Но
те не носят идеологически ха-
рактер и поради това, често са
били подминавани дори и без
укор.

Подобни явления ще откри-
ем във всички страни по това
време. Разликата е въпрос на
степени и мащаби. Те не ома-
ловажават съпротивата срещу
репресивни режими, независи-
мо какви и къде са те, които са
се изявили по-късно или обя-
вени от други  като антикому-
нистически. Но често под наи-
менованието антикомунизъм
откриваме най-обикновено си-
туационно нагаждачество в би-
тов и прагматичен смисъл. То-
ва още не е индикация за де-
мократизация. При съпоставя-
не на принципи, идеи и идеали
с такава битова метаморфоза
след 1989 г., преобладаването
на приспособенчеството е оче-
видна. Това също е част от
разбирането на нашенския ан-
тикомунизъм. Разбира се, мно-
го неща следва да  бъдат осъде-
ни от онова време. Както през
всички времена от всяко мина-
ло всеки народ. А все пак не-
волно при такива драстични
промени се  натрапва  въпро-
сът на драматурга Александър
Грибоедов: "Кои са съдиите?".
Това потвърждава наблюдени-
ето, че наред с всичко остана-
ло, и комунизмът, и антикому-
низмът са част от нашия кон-
формизъм от миналото.

Използвани са материали
от сайта "Епицентър"
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Годината беше 1961-ва и
няколко дни преди празника
на просветата и културата
"Кирил и Методий" се разне-
се вестта, че първият космо-
навт Юрий Алексеевич Гага-
рин ще посети България. То-
ва беше само месец след из-
литането на първия човек в
космическото пространство.

В навечерието на празни-
ка кино- и фотолюбителите
в Плевен, където живеех то-
гава, бяхме уведомени от ор-
ганизационен комитет за по-
сещението на Гагарин в гра-
да. По една щастлива слу-
чайност на мен, оператора
от "Плевен Филм" - така се
казва и сега любителският
киноклуб, беше възложено да
отразя това събитие. С ос-
къдните три ролки 16-мили-
метрова черно-бяла лента
около десет минути.

На 24 май пред телевизо-
рите внимателно и с интерес
наблюдавахме репортажите за
посещението на Гагарин в Со-
фия, участието му в манифес-
тацията, посещението в сто-
лично училище, засаждането
на борче, освен това от тога-
ва училището ще носи него-
вото име.

С нетърпение очаквах дру-
гия ден - 25 май 1961 г., и се
подготвих с фотоапарат и ка-
мера. Имах готовност с отк-
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рита кола, осигурена от ми-
лицията, да участвам в проя-
вите. По незнайни причини
автомобилът закъсня с цял
час, а останалите посрещачи
и журналистите вече се бяха
отправили към летището в се-
ло Телиш, където се очаква-
ше да пристигне космонавтът.
По пътя за Телиш капитанът,
който ме придружаваше, по-
лучи съобщение по радиос-
танцията, че самолетът, с кой-
то пътува Гагарин, ще кацне
на военното летище в село
Каменец, тъй като тревната
писта на Телиш беше навод-
нена. С обратен завой се от-
правихме към Каменец и за

моя изненада се оказа, че съм
снимал само аз.

След объркания рапорт на
дежурния офицер (от смуще-
ние, разбира се) се наложи
да изчакаме колите от София.
Гагарин се придружаваше от
Борис Велчев и генерал Ди-
митър Гръбчев - началник на
УБО, фотографа Димитър Ал-
тънов и оператора Стефан

Кебапчиев от телевизията.
По наставления на Гръбчев
снимах по пътя само това,
което той ме наредеше. Кога-
то пристигнахме в града, хи-
ляди ентусиазирани плевен-
чани аплодираха Гагарин на
площада пред мавзолея. Де-
сетките фоторепортери и жур-
налисти от Плевен, Ловеч и
София почти ме смачкаха. За-
белязах, че Гръбчев видя то-
ва и се намеси, въдворявай-
ки ред в обстановката, като
се разпореди "Това момче да
бъде винаги отпред, пазете
го!" Това ми вдъхна самочув-
ствие и така макар и оскъд-
ните 30 пози във фотоапара-

та и 90 метра филмова лента
под дъжда, който не спря през
целия ден, успях да заснема
всички важни моменти от съ-
битието. Във военния музей
сред посрещачите се появи ге-
нерал Иван Винаров - голе-
мият български разузнавач
със съпругата си, командири-
те на ШЗО и на военното
училище в Долна Митропо-
лия. През целия ден улиците
бяха изпълнени с любопит-
ни плевенчани, които искаха
да се докоснат до първия кос-
монавт.

Получи се така, че при из-
пращането на Гагарин на ле-
тището, откъдето самолетът
му трябваше да излети за Вар-
на, отново аз бях единстве-
ният фотограф. Дъждът беше
спрял, дори грейна слънце. На
стълбата на самолета фотоа-
парaтът ми блокира и аз из-
виках "Юрий Алексеевич!" Га-
гарин се обърна, върна се ед-
но стъпало и се ръкува с мен
за сбогуване, като ме попита
от това с тази малка камера
ще стане ли нещо… Разбира
се, отговорих.

Георги Петров, председа-
телят на Окръжния съвет,
често ме питаше какво ми е
казал Гагарин, преди да се
качи на самолета? Аз се по-
шегувах и му казах, че ме е
питал дали е добър човек. Ге-
орги Петров, разбира се, по-
вярва на тази шега и все ме
подканяше "Бебенов, кажи
какво каза за мен Гагарин?"

Срещата с Гагарин изб-
ра професията ми на кино-
оператор

Най-запомнящ се, незаб-
равим за мен ще остане фак-
тът, че тази среща с космо-
навта откри пред мен пътя
към професионалната теле-
визия и киното. По-късно
разбрах, че камерата на Ке-
бапчиев се е повредила по
време на посещението на Га-
гарин и се наложи телеви-
зията да излъчи във филм
само моите киноснимки. След
няколко дни получих три ко-
пия от моя материал и нови
ролки, както и покана да ста-

на кореспондент на телеви-
зията. Отначало бях неща-
тен сътрудник, а по-късно бях
вече постоянен кореспондент.
Заредиха се срещи и снимки
и репортажи, които заснех с
Валентина Терешкова, Вале-
ри Биковски, Алексей Леонов,
Андриан Николаев, Георгий
Береговой и още много дру-
ги летци и космонавти, по-

сетили Плевен.
В началото на 70-те годи-

ни моят филм за военновъз-
душното училище спечели
приз в Чехословакия, който
ми откри и пътя до киносту-
дията на Народната армия в
София. Две години преди по-
лета на Георги Иванов бях
включен в екипа за отразя-
ване на подготовката на на-
шите космонавти, тъй като
вече бях оператор на дузина
авиационни филми. С Геор-
ги заснехме три филма, като
ще спомена "Българин в Кос-
моса" и "Космически братя".
Авторската ми фотоизложба
обиколи много страни по све-
та. След това в практиката ми
на оператор се заредиха фил-
ми на авиационна тематика,
учения и събития през годи-
ните. С режисьора Людмил
Чолаков заснехме филма "Но-
ва космическа орбита" за вто-

рия български космонавт
Александър Александров и не-
говия дубльор Красимир Сто-
янов.

Втората среща с Гагарин
Втората ми среща с Гага-

рин се случи в Центъра за
подготовка на космонавтите
край Москва през 1964 г.
Придружавах голяма група от
Плевен, наградена с екскур-
зия с "Влака на Дружбата" в
Съветския съюз. Извън прог-
рамата се оказа, че в послед-
ния ден който желае, може да
бъде включен в посещението
на "Звездното градче". Изрич-
но предупредиха "Без фотоа-
парати!!!" Ръководителят на
екскурзията ме посъветва -
"Вземи си камерата", за ка-
мера не казаха нищо. Съжа-
лявам, че не си взех фотоа-
парата, защото екскурзоводът
ни показваше корпусите на
космическите апарати, маке-
ти на спътници. Изведнъж -
насреща - Гагарин с още три-
ма учени. Всички започнаха
да се ръкуват с него. Когато
разбра, че сме от Плевен, той
се усмихна и каза, че за него
е голямо удоволствие да се
срещне със свои съграждани,
тъй като вече беше почетен
гражданин на Плевен. Аз не
спирах да снимам с моята 16
мм "Адмира" и когато го по-
питах дали е получил моите

снимки, той ми отговори, че
от България само от Плевен
е получил десет снимки.

За съжаление, от този ре-
портаж от около петнадесети-
на минути, който беше пока-
зан по телевизията, нямам
копие. Всичките ми опити да
го открия, за да си направя
копие, останаха безуспешни.

В моята дългогодишна
работа и практика в телеви-
зията и 25 години в кинос-
тудията на Българската ар-
мия съм снимал десетки во-
енни филми за всички ро-
дове войски. Незабравими,
вълнуващи и паметни за
мен обаче ще останат фил-
мите за авиацията и космо-
навтиката и четирите автор-
ски фотоизложби, посветени
на военните летци и на кос-
монавтиката.

От сп. "Криле"
и сайта ПАН.БГ

За срещите си с първия космонавт разказва фотографът Димитър Бебенов
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Името на планината Пѝ̀рин, из-
писано във варианти: Пирѝн, Перѝн,
Перѝм даа̀ и Перѝм даг, откриваме
в писмените източници едва в сре-
дата и втората половина на XIX и
началото на XX век. В тази връз-
ка интересно е кога се е появи-
ло? А също и защо толкова късно,
едва в най-ново време, добива по-
пулярност.

Авторите които пишат за Пи-
рин през годините отбелязват, че
във вековете той е носил и име-
ната Їрбел или Їрбелус/Їрбелос,
Юденица и Беридѓ. За названието
Орбел/Орбелус и днес има спор
дали въобще се отнася за тази
планина. Днес в Гърция наричат
Орвилос планината Славянка (Али-
ботуш). В самия Пирин, в земли-
щето на с. Ляски, Неврокопско (Го-
цеделчевско), намираме местността
Арбѓл. Й. Иванов предполага, че
това име е във връзка с Орбел
(Иванов 1996: 69). За последното
И. Дуриданов смята, че означава
"бяла планина" и има тракийски
или пеонски произход (ЕПК 1999:
337). Проблемно заключение. Тра-
кийски или пеонски? Не знаем!

Както се отбелязва в десетки
публикации от настоящия и мина-
лия век, според легенди, в Пирин
живели много юди - женски духо-
ве с човешки облик, родствени на
самодивите и самовилите. Затова
и Юденица - Юдина планина.  Оче-
видно название  със славянски
произход. Лично на мен обаче не
ми е известен писмен източник
преди началото на XX век, където
планината да се споменава като
Юденица.

Бериде? Така нарича Пирин в
XVII век османският пътешестве-
ник Мустафа бен Абдуллах Хаджи
Калфа. Всички споменават това
интересно име, но никой не го тъл-
кува.

Относно значението на самото
название Пирин има множество хи-
потези. Един от първите опити да
го обясни прави Васил Дечов. В
статията си "Пирин или Перин пла-
нина" (от 1930 г.) той изказва пред-
положение, че то е свързано с
турската дума пире (тур. pire) -
бълха, или с персийската пери. Две
години по-късно, в една своя бе-
лежка в сп. "Български турист", А.
Страшимиров отчита като погреш-
ни тези четения на името. И доба-
вя, че: "според нашите историци",
не споменава кои, "тя (Пирин, м.б.)
е била капище на българския бог
Перун откъдето е, навярно, сегаш-
ното ѝ название Перин" (Страши-
миров 1932). Доста романтично
тълкувание.

Геологът Георги Костов Георги-
ев пише, че според самия Стра-
шимиров названието Перин про-
излиза от думата разперен. А до-
водът е, че централната част на
Северен Пирин, гледана от Банс-
ко, изглежда разперена. Спомена-
ва и хипотезата, че името е от
гръцката дума пирос - огън, поне-
же в планината се разразяват из-
вънредно много бури със светка-
вици. Но в крайна сметка смята
като най-приемливо схващането, че
Пирин произлиза от Перун (Геор-
гиев 1956: 7).

Становището, че името Пирин
е свързано с главното божеството
от славянската митология - Пе-
рун, битува и днес. Нещо повече!
През годините то се и лансира
като най-правдиво. Но едновремен-

Топонимите Пирин са разпространени в земи, обитавани в миналото от старите българи. Което от своя страна дава основание
да се допусне вероятен древнобългарски (булгарски, прабългарски), а не славянски, произход на оронима Пирин

но с това почти навсякъде се пи-
ше, че славянското име на плани-
ната е Юденица. А юдите са част
от същата тази славянска мито-
логия. Излиза че и двата топони-
ма - Юденица и Пирин, са дадени
от славяните. Дали? Не ми е из-
вестен случай един народ да на-
рича която и да е планина с две
имена! Поради което ми се стру-
ва, че Юденица ще да е по-скоро
измислица.

Ще вметна и още нещо. Никой
от тримата изследователи (Конс-
тантин Попов, Йордан Иванов и Ру-
мен Сребранов), чиито научни ра-
боти засягат топонимията на Пи-
рин не е регистрирал местно име
Юденица. От хилядите събрани от
тях топоними само два са във
връзка с юдите. Едното име е
Юдѝновец, регистрирано от К. По-
пов, а другото Юдино гу̀мно, ре-
гистрирано от Р. Сребранов. Но и
двете названия не са в планината
Пирин. Юдѝновец е в Рила, а Юди-
но гу̀мно в Огражден планина.

При Р. Сребранов намираме ня-
колко имена, свързани със само-
дивите и самовилите - духове,
сродни на юдите: Самовѝлецо,
Самовѝляко, Самодѝвска градѝна,
Самодѝвски їстров. Но това ся-
каш не помага на "топонима" Юде-
ница. За Самодивски градини, на-
миращи се край бреговете на По-
пово езеро в Пирин, в които е
живяла сестрата на Перун, се спо-
менава в едно от преданията,
свързани  с Перуновия култ, за-
писани от Константин Хаджира-
донов през 1921 г. В нито едно

от тях обаче не се казва в прав
текст, че името на Пирин планина
е във връзка с това на божест-
вото Перун (Хаджирадонов 1966:
4). Същото се отнася и за бе-
лежките на родения в пиринско-
то с. Обидим фолклорист Иван Кю-
лев. В тях той описва местни име-
на, свързани според него с Перу-
новия култ (Кюлев 1933). Смея
да твърдя, че всички по-късно
споменати в литературата "леген-
ди" са умишлено изопачени ва-
рианти на записаните от Хаджи-
радонов и Кюлев предания или
художествени измислици.

В последните десетилетия бро-
ят на хипотезите свързани със
значението на името Пирин на-
расна значително. Ще представя
хронологично част от тях.

Константин Попов в академич-
ната си работа "Местните имена в
Разложко" (1979 г.) дава следна-
та информация: "Името на тази ле-
гендарна българска планина по тра-
диция се тълкува във връзка с
името на старославянския бог Пе-
рун, бог на гърма, славянски Зевс:
рус. книж. перун‚ гърмовна стрела,
мълния', пол. Piorun, чеш. perun,
от индоевропейски корен *per-‚
бия, удрям, пера'…

М. Фасмер приема по начало
тази етимология и посочва почти
цялата литература по въпроса, но
възразява на Ст. Младенов и на
ония езиковеди, които откриват съ-
щия корен и същото значение в
лит. Percunas, старопрус. Percunis
и алб. perendi…

В най-ново време видни ези-

коведи свързват Перун и Перин
планина с хетската дума perunas
и peruna ‚скала'…

Пълно и аргументирано е тъл-
куването на Вл. Георгиев: Главното
било на тая планина е остро и
скалисто и има голи каменисти вър-
хове. Въз основа на тази географ-
ска характеристика Перин се из-
вежда от старобългарски Перынъ,
индоевропейското *perunos, кое-
то е идентично с хетската дума
perunas - скала, средно и старо-
индийското Parwata - планина, от
индоевропейското perw-n-to. То е
сродно с тракийското местно име
Πὲρινυοζ, Πειρινυοζ, ко-
ето произлиза от индоевропейс-
кото perw-n-to и е идентично със
староиндийското parwata...

Тълкуването на Вл. Георгиев е
крачка напред и е в съгласие с
новите схващания за тракийския
произход на името Пирин. То съот-
ветства на алпийския характер на
планината.

Досегашната етимология, коя-
то свързваше Пирин със старос-
лавянския бог Перун, има още при-
върженици, които я обогатяват с
нови данни и съображения. Трябва
да се отбележи, че в отсрещните
на Пирин рилски склонове се на-
мира един стръмен дол, в който
тече бързо и стремително малка
планинска река. Долът се нарича
Пералцко дере, а реката Пералц-
ка река или Злата река. Водите
на реката скачат и се удрят от
праг на праг, та може с основание
названието пералско да се изве-
де от глагола пера със значение

на ‚удрям, бия'. От същия глагол
Ив. Дуриданов извежда името на
Пирин планина. Според него фор-
мата *Реryпъ е по-стара от фор-
мата Perun и се среща не само в
различни места на България, но и
в Херцеговина и в Русия (Новго-
род, Украйна), т.е. в области, къ-
дето не са живели траки, следо-
вателно името е славянско. Дан-
ните, които привежда Ив. Дурида-
нов не са за пренебрегване, ма-
кар че те изключват всяко тълку-
ване, което свързва Перин плани-
на само със субстрата. Очевидно
етимологията на местното име Пе-
рин е все още дискусионен…" (По-
пов 1979: 139).

Самият Иван Дуриданов, в ста-
тията "Топоними" в том 2 на "Ен-
циклопедия Пирински край", пише
следното за името Пирин: "Като
се има предвид, че Перин означа-
ва хълмове, върхове, височини и
на други места (в Родопите, в Се-
верна Македония, хълм Перинь в
Новгород - в старите руски лето-
писи) може да се предполага, че
е имало съществително в прас-
лав. *peryпb/ь (ъ със значение
"хълм", "планина", "бърдо" от ие.
*peruno-s (или -is), сродно с хет-
ски peruna- "скала", и староин-
дийското pа̀rvata-h - "планина",
"скала". Днешното име Пирин се
обяснява от Перин чрез асимила-
ция на е - и > и - и" (ЕПК 1999:
337).

Към тракийския произход на
името Пирин се насочва Илия Тан-
тилов - уредник в музея на гр.
Разлог. В статията си "За тракий-
ския дух и българите, името ТРАК
и ПИРИН - свещената им плани-
на", той дава следното обяснение:
"Пи е вариант за множествено чис-
ло на думата пе - камък, ри -
висок, издигнат, а ин е небе. Пи-
рин означава Камъни /скали/ ви-
соки до /издигнати в/ небето, Ка-
мъни високи до небето или Скали
издигнати в небето - достойно име
за Великата свещена планина на
Тракия. Същото значение носи и
името на Пиренеите. А Перин или
Перун също ще рече издигнат, ви-
сок камък" (Тантилов 2008: 24).

Авторът обаче не посочва биб-
лиография - източници, от които
е черпил информация за значени-
ето на сричките, които съставят
името на планината. Обяснението
му е, че те (сричките) са във връз-
ка с най-старите лексикални еди-
ници - думите от протоезика. Но
писмено фиксиран със своя или
запазен с чужда азбука е този
език?

Васил Марков, в "Разлог и Раз-
ложко в древността", глава от кни-
гата "Разлог - история, традиции,
памет" (2009 г.), при търсене обяс-
нение за произхода на траките за-
сяга и името Пирин. Ето и какво
пише: "Действително никой досега
не е успял да докаже индоевро-
пейски пласт в тракийските топо-
ними и хидроними от нашите зе-
ми. Това дава известно основание
да се счита, че те са се форми-
рали още в езика на най-древни-
те земеделци тук от времето на
неолита и халколита. Сред тези
езикови свидетелства са и името
на р. Места - древната Нестос, и
особено това на Пирин, свързван
на индоевропейска основа напос-
ледък най-вече с името на хетс-
кия бог на скалата и бурята Пер-
ва. Като свидетелство за антич-
ния произход на топонима Пирин
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езиковедите сочат паралели в мес-
тната топонимия на Родопите (име-
ната на върховете Перелик и Пер-
сенк), в античната топонимия (името
на древния град Перинт в Югоиз-
точна Тракия), както и едно от име-
ната на тракийския конник (Пер-
кос, Перконис) и др. Ако се дове-
рим на тази теза, може да се мис-
ли, че тракийската топонимия в
Разложко е формирана още в пра-
историческата епоха - през VI-V
хил. преди Христа" (РЗ 2009: 14).
Интересно и безспорно смело е,
че Марков е склонен да се дове-
ри на хипотезата за произход на
името Пирин от епохата на антич-
ността. Но тук веднага възниква
въпросът къде тогава в нея се
вмества названието Орбел/Орбе-
лус?

Убеден в тракийския произход
на името Пирин изглежда е Йор-
дан Иванов. За него, в работата
си "Местните имена в Гоцеделчев-
ско (Неврокопско)", той пише: "име-
то е от тракийски произход и се
свързва с трак. МИ, πὲιριὴθοζ
(херодот) = планина, сродно със
стб. П  РЫ̀NЪ=скала, или с Перун
- слав. бог на гърма…". Сякаш заб-
равя, че няколко страници по-го-
ре в изследването си, ни съобща-
ва, че тракийското име на Пирин
е Орбел/Орбелус (Иванов 1996:
69, 152). Излиза, според твърде-
нията му, че топонимите Орбел и
Пирин, са дадени от траките. Струва
ми се невъзможно!

Въпросът за името Пирин за-
сяга и Йордан Заимов. В капитал-
ния си труд "Български водопис",
при обяснението за топонима
Пирѝнска Бѝстрица, той казва: "-
По МИ Пирѝн, в говора Перѝн, спо-
ред Вл. Георгиев, ИИБЕз 14, 1967,
15-16, името е тракийско, ие.
*peru

∼
no-s в хетитски perunas 'ска-

ла'. Името обаче не е изолирано,
срв. МИ Пирѝн кузу̀ при Бяла, бър-
до Пѝрина с. Кости, ЮЗ Ахтопол,
сръб. мах. Pirin в Сараевско (AR),
още Пирѝнски ва̀лог и Пирѝнско
присїе при Рашка Гращѝца, ЮИ
Кюстендил, Пирѝнски лива̀ди Ю Пе-
щера. Ив. Дуриданов, Studia slavica
12, 1966, 99, изведе убедително
името от гл. пера̀ 'удрям, бия', с
успоредици от Херцеговина, Нов-
город и Украйна" (Заимов 2012:
507).

А ето какво казва по въпроса
и Р. Сребранов в неиздадената си
все още работа, която засяга то-
понимията на Средното Пострумие:
"…от името на славянския бог на
мълниите и гръмотевиците Перун
(някои от полските хидроними със
славянска митологична кореспон-
денция имат паралел в българска-
та макротопонимия, напр. ВИ
Piorunka, което се свързва с ду-
мата piorun 'гръм', вер. от пера 'уд-
рям, бия'(Заимов 2012: 507), срв.
семантично с бълг. МИ Трещена
скала в ЮЗ България, и СелИ Пе-
рунград), авест. Peru∼ne∼ 'Плеяди', хет-
ския теоним Perunas, perunas 'ска-
ла' (Pukanec 2009: 28), или от пи-
рин 'дърво, Populus alba' (Геров IV
33) + -ица, подобно на Пѝрин пла-
нина, изговаряно тук и като Перѝн,
срв. МИ Пери.ница, остра, скалиста
чука, обрасла с храсти и камен-
ливи ниви в подножието й, субст-
ратно име (Дупн., 374), ЖитИ
Пирѝница, би могло от ЛИ Пирѝн,
по името на планината Пирин, и -
ица, или със стягане ии > и от
Пирииница, произв. от пирѝя (Ра-
дом., Чолева 1988), от тракийско-
то име Перинтус или Пиринтос
(Душков 1983: 7), "w nielicznych
wypadkach obserwujemy zachowanie
fonetycznych cech dialektalnych w
nazwach dotyczacej wiekszych
obiektow (por. np. Pirin 'gory w
poludnowo-zachodniej Bulgarii'), lecz

Perin 'szczyt w Rodopach zachodnich'
z Перынъ < *perunos (Koseska
1970: 225). Името на планината
съществува в народния фолклор
като фраза Ирин-Пирин, което на-
помня на ахмак-пахмак, охлю-бох-
лю, т.е. схема, при която има ре-
дупликация на първия член с при-
бавена лабиална гласна при вто-
рия компонент" (РС).

Тук ще се върна на думите на
К. Попов, който помоему с право
отбелязва, че доводите на И. Ду-
риданов не са за пренебрегване.
Това във връзка с версията за
тракийския произход на името Пи-
рин. И наистина в Херцеговина и
Украйна, където са регистрирани
споменатите топоними Перинь и
Pirin, траки не са живели. Не са и
минавали при военни походи или
преселения. Факти, които пречат
на тракийската хипотеза. Така пог-
леднато предположението на Ду-
риданов, че името Пирин има сла-
вянски произход, сякаш се явява
най-приемливо. От друга страна
авторът му споменава сродни
на peryпb/ь съществителни от из-
точен произход: хетското perunas
- скала, и староиндийското pа̀rva
ta-h - планина, скала.

Интересно и много важно све-
дение стана достояние на българ-
ската научна общност благодаре-
ние на Казимир Попконстантинов.
В статията си "Нови данни за пра-
българската антропонимия" (от
2000 г.), пропусната от мен при
работата ми върху книгата "Пирин
- географски и етимологичен реч-
ник", той публикува много важен и
интересен документ, съхраняван в
архивния отдел на манастира "Св.
Петър" в Залцбург, Австрия. В т.
нар. "Книга за братството", чието
начало е поставено от Виргил,
епископ на Залцбург от 746 до
784 г., са записани имената на
членовете на българско пратени-
чество в Централна Европа от вре-
мето на Борис I. Това са: Zunduco,
Chuchinadpulgar, Chagan d, Comir,
Perinna, Pyrin и Turdazo.

С оглед целите на настоящата
статия впечатление правят споме-
натите в документа лица Перинна

то Пиран. За последния казва, че
е споменат - от римския историк
Амиан Марцелин, и с името Ultra. И
че латинската дума ultra означава:
(1) "отвъд, отатък"; (2) "по-дълго
време, по-нататък"; (3) "повече от,
над". Като обобщава: "Не е ясно
кое от трите значения е имал пред-
вид Амиан Марцелин, когато е пре-
веждал на латински името Пиран с
Ultra. Най-вероятно е обаче той да
е знаел приблизително значението
на името Пиран и да го е превел в
смисъл на "над, повече", тоест на
"висок, голям". При това положе-
ние антропонимите Перинна и Пи-
рин, а особено името на планината
Пирин отлично отговарят на подоб-
но определение. Връзката между
Пирин и Перинна и иранските ант-
ропоними Пиран допълнително се
усилва от записаното по-горе лич-
но име - ПИРЯНО. Също така през
1347-1348 г. в Призренско е за-
писано село с име Пиран, макар
че в този случай може да става
дума за връзка с названието на
растението пирен, а не за такава с
антропонима Пиран" (Голийски 2014
I: 196-197).

 Връзката Пиран-Пирин нами-

Статията  на Николай Даутов е отпечатана в сборника Състояние и проблеми на българската ономастика,
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рам за проблемна. И в бъдеще,
струва ми се много вероятно, ще
бъде оспорена от други изследо-
ватели. След всичко дотук каза-
но, все пак остава въпросът ка-
къв е произходът на името Пирин?
Сякаш възможностите са две. Пър-
вата, топонимът да е славянски, а
втората - вероятен древнобългар-
ски (булгарски, първобългарски,
прабългарски). Доводите на И. Ду-
риданов водят към славянския
произход, а тези на П. Голийски
към древнобългарския.

Бих искал да обърна внимани-
ето на читателя върху географс-
кото (териториалното) проявление
по-горе изброените - в работата
на Й. Заимов, топоними: Пѝрин
(Пирѝн), Пирѝн кузу̀, Пѝрина, Pirin,
Пирѝнски ва̀лог, Пирѝнско присїе,
Пирѝнски лива̀ди и Перинь. Прави
впечатление, че почти всички те
са регистрирани в пределите на
Средновековна, дори на днешна
България - земите, в който от VII
век насам (според отделни сведе-
ния и по-рано) се заселват древ-
ните българи. Но има и две изк-
лючения: Перинь в Новгород - Ук-
райна, и Pirin в Сараевско!

Украинският Новгород се на-
мира в средното течение на р. Дне-
пър. Този район - Средното Днеп-
ровие, е сърцето на Стара Велика
България, доменът на хан Кубрат.
По-трудно е доказването на бъл-
гарско присъствие в Сараевско?
Всички знаем за териториалната
експанзия в тази посока на царе-
те Симеон и Самуил, особено на
последния. Но включването на Бос-
на и Херцеговина в пределите на
Българската държава не доказва
по никакъв начин, че там са жи-
вели българи.

П. Голийски цитира едно инте-
ресно съобщение, свързано с при-
съствието на български етнически
елемент в Сараевско. То е от пъте-
писа на арменеца Симеон Лехаци
за периода 1608-1620 г. В него
се казва: "Оттук за 5 дни се доб-
рахме в Босна Сарай [Сараево], го-
лям град, построен на висока пла-
нина… Жителите на тази страна
[Босна] са едри, високи, силни и
мускулести юнаци. Те абсолютно не
знаят турски и говорят само бъл-
гарски… Навсякъде в Босна има
български манастири… В Босна
всички говорят български и когато
трябва да се закълнат в нещо, ос-
вен името на Мехмед, не знаят ни-
що на турски и затова казват: "Та-
коми бога и вира мехмедска", си-
реч "Ето ти бог и вяра мохамедска"
(Голийски 2014 II: 159). Кога и как
споменатите българи са се устано-
вили в Сараево и района е тема за
работа на отделно изследване. В
случая е важно, че написаното от
Лехаци обяснява българската връзка
с присъствието на топонима Pirin в
Сараевско.

Така, географски погледнато, се
открива твърде интересно съвпа-
дение. Топонимите Пирин са разп-
ространени в земи, обитавани в
миналото от старите българи. Ко-
ето от своя страна дава основа-
ние да се допусне вероятен древ-
нобългарски (булгарски, прабългар-
ски), а не славянски, произход на
оронима Пирин.

*Името Пирин се откри в под-
робен османски регистър от 1569-
1570 г. - в приходната част за с.
Корница, Неврокопско. Там се каз-
ва, че селото е обложено с 500
акчета за: "Лятно пасище (яйлак)
в подножието на Пирин планина"
(виж Турски документи за историjата
на Македониjа. Опширен пописен
дефтер за Паша санџакот од 1569/
70 година, том X, книга 2, Скопjе,
Државен архив на Република Ма-
кедониjа, 2007, стр. 440). Този из-
точник не ми бе достъпен по вре-
ме на изготвянето на статията.

Э

^

Николай Даутов е автор, вече
утвърден в научните и планинар-
ски среди. Роден е в гр. Гоце
Делчев, завършил е география в
Геолого-географския факултет на
Софийския университет. Освен
"Пирин - пътеводител", има из-
дадени още три книги: "Пирин -
речник и пътеводител" (2008),
"Места, свързани с християнст-
вото в община Гоце Делчев"
(2011) и "Пирин - географски и
етимологичен речник" (2014).Па-
оследната му книга,кояьто изле-
зе през миналата година е пос-
ветена на пиринските езера. Има
над 20 изследователски студии
и статии, публикувани в сборни-
ци, списания и периодичния пе-
чат. Представен е в авторитет-
ната "Енциклопедия на българс-
ката ономастика" (2016) като
един от тримата съвременни на-
ши географи с научни постиже-
ния в сферата на българската
ономастика.

и Пирин. В книгата си "Заселва-
нето на българите на Балканския
полуостров IV-VII век" (2014 г.),
Петър Голийски смята, че връзка-
та на антропонима Пирин с името
на планината Пирин е очевидна.
И допълва: "Според Пламен Пав-
лов имената издават славянския
произход на тези двама участни-
ци в българската делегация. Той
предполага, че имената Перина и
Пирин са създадени на теонимич-
на основа, предавайки различни
варианти на името на славянския
бог Перун. Според Пламен Павлов
различните форми на двете име-
на вероятно отразяват диалектни
или локални варианти на името
Перун. В запазените антропоними
от османотурските регистри, кои-
то произлизат от теонима Перун,
обаче не виждаме тенденция към
преход Перун > Пирин. Всички те
са съхранили първоначалната си
форма Перун. Само в едно име
срещаме вариант Парун, но и в
този случай -у- е запазено. Тази
особеност прави съмнителна въз-
можността още в IX век, когато
са записани имената Perinna и Pyrin
и когато славяните още са били
езичници и са практикували кул-
та към Перун, да се е била из-
вършила трансформация на Пе-
рун в Пирин. Наред с това няма
категорични данни, че българите
са допускали масово славяни до
горните етажи на държавното уп-
равление. Реално не съществуват
аргументи в полза на това, че ан-
тропонимът и топонимът Пирин про-
излизат от името на бог Перун"
(Голийски 2014 I: 196).

В случая смятам, че логиката
на Голийски не е без основания.
Поради което, оказва се, приема-
ната десетилетия наред като най-
вероятната хипотеза, че името Пи-
рин е във връзка с това на бо-
жеството Перун, спокойно може да
се изостави. Голийски продължа-
ва: "Perinna и Pyrin най-вероятно
са имена от източен произход". И
разказва за четирима души - ис-
торически личности (от Иран, от
Армения, един патрянин и друг от
Кавказка Иберия - Грузия) с име-
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- Той ми е разправял много
работи за тебе, били сте заедно
в школата...

- Вярно е - потвърдих аз. -
Там го наричахме Железният вой-
ник.

- Така ли, защо? - заинтере-
сува се тя.

Разказах й случката, когато
всички изпозамръзнахме. Асен пък
издържа на големия студ. И ние
го кръстихме Железният войник.
Заслужаваше, защото и характе-
рът му беше твърд като желязо.

Станка се усмихна и ми се
стори, че й стана драго. Горда
беше, че Асен никога не е бил
страхлив и мекушав, а твърд и
мъжествен. И може би точно за-
това го бе обикнала така много.

Разделихме се доволни чак в
ранни зори. Аз трябваше да хвана
първия сутрешен влак за София, а
Асен - да изпрати Станка до дома
й. Да я изпрати и да я целуне под
утринните пролетни звезди."

А последният цитат е от опи-
санието на битката на Сарабу-
рун, в която участва и наскоро
произведеният като лейтенант Га-
говски:

"...Бързахме да помогнем на
Асен. Той се намираше на някол-
ко крачки от граничната бразда.
Вече не се изтегляше назад. Ня-
маше място, зад него бяха пос-
ледните педи българска земя. Бан-
дитът изведнъж връхлетя със
стрелба върху него. В същото вре-
ме и Асен стреля в беглеца. Ви-
дях как двамата се превиха един
срещу друг. Асен коленичи и
клюмна глава, но не падна. Авто-
матът продължи да дими...

Заварихме и двамата убити.
Спрях задъхан, изтръпнал. Крака-
та ми се подкосиха и коленичих
пред кървавото тяло на Асен. Ав-
томатът му бе пробит от вражески
куршум и той продължаваше да го
стиска мъртъв с жилестите си ръ-
це. От изтеклата кръв лицето му
бе станало бледо. Вятърът развя-
ваше буйната му коса. Трапчинка-
та на брадичката му бе пълна с
алена кръв. Целунах го по очите и
заплаках от болка и мъка. Же-
лезният войник бе мъртъв."

След горните покъртителни ду-
ми на Никола Гаговски ми се ще
да откроя още няколко по-малко
или повече известни факти:

Министърът на вътрешните ра-
боти със заповед № 46 удостоя-
ва посмъртно младши сержант
Асен Илиев със званието "млад-
ши лейтенант".

С Указ № 8653 от 14 май
1952 г. на Президиума на Народ-
ното събрание на Народна репуб-
лика България граничната заста-
ва "Орел", на която служи героят
(с по-късна позивна "Обстрел" -
до 00:00 часа на 01.01.1978 г.
и "Войвода" - след тази дата),
край село Мезек, Хасковска об-
ласт, е именувана на "Застава -
младши лейтенант Асен Георгиев
Илиев". В заставата има памет-
ник на героя.

Общинската организация на
офицерите и сержантите от за-
паса и резерва в град Ценово е
избрала за свой патрон името на
Асен Илиев.

През 1986 г. "Народна младеж"
- издателството на ЦК на ДКМС
(Централния комитет на Димитров-
ския комунистически младежки съ-
юз) отпечатва литературния сбор-
ник "Зелените коридори на Роди-
ната". В тази книга са поместени
три материала, посветени на ге-
роя граничар Асен Илиев.

Първият материал е на стра-
ници 235-242, озаглавен е "Са-
рабурун - кота на подвига" и е с
автор Петър Генчев. В него, на-
ред с другото, журналистът раз-
казва и за срещата си в Габрово
с Мара - най-малката сестра на
граничаря:

щаеше - изпълняваше го. Мама,
като разбра, че иска да остане
на свръхсрочна служба, му каза
- "Асене, ела си тук, там може и
да те убият!" А той - "Не бой се,
мамо, пък ако умра, ще ме спо-
менуват хората с добро."

Маринка: "Мечтаеше граничар
да служи. Още като чираче оби-
чаше да стреля с ловджийската
пушка. Вземаше каскета на тат-
ко, лягаше и се целеше... И то-
чен беше - "Мамо, казваше, би-
ва ме за граничар, а?"

Божана: "Много добър беше.
Трудолюбив. И все ме съветваше
- "Помагай на родителите ни, те
имат нужда от това." Бяхме едно
от най-бедните семейства в се-
лото..."

Марийка: "Никога не се прис-
миваше на хората. И когато аз
като малка се опитвах да го пра-
вя, остро ме смъмряше - "Всичко
сме равни!" И друго ми казваше
- "Обичай труда, той ще те кра-
си!" От рано мечтаеше къща да
строи. В нашето село. И план си
чертаеше. "Ела, вика, да видиш
каква къща ще построим. С два
входа. Единият за тебе..." По-късно
ми довери - "След уволнението
ще остана на границата на служ-
ба, пък и момиче си имам там.
Но ти не се бой, и тебе ще взе-
ма!"... Малкият си син съм кръс-
тила на него. Асен завърши вис-
шето си образование в Ленинг-
рад. Прилича на вуйчо си - и по
физиономия, и по характер."

Силно и вълнуващо ми раз-
казва и началникът на пощата в
селото Ангел Танев: "С Асен сме
наборлии. Много работливо мом-
че беше, много съзнателно. И
храбро! Открояваше се с чест-
ността си, с чувството за взаи-
мопомощ... Никога няма да заб-
равя два случая. Бяхме в трето
отделение, когато някой открад-
на молив. Учителят ни каза - "Все-
ки да си затвори очите, аз ще
позная кой е крадецът." Асен не
ги затвори - "Аз не съм крадец, и
няма да си затворя очите!" От
душа мразеше нечестните пос-
тъпки... С една каруца се прид-
вижихме до Свищов. А оттам -
щяха да ни изпратят в казарма-
та. Като съм се возил, портфей-
лът с парите ми паднал в кару-
цата. А в града сред множеството
от хора и коли изгубих Асен и
нашата каруца. Разтревожих се -
пукната пара не беше ми остана-
ли. И се залутах силно притес-
нен. След малко - ето го Асен,
засмян - "Откога те търся бе, чо-
век, ето ти парите!" Не се стър-
пях - прегърнах го."

Вървим по улица "Асен Или-
ев". И си спомняме за момъка от
Караманово, за смелия граничар.

Кметът Анчо Николов: "Расли
сме заедно с Асен. Беше най-
скромното дете. Проявяваше сме-
лост, даже и в детските игри. Упо-
рит беше. Един от първите члено-

От стр. 8 ве на РМС в селото... На 28 фев-
руари 1952 година го изпратих ка-
то стар приятел - беше си дошъл
в домашна отпуска. Много беше
доволен от службата - "Интересно
ми е, каза, да бъда на границата."
Пожелах му приятна служба..."

Центърът на селото. Паметни-
кът на героя. Младши лейтенант
Асен Илиев сякаш пак говори. И
ни съветва - бдителни да бъдем.
Да обичаме Родината си! Затаили
дъх ние го слушаме. И по-въз-
растните, и по-младите...

Участникът в битката полков-
никът от запаса Григор Манчев:
"Нас са ни учили - дирята, която
оставим, да бъде паметна! Така и
служихме. Бойното другарство бе-
ше нашият връх... По време на
боя, незнайно как, между нас и
бандитите се е лутала малка сър-
ничка. После я видяхме - ранена,
подплашена. Плачеше, с глас... И
разказваше за героичната смърт
на Асен, Стоил и Георги..."

Петя и Валентин са петоклас-
ници. Тя - в Караманово. Той -
във Вълче поле. Таткото на Ва-
лентин е офицер. И служи на зас-
тава "Стоил Косовски". Петя:
"Асен! Момчето със зелени паго-
ни, събрало в себе си силата на
България и на нейните мъже. Чес-
то минавам край паметника. Взи-
рам се в лицето на героя, вряза-
но в камъка и в простреляната
младост на двадесет и две го-
дишния Асен. Гордея се с подви-
га на моя земляк. И в камъка той
е жив сред живите!" Валентин:
"Човек с голямо сърце! Пожерт-
вал своя живот за нас..."

Асен пак ни съветва. И ни из-
слушва... Радва се на успехите.

Огнян Митев, ръководител на
младежкия трудов колектив "Асен
Илиев" в Химкомбинат "Свилоза"
- Свищов: "От три години носим
това име. Оттогава непрекъснато
преизпълняваме производствените
си програми, винаги сме в челни-
те редици. 40 на сто от момчета-
та от колектива са служили в Гра-
нични войски."

Димка Костова, секретар на об-
щоселския партиен комитет: "Пре-
ди две години в общоселския ко-
митет приехме програма за соци-
алноикономическото развитие на
селото в чест на шестдесетгодиш-
нината на Асен... Последните два
месеца - март и април, обявихме
за Асенови. На 31 март комсо-
молските дружества в селото, съв-
местно с младежкия трудов ко-
лектив от Свищов, проведоха сре-
ща-разговор "Граничарското сър-
це не бие със спокойния човешки
пулс!" На 11 април организирахме
среща на трите поколения - пио-
нери, комсомолци, комунисти. И
вечерта на пенсионера посветих-
ме на честването. Пионерската
дружина подготви общоучилищно
тържество "Границата минава през
сърцето". С интерес се посрещна-
ха конкурсите за рисунки на ас-
фалт и картон, съчиненията на тема
"Пред паметника на героя". В де-
ня на годишнината открихме му-
зейна сбирка за историята на се-
лото, а в нея имаме кът на Асен
Илиев... Цялото население актив-
но участва в подготовката и чест-
ването на паметния ден."

Вървя по централната улица
на селото "Асен Илиев". Разгова-
рям с хората. За героя-граничар.
И за сетен път пред мен застава
той - симпатичното и умно момче
от Караманово, смелият боец от
Сарабурун!"

(Очаквайте втората част от пуб-
ликацията за героя граничар в
броя от 30.04.2019 г. със загла-
вие "Десетилетия наред името на
граничаря Асен Илиев благоукра-
сява българо-съветската бойна
дружба")

Рубриката "Бойна слава"
подготви

полковник от запаса
Киро КИРОВ

"Не лъжи, не кради, не клю-
карствай! - ме учеше Асен - спо-
дели тя. - А когато се хранехме,
никога не си дояждаше. Гледаше
да има за мен. Дадяха ли му хляб
като пастирче, носеше го у нас...
Веднъж, когато мама се беше раз-
боляла, а нямахме какво да ядем,
Асен донесе един хляб, който тряб-
вало да даде на ловджийските ку-
чета, където слугуваше. Но го из-
дали и чорбаджията така го беше
набил, че едва си дойде, целият
беше в синини. "Защо, вика, те
да имат хляб за кучетата, а пък
ние да нямаме какво да ядем?
Нали работим повече от тях..."

Замина за границата и вече
не се върна. Остана завинаги там.
Мъката ми нямаше предел. Тол-
кова много го обичам. За мен той
беше всичко - упование и на-
дежда. Беше ми обещал, като се
завърне от казармата, да ми по-
мага да уча - поне аз, тъй като и
той не успя да осъществи тази
своя мечта..."

Като журналист във вестник
"Граничар" имах големия шанс да
посетя родното село на Асен Или-
ев. През пролетта на 1989 г. в
качеството си на капитан и ре-
дактор в седмичния орган на Гра-
нични войски присъствах на ме-
роприятията в Караманово по от-
белязване 60-годишния юбилей от
рождението на граничаря. Благо-
дарен съм на съдбата, че ми дари

уникалната възможност да се за-
позная и беседвам с четирите му
сестри и други родственици, да се
срещна и разговарям с негови зем-
ляци, да общувам с бойния му дру-
гар и участник в битката Григор
Манчев (вече като полковник от
Гранични войски), с поклонници от
цялата страна... Да усетя голяма-
та им любов и преклонение към
героя. И не на последно място -
да се поклоня и да поднеса цветя
пред паметника.

След тази моя вълнуваща и
незабравима творческа команди-
ровка в брой 18 (1975) от 3 май
1989 г. на вестник "Граничар" пуб-
ликувах репортажа си "Героят от
Сарабурун".

Ще си позволя да запозная
читателите с част от тази моя
пространна публикация. В нея ще
откриете и повея на онова време
- от някои отричано, от други въз-
хвалявано. В случая обаче текс-
тът носи една истинска любов и
преклонение пред подвига на ге-
роя. И това, мисля си аз, е най-
важното. Защото и днес са ни
нужни такава искрена любов и
такова истинско преклонение! Да-
ли обаче винаги и навсякъде ги
отдаваме? Дали и сега по същия
вълнуващ начин и с подобни ши-
рокообхватни възпоменателни ме-
роприятия си припомняме за ге-
роите на България? В това число
и за Асен Илиев:

"Той загина за Родината! За-
едно с бойните си другари Стоил
Косовски и Георги Стоименов, да-
де най-ценното, младия си жи-
вот, но не отстъпи пред залповия
автоматичен огън на бандитите...

Вървим по централната улица
на Караманово "Асен Илиев". И
разговаряме - със сестрите му, с
бойните му другари, със земляци,
комсомолци, пионери. С гостите,
дошли от Кюстендил, Габрово,
Свищов, Бяла... От селата Вълче
поле, Бисерци и Вардим. Чувст-
вам - днес цялото село живее с
подвига. Хората - и децата, и въз-
растните, са празнично облече-
ни. И всеки носи цветя. А в очите
им - и настроение, и памет!

И за сетен път в мен изплува
образът на Асен - симпатичното,
умно и смело момче.

Ето тук, в началото на селото,
в малка, схлупена къщичка се е
родил. Днес първият секретар на
общинския комитет на БКП в град
Ценово Юлка Пантелеева откри
паметна плоча на мястото, къде-
то е била родната къща на героя.

Тук са се родили и сестрите
му. И са расли - до Асен.

Денка: "Все мечтаеше коне да
кара. Смел беше... "Како, вика,
когато минавахме на военния па-
рад по случай шестата годишни-
на от социалистическата револю-
ция покрай мавзолея на Г. Ди-
митров, хората един метър подс-
качаха. Толкова ни се радваха!"...
Мразеше лъжата! Каквото обе-

Полковник от запаса д-р Аргир Димитров Смилянов е
роден на 5.03.1929 г. в с. Горна Крушица, Благоевградски
окръг.

През 1955 г. завършва Военната академия "Г. С. Раков-
ски". Назначен е за заместник-командир на отделен пла-
нинско-стрелкови батальон в с. Звездец. Там пребивава на
различни длъжности осем години.

През 1962 г. е преместен в София в Местната противо-
въздушна и химическа отбрана към МВР. От 09.06. съща-
та година тя се преименува в Гражданска отбрана. Служи в
щаба на Гражданска отбрана (защита) на страната в про-
дължение на 26 години.

През 1979 г. чрез самостоятелна подготовка успешно
завършва аспирантура (докторантура) във Военната акаде-
мия "Г. С. Раковски" по научното управление на щабовете
и силите на Гражданска отбрана и получава научната сте-
пен "кандидат на военните науки" (Доктор).

В продължение на 25 години е председател на столич-
ния клуб на Гражданска защита "Армейски генерал Иван
Михайлов" към Съюза на офицерите и сержантите от
запаса и резерва.

През 2015 г. Издателска къща "Земя" отпечатва книгата
му "Кратка история на Гражданската защита в България".

През 1982 г. в центъра на село
Вълче поле, община Любимец, е
открит паметник на загиналите

трима граничари. Той представлява
обелиск с триъгълна форма. В

горната част на всяка от страните
му се виждат лицата на тримата

граничари и техните имена. Всяко
едно от трите лица гледа приблизи-
телно в посока на своята застава.
Към някогашната застава "Орел" е
устремил поглед младши лейтенант

Асен Илиев.
На снимката: изглед на едната от
трите страни на монумента -
посветена на храбрия боец от
Караманово. Под лицето му е

изписано името - Асен Илиев, а
отгоре - годините на раждането и

смъртта му (1929-1952)

На 5 март тази година големият
приятел на националния коопера-
тивен всекидневник и на воините
със зелени пагони, запасният
полковник Аргир Смилянов

навърши достолепните 90 години.
Редакционният състав на вестник
"Земя" и ветераните граничари му

честитят юбилея и му желаят
здраве, мъдрост и дълголетие.
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"При разкопки в централ-
ната част на Варна бе напра-
вено откритие, за което се
предполага, че е югозападна-
та порта на древния Одесос",
каза археологът доц. Валери
Йотов. Укрепителната систе-
ма на селището е строена пре-
ди новата ера, при разселва-
нето на гърците. "Хипотезата
е, че сме открили една от пор-
тите на Одесос, тъй като офор-
млението й е със специална
настилка, а има и очертания
на кула", обясни Йотов.

Разкопките в центъра на
Варна станаха възможни, след
като общината стартира про-
ект за ремонт. Последните
проучвания в този район са
правени през 1982 г., когато
е открита част от крепостна
стена. Сега археолозите на-
мериха и други останки от
древното селище. Точното да-
тиране на находките ще стане
до 2 седмици. Новото откри-
тие е важно не само за Вар-
на, но и за цялата българска
археология. Тъй като в района
има малък парк, находките
позволяват оформянето на ат-
рактивен архитектурно-архео-
логически комплекс. ç :

Íàêðàòêî

Лиза Хубен ще
пее в "Аида"
На 29 март в спекта-
къла на "Аида",
знакова постановка
на Кузман Попов, с
диригент маестро
Борислав Иванов,
варненската публика
за пръв път ще
посрещне в ролята
на Амнерис извест-
ното сопрано Лиза
Хубен. Световната
певицата с холандс-
ко-американски
корени и характерен
лирико-спинтов
сопран започва
международната си
кариера с Тоска,
следват Манон
Леско, Лейди Мак-
бет, Аида, Принцеса
Еболи.

Започват Чудомировите
празници в Казанлък
С изпълнение на
възстановената
цигулка на Мара
Чорбаджийска за-
почват Чудомировите
празници в Казан-
лък. Проф. Йосиф
Радионов ще обяви
началото им с из-
пълнение на възста-
новения музикален
инструмент, рестав-
риран от известния
казанлъшки лютиер
Андриан Андреев.

Ìåæäóíàðîäåí äåí íà
òåàòúðà - Âàðíà 2019

Варненският драмати-
чен театър "Стоян Бъчва-
ров" по традиция пред-
лага специална програ-
ма за Международния
ден на театъра 27 март.
През тази година тя
включва премиера на
две книги с пиеси на
Магда Борисова, ретрос-
пективно завръщане към
"Калигула" от Албер
Камю на режисьора
Явор Гърдев, театрална-
та комедия "Комичната
илюзия" от Пиер Корней
на режисьора Васил
Дуев и Мода от театрал-
ните ателиета.

Преди спектакъла
"Комичната илюзия" ще
бъдат връчени награди-
те "Златна маска 2019",

Óíèêàëíèÿò ñïåêòàêúë Show Opera îò Ñàíêò Ïåòåðáóðã ãîñòóâà â Ïëîâäèâ

с които театърът всяка
година откроява прино-
са на творци, обществе-
ници и журналисти.

"Комичната илюзия" е
по Пиер Корней. Поста-
новка Васил Дуев. Сце-
нография и костюми
Даниела Николчова.
Музика Стефан Здравес-
ки. Светът и театърът
като една "илюзия ко-
мична", нещо измислено
и изработено, при
вглеждане може би
несъстоятелно, обаче
виртуозно и забележи-
телно... Един едновре-
менно артистичен, пате-
тичен, положително
ироничен и честен пог-
лед върху сътворяването
и съществуването. ç

Традиционният Пролетен
бал на Операта в Пловдив
ще представи на 3 април
Show Opera - превърнал се
във визитна картичка на
Санкт Петербург, известен
като културна столица на
Русия. Галаспектакълът е
спиращо дъха музикално
изпълнение, включващо
най-големите оперни арии,
известни неаполитански
песни и колоритни руски
романси. Show Opera е
уникален проект, съчета-
ващ класическа музика,
академично пеене и модер-
ни шоу технологии.

Програмата се състои
от всички акценти на све-
товната класика, изпълня-
вани от най-добрите гла-
сове на руската опера. На
сцената в Дома на култу-
рата ще пеят Светлана Фе-

Карина Чепурнова - солист
на Мариинския театър, по-
бедител в Международния
оперен конкурс "Елена Об-
разцова", и водещите со-
листи с изяви на сцената
на Болшой театър: Максим
Перебейнос - заслужил ар-
тист на Ингушетия, Конс-
тантин Бржински, Алла
Петрова .  Диригент на
спектакъла е Михайл Голи-
ков. Оригиналната сценог-
рафия, заедно с мултиме-
дийна 3D сценография,
светлинното оформление
пренасят публиката в сред-
новековни крепости и ре-
несансови дворци, сред
руски пейзажи и директно
във Венеция. В програма-
та ще прозвучат творби от
Бизе , Моцарт, Пучини ,
Верди, Росини, Белини,
Офенбах. ç

Ìàðèÿ Öâåòêîâà, Àëåêñàíäúð Êðóíåâ è Âàëåðè Ãåîðãèåâ ùå ïåÿò â "Êàéëúêà"
Известните оперни

певци Мария Цветкова-
Маджарова - сопран ,
Александър Крунев - ба-
ритон, и тенорът Валери
Георгиев са новите звез-
дни имена в афиша на
летния театър "Кайлъка"
в Плевен за този сезон.
Тримата са солисти на 6
юни на прочутата твор-
ба на Карл Орф "Карми-
на Бурана". Диригент e
маестро Найден Тодоров.
Ще участват още общин-
ският хор "Гена Димитро-
ва" с диригент Анелия Де-
чева, хорът на Русенска-

Ùå áúäàò âðú÷åíè íàãðàäèòå "Çëàòíà ìàñêà"

одулова - с рекорд в Кни-
гата на Гинес за "Най-ви-
сок оперен глас в света",

Александър Миминощвили
с над 10 водещи роли на
сцената на Болшой театър,

та опера с диригент Сте-
лияна Димитрова-Херна-
ни, детски хор.

В летния театър "Кай-
лъка" е очакван на 3 юни
и популярният наш певец
Георги Христов с биогра-
фичния си концерт-спек-
такъл "Моят път...".

На "Сцената под звез-
дите" на 18 юни ще гос-
тува актьорът Камен До-
нев със спектакъла "За
сватбите". В ролята на
учителя той ще предста-
ви песни, танци и исто-
рии из балканските зе-
ми. çМария Цветкова в "Травиата"
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Тереза Мей вероятно ще
подложи сделката си за
Брекзит на трето гласува-
не в парламента във втор-
ник, предаде Ройтерс.

Камарата на общините
в Лондон отхвърли догово-
реното от Мей споразуме-
ние с голямо мнозинство
при предишните 2 вота -
през януари и по-рано то-
зи месец. Това доведе до
отлагане на планираното
за 29 март излизане на Ве-
ликобритания от ЕС.

Мей предвижда долна-
та камара на парламента
да се произнесе за трети
път по сделката днес. Раз-
говорите по въпроса оба-
че продължават.

Европейската комисия
(ЕК) междувременно е
приключила с подготовка-
та си за евентуален Брек-
зит без сделка с Лондон,
предаде АФП.

Агенцията се позовава
на изявление на ЕК, в кое-
то се посочва, че възмож-
ността за напускане на Ве-
ликобритания без споразу-
мение на 12 април става
все по-вероятна.

Комисията направи това

Турският президент
Реджеп Ердоган е заявил в
телевизионно предаване, че
"Света София" може да бъде
отворена за безплатни посеще-
ния, при това не като музей, а
под името джамия "Света
София", пише в."Миллиет".
Ердоган е посочил това в
съвместно телевизионно
предаване на турските телевизии
"ТГРТ Хабер" и "Беяз тв",
отговаряйки на въпрос дали
посещенията в "Света София"
може да станат безплатни.
Президентът е заявил, че това
лесно може да стане, като е
изтъкнал също, че "Света София"
може да бъде извадена от
статута на музей и да бъде
отворена за безплатни посеще-
ния като джамия "Света София".
Ердоган е отбелязал, че даване-
то на "Света София" на статут на
музей е стъпка, произтичаща от
начина на мислене на Народно-
републиканската партия. Ние ще
променим тази стъпка, е казал
още президентът.
Земетресение
с магнитуд 4,5 по Рихтер бе
регистрирано вчера в окръг
Малатия, Източна Турция.
Земетресението е регистрирано
в 14,29 ч. местно време в
района на град Аргуван. Трусът е
бил на дълбочина 7 км. Няма
информация за пострадали хора
и за нанесени материални щети.
Миналата седмица (на 21 март)
в Аргуван бе регистрирано
земетресение с магнитуд 4,1 по
Рихтер, при което бяха нанесени
щети на къщи в няколко
квартала в града.
Румънските власти
разкриха тези дни в източния
окръг Тулча второто по обем
количество наркотици, залавяно
в страната. Това заяви вчера
министърът на вътрешните
работи Кармен Дан при предста-
вяне на равносметка за работата
на румънската полиция през
2018 г. Дан коментира откритите
на 23 март т. г. над 800 кг
кокаин в преобърната моторна
лодка на плаж между селищата
Сфънту Георге и Сулина.
Наркотиците били опаковани в
36 пакета, а според оценки на
властите стойността им възлиза
на неколкостотин милиона евро.
Председателят
на косовското правителство
Рамуш Харадинай заяви, че ако
Сърбия отново иска да влезе на
косовския пазар, може да
направи това, но след като
признае Косово, пише в.
Вечерне новости". Попитан дали
митата върху сръбските стоки
струват колкото влошаването на
отношенията със САЩ, Харадинай
каза, че Косово много уважава
Америка, но е суверенна нация и
някои решения са собствени.

Íàêðàòêî

:

Âúçìîæåí ëè å íîâ ðåôåðåíäóì - äà,
íî ñàìî àêî ãî ñâèêà ïàðëàìåíòúò

Президентът на Франция
Еманюел Макрон се срещна с

китайския си колега Си
Цзинпин в крайморското

градче Больо-сюр-мер, недалеч
от Ница. Макрон отправи

призив за многостранност в
политиката пред Си, който е на

европейска обиколка, за да
представи амбициозната си
икономическа програма за

"Един пояс, един път". Макрон
и съпругата му дадоха неофи-

циална вечеря на Си и
съпругата му във вила-музей в

Больо-сюр-мер. Двамата
президенти вчера имаха
работна среща в Париж,
последвана от официална

вечеря, а днес към тях ще се
присъединят германската

канцлерка Ангела Меркел и
председателят на Европейската

комисия Жан-Клод Юнкер.

Ïîëñêèòå âåñòíèöè èçëÿçîõà ñ áåëè ïúðâè ñòðàíèöè
Големите полски вестни-

ци излязоха вчера с празна
първа страница, с което отп-
равиха призив към Европей-
ския парламент да приеме
реформа на авторското пра-
во в интернет, противопоста-
вяща артисти и медии на ин-
тернет гигантите, предаде
АФП. "Призоваваме  полски-
те депутати в ЕП да изразят
солидарност, като подкрепят
гласуването на директивата
за авторското право на един-
ния цифров пазар", се казва
в петиция, подписана от глав-
ните редактори на около 30
национални и регионални
полски вестника, подкрепящи

реформата на авторското
право в интернет.

"Творците не получават
достатъчна компенсация за
разпространението на произ-
веденията си в интернет. Те
често живеят в бедност и
изоставят професията си", се
казва в текста, публикуван в
центристкия в. "Жечпосполи-
та" и други вестници като ле-
вия "Газета виборча" и табло-
ида "Факт". Привърженици и
противници на реформата,
която е предмет на усилено
лобиране от месеци, в пос-
ледните дни значително се
активизираха преди насроче-
ното за днес гласуване в ЕП

Òåðåçà Ìåé ùå ïðåäëîæè íà òðåòî
ãëàñóâàíå ñäåëêàòà ñè çà Áðåêçèò

Снимки Пресфото БТА

Шестима бяха ранени вчера при ракетно нападение срещу Израел от
ивицата Газа. Ракета улучила къща в селището Мишмерет северно от
Тел Авив, в Централен Израел. Израелската армия обвини палестинс-
ката групировка Хамас за нападението и към границите на палестинс-

кия анклав са изпратени военни подкрепления.

на тази подготвяна от две го-
дини директива. Целта на тек-
ста е европейското законо-
дателство в областта на ав-
торското право, датиращо от
2001 г., когато нямаше ЮТюб
на Гугъл, да бъде адаптирано
към дигиталната епоха.

Чл. 11 от директивата
предвижда създаване на
право, сродно на авторско-
то, за издателите на перио-
дичен печат. Той ще даде
възможност на медиите да
получават възнаграждение
при повторно използване
онлайн на техни продукти от
новинарски агрегатори ка-
то Гугъл нюз. ç

си изявление в началото на
една решаваща седмица за
Мей, която успя миналата
седмица да се договори с
ЕС за краткосрочно отлага-
не на Брекзит за 12 април.

Британският министър на
международната търговия
Лиъм Фокс заяви, че има ве-
роятност Великобритания да
не напусне ЕС, ако сделка-
та на Тереза Мей не бъде
одобрена от парламента.

"Или ще напуснем ЕС
със сделка, или ще го на-
пуснем без сделка, или въ-
обще няма да го напуснем,
което ще провокира демок-
ратична и конституционна
криза", предвижда Фокс.

Стотици хиляди британци
протестираха срещу Брекзит
по улиците на Лондон в съ-
бота, но отмяната на напус-
кането на ЕС не е на дневен
ред, коментират политолози.

Възможно ли е протес-
тът с участието на близо ми-
лион британски граждани
да доведе до втори рефе-
рендум? Според британски-
те политолози отговорът е
ясен и той е "не". За целта
би било необходимо реше-
ние на парламента. ç

Британската премиерка
Тереза Мей напуска

резиденцията си, след
като се опитваше да

разубеди противниците
на плана й за напускане
на ЕС. "Времето изтече,
Тереза", пише в. "Сън" и
добавя, че единственият
шанс на Мей да издейст-
ва одобрение на сделка-

та й от парламента
е да обяви дата за

оттеглянето си.
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Специалният прокурор
Робърт Мълър след двего-
дишното си разследване
не е открил доказателства
американски представител
или човек от кампанията
на Доналд Тръмп съзна-
телно да е заговорничил с
Русия, предаде АП. Това
се казва в резюме от
заключенията, съдържащи
се в доклада на Мълър,
което министърът на
правосъдието Уилям Бар
изпрати в неделя вечерта
на лидерите на Конгреса
и на медиите.

Мълър обяви в петък, че
е приключил разследване-
то, което имаше за цел да
проучи твърденията, че
хора от екипа на Тръмп, а
може би и самият той са
установили връзки с Русия,
търсейки помощ за спечел-
ване на президентските
избори. В 4-страничното
резюме Бар цитира Мълър,
според когото разследва-
нето не е констатирало, че
Тръмп е извършил престъп-
ление, но и не го оневиня-

Äåìîêðàòèòå â Êîíãðåñà èñêàò äà áúäå
ïóáëèêóâàí ïúëíèÿò òåêñò íà äîêëàäà

Активист на управляващата в Индия партия Бхаратия Джаната
участва в предизборна проява с маска на премиера Нарендра Моди
в Хайдарабад. Парламентарните избори в Индия ще се произведат в

седем фази между 11 април и 19 май 2019 г.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп приветства дългоочаквания доклад на специалния прокурор Робърт
Мълър, който стигна до заключението, че не е имало сговор между предизборната кампания на Тръмп с
Русия. "Няма  сговор, няма възпрепятстване, пълно и цялостно оневиняване, ДА ПАЗИМ ВЕЛИЧИЕТО НА

АМЕРИКА", написа президентът в Туитър след  оповестяването на доклада.

Äåñåò äåöà áÿõà óáèòè ïðè àìåðèêàíñêè
âúçäóøíè óäàðè â Àôãàíèñòàí

Папа Франциск благослови вярващите преди литургията в катедралата
в Лорето, Централна Италия, където Светият отец подписа обръщение

към младите хора

Десет деца, част от голя-
мо семейство, и трима въз-
растни станаха жертва на
американски въздушни уда-
ри в Афганистан, съобщи
Ройтерс, като се позова на
информация на ООН.

Въздушните удари в съ-
бота сутринта са били извър-
шени по време битка между
талибаните и обединените
афганистанско-американски
сили, продължила близо 30
часа в Кундуз, северна про-
винция в Афганистан, където
са се укрепили талибаните.
Децата и техните роднини са
преселници от район на бой-
ни действия в друга част на
страната, съобщи Мисията

Ïðîêóðîðúò Ìúëúð íå å îòêðèë ñãîâîð
ìåæäó êàìïàíèÿòà íà Òðúìï è Ðóñèÿ

Снимки Пресфото БТА/Интернет

на ООН за подпомагане на
Афганистан в предварител-
ните си заключения за ин-
цидента. Мисията обяви, че
проверява дали всичките 13
цивилни жертви са загина-
ли по време на въздушните
удари.

Ройтерс съобщи, че три-
ма други цивилни са били ра-
нени. Инцидентът е станал в
селището "Телавка" близо до
град Кундуз. Сержант Деб-
ра Ричардсън, говорителка
на мисията на НАТО "Реши-
телна подкрепа" в Афганис-
тан, потвърди, че САЩ са на-
несли въздушни удари. Тя за-
яви, че мисията е имала за
цел да се избегнат цивилни

Кремъл вчера отново
опроверга спекулациите за
каквато и да било намеса
в президентските избори
в САЩ през 2016 г. в отго-
вор на публикувания док-
лад на специалния проку-
рор Робърт Мълър, който
заключава, че липсват до-
казателства за сговор на
Доналд Тръмп с Русия,
предаде АФП.

"Не сме виждали самия
доклад" на прокурора Мъ-

Êðåìúë îïðîâåðãà ñïåêóëàöèèòå çà
íàìåñà â àìåðèêàíñêèòå èçáîðè

лър " и затова не сме в
състояние да коментираме
съдържанието му в под-
робности", заяви говорите-
лят на Кремъл Дмитрий
Песков и подчерта: "Но по-
зицията ни е принципна  и
е известна: страната ни
никога не е намесвала във
вътрешните работи на дру-
ги страни, включително на
САЩ. Трудно е да откри-
еш черна котка в тъмна
стая, особено ако там ня-

жертви, но талибаните пред-
намерено са се крили сред
цивилни.

Рекорден брой цивилни
афганистанци бяха убити ми-
налата година с повишава-
не на интензивността на въз-
душните удари и самоубийс-
твените атентати, съобщи
ООН в доклад през февруа-
ри. Децата жертви на въз-
душни удари се увеличават
всяка година от 2014 г. на-
сам. Бойните действия се
ожесточиха в период на под-
новени преговори между
САЩ и талибански предста-
вители, насочени към спира-
не на 17-годишната война в
Афганистан. ç

ва. Мълър предаде доклада
си на министъра на право-
съдието, както изисква
законът. Лидерите на
демократите в Конгреса
веднага изразиха недовол-
ство и настояха да бъде
публикуван целият доклад,
а не само резюме от
изводите в него.

Говорителката на Белия
дом веднага заяви, че
констатациите на Минис-
терството на правосъдието
напълно оневиняват прези-
дента на САЩ, а адвокатът
на Тръмп - Рудолф Джулиа-
ни, каза, че прочетеното в
резюмето на Бар е "по-
добро от очакваното".
Мълър е изследвал и
въпроса дали Тръмп се е
опитал да възпрепятства
правосъдието, но не стига
до ясно заключение по
въпроса.

Същевременно лидеркa-
та на Камарата на предста-
вителите на американския
Конгрес Нанси Пелоси и
лидерът на демократичес-
кото малцинство в Сената

Чък Шумър поискаха да
бъде публикуван пълният
текст на доклада на специ-
алния прокурор Робърт
Мълър за разследването.
"Фактът, че докладът на
специалния прокурор
Робърт Мълър не оневиня-
ва президента по толкова
сериозно обвинение като

възпрепятстване на право-
съдието, показва колко е
наложително да бъдат
публикувани без никакво
отлагане пълният доклад и
съпътстващите го докумен-
ти", заявиха в обща декла-
рация Пелоси и Шумър,
след като главният проку-
рор Уилям Бар оповести

резюме на заключенията в
доклада. "Писмото на Бар
поставя толкова въпроси,
колкото дава отговори", се
казва в декларацията.
Според Пелоси и Шумър
Уилям Бар не е "неутрален
наблюдател" и "не е в
позиция да прави обектив-
ни оценки". ç

ма котка", каза Песков.
На въпрос на журналис-

ти за възможността за по-
добряване на отношенията
със Съединените щати след
огласяването на констатаци-
ите в доклада на Мълър Пес-
ков заяви, че руският пре-
зидент Владимир Путин не-
еднократно е заявявал, че
е открит за нормализиране
на двустранните връзки, но
от Вашингтон зависи да нап-
рави първата стъпка. ç
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Националите излязоха
със специални фланeлки в
подкрепа на получилия
тежка контузия в коляното
в мача с Черна гора
Ивайло Чочев. Българите
не проведоха тренировка
на стадиона в Прищина, а
само се разходиха на
терена, като бяха облече-
ни с фланелки, на които
беше написано послание
към 26-годишния полуза-
щитник на Палермо.
Надписът гласеше: "Чочев,
чакаме те! Винаги заед-
но". Малко преди да се
приберат в съблекалнята,
играчите се събраха,
прегърнати, и се снимаха,
за да изразят подкрепата
си към Ивайло.

Капитанът на национал-
ния отбор по футбол
Ивелин Попов вдъхна
кураж на Ивайло Чочев,
който получи много тежка
травма при равенството
1:1 с Черна гора на стади-
он "Васил Левски". Халфът
на Палермо, който се
завърна с екипа на "три-

Íàöèîíàëèòå ñ òðîãàòåëåí æåñò
â ïîäêðåïà íà Èâàéëî ×î÷åâ
Три часа продължи
операцията на 26-годишния
футболист на Палермо

Фаворитът Полша победи
трудно у дома Латвия с 2:0 в
мач от група "G" на квалифи-
кациите за Евро 2020. Гости-
те дълго време удържаха на-
тиска на "дружина полска", но
защитата им капитулира в
заключителния четвърт част,
когато Роберт Левандовски
(76) и Камил Глик (84) доне-
соха трите точки за домаки-
ните. Това беше първи гол в
последните 9 мача с нацио-
налния отбор за Левандовс-
ки. Така поляците са лидери
в групата с пълен актив от 6
точки след два успеха на
старта, а латвийците все още
нямат спечелена точка, след
като в първия двубой падна-
ха с 1:3 в Македония.

В другия мач от групата
Словения завърши 1:1 с Ма-
кедония в Любляна. Халфът
на Фенербахче Миха Зайц
(34) изведе домакините нап-
ред в резултата, а малко след
почивката Енис Барди (47) из-
равни. След хикса словенци-
те са четвърти с 2 точки, а
македонците са трети с 4 точ-
ки.

По-рано през деня Изра-
ел срази у дома Австрия с
4:2 и е втори в групата също
с 4 точки. Австрийците са
предпоследни, след като съ-
що като латвийците нямат
спечелена нито една точка.ç

кольорите" след едного-
дишна пауза, контузи
много лошо коляното си в
69-ата минута. Полузащит-
никът веднага беше изне-
сен на носилка и закаран
в болница с линейка от
пистата стадиона.

"Иво, дръж се, целият
отбор сме с теб! Знаем,

че си голям мъжкар! Не
просто те чакаме да се
върнеш още по-силен, но
във всеки момент сме с
теб! Винаги заедно!",
написа Попето в официал-
ната си страница във
фейсбук.

Повече от три часа
продължи операцията на
коляното на национала
Ивайло Чочев. Полузащит-
никът на Палермо и на
българския национален
отбор получи фрактура на
капачката на дясното
коляно и се подложи на
операция в клиника в
Монца.  Хирургическата
интервенция бе извърше-
на от професор Ферди-
нандо Батистела, а от

клуба обявиха, че операци-
ята е успешна. Според
лекарите Чочев ще отсъст-
ва от игра между 6 и 8
месеца.

Сезонът за българския
национал Ивайло Чочев
приключи информират
медиите в Сицилия. Наши-
ят футболист е сред основ-
ните фигури на "розово-

черните", които се борят
за своето завръщане в
Серия "А". Сръбският
бранител на сицилианския
тим Слободан Райкович
изрази тъгата си от случи-
лото се с Чочев и заяви
пред италианските медии,
че се надява колегата му
да се върне на терена
възможно най-бързо.ç

Ëåâàíäîâñêè
èçâåäå
Ïîëøà íà÷åëî
â ãðóïàòà

Реал (Мадрид) спечели
купата на международния
баскетболен турнир за
юноши до 16-годишна въз-
раст "София Виваком
2019", провел се в зала
"Универсиада". Испанците
записаха три поредни по-

Òåðâåë Ïóëåâ ñúñ ñ÷óïåíà
ðúêà ñëåä ïîáåäàòà â ÑÀÙ

Ãîëÿì íàø òàëàíò
ïðàâè ôóðîð ñ åêèïà
íà Ðåàë (Ìàäðèä)

Колегите на Ивайло Чочев от националния тим, начело с капитана
Ивелин Попов, подкрепиха своя съотборник

Тервел Пулев е със счу-
пена лява ръка след боксо-
вата галавечер в Калифор-
ния. Това обяви самият той
в социалните мрежи.

Тервел Пулев победи Мич
Уилямс в Коста Меса, за ко-
ето получи чек от само 1000
долара.

"Здравейте, приятели.
След неделната емоция се
събудих и все още лявата
ми ръка беше с отток и бол-
ки. Затова се прегледах и
се потвърди предположени-
ето ми, че е счупена. Като
изключим ръката, се чувст-
вам в отлично здраве и нас-
троение!", написа Тервел във
Фейсбук.

Това е втора фрактура на
ръцете на Тервел. През 2013-
а като аматьор и бронзов
олимпийски медалист той
счупи дясната си ръка след
спаринг и пропусна светов-
ното първенство по бокс в
Алмати.ç

Лявата ръка на Тервел Пулев бе гипсирана, след като се
установи, че боксьорът е получил фрактура

Кралската мароканска футболна фе-
дерация поиска спешно обяснение от Ар-
жентина за състоянието на Меси. Мегаз-
вездата се контузи при загубата от Вене-
цуела с 1:3 и няма да вземе участие в
контролата с арабския тим в Танжер тази
вечер. В договора за провеждането на
приятелския мач фигурира специална кла-
уза, че "гаучоасите" ще пристигнат с най-
добрите си футболисти. Мароканците оба-
че имат съмнения дали травмата на звез-
дата на Барселона е достатъчно сериоз-
на, за да му попречи да играе срещу тех-
ния тим.

В същото време аржентинската леген-
да на световния футбол Диего Марадона
изригна срещу Лионел Меси и настоящи-
те му съотборници в националния тим,
както и срещу ръководството на федера-
цията. "Гаучосите" загубиха от Венецуела
с 1:3 в приятелска среща и това накара
Дон Диего да изрази огромното си недо-
волство.

"Не гледам филми на ужасите. Нека-
дърниците, които управляват националния
отбор, си мислеха, че лесно ще победят
Венецуела. Но този отбор е много органи-
зиран. Венецуелците минаха през прозо-

Ñêàíäàë ìåæäó Ìàðîêî è
Àðæåíòèíà çàðàäè Ìåñè

реца, а не през вратата. Ръководството на
аржентинския футбол постоянно лъже фе-
новете. Този отбор не може да побежда-
ва", коментира Марадона.ç

беди и безапелационно
грабнаха трофея. Тяхната
звезда - 15-годишният бъл-
гарин Константин Костади-
нов, бе отличен с приза за
"Най-полезен играч".  Мла-
дият баскетболист е част
от школата на Реал (Мад-

рид) от 2016 година. Голе-
мият талант е родом от Бур-
гас, юноша на Делфин
(Бургас). В последния мач
Реал прегази и младите на-
дежди на Байерн (Мюнхен)
с 93:55. Преди това Сър-
бия надигра Буба и така си

осигури второто място, ка-
то изпрати българите на чет-
върта позиция в крайното
класиране. Бронзовите ме-
дали бяха за германците, в
които също се отличи с
класни изяви друг наш млад
талант - Иван Борисов.ç

31-годишният Лео Меси получи контузия
по време на мача с Венецуела
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ÇÅÌß07.30 "България се събужда" с водещ Стоил
Рошкев

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

ние)
10.30 Новини
10.50 "Сянката на Елена", сериал, 49 еп. (п)
11.40 ТВ пазар
12.10 "Холивудски знаменитости": Клайв Оу-

ен (п)
12.30 Новини
13.00 "Следобед с БСТВ" с Елена Пенчукова
14.50 ТВ пазар
15.30 Новини
15.40 "Сянката на Елена", сериал, 50 еп.
16.30 Любимите български филми: "1952 -

Иван и Александра" (1989г.)
18.10 "Холивудски знаменитости": Винс Вон
18.30 Новини - централна емисия
19.00 "Лява политика" с Александър Симов
20.00 Актуално от деня с водещ Нора Сто-

ичкова
20.30 Любимите български филми: "А сега

накъде?" (1988 г)
22.00 Новини
22.20 Киносалон БСТВ: "Черен въглен, тъ-

нък лед" (2014г.), Китай/Хонконг
00.10 Новини - късна емисия (п)
00.25 Актуално от деня (п)
00.55 "България се събужда" (п)
03.40 "Общество и култура" (п)
04.40 "Лява политика" (п)
05.40 "Следобед с БСТВ" (п)

ÁÍÒ 1

05.05 Още от деня /п/
06.00 Сутрешен блок - информационен блок

с водещи Ели Гигова, Боряна Камено-
ва, Даниел Михайлов и Илия Илиев

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

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

09.45 100% будни - предаване за здравос-
ловен и съвременен начин на живот
с водещи Мария Андонова и Стефан
А. Щерев

10.45 Спортисимо /п/
11.15 Какво ще се случи - док. филм /5 еп.

/п/
11.40 Телепазарен прозорец
12.00 По света и у нас
12.30 Стани богат - тв игра/п/
13.30 Бързо, лесно, вкусно /п/
14.00 Малки истории /п/
14.25 Сид - дете на науката - аним. филм
14.50 Приключенията на горските мечоци-

аним. филм
15.15 Гимназия "Черна дупка" - тв филм
16.00 По света и у нас
16.10 Новини на турски език
16.30 Какво ще се случи - док. филм /6

епизод/
17.00 Бързо, лесно, вкусно - кулинарно

предаване с водеща Катерина Евро
17.25 Зелена светлина
17.30 Спортисимо - спортно-развлекател-

но предаване
18.00 По света и у нас
18.20 Още от деня - коментарно предаване
19.00 Стани богат тв игра
19.50 Лека нощ, деца!
20.00 По света и у нас
20.45 Спортни новини
21.00 Референдум - дискусионно предава-

не с водеща Добрина Чешмеджиева
22.00 Милиарди - тв филм /6 епизод/(16)
23.00 По света и у нас
23.25 Зелена светлина
23.30 Брат за брата 2 - тв филм /12 епизод/

(14)
00.20 Култура.БГ /п/
01.20 100% будни /п/
02.20 Милиарди - тв филм /6 епизод/п/

(16)
03.20 Малки истории /п/
04.20 Брат за брата 2 - тв филм /12 епизод/

п/(14)

bTV

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

тие" - анимация, сериал, еп. 7
06.30 "Тази сутрин" - информационно пре-

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

Десислава Стоянова и Александър
Кадиев

12.00 bTV Новините
12.30 "Шоуто на Слави" /п./
13.30 Премиера: "Любов от втори опит" -

сериал, с. 2, еп. 56
15.00 Премиера: "Шест сестри" - сериал,

с. 5, еп. 1
16.00 Премиера: "Алиса в страната на лю-

бовта" - сериал, с. 3, еп. 57
17.00 bTV Новините
17.25 "Лице в лице" - публицистично преда-

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

с. 12, еп. 98
19.00 bTV Новините
20.00 Премиера: "Майка" - сериал, еп. 40
21.00 "MasterChef" - кулинарно шоу, с. 5
22.30 "Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23.30 bTV Новините
00.00 "Под наблюдение" - сериал, с. 5, еп.

10
01.00 "Вечно твоя" - сериал, еп. 71, 22
01.50 bTV Новините /п./
02.20 "Преди обед" /п./
04.40 "Опасни улици" /п./ - сериал, с. 12

еп. 75

bTV Action

05.15 "Мъртва точка" /п./ - сериал, с. 3,
еп. 3

06.00 Анимационен блок Nickelodeon: "Кос-
тенурките Нинджа" /п./ - анимация, с.
3, еп. 11, 12

07.00 "Костенурките Нинджа" - анимация,
с.3, еп. 13, 14

08.00 "Монк" /п./ - сериал, с. 3, еп. 7
09.00 "Мъртва точка" /п./ - сериал, с. 3,

еп. 3
10.00 "Супергърл" /п./ - сериал, с. 2, еп.12
11.00 "Тежки престъпления" /п./ - сериал,

с. 5, еп. 18
12.00 "Кости" /п./ - сериал, с. 11, еп. 20
13.00 "Любовен капан" - трилър (тв филм,

САЩ, 2013), в ролите: Сара Ланкас-
тър, Дрю Уотърс, Наталия Сиглюти,
Елийс Лестър

15.00 "Монк" - сериал, с. 3, еп. 8
16.00 "Мъртва точка" - сериал, с. 3, еп. 4
17.00 "Кости" - сериал, с. 11, еп. 21
18.00 "Тежки престъпления" - сериал, с. 5,

еп. 19
19.00 Часът на супергероите: "Супергърл" -

сериал, с. 2, еп. 13
20.00 Екшън в 8 (премиера): "Стрелата" -

сериал, с. 6, еп. 20
21.00 bTV Новините
22.00 Бандата на екшън: "Заличителят" -

екшън, драма, мистъри (САЩ, 1996),
в ролите: Арнолд Шварценегер, Ване-
са Уилямс, Джеймс Каан, Джеймс
Кобърн, Робърт Пасторели и др.

00.15 "Стрелата" /п./ - сериал, с. 6, еп. 20
01.15 "Супергърл" /п./ - сериал, с. 2, еп. 13
02.15 "Монк" /п./ - сериал, с. 3, еп. 8
03.15 "Кости" /п./ - сериал, с. 11, еп. 21
04.15 "Тежки престъпления" /п./ - сериал,

с. 5, еп. 19

bTV COMEDY

05.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
06.00 "Слънчева Филаделфия" - сериал, с.

10, еп. 1, 2
07.00 "По средата" /п./ - сериал
08.00 "Загадките на Лора" - сериал, с. 2,

еп. 6
09.00 "Домашен арест" /п./ - сериал, с. 3,

еп. 23, 24
10.00 "Роднински връзки" - комедия (Испа-

ния, 2011), режисьор Даниел Санчес
Аревало, в ролите: Ким Гутиерес,
Инма Куеста, Раул Аревало, Антонио
де ла Торе, Адриан Ластра, Клара
Лаго и др.

12.00 "Супермаркет" - сериал
13.00 "Теория за големия взрив" /п./ -

сериал

14.00 "Модерно семейство" /п./ - сериал
15.00 "Новите съседи" /п./ - сериал
17.00 "Шоуто на Слави" (2018)
18.00 "Супермаркет" - сериал, с. 2, еп. 15,

16
19.00 "По средата" - сериал, с.7 еп.9, 10
20.00 "Новите съседи" - сериал, с. 8, еп.1 6
22.00 "Модерно семейство" - сериал, с. 7,

еп. 19, 20
23.00 "Теория за големия взрив" - сериал,

с. 5, еп. 11, 12
00.00 Премиера: "Размяната" - комедия,

фентъзи (САЩ, 2011), в ролите: Ра-
йън Рейнолдс, Джейсън Бейтман, Лес-
ли Ман, Оливия Уайлд, Ти Джей
Хенсън, Ед Акерман и др.

02.00 "Слънчева Филаделфия" /п./ - сериал
03.00 "Загадките на Лора" /п./ - сериал
04.00 "Теория за големия взрив" /п./ -

сериал

bTV Cinema

06.00 "Фамилията" /п./ - сериал, еп. 3, 4
08.30 "Отвличане" /п./ - трилър (САЩ, 2017),

режисьор Луис Прието, в ролите:
Хали Бери, Кристофър Бери, Малиа
Роуз, Сейдж Къриа и др.

10.30 Телепазар
10.45 "Фамилията" - сериал, еп. 5, 6
12.45 Телепазар
13.00 "Пистолет, куфар и 3 смърдящи варе-

ла" /п./ - екшън, комедия (България,
2012), режисьор Георги Костов, в
ролите: Асен Блатечки, Деян Донков,
Ивайло Захариев, Владислав Карам-
филов, Георги Кадурин, Златка Кере-
медчиева, Йордан Данчев и др.

15.00 "Среща в интернет" - криминален,
мистъри, драма (тв филм, Канада,
2014), в ролите: Ивон Зима, Шон
Робъртс, Мери-Маргарет Хюмс, Гари
Хъдсън, Джон Макларън и др.

16.45 "Снежната кралица 3: Огън и лед" -
анимация, приключенски, семеен (Ру-
сия, 2016 г.), актьори /дублаж/:  Ав-
густина-Калина Петкова, Цвети Пе-
няшки, Иван Велчев, Петър Калчев,
Стефан Сърчаджиев-Съра, Сава Пи-
перов, Атанас Сребрев, Константин
Лунгов, Вилма Карталска

18.45 "Тъмна вълна" - приключенски, три-
лър, хорър (САЩ, Великобритания,
ЮАР, Германия, Франция, 2012), в
ролите: Хали Бери, Оливие Мартинес,
Ралф Браун, Марк Елдеркин

21.00 Премиера: "Свободната вечер на май-
ките" - комедия (САЩ, 2017), в роли-
те: Кейти Аселтън, Тони Колет, Бри-
джит Евърет, Моли Шанън, Адам Ли-
вайн [14]

22.45 "Наистина любов" - романтичен, дра-
ма, комедия (Великобритания, САЩ,
Франция, 2013),  в ролите: Хю Грант,
Лиъм Нийсън, Колин Фърт, Алън Рик-
ман, Мартин Фрийман, Роуън Аткин-
сън, Чиуетел Еджиофор, Бил Най,
Били Боб Торнтън, Лора Лини, Кийра
Найтли, Ема Томпсън, Сиена Гилъри,
Ивана Миличевич

01.30 "Фамилията" /п./ - сериал, еп.5, 6
03.30 "Разходка по Мисисипи" - драма,

комедия (САЩ, 2015), в ролите: Бен
Менделсон, Ивон Ландри, Райън Рей-
нолдс, Стефани Хонърей, Сиена Ми-
лър, Алфри Уудард и др.

Íîâà òåëåâèçèÿ

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

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

топка"
18.00 "Семейни войни" (премиера) - тв игра
19.00 Новините на NOVA
20.00 "Откраднат живот: Любовта лекува"

(премиера) - сериал, 7 сезон
21.00 "Hell’s Kitchen България" (нов сезон)

- риалити
22.00 "Женени от пръв поглед" (нов сезон)

- риалити
23.00 Новините на NOVA
23.30 "Кобра 11: Обади се!" - сериал, 18

сезон
00.30 "Комисар Рекс" - сериал, 10 сезон
01.30 "Завинаги свързани" - сериал
02.30 "Ритъмът на мечтите" - сериал

Êèíî Íîâà

05.50 "Касъл" - сериал /п/
06.45 "Убийства в Мидсъмър" - сериен филм
08.50 "Наследникът" - семеен филм с уч. на

Джон Невил, Джеймс Дуън, Кортни
Дрейпър, Оливър Муирхад и др.

11.00 "Касъл" - сериал, сезон 6
12.00 "Семейството на добрата вещица" -

семеен филм с уч. на Катрин Бел,
Крис Потър, Матю Найт, Сара Пауър,
Хана Ендикот-Дъглас и др.

14.00 "В кадър"
14.30 "Как да правиш любов като англича-

нин" - романтична комедия с уч. на
Пиърс Броснан, Салма Хайек, Джеси-
ка Алба, Малкълм Макдауъл, Бенджа-
мин Маккензи, Мерин Дънгий, Иван
Сергей, Марли Матлин и др. /п/

16.45 "БСП - Бесни Страшни Пенсии" -
екшън-комедия с уч. на Брус Уилис,
Морган Фрийман, Джон Малкович,
Ричард Драйфус, Хелън Мирън, Ме-
ри-Луис Паркър, Карл Ърбън, Браян
Кокс и др. /п/

19.00 "София - Ден и Нощ" - риалити
сериал

20.00 "От местопрестъплението: Ню Йорк" -
сериал, сезон 8

21.00 "Американски убиец" - екшън с уч. на
Майкъл Кийтън, Дилън О'Брайън, Са-
на Латан, Шива Негар, Дейвид Съчет,
Навид Нагахбан, Скот Адкинс, Тейлър
Кич

23.30 "От местопрестъплението: Ню Йорк" -
сериал, сезон 8, /п/

00.30 "Револвер" - екшън с уч. на Джейсън
Стейтъм, Рей Лиота, Винсънт Пастор,
Андре Бенджамин, Терънс Мейнард,
Андрю Хауърд, Марк Стронг, Фран-
ческа Анис и др. /п/

02.45 "Убийства в Мидсъмър" - сериен филм
/п/

Тв Тв Тв Тв Тв програма - вторник, 26 март ÒÂ ÀÊÖÅÍÒ

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

ПППППроменливо ОТГОВОРИ НА КРЪСТОСЛОВИЦАТА ОТ БР. 57

ВОДОРАВНО: Феномени. Абоба. Моносилаб. Рем.
Томатин. Табела. Детонатори. Ир. Лирика. Оливин.
"Нана". АПИТОНИН. Катарина. Ела. Мо. Илане. Итат.
Кира. Имола. Око. Натали Сарот. Пасажер. Ариле.
Акир. "Да". Ен. "Жената на Симон".Ратибор. Букет.
Видикони. "Динора". Накат. Лири. Итаконати. Тоне-
лада. Арар. Ливада. Акилина.

ОТВЕСНО: Хемодинамика. Ерудити. Номератор.
Сан. Киров (Киро). Сонатина. "Ана Каренина". Мо-
токари. Ажитато. Ед (Емил). Месина. Илитерат. Ри-
ла. "Нина". Ана Мар. "Нивата". Рил. Топанол. Даби
(Йожен). Ада. Атоли. Ели. Асод. "Как". "Габарите".
АСА. Ирино (Йоширо). Биволи. Арам. Канал. Море.
Инатори. Отокари. Белини (Винченцо). Аколен. На-
тан (Жак). Самар. Нототен. Китира.

Днес максималните температури ще бъ-
дат от 12 до 17 градуса, в югоизточните
райони все още до 18, 19. Ще духа до уме-
рен вятър от северозапад. На места, главно в северните райони
и в планините ще превали, но на повечето места валежите няма
да бъдат значителни.

В сряда няма да вали съществено в по-голямата част от стра-
ната. Ще бъде предимно облачно и ветровито. В западната поло-
вина н страната ще продължи да духа сляб северозападен вятър,
а в североизточните райони вятърът ще се ориентира от север-
североизток и там ще прониква по-студен въздух. Минималните
температури в сряда ще бъдат от 2 до 8 градуса, а дневните - от
10 до 15 градуса. Малко по-студено ще бъде в североизточните
райони, до 7-8 градуса. Дъжд ще превали  в Рило-Родопската
област, части от Централна България и около Лудогорието.

bTV
Cinema,

"Свободната
вечер на

майките" -
комедия,
с Кейти
Аселтън,

Тони
Колет,

Бриджит
Евърет,
Моли

Шанън,
Адам

Ливайн,
21.00 ч.
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Тимът от Стара Загора стана
вторият български отбор,
завоювал престижното отличие

Германия спечели
драматично с 3:2 при
визитата на Холандия

в първия си мач от Група
"C" на квалификациите за
Евро 2020. Обновеният от
селекционера Йоахим Льов
Бундестим изтърва два гола
аванс, но въпреки това
ликува в последната минута
и си тръгна с пълния актив
от "Йохан Кройф Арена" в
Амстердам. "Лалетата"
записаха първа загуба в
групата след убедителната
победа с 4:0 срещу Беларус
в Ротердам преди няколко
дни. Бундестимът успя да
поведе с гол на Лерой Сане
(15). В 34-ата минута Серж
Гнабри удвои преднината на
гостите. Скоро след
почивката пресата на
"оранжевите" даде резултат
и Матайс де Лихт (48)
намали на 1:2. Домакините
продължиха да играят по-
добре и стигнаха до
изравняване чрез Мемфис
Депай (63). В края на мача
Нико Шулц (90) донесе
трите точки за Бундестима.
В другия мач от тази група
Северна Ирландия надви у
дома Беларус с 2:1. Така
северноирландците са
лидери с пълен актив от 6
точки, Холандия и Германия
са с по 3, а Естония и
Беларус не са спечелили
точка.

Геройство и спасен
живот - на това
станаха свидетели

зрителите на европейската
квалификация от Група "D"
между Грузия и Швейцария
(0:2). Бранителят на гостите
Фабиан Шер си глътна
езика, а колегата му в тима
на съперника Яно Ананидзе
му спаси живота. В момент
от срещата Шер се сблъска
много лошо с Джемал
Табидзе и изпадна в
безсъзнание, гълтайки си
езика. Ананидзе реагира
светкавично, бръкна в
устата на защитника на
Нюкасъл и извади езика му.
В друга среща от групата
Гибралтар загуби от
Ирландия с 0:1

Берое победи драма-
тично защитаващия титла-
та си Будучност (Черна
гора) с 65:64 и спечели за
първи път в историята си
Адриатическата лига по
баскетбол за жени. Старо-
загорки станаха вторият
отбор от България, който
триумфира с титлата в
престижната регионална
надпревара след ЦСКА
през 2007 година.

Американката Бриана
Люис беше най-добра за
старозагорки с 14 точки и
7 борби, Ана Почек доба-
ви 12 точки, Снежана
Алексич завърши с 11
точки, а Саная Чонг се
отличи с 9 точки и 9
асистенции.

Баскетболистката на
Берое Снежана Алексич бе
избрана за MVP на финал-
ната четворка в Адриати-
ческата лига. Тя изигра
много силни мачове в
Словения и имаше осно-
вен принос за спечелване-
то на трофея от нейния
тим. На церемонията след
финала в Целе друга
състезателка на Берое -
Ана Почек, пък бе награде-

на за Най-полезен играч в
редовния сезон на турни-
ра.

Призът за най-много
асистенции отиде при
Ивана Катанич от Цървена
звезда. Три отличия отидо-
ха при баскетболистки на
Цинкарна (Целе). За най-
добър млад играч в турни-
ра бе избрана Зала Фриш-
ковец, като тя получи
наградата и за най-добър
реализатор на финалната
четворка. Лариса Оцвирк
стана най-добър борец във
финалите.

Треньорката на Берое
Таня Гатева бе изключи-
телно щастлива след
спечеления трофей в
Адриатическата лига.
"Велика победа и много
трудна. Два дни изиграх-
ме страшно трудни мачо-
ве. Много се радвам, че
завършваме този сезон с
победа и сме първи в
Адриатическата лига",
заяви Гатева пред офици-
алния сайт на турнира.

"Не мога да не кажа
също, че шансът и късме-
тът бяха на наша страна.
Старахме се много, дадох-

:

Íàêðàòêî

Водещи клубове в Италия сле-
дят изкъсо таланта на Левски Мар-
тин Петков, съобщава  Sportal.bg.
Въпросните отбори са пратили
скаути по време на мача на юно-
шеския национален отбор на Бъл-
гария, който преди няколко дни

Âîäåùè êëóáîâå â Èòàëèÿ ñëåäÿò òàëàíò íà Ëåâñêè

Áàñêåòáîëèñòêèòå íà Áåðîå
òðèóìôèðàõà â Àäðèàòè÷åñêàòà ëèãà

записа престижна победа над Ук-
райна с 1:0. Попадението бе де-
ло именно на Петков. В Италия
са впечатлени от качествата и фи-
зическите възможности на таланта
и именно поради тази причина
пращат на всеки негов мач свои

хора да го наблюдават.
Петков е смятан за един от

най-големите таланти в родния
футбол и неслучайно попада в се-
лекцията на U18, въпреки че е с
година по-малък. Младокът раз-
полага с всички данни да пробие

Лидерът в световната тенис
ранглиста Новак Джокович запи-
са трудна победа със 7:5, 4:6, 6:1
над аржентинеца Федерико Дел-
бонис на турнира в Маями. Сър-
бинът обаче вдигна скандал по вре-
ме на мача и заплаши да напусне
корта още в първия сет.

В деветия гейм на първата част
Делбонис проби подаването на Но-
ле, а при сядането си на пейката
за почивка сърбинът вдигна скан-
дал на съдията на стола. Ноле не-
доволстваше от тъмнината на "Хард
Рок Стейдиъм" и поиска да бъде
пуснато осветлението на корта.
"Ако не го пуснете, аз няма да иг-
рая в този мрак", обяви твърдо
Джокович с готовност да напусне
корта.

Това принуди съдията да наре-
ди включването на прожекторите

Äæîêîâè÷ âäèãíà ñêàíäàë, ïëàøè ñ íàïóñêàíå òóðíèðà â Ìàÿìè
и заради това се наложи няколко-
минутно забавяне на мача, докато
лампите заработят с пълна сила.

Новак Джокович изоставаше в
първия сет, но успя да го спечели.
Делбонис изравни резултата, пе-
челейки втората част. Сърбинът
обаче се класира за осминафина-
лите след превъзходство в заклю-
чителния сет.

В следващия си мач Ноле ще
играе срещу Роберто Баутиста Агут.
Джокович се опитва да спечели
седма рекордна титла от турнира
в Маями.

В късния мач Ник Кириос (Ав-
стралия) спечели с лекота срещу
сърбина Душан Лайович с 6:3, 6:1
и в следващия кръг ще срещне 11-
ия в схемата Борна Чорич, който
елиминира французина Жереми
Шарди след 6:7(2), 6:2, 6:3.ç

ме всичко от себе си и
нещата се получиха",
добави треньорката  на
Берое.

В мача за бронза
домакините от Цинкарна
(Целе) победиха Цървена
звезда с 83:70.ç

Христина Тютюнджиева и американките Саная Чонг и Бриана Люис (от
ляво на дясно) показват златните си медали и купата след историчес-

кия успех на Берое в Адриатическата лига

в българския футбол и затова ни-
що чудно в скоро време да го
видим в игра и за клубния му тим
Левски. Петков проведе подготов-
ка с представителния отбор на
"сините", където остави добри впе-
чатления.ç

Новак
Джокович
постигна
трудна

победа на
турнира в

Маями

Снимка
Пресфото
БТА


